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Občasník pro Příkazy a Hynkov

Vážení spoluobčané,
v minulém vydání našeho občasníku jste byli informováni
o tom, které projekty a záměry jsme naplánovali v rámci
rozpočtu pro letošní rok. Uběhly skoro čtyři měsíce a některé
z těchto záměrů se již začaly realizovat.
Krajský úřad přidělil naší obci 100.000,- Kč na opravu
barokního kříže na Zábrani. Ten byl v březnu rozebrán a odvezen
na restaurování do ateliéru. Tato kulturní památka z roku 1772
původně stála na místě, kde je dnes umístěna socha Svobody. Na
své současné místo byl přemístěn v roce 1921. Tehdy proběhla
také jeho poslední oprava. K jeho největšímu poškození došlo
v místech, kde ke spojení pískovcových dílů byly použity
železné prvky. Vlivem jejich koroze došlo k praskání pískovce.
Až budou jednotlivé díly po restaurování dovezeny nazpět, tak
k jejich spojení budou použity prvky nerezové a ty už korodovat
nebudou. Barokní kříž bude usazen na nový podstavec a důkladně odizolován, čímž se zabrání vzlínání vody a jejímu negativnímu působení na pískovec, zvláště v zimních měsících.
Rovněž zídku za tímto křížem, která není památkově chráněna,
necháme odborně opravit.
V kulturním domě na Hynkově bylo započato s rekonstrukcí
pódia a také toalet. Původně byla naplánována oprava pouze
toalet pánských. Jenže nakonec se ukázalo, že bude nutné
opravit také toalety dámské a odpady, včetně rozvodů vody
v kuchyni. Letos je to 50 let, co byl KD na Hynkově postaven.
Doufáme, že provedené opravy budou sloužit k příjemnějšímu
využívání tohoto objektu, který bude provozován jako nekuřácký.
V Příkazích se tento záměr osvědčil, i když zpočátku vyvolal
nemalou diskusi.
Rada obce rozhodla o přemístění kontejnerů na separovaný
odpad z místa před obchodem. Stalo se tak na základě četných
stížností občanů. Pro umístění kontejnerů bude upravena
část prostranství naproti bývalé STS. Věříme, že toto opatření
přispěje ke zlepšení  vzhledu naší obce a i nadále budete sběr
separovaného odpadu podporovat.
V měsíci únoru proběhlo na obecním úřadu jednání, které
svolala Krajská hygienická stanice v Olomouci. Důvodem
tohoto jednání byla žádost obce o provedení měření hluku
na krajské komunikaci, která prochází od vlakového nádraží
směrem na Hynkov. K tomuto jednání se sešli zástupci Krajské
hygienické stanice Olomouc, Správy silnic Olomouckého kraje,
Krajského úřadu Olomouc, Zemědělského družstva Unčovice
a obce. Bylo zde konstatováno, že zátěž těžkou dopravou
v této části obce je neřešenou záležitostí již několik desítek let.
Všechny strany se shodly, že pokud se mají zlepšit  podmínky
obyvatel žijících okolo této komunikace, musí těžká doprava
jezdit jinudy. V návrhu nového územního plánu je navržena nová
obslužná komunikace mimo zastavěnou část obce, mezi obcemi
Příkazy a Skrbení, která by odvedla těžkou dopravu jezdící do
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střediska družstva a pokračovala by dál až na silnici, která vede
na Hynkov. Pozemky a také stavbu nové komunikace by mohla
vyřešit jednoduchá pozemková úprava. Státní pozemkový úřad
s jejím zahájením vyslovil souhlas. Dalším krokem k jejímu
zahájení bude souhlas alespoň poloviny vlastníků pozemků
v této části obce.
Povzbudivé je i to, že zástupci ZD Unčovice se na tomto
jednání přihlásili k dřívějšímu závazku podílet se na opravě
současné komunikace ze žulových kostek. Na jednání
představenstva ZD Unčovice, které se konalo dne 21. 04., se
zemědělské družstvo zavázalo podpořit jednak pozemkovou
úpravu a také spolufinancovat opravu současné, značně
poškozené krajské cesty. Počátkem května se bude konat další
jednání ohledně této palčivé záležitosti. Mnohým z Vás bude
v této souvislosti doručen dopis s žádostí o souhlas s provedením  
jednoduché pozemkové úpravy. Proto Vás laskavě žádáme,
abyste tento záměr podpořili a umožnili tento potřebný, dlouho
odkládaný záměr uskutečnit.
J. Sívek

Zemřel nejstarší občan Příkaz
Ve věku 93 let zemřel, v současné době, nejstarší příkazský
občan, se kterým jsme se rozloučili v pátek 10. dubna
v olomouckém krematoriu. Patřil k jedněm z posledních žijících
sedláků, který na vlastní kůži prožil slasti a strasti soukromého
hospodaření s denodenní nekončící prací na poli a ve stáji.
Poznal jsem ho v roce 1965, kdy jsem přišel do Příkaz jako
začínající zvěrolékař. Pracovali tehdy s manželkou Aničkou,
rozenou Hřivnovou, z č.p.73, jako ošetřovatelé prasnic. Zásluhou
mimořádně svědomité práce a také uplatněním nejnovějších
poznatků v odchovu selat se několik let po sobě s počtem 26
selat odchovaných od jedné prasnice umístili suverénně na
prvním místě v rámci tehdejšího Severomoravského kraje. Nutno
podotknout, že tento výsledek je i v současné době komfortního
prostředí špičkových chovů jejich vysněným cílem. I při tak
vysokém pracovním vypětí si našel čas na koníčka, kterým byla
hra na housle v legendární příkazské kapele Melodie. A protože
neměl čas zúčastnit se všech zkoušek kapely, stávalo se, že někdy
vyšel z rytmu, jak jeho spoluhráči říkávali – plaval. Vyprávěl
mi o tom kdysi příkazský automechanik Jaroslav Ráger, který
s ním v kapele hrál. A odtud je rozlišovací přídomek Plavec mezi
ostatními příkazskými Fišary. Z malého žudru, velkého žudru
a Konvička jak říkávali prof. Fišarovi, řediteli litovelského
gymnázia. Pan Fišara-Plavec byl člověk mimořádně pracovitý,
dovedl peníze vydělat, např. chovem lišek, a také je dobře
využít. Prožil krásný a zajímavý život, který mu můžeme jen
závidět. Patří k nezapomenutelným občanům Příkaz.
-S.K.-
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CO JE U NÁS NOVÉHO
Akceptace žádosti
Dne 11. února nám byla akceptována
žádost o podporu SFŽP ČR na ozdravný
pobyt pro děti.
Podání žádosti
V březnu jsme podali žádost pro
získání dotace v rámci dotačního programu MŠMT „Podpora
zabezpečení škol a školských zařízení“.
Nové IPady
V rámci projektu „Digitálně a interaktivně“ byla pro
pedagogické pracovníky pořízena čtyři dotyková zařízení v celkové hodnotě 65 471 Kč.
Školní kabinet má nové regály
Přestože jsme nechali zhotovit regály přes celou jednu
zeď a to až po strop, již nyní jsou zcela zaplněny a uvažujeme,
že budeme muset nechat vyrobit další na protější zeď. Regály
zhotovila firma Petr Spurný – stolářství.
Nerezové vozíky
Tři nerezové vozíky - do mateřské školy, školní výdejny
a školní vývařovny – nám nechal vyrobit pan Petr Kocourek.
Děkujeme moc.
Varná konvice
Poděkování patří i panu Navrátilovi za varnou konvici do MŠ.
Zlatá slepička
Děti děkují Sdružení rodičů za zaslání slepičky do školy.
Dětská scéna
Na základě školního kola recitační soutěže byli vybráni
nejlepší recitátoři, kteří nás reprezentovali na Dětské scéně
v Olomouci. Uznání za odvahu a vzornou reprezentaci si
zaslouží nejen Tomášek Chlapík, který získal „Ocenění poroty“,
ale též Kamilka Hrazdilová, Adélka Blehová, Alička Kozáková
a Lucinka Štědrá.
Matematický klokan
20. března se žáci druhých až čtvrtých ročníků zúčastnili
matematické soutěže.
Florbalový turnaj
Pokud jste se někdo 25. března podivovali, co se to line
za šílený řev z budovy školy, mohu vás uklidnit, že to děti tak
vehementně podporovali své spolužáky. Přání poměřit si síly
v rámci Florbalového turnaje ČEZ STREET HOCKEY 2015
zůstalo málem nenaplněno. Přihlásily se pouze dvě malotřídní
školy. A tak slovo dalo slovo – paní učitelka ze ZŠ Hladké
Životice Mgr. Alena Stavovčíková a paní učitelka Mgr. Eva
Zvěřová se domluvily, že dětem nepřekazí radost a oblastní
kolo přeci jen bude. Užili jsme si super atmosféru, poznali nové
šikovné děti a kolegy. Dostali jsme pozvání do Hladkých Životic.
Jarní tvoření
26. března se opět škola proměnila na velké ruční dílny. Ti,
co k nám zavítali, si mohli vyzkoušet svou šikovnost, odnést si
jarní vlastnoručně vyrobené dekorace, pochutnat si na mrkvovém
koláči a kávě.
Noc s Andersenem
Již druhým rokem jsme se zapojili do krásné akce na
podporu čtenářství. Letos jsem o spolupráci požádala i paní
Alenu Dostálovou, která dětem v obecní knihovně připravila

kouzelnou atmosféru. Moc děkuji. Velké díky patří i kolegyním
a děvčatům z Kulturní komise, které se obětavě třásly zimou na
stanovištích Andersenovy stezky a kolegyním, jež dobrovolně
vymění pohodlnou postel za žíněnku. Do patnáctého ročníku
společné pohádkové Noci s Andersenem se zapojilo 619
knihoven v ČR, 514 škol (jednou z nich byla i ta naše), 83 dalších
institucí, 235 slovenských knihoven a škol, 36 míst v Polsku,
9 ve Slovinsku, 26 v ostatních zemích. Tedy celkem 1.522 míst
celého světa, kde více než 93.526 dětí a dospělých mohlo prožít
úžasné noční dobrodružství spojené s pohádkou.
Zapojení do projektu PAPÍR ZA PAPÍR
Koncem dubna bychom měli obdržet 2 modré kontejnery
s logem projektu na papírový odpad (zejména noviny, letáky,
časopisy, katalogy, odpad z výtvarné výchovy, použitý kancelářský papír, knihy s měkkou vazbou nebo bez tuhé vazby,
karton – papírová lepenka např. z jídelny). Papírový odpad je
možné přinášet průběžně během celého roku – buď k budově
MŠ nebo do budovy ZŠ. Za každou plnou nádobu škola a školka
obdrží produkty z recyklovaného papíru v odpovídající hodnotě.
Zápis do MŠ
Proběhne v budově mateřské školy dne 12. května v době
od 10.00 do 16.00 hod. Více informací na www.zsprikazy.org  na
nástěnce MŠ, na Vývěsce OÚ.
Karin Lakomá
Jaro ťuká na vrátka
S prvními jarními paprsky za okny naší mateřské školy,
jsme se všichni začali chystat na naší jarní besídku a svátky jara.
Na oknech namísto sněhových vloček rozkvetly různobarevné
květiny a příjemně nám rozveselily dny, kdy to na jaro zatím
moc nevypadalo. Zpívali jsme písničky o sluníčku, broučcích,
rostlinách, které se na jaře probouzejí a připravovali jsme se
na besídku v mateřské škole, kde jsme společně písničkami
a básničkami přivítali jaro a Velikonoce s našimi nejbližšími.
Malovali jsme obrázky s jarní náladou, a tak se nám kočičky
i kuřátka, rozkvetlé stromy i zajíčci krásně povedli a nějaké jsme
vystavovali ve Skanzenu. Také jsme sázeli osení a pozorovali,
jak nám utěšeně roste, různě zdobili velikonoční vajíčka a na
větvičce si je odnesli domů. Pro Slepičku jsme přichystali sáčky
ve tvaru slepiček a zajíčků a čekali, jestli nám něco dobrého
přinese. Naštěstí jsme hodné děti a tak každý z nás našel něco
sladkého. Teď se už těšíme na sluníčko, až nás začne pořádně
hřát a my budeme moci vyběhnout ven a ty čepice, bundy a teplé
svetry nechat zase na zimu…
Sabina Hofrová
Masopust v družině
Tradiční akcí, která se každým rokem opakuje ve školní
družině, je „masopustní karneval“. Masopust je starodávná
tradice a my se v rámci družiny snažíme tradice a staré zvyky
oživovat. Nejinak tomu bylo i letos. 17. února, na masopustní
úterý, oslavily děti ve školní družině začátek masopustu
maškarním rejem. Masopustní úterý odstartovalo čtyřicetidenní
postní období před Velikonocemi, které končí na Popeleční
středu. V tento den ve školní družině vládlo veselí. Děti školní
družiny se převlékly do masek a v plné kráse se nám předvedly.
Děti a jejich rodiče si dali na maskách hodně záležet. Masky byly
krásné a nápadité, proto všechny dostaly odměnu. Děti oslavily
masopust výrobou rozmanitých zvířecích masek a škrabošek,
skupinovou kresbou pravých masopustních hodů, povídaly si,
co masopust je, a proč ho lidé slaví. Také se samozřejmě tančilo
v rytmu disco a soutěžilo jako o závod. Odpoledne nám příjemně
uběhlo a děti byly jistě minimálně do večera masopustně
naladěny.
Mgr. Romana Zvěřová
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Z per našich žáků
Noc s Andersenem
V Základní škole Příkazy se konala akce „Noc s Andersenem. Sraz 27. 3. 2015 v 18:00 hodin v tělocvičně. Z domu nás
vybavili nejnutnějším, jako je spacák a dobrota na večeři a sní-

dani. Naše dobrodružství bylo započato Mgr. Karin Lakomou –
paní ředitelkou. Ostatní paní učitelky rozdaly lístečky s číslem
a pohádkovou bytostí. Následovalo ubytování v našich třídách.
Pak jsme šli do „počítačové třídy“ vyrábět dánskou vlajku a lampičku na stezku odvahy. Povečeřeli jsme. Vojta Utíkal donesl
vlastnoručně vyrobené palačinky a všichni ho pochválili. Za
chvíli odcházíme se svými podsedáky do knihovny. Tam nás
přivítala pí. Dostálová, která nám povídala o Hansi Christianovi
Andersenovi. Tyto informace nám měly pomoci na stezce odvahy.
Po vyprávění každý dostal bonbón a vrátili jsme se do školy. Než
jsme se nadáli, pí. učitelka volala pohádkovou dvojici s číslem
jedna…a děti si zapalovaly svíčky. Na stezce odvahy jsme měli

odpovědět na 18 otázek na 6 stanovištích. Za správné odpovědi
jsme získali lístečky se slovy, abychom z nich poskládali větu.
Moc nám to nešlo, ale paní učitelky poradily jak na to. Ve 21:30
hod. byla večerka. Před spaním nám naše paní učitelky přečetly
pohádku na dobrou noc. Po probuzení si balíme své věci a jdeme
snídat. Čekáme na rodiče.
„Noc s Andersenem“ jsem
si užila. Už nyní se těším na
příští ročník. Touto cestou
chci poděkovat všem, kteří
se podíleli na této vydařené
akci.
Hana Hubáčková, žákyně 3.
ročníku
Florbalový turnaj
V
Základní
škole
Příkazy se dne 25. 3. konal
florbalový turnaj. Jeho konání
zorganizovala paní učitelka
Eva Zvěřová. Našimi soupeři
byli žáci ZŠ Hladké Životice. Hráči ZŠ Hladké Životice přijeli
vlakem od Ostravy. Nejdříve jsme se s nimi seznámili. Po
seznámení začal turnaj. Již od začátku bylo vidět, že naši soupeři
tuto hru déle trénovali, a proto byli lepší. V poločase, jako zpestření,
vystoupily roztleskávačky, které se ve školní družině předem
na tuto akci připravily. Celý turnaj vyhrálo družstvo Hladkých
Životic. Pro nás ale pořád bude nejlepší naše družstvo. Naši školu
reprezentovali tito hráči: Matěj Šrámek, Tomáš Chlapík, Jakub
Dominik, Vojtěch Utíkal, Alička Kozáková, Nelinka Peňázová,
Filip Dospiva, Jakub Klimeš, Lukáš Klimeš. Jako rozhodčí a trenér nám ochotně pomáhal tatínek p. Šrámek.
Kateřina Bortlová, žákyně 4. ročníku

Na Záložně bylo v březnu rušno
Pro konání svých výročních schůzí si náš Záloženský dům
vybralo hned několik okresních organizací. A také není divu.
Krásný a reprezentativní velký sál s původní výmalbou stropu,
opravený malý sál a restaurace s novým sociálním zařízením

Ukázka moderní hasičské techniky
vytváří již nyní opravdu velmi pěkné prostředí pro slavnostní
konání takovýchto akcí.
Prvním setkáním bylo Shromáždění delegátů Sboru dobrovolných hasičů okresu Olomouc, které se uskutečnilo v sobotu
21. března.
Přípravy ale začaly již ve čtvrtek a v pátek pod vedením
starosty našich hasičů Karla Šmoldase, velitele hasičů Michala
Škrabala, správce naší Záložny Jiřího Hřivny a okresní
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„náčelnice“ Vlastimily Švubové, aby vše bylo do nejmenšího
detailu připravené. Slavnostní zástolí pak ještě okrášlila
květinovou výzdobou a ovocem Jana Malá.
V sobotu v časných ranních hodinách se začali sjíždět
první delegáti, zástupci hasičů z téměř každé dědiny okresu. Do
kroku jim hrála řízné pochody Nákelanka a před vchodem je
vítali dobrou slivovicí a vdolečky Žaneta Spurná s Michalem
Škrabalem mladším v hanáckých krojích. A abychom nebyli
na pochybách, že se jedná o velkou akci, předvedli hasiči svoji
nejmodernější techniku - výsuvnou plošinu, která, troufám si
tvrdit, by jistě dosáhla až na věžičku Záložny.
Na jednání přijeli také vzácní hosté, hejtman Olomouckého
kraje Jiří Rozbořil, senátor Martin Tesařík, poslanec Roman Váňa, 1.náměstek primátora města Olomouce Martin Major a další.
Jednání proběhlo v klidném a pracovním duchu. Ocenění se
dostalo našemu starostovi hasičů Karlovi Šmoldasovi, který byl
opětovně zvolen do výkonného výboru OSH Olomouc.
O občerstvení se postarali naši noví nájemci restaurace
a svého úkolu se zhostili také na výbornou. Pan hejtman si
velmi pochvaloval kuřecí závitek s bramborem, který se podával na oběd, a s povděkem kvitoval, že není tradiční řízek
s bramborovým salátem, který mívá poslední dobou velmi často.
Našim hostům jsme o přestávce představili projekt na celkovou
opravu Záloženského domu, včetně střechy a ubytovacího zařízení, na který nám ovšem peníze z obecního rozpočtu stačit
nebudou…..
Další významná událost následovala již za týden, kdy se
u nás v Příkazích sešli zástupci myslivců olomouckého okresu
na svém volebním sněmu. Ten se konal v neděli 29.3. opět na
velkém sále Záložny.
I této akci předcházely velké přípravy. Před Okresním
sněmem se konala Chovatelská přehlídka trofejí za myslivecký
rok 2014, která začala již ve čtvrtek ráno a byla k prohlédnutí
pro všechny návštěvníky denně od 9 do 18 hodin. To ovšem
znamenalo celý sál vyklidit a na dřevěné stojany nainstalovat
stovky trofejí. Velkou zásluhu na tom mají naši myslivci v čele
s Milošem Reichstadterem a Laďou Blumou, kteří také tyto
dny drželi na výstavě službu a ochotně každému návštěvníku
podali zasvěcený komentář k vystaveným trofejím. A bylo se
na co dívat. Majestátné trofeje v majestátném sále. Kdo výstavu
navštívil, jistě mi dá za pravdu.
Restaurace přišla s dobrým nápadem udělat zvěřinové
hody. Podával se dančí guláš, jelení medailonky, kanec se zelím
a kančí se šípkovou omáčkou, vše tak chutné a výborné, že pro
velký zájem si místy nebylo kam sednout.
Po skončení výstavy bylo potřeba opět sál připravit na
slavnostní jednání v neděli, za vydatné pomoci myslivců a Jirky
Hřivny, který nakonec se svojí ženou Jarkou odcházeli domů ve
dvě hodiny ráno.
Slavnostní fanfáry trubačů na lesní rohy z Doubravy zahájily
sněm, kterého se také zúčastnil hejtman Olomouckého kraje Jiří
Rozbořil a další hosté.
Na sněmu bylo zvoleno nové vedení myslivců okresu.
Dlouholetý předseda MVDr. Vojtěch Grézl již do vedení
nekandidoval, za svoji dlouholetou práci mu bylo předáno
poděkování z rukou hejtmana Olomouckého kraje. Poděkování
za dlouholetou práci v Okresní myslivecké radě, a to 20 let,
předal pan hejtman také členu našeho Mysliveckého sdružení
Vladimíru Blumovi, který do Okresní myslivecké rady také již
nekandidoval a Medailí za zásluhy o myslivost II. stupně byl
oceněn náš dlouholetý myslivecký hospodář Miloš Reichstadter.
V pozdní odpoledne se spokojení delegáti rozjížděli do svých
domovů.
Závěrem bych chtěl poděkovat všem, kteří se zasloužili
o bezvadný průběh obou akcí a o vzornou reprezentaci naší obce.
J. Škrabal

Zprávy z Rady
Vážení čtenáři, ve sloupku VÍTE ŽE, Vás chceme informovat
o zajímavých věcech projednávaných Radou obce, která se
pravidelně schází každých čtrnáct dní. Vybrali jsme pro Vás ty
nejzajímavější:
Rada obce schválila:
l dárkový balíček v hodnotě 500,- Kč na kulturní akci
Netradiční ples v Rockovém a Rock’n’Rollovém stylu, který se
konal dne 28.2.2015 v Příkazích.
l nákup 2 ks knihy povídek v hanáčtině autora Petra Lindušky
z Litovle s názvem Dež sem se narodil… do místních knihoven
v Příkazích a na Hynkově
l cenovou nabídku od pana Jiřího Šroma z Náměště na Hané
na nápis RESTAURACE na budovu Záložny za cenu 6.500 Kč
l přijetí dotaceve výši 100.000,- Kč z programu Obnova
kulturních památek v Olomouckém kraji v roce 2015 na opravu
barokního kříže na Zábrani
l finanční dar Regionální organizaci ROSKA Olomouc ve
výši 10.000 Kč
l nabídku firmy PRESBETON Olomouc na provedení
stavebních prací – oprava chodníku v obci Příkazy od Hanáckého
skanzenu po křižovatku u Obecního úřadu s nejnižší cenou  
690 855.55 Kč vč. DPH
l nabídku společnosti TYROS Loading Systéme CZ, Praha
na hřídel pro vrata na Hasičskou zbrojnici v Příkazích. Cena
hřídele včetně pružin, pohonu, klíčového spínače s obloukem,   
dopravy a montáže činí celkem 36 600 Kč bez DPH.
l nabídku společnosti Levné koupelny, Olomouc na
rekonstrukci WC pro ženy a pro muže v kulturním domě na
Hynkově za cenu 138 590 Kč bez DPH
l podání žádosti na jednoduchou pozemkovou úpravu
v k.ú. Příkazy, v nezbytném rozsahu v části katastrálního území
za střediskem ZD Unčovice. Účelem jednoduché pozemkové   
úpravy je odklonění těžké zemědělské dopravy mimo zastavěnou
část obce novou zpevněnou cestou, jako obchvat, od silnice
II. třídy Olomouc-Litovel směrem ke středisku družstva, jeho
napojením, a dále s napojením na silnici III třídy na Hynkov.
l zajištění občerstvení a hudby  na shromáždění delegátů SDH
OSH Olomouc dne 21.3.2015 v sále hotelu Záložna Příkazy za
cenu 12.000 Kč.
l nabídku firmy Ivo Lakomý, zednictví, na opravu jeviště
v kulturním domě na Hynkově. Jedná se o odstranění starého
jeviště, vyvezení suti pod jevištěm, betonáž patek a zhotovení
nového jeviště, dřevěná konstrukce a povrch borovicové palubky
za cenu 72.959 Kč.
l nabídku společnosti ZAHRADA na frézování pařezů po
bývalém lese mezi hřištěm a kaplí v Příkazích za cenu 30.110,90
Kč vč. DPH.
l nabídku na dlaždičské práce – dláždění rigolu z lomového
kamene na Vrtově, od Hasičské zbrojnice po levé straně k Náklu,
od Antonína Brodackého, Bělkovice – Lašťany Předlažba rigolu
z lomového kamene na sucho s vyplněním spár drobně drceným
kamenivem, za  1m2/498,- Kč bez DPH.
l nabídku na nákup svítidel od společnosti Filák z Přerova,
pro nové veřejné osvětlení v ulici od školy po váhu v Příkazích
za cenu  55.112,84 Kč vč. DPH
l pronájem plochy o výměře 250 m2 od Ing. Jiřího Svozila,
Náklo na pozemku p.č. 1107, zast. plocha nádvoří, č.p. 8,
Příkazy za cenu 24.000 Kč/rok na uložení stavebního materiálu.
l návrh dětského hřiště na Hynkově v části Hliník s rozpočtem
150.000 Kč
l pojistnou smlouvu Kooperativa, a.s., pojištění majetku
obce - živelní pojištění, pojištění pro případ odcizení, pojištění
pro případ vandalismu a pojištění odpovědnosti za újmu, od
1.4.2015 do 31.3.2018 v rozsahu dle návrhu Pojistné smlouvy,
za cenu po 20% slevě 58.384 Kč/rok.
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l finanční příspěvek souboru PANTLA ve výši 3.000 Kč
l přemístění kontejnerů a popelnic, umístěných před
obchodem v Příkazích, na nové místo  naproti bývalé STS (dnes
Hajdo)
l provedení postřiku líhnišť kalamitních komárů na Hynkově
– v mlýnském náhonu, v Koňaru za obcí a dalších místech
biologickým larvicidním přípravkem pro hubení larev komárů
l přijetí věcných darů pro ZŠ a MŠ Příkazy - varná konvice
Andrea v hodnotě 799,00 Kč vč. DPH od pana Drahoslava
Navrátila a párkovač HS HOT-DOG GHM1001 v hodnotě
6.049,- Kč vč. DPH od Rodičovského sdružení při ZŠ Příkazy
l zakoupení 2 ks dárkových balíčků na okrskové závody SDH,
konané dne 25.4.2015 na Hynkově v ceně 500,- Kč/ 1 balíček

Odezva čtenářky Marie Havelkové
na moji výzvu,
aby přispěla vzpomínkou na zašlé časy. Bývalá předsedkyně
MNV a Českého Červeného kříže, která skoro celý svůj život
prožila v Příkazích. Na přelomu druhého tisíciletí, po smrti
manžela odešla za svou dcerou do nedaleké Choliny. Je stále
plná zájmu a ráda se sem vrací. Je jednou z nejstarších čtenářek
našeho občasníku (letos oslaví devadesátiny), na který se vždy
těší, jak sama říká (její dopis přepisuji do slova):
Milý Slávo, již několikrát jsi chtěl, abych něco napsala ze
svých vzpomínek. Již dlouho žiju ze vzpomínek na Příkazy a tak
jsem si vzpomněla, jak jsme asi před 30 lety vyhráli celostátní
soutěž dárcovství krve (velkou zásluhu na tom tehdy měl
mnohonásobný dárce a organizátor odběrů krve Vladimír Zbořil
– doplňuji BV). Odběry byly v budově školy a při čekání na
odběr se to vířilo vtipy. Mužští si potom hned v Repre tekutiny
doplňovali. Současně s tím mám vzpomínku, jak jsem odmítala
funkci předsedkyně a nakonec se jí stala – po poznámce pana
doktora, že se na mě domluvili. Tak můžete to odmítnout?
Slávo, vzpomínám také, jak se tvojí zásluhou konaly
pořady Křeslo pro hosta. Bylo to vždy velice hodnotné. Při
této příležitosti vzpomínám také na velký koncert s národním
umělcem Eduardem Hakenem, který se nám při procházce po
Příkazích mimo jiné svěřil, že nakládá okurky a v Praze nesehnal
kopr. Ten večer dostal kytice dvě a z té druhé z kopru měl určitě
větší radost.
Úsměvná vzpomínka je také, jak jsme s ředitelem školy
Žváčkem a doktorem Kovářem kupovali v Litovli lustr pro
obřadní síň, kterou jsme právě opravovali. Mohli jsme koupit
do určité částky, což nám nevyhovovalo, protože jsme si vybrali
větší za vyšší cenu, a to by nám musel zaplatit okres. Pan Žváček
se s vedoucím prodejny znal a tak se dohodli, že nám ho půjčí
a v případě, že to nevyjde, ho vrátíme. Dopadlo to dobře a zavěšení v obřadní místnosti jsme dobře zapili domácí slivovicí.
Ráda vzpomínám na draní peří, které se natáčelo v malém žudře.
Na tu fotografii se ráda dívám dodnes, vyvolává mně vzpomínky
na ty, které už derou peří někde tam nahoře.
Vzpomínám, jak můj manžel dostal nápad, zda existují ještě
další Příkazy. A pak jste ty nalezené vesnice s ním a Žváčkem
navštěvovali. Myslím, že něco z toho trvá dodnes.
Na Příkazy nikdy nezapomenu, těch vzpomínek by bylo …  
tobě děkuji, že mi pravidelně posíláš Příkazské noviny a při tom
mě informuješ o tom, co by mě z Příkaz zajímalo.
S pozdravem děkuje Marie.
- BV -

Vzpomínka na Ing. Jaroslava Volfa
Zpráva o jeho, pro nás nečekaném, úmrtí   22.února   nás,
kteří jsme byli jeho kamarády, zaskočila. Pořád jsme věřili, že
se zase vrátí mezi nás na nedělní tiskovky, nebo jen tak na pivo.
Nezbývá, než si alespoň krátce připomenout, co prožil za 83 let
svého života tak, jak to víme z jeho vyprávění, a co všechno
dobrého vykonal nejen pro svoji rodinu, ale i pro naší příkazskou
obec.
Narodil se v Ostravě a dětství prožil ve Slezsku,
v Darkově, kde jeho otec působil jako učitel. Po Hitlerově anexi
Československa zabrali Slezsko Poláci a ti českou inteligenci,
ale hlavně učitele, vyhnali. Jak nám tuto dobu líčil, do 24 hod
museli Češi odejít a vzít si mohli jen to, co unesli. Jaký paradox.
Rodina se odstěhovala do vnitrozemí k příbuzným do Loštic.
Tam zřejmě Jarda poznal svoji budoucí manželku Marii,
dceru hajného. Spojovala je láska k hudbě, Jarda byl výborný
klavírista. Středoškolská studia absolvoval na litovelském
gymnáziu a Slovanském gymnázium v Olomouci. To už se
rodina po válce přestěhovala do Příkaz do rodného domu Jardovy
matky. Jeho otec tehdy působil jako ředitel měšťanky v Nákle. Po
maturitě studoval Jarda geodézii na Vysokém učení technickém
v Brně a poslední dva roky pak na Vysokém učení technickém
v Praze. Celý svůj aktivní život spojil se Správou střední dráhy
v Olomouci, kde pracoval až do důchodu. S manželkou Marií,
učitelkou hudební školy, vychovali dvě dcery. S Jardou jsem se
poprvé potkal v šatně naší mateřské školky, když jsem tam chodil
pro dceru Romanu a on pro mladší dcerku Terezku. Majka učila
na klavír všechny moje tři děti. A ty ji zbožňovaly. Dá se říct, že
právě přes naše děti jsme se s Volfovými sblížili. Dokonce jsme
byli na abiturienském koncertu jejich starší dcery Ivany.
Když před pár lety Majka zemřela, zdálo se mi, jako by
z Jardy vyprchal život. Byli na sebe moc vázáni. Měli snad
jediného koníčka, tím byla vážná hudba. Obdivoval jsem i jejich
lásku ke zvířatům, a jejich kynologické znalosti byly téměř
profesionální. Žili velice skromně. Oba se spolu se Stanislavem
Žváčkem a Slávou Vacou zasloužili o vznik příkazského
smíšeného pěveckého sboru. Dá se říct, že byli jeho duší, vždyť
tam zpívala celá jejich rodina, Majka a dcery jako sólistky, Jarda
jako klavírista a zastupující dirigent. Právě jejich zásluhou měl
sbor téměř profesionální úroveň a byl zván na koncerty nejen  
v tuzemsku, ale i v zahraničí. A vy starší si určitě vzpomínáte
na slavné příkazské májové koncerty. O tom, jak důležitá byla
v jeho životě hudba, svědčí i to, že pravidelně navštěvoval
koncerty Moravské filharmonie. Několikrát jsme se tam
v Redutě i potkali.
Jen málokdo ví, že Jarda je bývalým kronikářem naší obce.
Byl jedním se zakladatelů našich obecních novin, dlouholetým
členem jejich redakční rady. Do našich novin pravidelně
přispíval zajímavými články z historie naší obce. Přitom,
aby zajímavá data z našich příkazských kronik získal, musel
navštívit olomoucké muzeum kde jsou kroniky všech obcí
okresu. Muselo dát hodně práce, než vyhledal, co se v který den
určitého roku v naší obci zajímavého událo. Ale bylo to vždy
moc zajímavé. Nemůžu nevzpomenout, ani jak se iniciativně
zapojil do obnovení příkazského smíšeného sboru. Budeš jim
tam Jardo moc chybět. Ale i nám všem, kteří jsme tě měli rádi.
Dík za všechno, co jsi pro Příkazy vykonal. Dík i za krásné
kamarádství.
Standa Kovář
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Ondřej Přikryl

Nepovim.
Nepovim a vim,
kde je na záhoně
aji večir slônko.
Nepovim a vim,
kde se na pul kola
směje levandôla.
Nepovim a vim,
kde se z modréch oči
svět ê hlava toči.
Vim a nepovim –
večir po záhoně
sám si pudô pro ně . .

70. výročí konce II. světové války
Vzpomínka na májové dny v roce 1945, jak o tom píši
v knize Cesta životem, vydané před Vánocemi loňského roku.
Od začátku května, ve dne v noci, se kvapem valili po statní
silnici od Olomouce k Litovli nepřehledně promíchané kolony
vojska, trénu a civilních transportů. Někteří sebou táhli za vozem
uvázanou kravku. Všecko to před frontou směřovalo k západu.
Některé vojenské oddíly se v Příkazích na pár dní zastavovali.
U většiny z nich už byl vidět chaos a bezradnost. Vojáci nabízeli
alkohol, kuřivo, mundůry, boty s ponožkami i jezdecká sedla za
civil. Oficíři proseděli celý čas u rádia s napětím dopátrat se, jak
se posunula fronta.
V pátek 4. května se přihnaly těžké mraky a začalo vytrvale
pršet. Po vojácích  bylo vidět, jak když se mají chystat k odchodu.
Ten rozkaz přišel až v noci za úplné tmy.
Tehdy jsme u nás měly od vánoc ve stodolách  ruské zajatce
u koní, označované jako válečná kořist. Byly to menší koně
– všecko březí kobylky. Krmení moc neměli a přiživovali je
z našeho. Když se začalo rozjařovat, vodili je na louky kolem
Sečí.   Horší to bylo, když se začaly hřebit. Měli je volně
pohromadě a opatrovníci ani nevěděli ke které kobylce to
narozené hříbě patří.
V tu páteční noc za hustého deště a tmy šla z toho na
člověka hrůza. Šikovatelé hulákali jeden přes druhého a řadili
koně s opatrovníky do oddílů k odchodu. Do toho se ze všech
stran ozývalo žalostné řičení koní a hříbat. Až po půlnoci všecko
to utichlo. Po rozednění ještě poprchávalo, ale popoledni se to
s bouřkou znova spustilo a pršelo až do noci. Některé z hříbátek
se ozvalo spadené v řízkovém dole, jiné zalezlé v koutě kůlny
nebo drvárníku. Dvě z nich zesláblá a hladová jsem si vzal
dom. Dávali jsme jim přes dudlík ze sklenice kravské mléko.
Vyrůstali z nich drobní koníčci, které si potom vzal jeden
hospodář z Mezic. S hřibátky jsem trochu odbočil ze vzpomínek
na poslední dny války.
V sobotu 5. května se zase přihnaly těžké mraky a hustě
pršelo. Promočené transporty na státní silnici místo aby slábly,
ještě mohutněly. K nám na dvůr přišla nová skupina vojáků
s polní kuchyní. Z rádia jsme se dovídali o povstání v Praze a bojích na barikádách. Od Rampachu bylo slyšet detonace střelby.
Brzy nato jsme se dovídali, že to bylo z Javoříčka, které německé
oddíly, v ten den vypálili jako Lidice v Čechách.
V neděli 6. května přibylo na návsi vojáků s obrněnými
auty. Na Zábrani při hynkovské silnici měli transportér s těžkým
kanónem namířeným ke Šternberku.

V pondělí 7. května byl konečně krásný sluneční májový
den. Na návsi i ve dvorech bylo ještě hodně vojska, které se
chaoticky shánělo k odchodu. Odpoledne několikrát přeletělo
nad dědinou ruské letadlo, které prý si pořizovalo snímky pro
následné boje.
V úterý 8. května bylo od rána opět krásně. V dědině už
nebylo vojska, jen na návsi zůstal po nich nepořádek a nepojízdná vozidla. Dovídali jsme se, že přece jenom tu zůstalo
hnízdo protileteckého kulometu u Sečí za kapličkou a několik
vojáků na Zábraňském konci. Před osmou hodinou bylo slyšet
nálety letadel a střelbu z bojů o Olomouc a nad Křelovem.
Kolem deváté hodiny dopadly na dědinu první středně těžké
bomby. Naštěstí jedna za Johannesovými stodolami č.81, druhá
kousek od naší stodoly k Sauerům do zahrady a třetí do Sečí.
Nevybuchlá se našla za Cholinkou na Svozilovém poli Malého
Pižmaku. Co začalo od jedenácti hodin do podvečera, na to žádný
z pamětníků do dnes nezapomněl. Po celý ten čas připravovalo
ruské letectvo pěchotě, v intervalových náletech, snazší příchod
do dědiny. Při tom shazovalo lehčí zápalné a trhavé bomby
a z palubních kulometů ostřelovalo zbytek německých odpůrců.
Nejvíc do míst, kde zůstala ta nepojízdná vozidla.
Byli jsme doma zalezlí ve sklepě. Každou chvíli bylo slyšet
výbuchy dopadajících šrapnelů, které spolu s trhavými bombami
bořily střechy a štíty domů. Jen, co bylo slyšet vzdalování
letadel, vybíhali někteří ven, aby uviděli tu spoušť po náletech.
Na dvorech byla pobitá drůbež a hořelo ve dvaceti místech
v dědině. Až teprve kolem šesté hodiny nálety utichly. Brzy nato
se dům otřásal v základech a bylo slyšet rachot těžkého vozidla
a volání „Rusi só tô“! Vycházeli jsme rychle ven. Zahlédli jsme
mohutný tank a za ním po chodnících pospíchali uprášení ruští
vojáci se samopaly a granátem v ruce. Mezi nimi byli i naší
osvoboditelé, příslušníci čsl. zahraniční jednotky. Všichni jsme
je vítali se slzami v očích a nabízeli občerstvení, ale oni nedbali
a pokračovali dál za tankem k Vrtovu. Až do setmění jsme potom
pomáhali požárem postiženým sousedům s hašením.
Boleslav Vaca

Za tankem postupovala pěchota

Příkazští pěvci vzpomínali
Dne 14.března proběhlo v malém sále našeho kulturního
domu sousedské setkání s kamerou, k výročí zahájení činnosti
smíšeného pěveckého sboru v Příkazích. Přátelské posezení
začalo krátkým vystoupením znovuobnoveného sboru pod
vedením Mgr. Ivety Navrátilové. Poté jsme mohli sledovat
filmovou dokumentaci o činnosti sboru jak původního, tak
znovuobnoveného, kterou promítal člen sboru Jirka Kašlík.
Překvapilo mne, kolik se toho dochovalo. Nejzajímavější
byly téměř profesionální filmy natočené panem Linhartem
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se sbormistrem Stanislavem Žváčkem z různých vystoupení
sboru, ale i jeho zájezdů nejen v tuzemsku, ale i vzahraničí.
Nechyběly ani záběry z   různých oslav sboru, ani to, jak sbor
svému sbormistrovi Žváčkovi zazpíval k narozeninám pod
taktovkou Ing. Jaroslava Volfa. Překvapila mne velká účast na
této akci. Nechyběl tu ani bratr původního sbormistra Tonda
Žváček, kterého zná celá generace příkazských padesátníků
jako humorného lyžařského instruktora ze zimních škol
v přírodě v Nové Vsi, ani bývalá ředitelka naší školy paní učitelka
Augustová, po paní učitelce Mouralové, konferenciérka sboru.
Organizátoři pod vedením Boženky Mikolajczykové připravili
bohaté pohoštění. K dispozici byla velmi dobrá vína a k tomu
chleba se sádlem, posypaný čerstvým medvědím česnekem.
Všem, kdo se na akci podíleli, se patří za to poděkovat. A já
nemohu nevyužít této příležitosti, abych nepoděkoval i Terezce
Pučálkové – Volfové, že spolu se svým spolupracovníkem získali
pro náš sbor tak zapálenou sbormistryni, a tím vlastně náš sbor
vzkřísili. S potěšením pozoruji, jak roste jeho repertoár, i to, že
s ním začala opět Terezka Pučálková zpívat. Tož, ať se vám pěvci
příkazští daří.
S.K.

Velikonoční koncert 19. dubna 2015
v Senici na Hané
Náš smíšený pěvecký sbor dostal pozvání ke koncertování
v sousední dědině Senici. Už jsme tam vystupovali v prosinci
loňského roku při rozsvěcování stromu. Bylo to venku za velmi
sychravého počasí a tehdy jsme si odtamtud přivezli hlavně
nachlazení. Letos v dubnu nebylo příliš tepleji, ale svítilo
krásně slunce a zpívalo se v kostele sv. Maří Magdalény. Byli
jsme potěšeni jeho krásou a překvapeni, že varhanám chybějí
píšťaly. Dostali jsme informaci, že na hody v červenci už budou
po rekonstrukci v plném lesku hrát.
Po rozezpívání a společné zkoušce zúčastněných hudebních
těles začal v posluchači zaplněném chrámu v 17 hodin koncert.
Vystoupili: Moravský dechový kvintet z Brna, Ženský sbor ze
Senice na Hané, Schola od sv. Maří Magdalény pod vedením
Petry Obšelové  a Smíšený pěvecký sbor z Příkaz se sbormistryní
Mgr. Ivetou Navrátilovou. Tóny předvedených skladeb se nesly
kostelem a jistě hřály dušičky posluchačů i hudebníků.
Potěšilo nás, že mezi hosty koncertu byli i občané z Příkaz
i ze Skrbeně. Uhodnete kteří?  
Po vystoupení následovalo příjemné besedování s pohoštěním na vkusně opravené faře a pozvání na další vzájemná
setkávání.
MBM

Naši furianti
Konečně přišel první slunečnými paprsky nejen ozářený, ale
i prohřátý den. Bylo 11. dubna a my jsme měli pozván do Příkaz
nám již známý Slovanský tyátr.  
Přijelo dvacet studentů Slovanského gymnázia Olomouc
s paní profesorkou Martinou Bičovou a režisérem Zdeňkem
Vévodou, kteří s nimi nastudovali divadelní představení stále
aktuální hry Ladislava Stroupežnického  Naši furianti.
„To znám, viděl jsem v televizi pětkrát, …“ si řekli mnozí
a věnovali se zahrádkám, cyklistice, grilování aj.
Kdo přišel na velký sál našeho REPRE, viděl, že studenti
hráli s plným nasazením, zaujetím, nadšením, plným energie
mládí, zkrátka představení v úpravě jejich režiséra se jim opět
povedlo.
MBM

Velikonoce ve skanzenu
Týden před skutečnými Velikonocemi  28. března 2015 bylo
v příkazském skanzenu rušno. Počasí nám přálo; nelákalo ani k
jarním vycházkám ani na zahrádku, a tak se tu sešlo téměř 700  
návštěvníků, aby se podívali, co dovedou šikovné lidské ruce
vytvořit k oslavě krásných jarních svátků Velikonoc. Byly zde
k vidění nejrůznějšími způsoby zdobené kraslice: paní Marie
Zbořilová přímo v kuchyni učila přihlížející typické technice
zdobení na Hané polepování vajíčka slámou; školačka Eliška
Hegerová zase zdobit vajíčka mramorováním nebo voskem; paní
Veronika Fialová z Hynkova vyvrtávala do vaječných skořápek
ozdobné otvůrky – zdobila je technikou madeira; paní Pavla
Hučínová z Veselíčka na Přerovsku jim dávala krajkové zdobení
z háčkované záhorské krajky. Pod rukama paní Jiřiny Haderkové
vznikalo z nitek na herduli vajíčko paličkované.
Další se tvořilo v jizbě: háčkované slepičky a kuřátka
u paní Věry Svačinkové, korálkové kytičky u paní učitelky
Magdy Pinkavové z Litovle, papírové krajkové velikonoční
vystřihovánky  u členek Kulturní komise při Radě obce Příkazy
– Hany Čepělové, Jarmily Hřivnové, Renaty Mikotové a Zdeny
Zbořilové. Překrásné dekorace vytvářela paní Soňa Rokytová se
sestrou Marcelou, u nichž jsme také shromažďovali pletené či
háčkované čtverce k charitativním účelům pro potřebné. Kdo se
chtěl dovědět o minulosti Příkaz, mohl si zde zakoupit knihy
Boleslava Vaci, který je zde zájemcům podepisoval.
Živo bylo i v improvizované kuchyňce nad sklepem vedle
výčepu, kde si každý mohl vyzkoušet nebo aspoň prohlédnout,
jak se dělají boží milosti nebo jidášky, dovědět se od pana
Zbyňka Žurka a Hanaček z Velké Bystřice proč a kdy se  dělají
a samozřejmě je i ochutnat. Že byl zájem veliký, bylo zřejmé
z toho, že miska se smaženými milostmi či pečenými jidášky
byla povětšině prázdná a přestože se na ně zadělávalo několikrát,
vždy brzy zmizely v rukou i ústech hostů.
Spoustu výtvorů dětí z příkazské mateřské školy, školy
v Litovli Jungmannovy ulice, klientů Ústavu sociální péče
v Litovli nebo Dětského centra v Topolanech i dalších tvůrců
si mohli hosté akce k velikonoční výzdobě svých domovů
zakoupit, stejně jako květinové i jiné produkty v obchůdku
p. Jany Malé.
Na komoře „Kameníčkova gruntu“ byla Velikonoční
výstava prací žáků místní základní a mateřské školy a žáků
ZŠ Litovel, Jungmannovy ulice, ZŠ Křelov-Břuchotín i MŠ
z Olomouce, vyšívané i jiné tvorby paní Mgr. Martiny Malínkové a obrazů Kateřiny Vočkové. V těchto prostorách se hostům
díla velice líbila, jak říkaly členky příkazského seniorklubu,
které sem dodaly  sváteční velikonoční pečivo a velmi ochotně
nad výstavou bděly.
V odpoledních hodinách se prostory skanzenu   obzvlášť
zaplnily, protože si zájemci přišli poslechnout děti z národopisného souboru Pantla, které i zatančily a předvedly pásmo
her a velikonočních zvyků;   muzikantské umění žáků ZUŠ
Litovel, pobočka Příkazy – to na komorách. Na dvoře zněly
dětské hlasy žáků naší školy, které na vystoupení  připravila se
paní učitelka Eva Zvěřová.
Na dvoře byly výrobky ze dřeva – např. lžíce i píšťalky
pana Zemana z Hvozdečka, který se svou paní přivezl pro kluky
také řehtačky a trakářky pro klapačskou obchůzku. Kdo chtěl,
mohl si uplést tatar pod vedením pana Jaromíra Vachutky nebo
vykovat lísteček u mistrů kovářů.
Děti mířily ke králíkárnám a do zahrady za kozami.
A dospělí znavení prohlížením, tvořením a hlídáním dětí se
mohli občerstvit v hospůdce U berana dobrotami, které připravili
Melichárkovi a zazpívat si spolu s Nepředstavitelnou kapelou.
Všem hostům děkujeme a těšíme se na vás příště. Dík všem,
kteří se na akci podíleli.
MBM
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Foto k článku Velikonoce ve skanzenu na str. 7

Čmeláček se představuje
Rodinné centrum v Příkazích se zrodilo na podnět několika
místních maminek, kterým v obci chyběl prostor pro vzájemné
shledávání rodičů s dětmi. Po prvních setkáních byly společně
se starostou vybrány dvě místnosti v prostorách hotelu Záložna,
které byly následně vymalovány a upraveny pro potřeby RC.
Vzniklo občanské sdružení a začal kolotoč nezbytných příprav
nutných k jeho chodu. V prosinci roku 2011 se uskutečnilo
slavnostní otevření Čmeláčku a svoji nabídku pro veřejnost
odstartoval od ledna následujícího roku. Nechyběly kurzy
tvoření, přednášky pro rodiče s dětmi od paní Glueck, angličtina
pro děti, zpívánky a další akce, které jistě potěšily mnohé
z místních i přespolních rodin. Od roku 2012 vyslyšel Čmeláček
žádosti místních maminek k zorganizování dětského bazárku,
kam na jaře i na podzim míří řada maminek z širokého okolí
i dnes.
V zimních měsících tohoto roku se centrum přestěhovalo
do nových prostor v areálu MŠ a zdravotního střediska (za
kadeřnicí), a to z důvodu nevyhovujícího klimatu v místě
původním (malé místnosti, vlhkost a tvořící se plíseň, zima...),
a sobotní odpoledne 21. února se opět slavnostně představilo
místním občanům.
V současné době disponuje RC prostornou, nově
zrekonstruovanou hernou, výtvarnou dílnou (v přípravě),
kuchyňkou (v přípravě) a sociálním zařízením. Nabídka RC byla
rozšířena o nové aktivity dle požadavků a potřeb tamějších rodin.
O pravidelný chod se dobrovolně starají maminky - dobrovolnice
- na rodičovské dovolené a vytvářejí také programovou nabídku
akcí.

Díky nim vzniklo v naší obci netradiční a jedinečné místo,
které slouží k neformálnímu setkávání rodin s dětmi malinkými,
kojenci, batolaty, předškoláky i školáky, k vytváření příležitostí
k navázání nových přátelství a vzájemného obohacování
v mnoha oblastech.
RC Čmeláček dále nabízí:
l všestrannou pomoc rodině a aktivní trávení volného času hudební, tvořivé i pohybové aktivity pro rodiče s dětmi
l společenské akce pro veřejnost z obce a okolí – Pálení
Morany a chození s litečkem (ve spolupráci s národopisným
souborem Pantla), Stavění májky (vystoupení s programem
Zpívánky), Den rodiny (připravujeme na květen), Halloween
(listopad) a další vzdělávací a zábavný program
l za teplého počasí program venku, společné procházky,
výlety a hrátky s padákem  : )
l společné plánování výletů
l místo na pořádání narozeninových oslav Vašich dětí
Zájem maminek o návštěvy Čmeláčka stále vzrůstá. Zavítaly
k nám nejenom ty místní, ale i ze Skrbeně, Litovle, Mezic,
Nákla či Oseku u Přerova. K širokému povědomí o RC přispělo
nejenom nápaditý program (viz níže), pěkné prostředí, rodinná
atmosféra, ale i spuštění nové webové prezentace Čmeláčka
(najdete nás na stránkách obce – spolky a organizace nebo
http://cmelacek.prikazy.cz/), kde návštěvníci naleznou další
potřebné informace. Stále je však co vylepšovat a ne na všechny naše plány a představy se dostávají finanční prostředky.
Jakoukoliv podporu, ať už finanční, materiální, či dobrovolnickou
uvítáme s otevřenou náručí (viz webovky).
Závěrem bychom rádi jménem Čmeláčka poděkovali všem ať už obci samotné, sponzorům, dárcům i nadšeným členkám - za
veškerou pomoc a projevenou náklonnost. Velké díky však patří
zejména maminkám a jejich dětem, které k nám našly cestu, za
jejich přízeň a čas. Těšíme se ze společných setkání a velmi rády
uvítáme všechny, které doposud s návštěvou váhaly. Přijďte se
k nám podívat, věříme, že budete mile překvapeny, a budete se
k nám vracet.
Týdenní program a kroužky (kromě svátků) platný od 2. 3. do
konce června 2015:
Pondělí: Zpívánky
l skupinový hudební kroužek zaměřený na zpěv moderních
i lidových písniček, říkanky s pohybem a další hrátky; pro rodiče
a děti malinké, větší i školáky; pod vedením Olgy Žákové, od
15.50 do 16.20 hod.
Středa: Miniklub
l 8.30 - 10.30 hod. (pro děti od 0 – 3 let i starší) pod vedením
Karolíny Holtslag; vhodné ranní ptáčata a zejména pro maminky,
které vedou větší děti do školky a mohou se zastavit s mladšími
sourozenci posedět, pohrát, vyměnit zkušenosti, povykládat

Foto k článku Brigády - TJ Sokol Příkazy na str. 9
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Čtvrtek: Výtvarka
l skupinový výtvarný kroužek a seznámení s různými
materiály a výtv. technikami; pro rodiče a děti malinké, větší
i školáky pod vedením Edity Pytlíčkové v době od 15.30 do
cca 16.30 hod. každý čtvrtek dle dohody (sledujte na webu a na
nástěnkách); cena za jednu lekci (zahrnuje materiál) 20 Kč. Po
dobu výtvarky k dispozici volná herna!
Pátek: Miniklub
l 9.30 – 11.30hod. (dopoledne s programem pro maminky
s dětmi 0 – 3 r. /i starší/ pod vedením Jitky Hegerové; hýbánky
s básničkami a říkankami, tvořivá dílnička, hrátky s padákem,
zpívání a jiné hrátky)

Valná hromada – TJ Sokol Příkazy
TJ Sokol Příkazy pořádal 15.3.2015 valnou hromadu.
Již podruhé se konala v nově zrekonstruovaném malém sále
a zúčastnilo se jí asi 50 lidí. Na programu byla kromě tradičního
zahájení i kontrola usnesení z minulé valné hromady, byly
přečteny zprávy o hospodaření, činnosti fotbalu, činnosti sportu
pro všechny nebo zpráva revizní komise. Členskou základnou
byl odhlasován návrh plánu akcí pro rok 2015. Na letošní
rok připadly i volby do výboru TJ, kdy došlo k obměně čtyř
stávajících členů za nové. Nově sestavená byla také revizní
komise. Mezi hosty jsme přivítali zástupce obce pana. J. Škrabala, za myslivecké sdružení pana L. Potočka, za hasiče pana
M. Škrabala a za hynkovské sokoly manžele Běhalovi.
Pro nastávající období je třeba udělat několik formálních
změn, jedná se především o právní úpravu spolků dle nového
občanského zákoníku. Konkrétně jde o změny následující: do
1.1.2016 přizpůsobit název TJ/SK na „spolek“ nebo „zapsaný
spolek“ z.s., do 1.1.2017 přizpůsobit znění stanov novému
občanskému zákoníku. Na obou změnách se již pracuje.
Složení výboru TJ, rozpis fotbalových utkání, fotogalerii
nebo upozornění na nadcházející brigádu naleznete také na
http://www.prikazy.cz/sokolprikazy
Výbor TJ Sokola Příkazy pro období 2015-2018
Předseda:
Zbyněk Čapka
Místopředseda:
Hřivna Jiří ml.
Jednatel, tajemník:
Pěček Pavel
Pokladník:
Střítecká Romana
Vedoucí fotbalového oddílu: Koláček Miroslav
Vedoucí sportu pro všechny: Hojná Květoslava
Členové výboru:
Bednář Petr, Dospiva Pavel,
Dostál Miroslav, Hrubá Kateřina, Lakomý Václav
- Kateřina Hrubá -

Brigády – TJ Sokol Příkazy
Být členem jakéhokoliv spolku, tedy i členem TJ Sokola
Příkazy, přináší nejen řadu výhod, jako je možnost využití
prostor ke kulturním nebo sportovním akcím, volným vstupům
na domácí fotbalové zápasy nebo třeba občerstvení na valné
hromadě, ale také povinnost zúčastnit se určitého počtu hodin
při dobrovolné činnosti na brigádách ve sportovním areálu nebo
při konání akcí pořádaných TJ. Každý dospělý člen od 15 let by
si měl za rok odpracovat nejméně 10 hodin, každý člen do 15
let o polovinu méně, tedy 5 hodin za rok. Při počtu akcí ročně

není toto číslo nijak vysoké a víceméně každý běžně pracující či
studující člověk by měl být schopen si tuto svou malou povinnost
splnit. O případné brigádě nebo jiné akci se dozvíte z plakátu
na plakátovacím prostoru v obci, ve vývěsce TJ, na vratech
u Záloženského domu, na webových stránkách obecního úřadu,
při hlášení místního rozhlasu nebo na webových stránkách TJ.
Pokud se týče celoročních akcí, je zde vcelku velká možnost
výběru, například pomoc při přípravě a při konání plesu, dětského
karnevalu, dětského dne, turnaje v malé kopané, turnaje starších
pánů, letního karnevalu, tradičního vinobranní, s tím související
brigády na úklid areálu hřiště a prostor pro kulturní akce, které
se konají několikrát ročně, sběr železného šrotu, pomoc při
chystání občerstvení (především škrabání ryb) a potom také
nárazové akce, kdy se zapojujeme ve spolupráci třeba s obecním
úřadem (Příkazy sobě). Někteří členové se pak věnují trénování
fotbalistů, cvičení dětí, lajnování hřiště, chodu při fotbalových
utkání, či dalším jiným potřebným činnostem. Za připomenutí
stojí i to, že na některé akce, například na dětský den, chodí
pomáhat i „nečlenové“ TJ, kteří to dělají zcela dobrovolně a rádi.
V letošním roce již proběhly dvě brigády na úklid hřiště
a celého areálu před zahájením fotbalové sezóny a na vybudování
„drvárníku“. Účast byla nad očekávání velká, jak na první brigádě (28.3.), tak na druhé brigádě, konané 4.4.2015. Byli bychom
rádi, kdyby i na další tyto akce došlo co nejvíce pomocníků…
Všem, kteří přijdou pomoci při těchto akcích, děkujeme!
Kateřina Hrubá

Spominka na zašly časê
Od rokô 1899 bévala v Přikazich každé rok poslední
květnovó nedělô véstava hospodářskyho zvířectva. Měl sem 11
let a v paměti mě zôstala ta v tem sedmatřêcátym rokô, keró
véstavê o nás skončelê.
Tenkrát se ôkazoval pěkné deň. Od samyho rána se sváděl
napôcované dobêtek na hřiště do zahradê Záloženskyho domô
a lêdi se k nám sjiždělê pámbuvi odkáď.
V jedné řadě tam bêlê ti velêci obecni béci, pak krávê (nekerá
ê s telátkem), za něma mladé dobêtek – jalufkê a béčci zvlášt.
V dřevěnéch kotcich dule ô Cholênkê bêlê prasata, napřeď zas
obecni kanci, pak svině s prasátkama a chovni běhóni (prasničkê
a kanečci). Všecko do čêsta poômévany, vêdrhnôty a vêčesany.
Mě se tam ale ze všeckyho névic lébilê koni. Ti se lesklê zrovna
jak zrcadlo. Bêlê to kobêlê (nekerá s hřibjetem) a klêsničkê, co
bêlê zapsany do plemenné knihê. Na hřebce se chodilo podivat
do stanični maštale, co bévala ve stodolê přê zahradě. Dnes
je tam z ni ôdělaná letni tančirna. Všeci krásně vêpôcovani,
na zadko mělê šachovnicô odělanó pré krátkém hřebinkem.
V přikazské stanicê bévalo 5 hřebcu z hřebčênca v Tlumačově.
V té době k nám hodně jezdivalê z okolnich dědin s kobêlema
a nás od têho zahánělê, že smê eště bosi.
V parkô za Cholênkó, jak se tam têmô řikávalo, bêlê
v řadách klece se slipkama a kohótem všeckéch možnéch plemen.
Takê liliputkê s kôřátkama, perlêčkê, morkê s nafôčenéma
morákama. Bilóčky kačenê s káčerem a hôsê s hóserem bêlê
kósek dál. Holôbê a králékê mivalê na véstavě skoro každé rok
drobni chovateli v Nákle.
Kromě têho se muhlê návštěvnici zajit podivat do grôntu
a prohlidnót si dobêtek ve chlivech. Všôdê mosêl bêt pořádek
a to jak na návsê, tak ô každyho doma, kde to eště vonivalo
čerstvě zaléčeném vápnem. Po véstavě si kôpci nakópeny zvířata
odvádělê a divkám, kery jich poklózelê nebo iném ošetřovatelum,
dávalê ocasny, jak bévalo zvêkem.
BV
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Milá maminko,
zveme Tě na oslavu Tvého svátku
DNE MATEK
Kdy: 14. 5. 2015 v 16:00 hodin
„Jsi moc krásná, rád tě mám.
Kde: budova Mateřské školy Příkazy
Milá, hodná,
tak tě znám.
A nad tvoje pohlazení
V celém širém světě není.“

Rodinné centrum Čmeláček, o. s.
(budova MŠ Příkazy, 1. vchod, 1. patro, za kadeřnicí)

Kulturní akce v Příkazích a Hynkově
KVĚTEN
  1. 5. (pá)
  9. 5. (so)
14. 5. (čt)
23. 5. (so)
27.5.-28.6.
30. 5. (so)

Stavění máje + Májový koncert
Střelby MS na „Safari“,
Překvapení pro maminky, babičky, tetičky
Zájezd na jižní Moravu
– výstava z tvorby Jana Kadubce - skanzen
Kácení máje

ČERVEN
  3.6. (st)
  6.6. (so)
  7.6. (ne)
  x.x. (xx)
27.6. (so)

Zájezd seniorklubu do Telče
Malá kopaná – noční  turnaj  na Hynkově
Dětský den – v Příkazích
Předhodový úklid v kapli v Příkazích
Malá kopaná – turnaj v Příkazích

Společnost EKO – UNIMED Medlov ve spolupráci s obcí
Příkazy pro Vás připravila

pořádá ku příležitosti Mezinárodního dne rodiny

Sběr nebezpečného
a velkoobjemového odpadu,

Odpoledne pro celou rodinu
ve čtvrtek 21. 5. od 15.30

který se uskuteční v sobotu 23.5.2015 a bude proveden
zastávkovým způsobem, při kterém sběrná vozidla zastaví
v určený čas na několika stanovištích , kde budete moci předat
odpady obsluhám vozidel. Odpady odložené na stanovištích
před příjezdem sběrných vozidel nebudou odvezeny.
Přehled stanovišť:
Hotel Záložna
Hasičská zbrojnice
Hynkov
Program:
l O chytrém ševci - divadélko pro děti v podání žáků z dramat.
kroužku při ZŠ Náklo
l tvoření s Editou
l soutěž o nejlepší domácí buchtu (z přinesených   doma  
upečených moučníků nebo bábovek uděláme ochutnávku
a nejlepší rodinná sladkost bude odměněna hezkou cenou)
l malování na obličej a další překvapení …
Za obrázek pro Čmeláčka pro každé dítě dárek : )

  8:00 –   9:00 hod.
  9:15 – 10:15 hod.
10:30 – 11:30 hod.

Druhy přebíraných odpadů: bateriové monočlánky,
automobilové akumulátory, oleje, barvy, ředidla, kyseliny,
pesticidy, léky, rtuťové zářivky a výbojky, nádoby se zbytky
chemikálií, televizory, lednice a mrazáky. Ostatní objemný
odpad (pneumatiky, textil, nábytek, koberce, peřiny, matrace,
vyřazené elektrospotřebiče, pračky apod).
Způsob přebírání odpadu: Všechny odpady lze odevzdat
bezplatně, akci hradí obec Příkazy.

ROZPIS FOTBALOVÝCH UTKÁNÍ - JARO 2015 - TJ SOKOL PŘÍKAZY
Ne
So
So
Ne
So
So
So
Čt

29.3.
11.4.
11.4.
12.4.
18.4.
18.4.
25.4.
30.4.

Muži – III. tř. OFS Olomouc
15:30
Sokol Drahanovice - Příkazy
10:00
turnaj starších benjamínků Příkazy
16:00
SK Náměšť na Hané „B“ - Příkazy
10:00
turnaj mladších benjamínků Příkazy
14:00
Náklo - TJ Těšetice (mladší žáci)
16:00
Příkazy - TJ Těšetice
16:00
FK Přáslavice - Příkazy
17:30
Příkazy - TJ Slavonín „B“

So
So
Ne
Ne
Ne
So
Ne

2.5.
9.5.
17.5.
24.5.
31.5.
6.6.
14.6.

Muži – III. tř. OFS Olomouc
16:30
Příkazy - 1. FC Olešnice
16:30
Příkazy - FC Dolany „B“
10:15
FK Hlubočky „B“- Příkazy
16:30
Příkazy - Bohuňovice „B“
16:30
Sokol Mladeč - Příkazy
16:30
Příkazy - SFK Nedvězí
15:00
Hraničné Petrovice - Příkazy
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