Hradčanské

rozhledy

Umělecká řezbářka Adéla Vaculííková při ukázce svého řemesla

1 – 2011

Vydavatel: Obec Hradčany
Adresa redakce: Obecní úřad Hradčany
Hradčany, 751 11 Radslavice
Redakční rada: Martina Žákovská ml.
Ondrej Koliba
Blažena Mikulíková
Martina Žákovská
Ev. č. u MKČR: E 188 22
Periodicita: čtvrtletník
Náklad: 130 výtisků
Místo, datum a číslo vydání: Hradčany, duben 2011, číslo 1/2011
Další informace: www.obechradcany.cz
Grafická úprava: Martina Žákovská ml.
Tisk: EURO-PRINT Přerov, s.r.o.

Uzávěrka příštího čísla: 15. 6. 2011

Slovo starosty
Vážení spoluobčané,
přeji Vám, aby čtení prvního vydání Hradčanských rozhledů v roce 2011
provázelo krásné jarní počasí. Letošní dlouhá zima se nenechala zahanbit
a já doufám, že sdílíte můj názor, že ani obec nezůstala pozadu. Díky
obětavosti pana Josefa Žákovského, který v kteroukoliv denní i noční dobu
uklízel chodníky a vjezdy od sněhové nadílky a pánové František a Pavel
Tomčíkovi prováděli prohrnování obecních komunikací a částečně
kritických míst na výpadovkách z Hradčan jsme měli život o cosi
jednodušší. Chtěl bych poděkovat občanům za trpělivost v zimním období,
úklid sněhu se musí provádět postupně, a pokud někde zůstává nějaká ta
hromádka po odhrnování, není zase takový problém vzít lopatu a u toho
„svého“ si to upravit, jak potřebuji.
Vrátím se ale k tomu jaru. Jako každoročně bude i letos probíhat úklid
obce a okolí pod heslem „Aby jaro mohlo přijít“ za účasti členů všech
místních spolků. Chtěl bych požádat občany, aby se k akci připojili aspoň v
okolí svého domu. Současně bude probíhat sběr železa, kdy si úklidem
starých „krámů“ pomůžete a současně podpoříte spolkové pokladny. Je
možné, že tyto řádky budete číst těsně po termínu této akce a tato už bude
minulostí. Slova o žádoucí podpoře akce ale platí i v dalších letech.
V poslední době často slyším připomínky, proč tak bohatá obec jako jsou
Hradčany, nepořizuje to, nebo ono a podobné poznámky jsou slyšet i v
okolních obcích. Současné zastupitelstvo má před sebou úkol vyřešit hlavní
problém a to splaškovou kanalizaci a čistírnu odpadních vod. I kdybychom
sloučili všechny obecní finanční prostředky i s předpokládanými příjmy, bez
poskytnutí dotace na uvedenou akci zatím nemáme. K tomu je dlouhodobě
rozpracována zamýšlená stavba „hasičárny“, což je víceúčelová budova
určená v budoucnu pro spolkovou činnost a obecní potřeby. Dále je na řadě
bytový dům ve stadiu projektové přípravy a i tato stavba má podle názoru
zastupitelstva prioritu. Pokud tedy bude v následujících letech příznivá
finanční situace, nic nebude bránit tomu, aby se realizovaly i jiné projekty.
O nich sice můžeme debatovat, na jejich uskutečnění však přijde řada po
ukončení těch současných. Je třeba také myslet na to, aby byla obec
schopna v budoucnu „utáhnout“ finančně vše, co se vybuduje.
Na závěr tohoto úvodníku bych chtěl upozornit na „Plán akcí na rok
2011“. Je to smršť společenských a sportovních akcí pořádaných všemi
místními spolky a obcí. Lze si jen přát, aby vše vyšlo tak, jak si to
organizátoři představují a občanům co nejlepší prožití letošního roku.
Nabídka je pestrá, každý si může vybrat podle svého gusta, a pokud někdo
v nabídce nemá to své, může přiložit ruku k dílu. Ne všechny aktivity jsou

úspěšné, je třeba trpělivosti a mravenčí práce - výsledek se v případě
dobrého záměru dostaví.
Ondrej Koliba, starosta obce Hradčany

Co se děje v obci
✗ Svoz komunálního odpadu se v letošním roce koná každé sudé
pondělí. Pokud dojde ke změnám, budete včas informováni obecním
rozhlasem.
✗ 9. dubna proběhne v naší obci sběr nebezpečného odpadu a
elektrozařízení
✗ V rámci záručních oprav v budově OÚ byla řešena i podlaha v sále
místního pohostinství. Závady byly k plné spokojenosti odstraněny a byl
zakoupen jednokotoučový čistící stroj, který je využit k nanášení
konzervačního oleje. Stav podlahy se viditelně zlepšil, je třeba dodržovat
zákaz používání saponátů při mytí podlahy po akcích. Další drobné
opravy lišt provedeme vlastními silami. Sál bude po ukončení sezony
vymalován, už si to delší dobu zaslouží.
✗ Výkop přívodu vody na fotbalové hřiště byl doplněn odvodněním
uvedených v minulých rozhledech. Je plně funkční, celé zimní období
jsme mohli pozorovat, kolik vody je z okolí hřiště drenáží odváděno.
Účinek můžeme pozorovat i v okolí studny u hřiště, kde dříve byla trvale
mokřina. Snad budou s výsledkem spokojeni i sportovci.
✗ Nové židle v sále i kapli slouží nejen k lepšímu komfortu uvedených
protor, ale šetříme naše vybení před poškozením při neustálém
stěhování. Židle v kapli jsou esteticky vhodnější a dobře doplňují
stávající vybavení.
✗ Topoly u bývalého kravína byly pokáceny firmou pana Olejníka a
poděkování za šetrný přístup k okolním pozemkům a hlavně za
bezpečné provedení na rizikovém místě u trafostanice patří nejen jemu,
ale i jeho spolupracovníkům. Další fáze - prodej a úklid dřeva proběhl
snad k plné spokojenosti všech zúčastněných stran. Nyní budeme čekat
jak dopadne jednání o vyčištění odvodňovacího příkopu u
vodohospodářů, kde jsme zařazeni do akcí pro letošní jaro. Byl
zpracován jednoduchý projekt, probíhá výběrové řízení na dodavatele
stavby a nyní musíme doufat ve štědrost Ministerstva zemědělství, které
přiděluje finanční prostředky na tyto akce.
✗ Krádeže a vandalismus jsou v poslední době stále více vyslovovaná
slova. Naší obce se bohužel týkají také. 7. února byly na budově

Obecního úřadu odcizeny měděné okapové svody, které jsme nahradili
s řádným zajištěním - škoda 6.800,- Kč. Sotva byl případ pro nezjištění
pachatele odložen, udeřil zloděj znovu. Tentokrát odcizil svody jiné, ty
které byly nově zabezpečeny poškodil. Tentokrát jsme přistoupili k
náhradě svody plastovými - způsobená škoda jako minule. Chtěl bych
znovu požádat občany aby si svůj majetek řádně zabezpečili a všímali si
podezřelého chování cizích lidí. Některé případy se v minulosti odehrály
i přes den a jen díky pozornosti našich občanů nezůstaly nepotrestány.
Pokud chceme mít obecní i soukromý majetek v pořádku, nesmíme
tolerovat ani ty drobnější přestupky.
✗ Výletiště, které máme by nám mohly některé obce závidět. Co je to ale
platné, když dochází k ničení toho, co s nemalými náklady udržujeme.
Počmáraný a plný vyškrábaných nápisů je hudební altánek, stoly pod
střechou společenské budovy popálené, každý večer nové hromádky
kapesníků, obalů od potravin a nápojů, krabičky od cigaret, nedopalky to vše nás donutilo k nočnímu zamykání výletiště. Pro ilustraci je
připojeno několik fotografií. Z výletiště jsme byli nuceni odstranit
prolézačky které byly částečně
poškozeny mladými karatisty,
částečně se na nich podepsal
zub času a staly se pro děti
nebezpečnými. Obec nechá
zpracovat projekt na zařízení
nové. Máme nabídku na projekt
zdarma a navíc pomoc při
zpracování žádosti o dotaci. To
vše pravděpodobně pro rok
2012.
Jedna z poškozených laviček a stolů

✗ Koncert skupiny Javory - dne 27. května se bude konat na místním

✗

výletišti koncert skupiny Javory s Hanou a Petrem Ulrychovými z Brna.
Začátek koncertu bude v 19.00 hod., po koncertu Vás zveme na malé
posezení při reprodukované hudbě. Přijďte si užít další nevšední
umělecký zážitek v našich Hradčanech. Přejme si jen, aby vyšlo počasí,
to ostatní zaručuje kvalita skupiny Javory. Informace o předplatném a
dalších podrobnostech budou včas zveřejněny.
2. dubna byla na obecním úřadě za dohledu místostarostky otevřena
kasička z kapličky, do které se nasbíralo celkem 3872 Kč. Část peněz
byla použita na květinovou výzdobu, 3000 Kč bylo uloženo na OÚ na
zakoupení betlému do kapličky. Děkujeme tímto za dobrovolné dary.

Informace občanům
Úřední hodiny na OÚ
Pondělí
13.00 – 17.00
Středa
17.00 – 19.00
Otevírací doba knihovny
Čtvrtek
17.00 – 19.00
Sobota
8.00 – 10.30
Otevírací doba hostince
Pondělí
zavřeno
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
15.00 – 22.00
Otevírací doba obchodu
Pondělí
6.00 – 11.00
Úterý
6.00 – 13.30
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
Středa
13.00 – 13.30
Čtvrtek
7.30 – 8.00
Pátek
12.00 – 13.00
telefon: 721/89 71 56

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 – 15.00
telefon do ordinace: 581/79 13 05

Občané, kteří si nepřejí, aby se o nich v budoucnu psalo ve
čtvrtletníku, popřípadě byly zveřejněny jejich fotografie, nahlaste to,
prosím, na obecní úřad, nebo nám to oznamte e-mailem na adresu
uvedenou níže.

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

Proč třídit odpad?
Důvodů, proč třídit odpad je několik. Správné třídění odpadů:
1.
2.
3.
4.
5.

zajišťuje čistější životní prostředí,
šetří přírodní zdroje surovin a energie,
redukuje množství odpadů na skládkách,
umožňuje opětovné využití odpadů,
šetří vaše peníze (poplatek za odvoz odpadu se stanovuje
podle nákladů na netříděný odpad)
6. třídění odpadu je nám uloženo zákonem.
Sklo
Výroba recyklovaného skla je taktéž méně náročná na spotřebu energie.
Vytříděné sklo navíc při výrobě částečně nahrazuje neobnovitelné suroviny,

jako jsou sklářské písky, vápenec a dolomit, které se běžně k výrobě skla
používají. Sklo je možné recyklovat donekonečna, ale je důležité pečlivě od
sebe roztřídit bílé a barevné sklo. V naší obci se sklo sbírá dohromady,
třídění probíhá na třídící lince.
Patří sem:
lahve od nápojů, skleněné nádoby, tabulové sklo
NEPATŘÍ:
porcelán, keramika, zrcadlo, autosklo, drátěné sklo
Plasty a nápojové kartony
Plasty představují ohromnou zátěž pro životní prostředí. Obsahují těžké
kovy, které se při spalování dostávají do ovzduší spolu s oxidem uhelnatým
a dalšími nebezpečnými látkami, které se pak nahromadí v lidském těle.
Recyklace plastů patří k jedněm z nejméně ekologických recyklací, proto
by bylo vhodné výrazně omezit množství plastových odpadů jak
v domácnostech, tak v podnicích. Dalším důvodem můžou být vysoké
nároky na kapacitu skládkování. Plasty jsou navíc vyráběny z ropy, což je
neobnovitelný přírodní zdroj. Při recyklaci je nutné dotřídit plasty podle
druhů, což opět probíhá na třídící lince, kde se zároveň roztřiďují i vhozené
nápojové kartony.
Z PET láhví se vyrábějí vlákna, která se přidávají do tzv. zátěžových
koberců nebo do výplní spacích pytlů a zimních bund. Z igelitových fólií se
opět vyrábí různé fólie a pytle, polystyren se používá k výrobě speciálních
cihel. Z ostatního plastu lze vyrobit např.: odpadkové koše, zahradní
nábytek, protihlukové stěny aj.
POZOR: před vhozením do kontejneru povolte uzávěr PET lahve, slisujte
nebo sešlápněte a utáhněte uzávěr, aby láhev zůstala slisovaná. Kelímky a
nápojové kartony vhazujte vypláchnuté vodou.
Patří sem:
plastové nádoby a lahve, výrobky z plastů, kelímky od
jogurtů, obaly od šamponů, sprch. gelů, prac. prášků, aviváže, igel. tašky,
sáčky, fólie atd. krabice od džusů, mléka, vín apod.
NEPATŘÍ:
obaly se zbytky jídel a nápojů, plastové a novodurové
trubky, podlahové krytiny, linolea, molitan, těsnění, obaly od nebezpečných
odpadů a chemikálií atd.
Papír
Tříděním papíru šetříme nejen naše lesy, ale také vodní zdroje a energii.
Výroba recyklovaného papíru je mnohem méně náročná na spotřebu vody
a energie. Z recyklovaného papíru se vyrábí knihy, sešity, krabice,
hygienické výrobky aj. Papír je možné recyklovat 5x – 7x. Sběr papíru
probíhá v ZŠ Pavlovice u Přerova 2x ročně – na jaře a na podzim.
Patří sem:
noviny, časopisy, krabice, lepenka, kartony, kancelářský
papír, obálky, sešity
NEPATŘÍ:
mokrý, mastný nebo jinak znečištěný papír

Nebezpečné odpady a vyřazený elektroodpad
Látky obsažené v nebezpečných odpadech (olovo, rtuť, rozpouštědla,
kyseliny, …) mohou v případě neodborné manipulace či odstranění
proniknout do podzemních vod a tím pádem se mohou dostat do
potravinového řetězce a vážně poškodit lidské zdraví. Proto by se tyto
odpady měly odevzdávat ve sběrných dvorech nebo mobilních sběrnách
nebezpečného odpadu. Tyto sběrny jsou vybaveny speciálními kontejnery,
ze kterých nemohou nebezpečné látky uniknout. Po jejich vytřídění se s
odpady nakládá v souladu se zákonem o odpadech, tj. spálením ve
spalovnách nebezpečných odpadů (dále jen NO), odstraněním na
skládkách NO, dalším využitím v případě elektroodpadu.
V naší obci probíhá sběr NO a elektroodpadu pravidelně na jaře a na
podzim.
Můžete odevzdat: zbytky barev, laků, rozpouštědel a obaly od nich, oleje,
prošlé léky, pneumatiky, baterie, elektroodpad – ledničky, PC, televize,
tiskárny atd.
V letošním roce proběhne sběr nebezpečného odpadu a
elektrozařízení v sobotu 9. dubna 2011.
Drobný elektroodpad – mobily, MP3, nabíječky, drobné kuchyňské
spotřebiče – tyto odpady můžete odkládat po celý rok do E-Boxu
umístěném v suterénu Obecního úřadu
Baterie, monočlánky – můžete odevzdat do sběrné nádoby v místní
prodejně potravin
Značky na obalech = naši rádci při třídění odpadů
Každý obal je vyroben z nějakého materiálu a někdy je velmi obtížné
poznat, z čeho je obal vyroben. Proto jsou na obalech různé značky, které
nás informují, jak máme s takovým obalem po použití naložit.
Šipky s číslem nebo zkratkou nás informují o materiálu, z něhož je
obal vyroben. Podle nich poznáme, do kterého kontejneru (Jak
třídit) máme obal později vyhodit. V tabulce jsou nejčastější kódy:
Materiál
Papír
Vlnitá lepenka
Hladká lepenka
Bílé sklo
Zelené sklo
Hnědé sklo
Ocel

Písmenný
kód
PAP
PAP
PAP
GL
GL
GL
FE

Číselný kód
22
20
21
70
71
72
40

Hliník
Dřevo
Polyethylentereftalát
Polypropylén
Polystyrén
Polyetylén
(rozvětvený)
Polyetylén (lineární)

ALU
FOR
PET
PP
PS

41
50
1
5
6

LDPE

4

HDPE

Kombinovaný obal

C/

Nápojový karton

C/PAP

2
obal je vyroben z více materiálů a
ten za lomítkem převládá
81 a 84 kombinovaný obal, kde
převládá papír

Panáček s košem znamená, že použitý obal máme hodit do
příslušné nádoby na odpad. Pokud je se jedná o obaly od
chemických výrobků, přečtěte si informace od výrobce, zda obal
nevyžaduje specifický způsob nakládání. Pokud obsahuje nějaké
nebezpečné látky, odnáší se do sběrny nebezpečných odpadů nebo na
sběrné dvory.
Zelený bod znamená, že je za obal zaplaceno do systému EKOKOM, jenž zajišťuje sběr a využití obalových odpadů. Pokud si
koupíte obal, na kterém je značka ZELENÝ BOD znamená to, že
výrobce zaplatil za jeho recyklaci. Takže, až vypijete limonádu nebo dojíte
sušenky, odhoďte jejich obaly do barevného kontejneru.
Děkujeme tímto všem občanům, kteří se zapojili do třídění odpadů v naší
obci a díky tomu obec získala v roce 2010 za zpětný odběr obalů a
elektroodpadu celkem 14.638 Kč. Peníze budou použity na úhradu nákladů
spojených s odstraněním komunálních, velkoobjemových a nebezpečných
odpadů, které za rok 2010 činily celkem 93.862 Kč.
Na poplatcích bylo v roce 2010 vybráno od občanů celkem 28.575 Kč.
Náklady za rok 2010 na jednoho občana činily cca 341 Kč, úhrada od
občanů činí 100,- Kč za občana, obec by tedy doplácela 241 Kč na jednoho
občana. Díky třídění odpadů tento doplatek činí o 53 Kč méně, tj. 188 Kč
na občana!
TŘIĎTE ODPAD – šetříte tak nejen své peníze, ale i přírodu a zároveň
děláte něco pro své zdraví – častým chozením k našim kontejnerům
ZHUBNETE :-)
Martina Žákovská, místostarostka

SDH Hradčany
Dne 30. 12. 2010 se od 18.00 hod konala Výroční valná hromada SDH
Hradčany. Výroční valné hromady se zúčastnili hasiči SDH Hradčany,
zástupci obce Hradčany, dále hasiči ostatních sborů v rámci okrsku
Pavlovice, zástupci okrsku Pavlovice, zástupci českého zahrádkářského
svazu, místní organizace Hradčany.

Starosta SDH Hradčany přečetl zprávu o činnosti za rok 2010, kde byla
zhodnocena činnost sboru a to na úseku soutěží v rámci okrskového kola
v požárním sportu, dále činnost na úseku prevence vzniku požárů a
následná likvidace ohnisek požáru na místní skládce v Hradčanech. Dále
byla starostou vzpomenuta kulturně společenská stránka činnosti sboru a
to Májová veselice, turnaj v nohejbale o Pohár starosty SDH a spolupráce
s obcí a ostatními spolky v rámci konání hodových oslav a koncertu
skupiny Fleret. Dále byla vyhodnocena činnost sboru při povodních v roce
2010, kdy se SDH Hradčany účastnili evakuačních prací v obci Troubky a
následných úklidových prací v obci Troubky, Hradčany a v obci Heřmanice
v Libereckém kraji. Starosta sboru poděkoval všem hasičům za aktivní
přístup při uvedených akcích.
Dále byl přednesen návrh akcí na rok 2011, kde byla nastíněna činnost
sboru na následující rok. Tak jak bylo navrženo, bude pokračováno ve
spolupráci s obcí a ostatními spolky v rámci obce Hradčany, dále se
budeme účastnit okrskových soutěží v požárním sportu, v červnu bude
uspořádán nohejbalový turnaj, bude pokračováno v tradici konání plesů,
vodění medvěda, lampiónového průvodu spojeného s pálením vater a
slavnostním kladení věnců za zesnulé hasiče. V případě potřeby bude

potom poskytnuta pomoc při mimořádných událostech. Dále starosta sboru
uložil hasičům SDH řádně se účastnit pravidelných školení pořádaných
HZS, stanicí Přerov, pokračovat v započatých pracích na historické
stříkačce, koňce a řádně prezentovat obec a sbor zejména slušným
vystupováním na veřejnosti. Dále byli členské základně SDH Hradčany
představeni nový členové SDH a to Tomáš Kolava, Tereza Koutná a Hanka
Michálková. Dále bylo odhlasováno odvolání stávajícího velitele JSDH
Tomáše Otčenáška a schválen nový velitel JSDH Pavel Michálek.
V rozpravě bylo starostou obce Hradčany poděkováno členům SDH za
reprezentaci obce Hradčany a byla přislíbena další spolupráce s obcí
v následujícím roce. Dále byla přednesena zdravice od zástupce okrsku a
zástupců zúčastněných sborů SDH.
Jaroslav Valentík, starosta SDH

Z aktivit Zahrádkářského svazu
Obecní zabíjačka
Stalo se již tradicí, že každý rok
v předvánočním čase pořádá místní
zahrádkářský spolek obecní zabíjačku.
Nejinak tomu bylo také tohoto roku.Termín
byl stanoven na pátek 10. prosince
a sobotu 11. prosince.
S přípravou na tuto bezesporu náročnou
akci se začalo již ve čtvrtek. Od dopoledne
se na místní výletiště svážely kotle na
vaření zabijačkových specialit, připravovalo se dřevo na topení a také se
postavil vojenský stan, který posloužil jako dočasná výrobna všech
zabijačkových specialit.
A jelikož původní dodavatel
čuníků vypověděl služby, bylo
odpoledne potřeba zajet do
Břestu pro prvního náhradního
vepříka. Po příjezdu na farmu do
Břestu jsme se nestačili divit,
nejlépe to zhodnotil František
Tomaník ml., který po spatření
čuníka prohlásil: „To není prase,
ale hroch.“ A nutno dodat, že měl
pravdu, čuník byl opravdu

obrovský. Po půlhodinovém snažení se nám ho podařilo dostat do
přepravní klece a pak už jsme se vypravili na cestu k domovu. Prasátko
jsme zavezli k Tomčíkům do chlívku a potom jsme se už odebrali
k domovům načerpat síly na další den.
V pátek o půl sedmé ráno jsme se sešli na dvoře u pana Františka
Tomčíka, kde se provedlo zabití, vykrvení a opaření prasátek.
Mezi tím, co se první vepřík
vykrvoval a pařil, ostatní zajeli pro
druhého čuníka. Než se vrátili, bylo
již první prasátko patřičně očištěné a
připravené pro odvoz na výletiště,
kde se pod přísným dohledem
našeho dvorního řezníka Pepíka
Macháče
provádělo
rozbourání
prasátek. Maso a vnitřnosti určené
k výrobě specialit se dalo vařit do již
roztopených kotlů a ostatní maso a
sádlo se uvedlo do oku lahodící podoby a připravilo se k prodeji.
Když bylo všechno, co se dalo do kotlů patřičně uvařené, odneslo se to
do vojenského stanu, kde se po nezbytném ochutnání začalo s výrobou
zabijačkových specialit.
Něco se pokrájelo, něco se pomlelo a po nějaké době už bylo vidět první
jitrničky, jelítka, tlačenku a také ovárek. Také se připravilo několik specialit
jako je panenka zapečená v sekané, maso zapečené v jitrničkovém prejtu
a v neposlední řadě nefalšovaný zabijačkový gulášek, jehož přípravy se
opět ujala Dáša Macháčová a byl to gulášek chuti veskrze lahodné.
Poslední fází bylo uvaření vyrobených jitrniček, jelítek a tlačenek a
příprava černé polévky. Pak už se vychlazené maso naskládalo do polic
v našem improvizovaném obchodě, tam se po dovaření a vychlazení
přidaly také jitrničky, jelítka a tlačenky, černá polévka se slila do hrnců a
jelikož už byla doba pokročilá,
rozešli jsme se k domovům, protože
v sobotu ráno na nás čekal ještě
jeden čuník. Ten se opět zamordoval
na dvoře u Tomčíků a pak už se
všechno přestěhovalo na výletiště,
kde se znova roztočil již výše
zmiňovaný kolotoč prací, tentokrát
už za dozoru přihlížejících diváků.
Maso z předchozího dne bylo
během chvilky rozprodané, takže
kdo si ráno nepřivstal, musel čekat na novou várku do odpoledne.
Po vytažení masa ze sobotního prasátka z kotle se ve stanu rozpoutalo

velké rojení návštěvníků chtivých ochutnání. Kdo si na co ukázal, to dostal
na tácek a pak už se všichni spokojeně olizovali až za ušima. Ve vnitřních
prostorách budovy na výletišti mohli návštěvníci ochutnat výborný gulášek,
pečené maso se zelím, prejty se zelím a jak už to na zabijačce bývává,
také svařáček, slivovičku a pivečko.
O dobrou pohodu všech zúčastněných se staral harmonikář Ladislav
Olšanský a v odpoledních hodinách Šišemská recesistická dámská
hudební skupina.
Na závěr nezbývá než všem spolupachatelům této akce poděkovat za
pomoc a ochotu, návštěvníkům za vytvoření dobré nálady a doufat, že se
za rok opět ve stejně hojném počtu sejdeme.
Jaromír Václavík

Bowlingový večer
V sobotu 18.prosince uspořádal spolek zahrádkářů pro své členy, ale
také ostatní příznivce bowlingový večer v Zubr Aréně Přerov. O šesté
hodině večerní, na tuto dobu byl stanoven začátek hry, bylo možno
v pěkném prostředí bowlingového centra napočítat více než dvacet
nadšenců této bezesporu zajímavé hry.
Měli jsme objednané všechny čtyři
dráhy, a tak si mohl každý zahrát
podle libosti. Na někom bylo vidět,
že hraje poprvé a s hrou plnou
záludností se teprve seznamuje, ale
postupem
času
se
i
těmto
začátečníkům začalo dařit a kuželky
padaly jak přezrálé hrušky ze
stromu. Naše krásnější protějšky
vytvořily ženské družstvo a nutno
říci, že se jim dařilo zdatně prohánět
i zkušené hráče. Nešlo ani tak o to kdo vyhraje, ale hlavně o pobavení se
v kruhu přátel a dobrou zábavu vůbec. A to se, jak bylo patrné z výrazu

všech přítomných určitě povedlo.
Po dvou hodinách zápolení s kuželkami se všichni plní zážitků rozjeli
k domovům.
Hana Tomčíková

Vycházka na Svatého Štěpána
I
tento
rok
jsme
se
v našem
zahrádkářsko-turistickém spolku dohodli,
že v období Vánočních svátků nebudeme
jen polehávat u televizí a konzumovat
všechny ty sváteční dobroty, ale že také
uděláme něco prospěšného pro tělo a
ducha. Proto jsme se rozhodli, že se na
svátek svatého Štěpána vypravíme do
nedalekých Dřevohostic, abychom se
podívali jestlipak se v jejich krásném
betlému neobjevila nějaká ta nová postava.
Sraz výletníků byl stanoven na jednu
hodinu po obědě. Sešlo se nás celkem
sedm a i přes nepřízeň počasí jsme se po
nezbytném fotografování vypravili na cestu.
Na druhou hodinu odpolední jsme měli u
betléma
domluvený
sraz
s panem
Kvasnicou, který nám přislíbil zahrát
koledy. Času na cestu jsme tedy měli dost,
a tak nebylo potřeba pospíchat.
Do Dřevohostic jsme dorazili po
půlhodině chůze, a jelikož jsme ještě měli
dostatek času, chtěli jsme nahlédnout, jak
byl vyzdoben zdejší kostel, ale k naší
smůle bylo zavřeno. Odebrali jsme se proto
na náměstí, kde byl postavem betlém.

Po setkání s panem Kvasnicou jsme mu popřáli krásné svátky, a pak se
společně přesunuli k betlému, kde nám, jak slíbil, zahrál několik koled. Po
poslechu koled a prohlídce betléma, který se rozrostl o další dvě nové
postavy, jsme se ještě vyfotografovali a potom už nabrali kurz k domovu.
Celou akci jsme zakončili v naší domácí hospůdce s příslibem, že příští rok
se k betlému určitě zase podíváme
Hana Tomčíková
Novoroční vycházka
1. ledna jako každý rok pořádali zahrádkáři novoroční vycházku kolem
Hradčan. Cílem bylo nabrat síly po vánočním lenošení a silvestrovském
veselí. Zúčastnilo se 30 občanů a 6 psů. Nejmladším účastníkem byla
dvouměsíční Janička Walenkova.

Naše nenáročná trasa vedla jako vloni kolem potoka ke skládce přes
letiště. Došli jsme až k zadní Debři a přes Tvrdý důl, Debřičky a Výhon
jsme došli na výletiště, kde bylo ukončení a zhodnocení vycházky, která se
všem zúčastněným líbila, protože vedla pěknou zimní přírodou.
Hana Tomčíková
Přednáška a ukázka dřevořezby
V sobotu 29. ledna se 24 občanů sešlo v sále
obecního domu na přednášku Adély Vaculíkové
pořádanou zahrádkáři. Naše mladá umělecká
řezbářka Adéla Vaculíková nás seznámila
s mnoha zajímavostmi z historie řezbářství,
druhů používaného dřeva, různých nástrojů,
které používá při své práci. Nechyběla praktická
ukázka výroby misky, kterou si s chutí mnozí vyzkoušeli, hlavně děti tato

činnost velice zaujala a s chutí přiložily ruku k dílu. Přednášku doplnila
ukázkou výrobků této mladé umělkyně.
Kdo
se
nemohl
přednášky
zúčastnit, může obdivovat zatím
největší dílo Adély, kterým je socha
Panny Marie v naší kapli. Tímto
chceme za zúčastněné občany
poděkovat Adéle za zajímavou
přednášku.
Hana Tomčíková

Vycházka naučnou stezkou dřevohostickým lesem

13. února jsme zvolili vycházku do Dřevohostického lesa, kde se nachází
naučná stezka.Zúčastnilo se 16 turistů a 1 pes. Dřevohostický les je
evropská významná lokalita zařazena do soustavy NATURA 2000.
Rozkládá se na katastrálním území Bezuchov, Dřevohostice, Hradčany,
Nahošovice, Radkova Lhota, Šišma a má rozlohu 310 ha.
1.zastavení u Svatého Jána - zastavení pojednává o geografii,
geomorfologii, pedologii, dále o krajinné charakteristice a o klimatu. Pro
zajímavost průměrná roční teplota vzduchu je u nás 8,1 – 9°C a průměrný
roční úhrn srážek je 601-700 mm.
2. zastavení Obecní chata - původní dřevěná bouda sloužila jako ochrana
při špatném počasí pro hajného a lesní dělníky již koncem 19. století. Do

padesátých let minulého století byla využívaná členy mysliveckého spolku
Dřevohostice. O pár let později se začal stav dřevěnice zhoršovat, až se
propadla střecha a potom se celá stavba zbortila. V roce 1992 přešel les do
majetku obce a v roce 1993 začali přípravné práce k výstavbě nové chaty.
V součastné době převzali patronát nad obecní chatou hasiči
z Dřevohostic.
3. zastavení Seník - toto zastavení
popisuje, které zvířata a ptáky
můžeme v Dřevohostickém lese
spatřit.
4. zastavení Radkovská louka - na
tomto zastavení jsou popisovány
květiny a plevele, které zde rostou.
5. zastavení - Nesvadbův pomník
Zde došlo při čekané na zvěř dne
5. června 1930 k nešťastné události,
kdy se vlastní zbraní postřelil hajný
Inocenc Nevřela a 6. června zemřel.
6. zastavení Zadní seník – obnova
lesa, při tomto zastavení se můžeme
dovědět, jaké druhy stromů zde
rostou.
7. zastavení- Zadní včelín
Pro nás toto zastavení bylo velice
zajímavé, protože popisuje jak vývoj
včel je dokonalý. Je zde možno
zhlédnout všechna vývojová studia od vajíčka přes larvy, polokukly, kukly
až po dospělce. Pro zajímavost: včelí matka může naklást až 1500 vajíček
denně.
8. zastavení Dřevohostický mohylník – Bezuchovsko, tady je popisováno
jak se táhne mohylový hřbitov na terénním hřbetu od Nahošovic
k Bezuchovu.
9. zastavení Místo letecké tragédie - zde na tomto místě došlo 19. listopadu
1957 k pádu vojenského bombardéru IL 28, při kterém zahynuli Tři mladí
letci. Navigátor nadporučík František Spurný, radista-střelec staršina
Bohumil Utínek a pilot poručík Miroslav Matějka.
10. zastavení Svatý Eustach - Sv.Eustach je často zaměňován se sv.
Hubertem, oba jsou patroni myslivců. Toto zastavení je na místě, kde by se
měl poutník zastavit a vnímat čas a prostor k rozjímání a odpočinku.
11. zastavení – Dřevohostický mohylník – Nahošovsko
Mohylový hřbitov patří do skupiny záhorských mohylníků. V mohylách se
našly kosterní pozůstatky, keramika, pazourkové nástroje, ozdoby
z měděného drátu a vrtané sekeromlaty.

12. zastavení Pohled na městečko Dřevohostice - na tomto místě zatím
není žádný popis, protože přestárlé stromy, které vadí ve výhledu se
momentálně kácejí a uklízejí. Potom se udělá panoramatická fotka
městečka a vývěska se doplní.
Celá tato naučná stezka měří 6,79km. Procházku po této stezce můžeme
doporučit, protože se zapomene na starosti a problémy všedního dne a
člověk se ještě něco dozví.
Josef Tomčík
Naši chlapi v akci
K příležitosti oslav Mezinárodního dne
žen uspořádal i tento rok místní spolek
zahrádkářů soutěž o nejlepší pomazánku,
nazvanou ,,NAŠI CHLAPI V AKCI‘‘.
Tajemství soutěže spočívá v tom,že muži
vyrobí doma pomazánky, podotýkám, že
bez pomoci žen a ženy potom pomazánky
hodnotí a podle počtu přidělených bodů té
které pomazánce, se pak vyhlašuje celkový
vítěz pomazánkového klání. V případě rovnosti bodů dosažených od žen,
pak rozhoduje počet bodů, které přidělí pomazánkám muži. V letošním roce
se uskutečnila již třetí přehlídka pomazánek. Na soutěžních stolech bylo
možno nejen shlédnout, ale hlavně ochutnat různé druhy pomazánek. K
potěšení mlsných jazýčků tu byly pomazánky rybí, sýrové, zeleninové,
různé masové kombinace a dokonce jedna sladká pomazánka, kterou
vyrobil nejmladší účastník klání, kuchařský benjamínek Tomáš Zapletal.

Letošního již třetího ročníku se zúčastnilo 17 kuchařů amatérů, kteří
připravili celkem 36 soutěžních vzorků pomazánek.
Každá z hodnotících žen, kterých se letos dostavilo celkem 50, obdržela
při vstupu do soutěžního sálu malého panáčka aperitivu na povzbuzení
chuťových buněk a samozřejmě také květinu k MDŽ.

Ochutnat a hlavně vybrat ze všech vzorků ten nejlepší, nebyl jistě snadný
úkol, ale i tak se ho všechny přítomné ženy zhostily s velkým přehledem.
A tady jsou již konečné výsledky letošního klání o krále pomazánek:

1. místo pan Zdeněk Tihelka se 39 hlasy od žen a 10 od můžů
2. místo Ing. Lukáš Kolíbal se 37 hlasy od ženy a 12 od mužů
3. místo pan Josef Tomčík se 35 hlasy od žen a 5 od mužů
4. místo pan Jaromír Václavík se 31 hlasy os žen a 5 od mužů
5. místo pan Vojtěch Horák s 27 hlasy od žen a 8 od mužů
Po vyhlášení výsledků a předání
pěkných cen se rozběhla taneční
zábava se skupinou RYTMUS 10.
Součástí zábavy byla také bohatá
tombola,ve které ti šťastnější vyhráli
pěkné ceny a těm na které se
nedostalo přejeme hodně štěstí
příště.
Z ohlasu zúčastněných je patrné,
že tato akce měla velký úspěch a
nezbývá než doufat, že příštího
ročníku se zúčastní ještě více kuchařských nadšenců. Za všechny si
dovoluji uvést ohlas jedné ze zúčastněných žen paní JADRNÍČKOVÉ.
,,Tak byly jsme tady mezi prvníma. Ochutnávka super. Byly jsme
přivítány zlatým jelzinem a kvítečkem v květináči. Atmosféra výborná.
Všechny pomazánky jsou výborné, chlapci a hoši z Hradčan také a já jim
fandím. Tato akce se mně moc líbí“.
Na závěr nezbývá než poděkovat všem organizátorům za zdárný průběh
akce. Zvláštní poděkování patří panu Vítězslavu Horákovi, který zapůjčil na
tuto akci stroj na výrobu točené zmrzliny, na které si všichni pochutnávali.
A také děkujeme paní Andreje Klvaňové,která zmrzlinový stroj obsluhovala.
Jen tak dále zahrádkáři.
Hana Tomčíková
Kdo byl měl zájem podívat se na fotky z činnosti zahrádkářského spolku
a z různých akcí, najdete je na stránkách www.obechradcany.cz v rubrice
Spolku zahrádkářů i na rajčeti, na které se dostanete pomocí odkazu z
výše ovedených stránek.

SK Hradčany
V sobotu 22. ledna se konal v sále místního pohostinství v pořadí již
čtvrtý Papučový ples pořádaný sportovci. Nastalo shánění věcných darů
do tomboly, letos se jich opravdu sešlo požehnaně a obstarávání cukroví
do bufetu. Velice nás překvapila úroveň všech zákusků i slaných výrobků
a za to všem maminkám, manželkám i babičkám fotbalistů děkujeme.
Záhorská kapela byla velice překvapená omlazeným osazenstvem, ale
zvládla svou roli naprosto dokonale. Kulturním zážitkem bylo pro nás
vystoupení členek oddílu TJ SOKOL BEŇOV se svým kankánem, pořádně
to v sále rozpumpovaly. Diváci je odměnili zaslouženým potleskem.
Nechyběla ani tradiční mazurka, soutěže a dobře jsme se bavili o půlnoci
při vyhlašování tomboly. Tancovalo se až do ranních hodin. Děkujeme
všem, co se podíleli na zdárném průběhu akce. Za rok na viděnou se těší
sportovci.
Za SK Hradčany „1996“ Alena Žákovská

Z naší knihovny
Konečně se objevilo jarní počasí, sluníčko hřeje, ptáčci zpívají, přesto
doufám, že i v tak krásném čase si najdete čas na návštěvu obecní
knihovny. Knihovna má pro letošní rok připraveno spoustu akcí pro děti i
dospělé.
V měsíci březnu jsou to dvě akce. První - KRIMINÁLNÍ VEČER - je
určena všem milovníkům detektivního žánru. Bude se konat v pátek 18.
března 2011 v prostorách knihovny. Bude pro vás připraven kvíz na téma
detektivka, pro mladší čtenáře omalovánka a křížovka a samozřejmě
hodinové posezení s napínavou detektivní povídkou v podání knihovnice.
V sobotu 26. března je pak pro děti a jejich rodiče připravena velikonoční

dílnička zaměřená na výrobu velikonočních dekorací, které poslouží
k výzdobě obecního úřadu, knihovny a samozřejmě si své výrobky budete
moci odnést domů.
V sobotu 29.ledna 2011 proběhl již 4.ročník dětského turnaje v Člověče,
nezlob se. Byla velká škoda, že se letos akce zúčastnilo jen málo
soutěžících. I přesto jsme strávili velmi příjemné odpoledne plné dlouhých
soubojů o nejlepšího hráče. Po dlouhých bojích se na prvním místě umístila
Klára Valentíková, druhé místo obsadila Lenka Barotová a pomyslný bronz
si odnesla Anežka Hrušková. Ještě jednou všem gratuluji.
První týden v dubnu proběhne
cirkulace výměnných souborů.
Vracet se budou knihy se
zelným pruhem a žlutozeleným
pruhem. Pokud máte tyto knihy
doma, prosím o jejich vrácení do
konce března. K zapůjčení jsou
také časopisy Lidé a Země
s cestopisnými
reportážemi
nebo časopisy zaměřené na
stavbu
domu,
zařizování
domácnosti, budování zahrady.
Od poloviny letošního roku vám
také nabídneme nové tituly –
Praktickou ženu a časopis
Zahrádkář
nebo
Receptář.
Přijďte hlasovat do knihovny,
jaké časopisy vám v knihovně
schází.

A teď malá ochutnávka, ze které
můžete v knihovně vybírat:
Pro ženy
Táňa Keleová – Vasilková: SRDCE V TEMNOTÁCH
Klára je zničená, v poslední době pod neustálým
psychickým tlakem doma i v práci, nic ji netěší, snad jen
dvě krásné děti, jejichž objetí hřeje. Netuší však, že
všechny události jsou jen předehrou skutečné bolesti a
smutku. Osud jí přichystal mnohem větší trápení, s nímž
se bude muset vyrovnat, a její srdce nadlouho zahalí tma.

Kubátová Táňa: ABSTINENTKA
Pokud se nám líbí nějaký muž, který je pro nás nedosažitelný,
můžeme se k tomu postavit dvěma způsoby. Buď se budeme
trápit a topit v beznaději, nebo si ze sebe budeme dělat
legraci. Mirka zvolila ten druhý způsob. Je pevně rozhodnutá
zvládnout s humorem jak Hynkovu počáteční nevšímavost, tak
i pozdější zjištění, že Hynek svůj zájem o ni kdovíproč považuje za
nežádoucí.
Detektivka:
Kačírková,Eva: RIZIKO POVOLÁNÍ
Dopravní nehoda, při níž pod koly nákladního automobilu
zemře mladá dívka, spustí proud dramatických událostí.
Detektivní příběh dnes již proslulé autorky zavede čtenáře
nejen do prostředí řidičů kamionů, ale také do pražského
uměleckého světa a do soukromí slavné filmové hvězdy. Další, s předchozí
vraždou zdánlivě nesouvisející násilná smrt znamená pro vyšetřovatele
nejen novou záhadu, ale také stopu vedoucí k překvapivému rozluštění.
Morrell, David: V pasti
Překrásně vyzdobené ulice Santa Fe zraněný Paul ani
nevnímá. Postřelen a vyčerpán ztrátou krve prchá před dobře
vycvičenými pronásledovateli. Nejde jen o něho - pod kabátem
tiskne malé dítě, které musí za každou cenu zachránit. Když
se mu na chvíli podaří ztratit se ozbrojeným mužům z očí,
ukryje se v jednom z domů. Musí okamžitě začít pracovat na
obraně usedlosti, zraněný nemá šanci zabijákům utéci.
za obecní knihovnu Jana Hrbáčková

Okénko z Centra pro rodinu Ráj
O dobrodružství života s námi přemýšlely i děti ve škole
V únoru a březnu tohoto roku si žáci každé třídy pavlovické ZŠ na pár
hodin odpočinuli od učení a mohli se intenzivněji zabývat přemýšlením o
sobě i vztazích s druhými lidmi. No, přemýšlením... jen o přemýšlení to
rozhodně nebylo – mnoho jsme si toho mohli prožít v praxi – předvést,
zahrát, nacvičit na modelových situacích, prostě vyzkoušet „na vlastní

kůži“. Ani o zábavu nouze nebyla, například při přehrávání běžných situací
asertivně, pasivně a agresivně v 6. třídě, nebo předvádění emocí
v sedmičce jsme se opravdu nasmáli, ale při tom jsme si i uvědomili
některé důležité věci. Dvouhodinové besedy jsme prožili ve velmi příjemné
a otevřené atmosféře, nechyběly příběhy, dotazy, diskuse, často si žáci
vysloužili i nějaký ten domácí úkol, o jehož splnění se snažili do našeho
dalšího setkání. :-) Tímto chci poděkovat všem žákům i učitelům za
vstřícnost, otevřenost a aktivní zapojení a přeji vše dobré do dalšího života
a za rok zase naviděnou!
lektorka Petra Školoudová
Besedy
vycházejí
z Besedy v ZŠ Pavlovice – jaro 2011
preventivního
programu 9. tř. - Láska a plánování rodiny
„Etické otázky všedního dne“, 8. tř. - Osobnost a sebevědomí člověka
který zpracovalo a používalo 7. tř. - Emoce, jak s nimi zacházet?
Centrum pro rodinu Zlín od 6. tř. - Kompas v nás
podzimu 1994. Od roku 2009 5. a 4. tř. - Od dětství k dospělosti
funguje
ucelený
systém
- Rozdíly a pochopení mezi
preventivních programů, a to už
lidmi
nejen ve Zlíně, ale v mnoha
- Jak nám rodiče dali největší
dalších městech. Tyto programy
dar
jsou sestaveny podle čtyř 3. tř. - Myšlenky a vztahy
programových řad (u menších 2. tř. - Jak spolu mluvíme
dětí
jsou
některá
témata 1. tř. - Já a moji kamarádi
sloučena):
1) Jak si poradit se životem –
kdo jsem a jaký mám být (rozvoj osobnosti)
2) Člověk mezi lidmi (mezilidské vztahy obecně)
3) Na cestě za láskou (rodinné, partnerské a manželské vztahy,
rodičovství)
4) Tudy cesta nevede – a jak to má být správně (prevence proti patolog.
jevům)
Od roku 2010 spolupracuje
centrum pro rodinu Ráj se ZŠ
Pavlovice, kde lektorka Petra
Školoudová každoročně realizuje
besedy z tohoto programu.
H.Š.

POZVÁNKY aneb Pojďte s námi do toho!
V sobotu 2.dubna chystáme společně s ostatními spolky a obcí tradiční
ekoakci na úklid přírody v Hradčanech a okolí – „ABY JARO MOHLO
PŘIJÍT“. Sraz v 9 hodin u zastávky. S sebou rukavice, pytel nebo igelitku.
Ukončení okolo 12 hodin na hřišti, kde bude pro účastníky akce připraveno
občerstvení. Jsou to „naše“ Hradčany, tak o ně pečujme :-) Předem díky za
každou ruku.
Milé ženy – maminky i babičky, potřebujete se ve shonu všedních
dnů na chvilku zastavit a načerpat nových sil? Pak přijměte pozvánku
na POSTNÍCH 24 HODIN PRO ŽENY – v CPR Ráj v Pavlovicích – od
pátečního večera 8. do soboty 9. dubna. Témata k zamyšlení: pátek –
"Proč když jsem slabá, tak jsem silná?" , sobota dopoledne: „Jak
vydržet sama se sebou?“ , sobota odpoledne adorace, možnost
svátosti smíření, mše sv. Program povede Bc. Marcela Řezníčková
z Centra pro rodinný život v Olomouci a P. Pavel Hofírek – děkan z Přerova
Cena: včetně ubytování a stravy 320 Kč. Informace a přihlášky:
Veronika
Rychtová,
tel.:
732
550 219,
email:

veronikarychtova@seznam.cz
Zveme vás na tradiční Velikonoční ples – v sobotu 30.dubna 2011.
Vstupenky už nyní v předprodeji v CPR Ráj, po dohodě doručíme až
k vám domů :-)

Pokud se chcete připojit k Pěší pouti rodin na Sv. Hostýn, tak vězte, že
bude i letos – a to v sobotu 7. května. Zájemci sledujte bližší info.
V květnu v rámci Národního týdne pro rodinu pro vás chystáme
nahlédnutí do všech našich „pracovišť“ (míst, kde děláme každý týden
pravidelné programy). Těšte se na zajímavé programy a průřez vším, co s
námi můžete prožít...
10.5. - Den otevřených dveří v klubu maminek Domaželice (fara)
11.5. - Den otevřených dveří v Oáze v Předmostí (fara)
12.5. - Den otevřených dveří v Ráji v Pavlovicích
V neděli 22. května bude další ročník soutěže ZPÍVÁ CELÁ RODINA
ANEB HRADČANSKÝ SLAVÍČEK. Akce se uskuteční od 13 hodin
v Hradčanech na výletišti. Soutěže se mohou zúčastnit tříčlenné týmy
(alespoň jeden z účastníků musí být dospělý, mohou to být vzdálenější
příbuzní), mohou zpívat bez doprovodu, s vlastním doprovodem nebo
s doprovodem karaoke. Mohou se zúčastnit rodiny z širokého okolí. Všichni
soutěžící obdrží pěkné ceny. Přihlášky do soutěže do 12.5. v CPR Ráj
nebo na tel.: 731 604 120, e-mail: rodiny.prerov@seznam.cz Pro diváky:
tombola, možnost hlasování o vítěze, občerstvení, od 16 hod kapela
Leopardi.
V létě máme pro vás nabídku těchto akcí:
1.-8.7. Tábor pro maminky s dětmi ve Vrběticích
3.-16.7. Tábor pro děti v Pístovicích u Vyškova
5. - 10.7. Tábor Mise - pro děti a mládež 12-17 let
18.-25.7. Tábor pro maminky s dětmi – Velké Losiny
18.-22.7. Prázdninové povyražení pro děti 9-15 let - Pavlovice
25.-29.7. Prázdninové povyražení pro děti 6-8 let - Pavlovice
30.7.-6.8. Dovolená rodin – místo bude upřesněno
6.-13.8. Stanový tvořivý tábor pro děti do 12 let – Jeseníky
22.-26.8. Příměstský tábor v Předmostí
28.8. Cesta pohádkovou říší
Také budou pravidelné programy pro rodiče s dětmi - volná herna,
tvořivé dny a den pro maminky
Další

informace ve vitríně nebo na tel.: 731 604 120, email:
rodiny.prerov@seznam.cz www.raj-pavlovice.cz
Za tým CPR Ráj Hana Školoudová

Exkurze do biocentra v Roštíně
V lednu letošního roku uskutečnili zastupitelé naší obce odbornou exkurzi
v ekologické výtopně v obci Roštín. Roštín je malebná vesnice v bývalém
kroměřížském okrese, má okolo 700 obyvatel. Centrální výtopna se
nachází na okraji vesnice, zásobuje prakticky všechny domácnosti ve
vesnici, dále školu, faru, obecní úřad a několik soukromých komerčních
objektů. Výtopna spaluje prosušenou obilnou a řepkovou slámu, takže se
jedná o 100% ekologický a obnovitelný zdroj energie. Na začátku procesu
se nachází dvouřadový válečkový podavač na který umístí obsluha pomocí
vysokozdvižného vozíku balíky slámy o rozměrech cca 0,9x1,2x2,2 m.
Váha jednoho balíku je okolo 300 kg. Na podavače lze nejednou umístit až
20 balíků slámy. To je první a zároveň poslední zásah obsluhy do chodu
spalovny. Od tohoto okamžiku je chod plně automatizovaný a bezobslužný.
Balíky se pohybují na válečkové dráze až k ocelovému boxu o velikosti
jednoho balíku. Do něj je balík uzavřen a překlopen do vertikální polohy.
Ocelový box je zachycen na fotografii, v levé části je vidět kotel.

Ve spodní části boxu je šíbr, který se vysune a balík spadne vlastní
vahou do topeniště. Okamžitě se šíbr začne uzavírat (funguje zároveň jako
řezací nůž) a z původního balíku o délce 2,2 m odřeže 50 cm, které
zůstanou v topeništi, jsou pístem pomalu posouvány a odhořívají. Zbývající
část balíku zůstává v ocelovém boxu, který je pro případ zahoření vybaven
požárním skrápěcím systémem. Po odhoření slámy v topeništi se proces
opakuje. Výkon kotle je 4 MW. Ohřátá voda je odváděna do akumulační
nádrže o objemu 150 m3. Čerpadly a izolovaným potrubím DN 200 je
potom rozváděna do obce k jednotlivým odběratelům. Teplá voda
přiváděná do obce má teplotu 86 °C a tlak 500 kPa, vratná větev má na

vstupu do akumulační nádrže 70°C a tlak 400 kPa. Rozdíl teplot je pouze
do 20°C, což je při počtu odběratelů a celkové délce trasy 8 km minimální
ztráta. Jak velký, či spíše malý zásah je potřeba udělat v domácnosti
můžete vidět na druhé fotografii. Ve spodní části je přívod a odvod topné
vody z obecního rozvodu, nad nimi je malý deskový výměník dle velikosti
vytápěného domu, na který navazuje topný okruh domácnosti, který lze bez
problémů napojit na stávající systém topení a přípravy teplé užitkové vody.
Výměník je vybaven obchvatem, což lidem umožňuje napustit svůj systém

obecní vodou, která je už upravena inhibitory koroze.
Co asi každého občana nejvíce zajímá, jsou náklady na topnou sezónu.
Záleží samozřejmě na velikosti domu, zateplení a teplotě na jakou se
vytápí. Podle rozhovoru s majitelem navštíveného domu se náklady
pohybují v relaci 20 – 24 000 Kč za rok.
Možná si někdo položí otázku, jaký má pro nás význam jezdit na takové
exkurze. Máme přeci v obci rozvod ekologického plynu. Přesto si dovolím
s takovým názorem polemizovat. Každý den jsme svědky turbulencí, které
zasahují nejrůznější oblasti světa. To co dnes bereme, jako samozřejmé
může být za 10 let vzpomínkou na bezstarostnou minulost. Naše republika
je naprosto závislá na dovozu fosilních paliv. Jejich zásoby se pomalu
tenčí, navíc se často nachází na území nevyzpytatelných režimů.
Roštínské biocentrum mě nadchlo ekologičností, účinností procesu a
hlavně využitím jen a pouze tuzemských zdrojů. Další rozvoj těchto
technologií je otázka přístupu státu a nastavení systému dotací na pořízení
investice. Běžný provoz je v kladných číslech a přináší obci zisk. Další
informace můžete nalézt na stránkách obce na adrese www.rostin.cz.
Radek Hruška

Zhodnocení šachového turnaje
V sobotu 15. 1. 2011 proběhl už
4. ročník turnaje o šachového přeborníka
obce Hradčany pro rok 2011. Turnaj se konal
v pěkném prostředí sálu místního hostince
za hojné účasti 21 hráčů. Přestože se na
šachovnicích sváděly nelítostné boje, po celý
šachový turnaj zde byla přátelská a vstřícná
atmosféra. Celým turnajem nás provázel
vtipným
průvodním
slovem
František
Maceček, který se spolu s Přerovským
šachovým rozhodčím Jiřím Filoušem starali o
bezchybný průběh turnaje. V turnaji nebylo
žádného rozdílu mezi věkovými kategoriemi.
Pro občerstvení hráčů byl připraven výborný
gulášek. Celkovým vítězem šachového
turnaje se stal po zásluze František
Zábranský, druhé místo obsadil vítěz
loňského ročníku Jan Kubíček a na třetím
skončil Petr Vaculík. Z Hradčanských hráčů
se nejvíce dařilo Josefu Žákovskému, který
po postupu do finálové skupiny skončil na
šestém místě.
Rovněž musíme vyzvednout skvělé výkony
věkově nejstaršího účastníka turnaje pana
Antonína Kundráta, který se umístil
vzhledem k jeho věku „na výborném“ 11
místě hned za panem Otou Kubíček
několikanásobným vítězem předchozích
ročníků. Turnaj včetně vyhlášení výsledků
byl ukončen v 16 hodin.
Sponzoři turnaje byli:
„Obec Hradčany“
„Hanácká Kyselka“
„PIVOVAR ZUBR“
Závěrem nezbývá než poděkovat všem organizátorům turnaje za pomoc,
hráčům za účast, obci za podporu a těšit se na další podobné příjemné
setkání u šachovnic.
Břetislav Vaculík

Výjezd JSDH na první letošní požár
Dne 07. 2. 2011 v 16.19 hod. byli
členové výjezdu JSDH Hradčany
vysláni operačním střediskem HZS
k
požáru
motorové
části
kompaktoru
na
skládce
v
Hradčanech. Po příjezdu na místo
bylo provedeno hašení pomocí
vlastních hasičských přístrojů a to
do příjezdu HZS Přerov s cisternou.
Následně poté byly nataženy dva hasební proudy „C“ k uhašení motorové
části kompaktoru. Po lokalizaci požáru místní jednotka zůstala z
preventivních důvodů na místě, kde monitorovala případná další ložiska
požáru. Díky velmi včasnému zásahu JSDH Hradčany a následně HZS
Přerov nedošlo k rozšíření požáru na uložený odpad. Na místě se dále
nacházely jednotky SDH Dřevohostice a SDH Radslavice.
Za JSDH Hradčany Jaroslav Valentík

Vodění medvěda
Dne 6.3.2011, kolem deváté hodiny ranní, za krásného slunečného
počasí se u místní hasičské zbrojnice začali scházet již první občané naší
obce. Konalo se totiž již tradiční vodění medvěda, které znamená ukončení
času hodování. Zpočátku byste všechny zúčastněné poznali, ale jakmile se

oblékli do masek a přidali nezbytné líčení, málokdo by je poznal a to
především manželé. Při letošním vodění medvěda to nám manželům, totiž
natřely především ženy, které v průvodu převažovaly. Na omluvu
manželům může být to, že funkce hostitele průvodu v místě bydliště se
všichni manželé zhostili na výbornou. Ostatně jako všichni občané obce,
které průvod navštívil. Nechyběly tradiční koblížky, jednohubky, chlebíčky a
samozřejmě u Blaženky Mikulíkové řízečky a u Franty Tomaníka uzené
maso přímo z udírny.
O hudbu se postaral vynikající pan
Školoud, který zřejmě nestárne a hrál
jako za mlada. Na buben ho doprovodil
Petr Školoud, v současné době také již
tradiční hudebník na vodění medvěda.
Poděkování patří všem, kteří se průvodu
zúčastnili, především potom všem
občanům obce Hradčan, kteří průvod u
svých domovů přivítali a pohostili.
Samozřejmě patří i dětem, kteří průvod
doprovodily a vydržely až do samého
konce. Všichni se již těšíme na příští rok, kdy se sejdeme opět u vodění
medvěda. Děkujeme i obci, která poskytla masky na průvod.
SK a SDH Hradčany

Jak pomáhá sčítání
Jistě jste si položili otázku, k čemu nám vlastně je sčítání obyvatel.
Napadne vás řada argumentů, proč je to zbytečné vyhazování peněz a
„otravování“ nás občanů dalšími formulářemi a vyplňování nesmyslných
kolonek. Následující řádky poodhalí pozitiva, která ze sčítání lidu plynou.
K čemu se tedy výsledky používají a jak se promítne vyplnění či nevyplnění
sčítacího listu do našeho běžného života?
•
Hasiči - informace ze sčítání lidu budou velmi důležité pro hasiče
a další složky integrovaných záchranných systémů. Poskytují informace,
kolik je v kterém domě bytů, z čeho jsou nosné zdi, z jakého materiálu jsou
domy postaveny, na jaké přípojky jsou připojeny (např. plyn), jak je dům
vysoký, kolik má pater. To vše potřebují záchranáři znát, aby mohli lidem
v daném domě co nejrychleji pomoci. Zároveň jsou data ze sčítání velmi
důležitá při zpracování krizových a evakuačních plánů.
•
Povodně - data ze sčítání jsou důležitým nástrojem k tvorbě
protipovodňových opatření a jsou také důležitá při operativních zásazích
a evakuacích při všech přírodních živlech. Jenom sčítání lidu ukazuje, kolik

v kterých oblastech žije lidí, jaká je jejich věková struktura a zároveň jaké
jsou jejich domy a z čeho jsou postaveny – tedy jak dlouho například
dokážou řádění přírodního živlu odolat.
•
Dopravní obslužnost - podle informací, jak často a kam lidé cestují
za prací či do školy, se sestavují tzv. mapy dojížďky, podle kterých se
plánuje dopravní obslužnost v ČR – tedy kolik je kde potřeba autobusů,
vlaků či tramvají a jak často mají jezdit.
•
Školy a školky - podle dat ze sčítání (a navazujících projekcí
obyvatel) lze snadno vypočítat, ve kterých lokalitách budou v příštích letech
školní či předškolní děti a kolik jich bude. Získáme tak informace, jaká bude
nutná kapacita tříd ve školkách a školách případně, kde bude potřeba
školky otevírat, a kde rozhodně není dobrý nápad školku či školu zavřít.
•
Péče o seniory - data ze sčítání umožní naplánovat kapacity
v domovech důchodců, hospicích a dalších sociálních zařízeních pro
seniory. Stejně tak podle nich může být optimalizována nabídka sociálních
služeb pro seniory (např. donášky obědů).
•
Vakcíny pro očkování dětí - Ministerstvo zdravotnictví podle dat ze
sčítání plánuje, kolik má objednat očkovacích vakcín pro děti v České
republice. Data ze sčítání jsou klíčová především pro správné počty vakcín.
Pokud se jich objedná příliš moc, utrácí stát zbytečně peníze, pokud se jich
naopak objedná málo, hrozí, že po nějakou dobu nebudou k dispozici.
•
Nabídka a poptávka na pracovním trhu - údaje o sčítání lidu
přinesou podrobné informace, jak je v kterých místech ČR kvalifikovaná
pracovní síla. Jsou to velmi důležitá data, která firmy kombinují s aktuálními
informacemi z úřadů práce, když se rozhodují, kde otevřou svoji pobočku či
závod, aby v daném regionu našli zaměstnance s potřebnou kvalifikací.
•
Peníze z EU - Evropská unie bude členským zemím nově
přerozdělovat unijní peníze a dotace pouze podle výsledků sčítání lidu
v roce 2011. Země, která dodá nekvalitní, neúplné či chybné údaje, se
může připravit o desítky milionů eur z evropské pokladny.
•
Část výnosů z daní, která připadne obcím Ministerstvo financí
využívá data ze sčítání k přerozdělení podílu výnosu z daní, který připadne
obcím. Čím více osob je v obci sečteno, tím větší má obec nárok na
peníze. V ČR se zatím tyto finance přerozdělují podle trvalého bydliště, ale
velká část zemí EU už výnosy z daní přiděluje obcím podle tzv. faktického
bydliště, tedy podle toho, kolik lidí žije v dané oblasti skutečně, bez ohledu
na to, zda jsou v této lokalitě trvale hlášeni.
•
Živnostníci, podnikatelé a firmy získají díky sčítání velmi dobrý
přehled, ve kterých lokalitách budou lidé potřebovat jejich služby.
Martina Žákovská ml. Podle tiskové zprávy ze Sčítání lidu, domu a bytů
2011

Okénko pro zdraví
Dnešní okénko pro zdraví je tematicky zaměřeno na Byliny v našem
okolí. První zmíněnou rostlinkou je řebříček obecný. V okolí našeho obydlí
ho najdeme na mnoha místech, ale kolikrát ho jen obejdeme nebo
pošlapeme či posekáme.
Starší občané ho mohou znát pod jiným názvem: žebříček, cigánsky
žebř, husí ocásek, mačačinec, krvavník, husí jazejček, kočičí ocas, zajčí
chléb, žebráček, všekoření, krupička .
Tato bylinka se používá při nechutenství, křečových zažívacích,
žlučníkových a menstruačních potížích. Zevně se používá při zánětlivých
onemocněních kůže a sliznic, na hemeroidy a jako kloktadlo. Ve
středověkých bylinářích se kromě toho doporučuje proti kolikám a bolestem
zubů.
Při zažívacích potížích se používá čaj z nati. Denní dávka by neměla
překročit 4,5 g.
Příprava: 2 lžíce čajové směsi zalijeme ½ l vroucí vody a necháme 15
minut přikryté vyluhovat. Pijeme 2-3x denně nalačno.
Jako kloktadlo ho používáme třeba při zánětu dásní. Stejně jako jitrocel,
i list řebříčku nám může posloužit jako první pomoc při poranění kůže.
Na odřeninu či jinou povrchovou ránu přiložíme pomačkané listy
a necháme působit. Místo si tak vydezinfikujeme a zastavíme krvácení.
Jak už jsem výše uvedla Jitrocel je též rostlinkou, která roste v hojném
počtu kolem našeho obydlí a též ji přehlížíme.
Z jitrocele kopinatého používáme výhradně listy, rozdrcený na rány, jako
čaj při katarech dýchacích cest, při zánětech v ústech a krku používáme čaj
jako kloktadlo.
Je účinný i při bodnutí hmyzem a spáleniny, když list rozmělníme nebo
rozžvýkáme a přiložíme na postižené místo.
Na kašel používáme i sirup z jitrocele. Na domácí přípravu sirupu
potřebujeme: jitrocel, 1/4 l vody, 1 dl žitné, 1/4 kg pískového cukru.
Jak na to: Omyté listy jitrocele pokrájíme a napěchujeme do litrové
sklenice, zalijeme žitnou a horkou převařenou vodou. Necháme stát asi 24
hodin. Překapanou tekutinu svaříme s cukrem a horkou naplníme do tmavé
sklenice. Po vychladnutí uchováme v chladnu a temnu. Neotevřený vydrží i
několik měsíců. Sirup je vhodný při onemocnění horních cest dýchacích,
provázeném suchým kašlem - užívá se 1 lžička 3x denně.
Lék proti kašli: Natrhané listy jitrocele omyjte, osušte a prosypte cukrem.
Napěchujte je do misky nebo do sklenice a nechte stát do druhého dne.
Poté uvolněnou šťávu pečlivě vymačkejte. Tento lék proti kašli lze ihned
používat. Dávkování stejné - 1 lžička 3x denně.

Čerpala jsem z literatury Bylinky z klášterní lékárny (Johannes Gottfried
Mayer, Bernhard Uehleke, páter Kilian Saum) a internetu.
Petra Skopalíková

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

Společenská rubrika
Významné jubileum si v měsících leden, únor a březen připomněli tito naši
spoluobčané:
60 let
65 let
Daniela Procházková
Jarmila Jančíková
František Procházka
Monika Složilová
75 let
Josef Žákovský
Všem jubilantům blahopřejeme a do dalších let přejeme pevné zdraví,
osobní štěstí a životní optimismus.

Připravované akce
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

7. dubna – Přednáška se zahrádkářskou tematikou (ZO ČZS)
17. dubna – Turistická vycházka (ZO ČZS)
30. dubna – Zájezd na hasičskou pouť na Sv. Hostýn (SDH)
30. dubna – Pálení čarodějnic (SDH)
Den matek – Výtvarná dílna (Knihovna)
7. května – Zájezd na hasičskou pouť do Dubu na Moravě (SDH)
Zájezd na výstavu květin do Polska (ZO ČZS) – termín bude
upřesněn
17. května – Vycházka do parku Michalov v Přerově (ZO ČZS)
21. května – Zpívá celý rodina aneb Hradčanský slavíček (CPR
Ráj)
27. května – Koncert skupiny Javory
5. června – Piknik pro všechny věkové kategorie na Selišťkách
(ZO ČZS)
11. června – Předhodová zábava na Výletišti (SDH)
11. června – Fotbalové klání svobodní x ženatí (SK)
18. června – Nohejbalový turnaj (SDH)
19. června – Turistický vycházka – Holý kopec u Staré Vsi (ZO
ČZS)
28. června – VI. Setkání obcí Mikroregionu Záhoří – Helfštýn (MAS,
mikroregion, obec)
1. července – Táborák na zahájení prázdnin, fotbalové klání
svobodné x vdané (SK)
17. července – Turistická vycházka – chata Kohútka (ZO ČZS)
30. července – Velký turnaj v malé kopané (SK)

Jízdní řády autobusů
Hradčany - Přerov
Pracovní dny
4:58, 5:54, 7:06, 7:29, 11:13, 12:57, 14:26, 15:16,
16:28, 17:15, 18:28*, 20:58*
Soboty
5:02, 7:29, 12:54, 16:12, 18:27*, 20:57*
Neděle a státem uznané svátky
5:02, 7:29, 9:49, 12:54, 16:12, 18:27*, 20:57*
Přerov - Hradčany
Pracovní dny
5:35, 6:20, 9:20, 11:05, 13:30, 14:40, 14:50, 15:55,
17:20, 18:45, 20:10*, 22:30*
Soboty
6:20, 11:05, 14:05, 17:20, 19:30*, 22:30*
Neděle a státem uznané svátky
6:20, 8:15, 11:05, 14:05, 17:20, 19:35*, 22:30*
* nejede 24.12, 31.12

„Větší odvahy je často třeba ke změně svého mínění než k tomu,
zůstat mu věrný .“
Christian Friedrich Hebbel

