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Občasník pro Příkazy a Hynkov

Vážení spoluobčané,
počátkem letošního roku jsme opět podali několik žádostí
o dotace. Naše obec obdržela:
l 100.000 Kč na opravu 2 oken a dveří ve velkém sále
Záloženského domu
l 152 181 Kč na znovuobnovení polní cesty, která vede kolmo
k cestě Vojnické směrem k biocentru v katastru obce Skrbeň.
Bude zde vysázeno dalších 25 hrušní, 300 keřů a již proběhlo
zatravnění zbytku této bývalé polní cesty. Dále bude vysázeno
60 švestek a 300 keřů na rozorané polní cestě, která dříve vedla
kolmo k dálnici, v místě kde nyní rostou smrky a je krmelec pro
zvěř. Výsadba švestek doplní vloni uskutečněnou výsadbu 100
ks třešní a asi 300 keřů. Tato dotace je ve výši 90 % celkových
nákladů.
l 371 216 Kč na dětské hřiště z akátového dřeva v zahradě
mateřské školy.
Podklady pro tuto dotaci zajišťovala základní a mateřská škola
spolu s projektovým manažerem a obec formálně podávala
žádost. Tato dotace je ve výši 70 % celkových nákladů s tím, že
obec zajistí terénní práce a její zaměstnanci pomohou s montáží
dřevěných prvků.
l od Úřadu práce v Olomouci jsme obdrželi dotaci na 3 nové
pracovníky obce a to ve výši 15.000 Kč měsíčně na každého, po
dobu jednoho roku.
Nebyli jsme úspěšní s žádostí o dotaci na workoutové hřiště
a na víceúčelové cvičící stroje, které měly být umístěny v prostoru mezi příkazskou kaplí a asfaltovým hřištěm. V brzké době
má být vypsána nová výzva k podání nabídek, a tak tuto žádost
podáme opakovaně.
Koncem měsíce května byla podána žádost o dotaci na
zhotovení nových chodníků a parkovacích zálivů pro
automobily v části Zábraň. Konkrétně od barokního kříže
až po výjezd na Hynkov. Jak jsme s touto žádosti dopadli, Vás
budeme informovat v příštím vydání našeho občasníku.
V souvislosti s touto žádostí o dotaci byla podána žádost
o stavební povolení na opravu celé „krajské cesty“. Tedy od
vlakového nádraží až po výjezd na Hynkov u střediska ZD.
Generální oprava této komunikace je rozdělena na 2 úseky.
Pokud vše půjde podle plánu, tak na jaře příštího roku by se
mohlo konečně začít stavět, a to v úseku od barokního kříže až
po výjezd na Hynkov.
Dne 15. 06. se Vámi zvolení zastupitelé sešli na dalším
jednání, kde se mimo jiného projednávalo dofinancování úvazku
učitele budoucího 4. ročníku v naší základní škole ve školním
roce 2017/2018. Nastala situace, kdy z letošního 3. ročníku
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odchází 5 žáků (možná 6) do školy v Nákle, a ve 4. třídě by
tak po prázdninách zůstali pouze 4 žáci (možná jen 3). Paní
ředitelka naší základní a mateřské školy Mgr. Karin Lakomá
přišla na obecní radu s žádostí, ať obec ze svého rozpočtu doplatí
pro příští školní rok částku 238 tis. Kč a krom toho ještě dalších
25 tis. Kč za jednoho chybějícího žáka, neboť naše škola bude
mít o jednoho žáka (možná 2 – pak by tato částka byla o dalších
25 tis. vyšší) podstav. Názory, jak vzniklou situaci řešit, byly na
obecní radě značně rozdílné, a proto jsme se dohodli, že vzniklý
problém přeneseme na jednání zastupitelstva, což je nejvyšší
orgán každé obce. Paní ředitelka nám na něm přednesla svůj
návrh na dofinancování úvazku učitele budoucího 4. ročníku,
a byť jsem ji na radě požádal, aby připravila rovněž variantní
řešení pro případ, že by její žádost nebyla schválena, tak tento
návrh nepředložila.
Hlasování předcházela dlouhá diskuse, do které se
zapojili i někteří naši spoluobčané - nezastupitelé. Paní
Mgr. Martina Malínková, bývalá členka obecní rady, která
dlouhá léta učí na Slovanském gymnáziu a záležitosti
z oblastí školství zná nejlépe z nás všech, mluvila o studii
ministerstva školství, která hodnotí výsledky vzdělávání
malotřídních spojených ročníků v porovnání s nespojenými
ročníky, kde je 25, 30 i více žáků v jedné třídě. Výsledek studie
jednoznačně ukázal, že v malotřídních, byť spojených ročnících,
je kvalita výuky vyšší, neboť učitel má na malý počet žáků
více času. Od budoucích čtvrťáků se jednání zastupitelstva
zúčastnili pouze rodiče 2 žáků, ale bohužel žádný z těch, co
se rozhodli dát svoje děti do jiné školy. Hlasování zastupitelů
dopadlo následovně: 6 PRO dofinancování. 4 PROTI, 2 se
hlasování ZDRŽELI - bylo přítomno 12 zastupitelů. Protože
PRO dofinancování nehlasovala více než polovina ze zvolených
zastupitelů (15), usnesení nebylo přijato - nic nebylo rozhodnuto!
Hlasoval jsem PROTI z několika důvodů.
Rada obce vloni rozhodla na žádost školy a rodičů, kteří
hlasitě volali po nespojených ročnících a dofinancovala úvazek
učitele další třídy částkou 237 780 Kč. Proto měla škola v tomto
školním roce 4 samostatné ročníky. Jenže uběhl rok a ukázalo
se, že tento vstřícný počin ze strany obce nepřinesl očekávané
zlepšení ani v nejmenším. Zastupitele a rovněž mne by velmi
zajímalo, z jakého důvodu zrovna rodiče, kteří loni volali po
rozpojení ročníků nejvíce, rozhodli o přeřazení svých dětí do
jiné školy?
Připadá mně absurdní, aby 4 možná 3 žáci, pokud další
odejde, což je věc otevřená, měli vlastního učitele pouze na
hlavní předměty a na zbytek výuky byli stejně spojení. Ptám se
- Pokračování na str. 2 -
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- Pokračování ze str. 1 PRO dofinancování hlasujících zastupitelů a těch, co se zdrželi:
„Opravdu tohle něco řeší?“ Nikde nevidím záruku toho, že se
podobná situace nebude opakovat za rok či dva. Spíš je to velice
pravděpodobné, protože počty dětí v ročnících, které se chystají
v budoucích letech k nástupu do školy, jsou zhruba stejné jako
dnes. A když k tomu ještě přidáte variantu, že někteří rodiče
budoucích školáků se rozhodnou svoje dítě dát rovnou do jiné
školy, tak to nejsou žádné složité počty.
Od kolegů starostů z okolních obcí jsem se dozvěděl, že
u nich spojené ročníky fungují bez problémů, a hlavně jsme se
shodli, že se tím vytvářejí neopakovatelné přátelské vazby mezi
žáky různých ročníků, které se pak promítají do života v obci
i v dospělosti. Třeba v sousední obci Skrbeň mají 5 ročníků,
kde se všichni učí ve třech učebnách. Tedy, ve 2 učebnách
mají spojené ročníky a funguje to! Ptal jsem se pana starosty
z této obce, kolik mají žáků, když mají 5 ročníků? Bylo mně
řečeno, že okolo 40. Stejně jako u nás. Proto nějak nerozumím,
proč nám na radě paní ředitelka již několik let říká, že v naší
škole udělat pátou třídu je veliký problém, když u nás máme
žáků stejně, případně ještě víc? Dalším a nikoliv nepodstatným
důvodem, proč jsem hlasoval proti, je absence tohoto výdaje ve
schváleném obecním rozpočtu pro rok 2017.
Za pozitivní považuju, že všichni přítomní projevili zájem na
co nejlepším fungování školy. Rovněž bylo konstatováno, jak
významně se základní a mateřská škola podílí na společenském
a kulturním životě v obci. Pojďme tedy společně najít co nejlepší
řešení, které povede k jejímu rozvoji a co nejlepšímu vnímání ze
strany rodičů a veřejnosti.
Většina z Vás, starousedlíků, prošla základním vzděláním
jak v Příkazích, tak na Hynkově ve spojených ročnících a Vaše
uplatnění v reálném životě není o nic horší nežli u těch, kteří
prošli základními školami, kde počet dětí v jedné třídě bývá okolo
30 žáků. Ve své rodné obci jsem první 4 roky prošel spojenými
třídami také a moc rád na to vzpomínám. Neopomenutelné jsou
také Vaše přátelské vazby a vzpomínky na školní léta, které
u většiny z Vás vznikly právě díky takové „domácí“ škole.
Závěrem na toto téma bych chtěl povědět, že pokud se sejde ve
třídě menší počet žáků, byť z několika ročníků, a k tomu se přidá
kvalitní pedagog, tak nevidím jediný důvod, proč by takové

spojení nemělo fungovat, když tento systém funguje už více než
století.
Jsem přesvědčen, že téma ŠKOLA není jen záležitostí 5 členů rady, či 15 členů zastupitelstva, ale nás všech, kteří žijeme
v obou částech naší obce.
Svoje náměty názory a připomínky, nejen na toto téma můžete
zasílat na: obec@prikazy.cz
V pátek dne 16. 06. naše obec přivítala hodnotitelskou komisi
soutěže Vesnice roku, kam jsme se po 4 letech opět přihlásili.
I letos jsme se zúčastnili nepovinné kategorie, kterou je Zlatá
cihla. V ní se hodnotí oprava, či výstavba zajímavé nemovitosti,
mnohdy nadregionálního významu. Tentokráte jsme soutěžili
s opravou fasády bývalé školy na Hynkově. Až budete číst tyto
řádky, budeme už znát výsledky. Letos se nám soutěžilo mnohem
jednodušeji, než při naší první účasti, neboť komisi jsme měli co
ukázat. Něco se snad za těch 7 let podařilo změnit a zároveň
navázat na bohatou historii.
Chtěl bych všem, kteří se na prezentaci naší obce v této soutěži
podíleli, moc poděkovat. Jmenovitě pak Standovi Kovářovi za
humornou veterinární prohlídku, Vildovi Švecovi za provedení
skanzenem, Jožkovi Směšnému za představení naší kaple,
paní doktorce Štěrbové za promluvu o Křížové cestě, Jožkovi
Škrabalovi za provedení komise po obci, komentář o zeleni,
pozemkových úpravách a hubení komárů při jízdě autobusem
směrem za dálnici a pak na Hynkov. Lubovi Kadlecovi, Luďkovi
Zatloukalovi a Karlu Dostálovi za „ostatkové“ uvítání na
Hynkově, Ivo Čepělovi za představení této části obce, Jardovi
Tomancovi za bravurní uvedení tanečního vystoupení našich
seniorek. Obzvláště veliké poděkování patří seniorkám za jejich
taneční kreace a všem dalším seniorům, kteří s námi tuto soutěž
absolvovali, a potom s námi na Hynkově poseděli u dobrot, které
pro všechny zúčastněné vzorně připravili chlapi Konopkovi.
Speciální poděkování patří panu Jiřímu Linhartovi za film o naší
obci a paní Marii Novákové za mluvené slovo k němu.
Byli jste všichni moc šikovní a byla to sranda. A o to hlavně
šlo. Tak ať nám ta dobrá nálada dlouho vydrží.
Přeju příjemné letní dny
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Jarek Sívek - starosta
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Maličkosti

l cenovou nabídku společnosti Ecological Consulting
z Olomouce na měření hluku z dálnice za cenu 23.300,Kč bez DPH. Měření bude provedeno po dobu 24 hodin
a při překročení povolených limitů budeme žádat Ředitelství silnic a dálnic o vybudování potřebných protihlukových stěn. Měření hluku bude zadávat také obec Náklo
a obec Mladeč, se kterými v této věci spolupracujeme
l cenovou nabídku na opravu vrat hasičské zbrojnice
na Hynkově za cenu celkem 21.100,- Kč od stolářství
p. Radka Zatloukala ze Skrbeně
l poskytnutí dotace z rozpočtu obce Příkazy na rok 2017
ve výši 10.000,- Kč Příkazskému spolku líného kolaření
l provedení protlaku pod vozovkou ze žulových kostek
před školou od Jaromila Čubáka z Olomouce za cenu 800,Kč za bm. Cena výkopových prací činí 2.000,- Kč
l umístění kontejneru na použitý textil na Hynkově
l nabídku společnosti DATmoLUX z Brna na provedení zkoušky pevnosti a stability kovových sloupů veřejného
osvětlení v obci za cenu 1080,- Kč/sloup bez DPH.
l nabídku na zpracování žádosti o dotaci projektu:
Příkazy - cyklostezka směr Náklo, směr Senice na Hané,
směr Skrbeň od společnosti EDUKOL, z. s. z Olomouce
za cenu 60.000,- Kč
l zakoupení nového kontejneru na ČOV, jeho umístění,
dopravu, montáž a práci v ceně 248.100,- Kč bez DPH
a dále zakoupení dvou nerezových lávek k aktivačním
nádržím za cenu 82.644,- Kč bez DPH

Jiří Vinkler
Jsou to jen maličkosti,
z nichž se život skládá
a nemám jich nikdy dosti,
jak dokážeš, že máš mě ráda.
Límeček u košile,
když není, jak má být,
zatváříš se mile
a dokážeš ho upravit.
Odstraníš smítko z ramene,
I když tam žádné není,
malou oděrku ošetříš,
považuješ ji za úraz,
ajatinem nešetříš,
je to pak další lásky vzkaz.
Pomůžeš mi odstranit i
maličkou mušku v oku;
a takovou chci tě mít
po řadu dalších roků.
S tebou jsem vyhrál.
Jsi má první cena.
Takovou zůstaň.
Jsi milující žena.

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 vypracování studie nového interiéru restaurace na
Záložně za cenu 20.200,- Kč bez DPH firmou Atelier
Sluničko ze Zlína
l cenovou nabídku od společnosti Nábytek Husička
z Unčovic na zhotovení 40 ks židlí za cenu 1.030,- Kč/
kus a 10 ks stolů za 4.330,- Kč/kus pro kulturní dům na
Hynkově. Cena celkem včetně DPH činí 102.245,- Kč
l nabídku společnosti ANTEE z Prahy na úpravu
obecních webových stránek, tj. legislativní optimalizace,
modul INFO SMS, rezervační systém na obecním webu,
kalendář akcí, turistika.cz, akce.cz, počasí a navíc 1 GB
hostingu za zvýhodněnou cenu ve výši 20.000,- Kč
l dodatek č. 2 ke smlouvě o dílo na projektovou
dokumentaci cyklostezek (směr Skrbeň, směr Senice na
Hané a v Příkazích od kaple po pekárnu) s Ing. Petrem
Doleželem, DS+GEO projekt z Olomouce na prodloužení
termínu do 30.6.2017 v návaznosti na vydání územního
rozhodnutí a stavebního povolení

Zprávy ze 17. zasedání Zastupitelstva
obce dne 15.6.2017
Zastupitelstvo schválilo:
l koupi pozemků p.č. 1171/18 o výměře 2513m2
a p.č. 1171/19 o výměře 1337 m2 v k.ú. Příkazy, dle
geometrického plánu, od Správy železniční dopravní
cesty Praha za cenu 439 000,- Kč na základě znaleckého
posudku a pozemek st. p.č. 392 včetně jeho součástí na
něm stojící budovu od Českých drah za cenu 110.000,- Kč
l výsledek výběrového řízení na veřejnou zakázku:
Vybudování varovného a výstražného systému ochrany
před povodněmi pro obec Příkazy. Dle hodnotícího kritéria
nejnižší nabídková cena se na 1. místě umístila společnost
EMPEMONT z Valašského Meziříčí s cenou 1 669 956,Kč bez DPH.
l výsledek výběrového řízení na veřejnou zakázku:
Herní prvky – zahrada MŠ. Dle hodnotícího kritéria
nejnižší nabídková cena se na 1. místě umístila společnost
TR Antoš, s.r.o. z Turnova. Cena díla činí 371.216,- Kč
včetně DPH.
l smlouvu o zřízení věcného břemene-služebnosti
na akci Příkazy-náves, směr Hynkov, NNk mezi obcí
Příkazy a ČEZ Distribuce, a.s. Věcné břemeno se zřizuje
za jednorázovou náhradu pro obec ve výši 74.100,- Kč dle
znaleckého posudku.
l finanční dar Římskokatolické farnosti Náklo ve výši
25.000,- Kč
Josef Škrabal
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CO JE U NÁS NOVÉHO
l
V květnu jsme do školy v rámci
projektu ZŠ a MŠ Příkazy výzva 22
zakoupili novou multifunkční barevnou
tiskárnu EPSON s nízkými náklady na tisk.
Původní tiskárnu, která již byla repasována
a sloužila opravdu velmi dlouho, původně
kdysi i na obecním úřadu, již nebylo možno opravit.
l Dne 12. června proběhlo výběrové řízení na dodavatele
herních prvků na zahradu MŠ. Vyhrála firma TR Antoš s.r.o.
– dětská hřiště, s nejnižší nabídkou. Montáž prvků proběhne
během měsíce července.
l Ve spolupráci s paní Svačinovou z Technických služeb
Náklo byla osázena zahrádka před budovou školy.

Zápis do MŠ
Dne 4. května se konal zápis do mateřské školy. Od 1. září 2017
jsme přijali 14 dětí.
Stavění a kácení Máje
Jako každoročně jsme přispěli vystoupením dětí a žáků
k programu „Májky“. Chtěli bychom poděkovat děvčatům
ze Seniorklubu za spolupráci – obětavě a s velkým nadšením
napekly koláče, jež jsme poté prodávaly na Kácení. Zisk
z prodeje činil 3 675 Kč.
Štafetový pohár
Žáci Matěj Chybík, Petr Dítě, Adam Kozák, Vít Zbořil, Simona
Dvořáková, Kristýna Konopková, Lucie Sigmundová, Tereza
Vlková, Marie Berková, Eliška Blahová, Kamila Hrazdilová,

hor - Chatu Radost v Deštném. O výukové programy „Ferda
v lese“ – pro první a druhý ročník a „Plavba kapitána Zdravsona“
pro třetí a čtvrtý ročník, se postarala LIPKA - ŠKOLSKÉ

ZAŘÍZENÍ PRO ENVIRONMENTÁLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ, BRNO, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE, PRACOVIŠTĚ ROZMARÝNEK. A nemohu, než podotknout, že na
velmi profesionální úrovni.
Dopravní výchova – průkaz cyklisty
Zde musím pochválit žáky čtvrtého ročníku, jak velmi dobře
obstáli v závěrečném testu z pravidel provozu na pozemních
komunikacích a zkoušce z praktické jízdy na dopravním hřišti,
přestože se pěti hodin přípravné lekce nemohli zúčastnit, i tento
den připadl na 26. 5., tedy den, kdy se vraceli ze školy v přírodě.
Obstáli mnohem lépe než žáci, kteří konali zkoušky ve stejný
den a přípravné lekce se zúčastnili. Jste šikulky!!!
Dětský den
Pro žáky jsme opět na den jejich svátku zajistili návštěvu kina PREMIERE CINEMAS OLOMOUC v Galerii Šantovka zcela
zdarma. Žáci si zvolili film „Mimišéf“. Jízdné a vstupné bylo
hrazeno z finančního daru od SDH Příkazy a ze sběru papíru.
Informační schůzka pro budoucí prvňáčky
a jejich rodiče
Po prázdninách usedne do lavic 12 prvňáčků, 7 děvčat a 5
chlapců – Lenka Bořilová, Lukáš Dvořák, Ondřej Hejtman,
Štěpán Chlapík, Eliška Chybíková, Markéta Krainová, Pavlína
Menšíková, Adriana Mouralová, Antonín Tandler, Sára Vlková,
Natálie Vohralíková a Ondřej Zatloukal.
Rodičům a dětem byla jednak představena třídní paní učitelka,
ale též poskytnuty nejdůležitější informace. Na závěr děti
obdržely malý dáreček.

Jakub a Lukáš Klimeš, Jakub
Kopečný, Marie Pryčová a Jakub Šnoflák se 3. května pod
vedením paní učitelky Vacové
zúčastnili Štafetového poháru
v Olomouci. Přestože se jim
nepodařilo umístit na předních
místech, děkujeme jim za jejich
reprezentaci – vždyť „Není
důležité vyhrát, ale zúčastnit
se“.
Škola v přírodě
Ve dnech 22. – 26. května si
žáci opět vyjeli na týden do
přírody. Tentokrát do Orlických

Společná hodina stávajících a budoucích prvňáčků
15. června zavítali budoucí prvňáčci mezi školáky, aby si
vyzkoušeli, co je čeká po prázdninách. Užili si společně prima
hodinu.
Co nás čeká poslední školní týden
V pondělí a v úterý odevzdáme učebnice a ostatní pomůcky, ve
středu vyrazí 1. – 3. ročník na kolech směr Informační středisko
Šargoun, 4. ročník do Olomouce – do Pevnosti poznání. Ve
čtvrtek nás čeká Stezka. V pátek proběhne od 7.45 do 8.30 hod.
slavnostní ukončení školního roku v budově školy, poté přibližně
do 9.30 na Záložně.
Karin Lakomá
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Už umíme číst
Když složíme písmena do slabik a vět, otevře se rázem
všem přenádherný svět...... „
Školní rok zase uběhl jako voda a my se těšíme na prázdniny.
Zvláště prvňáčci, kteří mají za sebou velký kus práce. Z prvních
písmenek, slabik a slov poskládali věty, a dnes si už dokáží
přečíst z knížek první pohádky, které slýchávali od rodičů.
Každý den ve třídě je jiný, zajímavý, tvořivý, ale i trochu
akční. 9 chlapců dokázalo o přestávkách udělat pěkný rámus.
Přestávky se jim zdály krátké a vyučování dlouhé. Děvčata jsou
hodná, nezlobí a pomáhají klukům třeba s rovnáním písmenek
nebo úklidem věcí.
Při vyučování to jsou všichni ,,šikulky“, jsou snaživí a soutěživí. Ruku by si uhlásili, jak chtějí být první, vítězové nebo
Početní králové, za což dostávají podtrženou nebo zlatou Gold
jedničku. Pak odcházejí spokojeně domů pochlubit se rodičům.
Ve třídě se výborně pracovalo i díky Katce Hrubé, která
je asistentkou pedagoga a pomáhá dětem v jejich školních
začátcích. Všichni žáci se postupně naučili pěkně číst, psát i počítat a udělali nám velkou radost. Ať jim počáteční studijní elán
vydrží co nejdéle.
Úplně všichni prvňáčci se zúčastnili Školy v přírodě v Orlických horách. Vydrželi bez maminek celý týden, byli stateční
a velice samostatní. I ti největší ,,mamánci“ se dokázali o sebe
postarat. Ztracené ponožky, slipy i kalhoty se při domácím praní
našly v jiných rodinách a do týdne se všechno vrátilo původním
majitelům. Nic se neztratilo.
Adam Blaha, David Peňáz a Dominik Krč zabodovali
a zvítězili při každodenním hodnocení úklidu a chování na
pokojích. Byl to vzorný pokoj.
A jeden střípek z deníku malého účastníka: „Mám se tady dobře,
chodíme s dětmi ven, dají nám, kolik chceme, jídla“.
Výborná byla spolupráce s rodiči žáků. Své děti vzorně
podporovali při domácí přípravě, ale i při účasti na vánočních
a velikonočních vystoupeních, za což děkujeme.
Loučení s dobrou partou žáků je vždy smutné, ale prvňáčci
postupují jen o stupínek výš, a tak se budeme zase setkávat.
Hezké prázdniny dětem i rodičům přeje paní učitelka
Eva Zvěřová

Vzhůru na palubu
Koncem každého školního roku v naší Mateřské škole je
čas na Zahradní slavnost. Celá se nesla v duchu námořníků,
protože naši předškoláci už za chvíli napnou plachty a poplují
dál, do světa, za novým poznáním a zkušenostmi. Zahradní
slavnost zahájily děti malým vystoupením, a pak již následovalo
slavnostní pasování na školáky, kde nechybělo ani dětské
šampaňské. Po skončení si děti vyzvedly lodní průkazy a pustily
se do plnění různých disciplín: lovení ryb, hledání mušlí, nošení
žraloka a foukání do lodiček; za splnění dostaly pak malý dáreček, např.: vodní pistole nebo bomby, takže na slavnosti
bylo pak opravdu veselo; nechyběl ani skákací hrad, výborná
zmrzlina, osvěžující nápoj, pamlsky od maminek a opékání
špekáčků. Rodiče společně s dětmi si užili nádherné odpoledne
a my také. Moc děkujeme za báječnou atmosféru a přejeme vám
Všem dobrý vítr do plachet.
Sabina Hofrová

ŠD na konci školního roku
Nejvíce očekávané období dětí, tedy letní prázdniny,
se pomalu blíží. Nicméně kromě těšení se na volno jsme ani
v posledních dvou školních měsících nezaháleli. V květnu
oslavily svátek všechny maminky a děti jim vyrobily přáníčko
a malý dáreček. V červnu slaví pro změnu svátek všichni tatínci,
tento svátek sice není tak známý, ale my vyrábíme přáníčka
i pro tatínky. A aby nebylo svátků málo, svůj oslavily i naše děti
ve čtvrtek 1. 6. 2017. V ŠD jsme odpoledne věnované dětem
pojali sportovně, na hřišti TJ jsme si zasoutěžili v netradičních
i tradičních disciplínách. Po skončení soutěžních klání jsme
v místním obchodě dětem koupily zmrzlinu nebo ledovou tříšť.
A ten, kdo byl zrovna nakupovat, ví, že fronta 40 dětí je opravdu
hodně dlouhá. Ven, hlavně na hřiště, chodíme s dětmi pravidelně,
i když poslední dobou nám naše plány komplikovala spousta
věcí, dějících se právě v místě našeho odpoledního cíle. Z jedné
strany stavební práce na nových šatnách, z druhé strany bagry
a nákladní auta kvůli zřízení teplovodu… a mezi nimi na zbytku
travnaté plochy děti z ŠD. Ale zdá se, že už si všichni pracovníci
na náš hlasitý pobyt na hřišti zvykli. Na konci června nás čeká
ještě jedno větší tvoření, děti si budou z fimo hmoty vyrábět
náhrdelník nebo přívěšek na klíče. Poslední týden si zhodnotíme
celý rok a činnosti si budou vymýšlet děti samy. Určitě nás ale
potkáte i před školou, kde budeme malovat na chodníku.
Za ŠD Kateřina Hrubá
ŠKOLA V PŘÍRODĚ PLNÁ ZÁŽITKŮ
Týden od 22. do 26. května roku 2017 jsme prožili mimo
naši příkazskou školu, a to na chatě „Radost“ v Deštném v Orlických horách s nejvyšším vrcholem Velká Deštná 1115 m.n.
Vyrazili jsme v pondělí ráno naplněným autobusem žáků,
paní učitelek, kufrů, trochou slziček po loučení s rodiči, ale
hlavně očekáváním, jaký celý týden bude…
Přijeli jsme k chatě, která vypadala trochu staromódně, trochu
strašidelně a v jednom z pokojů byl nápis „byl jsem tu a budu
zas – Fantomas“.
Přivítali nás však usměvaví lektoři ze školského zařízení
pro environmentální vzdělávání Lipka – Martin, Liduše a ještě
jeden Martin. Pro nás větší (třeťáky a čtvrťáky) měli přichystaný
program „Plavba kapitána ZDRAVSONA“, pro menší žáčky
(prvňáčky a druháčky) program „Ferda v přírodě“.
Ráno jsme vstávali v půl sedmé a pak se potkávali
u rozcvičky na fotbalovém hřišti. Po snídani jsme uklidili pokoj
(snažili jsme se, abychom za úklid získali co nejvíce bodů, což
se podařilo, první místo jsme obsadily my, holky čtvrťačky –
Majda, Vikča, Eliška, Kamča a Kikča). Pak následoval poučný
a zábavný program s lektory. Přistávali jsme na ostrovech
„alchymistů“, „pirátů“ a dalších. Naučili jsme se, jak má vypadat
zdravý jídelníček, co jíst máme a čemu se máme raději vyhnout
(třeba naší oblíbené kokakole, která obsahuje 11 kostek cukru –
to si pamatuji naprosto přesně. Anebo brambůrkám, protože jsou
přesolené a moc tučné). Zkoušeli jsme také, jak odmítat cigarety
i jak reagovat při setkání s cizími lidmi.
Každý den byl výjimečný i v dalších aktivitách. Ve středu
jsme podnikli pětikilometrovou túru na horu Špičák – cestou
jsme hráli na piráty, nakonec jsme s nimi i bojovali (piráty
byli lektor Martin a paní učitelka Olga) a překvapivě jsme my,
žáci, vyhráli! Večer jsme se bavili u vyhlášené soutěže „Lipka
hledá talent“. Viděli jsme úžasná čísla taneční (břišní tanečnice,
moderní i akrobatický tanec), hudební, sportovní (přemety
a salta), imitátorská (napodobování zvuků ptáků) i herecká
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(ukázky z filmů). Nečekané vystoupení s velkým aplausem
měla i paní učitelka Mirka s Vítkem, kdy se tahali o láhev,
která vystříkla na všechny diváky i porotu a Vítek „vystoupení“
zakončil tancem s hadrem. Prima také byla čtvrteční příprava
večeře, kterou jsme přichystali zcela sami – pomazánku podle
trosečníka, zeleninovou polévku a ovocné smoothii – mňam.
V pátek jsme si sbalili kufry (snažili jsme se nic nezapomenout),
rozloučili se s lektory, chatou i horami a autobusem jsme se vydali
na zpáteční cestu za našimi maminkami, tatínky, sourozenci
a kamarády, kteří školu v přírodě plnou prima zážitků neprožili.
Kristýna Hřivnová, žákyně 4. třídy, ZŠ Příkazy

Všem, nejen dětem, ale i rodičům, přejeme překrásné
prožití prázdnin, zalité sluníčkem,
pohodou a milými lidmi.
Děkujeme za spolupráci a podporu!
Těšíme se na vás 4. září.
Za zaměstnance celé naší organizace
Karin Lakomá

Zahájení školního roku 2017/2018
Slavnostní zahájení školního roku 2017/2018
proběhne 4. září v budově školy v době od 7.45 do 8.30
hod., poté odcházejí žáci domů.

POVODNĚ 1997
Je to už 20 let, co Moravu zasáhly ničivé povodně. Byla
to údajně tisíciletá voda, která zasáhla i naši obec, zejména její
část Hynkov. Jistě, některý z pamětníků z Hynkova ji prožil

bezprostředně a mohl by o ní napsat zasvěceněji a podrobněji
než já. Musíte se tedy spokojit jen s mými osobními zážitky.
V televizi jsme tehdy sledovali, jak při dlouhotrvajících deštích
nebezpečně stoupá hladina řeky Moravy. Bylo tehdy před
půlnocí, když mi volal kolega z Litovle, jestli bych za něj
nezajel ke komplikovanému porodu u krávy ve Střeni, že on už
se ze zatopené části města nedostane. Zajel jsem tam, a když
jsem porod dokončil, povídal jsem si ještě chvíli s moudrým
místním zootechnikem panem Coufalem o nastalé situaci.
Naštěstí jsme si nevykládali o čtvrt hodiny déle, jinak jsem se do
Příkaz nedostal. Za Lhotou už měla těžká technika rozkopanou
polovinu silnice a já jsem ještě na poslední chvíli projel. Cílem
překopu silnice bylo uvolnit hlavnímu toku a pustit vodu do polí,
aby se zabránilo vylití Moravy z řečiště v Olomouci. To se však
nepodařilo. Vytvořil se tak nový silný proud, který strhl i tři domy
na Hynkově. Vzpomínám, jak mi můj kamarád Lojza Běhal
vyprávěl, že slyšeli praskání z naproti nově rekonstruovaného
domu. Přesvědčil jeho uživatelky, aby se schovaly u nich. Dům se
vzápětí zřítil. A s ním ještě dva další, které stály tomuto novému
rychlému toku v cestě. Sám jsem se o tom přesvědčil, když jsem
se byl na Hynkově podívat, až už přestalo pršet a část obyvatel
Hynkova byla evakuována do Olomouce. Voda končila pár metrů
za mojí zahradou, některé zahrady byly i tady v Příkazích pod
vodou. Stejně jako Seče a silnice k Hynkovu. Vysvitlo slunce
a já se na kole vydal do Hynkova. Silnici jsem dedukoval ze
stromů podél ní; držel jsem se uprostřed. Bylo tam cca 30 cm
vody, hladina byla klidná. Vjel jsem do vesnice, minu Surmův
dům, a když přijíždím k domu Vočkových, vidím, jak se klidná
hladina mění v silný proud. Myslel jsem, že projedu, ale proud
strhl mé kolo a já upadl. Náhodný statný chlap, tuším, že to byl
Vojta Surma, mne zachytil a i s kolem vytáhl. Jinak jsem tu už
asi nebyl. Jdu tedy jen vedle kola dál do vesnice a vody ubývá,
končí na prahu hospůdky paní Pečové. Má otevřeno. Jedu kolem
nezatopeného kulturního domu a dál na hráz, na níž potkávám
Hynkováky, kteří nebyli evakuováni. Zajímavé je, že pod vodou
nezůstala část obce v blízkosti hlavního toku řeky, ale paradoxně
část opačná. Jedni známí, bydlící přímo pod hrází, byli na
dovolené v zahraničí, volali svému synovi, ať odveze jejich auto
z Hynkova do bezpečí. Zavezl je do Olomouce na Lazce, kde
bydlel. A právě na Lazcích měla povodeň nejničivější průběh.
Jeden můj kolega, který měl na Lazcích své tři jezdecké koně,
mi vyprávěl, jak je na poslední chvíli stačil odvázat a sám se
přitom málem neutopil. Proud ho strhl a on se zachytil v koruně
velkého stromu, z kterého ho zachránili hasiči. Bohužel jeden
jeho kůň utonul.
Povodeň ohrožovala nejen lidské životy, ale ohrožovala
i chovy zvířat. I v našem družstvu museli z Unčovic a Střeně
evakuovat víc jak 600 krav do Příkaz a Křelova. Farmář z Nového
dvora za Holicí mi vyprávěl, jak prasata, než je evakuovali do
Holice, stála na zadních nohách, opřená o hrazení kotců, aby se
neutopila.
Vzpomínám, jak mi paní Stránělová z Hynkova vyprávěla,
že pamatovala ještě jako děvče povodeň z roku 1939. Byla
to údajně stoletá voda. Skříně měli na vrstvě dvou cihel. Při
povodni v roce 1997 byla voda až pod strop. Když se jdete nebo
jedete podívat k hynkovskému splavu, všimněte si na betonové
konstrukci mostu značek, které ukazují výšku hladiny vody při
jednotlivých povodních. Není od věci si tyto rozmary přírody
připomenout, protože přes vyspělost naší civilizace ještě stále
nedokážeme poručit ani větru ani dešti.
S.K.
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Poděkování paní RNDr. Dině Štěrbové
Když se zhruba před rokem paní doktorka Dina Štěrbová
zmínila o tom, že by obci ráda darovala Křížovou cestu, kterou
sama malovala na sklo, byl jsem tímto jejím rozhodnutím
příjemně překvapen a zároveň velmi potěšen. Zbývalo pouze
odpovědět na otázku: „Kam ji umístíme“?
Na obecní radě jsme o její velkorysé nabídce mluvili a jako
nejvhodnější místo se nám zdála kaple sv. Cyrila a Metoděje.
Rovněž vzorný správce naší kapličky Jožka Směšný s tímto
záměrem nadšeně souhlasil.
Koncem loňského roku jsme se potkali s paní doktorkou,
jejím manželem, panem profesorem Otakarem Štěrbou a Jožkou Směšným, za účelem prohlídky „místa činu“. Manželům
Štěrbovým se naše kaplička moc líbila. Oba v ní byli poprvé.
Pan profesor tehdy prohlásil: „Technika, kterou moje žena
maluje na sklo, je naprosto ojedinělá, a tak příkazská kaple bude
mít Křížovou cestu, která je světovým unikátem“.
Na jaře tohoto roku jsme se potkali s paní doktorkou za
účelem domluvy, jakým způsobem jednotlivé obrazy připevnit
na stěny. Nakonec vyhrála varianta, kdy je každý obraz upevněn
pomocí 4 kovaných plíšků, které bezpečně zafixují rám a zabrání
spadnutí obrazu při náhodné či záměrné manipulaci. Uchycení
vyrobil pan Jiří Šrom z Náměště na Hané. Nátěrem je opatřil
zaměstnanec obce pan Vojta Bílý. Připevnění jednotlivých obrazů
zajistil správce kapličky společně se svými bratranci Karlem
a Jiřím Směšnými. Když jsem uviděl všech 14 pověšených
obrazů Křížové cesty v naší kapli poprvé, byl jsem z výsledku
přímo nadšen. Dílo paní Štěrbové naši kapli rozzářilo. Jako by
její Křížová cesta byla namalována přímo pro ni. Společně se
skleněnými obrazy pana Ing. Václava Tichého činí tento církevní
stánek místem, který má nejen vysokou hodnotu duchovní, ale
také historickou.

antibiotika, ročně zachrání mnoho životů, hlavně těch dětských.
Pro nás věc běžná, pro horaly otázka existenční. Tamním
obyvatelům pomáhají s opravou cest, vodovodu a všeho, co je
potřeba.
Je toho ještě mnoho, o čem by se dalo psát v souvislostí s její
osobou, ale o tom nám řekne paní doktorka sama. Přijala totiž
pozvání na přednášku pro obyvatele naší obce, kde nám o svých
odvážných a dobrodružných cestách řekne mnohem více.
Jakási neoficiální vernisáž její Křížové cesty proběhla dne
16. června, kdy k nám zavítala hodnotící komise soutěže Vesnice
roku. Bylo mně velkou ctí představit komisi její dar a hlavně
pak ji samotnou, coby nejvýznamnější osobnost naší obce.
Škoda jen, že se tohoto setkání nemohl zúčastnit její manžel,
pan profesor Otakar Štěrba. Oficiální požehnání Křížové cesty
z rukou pátera Ondřeje Jirouta proběhne dne 5.července při
každoroční hodové mši. Přijďte se podívat.
Vážená paní doktorko, chtěl bych Vám jménem všech
občanů naší obce ze srdce poděkovat za Váš velkorysý
a jedinečný dar naší kapli a vlastně za vše dobré, co jste ve
svém bohatém životě vykonala. Do dalších let Vám přeji
hodně elánu a hlavně spoustu zdraví.
starosta

Je až s podivem, co všechno paní doktorka za svůj život
stihla, kolik toho dokázala a kolika lidem pomohla. Mimo jiné je
to první žena na světě, která společně s paní Věrou Komárkovou
dokázala pokořit 6. nejvyšší osmitisícovku, horu Čo Oju (8.188
m. n.m.). Svoji náklonnost k horám a jejím obyvatelům projevuje
dodnes. Založením a provozováním humanitárního projektu

Czech Hospital. Společně s panem Vítězslavem Dokoupilem a
svým manželem založili v pákistánském Karakorumu horskou
nemocnici, vybavili ji potřebným zařízením, neustále rozšiřují
její vybavení, každoročně zajišťují finanční prostředky a léky
pro její provoz. Například jenom tím, že do nemocnice dodají
-7-

Kulturní akce
ČERVENEC
5. 7. (st) Hody – mše v kapli sv. Cyrila a Metoděje
8. 7. (so) ROSKAFEST - SDH Příkazy
15. 7. (so) RYBNÍČEKFEST
29. 7. (so) Střelby MS na „Safari“
SRPEN
5. 8. (so) REUNION – Rybníček
12. 8. (so) Fotbal - turnaj starých pánů – Sokol Příkazy

OBECNÍ ÚŘAD UPOZORŇUJE
OBČANY NA SAMOVOLNĚ PADAJÍCÍ
STROMY A VĚTVE V LESE.
VSTUP DO LESA NA VLASTNÍ
NEBEZPEČÍ !!!

www.prikazy.cz

Sborové zpívání

SOUTĚŽ V ATLETICKÉM ČTYŘBOJI

V květnu jsme měli s pěveckým sborem dvě koncertní
vystoupení a hned první červnovou neděli další.
Ti, kdož byli na Májovém koncert ke Dni matek v Příkazích,
nás v novém oblečení (za něž děkujeme přízni Rady obce Příkazy) viděli a náš májový repertoár slyšeli. A podobné skladby
jsme zpívali potom i ve Šternberku a v Litovli. Tam jsme byli
pozváni na oplátku místními pěveckými sbory, které předtím
zpívaly u nás.

Jako každý rok i letos jeli v sobotu 13.5.2017 naši mladí
sportovci reprezentovat naši TJ v atletickém čtyřboji okresního
kola na stadion ZŠ Heyrovského v Olomouci, který organizoval
pro své členy RCSPV Olomouc (Regionální centrum sport pro
všechny). Odjeli jsme v tomto složení: Sára Vlková, Marie
Müllerová, Markéta Krčmová, Zuzana Dostálová, Marie Tandlerová, Adam Kozák, Kristýna Hřivnová, Lucie Štědrá a Alice Kozáková. Děti jsou tradičně rozděleny podle věku do jednotlivých kategorií. Jejich úkolem je co nejlépe zvládnout tyto 4
disciplíny: hod do dálky, skok do dálky, běh sprint (50 nebo
60m) a běh dálkový (300, 400 nebo 800 m). Žádná disciplína
nebyla jednoduchá, konkurence veliká, a proto museli všichni
závodníci ukázat, co se v nich ukrývá. Start závodu byl v 9:00
hod. Nejlépe tyto disciplíny zvládli: Adam Kozák – 1. místo,
Marie Tandlerová – 3. místo, Lucie Štědrá – 2. místo a Alice
Kozáková – 3. místo.
Tímto úspěchem postoupili tito 4 závodníci do krajského
kola soutěže, které se konalo 21.5.2017 na atletickém stadionu
v Přerově. Zde už reprezentovali nejen naši TJ, ale i okres
Olomouc. Sešla se tu ještě větší konkurence než v Olomouci,

O zpívání ve Šternberku napsal Jiří Vinkler báseň:
Ve Šternberku, tam se pělo,
byl to pěkný blázinec.
Svátku písní se zachtělo,
zpívat nás tam bylo víc.
Šternberáci otevřeli
odpolední zpěvu proud,
krásné pásmo pro to měli,
je těžké je přetrumfnout.
Lašan, to je jiná třída,
také zpívá k potěše,
dirigentka, ta je hlídá,
ať se jim hlas netřese.
Když zapěli Příkazáci,
potlesk nešel přerušit.
vždyť si dali velkou práci,
aby v tom byl také cit.
Bez bodů a soutěžení
všichni si to užili
a po milém občerstvení
těžko jsme se loučili.

byla větší tréma. Start závodu byl v 10:00 hod. S velkým
úspěchem se podařilo všem našim závodníkům vydat ze sebe
to nejlepší a závod zakončili s tímto umístěním. Nejlépe si
vedl Adam Kozák, který ve své kategorii opět nenašel žádného
přemožitele a odvážel si cenu za 1. místo. Marie Tandlerová
se umístila skvělým výkonem na 7. místě, Lucie Štědrá na
výborném 4. místě a Alice Kozáková také na výborném 5. místě.
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Všichni byli rádi, že už mají vše za sebou a těšili se domů. Byl
to opravdu náročný, velmi parný den.
Adam Kozák automaticky postoupil dále do republikového
kola atletického čtyřboje, které se konalo 27.5.2017 ve 150 km
vzdálené Třebíči. Nečekaně – po odstupu 2 závodnic - i jeho
sestra Alice Kozáková se mohla zúčastnit tohoto napínavého
závodu. Nebylo to pro oba těžké rozhodnutí a brzy ráno se
vydali na veliký boj. S velkou vervou a úsilím se oba snažili
co nejvíce zabojovat. Adam měl ve své kategorii 26 soupeřů
a podařilo se mu umístit na výborném 13. místě. Alice měla ve
své kategorii 23 soupeřek a té se podařilo umístit na 22. místě.
Moc velká gratulace oběma !!! Vlastně nejen jim, ale i všem
závodníkům !!!
Věříme a doufáme, že se všem letošní závodní sportování
líbilo a budeme se těšit na příští rok.
R.S.

Dětský den
Letošní dětský den proběhl v neděli 11. 6. 2017 za krásného
slunečného a teplého počasí. Téma bylo „Máme rádi Česko“,
čemuž odpovídaly i úkoly, které děti plnily. Po celé ploše
travnatého hřiště byla rozmístěna města nebo oblasti z ČR, v každé stanici se plnila jiná disciplína. Třeba ve městě Olomouci jste
se mohli ocitnout na Flóře, zasadit si kytičku a poznávat podle
vůně, v Pardubicích se zdobily papírové perníky a ochutnávaly
se i ty pravé z perníkového těsta, na jihu Moravy se ochutnávalo
víno (mošt), v Jizerských horách si děti mohly ozdobit skleničku,
na jihu Čech se chytaly ryby ve dvou rybnících, v Karlových
Varech se děti oblékly do županu a kromě lázeňských procedur
plnily i úkoly v obratnosti, v Praze si vyzkoušely děti u hráčů
z národních týmů fotbalu i hokeje střílet góly a oblíbenou
disciplínou byla těžba uhlí v Ostravě, kde se mimo jiné každý
i rád zchladil ve stínu. Konečným bodem bylo potom kolo štěstí,
kde si děti vytočily sladkou odměnu. Bylo připraveno i tradiční
přetahování lanem, v souboji chlapci vs. dívky vyhráli chlapci.
Daleko složitější to potom bylo v přetahování dospělých, tedy
Vrtov vs. Zábraň. Zábraň v konečné fázi Vrtováky přetáhla,
jenže označený kus lana neskončil za vyznačeným bodem
a Vrtov tedy lano odtáhla slavícím Zábraňákům na svou polovinu a byl určen jako vítěz podle daných pravidel. Nutno říci,
že vítězně se nakonec cítily obě poloviny naší obce, ti jedni
z hlediska stanovených pravidel, ti druzí z hlediska převahy při
přetahování. Věřím, že příští rok si dají oba „konce“ na tuhle věc
pozor… 		

Letos se počet soutěžících vyšplhal cca na 110 dětí. Občerstvení
proběhlo jak v hospodě v areálu, kde jste si mohli dát párek
v rohlíku, různé druhy pití nebo sladkostí, dále jste se mohli
občerstvit v udírně a dělaly se také ryby, po kterých byla tradičně
velká poptávka. Nechyběla ani tolik populární zmrzlina, která
k nám každý rok jezdí.
Opět je potřeba poděkovat všem pořadatelům a všem, kteří
se jakýmkoliv způsobem na této akci pro děti podíleli. Speciální
poděkováním patří jako každý rok rodině Večeřových, kteří
celou akci vymysleli, organizovali a koordinovali.
Za TJ Sokol Příkazy
Kateřina Hrubá

Fotbalová sezóna
ročníku 2016/2017 skončila o víkendu 10. a 11. června 2017.
Naše „A“mužstvo pod vedením trenéra Petra Uvízla skončilo na
6. místě s 41 body, na 1. místě II. třídy, kterou naše mužstvo hraje, skončil tým SK Červenka. Nejlepším střelcem našeho týmu je
s 9 góly Jiří Kozák. Naše „B“ mužstvo, hrající IV. třídu sk. B pod
vedením trenéra Petra Bednáře skončilo s 39 body na 7. místě.
Skupinu B IV. třídy vyhrál s přehledem tým sousedního Nákla.
Nejlepším střelcem našeho týmu je s 11 góly Petr Dopita. Také
mladší a starší benjamínci již ukončili sezónu svých turnajově
hrajících klání. Mužstva benjamínků vedou trenéři Pavel Pěček
a Jiří Zbořil; pod jejich vedením skončili starší benjamínci na
16. místě okresního přeboru z 22 mužstev a mladší benjamínci
na 22. místě okresního přeboru z 27 hrajících mužstev. Ani po
ukončení fotbalové sezóny však nebudeme zahálet, 24. 6. 2017
proběhl XIX. ročník memoriálu Mojmíra Kučerky v malé kopané a čeká nás ještě i tradiční turnaj starých pánů Olstroj cup. Po
krátké letní pauze pak v červenci začne příprava mužům a první
srpnový víkend nám začne sezóna 2017/2018.
Za TJ Sokol Příkazy
Kateřina Hrubá

Zájezd
V sobotu 20. května jsme vyjeli z Příkaz podívat se do
Štramberka.
Jeli jsme velkým autobusem, protože zájemců bylo téměř
padesát. Cestou nám Božena Mikolajczyková přiblížila Lašsko kraj, do kterého jsme se vydali.
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Ve Štramberku nás očekávali manželé Babincovi, kteří se
nám po celý den věnovali a ochotně nás seznamovali s krásami
a zajímavostmi města i s výhledy do okolí, které má Štramberk
velmi pěkné. Všechny body připraveného programu jsme v poklidu zvládli. Někteří z nás jej vyšperkovali: např. jízdou na
kolotoči v Národním sadu nebo pokusem o přiblížení se době
našich předků, převlekem za neandrtálce.
Zašli jsme do útulné cukrárny, v níž pečou zdejší tradiční
pečivo - uši a v poledne na chutný oběd v restauraci u koupaliště.
Tentokrát nevadilo, že v něm zatím nebyla voda, protože počasí
ke koupání nesvádělo.
Ani zpáteční cestou jsme nedřímali, přestože někteří byli
uondáni. S Lubošem Hřivnou jsme při kytaře zanotovali a také
nás rozesmával svou poezií i vtipy pan Antonín Žváček ze Zvole,
který s námi i se svou paní pravidelně na zájezdy jezdí.
MBM

na chutný oběd. Restaurace U kata nás příjemně překvapila –
překrásné prostředí, milá a rychlá obsluha, kvalitní jídlo a mírné
ceny. Každému mohu doporučit využít jejich služeb.
A po dobrém jídle jsme zamířili do místního zámku na
prohlídku. Zdejší zámek byl v minulosti v majetku maltézských
rytířů. Jeho expozice je velmi pěkná a rozhodně stojí za návštěvu.
A po odchodu ze zámku jsme mohli posedět v cukrárnách a restauracích a doplnit potřebné tekutiny a kalorie. Po půl deváté
večer jsme byli zpátky doma v Příkazích. Jelikož nám i počasí
přálo, výlet se vydařil a věřím, že se i všem účastníkům líbil.
A nyní již můžeme přemýšlet a těšit se, kam vyrazíme příští
léto.
Jaromír Tomanec

Zájezd klubu seniorů
Ve středu 14. června uspořádal Seniorklub Příkazy tradiční
letní zájezd. O půl sedmé ráno se 48 účastníků „nalodilo“ do
výletního autobusu a vyrazilo na sever. Přes Zábřeh a Šumperk
jsme vyjeli po nově zrekonstruované silnici na Červenohorské
sedlo. Tato silnice, která byla více jak tři roky uzavřena, měla
pro všechny z nás, včetně milého a ochotného řidiče premiéru,
protože byla otevřena před několika dny. A nutno dodat, že
rekonstrukce se podařila.

První obecní vinohrad na Hané

Na vrcholu sedla jsme na chvíli zastavili, kochali se výhledem
po krásné okolní přírodě a vyrazili k našemu prvnímu cíli, což byl
zámek Jánský Vrch v Javorníku. Zdolali jsme nespočet schodů,
než jsme z parkoviště došli pěšky na nádvoří zámku – ten je
skutečně na vršku. Mladá průvodkyně nás seznámila s historií
zámku a provedla nás jeho interiérem. Ze zámecké vyhlídky
jsme se dívali do sousedního Polska po okolí Otmuchovského
jezera.
Z Javorníku jsme vyrazili opět přes masiv Jeseníků do
Vrbna pod Pradědem. Zde jsme v malé soukromé sklárně
Jakub manželů Slavkovských viděli na vlastní oči, jak se dělají
historické sklenice. Z bezprostřední blízkosti jsme sledovali, jak
sklář na píšťale vyndává z pece žhavé tekuté sklo, vyfouká ve
formě baňku, upraví ji do řádného tvaru a ozdobí ji ornamenty.
Několik účastníků si i nějaké pohárky zdejší sklárny zakoupilo.
Po této exkurzi jsme zamířili do nedalekého Bruntálu nejprve

Když se náš starosta Jarda Sívek někdy před rokem
zmínil o tom, že z nevyužívané zahrady za obecním úřadem
bude vinohrad, považoval jsem to za vtip. Úplně jsem na to
zapomněl. Až v polovině května jsem ve schránce našel leták,
ve kterém bylo pozvání na výsadbu prvního obecního vinohradu
na Hané. Pořád jsem tomu nevěřil a myslel jsem, že si některý
vtipálek chce ze mne vystřelit. Sedl jsem na kolo, abych se
podíval, jak pozemek za obecním úřadem vypadá. Byl čerstvě
zrotavátorovaný. Přečetl jsem si pozvánku podrobně a zjistil,
že 29.dubna od devíti hodin výsadba započne. Všichni občané
jsou zváni, každý si může zasadit svoji hlavu vína. K dispozici
byly dvě rezistentní odrůdy Solaris a Hibernal, které pro obec
zajistil vinař Dušan Soviš z Blatnice pod svatým Antonínkem.
Přes své kamarády získal k Příkazům, dá se říci, že pro naši obec
až nadstandardní vztah. Dvakrát při zájezdech, které pořádala
kulturní komise, jsme navštívili jeho sympatický vinný sklípek;
dodává výborné víno i na akce, které pořádají místní spolky.
I já mu občas zavolám, aby, když bude mít do Příkaz cestu, mi
pár kartonů dobrého vína vzal, protože se držím doporučení
kardiologa profesora Šamánka, že každý chlap nad padesát by
měl vypít denně 4 dl vína, každá starší žena minimálně 2 dl. Je to
účinná, ale i příjemná prevence kardiovaskulárních onemocnění.
Nám nezkušeným vinohradníkům bude radit právě Dušan Soviš,
kterého starosta jmenoval nejvyšším rádcem vinohradnictví
v Příkazích…
Když se blížil den výsadby, nebylo počasí zrovna příjemné.
Každý den pršelo, že i já, zahrádkář amatér, nemohl na zahradě
pracovat. Toho dne jsme se však probudili do slunného rána.
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Pro jistotu jsme se vybavili gumáky předvídaje, že mokrá zrotavátorovaná hlína se bude na obuv lepit. Udělali jsme dobře,
ale tak hrozné to zase nebylo. Že bude o výsadbu takový zájem
jsem nepočítal. Přijdu na obecní dvůr, kde u stolů sedí, popájejí
vína pana Soviše a pojídají k vínu připravené pohoštění první
spoluobčané. Nevěřím vlastním očím. Babičky a dědečci,
rodiče s malými dětmi, každý chce zasadit speciálním rýčem
svoji sazenici. My s partnerkou jsme měli 39. a 40. sazenici.
A vysadilo se jich 246. Místostarosta Jožka Škrabal vedl přesný
seznam. Přicházeli pořád další a další spoluobčané. Celou akci
organizoval starosta a odborný dozor prováděl již zmíněný
nejvyšší rádce. Seděl jsem a popájel dobré vínko s přáteli až do
dvanácti hodin. Přemýšlel jsem o tom, jak je pěkné, že našim
občanům není lhostejné, co se v obci děje. A také o tom, že když
si náš starosta něco zamane, tak to prosadí. Tož se těšme, že
za pár let budeme na sokolském vinobraní popíjet náš burčák
z obecního vinohradu.
Váš Standa Kovář

Informace z ordinace:
Vážení pacienti,
v měsíci květnu jsme do Nákla zakoupili přístroj
EVIPA. Je umístěn v čekárně vedle dveří do sesterny
a slouží k EVIdenci PAcientů.
Proto bychom Vás chtěli požádat, abyste s sebou do
ordinace v Nákle nosili kartičky pojištěnce. Tuto kartičku
vložíte do zeleně svítící čtečky... stačí 1x, poté zmáčknete
tlačítkovou volbu na horní desce. Téměř okamžitě sestřička
i lékařka vidí, že jste v ordinaci a za jakým účelem.
Výrazným způsobem nám to urychlí práci, zkrátí čekací
dobu v čekárně a určí pořadí pacientů.
Dále bych Vás chtěla informovat o dohodě mezi mnou
a paní doktorkou Romanou Švecovou o vzájemných zástupech v době mé či její nepřítomnosti. Kontaktní údaje si
prosím zapište:
MUDr. Romana Švecová, náměstí Národních Hrdinů 2,
Olomouc, (5. patro v budově polikliniky SPEA, Olomouc)
tel.: 585 224 527, mobil: 727 838 050
Pondělí 8:00 - 12:30 hod. 13:00 - 16:00 hod.
Úterý
8:00 - 12:00 hod. --Středa 11:00 - 12:30 hod. 13:00 - 18:00 hod.
Čtvrtek
8:00 - 12:30 hod. --Pátek
8:00 - 12:30 hod. --Nejbližší naše dovolená je plánovaná v červenci - ve
dnech: 3. 7. - 14. 7. 2017
Poslední novinkou je možnost přihlášení se k odběru
aktuálních informací z ordinace. Na našich webových
stránkách se můžete přihlásit k odběru aktualit přímo na
Váš email.
Přeji krásné léto, slunce a pohodu. Andrea Adamcová
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ANTUKOVÝ KURT VE STŘENI - SEZÓNA 2017
Obec Střeň nabízí pronájem antukového tenisového kurtu,
který je umístěn v areálu za kulturním domem (obecním
úřadem) ve Střeni. Parkování autem je možné před
Obecním úřadem (ne za kulturním domem!). Rezervace
kurtu je možná pouze přes web:
l Standardní cena za pronájem kurtu je 80,- Kč za
hodinu (přístup až čtyř osob) nebo je možné zaplatit
sezónní poplatek 600,- Kč (neomezený přístup na kurt pro
jednu osobu). Sezónní poplatek 600,- Kč je možno uhradit
na účet obce č. 1801698319/0800, variabilní symbol 3421.
l Pro občany Střeně a partnerských obcí (Náklo, Lhota
nad Moravou, Mezice, Příkazy, Hynkov) je cena 40,- Kč
za hodinu (přístup až čtyř osob) nebo je možné zaplatit
sezónní poplatek 300,- Kč (neomezený přístup na kurt pro
jednu osobu). Sezónní poplatek 300,- Kč je možno uhradit
na účet obce č. 1801698319/0800, variabilní symbol 3421.
l Děti do 15ti let (pouze ze Střeně) mají vstup za
doprovodu dospělé osoby zdarma.
Platbu za hodinový pronájem uhradíte správci kurtu panu
Marku Lenikusovi v hotovosti na místě (tel. 604 924 503).
Otevření (uzavření) kurtu domlouvejte se správcem kurtu.
Při zaplacení sezónního poplatku možnost zapůjčení klíče
(na sezónu).
Hrací řád:
1. Rezervace kurtu probíhá výhradně přes web http://
stren.reservanto.cz. Zákazník si může zarezervovat kurt
minimálně 30 minut před samotnou hrou.

		 b. za použití síťovky, a to kruhovým pohybem až
do středu kurtu - zametání „do šneku“ (Zametá se celý kurt
včetně výběhů - od sítě až k plotu. V případě, že je po hře
kurt suchý, je nutné ho zakropit!).
6. Nikdo nevstoupí na kurty bez řádné rezervace a bez
zaplacení sezónního poplatku, resp. jednorázového
poplatku za pronájem.
7. Na kurtu platí zákaz kouření!!!
8. Děti do 15ti let smí užívat kurt pouze v doprovodu
dospělé osoby.
9. Odpovědnost za dodržování pravidel nese osoba, která
si rezervovala herní čas v rezervačním systému.
10. Při vzniku jakékoli závady (vytržená nebo uvolněná
lajna, nefunkčnost systému závlahy, zlomení hrabla,
atd.) kontaktujte správce tenisových kurtů. Při porušení
pravidel užívání tenisových kurtů má správce právo hráče
napomenout, případně hráči ukončit hru a vykázat jej
z prostoru tenisových kurtů. Prohřešky proti uvedeným
pravidlům mohou vést k omezení možnosti rezervace
kurtu.
Jak správně kropit kurt? Kurt kropíme tak aby voda
zavlažovala povrch kurtu plošně a rovnoměrně cca ve
vzdálenosti 4-5m od nás. V žádném případě nemíříme
hadicí (proudem vody) přímo na povrch kurtu (vznikají
díry a vyplavuje se antuka). Také dbáme na to, aby se
netvořily kaluže, na kterých nelze hrát a musí se počkat,
než proschnou.

2. Vstup na kurt je povolen pouze v tenisové obuvi.
3. Během hry jsou hráči povinni na kurtu dodržovat
pravidla slušného chování.

Pozor: Tlačítko pro rezervaci je umístěno v pravém horním
rohu webové stránky.

4. Před hraním je nutné kurt postříkat vodou (pokud je
kurt suchý) a zamést síťovkou. Na suchém kurtu je přísně
zakázáno hrát! V případě suchého podkladu je nutno kurt
vlhčit také během hry.
5. Do rezervované doby hry je zahrnuta i doba nutného
úklidu kurtu z důvodu uvedení kurtu do hratelného stavu
a to:
a. za použití hrabla, kterým se srovnají nerovnosti
na kurtu;

Další fotografie z akcí si můžete prohlédnout ve fotogalerii na www.prikazy.cz a na stránkách spolků
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