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Občasník pro Příkazy a Hynkov

Vážení spoluobčané,
v posledních týdnech je asi ze všech obecních aktivit nejvíce
vidět měnící se veřejná prostranství. Bohužel, revitalizace
zeleně v naší obci neprobíhá tak, jak bylo smluvně domluveno
s realizační firmou. Ta, krom prací v naší obci, realizuje ještě
7 podobných zakázek. Je to důsledek systému veřejných zakázek,
kdy firmy někdy vysoutěží více práce, než jsou nakonec schopny
provést. V tuto dobu už měly být vysázeny všechny stromy, keře
i květiny, založené trávníky, jednou posekány a také ošetřeny
proti dvouděložným plevelům. Skutečnost je však poněkud jiná.
Nám nezbývá, než důsledně dbát na dodržování podmínek, které
stanoví Smlouva o dílo. Ta mimo jiné obsahuje i povinnost, aby
realizační firma provedla náhradu stromů, keřů a květin, které
v průběhu následujících dvou let uhynou.
Krom výsadeb, které byly naplánovány v dotačním projektu
na revitalizaci, budou provedeny ještě výsadby podél nového
chodníku v úseku od Hanáckého skanzenu až po křižovatku
u sochy Svobody. Před každým domem vysázíme záhony růží
o délce 6 m a šířce 1 m, za pomocí našich obecních zaměstnanců,
přímo z rozpočtu.
Mnoho lidí se mne ptalo: „Kdo bude sklízet úrodu ze
švestek, které byly vysázeny, pokud se urodí?“ Při jednání obecní
rady jsme se shodli, že pokud si občané budou i nadále sekat  
trávníky před svými domy jako doposud, tak by sklizeň ovoce
na pozemku, o který se starají, měla náležet právě jim. Stejně
tak je to i s plody muchovníků, kterým se jinak říká „stromové
borůvky“. Dá se z nich vyrábět výborná a zdravá marmeláda.
Věřím, že se nám všem podaří dát naší obci novou a ucelenou
tvář, s návratem nejen k tradicím, ale také lahodící oku všem, co
mají rádi květiny. Sice to potrvá nějakou chvíli, ale naše obec
bude plná barev, květin a vůní.
Před pár dny bylo ukončeno výběrové řízení na zhotovitele
nového bezbariérového chodníku podél komunikace II/635,
v úseku od bývalé sladovny po odbočku k mateřské škole.
Vítězem se stala firma Brodacký s. r. o. se sídlem V Bělkovicích
-Lašťanech, s nabídkovou cenou   2. 722.000 Kč + 21% DPH.
Celkem se do veřejné soutěže přihlásilo 5 firem. Rozptyl mezi
nejnižší a nejvyšší nabídkou byl více než 1 mil. Kč. Dotace ze
Státního fondu dopravní infrastruktury na uznatelné náklady
tohoto projektu je 85 %. V tuto chvíli běží 15. denní lhůta na
odvolání ostatních uchazečů výběrového řízení. Pokud se nikdo
neodvolá, k čemuž není žádný racionální důvod, tak budou
stavební práce zahájeny v červenci tohoto roku. Věříme, že se
podaří tyto stavební práce zkoordinovat s opravou krajské cesty,
kde se bude pokládat nový asfaltový koberec.
V minulém týdnu byla podána opakovaná žádost o dotaci
na stavbu parkovacích zálivu pro autobusy a chodníky, které se
napojí na už zhotovený chodník směrem k hasičské zbrojnici.
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Chtěl bych požádat o trpělivost občany Vrtova, kde probíhá
dláždění okraje cesty z lámaných kamenů. Opravu jsme oproti
původnímu záměru nakonec zadali čtyřem starším PANŮM
MISTRŮM DLAŽDIČŮM z Rýmařova, kteří už u nás pracují
3. rok. Tito pánové odvádějí velice pěknou a kvalitní práci
a proto si zaslouží náš obdiv a poděkování.
Závěrem bych měl drobnou prosbu na naše mladé
spoluobčany, co jezdí velmi rychle na kolech v brzkých ranních
hodinách z okolních kulturních zařízení, právě přes zmiňovaný
Vrtov. Pokuste se, prosím, v té rychlosti těm zaparkovaným
autům vyhnout. Nemohou za to, že se cesta opravuje!
Přeji Vám za všechny obecní zastupitele příjemné prožití
letních dnů, spoustu volna a pohody.
J. Sívek

Informace k úplné
uzavírce silnice II/635
TERMÍNY UZAVÍRKY SILNICE:
28.6.2015 - 12.7.2015 úplná uzavírka MIMO BUS
13.7.2015 - 19.7.2015 úplná uzavírka VČETNĚ BUS
20.7.2015 - 26.7.2015 úplná uzavírka MIMO BUS
27.7.2015 - 2.8.2015 úplná uzavírka VČETNĚ BUS
3.8.2015 - 19.8.2015 úplná uzavírka MIMO BUS
Podmínky pro veřejnou linkovou dopravu:
Po dobu úplné uzavírky VČETNĚ BUS povedou linky
po objízdné trase. Linky 890728, 890770 ze zastávky
Křelov-Břuchotín, Křelov náves po silnici II/635, III/4465
Horka nad Moravou, II/4466 Skrbeň, III/4466 (spoje linky
89728) po silnici II/635, MK do místní části (Břuchotín
a zpět), II/635 Příkazy, III/03549 (linka 890728 do místní
části Hynkov a zpět), MK Příkazy, MK Náklo, Mezice,
před místní částí Unčovice na silnici II/635 a dále po
trase. Zastávka Křelov-Břuchotín, Břuchotín rozc.
směr Příkazy nebude obsluhována. Zastávky Skrbeň,
Příkazy hor. konec, Náklo, Mezice budou přemístěny po
dohodě s obcemi k přenosnému označníku.
Objízdná trasa:
Po silnici II/635, silnici II/449 Senice na Hané, Loučany,
Drahanovice, silnici II/448 Rataje, Těšetice, Ústín,
Topolany, silnice III/5709 Křelov, Břuchotín a zpět.
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CO JE U NÁS NOVÉHO
Beseda s panem Nastoupilem

V rámci projektu „Příroda kolem
nás“, který je zaměřen na vzdělávání dětí
a mládeže v oblasti ochrany přírody a myslivosti a má vést k posílení kladného
vztahu k přírodě a k žádoucím postojům k životnímu prostředí, jež na české straně realizuje
Českomoravská myslivecká jednota Okresní myslivecký spolek
Olomouc, nás navštívil 8. dubna pan Jan Nastoupil. Musíme
pochválit nejen prezentaci, obsah a přístup pana Nastoupila
k žákům, byli velice nadšeni, ale též pracovní listy.

Žádost o odklad povinné školní docházky

Do 31. května bylo podáno celkem 5 žádostí o odklad pšd,
všem žádostem bylo vyhověno, v září tedy nastoupí do prvního
ročníku 13 žáků.

Zápis do MŠ

Do mateřské školy bylo přijato 15 dětí, dvěma žádostem
nemohlo být vyhověno.

Škola v přírodě

Od 18. do 22. května vyměnili žáci lavice za krásnou přírodu v Hynčicích pod Sušinou a okolí. Ve spolupráci se SKI SchoolKraličák - čekal na děti naučný, zábavný a plný pohybu environmentálně zaměřený program. Všichni jsme si to moc užili. Markétce
a Martinovi moc děkujeme a těšíme se na další spolupráci.

Den dětí

Dětem, k jejich svátku, jsme tak jako v loňském roce,
zajistili návštěvu kina, představení Paddington. Navíc zhlédli
Interaktivní výstavu Leonardo da Vinci. Jízdné a vstupné bylo
uhrazeno ze sběru papíru a z finančního daru od SDH Příkazy.

Schválení žádosti – výzva č. 56

Dne 11. 6. nám přišlo oznámení, že náš projekt „Více četby
a jazykové vzdělávání pro děti i učitele“ úspěšně prošel procesem
hodnocení a byl schválen k financování.
Krásné prázdniny všem, jak dětem a žákům, tak i jejím
rodičům a mým kolegům.
Děkujeme všem, kteří nás v letošním školním roce jakkoliv
podporovali a budeme se těšit na další spolupráci v příštím
školním roce.
• Přerušení provozu MŠ v době prázdnin – od 7. 7. do 7. 8.
• Slavnostní zahájení školního roku 2015/2016 proběhne
v úterý 1. září od 7.45 do 8.30 hod. v budově školy.
Karin Lakomá

Zahradní slavnost

Celý rok utekl jako voda a ve čtvrtek 4.6.2015 za krásného
počasí jsme na zahradě naší mateřské školy uspořádali Zahradní
slavnost, abychom oslavili blížící se konec školního roku a rozloučili se s dětmi, které již po prázdninách půjdou do školy. Jako
první se začal nafukovat skákací hrad, se kterým za námi přijel
z Křelova p. Tichý, děti se na něj už moc těšily a také ho hned
šly vyzkoušet. Potom se již začali scházet rodiče i prarodiče dětí,
a když bylo vše nachystáno, tak naši nejmenší předvedli
indiánský taneček kolem teepee, následovaly je větší děti, které
si také připravily 3 tanečky a moc se jim povedly. Pak už přišlo na
řadu pasování předškoláků starobylým mečem a po ošerpování
a přípitku dětským šampaňským začaly nejprve společné
pohádkové hry pro rodiče s dětmi. S Marfušou pojídání koláčů,
s kovbojem běh s dětmi na zádech, s královnou stavění věží

a s princeznou Fionou lovení Shreka v bažinách. Po zahřívacích
hrách pak děti s rodiči obcházeli různá stanoviště, kde na ně opět
čekaly postavy z pohádek s dalšími úkoly: bojování s drakem,
shazování lahví, překážková dráha a střílení z kuše na cíl. Po
splnění všech úkolů si děti šly pro kulatou odměnu - krásný
barevný míček. Během celé akce se mohli všichni občerstvit
u pohoštění, které donesly maminky, koupit výbornou zmrzlinu,
zaskákat si ve skákacím hradě, opéct si špekáček, a to vše za
doprovodu písniček. O hudbu se nám postaral p. Jiří Hřivna,
který nám ještě ráno před slavností znovu posekal zahradu, za
což mu touto cestou moc děkujeme. Během slavnosti zde vládla
milá a příjemná nálada a děti spokojeně odcházely domů. Na
závěr bychom chtěli Všem dětem i jejich rodinám popřát krásné
a pohodové léto, ať ho prožijí ve zdraví a štěstí.
Zaměstnanci MŠ

Závěr školního roku v družině

Blíží se nám konec školního roku a pro prvňáčky i konec
prvního roku ve školní družině. Opět to uběhlo jako voda a děti
se brzy konečně dočkají dlouho očekávaných prázdnin.
Ještě je však čeká oblíbená akce a to je spaní v družině.
Tentokrát družinovské spaní nese název „Zážitkové spaní“. Snad
název splní očekávání a bude je tento den nejen bavit, ale zažijí
i neočekávané zážitky.
Jako každý rok, i letos jsme ve slunečných dnech vyjeli
na kole do přírody a na dětská hřiště v okolních vesnicích. Ve
dnech, kdy byla tropická vedra, jsme se vydali na dětské hřiště
v Příkazích, kde se děti nejen osvěžily, ale se pořádně vyřádily
pod závlahovým systémem.
Dále se také naše družinka vydala na turistickou vycházku
do Skrbeně, kdy jsme ušli okolo 5-6 km– stihli jsme si u toho
povídat o přírodě, o městech a vesnicích v okolí, o kamarádství,
ale i o květinách.
Na závěr bychom rády poděkovaly rodičům za celoroční
spolupráci. Další nemalé poděkování patří rodičům, kteří
s družinou aktivně spolupracují a pomáhají tak zpestřit práci
vychovatelek, umožňují našim žákům zajímavé zážitky, a kteří
darují materiál pro práci v družině. Tímto všem moc děkujeme
a přejeme krásné prázdniny plné dobrodružství a nevšedních
zážitků
Romana Zvěřová

Konec školního roku v naší školní jídelně

V tomto školním roce jsme vařily pro 56 dětí MŠ, 38 dětí
ZŠ, 13 zaměstnanců a 25 cizích strávníků. Připravily jsme
8 881 přesnídávek, 21 788 obědů a 39 254 svačinek. V rámci
hospodářské činnosti zajišťujeme občerstvení na různé akce pro
soukromé osoby i organizace. Kapacita naší kuchyně je 200
strávníků, tu sice nemáme, ale přesto se snažíme vařit chutně
a zdravě. Zaměřujeme se na zdravé recepty. Používáme např.
kuskus, bulgur, jáhly, pohanku, hodně ovoce a zeleniny. Na pití
podáváme mléko, bylinkové a ovocné čaje, mošty a jednou týdně
pouze vodu s citronem. S prosazováním změn je to někdy těžké,
mnoho malých strávníků se na nové pokrmy tváří nedůvěřivě.
Děti jsou však tvárné a tak věříme, že za pomoci našich učitelek
a rodičů přijdou na chuť i těmto zdravým pokrmům. Využíváme
nabídky regionálních dodavatelů a výpěstků od malopěstitelů
z vesnice. Není nic lepšího než brambory a jablíčka z našich
zahrádek. Bude-li vám po prázdninách přebývat jakákoliv
zelenina či ovoce, můžete nám ji nabídnout do naší školní
jídelny, rádi ji odkoupíme.
A co nás čeká ještě na závěr školního roku? Vaření na přání
dětí, které si napíší svůj jídelníček. A jako každý rok to bude
určitě pizza, smažený kuřecí řízek s bramborovou kaší a rajská
polévka.
Jarmila Hřivnová, ved.š.j.
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Vítání dětí
Dne 17.5.2015 se v obřadní síni OÚ Příkazy konalo
slavnostní vítání nových občánků. Do pamětní knihy obce
Příkazy byly zapsány tyto děti:
Martin Novák
Lukáš a Filip Dostálovi
Nela Pavlíková
František Hymr
Lukáš Rozsypal
Tomáš Löbel

Foto k článku Škola v přírodě na str. 2

Foto k článku Zahradní slavnost na str. 2

Foto k článku Zahradní slavnost na str. 2

Foto k článku TJ Sokol Příkazy na str. 4

Foto k článku Závěr školního roku v družině na str. 2

Foto k článku TJ Sokol Příkazy na str. 4
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Dětský den

Příkazští fotbalisté slaví postup do II. třídy

Letošní dětský den pořádaný TJ Sokolem Příkazy připadl
na neděli 7. června. Stejně jako minulý rok, tak i letos bylo
nadprůměrně teplé a slunečné počasí. Pořadatelé se rozhodli, po
poslední pozitivní zkušenosti, zaměřit se na určité téma celého
dne. Tím byl pro letošek zvolen „Divoký západ“ a celé odpoledne
v podobě disciplín nebo občerstvení probíhalo v tomto duchu.
V areálu hřiště jste tak mohli potkat kovboje muže i ženy, indiány
a indiánky u vyrobených teepee nebo třeba barové tanečnice.
Vše začínalo registrací u „šerifa“, dál na stanovištích potom
každý sbíral dolary za splněné úkoly a navlékal je na šňůrku,
po splnění úkolů šel každý do „salónu“ kde mohl získané dolary
proměnit za sladké odměny. Děti soutěžily například v rýžování
zlata, střílení na terč, hodu oštěpem, skládání vatry z klacíků
nebo třeba poznávání předmětů pohmatem. Každý, kdo přišel
v masce, získal jeden bonusový dolar. Letos soutěžilo přibližně
90 dětí. Tradičně proběhlo přetahování lanem. Děvčata opět
vyhrála nad chlapci a podruhé za sebou v kategorii dospělých
vyhrál Vrtov nad Zábraní. Během odpoledne se mohly děti
nechat namalovat na obličej, přijela také italská zmrzlina,
cukrová vata a stánek s plyšáky a dalšími drobnými věcmi pro
děti. Vzhledem k teplému a pěknému počasí vydrželi všichni
v areálu hřiště dlouho společně a užívali si pěkné odpoledne
a podvečer. Velké díky patří všem pořadatelům, kteří se jako
každý rok snažili zajistit veškerý komfort pro návštěvníky,
dětem a jejich doprovodu a speciální dík patří Večeřovým,
kteří zorganizovali celé odpoledne, postarali se o kostýmy pro
pořadatele a vyrobili velice krásné kulisy.
Kateřina Hrubá

Po podzimní fotbalové části III. třídy figurovalo naše
mužstvo mužů na prvním místě. Jarní část fotbalové sezóny
2014/2015 se tedy nesla ve znamení očekávání, na které místo
v tabulce to po skončení stávající sezóny bude stačit. Předehrávka
jarní části proběhla ještě na podzim a skončila podruhé v sezóně
prohrou s týmem Bouzova. Po zimní přestávce a přípravě, kdy
se neudály žádné velké změny v kádru, načalo naše mužstvo
sérii bez proher, a ta vydržela až do posledního května, kdy
se nám nepodařil zápas v Mladči, stejně tak jako následující
domácí prohra s týmem Nedvězí 3:4, která nechala fanoušky
i samotné hráče čekat na konečné postavení v tabulce. Jinak
byly k vidění výhry doma i venku, nejvyšší výhra byla 6:1
v odloženém utkání proti Slavonínu. Cenný pro nás byl také
bod z Přáslavic za remízu 2:2. Poslední zápas se hrál 13.6.
2015 na půdě posledních Hraničních Petrovic. Na zápas byl
vypraven autobus, kterým cestovali hráči společně s fanoušky.
Utkání se hrálo za tropických teplot a skončilo remízou 1:1,
kdy nám poslední potřebný bod k udržení si prvního místa trefil
Michal Jarmar. Náš tým tedy po dlouhých letech slavil postup
do vyšší, II. třídy, a v nadcházejícím ročníku se můžeme těšit
na společnost jiných mužstev, než tomu bylo v letošní sezóně.
Na místě je také poděkování všem hráčům, realizačnímu týmu,
fanouškům, sponzorům a všem, kteří se jakýmkoliv způsobem
podíleli na údržbě celého areálu TJ, na občerstvení během celé
sezóny a na dalších potřebných věcech týkajících se chodu
kategorií můžu a žáků.
Kateřina Hrubá

TJ Sokol Příkazy

Zprávy z Rady

Letos jsme se již po jedenácté zúčastnili okresní soutěže
v atletickém čtyřboji, pořádanou Regionálním centrem Sportu
pro Všechny. Soutěž se konala v sobotu 16. května 2015 na
hřišti   Základní školy Heyrovského v Olomouci. Soutěžilo se
v různých věkových kategoriích, za naši TJ soutěžilo celkem 16
dětí.
Předškolní děti závodily v těchto disciplínách: běh 30 m, hod
míčkem, skok z místa, běh 300 m
Mladší žáci a žákyně: běh 50 m, hod míčkem, skok daleký, běh
400 m
Starší žáci a žákyně: běh 60 m, hod granátem, míčkem, skok
daleký, běh 800 m

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:

Prví tři místa v každé kategorii (kromě předškolních dětí)
jsou postupová do krajského kola. Letos postoupilo 5 našich
závodníků, kteří se umístili do třetího místa.
Jsou to: Štědrá Lucie – 1.místo v kategorii ml. žákyně I
Dospiva Filip – 2.místo v kategorii ml. žáci I
Maierová Veronika – 3.místo v kategorii ml. žákyně II
Prázdná Tereza – 1.místo v kategorii st. žákyně I
Štědrý David – 1.místo v kategorii st. žáci I
Krajské kolo se konalo v neděli 24.5.2015 v Přerově na
stadionu SPARTAKU Přerov. V silné konkurenci starších žaček
zde obstála Tereza Prázdná, která se umístila na pěkném 2.místě.
Tímto umístěním postupuje do republikového kola.
Závěrem bych chtěla poděkovat všem, kteří nám pomáhali
s organizací při závodech. Poslední dík patří všem závodníkům
za hojnou účast a vzornou reprezentaci.
LV

Rada obce schválila:
l cenovou  nabídku na nový systém zabezpečovacího zařízení
od pana Jana Bušfy ze Sobáčova v kapličce v Příkazích za cenu
celkem 14.794 Kč včetně DPH a opravu a doplnění některých
prvků zabezpečovacích zařízení na  Obecním úřadě a na Záložně.
l žádost Českého svazu chovatelů Náklo o dotaci ve výši
1.000 Kč.
l cenovou nabídku fi.BRODACKÝ ANTONÍN s.r.o.,  
Bělkovice-Lašťany na  předláždění žulové dlažby chodníku od
č.p. 79 po sochu Svobody za cenu 229.511 Kč včetně DPH.
l cenovou nabídku od fi. PRESBETON, Olomouc, na
provedení stavebních prací – stání pro kontejnery naproti
HAJDO ( býv. STS) za cenu 153.679,68  Kč včetně DPH.
l smlouvu o výpůjčce prostoru ve 2 NP mateřské školy pro
Rodinné centrum Příkazy.  
l nabídku firmy PRESBETON, Olomouc na provedení stavebních prací – oprava chodníku v obci Příkazy od křižovatky
u školy před domy parc. č. 50, 53 a 54 za cenu 157.915.89 Kč
včetně DPH.
l finanční dotaci pro spolky v obci: TJ Sokol Příkazy 10.000
Kč, TJ Sokol Hynkov 10.000 Kč, SDH Příkazy 10.000 Kč, SDH
Hynkov 10.000 Kč, MS Příkazy 10.000 Kč, Seniorklub Příkazy
3.000  Kč, Rodinné centrum Příkazy 3.000 Kč.
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l obdržení daru Základní školy a Mateřská školy Příkazy,
příspěvková organizace na základě darovací smlouvy od dárce
Bc. Petra Kocourka z Příkaz. Jedná se o 3 ks nerezových
pojízdných odkládacích stolků v hodnotě 15.660 Kč.
l smlouvu o poskytnutí dotace ve výši 120.000 Kč mezi Obcí
Příkazy a Olomouckým krajem na částečnou úhradu výdajů na
zajištění akceschopnosti JSDH, a to na pořízení hasičského auta.
l cenovou nabídku Pavla Ščudly z Příkaz na novou střechu
včetně krovů na hasičskou zbrojnici na Hynkově ve výši  134.451 Kč.
l cenovou nabídku na provedení dodatečné horizontální
izolace zídky u barokního kříže v Příkazích od společnosti  
PRINS z Přerova za cenu 22.365 Kč bez DPH.
l zakoupení věcných dárků v hodnotě 1.000 Kč na dětský
den, který pořádal TJ Sokol Příkazy.
l účetní závěrku ZŠ a MŠ Příkazy za rok 2014 v jejím plném
rozsahu a převod zlepšeného hospodářského výsledku ve výši
152. 963,01 Kč do rezervního fondu.
l cenovou nabídku společnosti EXPIRIT s.r.o., Praha 4 na
podání žádosti o dotaci „Chodníky podél silnice II/635 LitovelOlomouc – 2. etapa“ na Vrtově za cenu 10.000 Kč bez DPH.
V případě udělení dotace dále na provedení výběrového řízení
za cenu 40.00- Kč bez DPH a vypracování žádosti o proplacení
výdajů za cenu 5.000 Kč bez DPH.

tvar západního tvaru kříže. Vlnovky na kříži mají evokovat
popínavou rostlinu (přeneseně lid Moravy), která díky kříži
může růst vzhůru do výšky. Kříž se tak stal rostlině oporou proti
nepřízni okolního světa.
Kříž je symetricky položen na vyřezaném oválu velikosti
štítu. Tím vznikl průhled skrz kříž a tím je nasměrován náš
pohled k poznání toho, co se za všemi filozofickými významy
kříže skrývá.
Svislou osu kříže je rovněž možno ztotožnit se hřbetem
otevřené knihy. Vlevo od kříže je kniha jako symbol vědění
a komunikace. Vpravo kniha přechází do vlnovek vytvářejících
síť, kterou lze vnímat jako internet, fenomén komunikace
a výměny myšlenek mezi lidmi naší doby. Dole vpravo od kříže
je kompozice plastiky doplněna o reliéf ptáka - symbol Ducha
svatého. Nahoře vpravo od kříže je něco neidentifikovatelného,
jako symbol neuchopitelnosti.
Plastika je z čirého skla proto, aby nenarušovala stávající
kompozici a výzdobu kaple. Použité barvy byly přizpůsobeny
návrhu výmalby provedenou Moravským malířem Jano
Köhlerem. Červené tečky na plastice korespondují s červenými
čtverečky výmalby. Červená a žlutá jsou Moravské zemské
barvy.
Václav Tichý, autor

Pozvání na Hodovou mši svatou

Skleněná plastika s tématem „Žal“
umístěná v Příkazské kapli
svatých Cyrila a Metoděje.

za padlé, nezvěstné a umučené rodáky oběti obou světových válek,
4. července 2015 v 9 hodin
v kapli sv. Cyrila a Metoděje v Příkazích.
Při mši a po ní zazpívá Smíšený pěvecký sbor
z Příkaz a bude možno zhlédnout nové skleněné
plastiky pana Václava Tichého ze Skrbeně.

Skleněná plastika svatých Cyrila a
Metoděje.
Popis plastiky:
Na levé straně je ze skleněné plastiky vysunut ovál
symbolizující štít. Je to připomenutí, že svatí Cyril s Metodějem
byli v Byzantské říši vysokými státními úředníky s vojenskými
pravomocemi. V centru symbolického štítu jsou v malých kruzích
umístěna písmena C a M. Pod těmito písmeny je vytvořen ze tří
žlutých vlnovek náznak siluety ryby. Žluté křivky představují
pomyslný rybí hřbet s ploutvemi. Ryba je nejlépe vnímatelná
soustředíte-li se na červenou tečku na štítě , která je jako by byla
okem této ryby. Břicho ryby představuje křivka spodní hrany
oválného štítu. Ryba na štítu symbolizuje křesťanskou víru,
která se díky svatým Cyrilovi a Metoději stala na Velké Moravě
srozumitelnou.
Písmena C, M jsou nejen iniciály jmen svatých Cyrila
a Metoděje, ale i symbol písma, které bylo přineseno na štítu na
znamení vítězství ducha.
Pomyslnou svislou osu plastiky tvoří dvouramenný kříž
jako symbol spojení východního i západního rituálu křesťanství.
Západní rituál je vyjádřen žlutými vlnovkami tak, aby zvýraznily

Popis plastiky:
Kaple svatých Cyrila a Metoděje byla zbudována za účelem
vzpomínky na padlé ve „Velké válce“, a proto bylo zvoleno téma
skleněné plastiky „Žal nad ztrátou synů“ .
Kříž ve tvaru písmene T byl zvolen záměrně, protože
písmeno T může být chápáno jako počáteční písmeno slova
Triste, což lze přeložit jako žalostné či smutné.
Z ramen kříže kane proud slz. Tento proud byl seskládán
z ženských profilů tak, aby tyto profily nebyly na první pohled
zřetelné. Je to připodobnění scény žalu známé z Bible - „ženy
plačící pod křížem“. Ve spodní části plastiky se vlní vlny vodní
hladiny jako symbol velikosti ztráty - „moře žalu“, nebo jinak
„nekonečný žal“.
Kompozici doplňují napříč skrz proud slz žluté křivky,
kterými je vykreslen dvojitý kalich hořkosti, protože po „Velké
válce“ záhy za dvacet roků následovala neméně hrozná „Druhá
válka světová“.
O dno dvojitého kalicha je opřen kříž. Mezi žlutými
lemy kříže se vzhůru vine málo zřetelný kmen vinné révy, na
kterém jsou rozvinuté vinné listy. Východiskem z žalu je nový
vzrůstající život.
Plastika je záměrně vytvořena převážně z čirého skla aby
nepůsobila v interiéru kaple dominantně a nenarušovala stávající
kompozici a výzdobu kaple. Použité barvy jsem přizpůsobil
návrhu výmalby provedenou Moravským malířem Jano
Köhlerem. Červené tečky na plastice korespondují s červenými
čtverečky výmalby. Červená a žlutá jsou Moravské zemské barvy
protože i padlí připomínaní u vchodu do kaple byli Moravané.
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Ještě něco ke kulturním akcím v naší obci

Josef Vaca

Žně
Začalo to blésko cestê,
co mez ô ni leži –
a pak po ostatních polich
- smrť jôž s kosó běži.

Zástupkyně šéfredaktora našich novin Boženka M. mne
požádala, abych doplnil a opravil dva články, které mi e-mailem
poslala. Ale její články o výletu do vinného sklípku i stavění
a kácení máje nic nepostrádají, Ferdinand Peroutka by to
nenapsal líp. Při výletu na Velehrad, do Uherského Hradiště
a Blatničky jsem s neskrývanou radostí sledoval rozčarování
zavilých ateistů, že na jeden výlet je těch návštěv kostelů jaksi
moc, ale s jakýmsi zadostiučiněním musím sdělit, že i je to
nakonec zaujalo, i když si nedělám iluze, že začnou chodit do
kostela a třeba i volit lidovou stranu. Zato jsem byl zklamán, že
v kostele v Blatničce, kde vinař, pan Soviš, zahrál na varhany
starou mariánskou píseň – Tisíckrát pozdravujeme Tebe, se
k mému zpěvu skoro nikdo nepřidal, protože údajně neznali
slova. Na hlavním uhersko-hradišťském náměstí má moje známá
první samoobslužnou lékárnu v republice, údajně i s historickým
interiérem. Nešel jsem dovnitř. S majitelkou mám nevyřízený
účet, snad proto, že mi ji moji známí rozmluvili.

Padalê pod ostřim kosê,
smôtně zpivalê si.
Ráno jim - jôž jenom mrtvém
rosa slzê věsi.

Režny klasê – dlóhy stébla – Skřêvánek nad krajem zpivá,
naposledê krajem
trilkê na zem třese,
rozhlidlê se a pak teskně
že óroda zlatéch klasu,
žehnalê se s rájem.
nové chleba nese.  
Z bolesti se všecko rodi,
ê to je to třeba,
abê bolesť těžkéch klasu
dala lêďum chleba.

Ze spominek na zašly časê
Školni véletê za našeho mládi
Na koncô června se jezdívalo se školó na véletê. Na třech
nazdobenéch žebřiňákách, pro každó třidô jeden. Třeba do
Mladče podivat se do jeskêňi, nebo na zámek do Náměště a na
Usov, ale aji na hrad do Bózova, kde mivalê tak sêlny sodufkê,
z keréch až  očê vêlizalê.
Ráno před školó, každé s ruksakem na zádech, v ni
svačenkô (dva krajice chleba namaštěny sadlem s vajičkama
na tvrdo ôvařenéma a čaj na zapiti), čekal až pro nás nekeré
z tatinku koňma přêjedó. Posedalê smê na lavkê z fošen proti sobě
s panem ôčêtelem na koncô vozô, abê nás měl všeckê pěkně na
očich. Cestó bévalo veselo a sem tam se nachvilkô   zastavilo
pod třešněma, co lemovalê sêlnicô, ochôtnat ešlê ôž só zraly.
Negdê smê také trochô zmoklê, ale to žádnymô nevadilo. Hodně
se spivávalo, ale névic až smê se vracelê dom, abê naši vědělê,
že ôž smê zpátky. Pak každé přêdal na hlase:
„Sláva nazdar z výletu, z výletu, z výletu,
nezmokli jsme už tu, už jsme tady.
Sodofky jsme vypili, vypili, vypili,
skleničky jsme rozbili, rozbili jsme.
Maminka nás pochválí, pochválí, pochválí,
že jsme jako cigáni, cigáňata.“
Po véletě ôž ve školê z ôčeni moc nebévalo. Chodivalo se na
vêcházkê do Sečí nebo na hřiště a čekalê na školni zprávê, kery
smê dostávalê ve školê po skončeni mše svaté v kaplêčce.
bv

Ve středu 3. června podnikli senioři výlet do Telče a Třešti.
Vycházeje z předpovědi počasí na internetu jsem se navlékl
jako do zimy a ono bylo tropické vedro. Trpěl jsem a smutně
sledoval spolucestující v kraťasech, jak si tepla užívají. O zájezd
byl mimořádný zájem a nebylo jednoduché získat místo. Hlavní
organizátorka zájezdu Mirka Davidová se nemohla zúčastnit, ale
plně ji k všeobecné spokojenosti nahradili manželé Tomancovi
a v Třebíči je doplnil ještě profesionální průvodce. Město Telč se
zámkem patří k několika historickým památkám v naší republice
zapsaných v UNESCO. Většina z vás tam už určitě byla a jistě
jste obdivovali krásné náměstí se dvěma kašnami a podloubím po
celém obvodu náměstí s malými obchůdky a krásný renesanční
zámek, jedním z jeho majitelů byl Slavata, známý z pražské
defenestrace. Při cestě do Třeště nás pan průvodce zavedl
k jednomu z mnoha rybníků, které se v tomto kraji nacházejí. Lidé
se tam opalovali a koupali, z našeho zájezdu jen pan průvodce,
protože ostatní neměli plavky. No a v Třešti jsme si prohlédli
celoročně otevřené muzeum Betlémů a pak zapadli do hospody,
protože vedro se k večeru stupňovalo. Domů jsme docestovali
v pořádku, nikdo se neztratil. Nezbývá než organizátorům
zájezdu i našim průvodcům poděkovat.
A málem bych zapomněl, že mi Boženka uložila,
abych napsal něco i o vystoupení našeho pěveckého sboru
v Morkovicích. Byla to oplátka za to, že morkovičtí u nás zpívali
1. května. Jejich vystoupení jsem neviděl, protože jsme jeli
s rodinou na kolech na Bílý kámen a k pramenům Odry, které
jsou ve vojenském prostoru a přístup je tam možný jen jednou
ročně v tomto datu.
Do Morkovic mne vzal můj kolega, tamní rodák, má tam
spoustu příbuzných. Morkovice jsou malé městečko, město
košíkářů. Je to chudý kraj, za první republiky tam komunisté
opakovaně vyhráli volby. Vůbec nemohu pochopit svého kolegu,
který jako tamní rodák mohl při posledních sněmovních volbách
kandidovat za monarchistickou stranu. Koncert proběhl v místní
sokolovně, kterou si tamní sokoli vystavěli svépomocí… Není
tak výstavná jako naše Repre, zato tam mají stálou výstavku
fotografií z historie tamního sokola. Na nich mi kolega ukázal
svého otce a strýce, oba dříve aktivní hráče české házené.
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Zatímco repertoár našeho sboru má převahu hanáckých písní,
které sbormistryně doplňuje o latinské převážně chrámové
písně starých mistrů, repertoár morkovických je rozmanitý
a zahrnuje i náročné sbory, např. z Janáčka nebo Martinů. Mají
také poloprofesionální zpěváky a také tři dirigenty. To naše
sbormistryně je všechna trumfla houslovým klíčem a notami na
levé noze. Ještě aby tak chtěla, aby to tetování měly všechny
ženské ve sboru. Jak jsem se ale později dozvěděl, nebylo to
tetování, ale jen nevšední punčochy… Ale svůj účel to splnilo
a zájem to vzbudilo. A nejen můj.
S.K.

pod střechou mohl probíhat připravený program. Vystoupili zde  
Hanácká mozêka, která svými melodiemi provázela přítomné  
celý odpolednem, folklórní soubor Hanačka z Litovle, děti z  naší
ZŠ  vedené  svými učitelkami  Evou a Romanou  Zvěřovými.
Na vystoupení malých   hasičů z Příkaz a   sester Sokolek
ze Lhoty, Nákla, Mezic, Unčovic a Příkaz, jež se odehrávala na
hřišti, již opět svítilo májové sluníčko.   O tom, že vystoupení
se líbila, svědčil potlesk přítomných diváků, kteří mohli potěšit
i své žaludky dobrotami připravenými našimi hasiči.
Areál neutichl ani večer a v noci, kdy tu probíhala taneční
veselice, při níž nám hráli a zpívali ASTEOŘI.
Díky všem, kteří   přišli, zejména těm, kteří svým úsilím
přispěli ke STAVĚNÍ i KÁCENÍ  MÁJE v Příkazích.
MBM

MÁJ NA NÁVSI
V posledních dubnových dnech se na naší návsi
u obnovovaného trávníku mezi Repre a školou objevil dlouhý
smrkový kmen se zeleným vrcholkem přivezený z lesa. Hasiči
jej poté zbavili kůry a připravili k ozdobení barevnými stuhami
a připravili novou jámu pro vztyčení máje.
Prvního května od rána bylo na návsi živo. Hasiči s panem
starostou chystali stánky na občerstvení a sezení i další věci
potřebné pro tento den. Členky kulturní komise zdobily vršek
májky a s Jirkou Hřivnou ml. připravovaly náves, velký a malý
sál i jejich zázemí na májový koncert a veselici.
S nejistotou jsme všichni pozorovali oblohu. Prvomájové
sluníčko ne a ne vykouknout, natož pak hřát, spíš na nás padaly
májové kapky. Na štěstí jich však nebylo příliš mnoho. Po poledni
vyšly letos dva proudy dětí v krojích, ke kterým se mohl přidat,
kdo chtěl. Od skanzenu šli členové národopisného souboru Malá
Cholinka a rodinného centra Čmeláček, od sochy Svobody zase
Pantly  a nejmenším Čmeláčkem. Nesešlo se nás tolik jako loni.
Chci věřit, že to bylo právě počasím. Ovšem nás hřála v srdcích
blízkost spoluobčanů, kteří se přišli podívat na náves v Příkazích
na naše šikovné hasiče. Ti dokázali opět vztyčit máj s věncem
zdobeným  mašličkami přítomných dětí.
Pod májem pak děti z Pantly, Malé Cholinky i Čmeláčku
zazpívaly a zatančily. Po nich přednesli básničky žáci příkazské
základní školy, které připravila paní učitelka Mgr. Eva Zvěřová.
Všechny děti sklidily potlesk přítomných občanů a od hasičů
dostaly občerstvení.   Přítomní na návsi byli pozváni na další
akce, které se u nás chystají v průběhu května. K besedě na návsi
jim vyhrávala reprodukovaná hudba zajištěná p. J. Hřivnou. Před
17. hodinou  mohli občané vyslechnout ve velkém sále koncert
pěveckého sboru Cantus z Morkovic a Smíšeného pěveckého
sboru Příkazy. Kdo jej navštívil, nelitoval.
Členové obou sborů po besedě zůstali spolu s dalšími
občany v malém sále, kde vyhrával k poslechu a tanci Dixielend
HB Band douho do noci.
Těšili jsme  se na setkání 30. května, kdy se máj bude kácet.
A dočkali jsme se.
Sluníčko tentokrát svítilo i hřálo ale v dáli se za ním
schovávaly mraky. Dlouho se neotálelo a máj hasiči skáceli
i  bez hudby a průvodu. Bylo to dobře, neboť se s opentleným
dosud zeleným vrškem máje a věncem vrátili v doprovodu
občanů a prvních dešťových kapek do sportovního areálu, kde již

Zájezd z Příkaz do
Uherského Hradiště a okolí
Dne 23. května 2015 bylo v Příkazích i na Hynkově živo:
sběr nebezpečného odpadu a soutěž ve vaření kotlíkového
guláše nutily občany zůstat doma a být při tom. Ale my, kteří
jsme těmto domácím lákadlům odolali a vydali se autobusem do
nejistého počasí na jihovýchodní Moravu poznávat, co jsme tam
zatím neviděli, jsme nelitovali.
Předpověď počasí nám pomohla vybavit se příslušným
oděvem a potřebami a v sedm hodin jsme vyjeli podle pečlivě
nachystaného plánu. A vcelku se dařilo jej plnit. Navštívili
jsme Velehrad a prohlédli baziliku Nanebevzetí Panny Marie
a sv. Cyrila a Metoděje, která získala od naší poslední návštěvy
zde  velkolepé nádvoří a zázemí. Ve Starém Městě u Uherského
Hradiště v Bonsaimuseu Isabelia jsme obdivovali krásně upravenou japonskou zahradu s bonsajemi.
Následovala prohlídka Uherského Hradiště komentovaná
zdejšími rodáky manžely Rajmicovými. Ti nám také zprostředkovali návštěvu zdejšího barokního kostela sv. Františka
Xaverského s poutavým výkladem zdejšího kostelníka. Všichni
jsme tu se zatajeným dechem naslouchali zpěvu Mgr. Karla
Rajmice, člena hradišťské Cimbálové muziky Jaroslava Čecha.
Byli jsme m.j.   v historické lékárně s dochovanými freskami
i nábytkem a s milými průvodci jsme se pomalu loučili před
maturitním tablem gymnazistů, kterým byl pan Rajmic třídním
profesorem. Protože se v době oběda  dalo do deště, dopřáli jsme
si kafíčko a vynechali Uherský Brod.
Zamířili jsme do Vlčnova do Muzea lidových pálenic,
kde mají ve zrenovované stodole expozici černých pálenic
zabavených na udání a vytvořených ze všeho, co bylo po
ruce, např. z pařáku na brambory nebo koupelnových kamen,
další předměty s touto činností spojenou, zhlédli i film a paní
průvodkyně ochotně odpovídala na naše dotazy.
Z Vlčnova jsme zamířili do Blatničky. Ve zdejším kostele
nás upoutaly nové skleněné vitráže, o nichž nám vyprávěla
zdejší paní starostka a na varhany zahrál pan Dušan Soviš. Ti nás
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zavedli do budovy staré školy, v níž sídlí Tradice Slovácka. Ti se
zabývají výrobou i obnovou lidových krojů pro celou republiku
a šijí zde i kněžské ornáty a další předměty podle lidových vzorů,
ale s výšivkami jim pomáhají moderní stroje řízené počítačem.
V budově jsme si prohlédli i prostory využívané pro dětské
centrum, výstavy nebo vítání občánků.
Odtud jsme pokračovali do Blatnice. Pro hustý déšť jsme
dojeli přímo ke sklípkům a u Sovišů povečeřeli, okoštovali jejich
vína, hodnotili dnešní den a bylo nám veselo. K tomu přispěl
svými fóry pan Antonín Žváček i muzikanti: Jaroslav Rajmic
(přijel za námi ze Skalky u Kyjova) a Luboš Hřivna, s nímž
jsme zpívali i v autobusu až do Příkaz, kde jsme se spokojeni
rozcházeli do svých domovů.

Medvědí stezka - TJ Sokol Příkazy
V sobotu 25.dubna  2015 se na Sv. Kopečku  konal regionální
závod Medvědí stezkou. Je to závod dvoučlenných hlídek v běhu
přírodním terénem, s překonáváním překážek a plněním úkolů,
např.: orientace, azimuty, první pomoc, topoznačky, rostliny,
uzly atd. Za TJ Sokol Příkazy soutěžilo celkem 8 dětí. Odjíždělo
se brzy ráno za velmi pěkného počasí. To nám vydrželo po celou
dobu závodu, takže si děti závod mohly pořádně užít. Všechny
naše hlídky se umístily do třetího místa a tím si zajistily postup
do krajského kola, které se konalo v sobotu 30.5.2015 v Žulové.
Závod probíhal na Boží hoře (525 m n.m.), která se nachází nad
obcí Žulová. V těžkém terénu se podařilo vybojovat 2.místo
dvojicím P. Pěček - D. Štědrý, B. Kvapilová - A. Pěčková, T.
Prázdná - L. Večeřová.
Soutěžící reg. kola na Sv. Kopečku:
Prázdná Tereza, Pěčková Alena, Čapka Šimon, Bednář Radek,
Dospivová Viktorie, Kozáková Alice, Pěček Pavel, Štědrý David
Soutěžící kraj. kola v Žulové:
Prázdná Tereza, Večeřová Lenka, Pěčková Alena, Kvapilová
Barbora, Štědrý David, Pěček Pavel, Dospivová Viktorie,
Kozáková Alice.

Foto k článku Zájezd z Příkaz do Uherského Hradiště na str. 7

Foto k článku Máj na návsi na str. 7

Foto k článku Máj na návsi na str. 7
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Vystoupení Sokolek

Legenda:

Naši občané měli již možnost vidět příkazské Sokolky  
(K. Hojnou, M. Mackovou, B. Mikolajczykovou, L. Vočkovou
a Z. Zbořilovou) na kácení máje, kde spolu s dalšími sestrami
z okolí vystoupily ve skladbě Pro radost. Tuto skladbu
nacvičovaly  pod vedením sestry Marie Peřinové pro Sokolské
Brno 2015 – akci „25 let znovu spolu“ konanou 5. až 7. června.
„V Brně jsme pobyly dva dny. V sobotu po secvičných jsme
si prohlédly Brněnské památky a využily i bezoblačného dne
k vyhlídkám z Brněnských věží, podívaly se na pódiové skladby  
v hale Sokola Brno I, večer jsme na Letní scéně sledovaly
komponovaný pořad „Křídla nad Špilberkem“ a dovršily dojmy
na Brněnské přehradě velkolepým ohňostrojem.
Neděle byla stejně žhavá jako sobota. Po generálce jsme
se připravily na průvod, který byl pro horké počasí zkrácen
na minimum a ve stínu pod stromy jsme sledovaly překrásné
skladby ostatních cvičenců. Tentokrát jsme měly štěstí. Protože
cvičenek v naší skladbě bylo hodně , cvičila se na dvakrát, mohly
jsme vidět i vlastní skladbu. Na ploše Sokola Brno cvičilo ve 14
vystoupeních téměř 4500 sportovců každého věku.
Líbily se nám všechny skladby a bylo by pěkné, kdyby se
i u nás našli další, kteří by nacvičili skladby pro děti, mládež či
muže, abychom se z jejich vystoupení mohli  těšit i doma.“
MBM

Smírčí kříž v Příkazích
V pondělí 1. 6. 2015 usadila restaurátorská firma Werkmann
zpět na své místo smírčí kříž v Příkazích. Kříž byl v restaurátorské
dílně odborně ošetřen, nakonzervován a vrácen na své místo
mezi bývalou váhu a boží muka. Ačkoliv kříž na stejném místě
stál mnoho desetiletí, byl zapadlý po ramena a nebyl proto
vidět jeho krásný tvar a velikost. Nyní je opět viditelný a znovu
připomíná tragickou událost, která se zde odehrála před několika
staletími.
Smírčí kříž patří k historickým památkám z 16.-17. století
a podle pověsti připomíná tragédii z karbanické vášně a z vražedné zištnosti. Ani v minulém, dvacátém století, však neměl
kříž klid.
V roce 1884 byl vykopán a převezen do barokní kapličky,
co stávala na rozcestí před školou. Po čase se však vrátil na
své dřívější místo, ale jen nakrátko potom byl vybrán pro hrob
zemřelých zakladatelů Vlastivědného muzea na olomoucký
hřbitov, takže se vykopal a odvezl. Jenomže architekti se
rozhodli pro jiný kříž a náš se tam nějakou dobu povaloval. Od
paní Boženy Langové jsem se dovídal, že to tehdy příkazští těžce
nesli. Proto se její otec Jiří Svozil, čp. 10, vydal do Olomouce se
svými koňmi a dovezl jej zpět  k nám. Měl být dán do zahrádky
před dnešní kapličku, aby byl ušetřen případnému poškození.
Z toho pak ale sešlo a v roce 1924 se opět vrátil na původní
místo – snad již natrvalo.
Dodnes je otázkou, zda je křížem cyrilometodějským podle
kronikáře Jana Fišera, nebo smírčím, jak tvrdí odborníci, ale
snad i s přívlastkem kříž stěhovavý (dle Milana Ticháka).
V minulosti bývalo u nás mnohem více památníků v podobě
božích muk, či alespoň obrazů svatých na sloupech nebo
na stromech, ale hlavně křížů, než nyní. Stavěly se na místa,
kde došlo k tragické události nebo na důkaz usmíření sporů.
Dočítáme se o tom jak v odborné literatuře, tak v pamětní knize
obce Příkazy.

Červený král - z knihy Kameny pokání od Vladimíra
Preclíka Karban je vášeň i metla. Hazard je jako těžko léčitelná
nemoc a metla slaví hody, je-li v banku kupa zlaťáků nebo pár
koní. Co zmůžou zákazy či příkazy. V pastoušce malé obce
Příkazy nedaleko Olomouce se každou druhou sobotu v měsíci
vášnivě mazaly karty. Nikoliv Černý Petr, žádná Zelená louka,
ale hazardní karban. Hrálo se o zlato a nemovitosti a nehráli lidé
z pastoušky. Nejchudším z nejchudších dovolili jen zpovzdálí
okounět, ovšem jen za slib přísné mlčenlivosti. Chuďasové
půjčovali, samozřejmě přes zákaz rychtářův, svou ratejnu
koňským handlířům z celého okolí. Handlířům se na rukou
blyštěly zlaté prsteny, aby každý viděl, že na to mají. Nohy
vecpané do koženek, že se do nich sotva vešla nezbytná rákoska.
Sjížděli se v sudé soboty. V létě na svých mosazí okovaných
bryčkách, v zimě na tichých saních bez rolniček jako hejno
čarodějnic na sabat.
Vysoký, poněkud nakloněný kamenný komín pastoušky
dýmal vždy už od rána. Měnila se přece v hernu. Lidé chudí jako
kostelní myši cítili, že něco kápne, budou-li handlíři spokojeni,
a tak se mohli přetrhnout ochotou. Udupanou hliněnou podlahu
v prostorné místnosti s malými okny důkladně zametli březovými
košťaty, vydrhli pískem veliký stůl i lavice, palandy nastavěli
pro tuto noc do kouta. Stejně nikdo z nich oka nezamhouří.
Budou koukat na to bohatství a budou ve střehu, kdyby se snad
náhodou zakutálel peníz pod stůl a majiteli by nestálo za to se
přes svůj břich pro něj sehnout. Na okna pověsili těžké houně,
naposled přiložili do kamen dubová polena a hráčské doupě bylo
připraveno.
Hráči přijížděli v létě kolem osmé večera a v zimě už po
čtvrté. Obvykle bývalo v pastoušce zima jako v morně, ale
sudé soboty byly dny svátečními. Obecní dráb si brával urlaub.
Odcházel k bratrovi do Křelova. Náramná drábova chytristika,
jak říkali. Zmizí do Křelova, aby nebyl daleko, kdyby se přece
jen něco semlelo, ale aby zase nebyl u maléru za vařečku. Měl
řadu důvodů a výmluv. Jednou se rychtáři vytáčel , že stejně se
v tu dobu ve vsi nic neděje a bratr je na všechno sám. Senoseč,
žně, sklízení ovoce, kování koně, záplava sněhu, děravá střecha,
poškozený plot. Ostatně celé Příkazy s rychtářem v čele věděli
o herně, ale dělali, že nevědí. Veřejné tajemství zůstalo však
v Příkazích. Co se doma uvaří, přespolním ochutnávat nedáváme.
Přišla sobota koncem října. Obyčejná. Nic nenasvědčovalo,
že by měla být výjimečná. Možná jen to, že se handlíři scházeli
pomaleji než jindy a že měli mezi sebou nováčka. Sjelo se jich
celkem pět, méně než jindy. Přesto že bylo v ratejně horko, ani
jeden z hostí nesundal  pokrývku hlavy. Snad proto, že jim lidé
hned u dveří šeptali, že dnes ponocný od rychtáře má příkaz mít
oči na stopkách a bdít nad vsí dvojnásob i za drába na urlaubu.
Kolem deváté bylo v herně pořádně dusno. Na stole čadily dvě
velké petrolejky, potřebovaly by nový knot. Ozařovaly ostře pět
tváří pěti hráčů:
Přihrbeného, vousatého Vašáka v čele stolu s vychytrale
strnulým úsměvem a vytaženým hustým obočím nad černým
okem. Držel zrovna bank. Frajersky cvrkal levačkou do vějíře
karet, když měl dobrý list, a pobízel ke spěchu. Tak hrajeme,
hrajeme. Měl přes ramena, navzdory teplu, přehozený kabát
s vysokým límcem, čpící koňským potem, na hlavě koženou
čepici s kšiltem.
Ozařovaly i hubenou tvář askety, sedícího vedle Vašáka. Byl
odněkud z Ostravy a byl tu dnes poprvé. Pokukoval po ostatních,
některé znal z trhů na dobytek. Tady je měl poznat jinak. Tvářil
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se přísně a cítil se nesvůj. Rozhalená košile umožňovala jeho
hranatému ohryzku poskakovat nahoru dolů. Polykal naprázdno.
Rozvázal trochu, až když dali na stůl každému tuplák piva.
Petrolejka rýsovala i profil dalšího. Na rozvrzané židli seděl
kulatý čtyřicátník v kožené vestě. Svítily na ni tři zlaté knoflíky
jako medaile. Stálý host příkazské ratejny. Míval štěstí ve hře
jako nikdo z nich. On jediný sedal vždycky na stejném, jemu
vyhrazeném místě, bokem ke světlu. Jako hráč byl obávaný, ale
měli ho rádi pro jeho povahu. Nezkazil žádnou legraci a dovedl
rodící se spor horkých hlav utlumit. Často už zachránil tajné
bratrstvo před krveprolitím, když se mu podařilo přerežírovat
z počínající tragedie veselohru. Říkali mu Kasper, ale jen jeho
soused Halama věděl, jak se opravdu jmenuje.
- Pokračování v příštím čísle -

Obec Příkazy Vás srdečně zve na:
DEN obce Příkazy - Hynkov sobě
Hynkov dne 04. 07. 2015 od 14 hodin
14.00 – 17.00 hod. –Nákelanka
17.00 – 17.15 hod. –vystoupení Sokolek
17.20 – 18.00 hod. - fotbal staří páni Hynkov x Příkazy
18.00 – 19.30 hod. – hraje Pavel Konopka
20.00 – 02.00 hod. – taneční zábava se skupinou ALIEN
Pro zabavení dětí bude připravena
trampolína a skákací hrad.
Bohaté občerstvení zajistí Sokoli a Hasiči z Hynkova !!!

NÁVRAT DO SVĚTA DĚTSTVÍ
Marcela Prázdná

Všichni rádi vzpomínáme na svůj svět dětství
bylo to naše velké a kouzelné království.
Elfí král seděl u ohně a když mávl proutkem
roztančily se kolem víly s nádherným šátkem.
Jím nás chránily před okolním světem starostí
my jsme si klidně mohli užívat pohádkových radostí.
Všichni chtěli mít tři oříšky pro Popelku
každý uměl splnit přání za malou chvilku.
Arabelin prsten vyplnil každé kouzlo
Jenom neuměl zastavit hodinové kyvadlo.
A tak jsme všichni pomalu dospěli,
Ale své dětství nikdy v životě nezapomněli.

Oznámení - DOVOLENÁ
MUDr. Adamcová nebude ordinovat
od 17.7. 2015 do 31.7.2015
Žádáme pacienty, aby si včas zajistili
pravidelně užívané léky.
Zastupující lékařka pro akutní případy:
20.7.-31.7.2015: MUDr. Helena Stárková, Olomouc
Foerstrova 33 (U Panoramy), tel.: 585416355
v těchto ordinačních hodinách:
po-pá: 8,00-12,00 hod.

Ze sbírky: VERŠE jako kostky cukru do kávy
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