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Slovo starosty
Vážení spoluobčané,
prázdniny a období dovolených již skončily, začal nový školní rok a s
ním i spousta povinností. Přestože práce na zahradách a polích nás
bude zaměstnávat celý podzim, věřím, že si i přesto najdete chvilku k
přečtení našeho zpravodaje. A vzhledem k tomu, že v letním období se
naše spolky obzvlášť činily, vyčlenili jsme opět prostor pro aktuality
z kulturně - společenského a sportovního dění.
Jistě Vás potěší i vzpomínky našich rodáků, kteří dění v naší obci
sledují z povzdálí alespoň prostřednictvím našich webových stránek a
výtisků místního zpravodaje, který jim na jejich přání zasíláme. Někteří
se možná zasmějete nad fotografiemi z archívu našich spoluobčanů,
kteří nám je ochotně zapůjčují.
Minulá čísla se velmi líbila a my si tohoto ocenění velmi vážíme,
přesto bychom chtěli dát prostor i pro Vaše názory, náměty, rady,
nápady a přání. Ale bohužel Vašich příspěvků do zpravodaje je velmi
poskrovnu.
Na závěr bych ráda za všechny zdůraznila, že úspěšná práce, ať při
vydávání zpravodaje nebo při jakékoliv činnosti, se neobejde bez dobré
spolupráce všech zúčastněných na všech úsecích, proto vítáme každou
Vaši pomoc a děkujeme za ni.
Martina Žákovská, starostka obce

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: 5.10.,
19.10.,2.11.,16.11., 30.11., 14.12. a 28.12.
Omlouváme se za chybné termíny uvedené v minulém čisle.
 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. Mimo tento den je možné po dohodě
na OÚ uložit odpad přímo na skládku odpadu.
 Jak jste si jistě povšimli, opět byla zahájena stavební činnost na
kapli. Nedobrovolnou přestávku si vynutily především úpravy
projektové dokumentace interiéru kaple, která vzešla z jednání
Subkomise pro sakrální umění při Arcibiskupství olomouckém.
Jedná se především o stavební část interiéru kaple, venkovní omítky
a úpravy okolí kaple. Stavba by měla být dokončena do konce
letošního roku, poté bude postupně vybavována zařizovacími
předměty, jako jsou např. lavice, obětní stůl, ambo, abak, sedes pro
kněze, sedes pro přísedící, obraz Sv. Ant. Paduánského, socha Sv.
P. Marie, kropenka, věčné světlo, svatostánek atd. Je toho ještě
hodně, ale snažíme se oslovovat již nyní zhotovitele těchto
zařizovacích liturgických předmětů, abychom splnili veškeré církevní
požadavky a mohli požádat o slavnostní vysvěcení kaple.
 Zřízení pracovního místa pro údržbáře veřejné zeleně a obecního
majetku se velmi osvědčilo. Dokonce výběr konkrétního člověka, a
to pana Josefa Žákovského „Minaříka“ (jak ho někteří místní
nazývají) na tuto pozici byl více než prospěšný. Většina z vás ho zná
a ví, že je to tzv. technický typ, který si dokáže s ledasčím poradit.
Navíc je to velmi samostatný člověk, který ví, co má dělat a
nepotřebuje nad sebou dohled. Do okruhu jeho pracovních činností
patří kromě sečení parků před našimi domy a údržby veřejné zeleně
i další práce, jako je čištění kanalizačních vpustí, záchytných
příkopů na obecních cestách, odklízení spadlých stromů a větví,
řezání dřeva, udržování cesty v Debřičkách, drobné údržbářské
práce na obecním majetku, oprava techniky na údržbu zeleně, dále
má na starosti velkoobjemový kontejner na odpad, kulturněspolečenský areál na Výletišti, v zimě pak udržuje naše chodníky v
provozuschopném stavu a přes nastávající zimu má naplánovanou
výrobu laviček na víceúčelové hřiště, výrobu grilu na Výletiště,
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hokejových branek a dalších věcí, takže práce bude mít víc než
dost. Ku prospěchu je taky to, že ke spoustě obecních činností
využívá i svoji techniku - např. štěpkovač na likvidaci větví z údržby
zeleně, stolní pilu na pořezání dřeva, vrtačku, svářecí soupravu,
různé nářadí, které pro svoji práci potřebuje a obec je nevlastní. To
si mnohdy ani neuvědomujeme, nebo to nevíme a bereme všechno
jako samozřejmost. A pokud budete mít občas pocit, že už jste
obecního zaměstnance nějakou dobu v obci neviděli, zkuste se
jednou za čas projít kolem naší krásné vesničky, udělejte si malou
zdravotní procházku třeba na Výhon, kde byly letos dosazeny
ovocné stromky a byl několikrát posečen, nebo si vyjděte na
procházku k přehradě do Sedlištěk, jejíž okolí se rovněž snažíme
udržovat, a možná budete mile překvapeni. A věřte nebo ne, že
stejně se vždycky najde něco, co by se „mohlo udělat“ jinak nebo
lépe, ale tak už to v životě chodí - není člověk ten, aby se zavděčil
lidem všem.

Informace občanům
Úřední hodiny OÚ
Pondělí
13.00 - 17.00
Středa
13.00 - 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
17.00 - 19.00
Sobota
8.00 - 10.30
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
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Úterý
6.00 - 13.00
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
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

Kontaktní pracoviště CZECH POINT
Vaše obec se stala kontaktním místem CZECH POINT. Co to pro vás
znamená? Především nemusíte chodit na různé úřady pro výpisy a žádosti,
ale vše si můžete nechat vystavit na obecním úřadě ve vaší obci.
Český Podací Ověřovací Informační Národní Terminál, Czech POINT
poskytuje tyto služby:
Výpisy z veřejných evidencí:
• Obchodní rejstřík
• Živnostenský rejstřík
• Katastr nemovitostí
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Výpisy z neveřejných evidencí:
• Rejstříku trestů
Ověřené výpisy z veřejných evidencí: U veřejných evidencí není
ověřována totožnost žadatele. Žadatel je pouze povinen sdělit relevantní
kritéria pro vyhledání svého požadavku.
Obchodní rejstřík:
IČ subjektu
Živnostenský rejstřík: C podnikatele/fyzické osoby
Katastr nemovitostí:
Název katastrálního území a číslo listu vlastnictví
Ověřené výpisy z neveřejných evidencí:
Pro vydání ověřeného výpisu z Rejstříku trestů je třeba podepsat písemnou
žádost a doložit totožnost žadatele, kterého se výpis týká. K prokázání
totožnosti přineste s sebou občanský průkaz nebo cestovní pas. Výpis z RT
je možné vydat i cizincům, kteří mají povolení k dlouhodobému nebo
trvalému
pobytu
a
bylo
jim
přiděleno
rodné
číslo.
Pokud někdo žádá o výpis z RT v zastoupení, musí doložit i úředně
ověřené pověření k tomuto úkonu (plnou moc) a svoji totožnost.
Část výpisů není možno vydat na požádání, v tomto případě bude výpis
žadateli zaslán z rejstříku poštou.
Ceník výpisů:
Název registru
Cena za první stranu Cena za další stranu
Rejstřík trestů
50 Kč za celý výpis
Obchodní rejstřík
100 Kč
50 Kč
Živnostenský rejstřík
100 Kč
50 Kč
Katastr nemovitostí
100 Kč
50 Kč
O ověřené výstupy si můžete požádat v úřední dny na obecním úřadě.
Martina Žákovská

Samovýroba dřeva v lese Záhoří a Pálenina
Samovýrobu dřeva smí povádět občan starší 18 let za dodržení
těchto podmínek:
1. Místo a jeho hranice vymezí hospodář. Stejně stanoví i termín ke
zpracování hmoty k samovýrobě zrčené.
2. Občan provádějící samovýrobu odstraní zbývající klest z plochy, na
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které tuto činnost pováděl, způsoben předem určeným, tj. spálením
nebo uložením do posádů. Klest je zakázáno odkládat ke stojícím
stromům.
3. Lesní hospodář provede změření vyrobené hmoty, provede její
ocenění: palivo do Ø 10 cm = 10,- Kč/prm, palivo nad Ø 10 cm =
80,- Kč/prm. Dále provede kontrolu odklizeného klestu.
4. Občan provede odstranění zjištěných nedostatků.
5. Po uhrazení částky za vyrobené sříví provede odvoz dřeva v
termínu určeném lesním hospodářem.
6. Kácení stojících stromů se zakazuje.
7. Občan bude zpracovácat hmotu bezpečným způsobem na vlastní
odpovědnost. Pro případ vzniku úrazu bude vybaven obvazovým
balíčkem.
8. Občan nesmí pracovat osamoceně, k tomuto účalu může přizvat
další osoby, za které přejímá veškerou odpovědnost.
9. Při zpracování dřeva motorovou pilou občan tímto prohlašuje, že je
seznámen s návodem k obsluze motorové pily, splňuje kvalifikační
předpoklady k její obsluze a bude používat předepsané pchranné
pomůcky.
10. Ve smyslu zákona 289 použije k mazání řezných částí JMP
biologicky odbouratelný (rostlinný) olej.
11. Zadávání a měření samovýroby bylo provedeno ve čtvrtek
1. října 2009 ve 13.00 h. Své žádosti můžete dodatečně řešit
telefonicky na číslo 605255569 – lesní hospodář Josef Kretek.
12. Jestli–že občan nezahájí, případně přeruší samovýrobu na delší
dobu než 10 dní, bude tato příležitost nabídnuta dalšímu zájemci.
13. Pokud občanem nebudou splněny podmínky bodu 1-10, bude
žadatel (občan) o samovýrobu vyřazen z dalšího přídělu dříví vyřazen
po dobu dvou let.
V Pavlovicích u Přerova 24.9.2009 Vlastimil Bia, starosta obce

Vybíráme z naší knihovny
Končí léto, začínají se zkracovat dny, zhoršuje se počasí, proto bych
Vás ráda pozvala do místní knihovny, která je plná zajímavých titulů.
Jako malou ochutnávku jsem zvolila tyto knížky:
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• Wilbur SMITH - Běsnící spravedlnost
Autor nás přenese na palubu letadla do Londýna, které unese skupina
teroristů. Na palubě je mnoho prominentních osob, proto o napětí a akci
není nouze. Podaří se hrdinům zarazit hrozbu brutálního násilí a
ohrožení obyčejných nic netušících lidí? Jedno nečekané odhalení za
druhým Vás udrží u knížky až do samého konce.
• Nora ROBERTSOVÁ - Tanec větru
Na ostrůvek u pobřeží Atlantiku přijíždí křehká Nell. Hledá zde úkryt
před svým násilnickým mužem. Po zinscenované autonehodě a pod
falešným jménem doufá, že na ostrově Tří sester začne nový život.
Panickou hrůzu z bývalého manžela jí pomáhají překonat přátelství s
Miou a náklonost k místnímu šerifovi Zackovi. Je možné, aby se Nell
opravdu sblížila s tímto sympatickým mužem, když překročila zákon a
tají svou pravou identitu? Avšak své tajemství nemá jen Nell...
•

Barbara WOODOVÁ - Dům vzpomínek
Andrea se po pětadvaceti letech vrací do svého rodiště, městečka
Warrington v Anglii, které s rodiči opustila, když jí byly dva roky.
Důvodem návštěvy je vážný zdravotní stav dědečka. Andrea sice nemá
chuť setkat se po tolika letech se svými příbuznými, ale bere tuto cestu
jako únik, potřebuje se vyrovnat s dalším nevydařeným vztahem.
Netuší, že starý dům, v němž žije její babička, má za sebou smutnou
historii. Časem se jí ale podaří vyzvědět část příběhu. Viktor, Andrein
pradědeček, údajně znásilnil ženu svého bratra a z toho se jim narodil
syn Robert, Andrein dědeček. Najednou se s ní začnou dít divné věci,
jakýmsi časovým oknem může vstupovat do života Viktorovi rodiny.
Viktor a Jenifer se do sebe na první pohled zamilují, ale když Viktor
odjede a po roce se vrátí, je už Jenifer provdaná za jeho bratra. Je z
toho zničený. Podaří se mu udělat kariéru doktora, ale na svou lásku
nemůže zapomenout.
• Angie SAGEOVÁ - Magyk - Příběhy Septimuse Heapa
Na počátku je dítě nalezené v lese - příběh, který se pak odvíjí, je
strhujícím dobrodružstvím v čarovném světě fantazie a kouzel. Kniha o
Septimusovi Heapovi je v zemi svého vzniku, Velké Británii, mimořádně
úspěšná a mnozí ji považují za zdařilého konkurenta slavného Harryho
Pottera. Hrdinové příběhu jsou vylíčeni tak opravdově, že se o ně
skutečně budete strachovat a do poslední chvíle budete plni napětí, jak
tento neuvěřitelný příběh dopadne: Septimus Heap, princezna Jenna,
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čarodějové a jejich pomocníci musí bojovat s nepřízní osudu a mocnými
nepřáteli, a není to boj nikterak lehký, neboť černokněžník DomDaniel
je ztělesněním zla a jeho moc je obrovská. Kromě hlavních hrdinů se
zde setkáte i s celou řadou kouzelných tvorů a podivuhodných bytostí,
ať už je to dobrácký Bobrspát, obětavý krysoun Staník, udatní brouci
obrněnci nebo magogové, odporní černokněžníkovi pomocníci.
A až knihu dočtete, nemusíte litovat, že už je konec - Magyk je prvním
dílem ze slibované trilogie příběhů Septimuse Heapa.
Jana Hrbáčková, knihovnice

Sportovně kulturní léto
Máme tu opět podzim, začala nám nová fotbalová sezóna a spolu s ní
i pravidelná dávka fotbalu každou neděli v 10.30 h na našem hřišti.
V tomto podzimním vydání bych chtěla shrnout naše sportovně –
kulturní léto, které bylo opravdu pestré a každému, kdo měl chuť se
pobavit, nabízelo pořádnou porci společenského vyžití s dalšími
spoluobčany naší vesnice. Hned zpočátku léta jsme to rozjeli opravdu
ve velkém stylu. První akcí, která odstartovala celé léto, byl táborák na
uvítání léta spolu s dámským fotbalem, který se již stal neodmyslitelnou
částí začátku léta. Návštěvnost a účast na této akci předčila všechny
naše očekávání, v letošním roce také na každé straně fotbalového
hřiště stály nebo seděly roztleskávačky, které celému zápasu dodávaly
ten správný náboj a povzbuzovaly hráčky na hřišti ke skvělým výkonům.
DJ David z Turovic nám k tomu hrál svižnější písničky, muži to řádně
okomentovali, pan František Maceček měl nelehký úkol v podobě
pískání celého zápasu, ale zvládl to na jedničku, bez jakékoli újmy
na těle. Tento podvečer byl výjimečný ještě v jedné návštěvě našeho
hřiště, paní učitelka Sojková, která mnohé z nás učila na základní škole
v Pavlovicích, přijela na tuto akci se svým synem, který jezdí do
Hradčan hrávat fotbal. Troufám si napsat, že pro všechny to bylo moc
milé setkání po letech, kdy jsme opustili tělocvičnu a školní lavice. Paní
učitelka s mnohými zavzpomínala na staré časy a společně s ní jsme si
mohli oživit školácké roky našeho života. Další akcí, která následovala
byl - Velký turnaj v malé kopané. Tento turnaj je již tradiční a každý rok
je plně obsazen fotbalovými týmy, i letos tomu nebylo jinak. Každá
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akce, kterou sportovci u nás pořádají je spontánní a plná nečekaných
situací, právě tyto akce ozvláštňují hradčanské akce na tolik, že se sem
všichni rádi vracejí. Letos v podvečer nás trochu zkropil déšť, právě ten
způsobil, že se z hřiště stalo bahnité kluziště, ale ani tento povrch
nezabránil v dobré náladě všech přítomných, kteří na tomto povrchu
tancovali a vlnili se do rytmu písní DJ Břeti. Týden po této akci se
konaly střelby na myslivecké chatě v Pavlovicích, kde si každý účastník
mohl zastřílet na cíl. Druhá srpnová sobota patřila již tradičnímu
společenskému odpoledni. Společenské odpoledne navštívilo přes 150
platících občanů, toto číslo nám dává za pravdu, že i tato akce se stala
oblíbenou a již má neodmyslitelné místo v našem kalendáři akcí. Pro
děti byly nachystány soutěže, které si vzali na starost manželé
Sloukovi, zvláštním překvapením byl vláček Tučolíno z Tučína, který
přijel povozit všechny zúčastněné. Vláček jezdil po vesnici a svezl
každou věkovou kategorii návštěvníků. K tanci a poslechu hrála
Záhorská kapela z Pavlovic, kterou v pozdější večerní hodině vystřídal
Dj David a započal svoji diskotéku. Poslední akcí, kterou SK Hradčany
a FC Langam uspořádali, byl táborák na ukončení léta. Tento táborák
měl být již takový symbolický a v menší míře, protože akcí za léto bylo
hodně a síly již pomalu docházely, ale účast nás všechny překvapila a
zejména v pozdějším večerním čase se ukázalo, že konec prázdnin se
musí patřičně oslavit. K tanci a poslechu hrál DJ Břeťa. Všechny
výtěžky z akcí, které kluby uspořádaly, budou použity na další akce, ale
také atrakce pro děti na fotbalové hřiště. Každým rokem se kupují nové
plastové houpačky a další sportovní náčiní, které je na hřišti pro
všechny děti k zapůjčení. Všem, kteří se na těchto akcích organizačně
podíleli, bychom chtěli poděkovat! Jsou to hráči SK Hradčany, FC
Langsam, ale i lidem kteří nejsou hráči fotbalových týmů a přesto nám
pomáhají a jsou již nepsanými členy klubů. Také obci Hradčany za
kvalitní spolupráci. Již teď se těšíme na další budoucí akce, které pro
Vás připravujeme.
Za SK Hradčany 96 Olga Žákovská

Okénko z Centra pro rodinu Ráj
Letošní prázdninové povyražení - Prázdninové povyražení, aneb
příměstský tábor pro děti školního věku, letos proběhlo na Centru Ráj
ve dvou turnusech – pro menší děti (5-8 let) a pro ty starší (9-15 let).
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První týden se scházelo 35 dětí, kterým zajišťovalo program
15 šikovných vedoucích a tak jsme se společně mohli stát vědci,
indiány, nalézt zlaté valouny na divokém západě nebo se dostat pomocí
kouzelného pláště za Arabelou do říše pohádek. Počasí nám přálo, děti
byly nadšené stejně jako vedoucí, ze kterých pár zůstalo i na druhý
týden povyražení – pro starší děti.
Vědecká konference, lov na pavlovického Fantoma, uklízečská
olympiáda nebo noční záchranná hra zanechaly určitě ve všech 25
účastnících druhého týdne povyražení nezapomenutelné zážitky. Rádi
bychom poděkovali šikovným paním kuchařkám, našim skvělým
vedoucím, všem co tuto akci podporovali a podporují (z místních hlavně
OÚ Hradčany) a taky dětem, za jejich úsměvy, nadšení a radost :-).
Těšíme se příští rok
Peťuli (Petra Školoudová pozn. red.)
Pozvánky na podzimní programy
Pro děti od 5 do 10 let - KLUBKO – každou středu od 15,30 do 17,30
hodin s lektorkou Veronikou Zapletalovou z Přerova. Kroužek je
ekologicky a tvořivě zaměřený. Děti se učí hravou zážitkovou formou
poznávat a porozumět přírodě, rostlinám, živočichům a kamenům a chránit
životní prostředí. Také budou vytvářet zajímavé výrobky z již použitých
materiálů – recyklace – textilu, papíru, plastu, dřeva – a z přírodních
materiálů. V pěkném počasí budou zajímavé tematické vycházky do
přírody, v létě táboření v přírodě, chystáme letní stanový tábor, v zimě
krmení zvířátek v lese, stavění krmítek pro ptáčky apod.
Příspěvek na 1.pololetí je 100 Kč .
Klub pro děti od 10 do 14 let - MINIEXIT – v pátek od 15,30 do 17,30
hodin. Vedoucí kroužku Petra Školoudová, Gábina Tšponová a Petr
Školoud. Klub je všestranně zaměřený – hry, soutěže, sport, diskuse na
různá témata, poznávací vycházky a výlety, střelba ze vzduchovky a další
dobrodružství. Příspěvek na 1.pololetí 100 Kč.
EXIT KLUB – opět v pátek od 18 hodin. Diskuse, setkání, hry, zajímaví
hosté…. Na všechny mládežníky starší 14 let se těší Peťka, Marky a
Brčko…
Dopolední programy pro maminky s dětmi - každé pondělí, středu a
čtvrtek jsou vám od 8:00 do 11:00 k dispozici obě naše herny pro děti.
Můžete si zde uvařit kávu i čaj a jen tak pobýt, popovídat a pohrát si spolu
s dalšími maminkami a dětmi. Každé úterý ve stejný čas probíhá
program KAŠPÁREK pro maminky s dětmi staršími než jeden rok a pro
maminky s miminky probíhá každý pátek od 8:00 do 11:00 MIMIKLUB. U
všech těchto programů platíte jen 30 Kč na rodinu, čímž přispíváte na
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provoz CPR Ráj. Součástí těchto dopoledních programů budou také
občasné přednášky a besedy odborníků ve výchově dětí i partnerských
vztazích.
Plánované akce
Hradčanská drakiáda – v neděli 18. října
Zpívá celá rodina aneb Slavíci z Hradčan – 7. listopadu od 17. hodin
Nealkodiskotéka v KD Pavlovice – v pondělí 16. 11.(úterý státní svátek)
Adventní koncert a předvánoční jarmark – 29. listopadu v Pavlovicích
Vánoce pro zvířátka v lese – v neděli 20. prosince v Hradčanech
Vánoční program na návsi – 24. prosince v Hradčanech
Více informací najdete na www.raj-pavlovice.cz, ve vitrínce v
zastávce a na plakátech.
Hana Školoudová

7. ročník turnaje v malé kopané se opět vydařil
V sobotu 25. července bylo v obci rušno již od rána. Sluníčko krásně
svítilo a vše nasvědčovalo tomu, že bude krásný den. Již kolem osmé
hodiny ranní se začaly sjíždět první týmy hráčů malé kopané a před
devátou už bylo hřiště zaplněné hráči z patnácti týmů, pořadateli i
diváky. Po krátkém seznámení s pravidly a rozlosování týmů do skupin
byl turnaj zahájen. Hrálo se na třech hřištích, jeden zápas střídal druhý
a právě nehrající týmy povzbuzovaly své kamarády, jiní zase
oddychovali ve stínu či se občerstvovali. Vše probíhalo v poklidu a v
duchu fair play. Ani rozmary počasí v podobě několika prudkých
deštových přeháněk nevyvedly hráče z míry a hráli až do konce turnaje
s elánem a vervou. Nadšené diváky zaujala nejen spousta pohybu,
vstřelených branek a úctyhodná práce brankářů, ale také snaha všech
zúčastněných hráčů a organizátorů. A jak to vlastně všechno dopadlo?
Zní to neuvěřitelně, ale první tři místa obsadily týmy místních hráčů v
pořadí 1. místo - Langsam, 2. místo - Fox a 3. místo Hradčany. Na
krásném čtvrtém místě se zaslouženě umístili hráči ze Želatovic.
Nakonec nezbývá než poděkovat všem hráčům a divákům za účast,
pořadatelům a sponzorům za připravené zázemí a příští rok se opět na
všechny budeme těšit.
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Prázdninová údržba zeleně v obci
V letošním roce jsme se rozhodli svěřit údržbu zeleně a parků naší
mládeži. Vybavili jsme je proto potřebným nářadím a pomůckami a pod
dohledem obecního zaměstnance se pustili do práce. Po šesti týdnech
poctivé práce bylo vidět, že naše rozhodnutí nebylo marné. Parky
dostaly letní sestřih a byly zbaveny plevelů a náletových dřevin, ze
břehů potoka byly odstraněny přebytečné keře a vzrostlé vrby, z
chodníků a cest byly uklizeny plevele a nánosy prachu, takže celá obec
viditelně zkrásněla.
A to ještě není všechno - po dohodě se Správou silnic Olomouckého
kraje se nám podařilo získat materiál na nátěr mostů, o který se
postarali místní hoši. Reakce občanů jsou vesměs kladné, a komu se to
přece jenom nelíbí, tak si může zkusit zeleň udržovat sám. Našim cílem
není jen perfektně střižený plot či keř, ale hlavně posílit vztah naší
mládeže ke své obci, a to si myslím, že se celkem podařilo. Většina dětí
byla touto prací velmi nadšena a pracovaly se zájmem a chutí. Z
vykonané práce měly samy radost a taky pochopily, že to nedělají jen
pro ostatní, ale hlavně pro sebe, aby se jim tu líbilo a hezky žilo.
Snažme se každý dle možností přispět k tomu, aby naše obec byla
čistá a upravená, což ocení nejen návštěvníci, ale hlavně my všichni spoluobčané. Poděkování patří tedy nejen naší mládeži, ale i těm, kteří
pečují nejen o okolí svého bydliště, ale přispívají i k čistotě a úpravě
veřejných prostranství.

Nedělní odpoledne v Brusném patřilo opět
heligonkářům
Poslední srpnovou neděli se v Brusném u Bystřice pod Hostýnem konal
již II. ročník setkání heligonkářů. Loňského prvního ročníku se náhodně
zúčastnili i dva příznivci tohoto umění z naší obce, a to bratři Ladislav a
Jaroslav Školoudovi. Akce se jim natolik zalíbila, že na letošní ročník se
vydali i s doprovodem na bicí panem Brázdou z Podolí a davem
místních fanoušků. Za své umělecké vystoupení sklidili od všech
posluchačů i účinkujících bouřlivý potlesk. Chtěla bych jim proto také
poděkovat a popřát jim hodně úspěchů nejen v dalších ročnících
setkání heligonkářů.
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Nedělní zájezd na Svatý Hostýn
Místní organizace zahrádkářského svazu uspořádala v polovině září
pro všechny občany zájezd na Sv. Hostýn. Zájem byl velký - zúčastnilo
se téměř padesát občanů, kteří naplnili autobus do posledního místa.
Na Sv. Hostýně jsme se rozešli každý svou cestou, někteří spěchali do
kostela na mši svatou, jiní se vydali na procházku po Křížové cestě či
na rozhlednu a nevynechali jsme ani stánky s občerstvením. Děti
nejvíce zajímaly stánky s upomínkovými předměty, odkud se nemohly
odpoutat. Po příjemně stráveném dopoledni, načerpaní novou energií a
s plnými taškami „hostýnské vody“ a dárků jsme se krátce po poledni
vrátili domů.
Martina Žákovská, starostka obce

Nohejbalový turnaj
V sobotu 26. září se na hradčanském výletišti sešlo 5 mužstev na
turnaj v nohejbalu, který pořádal místní šachový oddíl. Chladné, ale
slunečné ráno slibovalo ideální podmínky pro sport. Perfektní zázemí
připravili zástupci fotbalového klubu, kteří se postarali o výčep a udírnu.
Hrálo se systémem každý s každým na dva vítězné sety. Souboje byly
velmi vyrovnané a ve většině zápasů rozhodoval až třetí set. Pořadí
bylo rovněž velmi vyrovnané. První místo obsadilo mužstvo s
příznačným názvem „Abstinenti“ se šesti body, na druhém místě se
umístili reprezentanti VaKu pod názvem „Rošády“ se stejným počtem
bodů. O pořadí rozhodl výsledek vzájemmého zápasu. Třetí místo
obsadil „Újezdec A“ se čtyřmi body, stejný počet bodů mělo družstvo
„Oldies“, opět rozhodl o pořadí vzájemný zápas. Na pátém místě se
umístili „Buldoci“. Pořadatelům patří díky za výbornou akci, škoda jen
malé účasti diváků. Od přespolních účastníků byla rovněž, jako už
několikrát, slyšet chvála výborného hřiště.

Svatováclavský pochod
V pondělí 28. září na Sv. Václava se odehrála další velká hradčanská
premiéra. Spolek zahrádkářů uspořádal výšlap na trase Hradčany Kladníky - Helfštýn a hned na poprvé se zúčastnilo 33 turistů - převážně
z Hradčan, zaznamenali jsme i hosty z Troubek a Dřevohostic.
Věk účastníků byl opravdu pestrý od nejmladších účastníků Anetky
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Zmeškalové a Honzíka Sigmunda po nejstaršího pana Františka
Barboříka - všichni došli zdárně do cíle. Na srazu u obecního úřadu
všechny uvítalo nádherné počasí a po úvodním slovu vedoucího
vycházky pana Josefa Tomčíka, nezbytného fotografování a filmování,
jsme se vydali na cestu. Trasa vedla z Hradčan po silnici přes Šišmu,
lesem kolem potoka Šišemka do Kladník, kde byla hlavní občerstvovací
zastávka u Macháčů - velkých příznivců hradčanského zahrádkářského
spolku. Po besedě vylepšené uzenými klobásami a slivovičkou jsme
pokračovali přes Lhotu a Paršovské polesí k Helfštýnu posíleni dalšími
turisty z Kladník na výsledný počet 40. Před branami hradu jsme se
domluvili na termínu odjezdu autobusem z Týna a rozešli se na
prohlídku. Cesta zpět byla perfektně načasovaná a všichni účastníci se
již těší na další akci. Velké poděkování patří manželům Hance a
Josefovi Tomčíkovým za nápad pochod uspořádat a za jeho
bezchybnou organizaci
Ondrej Koliba

Poutní cesta s naučnou stezkou
Svatý Kopeček – Svatý Hostýn
Matice svatokopecká, občanské sdružení půdobící při bazilice
Navštívení Panny Marie na Svatém Kopečku, hodlá vybudovat poutní
cestu s naučnou stezkou ze Svatého Kopečka na Svatý Hostýn, která
by se napojila na obdobnou cestu v loňském roce vybudovanou Maticí
velehradskou a svatohostýnskou a propojila tak tato tři nejvýznamnější
moravská poutní místa. Zamýšlená cesta v délce asi 50 km by měla být
doplněna 20 panely s informačními tabulemi, které by obsahovaly údaje
o místě, kde se panel nachází, historii i současnosti, poukaz na
významné kulturní či církevní památky, rodáky, přírodní zajímavosti a
uvedení sponzora. Procházejícím by tak současně poskytly důvod
k zamyšlení, poučení i tip na bližší poznání dané lokality. Současně
chceme vydat průvodcovskou brožuru, která by zájemce blíže a
podrobněji seznámila s místy, jimiž procházejí, s upozorněním na
stravovací a ubytovací možnosti v místě, kilometráž, výškové rozdíly,
které je na trase čekají, a možností získání turistického razítka na trase.
Akce, která by měla být zrealizována do května 2010 – k připomenutí a
oslavě 15. výročí návštěvy papeže Jana Pavla II. Na Svatém Kopečku,
by měla současně v lokalitě, jíž prochází, posloužit k rozšíření
cestovního ruchu v rámci turistiky i cykloturistiky.
Poněvadž nemáme vlastní finanční zdroje a celkové náklady na tento
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projekt mají činit asi 800.000,- Kč (pouze náklady na jeden panel
s tabulí včetně autor. odměny a osazení v terénu si vyžádají 30.000,Kč), dovolujeme si požádat ty, kdo mají vztah k církevním památkám,
zájem o kulturu, turistiku a podporu duchovních hodnot vůbec, o
laskavé poskytnutí finančního příspěvku na tuto akci. Peníze lze zaslat
bezhotovostně na náš účet u Komerční banky a.s. pob. Olomouc, číslo
účtu 43-4740250257/0100, nebo složenkou na adresu Matice
svatokopecká, Sadové nám. 1, 772 00 Olomouc – Svatý Kopeček.
Na požádání vystavíme doklad o poskytnutí daru, který je odpočitatelný
pro daňové účely.
Za Vaši štědrost a dar v jakékoliv výši děkuje Matice Svatokopecká

ZO Hradčany na svém 7. zasedání schválilo příspěvek na
vybudování poutní cesty se zastavením v naší obci ve výši 15 tis.
Kč.

Pozvánka na koncert Evy Henychové
V polovině prosince, pravděpodobně ve středu 16. 12., proběhne
v naší obci koncert populární folkové písničkářky Evy Henychové.
Vzhledem k tomu, že v okamžiku distribuce dalšího čísla Hradčanských
rozhledů bude už možná po jejím recitálu, tak raději již teď s předstihem
malá upoutávka.
Eva Henychová zazářila už jako dětská hvězda v seriálu My holky
z Městečka (1985), kde zaujala rolí malé kytaristky Jarky. Jako jediná
z herců svou roli také nazpívala. Po vystupování v muzikálech ve
Zlínském divadle a úspěchu na plzeňské Portě se rozhodla věnovat
muzice plně. Dnes má za sebou přes 1 000 koncertů po celé republice.
V roce 1996 vydala své první CD Svítání, v roce 2000 další CD Za
stěnou z papíru. Zatím nejnovější CD Všechno je jinak z roku 2004
natočila za doprovodu křesťanské folkrockové skupiny Oboroh. Eva
Henychová je také autorkou všech textů a hudby.
Z jejích písní tak vyzařuje autenticita prožitku a síla sebevědomí, že má
co sdělit.
Přijďte se přesvědčit, zastavit se v předvánočním shonu a nechat na
sebe působit písně hledající odpovědi na otázky skrývající se hluboko
pod povrchem skutečností všedního dne.
Radek Hruška
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Návrat k domovu
V minulém čísle Hradčanských rozhledů jste si mohli přečíst
zamyšlení, které nám do redakční schránky poslal pan Oldřich Tihelka.
Vzhledem k rozsáhlosti minulého čísla se nám již nevešly přibližující
informace o pisateli tohoto článku. Starší ročníky našich čtenářů jistě
vzpomenou na rodáka naší obce, který nyní žije ve Frýdku Místku.
Další informace potěší snad nejen mladší čtenáře, kteří možná tápají,
proč se vlastně tento článek v „našem“ čvtletníku objevil.
Korespondence v panem Tihlelkou začala někdy na začátku jara
letošního roku první zprávou, kterou zaslal do emailu obecního úřadu.
V něm se představil jako rodák obce, který se stále zajímá o aktuální
dění ve vesničce, kde vyrůstal, především díky internetovým stránkám
a vyjádřil zájem o zasílání dalších informací prostřednictvím emailu.
Neváhali jsme a poslali panu Tihelkovi první vydání rozhledů. Netrvalo
dlouho a do dopisní schránky doputovalo psaní z Frýdku Místku, které
jste si mohli přečíst v minulém čísle. Do nynějšího čísla nám zaslal další
příspěvek, několik vlastních veršů vyjadřující blízkost rodáka ke své
obci.

Vzpomínka na domov
Oldřich Tihelka, září 2009
Domovem mi drahým má rodná vesnička,
Hradčany, v údolí mezi kopci, milá a maličká.
Je zlatá a srdci vždy tak blízká,
je moje, a velmi se mi stýská ….
Jak rád bych se vrátil, k mamince a tátovi,
žel, už nejsou mezi námi, jen srdce zabolí ….
Mnozí z nás už nejsou mladí, léta běží, vážení ….
Děti odcházejí z domu, ta se vdá, ten ožení.
Už vnoučátka se batolí, Dědo…., Babičko….,
ale Ty jsi pořád pěkná, moje vesničko!
Neměli to tenkrát lehké naši dědové,
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z kamení tu dobývali kůrky chlebové.
Přesto těžké živobytí, bývávalo veselo,
a těch dětí, co se tady z lásky rodilo.
Na ty děti bývala jsi vždy bohatá,
vyrostli z nich správní chlapci, pěkná děvčata.
Ve světě se neztratili, uměli vzít za práci.
Můžeš být dnes na ně hrdá, jsou to rodáci.
Stalo se již tradicí, že s úctou vzpomínají rodáci,
všichni, ať jsou kdekoli, stejně jako domácí.
Přišli jste si popovídat, přišli posedět?
Navzájem se potěšiti, ale také dozvědět?
Každý toho má na srdci jistě víc než dost,
zavzpomínat na ten život, také na mladost.
Prosím, při tom povídání, ať vzpomene si každý,
také na Ty, co z rodné vísky odešli už navždy
A nakonec, ať jste každý ještě dlouho zdráv,
ať se na tom Božím světě můžete radovat.
Ve svém srdci, ve své duši, psáno mějme každý,
že milované Hradčany, patří nám všem a navždy.

Ze vzpomínek pana Evžena Vaculíka
V Hradčanských rozhledech 2/2009 byl uveden článek o historii Obecné
školy v Hradčanech. Informace vychází z kroniky školy, kterou psali řídící
učitelé a zanechali tak po sobě trvalý odkaz. Další odkaz, i když ne tak
trvalý, zanechali v pamětech lidí, kteří se s nimi stýkali na vesnici a jejichž
děti učili. Předposledním řídícím učitelem v této malé jednotřídce byl p.uč.
Oharek. Na jeho činnost má velmi hezké vzpomínky pan Evžen Vaculík,
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který se o ně chce podělit s ostatními, někteří z vás si jej jistě budou ještě
pamatovat. Následující řádky jsou souborem vzpomínek na muže, jenž byl
dle pana Vaculíka velice milý a laskavý učitel.
Historie jeho činnosti se začíná psát roku 1950. Do Hradčan přijíždí
mladý, čerstvě ženatý muž, s těhotnou manželkou po boku, hledající
ubytování. Zanedlouho po nástupu do školy jako řídící učitel mu manželka
porodí první dítě - dceru. Ve škole si velice rychle nachází oblibu u žáků, ti
jej milují především za jeho citlivý přístup, kdy bez zbytečného křiku
vysvětlí látku a dává možnost prosadit se všem bez rozdílu. Již zanedlouho
po začátku svého působení se mu daří zlanařit děti k vytvoření divadelního
souboru a nacvičování divadelních představení. Ve stejné době už funguje
divadelní soubor mezi dospělými v obci. Ti právě hrájí např. hry Domov
nebo U pokladny stál. Přichází rozhodování o nové hře, kterou soubor nově
nacvičí. Evžen Vaculík přichází s nápadem hrát Goldoniho Lháře a učiteli
se během krátké doby daří sehnat jak scénář, tak rovnou navrhnout i
obsazení pro jednotlivé potavy z hry. Na scénu se tak v pestrých převlecích
a s tvářemi překrytými líčidly dostávají - František Barbořík, Vladimír
Tihelka, Josef Žákovský, Ladislav Školoud, Ladislav Sklenář, Miroslav
Tihelka, Milada Jančíková, Dražka Jemelíková, Stanislav Vaculík, Marie
Vaculíková, Oldřich Kuča, Vojtěch Složil a Evžen Vaculík. Režisérem se
stal pan Stanislav Oharek.
Působení tohoto výborného učitele v hradčanské jednotřídce trvá několik
let, vzhledem jeho kvalitám však netrvá dlouho a opět se stěhuje. Jeho
učitelské praxi se dostává náležitého uznání a stává se ředitelem ve
vícetřídce v Prosenicích. Také zde byl mezi dětmi velice oblíben a užil si
několik dalších let práce s dětmi. Jeho osud mu však zpečetilo vlastní
zdraví, postihl jej infarkt. Umírá v roce 1968 několik dní po obsazení naší
země Rudou armádou. Ani na smrtelné posteli mu není okolní dění
lhostejné a než naposledy vydechne, stačí ještě říct: „Co já teď těm dětem
řeknu...“ Holešovský hřbitov se tak stává místem posledního odpočinku
jednoho z nejlepších učitelů, jakého místní škola, děti i rodiče zažili.
Po odchodu Stanislava Oharka do Prosenic zde chvíli bydlí učitel Koch.
Jeho působení má ale velice krátké trvání, opakované potyčky s tehdejším
režimem se mu stávají osudnými, je suspendován a děti si již nikdy
nezaučí. Práci našel v Lipníku nad Bečvou v místní pobočce společnosti
Kazeto.
Do hradčanské školy tak přichází poslední učitel, dětmi velmi očekávaný.
Po předchozích zkušenostech s učitelem Oharkem jsou zvědavé, co jim
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nový učitel přinese za změny. Po několika dnech jsou již zklamané,
mimoškolní činnost uvadá, učitel věnuje pozornost jen učivu, které je nutné
probrat podle osnov a žádné další aktivity pro děti nevymýšlí. Děti neoslovil
ani svým přístupem, citlivé zacházení učitele Oharka zastupuje křik,
peskování, výtky a pohlavky. Mezi dětmi také kolují zvěsti o pozitivním
vztahu jejich učitele k alkoholu, přezdívají mu Saburov a už se ani
nezabývají tím, proč je opět učí jeho žena. V roce 1962 se zvěsti o jeho
chování donáší až na inspektorát v Přerově, učitel o místo na hradčanské
škole přichází, ta je posléze spojena s Pavlovickou vícetřídkou a učitel
Ondračka dále učí tam pod dohledem ostatních kantorů.
Tyto události byly jedny z posledních, které se udály na obecné škole,
která zde úspěšně fungovala od přelomu století a vychovala nespočet dětí.

Vyprávění pana Vaculíka zaznamenala Martina Žákovská ml.
Pozn. redakce: Z vyjádření žáků hradčanské jednotřídky a zápisů
kroniky vyplývá, že učitelem, který nastoupit po panu Oharkovi byl pan
Josef Ondračka, který jako ředitel působil do zrušení školy dne 1. září
1963 a poté krátce působil na ZŠ v Pavlovicích. Učitel Koch s rodinou
nějakou dobu v hradčanské škole bydlel a učil v Pavlovicích. Pamětníci
modou tuto poznámku, popř. článek pana Vaculíka doplnit či upřesnit.
Ondrej Koliba

Věděli jste, že …
... dne 19. listopadu si připomeneme již 52. smutné výročí ode dne, kdy se
do dřevohostického lesa zřítil bombardér se třemi mladými muži na palubě.
Tuto událost dosud v lese připomíná kráter, který se v měkké půdě při
nárazu vytvořil. Před dvěma lety, při 50. výročí, zde nechala obec
Dřevohostice umístit informační tabuli, na které se dozvíte více o onom
tragickém dni, můžete i posedět na lavičkách a chvílí ticha uctit památku
mladých mužů. Na ceduli mimo jiné stojí: Bylo úterý 19. listopadu 1957,
sychravý podzimní den, když se krátce po poledni z vojenského letiště v
Přerově k rutinnímu letu bombardér IL 28 se třemi muži na palubě. Pilot,
poručík Miloslav Matějka. Navigátor, nadporučík František Spurný. Radista
– střelec, staršina Bohumil Utínek. Nikdo z nich netušil, že se nikdo z nich
již na svou mateřskou základnu nevrátí. Bombardér číslo 2218 se vydal k
letu bez návratu. Celá tragédie zřejmě začala technickou závadou stroje,
možná zasáhla „vyšší moc“, možná to byl osud, který byl pro tyto mladé
muže tak krutý. Nikdy se už nedozvíme co se odehrálo nad dřevohostickým
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lesem v posledních okamžicích této katastrofy. Letiště bylo nadosah. Z
motorů však vyšlehl oheň a mohutný kouř jej vzápětí doprovodil. Exploze
přišla po dopadu mezi stromy... V paměti mnohých občanů je dosud velká
rána a kouř nad lesem, když letadlo vybuchlo. Ještě v nedávné době se
sem každý rok pořádaly procházky s dětmi z pavlovické základky, aby
poznaly toto pietní místo, v současnosti však bohužel nemnoho dětí o
místě posledního odpočinku letců ví.

Martina Žákovská ml.

Poděkování poctivému nálezci
Chtěli bychom prostřednictvím Rozhledů vyjádřit poděkování
poctivému nálezci - řidiči nákladního automobilu, který dne 25. srpna
našel na silnici v obci Hradčany peněženku s doklady a finančním
obnosem, odevzdal ji na Obecní úřad a tak se mohla vrátit šťastnému
majiteli. I jeho jménem mu děkujeme za čin, který není vždy
samozřejmostí.
Martina Žákovská

Okénko pro zdraví
Člověk je sám strůjcem nejen svého štěstí, ale i zdraví. Z neustálého
toku informací a podnětů si musí sám vybrat, co a jakým způsobem ve
svém životě uplatní. Samozřejmě za své konání a rozhodnutí
i zodpovídá. Pokud je zdravý, na něm záleží, jak bude s tímto
nejcennějším lidským pokladem zacházet. Když onemocní, má právo
výběru lékaře, může přijmout nebo odmítnout nabízené možnosti léčby.
Má právo obrátit se i na přírodní způsoby udržování zdraví podle
bylinkových receptů, které ověřil čas. Má právo vědět, že takové
možnosti existují, že staré přírodní zákony života stále platí. K tomu
chce přispět i toto okénko pro zdraví.
Zdravé dýchání - Nastává podzim - doba, kdy nemoci
dýchacích orgánů patří k nejčastějším onemocněním. Někdy ani
nevíme, proč začínáme pociťovat, že se nás „chytá“ nějaká nemoc.
Cítíme se malátní, teče nám z nosu, pak přijde kašel a bolesti v krku.
Většinu těchto nemocí - nachlazení, chřipku, zánět průdušek, angínu způsobují bakterie a viry, které kolem nás poletují a čekají na nejmenší
oslabení naší imunity. Někdy je způsobuje také prochlazení, když nás
zastihnou situace, že náhle zmokneme nebo promrzneme. Při těchto
častých potížích jsou bylinky nejlepším lékem a osvědčené lidové
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recepty i dnes pomáhají mnohokrát lépe než oficiální medicína.
Bylinkový čaj, vitamíny, koupel, inhalace a teplá postel dokáží mnohdy
více, než jakékoli jiné medikamenty. Tyto chřipkové stavy častokrát
podceňujeme, neuvědomujeme si jejich nebezpečí v tom, že po delším
působení „přejdou“ na jiný orgán a napadnou například srdeční sval,
játra, uši, plíce, pohrudnici nebo další orgány. Proto bylinkářská praxe
doporučuje při prvních příznacích nasadit „všechny zbraně“ a snažit se
s onemocněním co nejdříve skoncovat, což se obvykle podaří za 4 - 6
dní. Jako podpůrnou léčbu přinášíme pár osvědčených receptů.
Osvědčené recepty pro onemocnění dýchacích ogánů
Tyto recepty pocházejí od našich nejvýznamnějších bylinkářů z knihy
500 nejlepších receptů lidové medicíny. Pokud nemáte uvedené bylinky
k dispozici z vlastní sklizně, je možno je zakoupit jednotlivě v lékárně
nebo si nechat namíchat směs dle receptu v prodejně léčivých bylin.
Cibulový med - tři až čtyři středně velké cibule nakrájíme nadrobno
nebo nasekáme v mixéru. Bohatě je zalijeme teplým rozpuštěným
medem a necháme za občasného míchání na teplém místě 2-3 hodiny.
Propasírujeme přes husté sítko a užíváme každou hodinu po lžičce.
Česnekovo-citronový nápoj - do 1/4 litru horké vody vymačkáme
šťávu z 1/2 citronu. Přidáme 1 stroužek prolisovaného česneku a lžičku
medu. Zamícháme a pomalu popíjíme při chřipkových onemocněních.
Jitrocelový sirup - deset lžic nakrájených listů jitrocele rozmixujeme v
1/2 litru vody. Přidáme 1 dcl bílého destilátu a necháme 1-2 dny stát.
Přefiltrujeme, přidáme 4 lžíce medu, trochu ohřejeme, rozmícháme a
uložíme do tmavé sklenice na chladné místo. Užíváme 3-5 krát denně 1
lžičku po jídle. Tento sirup současně čistí krev.
Čajová směs proti dětskému kašli - uděláme ji ze stejných dílů květu
divizny, slézu, prvosenky a jitrocele. Ze směsi uvaříme čaj, ochutíme
medem a pomerančovou šťávou, vlažný dáváme dětem po lžičce v
průběhu celého dne, aby čaj stále působil na průdušky.
Příště: „Onemocnění ledvin a močového ústrojí“
„Jak dbáš o zdraví, tak dbá zdraví o tebe.“ M. Hrabica
Článek připravila Martina Žákovská
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Kalendář akcí
Říjen






18.10. Drakiáda (pořádá CPR Ráj)
23.10. Lampionový průvod a pálení Masarykových vater (SDH)
24.10. Posezení u cimbálovky (pořádá obec)
25.10. Podzimní vycházka k letadlu s průvodcem (ZO ČZS)
28.10.Cvičné stavění vojenského stanu na Výletišti
(všechny spolky + obec)
Listopad
 7.11. Zpívá celá rodina aneb Slavící z Hradčan (CPR Ráj)
 17.11. Podzimní vycházka do Kudlova (ZO ČZS)
 20.11. Kateřinská tancovačka (obec + Sloukovi)
Prosinec
 12.12. Obecní zabíjačka (pořádá Zahrádkářský svaz)
 16.12. Koncert Evy Henychové (pořádá obec)
 20.12 Vánoce pro zvířátka v lese (CPR Ráj)
 24.12. Vánoční setkání u obecního úřadu (obec)
 24.12. Vánoční program na návsi (CPR Ráj)

Společenská rubrika
Významné jubileum si v měsíci července, srpen a září připomněli tito naši
spoluobčané:
70 let
85 let
Božena Barboříková
Oldřiška Tihelková
František Brázda
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.
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