KALENDÁŘ AKCÍ
13. července Společenské taneční odpoledne s kapelou Moraváci a hry
		
pro děti, večer Disko – Výletiště Hradčany
14. července Vycházka Karlova Studánka – Praděd
20. července Netradiční soutěž v požárním sportu Hradčanský Ďolíček
12. – 16. srpna Prázdninové povyražení Hradčany – příměstský letní tábor
24. srpna
Turnaj v nohejbalu pro místní i okolní
30. srpna
Setkání seniorů – sál pohostinství Hradčany
1. září		
Zájezd na Svatý Hostýn
7. září		
Podzimní tvoření na výstavu zahrádkářů
21. – 22. září
Výstava ovoce a zeleniny – sál pohostinství Hradčany
22. září		
Cyklovýlet do Soběchleb a Simře – trasa 20 km
27. září		
Setkání jubilantů v zasedací místnosti OÚ
27. září		
Turnaj v bowlingu pro děti a dospělé – Přerov Trumf
Utkání okresní soutěže – Stolně-tenisový klub, termíny budou upřesněny
Zájezd do Dinoparku a ZOO Vyškov (Brno) – termín bude upřesněn
Případné změny budou hlášeny včas obecním rozhlasem.
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SLOVO STAROSTY
Vážení čtenáři Hradčanských rozhledů,
následující řádky píši pod vlivem euforie, podložené vyhlášením výsledků soutěže
Vesnice roku Olomouckého kraje 2013. Naše tažení soutěží od roku 2010, kdy Hradčany obdržely Fulínovu cenu, přes 3. místo v roce 2011 a loňské ocenění Modrou
stuhou je letos v rámci kraje uzavřeno vítězstvím, které se zdá při pohledu na sílu
zúčastněných obcí neuvěřitelné. Ukázalo se tvrzení účastníků z minulých ročníků
a organizátorů soutěže, že může uspět i velmi malá obec se základní vybaveností. Je
to ovšem podloženo přístupem občanů a v Hradčanech jste si to užili tak, jak je u nás
zvykem. Předvedli jste jen to, co se u nás v průběhu roku děje a při prezentaci není
třeba stavět žádné „Potěmkinovy vesnice“. O účast v letošním ročníku jste si vlastně
řekli sami a při prezentaci bylo vidět, že dobrá parta dokáže svou improvizací víc, než
strojená představení a řada proslovů. Hodnotící komise si to s Vámi užila také, svědčí
o tom výraz jejich tváří na fotografiích i komentáře k průběhu naší prezentace vyslovené na vyhlášení výsledků na Krajském úřadu v Olomouci. Výsledek je to krásný
a titul už máme navždy. Je zajímavé, že po Tučínu, Skaličce a Radslavicích se vítězství
dostalo i k nám, asi je tady oblast, kde se rodí lidé ochotní pro svou obec a spoluobčany udělat nezištně kus práce. Já osobně mám krásný pocit také z toho, že není
třeba chodit přemlouvat a prosit tak, jak o tom slyším od starostů v jiných obcích.
Všem, kteří se jakoukoliv formou soutěže zúčastnili, děkuji, a doufám, že budeme
v tomto duchu pokračovat i nadále. Čeká nás 26. července slavnostní vyhlášení výsledků, které vždy pořádá vítězná obec a v prvním týdnu měsíce září čtyřhodinová
prezentace v celostátním kole soutěže. Snad vše zvládneme alespoň tak, jako minulý náročný víkend při hodových oslavách a sjezdu rodáků. Přeji Vám příjemné prožití
léta, klidné dovolené, a abychom si mohli podobně optimistické řádky číst i v dalších
Hradčanských rozhledech.
Ondrej Koliba
starosta obce
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CO SE DĚJE V OBCI
• Povodí Moravy ve spolupráci s obcí
úspěšně provedlo vyčištění koryta Šišemky v celé trase podle našich požadavků. Snad bude zajištění plného
průtočného profilu dostačující i při
extrémních deštích, které napáchaly
v některých částech republiky obrovské škody. Je však třeba nepodcenit
hrozbu záplav, sledovat vývoj počasí a
být připraveni.

bu zeleně. Zájemci se mohou hlásit na
obci, práce bude opět dost.
• Centrum obce a prostor před Výletištěm je monitorován kamerovým
systémem, do kterého obec vložila
nemalé prostředky. Snad bude pro
vandaly a nepřizpůsobivé jednotlivce
dostatečnou výstrahou.

• Díky finančním možnostem obce se
daří vyřešit problém nevyužitých zemědělských objektů v centru Hradčan.
Bývalé dílny jsou již v našem majetku
a díky velmi dobré spolupráci s p. Horákem je v současné době řešeno přemístění jeho střediska na okraj obce.
Vzhledem k smluvním termínům k odstranění staveb a zpevněných ploch
• Následující bod byl uveden v minu- bude využití těchto pozemků úkolem
lých Rozhledech a zatím se míjí účin- dalšího zastupitelstva.
kem, je třeba opakovat!!! Stále se
množí případy parkování vozidel na • Bohužel nedávno muselo dojít
chodnících, které jsou vhodné pou- k upozornění na nezákonné vyvážení
ze pro chodce. Je dostatek parkovišť fekálií na soukromé pozemky na naa vjezdů k nemovitostem, místní ko- šem katastru. Pokud občan má jímku
munikace jsou dostatečně široké pro na vyvážení, je povinen odpad likviponechání jednoho jízdního pruhu i dovat předepsaným způsobem a je
při parkování vedle chodníku. Žádáme zvýhodněn tím, že není povinen platit
občany, aby chodníky šetřili pro účel, stočné. Přihlížet v těchto případech
mlčky na porušování zákona vedení
kterému mají sloužit.
obce nemůže, při opakování případu
• V prázdninových měsících opět bude je starosta povinen záležitost řešit.
pořádána studentská brigáda na údrž• Občané, kterým brání okrasné keře
ve výhledu hlavně při vyjíždění od
domu, se mohou obrátit na starostu,
nebo p. Žákovského s žádostí o úpravu. Zajištění bezpečnosti je prioritou,
nevhodná výsadba bude postupně nahrazována nižšími druhy.
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UKONČENÍ ČLENSTVÍ V MAS
Na základě jednomyslného rozhodnutí zastupitelstva obce Hradčany na veřejném zasedání dne 12.3.2013 bylo ukončeno naše členství v MAS Moravská
brána – dříve MAS Záhoří – Bečva. Důvodů k tomuto kroku bylo několik. Již
v průběhu jednání o změnách ve stávající MAS, které navrhovala skupina „nespokojených“ v čele se starostou Veselíčka bylo jasné, že zákulisní tahy hlavně ve věci přistoupení města Lipník nad Bečvou do územní působnosti MAS
dostanou původní sestavu do neudržitelné situace. Volby nových orgánů,
nové stanovy, změna názvu MAS, to vše by se dalo i přes teatrální odhlasování
spolknout. Další kroky však ne. Neoprávněná kritika MAS Záhoří-Bečva ze strany představitelů mikroregionu Lipensko ve věci netransparentnosti, nízké aktivity vedení, úzké koncentrace řízení a dalších obvinění padla na úrodnou půdu.
Neúspěšným žadatelům o podporu projektů se velmi dobře poslouchá nařčení
z „prokazatelné preference části regionu MAS Z-B“. O tom, že byly podány nedbale připravené projekty a někdo si snad myslel, že mu to musí projít, už nikdo psát nebude. Vrcholem však byly první kroky nového vedení – snížení výše
členského příspěvku pro obce na 10,- Kč/občana/rok a následný neúspěšný
pokus o zvýšení příspěvku v mikroregionech o stejnou částku a její převedení
na MAS, výběrové řízení na zpracovatele strategie, kde jsem vůbec nepochopil
podle kterého zákona proběhlo a dále přestěhování kanceláře MAS z ekonomicky výhodného nájmu v Soběchlebích na zámek v Lipníku. Zastupitelstvo
obce Hradčany se rozhodlo po těchto událostech o ukončení členství v MAS
jednomyslně a nehodlá se na činnosti nového vedení podílet. Za naši obec
bych chtěl minulému vedení MAS Záhoří-Bečva a jeho manažerům poděkovat
za dobrou práci a osobně doufám, že Mikroregion Záhoří-Helfštýn, jehož jsou
Hradčany členem, bude pokračovat i nadále ve své činnosti čestně a přátelsky
tak, jak jsme byli v minulosti zvyklí.
Ondrej Koliba
starosta obce
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STOLNĚ - TENISOVÝ KLUB HRADČANY
Soutěžní sezona 2012/2013 dopadla pro nováčka této soutěže velmi dobře.
Naše družstvo STK Hradčany skončilo v historicky prvním ročníku účasti v této
soutěži na pěkném 3. místě v okresní soutěži IV. třídy. Možná to mohlo být i o
místo lepší, přišla však některá zranění a nemoc u klíčových hráčů, takže jsme
se museli nakonec smířit s třetím místem, které ale může znamenat postup do
III. třídy okresní soutěže.
Je třeba poděkovat všem hráčům i činovníkům za vzornou reprezentaci nejen
klubu, ale i obce Hradčany. Jsme rádi, že už se v okresním měřítku o stolně tenisových Hradčanech dobře ví a můžeme se těšit na soutěžní sezonu 2013/2014,
kdy budou už v nových prostorách Spolkového domu za Hradčany startovat
dvě družstva STK Hradčany „A“ i „B“. Děkujeme také všem, kteří klub v minulé
sezoně jakýmkoliv způsobem podpořili a věříme v jejich přízeň i v letech budoucích, neboť lze tušit, že se otvírají pro hradčanský stolní tenis mnohé další
možnosti.

VELIKONOČNÍ TURNAJ 2013 PRO MLÁDEŽ A NEREGISTROVANÉ
Pořadí hráčů v turnaji: 1. Josef Barot ml. , 2. Petr Školoud, 3. Martin Umrián,
4. Tomáš Pumprla, 5. Jan Šuta, 6. Petr Vychodil, 7. David Tomaník, 8. Natálka
Heroldová.
Na snímku účastníci turnaje
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VELIKONOČNÍ TURNAJ 2013 - HLAVNÍ TURNAJ
Pořadí hráčů v turnaji: 1. Miloš Háva (STK Přerov), 2. Roman Vaculík (STK Hradčany), 3. Jiří Bráblík (STK Prostějov), 4. Petr Rybníkář, 5. Rostislav Sehnálek, 6.
Pavel Hrabal, 7. Libor Žákovský, 8. Miroslav Čechák.
Tunaje se zúčastnilo celkem 16 hráčů.
Vítěz turnaje Miloš Háva z Přerova
Závěrečná společná fotografie

Břetislav Vaculík a Ladislav Sigmund
STK Hradčany
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Z AKTIVIT ZAHRÁDKÁŘSKÉHO SVAZU
DUBNOVÁ VYCHÁZKA PO OKOLÍ
Jak už je našim dobrým zvykem, sešlo se opět
pár přátel k procházce jarní přírodou. Tentokrát
se trasa plánovala až na místě setkání, neboť
rozmarné počasí druhou dubnovou neděli
nás mohlo i nemile překvapit. Ale nestalo se!
Sluníčko hřálo, vzduch voněl a jak jsme se později
přesvědčili - zimě už odzvonil! Na mezích už
kvetl žlutý podběl, na okraji lesa modrorůžové
plícníky, bílé sasanky a v sadech se začaly nalévat
pupence květů.
Dohodli jsme se na cestě do Kladník. V této
vesničce máme pár dobrých přátel, proto žádný
neprotestoval a mohlo se vyrazit. Stezkou kolem
potoka na malý můstek, potom k mostu za
vesnicí a pěšinou kolem vody jsme přišli až do
Bezuchova, kde bylo tentokrát naše zastavení jen
velmi krátké. Pokračovali jsme kolem zastávky a
nad obcí nás všechny ohromil úžasný pohled na daleké okolí! Je tam rozhled po celém
širém kraji. Od Hostýnských vrchů až po Oderské vrchy na protější straně. Toto místo by
si snad zasloužilo i rozhlednu! Dále jsme procházeli nad Bezuchovem, okolo Oprostovic
až ke starému koupališti za vesnicí a odtud do kopečka kolem jabloňových sadů, kde
jsme se ještě závějemi brouzdali až na horizont a pak z kopečka přímo do Kladník.
První naše zastavení bylo ve výrobně dřevěných peletek. Tam nás odborný pracovník
seznámil s celým výrobním procesem tohoto topiva. Bylo to velmi zajímavé a poučné.
Ovšem příjemnější zastavení bylo v domku našich přátel, kteří nešetřili a nabídli vše, co
dům dal a ještě nás kousek doprovodili na zpáteční cestě. Dříve než jsme opustili vesnici,
projela se naše nejmladší turistka Natálka na voze taženým koňským spřežením, které
tam právě projíždělo návsí.
Další naše putování vedlo už
k domovu. Lesní pěšinou a
mezi poli jsme došli do Šišmy.
Poklidná chůze nás pak dovedla
až k vyhodnocení celého výletu do
domovské hospody.
A tak nám bylo dopřáno prožít
zase jeden nádherný den!
Jana Kolibová
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ZÁJEZD FLORIA KROMĚŘÍŽ A ČECHY POD KOŠÍŘEM
I za nepříznivého chladného a deštivého počasí jsme se vydali dne 11. 5. 2013 na
zájezd pořádaný místním spolkem zahrádkářů na prodejní výstavu květin a stromků
Floria v Kroměříži.
Celkem se zúčastnilo 30 občanů z Hradčan a 9 ze Šišmy. Nové výstaviště Floria
v Kroměříži (otevřený poprvé v roce 2010) tvoří dvě výstavní haly a je celé kompletně
zastřešeno a to včetně venkovních přístřešků, což je výhodou v době nepříznivého
počasí jako nás v tento den doprovázelo. Chloubou výstaviště je 6 okrasných zahrad
– japonská mokrá a suchá, sortimentová, provensálská, stepní a divoká, které do
výstaviště vnesly krásu, pohodu a vtiskly mu neopakovatelnou atmosféru. Na výstavišti
jsme čerpali inspiraci a obdivovali květinové plochy i vzácné stromy. Prohlédli jsme si
výpěstky lilií a tulipánů. Byli k vidění i k zakoupení různé bonsaje, cibuloviny, květiny
do truhlíků i na zahradu, stromky a různé zahrádkářské nebo kuchyňské pomůcky.
Po zhlédnutí výstavy jsme původně měli navštívit Květnou zahradu v Kroměříži, ale
počasí nám nepřálo a tak jsme se vydali do Čech pod Kosířem, kde jsme navštívili
nedávno otevřené muzeum historických kočárů a luceren. Toto muzeum bylo poprvé
otevřeno 11. 7. 2009 a nabízí k zhlédnutí k dnešnímu dni přes 50 kočárů a saní, největší
smuteční kočár všech dob, největší sbírku kočárových luceren ve střední Evropě,
největší sbírku smutečních kočárů. Některé kočáry jsou již zrestaurované, ale některé
můžete vidět v původním stavu.
Odcházeli jsme z tohoto muzea plni
dojmů a s nadšením. Poté se už naše
cesta ubírala k domovu.
Děkujeme za hojnou účast a těšíme
se na další společný zájezd na
některá pěkná místa naší republiky
Petra Skopalíková
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HONBA ZA POKLADEM

V neděli 19. května 2013 vytáhlo sluníčko celkem 39 občanů naší obce na
vycházku - Honbu za pokladem. Celkem se zúčastnilo 15 dospělých a 24
dětí. Na trase přes „Výhon“, alejku k vodárce a přes les k myslivecké chatě
v Pavlovicích čekalo především na děti celkem 10 úkolů. Musely například
uhádnout, k čemu slouží různé staré i moderní předměty, vyluštit křížovku,
projít „ pavučinou“ či „bažinou“, dát dohromady zpřeházené pohádky, anebo
podle pohlednic určovat hrady, zámky či města a vesnice. A abychom to
zpříjemnili i dospělým, i oni se ochotně zapojili do některých úkolů. Na konci
trasy čekala všechny odměna v podobě schovaného pokladu.
Na dospělé čekala lahvinka slivovičky a na děti balíček obsahující sladkosti
a drobné předměty. U chaty jsme si opekli špekáčky a osvěžili limonádou či
pivkem. V podvečerních hodinách jsme se všichni ve zdraví vrátili zpět po
cestě do naší vesničky. Tímto děkujeme za hojnou účast.
Petra Skopalíková
za klub „Veselé opičky“ a ZO ČZS

HRADČANSKÝ PIKNIK VE STYLU 60. LET - 9. ČERVNA

Ottův slovník naučný z přelomu 19. a 20. století označuje piknik jako „merendu,
k níž si účastníci sami přinášejí jídlo a nápoje“.
My jsme pojali piknik jako výlet, kde je hlavní „atrakcí“ bezpochyby dobré
jídlo donesené z domovů, umocněné požitky z krásy přírody v přítomnosti
kamarádů, kde se dospělí pobaví a děti vyřádí. Toto naše již 3. piknikové setkání
proběhlo v poklidnější atmosféře než v minulosti. Zásluhou stále nestálého
počasí se piknik uskutečnil o týden později, než bylo původně plánováno.
I tak organizátoři zvolili bezpečnější místo konání s možností případného
úkrytu před bouří. Sešli jsme se tedy na místním Výletišti patřičně oděni,
neboť letošní piknik byl vzpomínkou na 60. léta. Většina přítomných si alespoň
jedním doplňkem přikrášlila svůj šat. Čelenkou, věnečkem nebo korálky, a tak
nám ve stylu retro proběhlo zábavné, slunečné odpoledne.
Jana Kolibová
ZO ČZS Hradčany
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SBOR DOBROVOLNÝCH HASIČŮ HRADČANY
VÉHONSKÉ PLÓŽÁK
Dne 25. května 2013 se konaly závody mopedů v Nahošovicích. Letos úspěšně
zvládli už III. ročník. Naši hasiči zajišťovali bezpečnost na trati. Tímto hradčanští hasiči děkují za velkou, cennou zkušenost a budou se těšit na další rok, kdy
rádi opět vypomohou.

HODOVÉ SLAVNOSTI
15. a 16. června 2013 se k hodovým slavnostem připojil také Sjezd rodáků
a 100 let sboru dobrovolných hasičů. Přípravy byly velké a náročné ať už pro
všechny spolky či obec. Program oslav byl pestrý. Všechno to začalo sobotou,
kterou měli na starosti hasiči.Od deseti hodin se konala slavnostní schůze SDH
Hradčany, kam byli pozváni zástupci okolních SDH, naši členové a současní i
bývalí zastupitelé obce. Během schůze se předávala ocenění a vyznamenánía
na konci se podával skvělý oběd. Po 13. hodině se všichni přesunuli do areálu Výletiště, kde probíhaly ukázky hasičské a policejní techniky, výcvik psů,
vyproštění osob z automobilu, který nám zapůjčila společnost Modit Přerov.
V 17 hodin začala hrát hudební skupina Novios a postarala se všem o skvělou zábavu. Během večera jsme se mohli podívat i na vystoupení skupiny AsramLeyla a dětského klubu Veselé opičky. Obě vystoupení měla velký
úspěch. Ukončení zábavy bylo naplánováno na půlnoc. Samozřejmě se zábava
protáhla a někteří vydrželi až do čtvrté hodiny ranní. Myslíme, že se celá sobota povedla nad očekávání. Tímto bych chtěla poděkovat obci a všem hasičům
za vzájemnou spolupráci, ale také občanům a všem zúčastněným.
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Nedělní den zahájila svými skladbami Moravská Veselka. O půl desáté
vyšel z Výletiště slavnostní průvod
ke kapli Sv. Antonína Paduánského.
Oslavy započaly projevy, které přednesli nynější starosta obce Ondrej
Koliba a bývalí starostové Martina
Žákovská st. a Zdeněk Složil. Během
projevů položili hasiči věnce k pomníku padlých ve světových válkách.
O půl jedenácté začala slavnostní
mše svatá. Při jejím ukončení byl požehnán nový hasičský prapor,historická hasičská stříkačka a socha Sv. Floriána, která bude zdobit novou hasičskou zbrojnici. Program pokračoval koncertem dechovky Moravská Veselka a umělců
pod vedením pana Stanislava Smočka. Potom se všichni přesunuli na Výletiště,
kde oslavy pokračovaly dle připraveného programu.

VESNICE ROKU
Naše obec se dne 18. června 2013 zúčastnila krajského kola Vesnice Olomouckého kraje roku 2013. Na programu byla např. prohlídka hasičské zbrojnice
a obce, výstava, kterou pořádal zahrádkářský spolek, dále se po vesnici procházel sv. Mikuláš, děvčata májkovala a kluci chodili s pomlázkou. Komise
společně se zastupiteli, z legrace oblečenými ve vězeňském oblečení (i tohle
patřilo do programu), procházeli zajímavá místa naší obce, až nakonec došli na
Výletiště. Tam naši občané předváděli Dračí lodě, piknik v době hippies a byl i
vynikající guláš a zabíjačková specialita “maso z kotle“. Věřím, že si to všichni
skvěle užili. Díky skvělé spolupráci občanů a obce jsme nakonec vybojovali
nejkrásnější 1. místo. Velmi gratuluji a do dalších let přeji naší obci spoustu
úspěchů.

NOHEJBALOVÝ TURNAJ
Dne 22. června 2013 pořádali hasiči již IV. ročník Nohejbalového turnaje. Počasí se vydařilo a vše probíhalo podle našich představ. Letos se turnaje zúčastnilo
osm družstev. Jedno družstvo tvořili i naši hasiči jako každým rokem. Začínalo
se v devět hodin. Pro naše hosty byly jako každý rok připraveny pochoutky
z udírny. První místo obsadili Plantážníci, kterým gratulujeme. Jako poslední
se umístili naši hasiči. Předem doufáme, že příští rok bude pro ně mnohem
úspěšnější.Jinak byla atmosféra velmi příjemná, po odehrání se sedělo při muzice a hodovalo. Všem děkujeme a těšíme se na další ročník.
Markéta Kadlčíková
SDH Hradčany
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OKÉNKO Z CENTRA PRO RODINU RÁJ

V neděli 16. června zpestřily hodové oslavy už tradičně také tvořivé dílničky
realizované Centrem pro rodinu Ráj. Děti, kterými se to na hradčanském výletišti
jen hemžilo, začaly tvořící stanoviště okukovat hned při chystání a brzy se kluci i
holky pustili do vyrábění bločků, obalů na mobil, korunek a kšiltů z monsgummi
nebo šperků z korálků. Děti tvoření velmi zaujalo a některé si dokázaly vyrobit
opravdu všechno, co tento den dílnička nabízela. Děkujeme obci Hradčany za
finanční podporu, díky
které
mohlo
být
tvoření realizováno.
D ě k u j e m e
také
šikovným
pomocnicím,
které
asistovaly mladším a
dětem za spokojené
úsměvy, kterými nás
obdařily :-)
Peťa
Zlámalová
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Další tábory v Pavlovicích pro děti z našeho okolí:
8.-12.7. – Prázdninové povyražení – UKRADENÝ DIAMANT
5.-9.8. Prázdninové povyražení – RYCHLÉ ŠÍPY
20. - 22. 8. Tábor Street dance – TŘI DNY V MUZIKÁLU (jen pro děti
z kroužku)
26.-30.8. - Děkanátní příměstský tábor – CYRIL A METODĚJ – VELKÁ
MORAVA
Pro rodiče s dětmi (není-li uvedeno jinak, akce se koná v Ráji v Pavlovicích:
28.6. ZAHRADNÍ SLAVNOST na zahájení prázdnin – od 17 h soutěže pro děti
o poklad zahradní víly, poník, trampolína, malování na obličej, maxipískoviště,
zahradní hry pro malé i velké – minigolf, člověče nezlob se, kuželky, domino,
dáma, kuličky, vystoupení dívčí kapely HAPPY BAND (Osek n./B.), vystoupení
folkrockové kapely OD NEDĚLE (Veselíčko/Sušice/Pavlovice), vystoupení
kapely POKAŽDÝ JINAK. Tombola, bohaté občerstvení - nanuky, limo,
čepované pivo, grilované speciality
25.7. DEN PRO MAMINKY S DĚTMI - od 9 h - beseda, tvoření, oběd, hry
v areálu Ráje
18.-22.8. TÁBOR PRO MAMINKY S DĚTMI v Dřevohosticích – bližší info a
přihlášky u Jarmily Skřečkové, tel. 777 043 567 nebo na níže uvedeném emailu
25.8. CESTA POHÁDKOVOU ŘÍŠÍ – start od 13 h, trasa 2 km vhodná i pro
kočárky, den plný dobrodružství a zábavy pro celou rodinu…
31.8. ARCIDIECÉZNÍ POUŤ RODIN A DĚTÍ – Sv. Hostýn - mše sv. v 10.15 h s
biskupem Mons. Josefem Hrdličkou. Od 13 do 15 h bude připraven program
plný zábavných disciplín pro děti i rodiče, na který vás zvou děkanátní centra
pro rodinu. Odměny a zmrzlina pro děti zajištěny :-)
Další informace ve vitríně nebo u Petra Školouda na tel.: 739 245 905, email:
rodiny.prerov@seznam.cz www.raj-pavlovice.cz
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Z NAŠÍ KNIHOVNY
ČLOVĚČE, NEZLOB SE
Už tradičně se poslední
lednovou sobotu konal
turnaj v Člověče, nezlob
se pro děti. Úderem třetí
hodiny se jednotliví borci
rozlosovali do skupinek
po třech a vyřazovací kolo
mohlo začít. Z prvního
kola nepostoupili čtyři závodníci, kteří se utkali o
úplně největšího smolaře
této hry. Ti ostatní pokračovali v bojích dále. Po
dvou hodinách jsme konečně měli jména čtyř finalistů. Za velkého povzbuzování ostatních spoluhráčů nakonec zvítězil Tomáš Zapletal, 2. místo obsadila Eva Zapletalová a trojici doplnila Lenka Barotová. Vítězové byli odměněni
diplomem a balíčkem sladkostí. Nikdo však neodešel s prázdnou, na každého
účastníka čekala nějaká sladká odměna.

VELIKONOČNÍ TVOŘENÍ
V sobotu 23. března pořádala místní knihovna pro všechny zájemce velikonoční tvoření. Ukázalo se, že spousta obyvatel má zájem si své domácnosti
velikonočně vyzdobit a přivítat jaro. Tvořivé odpoledne jsme zahájili oblepováním vajíček krepovým papírem. Abychom nemuseli čekat na vytvrdnutí lepidla, pustili jsme se s vervou do vytváření bambulkových zápichů – zajíčků nebo
kuřátek. Tato práce se všem velice dařila
a zanedlouho byla plná zasedací místnost
žluťoučkých kuřátek a zubatých zajíčků.
Z našeho oblepeného vajíčka jsme pomocí
stuhy, tvrdého papíru a děrovačky udělali
létající slepičky. Při této zábavě nám plánovaný čas hrozně rychle uběhl, ale nakonec se většina dětí pustila ještě do stříhání
dekoračních slepiček na ozdobení jarních
větviček ve váze. Své výrobky si všichni
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pyšně odnášeli domů.
Celé odpoledne bylo moc
fajn a už se těšíme na další tvořivou sobotu, která
bude věnována oslavě
Svátku matek.

SVÁTEK MATEK
Výtvarná dílnička věnovaná svátku maminek se
konala v sobotu 4. května.
Sešli jsme se v knihovně
a po společném fotografování jsme začali tvořit přáníčka pro naše milé mámy.
Abychom ji potěšili i malým dárečkem, pustili jsme
se do výroby papírové kytičky. Někdo ji udělal jako
závěsnou dekoraci, jiný
zase jako zápich do květináče. Už tradičně nám čas
velmi rychle utekl a my se
všichni rozeběhli domů.

VELKÁ PRÁZDNINOVÁ DETEKTIVNÍ SOUTĚŽ
Na všechny čtenáře o letošních prázdninách čeká velká detektivní soutěž věnovaná pohádkám. A co to pro vás znamená? Každý týden jedna obálka s úkoly, které budete muset do dalšího týdne vyluštit, zjistit řešení nebo namalovat. Za každý týden budete odměněni body a vyhrává ten, kdo nasbírá nejvíce
bodů. Pro vítěze budou připraveny pěkné ceny. Doufám, že se soutěže s chutí
zúčastníte a tyto celoprázdninové hry se stanou naší novou knihovnickou tradicí. Moc se na vás těším.
Jana Hrbáčková
knihovnice
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OKÝNKO VESELÝCH OPIČEK
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PIRÁTI ZAKOPÁVALI...
DRUH OBLEČENÍ
DRUH CESTY
OPAK BRZY
ČÁST TÝDNE
DRUH ZMRZLINY
OVOCNÁ ŠŤÁVA
DENNÍ TISK
NOČNÍ VIDINY
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100. VÝROČÍ ZALOŽENÍ SDH, HODOVÉ OSLAVY
A SJEZD RODÁKŮ OBCE HRADČANY
Každoročně se na svátek Sv. Antonína konají v naší obci hodové oslavy. Nejinak
tomu bylo i v roce letošním.
A protože na tento rok také připadlo významné výročí 100 let od založení
dobrovolného hasičského sboru a zároveň uplynulo 10 let od posledního
sjezdu rodáků naší obce, tak se tyto oslavy spojily a slavilo se celý víkend
15. a 16. června.
Oslavy odstartovaly již v pátek, kdy se na místním fotbalovém hřišti konalo
tradiční fotbalové utkání svobodných proti ženatým. Až do poloviny utkání
udržovali ženatí se svobodnými vyrovnaný stav, ale postupem času se přece
jen mládí prosadilo a nakonec byl rozdíl ve skóre docela výrazný. Po celou
dobu utkání bylo zajištěno kvalitní občerstvení a o dobrou pohodu se staral
místní discjockej pan Břetislav Vaculík. Sobota 15. června už byla ve znamení
oslav 100 výročí založení sboru dobrovolných hasičů v Hradčanech.
Od ranních hodin se do naší obce sjížděli členové hasičských sborů z okolních
obcí, kteří zapůjčili svou techniku na statické ukázky. V 10 hodin dopoledne
pak začala slavnostní schůze sboru, které se zúčastnili nejen hasiči domácího
sboru, ale také pozvaní hasiči sborů okolních obcí, dále pak členové obecního
zastupitelstva a mnoho dalších pozvaných hostů. V průběhu slavnostní schůze
byli všichni přítomní ústy slečny Hany Michálkové seznámeni s celou historií
sboru od jeho založení až do dnešních dnů.
Poté následoval akt předání slavnostního praporu sboru dobrovolných hasičů,
který nechalo na počest 100 výročí založení sboru vyrobit zastupitelstvo obce.
Dalším bodem slavnostní schůze bylo předávání ocenění a vyznamenání
zasloužilým členům sboru. Po předání ocenění byli všichni přítomní pozvání ke
slavnostnímu obědu a celá schůze byla zakončena společným focením. Další
část sobotního programu se již odehrávala v areálu místního výletiště.
Zde si mohli návštěvníci prohlédnout ukázky jak současné, tak i historické
hasičské techniky, které dominovala nově zrekonstruovaná koňská motorová
stříkačka z roku 1928, kterou pro tuto příležitost zrenovovali členové našeho
sboru. Dále byly k zhlédnutí ukázky sebeobrany a výcviku policejních psů.
Velký zájem vzbudila také ukázka vyprošťování osob z havarovaného vozu,
kterou předvedla jednotka sboru hasičů z Radslavic.
Dalším bodem sobotního programu byla předhodová taneční zábava, kterou
obstarala skupina NOVIOS z Prostějoviček. Přestávky v hudební produkci
vyplnila vystoupení dětského klubu Veselé opičky pod vedením Petry
Skopalíkové a Olinky Zapletalové a dvě vystoupení skupiny břišních tanečnic
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Asram Leyla.Předhodová zábava byla ukončena o půl noci, aby bylo možno
načerpat novou energii na následující den.
V neděli 16 června se již v 8 hodin ráno začali místní občané i ostatní návštěvníci
scházet opět na výletišti, kde k rannímu probuzení vyhrávala Moravská Veselka
ze Sušic. Po deváté hodině se již všichni příchozí začali pomalu připravovat
k slavnostnímu průvodu. Ten vyrazil z výletiště o půl desáté a zamířil ke kapli Sv.
Antonína Paduánského. V čele průvodu šla krojovaná Moravská Veselka, za ní
byla zrenovovaná koňská stříkačka i s posádkou hasičů v dobových uniformách,
tažená nastrojeným koňským spřežením pana Josefa Nováka z Podolí. Dále pak
praporečníci se slavnostními prapory, nosiči věnců a ostatní účastníci průvodu.
Po příchodu průvodu ke kapli Sv. Antonína Paduánského přednesli své projevy
bývalý starosta obce pan Zdeněk Složil, bývalá starostka obce paní Martina
Žákovská a nynější starosta pan Ondrej Koliba.
Za zvuku státní hymny byly položeny věnce k pomníku padlých spoluobčanů ve
světových válkách. Poté již byla zahájena slavnostní mše svatá, kterou sloužil
pan farář Artur Górka a ten také před koncem mše provedl obřad svěcení
koňské stříkačky, hasičského praporu a sochy Sv. Floriána patrona hasičů.
Po ukončení mše svaté byla na pódiu za přítomnosti autora pana Jiřího Lapáčka
slavnostně pokřtěna kniha, Hradčany - dějiny a přítomnost obce“.
Na závěr dopoledního programu před kaplí vystoupil dětský pěvecký sbor
Vocantes,který pod uměleckým vedením pana Michala Sabadáše a pana
Stanislava Smočka udělal hezkou tečku za nedělním dopolednem.
Po slavnostním obědě pokračovalo hodové veselí odpoledním programem.
Návštěvníci mohli zhlédnout fotbalové utkání místního sportovního klubu,
prohlédnout si prostory obecního úřadu a velký zájem byl také o projížďku
kočárem po obci.
Ve tři hodiny odpoledne pak vypukla na Výletišti hodová taneční zábava
s Moravskou Veselkou ze Sušic.
Přestávky muzikantů vyplnila dvě vystoupení dětského folklorního souboru
Trávníček z Přerova a dvě vystoupení Aerobic klubu Sokola Beňov.
Po oba sváteční dny bylo ze strany pořadatelů zajištěno bohaté občerstvení a
spousta vyžití jak pro dospělé, tak pro nejmenší návštěvníky. K dobré pohodě
zajisté také přispělo krásné počasí, které oba dny provázelo.
Na závěr zbývá již jen poděkovat všem, kteří se na zdárném průběhu těchto
významných oslav podíleli a doufat,že ji návštěvníci a hlavně rodáci,kteří už
v obci nebydlí byli s průběhem oslav spokojeni.
Jaromír Václavík
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MĚSÍC ČERVEN ROKU 2013 V NAŠÍ OBCI
Vážení spoluobčané, dovolte mi, abych se ohlédla za událostmi měsíce června
2013 z mého pohledu občana i člena zastupitelstva.
V uplynulém měsíci jsme my všichni prožili několik neopakovatelných oslav
a setkání. Po velkých přípravách s troškou nervového vypětí, aby se všechno
stihlo včas připravit, začal víkend 15. a 16. června 2013. V těchto dvou dnech
jsme slavili 100 let hasičského sboru, svěcení praporu, svěcení sochy sv. Floriana a sjezd rodáků, spojený s hodovými slavnostmi. Takže fofry měli nejen ti,
kteří se podíleli na přípravách, ale také mnohé naše hospodyňky.
Oslavy jsme zahájili v sobotu výročím 100 let Hasičského sboru. Slavnostní
schůze, která proběhla v dopoledních hodinách, se zúčastnili jak místní hasiči,
tak také hasiči z okolních obcí, pozvaní hosté a rovněž ředitel územního odboru HZS Olomouckého kraje z Přerova Ing. Miroslav Čoček. Na programu schůze
bylo zhodnocení celého období činnosti hasičů a založení sboru v Hradčanech.
Zavzpomínali jsme na ty členy sboru, kteří již mezi námi nejsou a minutou
ticha uctili jejich památku. Poté starosta sboru pan Jaroslav Valentík předal
vyznamenání a diplomy zasloužilým hasičům. Po tomto udělení vyznamenání
převzal starosta hasičů dar obce, slavnostní vyšívanou zástavu. Dobrým slavnostním obědem a společnou fotografií před Obecním úřadem byla schůze
ukončena.

Následovalo pro všechny zúčastněné i ostatní občany volné odpoledne na
výletišti. Zde byla předvedena moderní hasičská technika a ukázka náročné
práce hasičů, vyproštění řidiče z havarovaného vozidla. O kulturní zpestření
se postaral dětský klub Veselé opičky. Celé odpoledne i večerní zábavu nám
zpříjemnila nejen hudba skupiny Novios, ale také oblíbené dobroty z udírny.
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V neděli 16. června jsme se probudili do slunného rána a budíčkem nás do
náročného dne vítala dechová kapela Veselka. Tento budíček byl zároveň pozvánkou do slavnostního průvodu, který tvořili vlajkonoši, koňská stříkačka
s dobově ustrojenými hasiči v bílých oblecích, tažená párem běloušů, členové
hasičů, občané a hosté. Průvod prošel obcí z Výletiště na náves, kde probíhala
hlavní část oslav. Nejprve hodová mše svatá, po ní následovalo slavnostní svěcení nádherného hasičského praporu, svěcení sochy svatého Floriána a rovněž
pokřtění knihy o naší obci, která byla k těmto událostem vydána. Tuto slavnost nám zpestřil velmi pěkným koncertem Standa Smoček se svým pěveckým
sborem. Sváteční nedělní oběd pro pozvané hosty ukončil nedělní dopoledne.
Další část oslav probíhala na výletišti za zvuků Veselky, kulturního vystoupení folklorního souboru Trávníček z Přerova a taneční skupiny žen z Beňova.
Po celý den si mohli domácí i hosté prohlédnout naši obec projížďkou v kočáru. Myslím si, že se tyto víkendové akce velmi vydařily a všem, kteří se na nich
podíleli, patří poděkování.
Všichni jsme po tomto víkendu již byli trochu unaveni a čekala nás v úterý soutěž Vesnice roku. Když v pondělí odpoledne starosta obce vyhlásil, že bude na
výletišti setkání občanů k domluvě o této soutěži, tak jsem si říkala, že se nás
po předchozím náročném víkendu asi moc nesejde. Jaké bylo milé překvapení
asi pro všechny, že se nás sešlo asi 40, slovy čtyřicet občanů, do toho se tam
motala fůra dětí a bylo příjemně a veselo. Opět se ukázala soudržnost naší
obce. Vše jsme zhruba domluvili a očekávali následující soutěžní den. V úterý
ráno jsem usedla na své staré kolo s tím, že půjdu také pomáhat. Po příjezdu

na Výletiště jsem nechtěla věřit svým očím, jedni uklízeli, další vařili. V jednom
kotli bublal guláš, v druhém se připravovaly vepřové hody a všichni měli elán
do další práce. Však jsme to také komisi s pýchou vše dopodrobna vylíčili. Ve
dvě hodiny odpoledne to vypuklo naplno a komise již od první minuty, kdy
zastupitelstvo ve vězeňském oblečení vyšlo z Olomoucké vazební věznice –
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pobočky Hradčany (Vaculíkových vrat), z údivu nevycházela. Následovala další
a další překvapení v podobě Mikuláše, májkování a šmigrustu. Při další prezentaci obce jsme hodnotící komisi seznámili jak s probíhající investiční výstavbou
v obci, tak i se záměry do budoucna. Komisi velmi zaujala podpora bytové
výstavby v rámci obce a řešení chátrajících zemědělských objektů, které obec
v letošním roce vykoupí. Na Výletišti následovala ukázka dalších akcí v obci,
například předvedení dračích lodí v podobě necek, hasičské soutěže pro děti
Dráček Soptík, ukázka pikniku ve stylu hippies, již zmíněného guláše a vepřových hodů. Ke všemu neodmyslitelně vyhrávala harmonika pana Školouda
a členové komise si s některými z nás také zatančili. Komise byla asi nejvíce
překvapena zájmem našich občanů, kteří se přišli podívat a aktivně soutěže
zúčastnit, mnozí k tomu čerpali dovolenou. Hodina a půl utekla jako voda,
všichni jsme se snažili předvést to nejlepší ze života v naší vesničce, závěrem
následovalo společné foto a komisi čekalo ještě další překvapení v podobě
utvořeného špalíru s bílými kapesníčky, který jsme neplánovali a i toto bylo ze
strany členů komise velmi ceněno, fotoaparáty cvakaly v jednom kuse.
„Uf“, všichni jsme si oddechli, že je to za námi a budeme očekávat výsledek.
Ten se dostavil již ve středu následující týden, neuvěřitelné se stalo skutečností
a starosta obce s paní místostarostkou dovezli vysněnou ZLATOU STUHU, která je oceněním práce celé obce. Všichni jsme měli obrovskou radost z tohoto
úspěchu a všem patří říci velké DÍKY.
Měsíc červen jsme zakončili tradičním koncertem, který obec každoročně pořádá. Po skupinách Fleret s Jarmilou Šulákovou, skupině Javory sourozenců Ulrychových, skupině George& Beatovens Karla Kahovce s Viktorem Sodomou,
jsme uspořádali koncert skupiny Argema. Členové skupiny přijeli dříve a zahájili tradiční fotbalový zápas
žen svobodné x vdané. Slavnostní výkop provedl zpěvák
skupiny Jaromír Hnilica. V půl
osmé se na výletišti rozezněly tóny první písně a parket
byl od tohoto okamžiku stále
plný až do závěrečné písně
v půl desáté. Podle ohlasu
návštěvníků se koncert všem
moc líbil a budeme se těšit
na příští rok s jinou kapelou.
Blažena Mikulíková
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ZE ZÁKULISÍ SOUTĚŽE VESNICE ROKU
O tom, že jsme v letošním ročníku této prestižní krajské soutěže opět uspěli,
jste se již dočetli v jiné části tohoto časopisu. Já bych vás pro změnu ráda
seznámila se zákulisím této soutěže a s tím, co je vlastně smyslem této soutěže.
Cílem soutěže Vesnice roku v Programu obnovy venkova je hlavně snaha
motivovat obyvatele k aktivní účasti na rozvoji své obce, dát obcím možnost
zveřejnit rozmanitost a pestrost uskutečňovaných programů obnovy vesnic
a zároveň upozornit širokou veřejnost na jejich význam. Nejedná se tedy
zdaleka o výběr „nejkrásnější obce“, jak často prezentují média. Tato soutěž je
pro obce ideální příležitostí, jak se představit lidem zvenčí. Dává jim možnost
pochlubit se novinkami, zapojit fantazii v přípravě zajímavé a pokaždé jiné
prezentace, stmelit kolektiv místních, jejichž nadšení, energie, dobrá vůle,
obětavost a síla dosáhnout vytyčeného cíle jsou hlavními hybnými silami.
Soutěž je organizována na krajské a celostátní úrovni. V krajských kolech se
udělují následující ocenění:
o Zlatá stuha – vítěz krajského kola, nositel titulu Vesnice Olomouckého
kraje roku 2013. Krajský vítěz postupuje do celostátního kola.
o Modrá stuha – za společenský život
o Bílá stuha – za zapojení mládeže do života v obci
o Zelená stuha – za péči o zeleň a životní prostředí – vítěz krajského kola
postupuje do kola celostátního
o Oranžová stuha – za spolupráci obce a zemědělského subjektu – vítěz
krajského kola rovněž postupuje do celostátního kola
Kromě těchto hlavních ocenění může komise udělit:
o 2. a 3. místo v krajském kole soutěže
o Fulínovu cenu za květinovou výzdobu v obci
o Ocenění za vzorné vedení obecní knihovny – vítěz krajského kola
postupuje do celostátní soutěže Knihovna roku
o Cena naděje pro živý venkov – bývá udělována za spolkový život
a občanskou společnost v obci – je to jediná kategorie, která je
bodována, vítěz s největším počtem bodů postupuje z krajského kola
do kola národního
Další diplomy záleží na rozhodnutí hodnotitelské komise.
Obce mohou dále v rámci Vesnice roku soutěžit i se svými stavbami o titul
Zlatá cihla, a to ve třech kategoriích – obnova či rekonstrukce památkově
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chráněných objektů a památek místního významu, obnova či rekonstrukce
staveb venkovské zástavby, nové venkovské stavby.
Stejně jako v jiných soutěžích, ani tady není důležité vyhrát, ale zúčastnit se.
Vítězem se totiž stává každá obec už v okamžiku, kdy se do soutěže přihlásí.
I když pak neobdrží žádný titul, získají hodně cenných zkušeností a za rok
mohou zkusit štěstí znovu.
Do letošního ročníku soutěže se přihlásilo celkem 19 obcí z Olomouckého kraje,
přičemž komise najezdila přes 700 km. Hodnotitelská komise má necelých
čtrnáct dnů na obhlídku všech přihlášených obcí, každé obci věnuje 90 minut
svého času. Každá vesnice se v tomto krátkém, ale pevně daném čase snaží
komisi ukázat nejen své kulturní a společenské aktivity, ale rovněž má příležitost
seznámit komisi s dlouhodobou strategií obce, zejména s plánovanou,
probíhající či již realizovanou výstavbou, úpravou veřejných prostranství, péčí
o zeleň v obci a okolí, ukázat jaké vytváří podmínky pro nové bydlení a růst
obce, jak spolupracuje se zemědělskými subjekty a podobně.
Dle slov předsedkyně komise nebylo rozhodování o vítězi jednoduché.
Všechny obce byly perfektně připravené a snažily se předvést své maximum.
O to více nás může těšit, že právě naše obec v tomto soutěžním klání získala
nejvyšší ocenění v rámci Olomouckého kraje – Zlatou stuhu a jako absolutní
vítěz postupuje do celostátního kola, kde se bude ucházet o titul Vesnice roku
2013. Toto ocenění získá obec, která ze všech zúčastněných obcí nejlépe a
vyváženě obstojí ve všech posuzovaných oblastech. Hodnotitelská komise
sleduje prezentaci společenského života v obci, aktivity občanů, celkový obraz
vesnice, občanskou vybavenost a infrastrukturu, veřejná prostranství, péči o
zeleň a krajinu a v neposlední řadě též koncepční dokumenty obce. Nositel
Zlaté stuhy většinou na první pohled okouzlí hodnotitelskou komisi. Velmi
důležitá je dobře provedená prezentace, kdy se zástupci obce nezapomenou
pochlubit úspěchy opravdu ve všech oblastech života na vesnici. Obce
oceněné tímto nejvyšším oceněním vždy velmi dobře pečují o celkový vzhled
obce, svá veřejná prostranství a budovy. Přitom kulturní a společenský život
prezentovaný činností místních spolků v těchto oceněných obcích bývá
nadstandartně bohatý.
Z vítězství v soutěži vyplývají kromě finančního příspěvku i další ávazky, jako
například účast starosty v hodnotitelské komisi následující dva roky a dále
uspořádání slavnostního vyhlášení výsledků krajského kola soutěže za účasti
zástupců všech soutěžících obcí, vyhlašovatelů soutěže a spousty dalších
hostů. Letošní vyhlášení se tedy uskuteční v naší obci v areálu Výletiště, a to
v pátek 26. července 2013, kdy slavnostní vyhlášení výsledků soutěže za účasti
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pozvaných hostů bude probíhat v době od 9,00 do 15,00 hodin, poté budou
brány Výletiště otevřeny pro všechny místní občany na společnou oslavu
vítězství. Tímto jste všichni srdečně zváni, vždyť vítězství je hlavně zásluha vás
všech.
Na závěr malá rekapitulace účasti naší obce v soutěži Vesnice Olomouckého
kraje:
o 2010 – poprvé jsme se zúčastnili této soutěže a získali jsme ocenění za
nejlepší květinovou výzdobu, tzv.
Fulínovu cenu
o 2011 – druhá účast v soutěži a získané nádherné III. místo v krajském kole
soutěže
o 2012 – třetí účast a ocenění Modrá stuha za společenský život v obci
+ vítěz v soutěži Zlatá cihla - o novou venkovskou stavbu – kapli Sv.
Ant. Paduánského
o 2013 – čtvrtá účast a ocenění Zlatá stuha, tj. absolutní vítěz krajského kola
soutěže, postup do celostátního
kola.
					
Martina Žákovská
(v článku byly použity informace z brožury Vesnice roku v Olomouckém kraji)
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Z REDAKČNÍ POŠTY
PODĚKOVÁNÍ
Vážený pane starosto Ondreji Kolibo,
vážení přestavitelé obce,
rád bych Vám touto cestou vyjádřil uznání a poděkování za akce spojené se
100. výročím založení hasičského sboru a sjezdem rodáků, které se uskutečnily 15. a 16. 6. 2013 ve Vaší a mé rodné obci Hradčanech.
Celé uspořádání slavnostních dní bylo velmi pěkné, určitě velmi organizačně
náročné , snoubila se tradice, kultura, sport i zábava.
Jak jsem poznal při svých procházkách po známých místech svého mládí i
rozhovorech s lidmi, může se obec Hradčany prezentovat velmi pěkným prostředím, obdivuhodnou obecní a soukromou výstavbou domů, bytů a zařízení
s dobrými záměry do budoucna.
Mé uznání a poděkování patří všem členům vedení obce v uplynulých 20-ti
letech i všem možná tak trochu bezejmeným občanům, s nimiž jsem také
hovořil a kteří dotvářejí ducha vesnice. Dobré a dlouhodobě prospěšné věci
nelze realizovat během dvou nebo tří let, vždy jde o časově náročné záležitosti.
Do další práce přeji pevné zdraví, dobré nápady, solidní finanční zázemí pro
obec, úctu, pokoru a dobré mezilidské vztahy.

Zdraví Ing. Jaroslav Klesnil, CSc - rodák z domu č. 73
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POZVÁNKY NA AKCE V HRADČANECH I OKOLÍ
SPOLEČENSKÉ ODPOLEDNE S PROGRAMEM PRO DĚTI
Dne 3. srpna 2013 pořádá SK Hradčany a FC Langsam tradiční akci pro děti
i dospělé. Den dětí připadá sice na 1. června, proč ho ale neoslavit o prázdninách spolu se sportovním klubem. Akce má v Hradčanech již dlouholetou tradici, pořádá se již přes deset let. Ani letos děti i dospělí nepřijdou zkrátka, je nachystaný bohatý program. K tanci i poslechu zahraje Záhorská kapela, pro děti
budou připravené hry a soutěže s odměnou, skákací hrad, malování na obličej,
jízda na koni, losování o ceny. Bohaté občerstvení zajištěno - míchané nápoje,
točení pivo a makrely na roštu. Akce se uskuteční za každého počasí. Přijďte
si spolu s dětmi udělat příjemné odpoledne na Výletiště v Hradčanech. Začínáme od 15 hodin, od 20 hodin diskotéka. Těší se na Vás sportovci v Hradčanech.

POZVÁNKA DO DŘEVOHOSTIC NA JUBILEJNÍ
20. ROČNÍK
„SETKÁNÍ DECHOVÝCH
HUDEB“

Vás srdečně zve na

XX.Setkání

dechov˘ch hudeb
areál zámecké zahrady Dřevohostice

27. a 28. července 2013
sobota 27. července

neděle 28. července

15 hodin – Zahájení programu

14 hodin – Slavnostní zahájení hlavního programu

Vystoupení folklórních souborů

Dobový jarmark

20 hodin – Taneční veselice

20 hodin – Taneční veselice

• DH Kalíšek Dřevohostice
• Malý dechový orchestr
Františka Tkadlčíka
• ZUŠ Přerov
• Mistříňanka

• DH Moravská Veselka
• DH Skaličané Slovensko
• Muzikanti z jižních Čech
• DH Vlčnovjanka
• Gloria

Vstupné jednotné po celý den: sobota – 80 Kč, neděle – 100 Kč

Ladislav Sigmund

Občerstvení zajištěno po oba programové dny

Elan spol. s r.o. Přerov

Už podvacáté se sejdou
v Dřevohosticích nejlepší
dechovky. Hradčany byly
vždy dechovkovou obcí s řadou výborných muzikantů a
jejich občané se dechovek
v Dřevohosticích pravidelně
zúčastňují. Přijďte si i letos
do zámecké zahrady poslechnout vynikající dechové soubory z Moravy, Čech
i Slovenska. Letos to bude
slavnostnější jako jindy,
vždyť se bude slavit 20. výročí od založení jedné z nejvýznamnějších kulturních
akcí Přerovska.

Městys
Dřevohostice
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ÚKOL PRO CHYTRÉ HLAVY - úkol č. 2
Milé děti,
máme tu další letošní číslo našich Hradčanských rozhledů a tedy i další úkol,
který čeká na vyřešení. Sice jsme v minulém čísle psali, že sladká odměna bude
po správném vyřešení udělena třem vylosovaným, ale protože se nám sešlo
6 správných odpovědí, odměnili jsme nakonec všechny výherce. Těmi byli:
Stanislav Hradil ml., Natálie Heroldová, Klára Žákovská, Markéta Žákovská,
Lucie a Klára Valentíkovy.
A teď už k druhému úkolu. Tentokrát se musíte spolehnout na své básnické
sklony a budete vytvářet rýmy. Pomoci vám k tomu může obyčejný kalendář,
protože to bude hra se jmény. Vašim úkolem bude doplnit jména všech tet tak,
aby se básnička pěkně rýmovala. Své odpovědi nezapomeňte podepsané dát
do schránky u obecního úřadu.
Hodně zdaru při řešení úkolu!
Ivona Mikulíková
Kolik tet má Agáta
Naše malá Agáta, spadla ráno do bláta.
,,To je ale patálie,“ volá teta………… .
„Vylezla jsi z komína?“ ptá se teta ……………… .
„Dnešní děti hrozně jančí,“ povzdechla si teta …………. .
„Ona jistě nerada,“ špitla teta ………………. .
„Zavolejte pro doktora!“ panikaří teta …………….. .
„Vem si za vzor Pepánka!“ káže teta ……………… .
„Samé bláto, samá špína!“spráskla ruce teta …………… .
„Však se zase umyje,“broukla teta ………………. .
„Hlavně že je holka živa,“ uzavřela teta ……………….. .
A co malá Agáta umazaná od bláta ?
Umyla se za chvilenku a už zase hopsá venku.
Líbí se jí velký svět, kde je tolik různých tet.

Hradčanské rozhledy

léto 2013

SPOLEČENSKÁ RUBRIKA
VÝZNAMNÉ JUBILEUM

si v měsících duben, květen a červen připomněli tito naši
spoluobčané
60 let
65 let
Krejčí Helena
Hrbáček Jiří
Jančíková Vítězslava
70 let
Jančík Ladislav 		
Všem jubilantům blahopřejeme a do dalších let přejeme pevné zdraví, osobní štěstí
a životní optimismus.

OPUSTILI NÁS
pan Evžen Vaculík
Vážení pozůstalí, přijměte prosím upřímnou soustrast nad ztrátou blízkého člověka.

VÍTÁME DO ŽIVOTA
Daniel Janků narozen 6. května 2013
Vážení rodiče, přejeme Vám i Vašemu děťátku mnoho zdraví a radostných chvil.

FOTOGALERIE UDÁLOSTÍ
OSLAVY 100 LET VÝROČÍ ZALOŽENÍ SDH,HODOVÉ OSLAVY A SJEZD RODÁKŮ

FOTOGALERIE UDÁLOSTÍ
PREZENTACE OBCE V SOUTĚŽI VESNICE ROKU OLOMOUCKÉHO KRAJE

