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Slovo starosty
Vážení občané,
právě se Vám dostalo do rukou první oficiální číslo Hradčanských
rozhledů, které, jak jsme Vás informovali již ve zkušebním výtisku, by
Vás mělo informovat o všem podstatném, co se v naší obci děje.
Zároveň Vám dává i možnost podělit se s námi o Vaše starosti i radosti
a vše, co Vás trápí či zajímá. Vím, že v každé společnosti se najdou
lidé, kteří neustále napadají práci jiných, nejednou se dozvíte, že
všechno, co děláme, je špatně, že by to udělali jinak a líp atd. A přitom
nikdo z těchto lidí na obec nebo na zasedání zastupitelstva nepřišel,
aby konkrétně řekl, co je vykonáváno špatně a případně přednesl své
návrhy, aby mohly být posouzeny, nebo aby nabídl pomoc, buď svou
nebo prostřednictvím jiných osob. Pokud tedy vzniknou nějaké
problémy nebo nejasnosti v souvislosti s jakoukoliv činností v obci,
případně máte pochybnosti o tom, co se děje na zasedáních
zastupitelstva, můžete kdykoliv vznést požadavek k vysvětlení ať už na
obecním úřadě, prostřednictvím zastupitelů či písemně nebo se můžete
vyjádřit přímo na zasedáních zastupitelstva, která jsou veřejná a všem
dostupná. Domnívám se, že se za poslední léta v obci udělalo poměrně
dost, za což patří poděkování hlavně předchozímu vedení obce.
Připomeňme plynofikaci, vodovod, opravy chodníků, vjezdů, místních
komunikací, výsadby zeleně, výstavby autobusové zastávky, nové
budovy občanské vybavenosti, v loňském roce výstavba víceúčelového

hřiště, zahájení výstavby kaple a spousta dalších činností, které nelze
nyní všechny vyjmenovat. Tímto slovem promlouvám pouze k určitým
osobám, kterých se text týká. Většina občanů své problémy řeší klidnou
cestou a domluvou a na mnoha věcech spojených s řešením
konkrétního problému na obci se významně podílí, jak radou, tak i svou
pomocí, za což jim tímto děkuji.
A co nás čeká v letošním roce? V nejbližší době po vydání církevního
povolení a po výběrovém řízení na zhotovitele bude pokračovat stavba
kaple Sv. Antonína Paduánského, a to interiéru a úpravy okolí kaple,
bude provedeno vybudování infrastruktury v lokalitě „Příčky“, bude
provedena výstavba drobné stavby technického zázemí pro
víceúčelové hřiště, dokončení výstavby víceúčelové plochy vedle
budovy obecního úřadu, probíhá zpracování projektu stavby ČOV a
kanalizace, bude zakoupena nová zahradní technika na údržbu obce a
další práce. Možná jste již zaregistrovali nový vzhled našich
internetových stránek – www.obechradcany.cz. V průběhu roku
budeme tyto stránky pravidelně aktualizovat, takže byste zde měli
nalézt vše potřebné o činnosti obce a obecního úřadu. Pokud se
zajímáte o činnost místního Sboru dobrovolných hasičů, pak stačí
kliknout na záložku Spolky a kluby, vybrat SDH Hasiči a otevřou se vám
samostatné stránky našich hasičů, kde se můžete dočíst veškeré
informace a aktuality o jejich činnosti. Stejným způsobem se dostanete i
na oficiální stránky obecní knihovy, kde jsou uvedeny informace pro
čtenáře, včetně otevírací doby knihovny.
Závěrem bych se ještě zmínila o spolupráci s ostatními organizacemi
působícími v obci. Obec nejen finančně podporuje aktivity místních
organizací a spolků, ale je-li to potřeba, také se i podílí na organizování
některých společenských akcí jako je např. masopust, slet čarodějnic,
různé táboráky a akce pro děti i dospělé.
Myslím si, že spolupráce s místními spolky, a to jak se sportovním
klubem SK Hradčany „1996“, tak s místním SDH a stále častěji i ZO
ČZS je na velmi dobré úrovni, čímž chci zároveň poděkovat všem
zainteresovaným za vzornou spolupráci a organizaci akcí. Každý dobře
víme, že kritizovat něco, co již někdo zajistil a připravil, je velmi snadné,
ale podílet se na zajištění a zdárném průběhu jakékoliv akce, sportovní
či kulturní, není opravdu tak jednoduché. Někdy se stane, že přípravu
provází menší napětí. Ve výsledné fázi je ale akce vždy dobře zajištěna
a hlavní organizátory (ale samozřejmě, že i další osoby, které se na
přípravě podílejí) je třeba pochválit, což s radostí činím. Rovněž chci
pochválit velmi dobrou spolupráci s Centrem pro rodinu RÁJ o.s.
Pavlovice u Př. a jejím kolektivem, který se velmi dobře stará jak o naše
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děti, které v mimoškolní době v hojné míře navštěvují Centrum, tak i o
zabezpečení různých akcí pro děti i dospělé v naší obci, ať už je to
dětský karneval, drakiáda, nealkodiskotéka a další. Jednou z
posledních společných akcí všech výše zmiňovaných spolků byl úklid
obce, který se konal v sobotu 4. dubna za krásného jarního počasí. Asi
60 účastníků této akce se rozdělilo do několika skupin, aby společně
vyčistili naši vesničku a blízké okolí od nepořádku, který se zde za celý
rok nashromáždil, a že toho nebylo málo, dokazoval vrchovatý
kontejner uklizeného nepořádku. Děkuji nejen všem účastníkům této
vydařené akce, ale i občanům, kteří si uklidili nánosy prachu před svými
domy a přispěli tak ke zkrásnění prostředí v naší obci.
Závěrem bych se s Vámi chtěla podělit o informaci, která jistě potěší
všechny milovníky přírody. V lesích okolo naší obce se vyskytla
chráněná rostlina áron plamatý. Jde o ohrožený, mírně jedovatý druh.
Kdysi byl využíván v léčitelství, dnes se již prakticky nepoužívá. Jde o
vytrvalou rostlinu o výšce asi 50 cm, se střelovitými listy dlouhými asi 25
cm na dlouhém řapíku. Zanedlouho můžete pozorovat její květenství.
Do nadcházejícího období přeji všem hezké a slunečné jarní dny plné
zdraví a pohody.
Martina Žákovská, starosta

Co se děje v obci
 Svoz komunálního odpadu se koná každý lichý týden v pondělí.

Případné
změny budou
vyhlášeny
obecním
rozhlasem.
V následujícím období to bude v těchto dnech: 20. 4., 4. 5., 18. 5., 1.
6., 15. 6., 29. 6., 20. 7.
 Komunální, stavební a velkoobjemový odpad mohou občané naší
obce odvážet do kontejneru, který je umístěn v bývalé budově u
zahrádkářů. Příjem odpadu bude probíhat pravidelně každou sobotu
v době od 8,00 do 11,00 hodin. V případě potřeby se lze domluvit
individuálně se zaměstnancem OÚ.
 Na jaře se opět začne se stavebními úpravami kaple a jejího okolí.
V současné době již je vyhotovena projektová dokumentace
interiéru kaple a čeká se na schválení projektové dokumentace
Olomouckým Arcibiskupstvím. Zařizování interiéru je plánováno jako
dlouhodobější záležitost převážně kvůli umělecké výrobě nábytku a
vnitřního zařízení, které bude nejen finančně, ale i časově náročné.
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 Od nového roku má obecní úřad nového zaměstnance, kterým je

p. Josef Žákovský. Jeho přijetím OÚ reagoval na vyšší potřebu
pomocné síly, která se bude starat o vzhled a údržbu naší obce a
obecního majetku. Jedná se především o veškeré údržbářšké práce
na obecním majetku, úklid veřejných prostranství, sečení parků,
udržování areálu Výletiště a víceúčelového hřiště, v zimním období
úklid chodníků od sněhu, čištění záchytných žlabů a kanalizačních
vpustí, příjem odpadu do obecního kontejneru atd.

Prostřednictvím Hradčanských rozhledů se můžete se svými
spoluobčany podělit o radosti a strasti vesnického soužití, ale i o
vaše názory a připomínky. Článek, který byste chtěli uveřejnit,
můžete přinést na obecní úřad, hodit do schránky OÚ nebo poslat
na email hradcanske.rozhledy@email.cz.

E-box lidem usnadní třídění drobných
elektrozařízení
Naše obec se ve spolupráci se společností ASEKOL rozhodla
usnadnit občanům třídění vysloužilých malých elektrozařízení. Každý
občan má nyní možnost zanést starý mobil, kalkulačku, telefon, drobné
počítačové vybavení, discman nebo MP3 přehrávač na obecní úřad a
zdarma se jej zbavit vyhozením do připravené nádoby, tzv. E-boxu. Je
umístěn v budově obecního úřadu v Hradčanech. Kolektivní systém
ASEKOL následně zajistí zdarma odvoz a ekologickou likvidaci.
Hlavním cílem vedle usnadnění třídění drobných elektrozařízení je také
zvýšení množství sebraných malých spotřebičů. Ty totiž většinou končí
v komunálním odpadu. Pokud se elektrospotřebič obsahující zdraví
škodlivé materiály vyhodí spolu s běžným odpadem do popelnice,
nedojde k jeho recyklaci, ale skončí na řízené skládce. Tak zcela
zbytečně dochází k hromadění odpadu, který by mohl být znovu využit.
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Naopak pokud je elektrozařízení odevzdáno k recyklaci, je zajištěno, že
drtivá většina vysloužilého spotřebiče bude opětovně využita. Šetří se
tak přírodní zdroje a životní prostředí. Podrobnosti o třídění
elektroodpadu najdete na www.elektrosrot.cz

Informace občanům
Úřední hodiny OÚ
Pondělí
13.00 - 17.00
Středa
7.00 - 12.0013.00 - 17.00
Provozní doba OÚ
Pondělí 7.00 - 12.0012.30 - 17.00
Úterý
7.00 - 12.0012.30 - 15.00
Středa
7.00 - 12.0012.30 - 17.00
Čtvrtek
7.00 - 12.0012.30 – 15.00
Pátek
7.00 - 13.00
Otevírací doba knihovny
Čtvrtek
16.00 - 18.00
Sobota
8.00 - 10.00
Otevírací doba hostince
Pondělí 16.00 - 22.00
Úterý
16.00 - 22.00
Středa
16.00 - 22.00
Čtvrtek
16.00 - 22.00
Pátek
16.00 - 24.00
Sobota
15.00 - 24.00
Neděle
13.00 - 22.00
Otevírací doba obchodu
Pondělí 6.00 - 11.00
Úterý
6.00 - 16.00
Středa
6.00 - 11.00
Čtvrtek
6.00 - 11.00
Pátek
6.00 - 16.00
Sobota
6.30 - 10.00
Ordinační hodiny lékařů
MUDr. Lubomír Kremzer - praktický lékař
Pondělí 7.00 - 10.00
13.30 - 18.00
Úterý
7.00 - 12.00
Středa
7.00 - 10.00
Čtvrtek
7.00 - 12.00
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Pátek
7.00 - 10.00
telefon do ordinace: 581/79 10 13
MUDr. Radka Kajšová - praktický lékař pro děti a dorost
Pondělí 11.00 - 12.30
Úterý
13.00 - 13.30 13.30 - 14.00 (poradna)
Středa
13.00 - 13.30
Čtvrtek
7.30 - 8.00
Pátek
12.00 - 13.00
telefon do ordinace: 581/79 10 17
MUDr. Lenka Jemelková - stomatolog
Pondělí 6.45 - 15.00
Úterý
6.45 - 14.00
Středa
6.45 - 15.00
Čtvrtek
6.45 - 16.00
Pátek
6.45 - 13.00
telefon do ordinace: 581/79 13 05

SK Hradčany
Zelená je tráva
A je tu jaro. Sluníčko začíná ukazovat svoje první paprsky, zima
pomalu začíná ustupovat a co je nejdůležitější, začíná se zelenat tráva.
Právě zelená tráva je symbolem fotbalu, který již jedenáctým rokem
neodmyslitelně patří k obci Hradčany. Je to už 11 let, co hradčanští hoši
oblékají klubové dresy a hájí svoji fotbalovou čest. Ani
zimní měsíce nejsou obdobím, kdy by fotbalisté odpočívali a nic
nedělali. Právě tento čas je obdobím tréninku. Fotbalisté jezdili v tomto
čase do sportovní tělocvičny v Soběchlebích, a když jen trochu počasí
dovolilo, využívali nového sportovního zázemí vybudované v areálu na
Výletišti v naší obci. Když pořádně přituhlo, stříkalo se betonové
víceúčelové hřiště vodou a bylo možno tuto plochu využít při hraní
ledního hokeje. A byli to opět i naši sportovci, kteří se účastnili této
aktivity, ale nejen sportovci, ale i děti s rodiči a další nadšenci pro zimní
sporty, kteří tuto plochu využili s bruslemi na nohou. Sportovní klub
využil této "fotbalové přestávky" i k jiným příležitostem, zahradní
traktorek na sečení travní plochy na hřišti i Výletišti prošel servisní
kontrolou, hřiště, které bylo využíváno na sportování třemi fotbalovými
mužstvy si odpočinulo od kopaček a lidé, kteří se o hřiště starali, nabrali
síly do další fotbalové sezóny.
V zimním období uspořádali sportovci Papučový ples a aktivně se
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účastnili vodění medvěda. V měsíci březnu se fotbalové hřiště hnojilo,
aby se v dubnu mohla zahájit letošní sezóna. První zápas letošní
sezóny se konal v neděli 30. března. Fotbalové hřiště se postupem
času nestalo jen placem pro míčové hry, ale i místo, kde se pořádají
pod sportovním klubem různé společenské akce a kde se setkávají
nejen fanoušci našeho týmu, ale i dorost a dospělí, kteří zde tráví volné
chvíle s těmi nejmenšími dětmi, pro které jsou zde umístěny dětské
prolézačky a houpačka. I letos jsou nachystány kulturní akce, které se
již na fotbalovém hřišti pořádají pravidelně. Chtěli bychom na
následující sezónu pozvat všechny příznivce našeho sportovního klubu
a lidi, co rádi tráví čas na čerstvém vzduchu nebo mají rádi točené
pivečko, které se točívá při fotbalových zápasech obou mužstev. Opět
se budou střídat každou neděli naše dva týmy - SK Hradčany 96 a FC
Langsam, takže bude k dispozici velká porce fotbalových zážitků ještě
před obědem. Přijďte je podpořit a vyburcovat ke skvělým výkonům!
Hoši, kteří by měli zájem hrát za jedno z našich družstev, se můžou
hlásit u pana Josefa Barota. Také bychom chtěli poděkovat všem
fanouškům našich týmů za neustálou podporu v sezóně minulé a
našemu klubovému fotografovi panu Václavu Prokešovi, který nám
týmy zvěčňuje. Jeho fotografické výtvory můžete shlédnout na již
zmíněné fotbalové nástěnce v čekárně. Proto sportu zdar a tráva ať se
nám krásně zelená!
Za SK Hradčany 96 Olga Žákovská

SDH Hradčany
V současné době fungují v obci Hradčany dvě organizace, které
působí na poli požární ochrany. Jedná se o Sbor dobrovolných hasičů
Hradčany (SDH), což je občanské sdružení, a Jednotku sboru
dobrovolných hasičů Hradčany (JSDH), která je organizační složkou
obce a je zřízena na základě zákona o požární ochraně. V praxi se
však činnosti obou spolků kryjí a doplňují. To vyplývá i z obsazení
JSDH, z jejichž devíti členů je osm členů i členy SDH.
Sbor dobrovolných hasičů Hradčany (SDH)
Sbor nyní tvoří 32 členů, z toho 4 ženy. Dne 27. prosince 2008
byla výroční valná hromada sboru. Na této schůzi došlo k rok
plánované výměně na pozici velitele sboru, kdy dosavadního velitele
Pavla Tomčíka nahradil Tomáš Otčenášek. Výkonný orgán sboru –
Výbor – byl schválen ve složení František Brázda, Stanislav Hradil,
Pavel Michálek, Tomáš Otčenášek a Jaroslav Valentík.
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Ve zprávě starosty, pana Františka Brázdy, najdeme celou činnost
sboru za minulý rok. Jednalo se o akce jak na území obce, tak o akce
mimo obec. V obci se jednalo o údržbu svěřené techniky, úklid obce
jako partner Centra pro rodinu Ráj, dále udržování prostor kolem
hasičárny, jak v zimě, formou odhrnování sněhu, tak po zbytek roku
úklidem chodníku. Jako poděkování obci za možnost využívat obecní
automobil Ford Transit provedli členové sboru nátěr budovy na Výletišti.
Z kulturních akcí, pořádaných sborem, můžeme jmenovat tradiční
vodění medvěda ve spolupráci s SK Hradčany. Dále se jednalo o
1. hasičský ples v novodobé historii sboru, kterým se podařilo navázat
na tradici našich předků. Největší podíl na obnovení má Obec
Hradčany, která v rámci výstavby budovy Občanské vybavenosti obce
postavila kulturní sál. Aktivní část loňského roku završilo 25. 10. 2008
Pálení Masarykových vater, kdy se místní SDH připojilo k výzvě svého
mateřského orgánu – Sdružení hasičů Čech, Moravy a Slezska
k obnovení léty zapomenuté tradice. Při této akci proběhl slavnostní
pochod hasičů ve vycházkových stejnokrojích se dvěma vlajkonoši
v čele, který následovala veřejnost s lampiony. Na místním hřišti byla
pronesena slavnostní řeč a za doprovodu Státní hymny došlo
k zapálení vatry. Večer pokračoval posezením u svařeného vína
s hudebním doprovodem pana Jaroslava Školouda. Jemu sbor děkuje
za kulturní vystoupení, SK Hradčany patří poděkování za poskytnuté
zázemí.
V letošním roce uspořádal sbor 6.února Hasičský ples. Jako loni, i
letos hrála oblíbená kapela Big Mžik. 21. února proběhlo tradiční vodění
medvěda. V průvodu se sešlo kolem 20 masek, což je, vzhledem k
velikosti obce, hodně pozitivní číslo. Průvod doprovodil heligonkář
Jaroslav Školoud, bubeník Petr Školoud, saxofonista Václav Brázda
z Podolí a hráč na trubku Jan Šebesta z Bystřice p. H.
Mimo obec se sbor účastnil především hasičských soutěží. Na
přelomu března a dubna se jednalo o soutěž, vyhlášenou svou
náročností, Radslavskou přilbu. Zde se zúčastnili Lukáš Tomčík, Pavel
Michálek a Stanislav Hradil za družstvo Pavlovice - Záhoří. Další
členové tradičně pomohli s obsazením míst rozhodčích. Další soutěže
hostily obce Pavlovice, kde se konal Pavlovské hebl, a netradiční
soutěž Tučín. Letos sbor plánuje opět účast na zmíněných soutěžích a
rád by se zúčastnil noční soutěže ve Vítonicích. Dále by rád navštívil
s hasičskými veterány muzea v Ostravě a Čechách pod Kosířem.
V souvislosti s dokončením víceúčelového hřiště je naplánovaný na
sobotu 20.6. Nohejbalový turnaj o pohár starosty sboru.
Jednotka sboru dobrovolných hasičů Hradčany
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Její zřízení je zákonnou povinností každé obce. Na rozdíl od SDH a
jiných spolků v obci je všech 9 členů jednotky povinno se na pokyn
operačního střediska hasičů v kteroukoli denní či noční hodinu dostavit
do zbrojnice a připravit se k výjezdu. Následně pak dle svých možností
a především vybavení provádějí záchranu osob, zvířat a majetku. Za
tímto účelem jsou vybavováni obcí.
JSDH Hradčany tvoří 9 členů. K 10. lednu došlo ke změně velitele a
doobsazení jednotky dle legislativních požadavků. Velitelem je Tomáš
Otčenášek, jeho zástupce a velitel družstva je Pavel Michálek a
velitelem družstva je Stanislav Hradil. Dále, dle vyhlášky, tvoří jednotku
dva strojníci, jimiž jsou Jaroslav Valentík a Jakub Dlouhý. Zbývající
členové jsou zařazeni jako hasiči. Jimi jsou Martin Galeta, Lukáš
Tomčík, Pavel Tomčík a Josef „Minařík“ Žákovský. V rámci
univerzálnosti mají však oba velitelé družstva také osvědčení strojníka.
Vybavení jednotky tvoří přenosná požární stříkačka PPS-12, přívěsný
vozík za automobil, hadice a další technické prostředky, určené
k hašení požárů. Velkou výhodou je nyní obecní automobil, který
jednotka využívá jak k dopravě na soutěže, což je svým způsobem
výcvik, tak k dopravě na místo mimořádné události v případě např.
Požáru.
V roce 2009 jednotka, v souladu se statistikami, které ukazují čím dál
menší podíl požárů na činnosti hasičů, žádá rozšíření svého vybavení o
dosud zanedbávanou oblast, ve které má velké rezervy, a to oblast
zdravotnickou. Představou velitelů by byla účast vždy aspoň jednoho
proškoleného člena na místních kulturních akcích (pochopitelně
bezplatná), aby mohl v případě nouze poskytnout kvalifikovanou
předlékařskou pomoc.
V roce 2008 jednotka v rámci odborné přípravy a zdokonalování
reakcí na stresové situace navštívila Mezinárodní mistrovství České
republiky a Mistrovství Evropy v Autocrosse. Zde členové jednotky tvoří
článek prvotní reakce u trati, kdy po případné nehodě pomáhají jezdci
bezpečně opustit trať a v případě požáru provádí hašení vozidla.
Těchto akcí se zúčastňují pravidelně čtyři členové již pátým rokem.
Jako svůj primární úkol zajišťovala jednotka výjezdy k požárům.
Jednalo se v jednom případě o požár skládky a jednou o prověřovací
cvičení okrsku v Tučíně. Ačkoli o cvičení v Tučíně jednotka nevěděla,
v požadovaném složení velitel, strojník, dva hasiči vyjela.
Rok 2009
V neděli 1. 3. provedla jednotka, hasičským jazykem řečeno,
odstranění nebezpečných stavů. Jednalo se o rozebrání hráze z desek,
kterou někdo lehkomyslně postavil na potoce u obecního úřadu.
Stoupající hladina Šišemky přiměla jednotku jednat, odstranit překážku
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a prověřit koryto po celé délce obce. Další závady nebyly nalezeny.
Tato hráz vzdouvala hladinu o celých deset centimetrů a zachytávala
většinu dřeva a trávy, které se při tání sněhu objevuje v tocích
požehnaně.
Velitelé JSDH proto upozorňují občany, že i zdánlivě neškodná
hráz může díky naplaveninám způsobit až vylití potoka a apelují na
rodiče, ať na tuto skutečnost upozorní své potomky. Na počátku
mnohých tragédií stála obyčejná klukovina.
Jednotka pokračuje v odborné přípravě. Velitelé Hradil, Michálek,
Otčenášek se zúčastnili v březnu 24 hodinového školení velitelů,
strojníci Valentík, Dlouhý 16hodinového školení strojníků.
Tomáš Otčenášek, velitel JSDH

Okénko z Centra pro rodinu Ráj
Milí rodiče, prarodiče, děti, spoluobčané i hosté Hradčan,
už delší dobu vám i širokému okolí nabízí vzdělávací a volnočasové
programy pro rodiny a jejich jednotlivé členy občanské sdružení
Centrum pro rodinu Ráj, které sídlí v Pavlovicích u Přerova v budově
fary. O nabídce se můžete dozvídat z vitríny v autobusové zastávce,
z letáčků, plakátků k jednotlivým akcím, z webových stránek – www.rajpavlovice.cz, z místních a regionálních čtvrtletníků i od lidí, kteří tyto
programy navštěvují.
Na přípravě a vedení programů se podílí celý tým spolupracovníků
z širokého okolí. Od vzniku centra až do počátku tohoto roku tento tým
odpracoval stovky dobrovolnických hodin. Pro letošní rok naši činnost
podpoří kromě návštěvníků programů, Obce Hradčany, Obce Pavlovice
u Přerova a farností děkanátu Přerov i Ministerstvo práce a sociálních
věcí a Úřad práce.
Ohlédnutí za zimními programy v Hradčanech:
Vánoce pro zvířátka v lese
V neděli 21. prosince 2008 se 14 dětí a 10 dospělých sešlo ve 13
hodin na výletišti. S sebou jsme měli tašky a košíky s pamlsky pro
zvířátka, ale našlo se tam něco i pro děti a dospělé. Vydali jsme se
cestou k přehradě a k lesu, najít místo, kde bychom mohli nazdobit
vánoční stromeček pro zvířátka. Vyhlédli jsme místo na kraji pole, asi
200 metrů od lesa. Rozdělili jsme se na 2 skupiny, 1. skupina šla na
výpravu do lesa, aby přinesla stromeček, který nachystáme zvířátkům.
2. skupina měla za úkol nachystat tábořiště na opékání kabanosu.
Po půl hodince se skupiny sešly, zapíchly košatý listnáč do pole a
začalo zdobení.Zvířátkům jsme nadělovali jablka, zelí, mrkev, semínka
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slunečnice, kukuřici atd. Když byla hostina pro zvířátka přichystaná,
ohřívali jsme se u ohýnku, teplého čaje (dospělí i u dobrého svařáku,
opekli si kabanos a podělili se o sladké pamlsky. Domů jsme odcházeli
až před setměním, s vědomím krásně prožitého předvánočního
odpoledne.
Zimní radovánky
V sobotu 17. ledna v 13.30 hodin se sešli příznivci tradičních i
netradičních zimních sportů na výletišti a odebrali se na kopec
Sedlišťky prožít společně slunečné, mrazivé a bílé odpoledne. Konaly
se tam totiž závody ve sjezdu z kopce na nejrůznějších pomůckách.
Nejkurióznějším vozidlem odpoledne byl sud Sloukových, který seděl
na speciální pneumatice a popoháněl se metlou. I když se nedal
ovládat tak, jak jezdec potřeboval, užily si i v něm děti spoustu
dobrodružství. Mezi kuriózní vozidla patřilo také nafukovací lehátko
Aničky Žákovské, které ovšem jezdilo spolehlivě. Dalšími dnes už méně
tradičními vozidly byly 2 pytle plněné senem. Většina účastníků dala
přednost certifikovaným vozidlům, jako jsou sáně, boby, talíře a lopaty.
Nálada na kopci i pod ním byla veselá, zajezdili si všichni, bez rozdílu
věku a kondice. V tomto odpoledni vyhrál sladkou odměnu každý, kdo
se zapojil. Byla to dobrá svačinka, kterou jsme zapíjeli horkým čajem
čepovaným z várnice. Ti, kteří měli ještě sílu, se vydali zkontrolovat a
doplnit pamlsky zvířátkům pod vánoční stromeček u lesa. Akce se
zúčastnilo 14 dospělých a 20 dětí.
Dětský karneval v Hradčanech
V neděli 1. února se uskutečnil po letech v nových prostorách sálu
Hradčanského hostince dětský karneval. Na jeho organizaci se podíleli
téměř všichni rodiče malých dětí z naší vesnice. Někteří napekli sladké
zákusky, jiní připravili jednohubky, někteří pomohli s výzdobou sálu,
další donesli dárky do tomboly. Na další dárky přispěla také Obec
Hradčany a CPR Ráj. Děkujeme všem za podporu a spolupráci!
Krátce po 14 hodině byl zaplněný celý sál nejrůznějšími pohád-kovými
bytostmi a jejich rodiči a prarodiči. O skvělou náladu v sále se starali
Červená Karkulka, Indiánka, Španěl, Kovboj a Šáša, kteří s dětmi tančili
i soutěžili a občas pozvali do soutěže i jejich rodiče. Vrcholem
odpoledne bylo losování tomboly, která byla opravdu bohatá. Mnozí si
odnášeli několik výher. Kdo nic nevyhrál, dostal cenu útěchy, a tak se
radovali všichni. A kdo ještě nebyl unavený, tančil a soutěžil dále i po
vylosování tomboly.
Aktuální nabídka programů Centra pro rodinu je zveřejněná v novém
čísle Listů mikroregionu.
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Zmíníme jen některé nové programy:
ODPOČIŇ SI V RÁJI – klub pro maminky a děti – středa 9.00 – 11.00 h,
cvičení a relaxace pro maminky s hlídáním a programem pro děti, káva,
čaj a povídání - 30 Kč/rodina, vede Gábina Mužíková
KLUB ŠIKOVNÝCH JAZÝČKŮ – každý čtvrtek 16,00 –17,30 h nácvik
hlásek hravou formou pro děti od 4 do 7 let s logopedickou asistentkou
Hanou Caletkovou - 30 Kč/rodina
KAVÁRNA PRO KAŽDÉHO - 2.čtvrtek v měs. – 15,00 – 17,30 h
promítání filmů, povídání u kávy a čaje, 30 Kč, vede Alena Cedidlová
KLUB LIMA – všestranný program pro seniory, zaměřený proti
negativním účinkům stárnutí - cvičení, trénink paměti, krátké přednášky
na různá témata dle zájmu – setkání 1x za 14 dní, termíny budou
upřesněny dle dohody se zájemci. Vede Alena Cedidlová,30 Kč
Programy na léto 2009
 Exit akce –Nealkodiskotéka v Hradčanech na výletišti nejen pro
mládež – v pátek 26.6.
 Táborák pro rodiny – v neděli 28. 6. v Ráji
 Dovolená rodin v Jánských Lázních - 11. – 18.7.
 Den pro maminky s dětmi – v pátek 31.7. –odpočinek a relaxace,
přednáška s besedou, tvořivé aktivity, programy pro děti
 Tvořivý den pro děti s rodiči a prarodiči – termín bude upřesněn
 Táborák pro mládež – 12 – 15 let na chalupě ve Vrběticích u
Valašských Klobouk - 2. - 7.srpna, přihlášky a bližší informace na
webu, nástěnce a v kanceláři CPR Ráj do konce května
 Odpoledne pro prarodiče s vnoučaty –v neděli 9.8. - na zahradě
centra, posezení s harmonikou, hry a soutěže pro všechny
 Prázdninové povyražení pro mladší děti - od 6 do 10 let přívesnický
denní tábor, 10. - 14.8. –vždy od 8 do 16 h - bohatý dobrodružný
program, tým vedoucích, strava zajištěna, 50 Kč/den
 Prázdninové povyražení pro starší děti – od 10 let do 17 let 17. 24.srpna – vždy od 8 do 16 hodin bohatý akční program, tým
vedoucích, strava zajištěna, 50 Kč/den
 Cesta pohádkovou říší - 23.srpna – tradiční nedělní odpoledne pro
celou rodinu
Další informace i přihlášky na tel.: 731 604 120,
email: rodiny.prerov@seznam.cz, www.raj-pavlovice.cz
Za tým CPR Ráj
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Hana Školoudová

Setkání na Štědrý den
24. prosince ve 13 hodin jsme se setkali u obecního úřadu, abychom si
popřáli příjemné prožití svátků Vánočních. K této příležitosti obec pro
občany připravila malé pohoštění, p. Martina Žákovská uvařila přes 20
litrů vánočního punče pro dospělé a dětský punč pro malé příchozí
návštěvníky. Petr Školoud, Radek Hruška a Peťa Školoudová zahráli na
kytaru Vánoční písničky a všichni si s chutí u punče zazpívali. Účast
byla naprosto překvapující, místo očekávaných 20-30 lidí dorazilo
pozdravit své přátele a sousedy na 80 lidí. První setkání tak můžeme
zhodnotit jako velice vydařené a jistě se setká s úspěchem i v příštím
roce. Ve stejný den od 13 hodin se na Výletišti sešli sportovní nadšenci,
aby si zahráli již tradiční Vánoční hokej. Ačkoli se zanedlouho ochladilo
a začalo mrholit, vydrželi hrát až do tří hodin, kdy se většina tatínků
odebrala k přípravám Štědrovečerní večeře a i mladší se po chvíli
odebrali domů.
Martina Žákovská ml.
Štěpánské Člověče nezlob se
Druhý svátek vánoční patřil dospělým, kteří se utkali v nervy-beroucím
turnaji ve známé a oblíbené hře Člověče nezlob se. Vzhledem k tomu,
že hlavním sponzorem byl Pivovar Zubr, teklo pivo proudem a jistě se
pak nikdo ani z prohry nezlobil. Z 24 soutěžících se po velmi napínavé
hře do finále probojovaly čtyři finalistky - Marta Pumprlová, Yveta
Kadlčíková, Zdeňka Klvaňová a Martina Žákovská ml. Právě poslední
jmenované přálo štěstí nejvíce a odnesla si první cenu, včetně
putovního poháru. Odměněni však byli všichni účastníci a to nejen
sladkostmi, ale i netradičním zážitkem. Poděkování za příjemné
odpoledne patří nejen hlavní organizátorce paní Blažence Mikulíkové,
ale i všem soutěžícím a fanouškům.
Martina Žákovská

Obecní zabíjačka
Poslední neděli v roce měli možnost ochutnat čerstvou zabíjačku i ti,
kteří právě domácímu chovu vepřů příliš neholdují. Místní zahrádkářský
svaz totiž pro občany připravil domácí zabíjačku. Hrstka
zainteresovaných skolila prvního čuníka již v sobotu, aby všichni
příchozí mohli v neděli od časného rána ochutnávat všechny
zabíjačkové speciality a zároveň i přihlížet, jak taková tradiční zabíjačka
probíhá. Hlavní organizátor pan Josef Tomčík nestačil dávat pokyny co
a jak připravovat a vzhledem k tomu, že účast zahrádkářů byla vzorná a
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všichni ochotně přiložili ruku k dílu, vše klapalo jako na drátku. Prodej
masa a zabijačkových specialit, výčep a obsluhu návštěvníků i
personálu zajistily místní ženy, mimochodem v době vydání těchto listů
již nové členky místní zahrádkářské organizace. K dobré náladě
přispěla i dechová hudba „Pozdní sběr“, která návštěvníky akce
doprovodila nejen při tanci, ale i při sborovém zpěvu lidovek. Budova
výletiště byla nacpána k prasknutí až do pozdního nedělního večera. O
úspěchu akce a umění řezníků svědčí i to, že z obou vepřů nezbyla ani
kostička a všichni se tak můžeme těšit na příští zabíjačku, která
proběhne opět v zimním období koncem roku
Ondrej Koliba

Papučový ples
24. ledna 2009 se konal v Hradčanech v pořadí již druhý. papučový bál.
Organizátory celého večera se stalo SK Hradčany 96 pod taktovkou
Aleny Žákovské. Večer byl velice vydařený, už návštěvnost slibovala,
že bude veselo a dobrá nálada. Nakonec se spolu sešla celá řada
„Hradčaňáků“, ale i lidé z blízkého okolí. Na programu byly nachy-stány
soutěže pro zpestření slavnostního večera. Celý ples byl zahájen
papučovou volenkou, kterou chtěli organizátoři navázat na tradici
z minulých let. Volenka spočívala v tom, že se dámám vyzul papuč,
hodil se do plastové popelnice a pánové si lovili papuč, podle kterého
hledali svou partnerku pro tanec rychlejší polky. Při této hře se všichni
účastníci velice bavili, protože vznikl nejeden zmatek. Nakonec vše
dobře dopadlo a přesvědčili jsme se, že se dokážeme bavit stejně
příjemně jako naši předci. Jen možná s tím rozdílem, že neházeli
papuče do popelnice, která patřila do tomboly, ale do košů. K tanci a
poslechu nám výborně zahrála Záhorská kapela z Pavlovic. Celý večer
se velice vydařil, všichni se skvěle bavili, mnozí z nás si odnesli i
nějakou tu hodnotnou cenu z tomboly. Večer nám přichystal i malé
překvapení v podobě tanečního sóla pro pana Herolda a potom i pro
organizátorku Alenu Žákovskou, kterou v kole protočili všichni pánové.
Letošní ročník papučového plesu, se zdařil natolik, že již teď se
s radostí těšíme na ročník budoucí. Všem moc děkujeme za účast a
dobrou náladu. V tomto uspěchaném světě je potřeba se zastavit a
dobře se pobavit se, setkat se spoluobčany a příjemně si zpestřit
plesovou sezónu. Měli bychom nabrat trochu síly do dalších všedních
dnů našeho života.
A jedno motto na závěr – Všude dobře,
v Hradčanech nejlépe!
Olga Žákovská

Naši chlapci v akci
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Sobotní dopoledne 7. března patřilo v hradčanských domácnostech
výhradně mužům. Měli nejlepší šanci přesvědčit široké okolí o svém
kuchařském umění, alespoň co se studené kuchyně týče. Zahrádkářský
svaz totiž uspořádal u příležitosti MDŽ soutěž, která pod názvem Naši
chlapci v akci, slibovala výtečnou podívanou. Muži měli za úkol
připravit své oblíbené pomazánky a jejich vzorky donést do sálu
hradčanského hostince. Do soutěže se tak dostalo 40 pomazánek
různých druhů, barev i chutí. Poté nastoupily ženy jako hodnotitelky a
zhostily se nelehkého úkolu vybrat z anonymních vzorků tu nejlepší
pomazánku. Po nich se pak na pomazánky doslova vrhli sami muži a
ochutnávali, porovnávali a rovněž známkovali. Vzhledem k tomu,
že čtyři z pěti nejlépe vyhodnocených pomazánek měly nerozhodné
pořadí, přihlédlo se k hodnocení mužů a byla tak jako ta "nej" vybrána
rybí pomazánka od pana Josefa Tomčíka. Boj však byl velice
vyrovnaný, protože všechny pomazánky byly velice chutné a hezky
naaranžované. Všichni vítězové si pak odnesli různé pomůcky do
kuchyně.
Vyhodnocením
soutěže
však
večer
neskončil,
zahrádkáři obdarovali přítomné ženy květinou a všichni si mohli zatančit
a pobavit se při hudebním doprovodu, který zajistil místní DJ pan
Břetislav Vaculík.
Martina Žákovská ml.

Kalendář akcí
Duben
 24. 4. Přednáška o zdraví
 30. 4. Slet čarodějnic
Květen
 29. 5. Setkání seniorů
Červen
 20.6. Nohejbalový turnaj o pohár starosty SDH
Červenec
 3. 7. Uvítání prázdnin táborákem + 3. ročník fotbalového
zápasu
žen vdané x svobodné
 25. 7. Velký turnaj v malé kopané
Srpen
 8. 8. Společenské odpoledne v Hradčanech (Zahraje Záhorská
kapela, pro děti hry i soutěže)
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 28. 8. Ukončení prázdnin s velkým táborákem pro všechny

Články podepsané autorem nejsou redakčně upravovány, vyjadřují
názor autora a nemusí se ztotožňovat s názorem redakční rady.

Věděli jste, že ...
... o historii obce se můžete dočíst ve dvou kronikách, jedna vyobrazuje
život na vesnici mezi lety 1957 - 1963, druhá, kronika obecné školy,
nastiňuje situaci v hradčanské škole od roku 1982 až do roku 1963, kdy
končí záznam v kronice. Ke kronice obecné školy je přiloženo i školní
fotoalbum, které zhotovil p. Karel Vosyka, tehdejší řídící učitel. Školní
kroniku, jež zachycuje 81 let činnosti školy v Hradčanech, psalo celkem
11 mužů, většinou správců školy (řídících učitelů) a ti velmi pečlivě
zaznamenávali události jak školní a obecní tak i významné státní.
Kronika obce Hradčan zachycuje velmi podrobně pouhý kousek historie
obce, i tak ale poskytne široké spektrum informací o každodenním
životě v obci i politických událostech v tehdejší Československé
republice. Obě kroniky jsou uváděny shrnutím historie vesničky a vzniku
jejího jména, ve školní kronice jsou pak pečlivě zaznamenány i zvyklosti
lidí na přelomu 20 století. Stručný výtah kroniky obecné školy citujeme
níže. Vzhledem k rozsáhlosti zajímavých pasáží, se o novějších
událostech dočtete i v Hradčanských rozhledech č. 2/2009.
Pamětní kniha obecné školy v Hradčanech
Hradčany leží při okraji silnice, kteráž vede od Lipníka
k Dřevohosticím, pod lesem Záhořím na 49°26‘ sev. šířky. Od
okresního města Bystřice pod Hostýnem jest ves vzdálena asi 11 km.
Má 372 (z r. 1980) obyvatelů národnosti české, náboženství katolického
v 67 domech. Domy dosti výstavné, kamenem kryté, stojí téměř
vodorovně ve dvou řadách, chaloupky na konci vesnice jsou většinou
kryté slámou. Statků jest 20, 2 čtvrti a ostatní jsou chaloupky a chalupy.
Okolí vsi Hradčan během času podstatně se změnilo. Tak nynější
louky, „Rybník“ na jihozápadní straně bývaly kdysi skutečnými rybníky.
V tutéž stranu položená pole „Hék“ byla ještě před krátkým časem

~ 16 ~

lesem nevelikým, posud jsou tam zbytky jeho… Stavení sama teprv po
posledních ohních pohodlněji a dle potřeb hospodářských byla
upravována. Tak - dle pamětníků ještě - ve staveních dřevěných, vně i
uvnitř hlinou namazaných, bývala ve statku jedna světnice. Vstupme do
takové jizby, jak v ní bylo před 50ti lety… (okolo roku 1850, pozn.red).
Z jizby vedly dveře do síně a do maštale, ze síně do komory dolní.
V dolní komoře složeny bývaly zemáky, bečky zelí - 20 věder obyčejně,
truhly čeládky se šatstvem a moučnice. Z jizby - jak shora pravena - šlo
se též do maštale, tam stávalo 4-5 tažných koní. Ostatní dobytek měl
své oddělené chlévy. Bylyť obyčejně ve statku 2 krávy, 2 jalovice, 2-3
bachyně, menších vepřů tolikéž a 2-3 hříbata. Práci denní ustavoval
hospodář s dorozuměním s hospodyní, nebo šlo-li o něco důležitějšího
se starší čeládkou. Obyčejně starší - ať syn nebo čeledín - řezával
sečku, mladší nosil vodu a česal koně. Čeleď vůbec považována za
člena rodiny. Mužská čeleď vstupovala do služby o novém roku, ženská
na sv. Tři krále, a bylo zvykem vydržeti na službě nejméně rok. Čeládka
stravovala jako hospodáři sami, jídala s nimi při stole a spávala ve
světnici na zemi na slámě.
Školní rok 1892 - 93
Správce vysokého c.k. ministerstva vyučování: Jeho Excl. baron
Gautsch. Předseda veleslavné c.k. zemské školní rady: Jeho Excl.
Heřman rytíř Loebl… Připomenuti dlužno, že dochůzka školní při
skončení školního roku stěžována byla nemocí mezi dětmi rozšířenou,
jíž několik dítek podlehlo. Zima téhož roku byla dlouhá a tuhá s hojným
sněhem. Vyučování ukončeno dne 15. července 1893 slavnými
službami Božími za „Te Deum“.
Školní rok 1911 - 12
Dne 4. října slavnostním způsobem oslaveny byly jmeniny Jeho
Veličenstva, přičemž vzpomenuto jeho 81. letých narozenin.
Dne 20. prosince konány obecní volby a dne 1. ledna volby
představenstva, při nichž zvoleni: p. Skála František starostou, Augustin
Skála radní, František Tihelka radní a František Jančík radní a za členy
výboru František Hubík, Antonín Pátek, Tomáš Kundrát… V červenci
navštívil část zdejšího pole nevítaný host kroupy, následkem čehož na
polehlé obilí obdrželi občané slevu daní.
Školní rok 1914 - 15
Školní rok započat dne 16. září obvykle za mimořádných událostí
mimoškolních, tj. za ryku zbraní válečných.
Hoši
Děvčata
Úhrnem
Poznámka
3 + 6 = 9
28
39
67
nováčci
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V měsíci červnu 1915 povolena dovolená těm starším žákům (mimo
uléváky) kteří se zúčastnili prací při přetrhování řepy.
Hrdinnou smrtí na poli válečném padli žáci bývalí zdejší školy:
Josef Zapletal, 26 roků starý padl hrdinnou smrtí na frontě italské při
útoku květnovém. Pochován v Insbrucku. František Zapletal, bratr
předešlého, 22 roků starý, zemřel na tyfus v nemocnici v Těšíně. Na
ruském bojišti raněn a odvezen do nemocnice, kde skonal.Josef Dolák,
dobrovolník na italském bojišti v květnovém útoku dvakrát raněn,
zemřel ve Víděňské nemocnici na otravu krve. Pochován ve Vídni.
Zajati v Rusku: Matějíček Stanislav, Kuča Ferdinand, Kuča Stanislav,
Kotas František, Zoban Inocenc, Bubeník František, Ondruška Alois,
Jemelík František, Kuča Antonín a Žákovský Antonín.
Zajat v Itálii Zapletal Antonín, bratr padlých. Nezvěstný je Stanislav
Kuča, který při květnovém průlomu u Lucku do posledního okamžiku
setrval u strojní pušky…
Školní rok 1918 - 19
Pod mocným radostným dojmem ohromných událostí historických kdy
shodil národ náš okovy, jimiž spoután byl po tři sta let, začínáme psáti
kroniku školní za prošlý rok… Dnes stojíme u vytouženého cíle svých
snah. Všechna pouta, jež nás proti naší vůli vázala k Rakousku a
k dynastii Habsburské jsou zlomena. Svobodná a demokratická
republika - válečný cíl našich legionářů a celého československého
národa byl nejpovolanějšími ústy v Národním shromáždění slavnostně
prohlášen… Samostatnosti naší drahé vlasti dosáhli jsme revolucí!
Naše revoluce měla zvláštní ráz. Za hranicemi spočívala v promyšlené
a pilné propagandě a diplomatické práci, v popředí této akce za
hranicemi byli Masaryk, Beneš a Štefánik; uvnitř státu pracovala tajná
Maffie. Doma pracovalo se bez krveprolití, třebas habsburské
Rakousko brutálně naše lidi věšelo a střílelo.
Článek připravila Martina Žákovská ml.

Společenská rubrika
Významné jubileum si v měsíci leden, únor a březen připomněli tito
naši spoluobčané:
60 let
97 let
Ludmila Tomaníková
Františka Sklenářová
75 let
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Ludmila Kundrátová
Všem jubilantům blahopřejeme a do dalších let přejeme pevné zdraví,
osobní štěstí a životní optimismus.
Pokud si nepřejete být mezi jubilanty uveřejněni, nahlaste to prosím předem na obecní úřad.

Narozené děti
Matěj Hradil

Petr Vaculík

Vážení rodiče, vítáme Vaše děťátko a přejeme jemu i Vám mnoho
radosti do života.
Opustili nás
Zdenka Tihelková
Vážení pozůstalí, přijměte upřímnou soustrast nad ztrátou blízkého
člověka.
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