Aktualizace programu obnovy vesnice 2010
Schválený ZO Hradčany 13.1. 2010
V průběhu let 2008 a 2009 proběhl v obci doslova boom s organizováním různých
společenských, kulturních i sportovních akcí. Na každý měsíc v roce připadnou průměrně
3 akce organizované spolky ve spolupráci s obcí nebo obcí samotnou, které mohou občané i
lidé z okolí navštívit. Popularita „Hradčanských akcí“ již dávno překročila hranice obce a lidé
sem přijíždějí za svými rodinami a známými s čím dál větších dálek, což je nesporná motivace
pro spolky neustrnout a stále přicházet s něčím novým. Tak je zajištěna velká dynamičnost
každé události, která v naší vesnici proběhne, ať již jde o fotbalové klání žen, fotbalový
turnaj, jehož se v loňském roce zúčastnilo rekordních 18 týmů, Společenské odpoledne či
Pálení Masarykových vater. Vzhledem k předpokládanému ukončení stavby kaple tak nabude
rok 2010 pro Hradčany velký prim; v celé historii obce se vůbec poprvé budou konat hodové
slavnosti při události svěcení Kaple Sv. Antonína Paduánského (Foto č. 1). Příjezd arcibiskupa
je očekávaný v neděli 13. června, další hodové slavnosti se tedy budou odbývat vždy 2. neděli
v měsíci. Tato společenská událost je velmi očekávána všemi obyvateli obce, a proto jsou
plány připravovány dlouho dopředu.
V roce 2010 bude dokončena úprava územního plánu, naplánován je i odprodej nových
stavebních parcel v místní části „Příčky“. V letních měsících také proběhne již podruhé
brigáda pro mládež na úpravu a obnovu zeleně v obci a veřejných prostranství, která se
v loňském roce výborně osvědčila (Foto č. 2). Obec by také chtěla opět začít vést kroniku
obce a jinou dokumentaci života v obci, především fotografickou. V loňském roce začala
vydávat obecní zpravodaj Hradčanské rozhledy, který si občané velmi oblíbili, a proto bude
pokračovat v jejím vydávání.
1.1. Akce k zachování, obnově a rozšíření venkovské zástavby
dokončení aktualizace územního plánu dle zákona č. 183/2006 Sb., stavební zákon
vybudování infrastruktury v lokalitě „Příčky“ a prodej stavebních pozemků v lokalitě
1.2. Akce k údržbě veřejných prostranství, zkvalitnění občanské vybavenosti, oprava a údržba
oprava a údržba poškozeného kříže u Výletiště
opět zorganizovat letní brigádu pro mládež na údržbu veřejných prostranství v obci
dosadba ovocného sadu na Výhoně
terénní úpravy a výsadba v Tvrdém dole
péče o sakrální památky na území obce
zajištění zimní údržby komunikace a chodníků v obci
údržba autobusové čekárny a jejího okolí
údržba areálu Výletiště
vybudování sociálního a technického zázemí u víceúčelového hřiště na Výletišti

1. 3. Akce sportovní, kulturní, osvětové a sociální
organizovat Setkání seniorů
vedení kroniky obce a zajištění textové i fotografické dokumentace života v obci pro
budoucí generace
podpora zapojování dětí a mládeže do komunitního prostředí v obci
podpora místních spolků - SK Hradčany, SDH Hradčany, Základní organizace českého
zahrádkářského svazu a spolupráce při organizaci společenských akcí
podpora dobrovolnické činnosti
pokračování ve vydávání obecního zpravodaje Hradčanské rozhledy
podpora místní knihovny - zakupování periodik a rozšíření nabídky knih
organizace I. ročníku Hodů - svěcení Kaple Sv. Antonína Paduánského
podpora neziskových subjektů - mateřské školy v Bezuchově a základní školy
v Pavlovicích u Přerova
1. 4. Akce k zapojení obce do života v regionu
účast na Setkání mikroregionu Záhoří - Helfštýn a obhájení 1. místa z roku 2009
(Foto č. 3)
spolupráce s okolními obcemi při organizaci společenských událostí pro děti a seniory
zapojení obce do soutěže Vesnice roku
Přehled investičních akcí v roce 2010 - 2012
Název akce
Oprava poškozeného
kříže u areálu Výletiště
Výstavba plochy
občanské vybavenosti
Výstavba budovy
občanské vybavenosti a
hasičské zbrojnice
Výstavba ČOV

Předpokládané
náklady (tis. Kč)
85, 31

Vlastní zdroje
(tis. Kč)
35, 31

Požadovaná
dotace (tis. Kč)
50

Poskytovatel
dotace
Olomoucký kraj

546

219

327

Olomoucký kraj

5 000

5 000

31 000

31 000

Příloha
Foto č. 1 Kaple Sv. Antonína Paduánského

Foto č. 2 Letní brigáda mládeže na údržbu zeleně v obci

Foto č. 3 - Setkání mikroregionu Záhoří - Helfštýn

