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Slovo starosty

Vážení
spoluobčané
Hradčanských rozhledů,

a

čtenáři pořadatelé jsme určitě nezklamali.
Svědčí o tom reakce spokojených
účastníků a navíc i výsledek soutěže,
setkáváme se letos podruhé na o tom také samostatný článek. Červen
stránkách čtvrtletníku, tentokrát s byl tedy rušný a ještě jednou - bez Vás
maličkým zpožděním. Je zaviněno by to nešlo. Je třeba si uvědomit, že
opravdu náročným průběhem měsíce každý z těch krásných dnů znamená
června, kdy jsme vlastně celý měsíc pro pořadatele navíc spoustu hodin
prožili
přípravami
a
pořádáním příprav před akcí a další hodiny při
významných akcí.
úklidu po akci. Zvláštní poděkování
V posledním květnovém týdnu obec patří dvojici Martina + Martina, které
pořádala koncert skupiny Javory se přípravám obětovaly mnoho hodin
sourozenci Ulrychovými, následovaly svého volna při náročném zaměstnání
hodové
oslavy
s
celodenním a studiu. Dá se říci, že zúročily své
programem, návštěva hodnotící komise zkušenosti z loňského roku a výsledek
soutěže Vesnice roku 2011 a jako opravdu stojí za to. Přál bych si, aby
třešnička na dortu pořádání VI. setkání elán Hradčanským vydržel a v roce
obcí Mikroregionu Záhoří - Helfštýn. Ani 2012 byly výsledky minimálně takové,
jedna z těchto akcí by se neobešla bez jako letos.
obětavé pomoci Vás, občanů Hradčan.
Život v naší vesnici ale není jen o
Nyní s odstupem času můžeme hodnotit zábavě. Letní období je ve znamení
tyto události jako velmi úspěšné. Účast údržby zeleně. Letos máme o jednu
na koncertu Javorů byla sice ovlivněna pracovní sílu více a stále je práce
chladným počasím, ale zážitek to byl všude, kam se člověk podívá. Okrasná
stejně jako loni v případě skupiny Fleret zeleň je pýchou obce, ale něco to stojí.
s Jarmilou Šulákovou velmi silný a Doufám, že se o prázdninách zapojí
doufám, že příští rok se podaří koncert i mladí brigádníci, pro které je práce
minimálně na stejné úrovni. Na hody dost a mají možnost si něco přivydělat.
už počasí vyšlo lépe. SK Hradčany Blíží se i rozhodující jednání ve věci
uspořádaly vzorné sportovní dopoledne, dotace na výstavbu ČOV a kanalizace,
proběhla mše svatá, slavnostní odhalení probíhá závěrečná fáze vypracování
pomníku padlým ve světových válkách a projektových dokumentací a stavebněvečer se „vytáhli“ naši hasiči s perfektně povolovací řízení u ostatních investičních
zorganizovanou hodovou zábavou. záměrů, komplexní pozemková úprava
Přišla středa 22. června a Hradčany přechází z geodetických zaměření do
byly opět na nohou. Areál SK plný části vyjednávací o její konečné podobě
diváků na zápasu žen, hasiči u opravy a letos na podzim nám pravděpodobně
koňky, turisté na výšlapu, výletiště plné vyrostou první rodinné domy na
dětí a dospělých při harmonice Jardy Příčkách. Klasik by asi poznamenal
Školouda a další předvedli hodnotící „Furt se něco děje“ a to je dobře.
komisi Vesnice roku v kostce to, co se
Přeji Vám krásné léto, příjemné
v Hradčanech odehrává téměř každý dovolené, dny plné odpočinku a
víkend. Jak jsme v hodnocení dopadli, nabírání nových sil, to vše při pevném
o tom pojednává další z článků těchto zdraví a rodinné pohodě.
Rozhledů. Poslední červnovou akcí
Ondrej Koliba, starosta obce
bylo setkání obcí mikroregionu a jako

Co se děje v obci
• Svoz separovaného odpadu
probíhá pravidelně v předem
určených termínech, zatím bez
vážnějších
nedostatků.
Odvoz
plastů (3 žluté kontejnery po 1100l)
probíhá 1x za 14 dnů, což se jeví
jako dostatečné, s odvozem skla
také není problém. Pokud zjistíte
nějaký nedostatek, nahlaste jej na
Obecní úřad. Na zpevněné ploše
vedle budovy Obecního úřadu jsou
dva nové kontejnery hnědé barvy s
označením BIOODPAD. Tyto jsou
určeny ke sběru odpadu ze zahrad
(posekaná tráva, seno, sláma,
listí, květiny, zelenina, kousky větví
stromů a keřů do 30 cm délky) a z
domácnosti (zbytky ovoce a zeleniny,
slupky z brambor a citrusových
plodů, vyluhované čajové sáčky,
kávová sedlina, zbytky pečiva). Do
kontejneru nevhazujte - zbytky
jídla a vaječné skořápky, maso,
kosti, tuky, uhynulou zvěř, dlouhé
větve, popel, zvířecí exkrementy,
kamení a jiný odpad jako jsou
plasty, papír, sklo, textil apod.
Svoz bude letos probíhat od 1. 7. do
30. 11. a to 2x týdně.
• Obec získala příspěvek 50.000,Kč z rozpočtu Olomouckého kraje
z programu „Obnova staveb drobné
architektury místního významu v
Olomouckém kraji“ na opravu kříže
u budovy bývalé školy. Rovněž
JSDH obdržela příspěvek ve výši
17.000,- Kč na nákup přileb. O další
dotace bude obec žádat v souvislosti
s investiční výstavbou v podzimním
termínu. Dále jsme uspěli s žádostí

o dotaci na komunální techniku vysavač na úklid listí.
• Na základě žádosti bylo pro
obec Hradčany vydáno „Povolení k
vypouštění odpadových vod do vod
povrchových“ nejdéle do konce roku
2014, kdy musí být v provozu nová
ČOV a kanalizace. Je zpřísněna
kontrola - odběry a rozbory vzorků
odpadních vod musí být prováděny
4x ročně (v minuém období 2x) ze
čtyř stávajících výpustí, po výstavbě
prvního domu na Příčkách přibude
pátá. Tímto vzrostou náklady na
kontrolu více, než dvojnásobně a dá
se předpokládat další růst stočného.
S vydáním povolení souvisí i nový
Kanalizační řád (doplněný o lokalitu
Příčky), který je vypracován a
předán na MMP odbor vodního
hospodářství ke schválení.
• Mezi kaplí a sochou Panny Marie
na návsi jsme umístili malý pomníček
věnovaný památce našich občanů,
kteří zahynuli ve světových válkách.
Umístění pomníčku bylo předmětem
debaty obecního zastupitelstva.
Velikost a provedení je dle návrhu
kameníka pana Sušně z Radslavic,
text jsme dodali sami. Po odhalení
vznikla bouřlivá diskuse o tom, že
pomník měl být honosnější, vyšší,
někteří občané by rádi viděli pomník
na podstavci v rozsahu od 10 cm do
40 cm. Pokud mám vyjádřit názor
svůj, plně souhlasím s argumentací
pana Sušně, že další monument
mezi kaplí a sochou by působil rušivě
a znehodnotil by vyvážený vzhled

původce
nepořádku
popisuje.
Krádeží jsme se asi nezbavili, po
měděných
dešťových
svodech
následovaly měděné el. rozvody v
budově č.p. 27 (bývalé Otčenáškovo)
a jako poslední perlička dva osázené
samozavlažovací trulíky na oknech
obchodu v centru obce. Tak už to na
světě je, část lidí se snaží o to, aby
bylo prostředí kde žijeme co nejlepší
a část nemá žádné morální zábrany
jim to překazit. Doufám a věřím, že
• Po dohodě mezi sousedy pořekadlo o „Božích mlýnech“ platí a
pohostinství a zastupitelstvem bylo na zloděje a vandaly jednou dojde.
přistoupeno k upřesnění provozní
doby na zahrádce restaurace. Bude
respektována doba nočního klidu
tím, že zahrádka bude uzavřena
vždy ve 22.00 hodin. Další případné
změny (letní kino, oslavy výročí,
svatby) budou řešeny individuálně
mezi sousedy a provozovatelem
restaurace, který na žádost starosty
zajistí i ohleduplné zacházení s
majetkem obce Hradčany (např.
poškození podlahy atria tukem při
grilování).
tohoto prostoru. Další vyjádření,
že tento pomníček je zneuctěním
památky padlých považuji za hrubou
neúctu ke snaze zastupitelstva
napravit to, co předchozí generace
mohly udělat už dávno. A jak bylo
řečeno na veřejném zasedání nezáleží na velikosti pomníku, ale
na tom, jak se o něj budeme starat
a hlavně tím vyjádříme svoji úctu
obětem válek.

• Situace s pořádkem v autobusové
čekárně a na výletišti se mírně
zlepšila a doufám, že nezůstane
jen u slova mírně. Stále se ale
vyznamenávají jedinci, kteří před
lavičku čekárny dokáží naplivat
pořádnou kaluž a asi to považují
za hrdinský čin. Výsledek je ten,
že slabší povahy raději čekají na
autobus venku a naší obci zůstává
jen ostuda. Rovněž zákaz kouření
na této zastávce není respektován
a text v obecní vývěsce výstižně

Informace občanům
Úřední hodiny na OÚ

Středa 6.00 – 11.00

13.30 – 14.00

Pondělí 13.00 – 17.00

Čtvrtek 6.00 – 11.00

Středa 13.00 – 13.30

Středa 17.00 – 19.00

Pátek 6.00 – 16.00

Čtvrtek 7.30 – 8.00

Otevírací doba knihovny Sobota 6.30 – 10.00

Pátek 12.00 – 13.00

Čtvrtek 17.00 – 19.00

Ordinační hodiny lékařů

telefon: 721/89 71 56

Sobota 8.00 – 10.30

MUDr. Lubomír Kremzer
– praktický lékař

MUDr. Lenka Jemelková
– stomatolog

Pondělí 7.00 – 10.00

Pondělí 6.45 – 15.00

13.30 – 18.00

Úterý 6.45 – 14.00

Úterý 7.00 – 12.00

Středa 6.45 – 15.00

Středa 7.00 – 10.00

Čtvrtek 6.45 – 16.00

Čtvrtek 7.00 – 12.00

Pátek 6.45 – 15.00

Pátek 7.00 – 10.00

telefon: 581/79 13 05

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

telefon: 581/79 10 13
MUDr. Radka Kajšová –
praktický lékař pro děti a
dorost
Pondělí 11.00 – 12.30
Úterý 13.00 – 13.30

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.

Omluva
V minulém čísle Hradčanských rozhledů v čísle 1/2011 došlo k chybnému uvedení autora článků spolu zahrádkářů.
Články podepsané paní Hanou
Tomčíkovou psal pan Jaromír
Václavík. Omylem došlo k nesprávnému uvedení autora. Tímto se panu
Václavíkovi omlouváme a těšíme se na
další příspěvky. 		
Redakce HR

Kontaktní pracoviště CZECH POINT
Ověřené výpisy z neveřejných evidencí – pro vydání výpisu z rejstříku trestů
je potřeba podepsat písemnou žádost
a doložit totožnost žadatele, kterého se výpis týká. K prokázaní totožnosti postačí občanský průkaz nebo
cestovní pas. Výpis z RT je možné
vydat i cizincům, kteří mají povolení
k dlouhodobému nebo trvalému pobytu a bylo jim přiděleno rodné číslo. Pokud někdo žádá o výpis z RT
v zastoupení, musí doložit i úředně
doložené pověření k tomuto úkonu
(plnou moc) a svoji totožnost. Část výČeský Podací Oveřovací Informační pisů není možné vydat na požádání,
Národní Terminál, zkráceně Czech v tomto případě bude výpis žadateli
POINT poskytuje tyto služby:
zaslán z rejstříku poštou.
Naše obec je kontaktním místem
CZECH POINT. Co se pod tímto termínem ukrývá? Především už nemusíte chodit na různé úřady pro výpisy
a žádosti, ale stačí když zamíříte na
obecní úřad a všechny informace
a data získáte tam.

Výpisy z veřejných evidencí
•

Obchodní rejstřík

•

Živnostenský rejstřík

•

Katastr nemovitostí

Výpisy z neveřejných evidencí
•

Rejstřík trestů

•

Obchodní rejstřík – IČ subjektu

•

Živnostenský rejstřík – IČ
podnikatele/fyzické osoby

•

Katastr nemovitostí – Název
katastrálního území a číslo
listu vlastnictví

Ceník výpisů:
Název registru Cena za první stranu Cena za další stranu
Rejstřík trestů 50 Kč za celý výpis
Obchodní rejstřík 100 Kč 50 Kč
Živnostenský rejstřík 100 Kč 50 Kč

Katastr nemovitostí 100 Kč 50 Kč
Ověřené výpisy z veřejných evidencí – u těchto výstupů není třeba O ověřené výstupy si můžete zažádat
ověřovat totožnost žadatele. Žadatel v úřední dny na obecním úřadě.
je pouze povinnen sdělit relevantní
kritéria pro vyhledání svého požadavMartina Žákovská
ku.

Úřední hodiny na obecním úřadě
Pondělí 13.00 - 17.00
Středa 17.00 - 19.00

SK Hradčany
• Letošní ročník v malé kopané byl
pro oba naše celky SK Hradčany a
FC Langsam trochu tvrdším oříškem
a dařilo se jim se střídavými úspěchy.
Ke konci však zabojovaly a své postavení ve druhé a třetí lize obhájily.

• Hřiště neslouží jen našim fotbalistům při mistrovských zápasech,ale
například 14. května letošního roku
se u nás uskutečnil turnaj žen v malé
kopané s mezinárodní účastí. Na dvou připravených hřištích mezi sebou hrály
holky Lvice a Lvíčata Citov, BANSHEES Želatovice, ŠK PIŠKOTKY Martin, SANĚ
Bukovany, KOPAČKY Osek a TJ Sokol Luková. Děvčata nám připravila hodně
hezkých sportovních momentů a zaslouženě zvítězil celek z Oseka, druhý byl
tým ze slovenského Martina a třetí skončlla Luková. Celou dobu nám k tanci a
poslechu hrál skvělý DJ Břeťa.

I o letošních hodech, v sobotu 11. června naše hříště žilo
fotbalem. Už podruhé sehráli
svůj zápas ženatí proti svobodným. Počasí jim přálo, každý chtěl zvítězit, ale znovu dostala přednost zkušenost a ženatí už vedou 2 - 0. Kluci si dali pivo a štamprličku před obědem a
spokojeně se rozešli do svých domovů.

Slet čarodějnic
V sobotní podvečer dne 30.4.2011 pořádali obec ve spolupráci s SK Hradčany
tradiční pálení čarodějnic. Počasí nám bylo příznivě nakloněno. Soutěže o
Miss malá čarodějnice se zúčastnilo 16 malých čarodějek. Hlasování rozhodlo
o vítězství Klárky Žákovské, čarodějnice jménem Evelína. Z 5 malých čarodějů
vyhrál Adámek Skopalík, pod jménem Rumburk. Do věkové kategorie nad
100 let se přihlásilo 9 uchazeček, z nichž nejlepší byla čarodějnice Morrigan,
v podání Věrky Heroldové. Celkem hlasovalo 59 diváků. Účastníci v maskách
obdrželi poukaz na odběr špekáčků. Děti se bavily při soutěžních hrách jako
například: let na koštěti s
překážkami, zpěv duchů nebo
přechod přes „bažinu“ a za
jejich snahu obdržely sladkou
odměnu. Skvělý hudební
doprovod nám zařídil DJ
Břeťa. Poděkování patří všem
dobrovolníkům, kteří pomohli
s organizací této akce.
Alena Žákovská za spolek
SK Hradčany
Fotografie – Eduard Pátek,
Petra Skopalíková

Z aktivit zahrádkářského svazu
Josefovská vycházka do Kladník
K oslavě svátku Josefů uspořádal
obecní úřad z Kladník veřejnou
zabíjačku. A protože si na výpomoc
přizvali také některé členy našeho
zahrádkářského
spolku,
rozhodli
jsme se, že na tuto akci do Kladník
uspořádáme pochod, abychom naše
zástupce podpořili a hlavně popřáli
k svátku našim Josefům.
Vycházka,
neboli
„POCHOD
S KONVIČKAMI“, jak jsme tuto akci
nazvali se uskutečnila 19. března
2011.
Sraz byl v 9 hodin u autobusové
zastávky. Pravda ,nesešlo se nás
mnoho, ale dobrých stačí málo, tak
jsme se vypravili na cestu. Vydali
jsme se směrem na Šišmu a pak proti
proudu potoka lesem do Kladník.
Až do Šišmy se šlo docela dobře, horší
už to bylo v lese, do rána totiž napadal
sníh, čímž se naše putování značně
ztížilo. Cesta lesem byla dost bahnitá
a navíc jsme museli ještě dvakrát
skákat přes potok. Za normálního
stavu v něm moc vody nebývá, ale po
nočním chumelení a současném tání
se hladina očividně zvedla a tak

některé skoky zaváněly namočením,
ale nakonec všechno dobře dopadlo
a dá se říct, že jsme se vzhledem
k podmínkám dostali do Kladník
suchou nohou.
Hned po příchodu ke kulturnímu domu,
kde se zabíjačka konala, jsme popřáli
Josefům k svátku a pak už si každý
šel po svém. Někdo šel nahlídnout
pod pokličky do kotlů, někdo raději
na pivečko a ochutnat všechny ty
speciality, co byly připravené pro
návštěvníky.
Samozřejmě, že ochutnat nešlo
všechno, to prostě nebylo v silách
nikoho z nás, ale to co jsme okusili
bylo opravdu vynikající.
O dobrou pohodu se opět staral nám
všem velmi dobře známý harmonikář
Slávek Olšanský a nutno říci, že mu to
šlo výborně.
Závěrem nezbývá než Kladničákům
poděkovat za vydařenou akci a našim
turistům popřát hodně elánu do dalších
pochodů.
Jaromír Václavík

Vycházka do Bezuchova
V neděli 27. března jsme se sešli jako
obvykle ve 13 hodin, abychom se vydali
vycházkou do Bezuchova. Zúčastnilo
se 11 turistů a jeden pes.Byl pěkný
slunečný den a k Bezuchovu jsme se
rozhodli jít polní cestou kolem potoka.
Ve vesnici na nás čekal pan starosta
Svoboda a místostarosta pan Kulich
a tak jsme se vydali na prohlídku této
malé vesničky.
Bezuchov
je
typická
záhorská
ves, jediná tohoto jména v ČR.
Charakterizuje ji okrouhlá náves v
minulosti opatřená třemi branami.
První zápis o Bezuchovu je od
roku 1348 a jak šla léta, patřil až
17 majitelům.
No, ale nechme minulosti a věnujme
se současnosti. Mohu konstatovat, že
jsme viděli dosti opravených domů,
velice pěkné prostředí mateřské
školky, ubytovnu, kde se nachází malá
tělocvična s umělou horolezeckou
stěnou, kuchyňka s posezením, v
podkroví velmi pěkné pokojíky k
ubytování turistů a i sklepní prostory
nabízely místnost, kde se určitě pije
dobře vínko.
Byli jsme provedeni prostorami
Obecního úřadu, knihovny, navštívili
jsme také velmi pěkně opravenou
kapličku na návsi. Pak naše kroky

zamířily k bezuchovskému rybníku,
jehož okolí bylo velmi pečlivě upraveno
a vyslechli jsme i další plány do
budoucna ke zvelebení obce a jejího
okolí.
V obci pracuje 5 spolků: SDH,
Horolezecký klub, Svaz žen, Myslivci
a Rybáři. Mezi nejaktivnější patří
SDH, reprezentují obec na hasičských
závodech. Horolezecký klub pořádá
tradiční silniční maraton z Bezuchova
na Helfštýn a zpět. Ze svých výprav po
světě připravují promítání diapozitivů
pro občany. Všechny spolky společně
s Obecním úřadem zajišťují pro občany
mnoho dalších aktivit sloužících
k setkávání i společenskému vyžití
občanů.
Mohu říci, že prohlídka byla obsažná,
člověk může ledacos srovnávat i
kritizovat.
Příjemně unaveni jsme naše putování
po Bezuchově ukončili v místní
hospůdce u dobrého pivka a posléze
jsme se vydali bezuchovským lesem
domů. Nálada byla výborná, počasí
přálo a vycházku jsme zakončili jako
vždy v hradčanské hospůdce.
Za takto poučné i zajímavé putování
patří dík Hance a Pepovi Tomčíkovým.

Hrbáčková Zora

Přednáška o výsadbě a ošetření ovocných stromků
Na 8. dubna i zahrádkáři
domluvili pana Černocha
na přednášku o výsadbě a
ošetření ovocných stromů.
Tato přednáška přítomným
objasnila,
jaké
ovocné
stromky mají vysazovat po
stránce odrůd, výtěžnosti,
tvaru a chuti. Se svými
pěstitelskými
zkušenosti
přispěl i pan Evžen Vaculík.
Josef Tomčík
Turistická vycházka do Domova pro seniory Radkova Lhota
V neděli 17. dubna pořádal turistický klub členů zahrádkářského spolku Hradčany
pěší vycházku do Domova pro seniory Radkova Lhota. Díky nádhernému
počasí byla zvolena trasa z
Hradčan přes Dřevohostický
les do Radkové Lhoty a dále
po silnici do Domova, kde se
turistů ochotně ujala vrchní
sestra Dana Pátková. Po
pěším přesunu přišlo vhod
posezení s občerstvením v
jídelně, kde nás průvodkyně v
poutavém výkladu seznámila s
historií i současností Domova.
Následovala prohlídka vnitřních
prostor s aktuální velikonoční výzdobou a poté procházka vzorně upraveným
parkem. Po celou dobu naší přítomnosti vrchní sestra trpělivě odpovídala na
dotazy turistů a seznámila nás i s výhledem na rozšiřování služeb v oblasti
péče o seniory. Celkový dojem z prohlídky byl velmi dobrý a všichni jsme se
shodli na tom, že vedení a zaměstnanci Domova Radkova Lhota plní veřejný
závazek uvedený na www.domovrl.cz
se ctí.
Tímto článkem bychom chtěli
poděkovat vrchní sestře Daně Pátkové
za vše, co pro nás v průběhu prohlídky
udělala a panu řediteli Emilu Skácelovi
patří díky za umožnění celé akce. Všem
v Domově přejeme do další práce hodně
sil a jen to nejlepší.
Zahrádkáři z Hradčan

Bowling
Na 6. května 2011 připadl pro zahrádkáře
turnaj v bowlingu, který se konal v Přerově.
Zúčastnilo se 11 členů.
Při tomto zápolení nejde ani o vítěze , ale
o sportovní vyžití a stmelení kolektivu.
Josef Tomčík

Zájezd do Polska
ČSZ Hradčany pod vedením pana
Černocha pořádal tématický zájezd
do Polska, zaměřený na zahradnictví
okrasných dřevin.
Na odjezd autobusu 5:30 hod. se
sešlo pouze zdravé JÁDRO, neboť
tento den připadl na pátek 13. 5. 2011
,což mnoho občanů odradilo. Kapacitu
autobusu jsme obsadili díky členům
ČSZ z Kladník, Tučína a Přerova.
Naší první zastávkou byla burza
v Polském Těšíně, kde si každý
nakoupil od potravin, průmyslového
zboží, květin a dalších zbytečností.
Další zastávka byla ve velkoskladu
chemikálií a hnojiv, kde za pomocí
našeho překladatele a průvodce,
kterého jsme přibrali ve Frýdku-Místku,
jsme si zakoupili různé postřiky na
ochranu rostlin a hlavně granule na

hubení slimáků.
Po přesunu do obce Pisarowice
jsme navštívili zahradnictví Pudelko
zaměřené na Japonské odrůdy
jalovců, jedlí, magnolií, azalek, bonsaí
a dřevin pěstovaných ve zdejších
podmínkách již od roku 1958.
Zde jsme se mohli seznámit se starým
japonským příslovím, které zní:
JESTLI CHCEŠ BÝT ŠŤASTNÝ JEDEN
DEN – OPIJ SE,
JESTLI CHCEŠ BÝT ŠŤASTNÝ JEDEN
ROK – OŽEŇ SE,
JESTLI CHCEŠ BÝT ŠŤASTNÝ CELÝ
ŽIVOT - ZALOŽ ZAHRADU.

Po přesunutí na druhý konec obce
jsme navštívili v jedné ulici hned tři
několika
hektarové
zahradnictví,
které byly zaměřeny hlavně na
azalky, rododendrony, jehličnany,
skalničky a květiny různých barev

až oči přecházely. Kdo nejel udělal
velkou chybu, neboť tyto rostliny
okouzlujících barev a velikostí květů
byly i k zakoupení. To jsme také splnili
a při nastupování do autobusu, kdy
každý z nás nesl nějaké okrasné
stromky, trvalky, skalničky, jehličnany a
mnoho jiných rostlin, jsme si připadali
jako v pojízdném arboretu.

Poslední zastavení bylo už v ČR
v restauraci s dobrým jídlem a pitím.
Zájezd se zahrádkářům vydařil, počasí
přálo a doufáme, že všichni účastníci
zájezdu byli spokojeni.

Zdena Klvaňová, Helena Vaculíková

Vycházka do parku Michalov – Přerov
V neděli 22. května se uskutečnila vycházka do
městského parku Michalov v Přerově, jehož dějiny
se začínají psát již od roku 1904. Tento park
byl vybudován v místech původně lužního lesa,
pražským architektem Františkem Thomayerem.
Na této lokalitě vznikla hlavní květná promenáda,
uprostřed předělená vodotryskem. V roce 1912
byl vybudován hudební povilon. Skleníky byly
postaveny v letech 1921-28. V roce 1936 byla
v prostoru parku pořádána Středomoravská výstava.
Generální oprava restaurace proběhla v roce 1968
a v sedmdesátých letech bylo postaveno dětské
hřiště. V devadesátém roce se park vrátil do majetku
města Přerova a v roce 1992 byl park Michalov

vyhlášen za kulturní památku. Toto je v krátkosti o historii parku.
Naši tři zdatní turisté dorazili do Přerova pěšky, my ostatní jsme přijeli auty.
Na začátku trasy nás již čekal pan Jaroslav Bártek, člen Přerovských turistů
a v počtu 13 členů jsme mohli vyrazit po naučné stezce Michalovem. Je zde
celkem 16 zastavení : Malá Laguna, Laguna, ornitologická stanice, skleník,
kolonáda…
Po prohlídce nově otevřeného skleníku jsme
se dostali až do středu parku ke kolonádě.
Záhony byly již nově vysázeny květinami
a upraveny na letní provoz. V hudebním
altánu právě probíhal promenádní koncert
cimbálové hudby Primáš, zde jsme se chvíli
zastavili a zaposlouchali do příjemné hudby.
Při východu jsme narazili na Otesánka.
Na vysvětlenou - na kmenu dubu jsou
vytvořeny výtvarné motivy zvířat a rostlin.
Tato dřevořezba je dílem studentů Střední školy řezbářské v Tovačově.
Díky této vycházce jsme prožili příjemné nedělní odpoledne, ke kterému
přispělo pěkné prostředí parku a příjemná hudba skupiny Primáš.
Hana Tomčíková

Piknik na Sedlišťkách
Dne 5. června se konalo na přehradě
Sedlišťky piknikové setkání všech
věkových kategorií. Smála se na nás
azurově modrá obloha i sluníčko.
Okolím kolem přehrady přibližně ve
14 hodin se rozprostřelo několik dek,
ovzduším se rozlinuly vůně všelijakých
dobrot. Místní občané společně
hodovali, povídali si, smáli se
a
radovali.
Po mírném odpočinku čekalo na
místí obyvatelé překvapení v podobě

vystoupení cvičeného psa slečny
Diany Navrátilové ze Šišmy.
Po té se děti i dospělí pustili do různých
soutěží. Dospělí si s dětmi zahráli
ringo a především kriket, ve kterém
vyhrála paní Hana Tomčíková. Děti
proběhly překážkovou dráhu, zaházely
si kroužkama, zaskákaly v pytlích a
nakonec je čekala sladká odměna.
Nejvíce však nadchla děti jízda na
člunu a chytání ryb s panem Ondrejem
Kolibou, který prokázal trpělivost
pravého rybáře s našimi výřečnými

dětmi. Když už jsme byli mírně unaveni
nejen z her ale i ze sluníčka, mohli
jsme se povozit v kočáru taženého
koněm pana Rychnovského.
V průběhu tohoto dne se na pikniku
vystřídalo celkem 35 dětí a 45
dospělých. Na večer jsme rozdělali
oheň, opekli špekáčky a zazpívali
několik písní při hře na kytaru.
Společné odpoledne se tedy vyvedlo
díky místnímu spolku zahrádkářů, kteří
tuto akci pořádali.Všichni odcházeli
spokojeni, usměvaví a opálení.
Petra Skopalíková

SDH Hradčany

Radslavská přilba
Dne 26. března se zúčastnili hasiči SDH Hradčany jubilejního 10. ročníku Radslavské přilby. V nabité
konkurenci 28 zúčastněných
sborů se umístili na 16. místě.
Vzhledem k tomu, že se většina
našeho sboru účastnila soutěže
poprvé, lze to považovat za
úspěch.
Jednotlivé
soutěže
zvládli všechny a to i přesto, že se
s některými úkoly setkali poprvé.
Na příští ročník jsme získali
cenné zkušenosti, které určitě
zhodnotíme v lepší umístění.
Zájezd na Sv. Hostýn
V sobotu dne 30. dubna uspořádal Sbor dobrovolných hasičů Hradčany spolu se Sborem dobrovolných hasičů Šišma tradiční zájezd na Sv. Hostýn, kde
probíhala mše svatá u příležitosti svátku patrona hasičů svatého Floriána.
Zájezdu se zúčastnilo 40 lidí a to jak z Hradčan, tak i ze Šišmy. Na této akci
bylo vidět, jak dobře funguje spolupráce mezi oběma spolky.
Véhonské plóžák
Dne 26. května se zúčastnili hasiči JSDH Hradčany historicky prvního ročníku „ Véhonské plóžák“ v závodě mopedů. Tento se závod se konal v Nahošovicích. I když počasí nepřálo zúčastnilo se na tomto prvním ročníku dost
závodníků a nadšenců. Na startu jsme mohli vidět i zástupce naší obce, kteří
se nebáli a rozdali si to v závodě s profíkama. Hasiči se závodu zúčastnili
jako technická podpora a v jednom případě potom jako zdravotní služba, kdy
došlo k ošetření jednoho ze závodníků. Děkujeme obci, že nám umožnila
výjezd na tuto akci a tím i získání nových zkušeností.
Hodová sobota
Dne 13. června probíhala v naší obci
akce zvaná Hodová sobota a to u
příležitosti hodů, které se v naší obci
v novodobé historii konaly podruhé.
Celá akce začala již v dopoledních
hodinách a to zápasem svobodní
proti ženatým, který se konal na místním hřišti SK Hradčany. V odpoledních hodinách poté následovala mše
svatá v místní kapli a poté slavnostní
odhalení pomníku obětem druhé svě- ve spolupráci s obcí Hradčany potom
tové války. Sbor dobrovolných hasičů uspořádal od 17.30 hodin na místním

Výletišti taneční zábavu. Zábavy se zúčastnilo odhadem
150 lidí. Za krásného slunečného počasí se potom návštěvníci mohli bavit při tanci
a poslechu hudby, kterou obstarala skupina Big Mžik. Kdo
nechtěl tančit, mohl ochutnat
některou ze specialit z udírny
nebo prase na rožni, o které
se postaral pan Krejčí.
Nepřísluší mi celou akci
hodnotit, ale podle výrazu
zúčastněných si myslím,
že lze akci považovat za
vydařenou. Tímto mi dovolte,
abych vám všem poděkoval
za účast na této akci a doufám, že jste se všichni dobře
bavili.
Nohejbalový turnaj
Dne 18. června uspořádal
Sbor dobrovolných hasičů
Hradčany již tradiční turnaj
v nohejbale o „ Pohár starosty
SDH“. Hrálo se na místním
víceúčelovém
hřišti
se
živičným povrchem. Turnaje
se zúčastnilo jedenáct týmů
z Hradčan, Přerova, Pavlovic
u Přerova a Želátovic.
Vítězství a putovní pohár
si nakonec odvezl tým
z Přerova s názvem Nazdárci,
který vyhrál finálovou bitvu
s mužstvem 3-veteráni. Na
třetím místě se umístnilo
družstvo Hlinska. Počasí se
nám vydařilo a tak se mohla
uskutečnit i slíbená diskotéka.
Všem zúčastněným děkuji za
skvělé výkony na hřišti.
Jaroslav Valentík
starosta SDH Hradčany

pan Krejčí Milan při přípravě
prasátka na rožni

Okénko z Centra pro rodinu Ráj

Na hodových oslavách - V sobotu 11. června jsme se s Centrem pro rodinu
Ráj zúčastnili bujarých hodových oslav v Hradčanech. Připravili jsme tvořivé
dílničky, kde si návštěvníci mohli vytvořit berušku nebo broučka technikou
filcování z ovčího rouna, šperky - náušnice, náramky a prstýnky a magnetky
zvířátek z pěnové gumy. Po celý podvečer byly dílničky hojně využívané a
střídaly se v nich děti starší, mladší i rodiče s těmi nejmenšími. Mnohé maminky
by si také rády vytvořily nějaký hezký náramek, ale pro velký zájem dětí se
tentokráte ke tvoření moc nedostaly. I letos se tento program setkal s velkým
ohlasem. Děkujeme Obci Hradčany za podporu této akce.
Markéta Zlámalová
Na setkání mikroregionu
V sobotu 25.6. jsme se s CPR Ráj zúčastnili setkání mikroregionu ZáhoříHelfštýn v Hradčanech. Už jak jsme
přicházeli na výletiště, přivítala nás
příjemná vůně „záhorské glajdy“,
kterou vařila soutěžící družstva.
Tajně jsme záviděli hodnotící
komisi, že si ty dobroty může
ochutnat. Centrum pro rodinu si
pro návštěvníky této akce připravilo
opět tvořivé dílničky. Děti, maminky,
babičky, ale i zástupci mužského
pohlaví si mohli vytvořit magnetky,
výrobky ze samotvrdnoucí hmoty
a šperky . Největší zájem byl o výrobu originálních šperků. Bylo úžasné
pozorovat, jak tvoření šperků všechny úplně pohltilo. I malé děti tvořily úžasně
krásné náušnice, náhrdelníky a náramky. Radost v očích z vlastních šperků nás
všechny povzbuzovala. Zájem byl tak veliký že už kolem 17 hodiny docházely
komponenty
ke
šperkům. Odcházeli
jsme
s
pocitem
krásně
stráveného
odpoledne.
Hedvika Krejčí

POZVÁNKY
Léto v Ráji pro rodiče a prarodiče s dětmi:
HERNA A ZAHRADA PRO RODIČE S DĚTMI
• od 1. července do 26. srpna 2011
•
každý všední den od 8 do 12 hodin
•
příspěvek 30 Kč na rodinu, není nutné se předem přihlašovat
DEN PRO MAMINKY
• ve čtvrtek 14. července od 8,30 do 16 hodin
• BESEDA s Mgr. Monikou Sikorovou na téma: „CO MŮŽU
UDĚLAT PRO ŠŤASTNÉ MANŽELSTVÍ“
• VÝROBA ORIGINÁLNÍ NÁKUPNÍ TAŠKY
• relaxace, odpočinek, sdílení, možnost objednání oběda
• je nutné se předem přihlásit
KERAMIKA PRO RODIČE S DĚTMI
• ve čtvrtek 18. srpna od 16 hodin
•
s lektorkou Lenkou Mrázkovou, přihlaste se předem
CESTA POHÁDKOVOU ŘÍŠÍ
• v neděli 28. srpna od 13 hodin
• tradiční dobrodružné odpoledne pro rodiny s dětmi
Informace a přihlášky u Věry Zapletalové - tel.: 605 335 694,
tel. Rájkancelář: 733 114 747 (v dopoledních hodinách), email: provoz.raj @seznam.
cz, web: www.raj-pavlovice.cz

Další informace ve vitríně nebo na tel.: 731 604 120, email: rodiny.prerov@
seznam.cz www.raj-pavlovice.cz
Přejeme vám všem krásný čas léta a odpočinku.
Za tým CPR Ráj

Hana Školoudová

Z naší knihovny
V letošním roce v knihovně proběhlo již několik akcí. Tradičně v lednu proběhl
3.ročník Člověče, nezlob se. U čaje, sušenek a bonbonech se odehrávaly
urputné souboje o nejlepšího hráče. Po více jak 2 hodinách jsme našli vítěze
- Lenku Barotovou. V březnu byl pro čtenáře připraven kriminální večer.
Každý návštěvník dostal kartu detektiva, do které zapisoval vyřešené záhady
a zopakoval si, co ví o ostatních detektivech. Jednotlivé úkoly byly proloženy
krátkými detektivními úlohami.
V dubnu se sešly v knihovně děti, které si chtěly
vyrobit velikonoční přáníčko a věneček z proutí.
Jejich výrobky byly velmi zdařilé, jak můžete vidět
na fotkách. Na prázdniny je připravena výtvarná
soutěž „Pohádkový domeček“, kde mají děti za
úkol podle své fantazie vyzdobit a domalovat
domeček. Šablonu domečku dostanou všichni
zájemci v knihovně. Soutěž trvá celé prázdniny a
hotové obrázky budou vystaveny. Celé září budou
ostatní čtenáři domečky hodnotit a hlasovat, který
je nejhezčí. O vítězi tedy můžete rozhodnout i Vy.
Pro letošní rok jsou připraveny ještě tyto akce:
Pexeso, Večerní čtení, Týden knihoven, Mikulášská
knihovna a Vánoční tvoření.
Fotky z akcí můžete prohlížet na www. knihovnahradcany.rajce.idnes.cz.
KNIŽNÍ TIPY
Začalo léto, doba dovolených a lenošení, proto mi dovolte nabídnout Vám
několik knížek, které stojí za přečtení. Pro milovníky skutečných příběhů:
Skoro Francouzka – Sarah Turnbull
Australská novinářka Sarah se při cestě po Evropě seznámí
s francouzským právníkem Frédérikem, zamiluje se do něj a
přijme jeho pozvání na týdenní návštěvu Paříže. O osm let
později tam ještě pořád je, už jako jeho manželka. Energická
Sarah se snaží co nejlépe zapadnout do francouzského
prostředí, ale dopouští se fatálních chyb: sama si nalévá
šampaňské, příliš hlasitě se směje a dokonce se chystá vyrazit
pro bagetu v obyčejných teplácích.
Prometheova lest – Robert Ludlum
Ostřílený agent Nicholas Bryson se po patnácti letech
terénní špionáže dozvídá krutou pravdu: supertajná agentura
Direktoriát, pro kterou celou dobu pracoval, ve skutečnosti
nehájila americké zájmy, ale působila proti nim. Bryson je
nyní pověřen náměstkem ředitele CIA, aby se pokusil vypátrat
své bývalé zaměstnavatele, kteří mezitím záhadně zmizeli.
Po sérii šokujících odhalení a masových teroristických činů

po celém světě se Brysonovi postupně začíná rýsovat hrůzná skutečnost:
světu hrozí spiknutí mocných, kteří chtějí zlikvidovat autoritu národních vlád
a nastolit nový pořádek pod záminkou zajištění „bezpečnosti občanů“. Bryson
zůstává jediným, kdo může tomuto plánu zabránit, ale úkol, jenž před ním stojí,
se zdá být nesplnitelný…
Poslední píseň – Nicholas Sparks
Život vzpurné sedmnáctileté Ronnie se obrátí vzhůru nohama,
když musí opustit milovaný New York a odjet na letní prázdniny
za svým otcem do ospalého městečka u moře. Nemůže se smířit
s tím, že její táta, koncertní pianista, před třemi lety odešel od
jejich rodiny. Ronnie se rozhodne, že odmítne každou tátovu
nabídku ke smíření, i když po jejich společně prožívané vášni
pro hudbu se jí tajně stýská. Na městské pouti se Ronnie
seznámí s výstřední dívkou Blaze, která by mohla být skvělou
kamarádkou nebýt jejího násilnického kluka Marcuse, a potká
pohledného Willa. Ronnie ho považuje za hloupého frajírka,
ale brzy bude muset svůj názor změnit. Ostatně o těchhle prázdninách na ni
čeká krom velké první lásky i mnohem větší a osudovější překvapení. Na konci
léta bude Ronnie dospělejší, moudřejší, o trochu smutnější a – zamilovaná.
Jana Hrbáčková

Něco o účasti naší obce v soutěži Vesnice roku 2011
Olomouckého kraje

V letošním roce jsme naši obec již podruhé přihlásili do soutěže Vesnice
roku 2011 Olomouckého kraje. V této prestižní soutěži nejde zdaleka o to,
jak obec vypadá, ale hodnotí se především všestranný přístup k rozvoji obce,
propojení a spolupráce spolkového života, péče o zeleň a životní prostředí a
další kritéria.
Podle stanovených podmínek se soutěže mohou zúčastnit obce vesnického
charakteru, které mají maximálně 6 300 obyvatel a které mají zpracovaný
vlastní strategický dokument zabývající se rozvojem obce, program obnovy
vesnice nebo program rozvoje svého územního obvodu.
Příjezdu hodnotící komise do obce předchází zaslání přihlášky do soutěže,
což obnáší vyplnění elektronické přihlášky a zpracování dokumentu
Charakteristika obce v rozsahu cca 10 stran + fotografie obce v elektronické
podobě na CD nebo DVD nosiči - cca 15 fotografií pohlednicového typu – např.
náves, kaplička, veřejná prostranství, zeleň, krajina a 15 fotografií zachycujících
společenský a spolkový život v obci.
Po loňských zkušenostech jsme letošní prezentaci obce před hodnotící
komisí pojali trochu v jiném stylu a rozhodli jsme se ukázat komisi celoroční
život v obci shrnutý do stanoveného času devadesáti minut. Do prezentace
se tak zapojily všechny spolky v obci a občané, kteří se i v průběhu roku
zúčastňují většiny akcí a měli zájem se zúčastnit i této prezentace. Předem

jsme si stanovili časový harmonogram, kde měli všichni zástupci spolků,
obce, občanů určený čas, ve kterém mohli hovořit o své činnosti a to každý na
svém „teritoriu“. Po přivítání devítičlenné komise starostou obce si v rychlosti
prohlédli prostory obecního úřadu a sálu, dále se přesunuli do knihovny, kde
jim o její činnosti povídala knihovnice Jana Hrbáčková. Poté jsme pokračovali
v prohlídce víceúčelové plochy a hasičárny, kde právě hasiči prováděli
opravu koňské stříkačky a o jejich celoroční činnosti hovořil starosta sboru
Jarda Valentík. Někteří členové komise si mezitím prohlédli prostory hasičské
zbrojnice a techniku, jiní se zajímali o opravu koňské stříkačky. Při přesunu
k naší kapličce jsme se zmínili o dostavbách proluk novými domy, květinové
výzdobě a nechyběla ani zmínka o nově zbudovaném pomníčku padlým.
V krásně nazdobené kapli již na nás čekal pan Umrián, který komisi kaplí
provedl a překvapil je zmínkou o hojném počtu občanů při konaných mších
a jiných obřadech. A jelikož stanovený čas na prohlídku kaple nám vypršel,
museli jsme komisi popohnat dále směrem k fotbalovému hřišti. Cestou jsme je
seznámili s budoucností zakoupených domů a jako názornou ukázku obdrželi
členové komise vytištěnou vizualizaci plánované stavby bytového domu. Na
hřišti nás čekalo velké překvapení – probíhal právě zápas svobodné – vdané
a jak jsme se po chvíli dověděli od brankářky vdaných Aleny Žákovské, byl to
trénink na blížící se připravované každoroční utkání svobodných a vdaných.
Nechyběli zde ani fandící diváci a roztleskávačky s třásněmi, které hrající
fotbalistky pěkně povzbuzovaly. Komise tak mohla živě shlédnout jednu z akcí
sportovního klubu, která se zde odehrává od jara do podzimu každou neděli.
Po prohlídce sportovní šatny a sbírky pohárů jsme se rychlým krokem odebrali
na další stanoviště. Cestou se členové komise vyptávali na různé věci ze života
obce, údržbu zeleně, mohli shlédnout ukázku akce „Aby jaro mohlo přijít“, při
procházení kolem nevzhledného bývalého domu zahrádkářů jsme se rovněž
zmínili o připravované výstavbě budovy občanské vybavenosti.
A to už jsme došli na další stanoviště nad Příčkami, kde jsme měli připravený
stojan s fotkami míst, která z časových důvodů nebylo možné komisi ukázat.
Tak si mohli členové komise prohlédnout např. skládku průmyslových odpadů,
vizualizaci stavebních míst na Příčkách apod. Další stanoviště nás čekalo na
rozcestí za Výletištěm, kde už se k nám od přehrady blížila skupinka členů
turistického oddílu zahrádkářů. Než se zástupce zahrádkářů pan Tomčík
rozvykládal o činnosti spolku, mohla si zatím komise prohlédnout krásné fotky
naší přehrady a liniové výsadby kolem polních cest. Při cestě k budoucí farmě
na chov exotického ptactva se komise dozvěděla o celoročních aktivitách
zahrádkářského spolku a také mohli ochutnat čerstvě natrhané třešně, které
jim zahrádkáři přinesli. S rekonstrukcí bývalého kravína na farmu pro chov
exotického ptactva seznámila přítomné naše moderátorka celé prezentace
Marťa Žákovská, která odpovídala komisi na různé otázky, týkající se současné
přestavby i budoucího chodu farmy. Komisi se líbilo využití starých prostor
bývalého kravína, které zároveň přispěje k oživení vzhledu obce.

Poslední zastávkou komise byla prohlídka areálu Výletiště, kde už na nás
čekali občané, kteří se zapojili do prezentace života v obci. Svůj stánek zde
také mělo Centrum pro rodinu Ráj, kde děti vytvářeli upomínkové předměty
pro členy komise a zde také Hanka Školoudová seznámila komisi s činností
centra a spoluprací s naší obcí. Každý člen komise si mohl na památku vybrat
upomínkový předmět v podobě ručně vyrobených šperků či záložek do knihy.
Pro komisi jsme zde také měli připraveno pohoštění formou ukázky z akce
Naši chlapci v akci, kdy mohli ochutnat pět druhů čerstvě připravených
pomazánek. Mezitím, co konzumovali připravené pomazánky, předváděly na
parketě ukázky svých tanců Anežka Hrušková a Lenka Barotová, pod střechou
zase hrál pan Jaroslav Školoud na harmoniku a společným zpěvem s ostatními
občany tak dotvářeli příjemnou atmosféru venkovského života. Před odjezdem
si komise prohlédla i víceúčelové hřiště, novou budovy šatny a přístřešek
z udírnou a grilem, kde rovněž mohli ochutnat speciality z udírny.
Při loučení pak obdržel každý člen komise tašku s upomínkovými předměty
z naší obce a od včelaře pana Josefa Tomčíka skleničku medu.
Přestože jsem slyšela několik názorů, že tato forma prezentace bude
vypadat moc strojeně, musím říct, že nakonec proběhla velmi přirozeně a
komisi zaujala. Naší snahou bylo hlavně dát šanci všem zúčastněným dokázat
komisi, jak to v naší obci funguje v průběhu celého roku, ukázat, co v nás
opravdu je, jak jsou všichni zapálení, když se nějaká akce připravuje a že ani
ostatním občanům není lhostejné vynaložené úsilí organizátorů a svou účastí
na akcích je podporují. A to si myslím, že se povedlo, což dokládá i výsledek
této prezentace a tím je získané krásné třetí místo v soutěži.
Chtěla bych ještě jednou poděkovat nejen všem, kteří se prezentace obce
zúčastnili, ale i občanům z Hradčan, protože je to i jejich zásluha, že obec
získala toto ocenění.
Martina Žákovská, místostarostka

VI. setkání obcí Mikroregionu
Záhoří – Helfštýn
Již od pátku 24. června bylo na
našem Výletišti pěkně rušno. Chystalo
se zde totiž zázemí pro soutěžící ze
14 obcí našeho mikroregionu a dále
pro hosty ze sousedního Mikroregionu
Pobečví a přátelské obce Boguszice
z Polska. Na sobotní VI. setkání obcí
Mikroregionu Záhoří-Helfštýn nakonec
dorazilo 11 obcí z okolí, dvě obce
z Mikroregionu Pobečví – a to Lazníky
a Radvanice a jedenáctičlenný tým

z Boguszic i s překladatelem.
První týmy přijížděly na Výletiště už
kolem deváté hodiny ranní a pomalu
rozkládaly pod připravené stany své
tajné ingredience k první disciplíně –
vaření na otevřeném ohni. V letošním
roce jsme si pro účastníky přichystali
vaření trochu netradičního pokrmu,
který jsme nazvali Záhorská glajda.
Pod tímto tajemným názvem se skrývá
pokrm uvařený z masa, kdy každé
soutěžní družstvo dostalo kuřecí a
vepřové maso jako hlavní ingredience
a zbytek mohli do pokrmu přidat

podle vlastní fantazie. Každé jídlo tak
bylo originální. Před polednem už se
areálem linula směs vůní z různých
pokrmů a nad některými opravdu
přecházel zrak. Téměř všechna
družstva si dala opravdu záležet nejen
na přípravě a chuti jídla, ale i jeho
servírování pro porotu. Nápadům se
meze nekladly a proto hodnocení
bylo opravdu těžké. Celé hodnocení
provázel vkusně a zároveň vtipně
náš moderátor Oťa Slouka. Porota
nakonec vyhodnotila jako nejlepší
Záhorskou glajdu, kterou připravilo
družstvo z Horních Nětčic.
Po odpoledním slavnostním
nástupu pak mohlo začít soutěžení
v jednotlivých disciplínách. Jako
první byla připravena vědomostní
soutěž formou testu, kdy z každého
týmu soutěžili dva zástupci družstva.
Kromě otázek sestavených z různých
zajímavostí obcí našeho mikroregionu,
bylo pár otázek i ze všeobecných
znalostí (např. Na které světové straně
vychází měsíc – tak jsme se dozvěděli,
že v některých obcích vychází na
západě, někde na jihu a ve většině
správně na východě:-). Dále bylo
připraveno devět sportovně-recesních
disciplín, kde každý soutěžící mohl
předvést svou zručnost či rychlost.
Např. u disciplíny Vinař si soutěžící
mohli vyzkoušet nabírání vody
koštýřem a rozlévání do skleniček
ve stanoveném čase. O počtu bodů
rozhodovalo množství přemístěné
vody vinařským koštýřem v daném
čase. V další disciplíně Popelář si
tříčlenný soutěžní tým mohl vyzkoušet
práci popelářů, kdy jeden soutěžící
musel koulením přemístit popelnici po
stanovené trase, předat ji jako štafetu

dalšímu soutěžícímu a až třetí soutěžící
dokončil štafetu dokoulením popelnice
do cíle. Na každém stanovišti bylo
kromě rozhodčích a soutěžního týmu
i spousta diváků či fanoušků, kteří
fandili a povzbuzovali soutěžící jako o
život. Asi nejrušněji bylo na stanovišti
soutěže Pilné včeličky, kdy celý tým
musel přenášet vodu ve slámkách
do připravené nádoby s děrovaným
víkem, kam nebylo vůbec jednoduché
se trefit. Spousta legrace se
odehrávala i na parketě, kde probíhala
soutěž pro pár – muže a ženu ve Sběru
odpadu. Po odstartování musela
žena muže obléct bez jeho pomoci
do připraveného pracovního oděvu,
včetně bezpečnostní vesty a rukavic,
poté vyběhli s prázdnou plastovou
popelnicí a cestou po vyznačené trase
posbírali přichystaný odpad (prázdné
PET lahve) a s plnou nádobou přiběhli
do cíle. Při zdánlivě jednoduché
soutěži Vězni na útěku mělo všech pět
soutěžících svázané nohy k sobě a
jejich úkolem bylo oběhnout vzdálený
kužel a vrátit se zpět na start. Při této
disciplíně se projevila týmová práce,
bez níž by se do cíle jen těžko dostali.
Jediné stanoviště mimo areál Výletiště
bylo vzdálené jen kousek od mostu a
zde si mohli čtyři soutěžící zaběhnout
na čas štafetu, kdy po trase střídavě
naplňovali a vylévali vodu z PET
lahví, které si po trase předávali jako
štafetu. Na víceúčelovém hřišti si
mezitím soutěžící odbývali soutěž
v košíkové. Pravidla byla asi přísná,
protože jen málokdo ze soutěžících
se trefil ze stanovené čáry do koše,
o to větší aplaus pak sklidil, kdo se
trefil. Zdánlivě jednoduše vypadala
soutěž Hod těžkým míčem na cíl – kdo

si ji vyzkoušel, tak poznal, že to není
žádná sranda házet těžkým míčem
do kopce a ještě shodit připravený
cíl – PET lahve naplněné vodou. Asi
nejnáročnější byla disciplína Lovec,
ve které se odvážili soutěžit pouze
muži. Jejich úkolem bylo za jednu
minutu vylovit z vody ústy co nejvíce
plastových figurek z člověče nezlob
se. A jak sami konstatovali, nebylo
to vůbec jednoduché a ne všem se
dařilo.
Jak se blížil večer, tak byly postupně
ukončovány jednotlivé disciplíny a
rozhodčí průběžně předávali své
výsledkové listy k vyhodnocení a
zapsání na velkou výsledkovou listinu.
Po nastoupení všech soutěžních
družstev byly konečně vyhlášeny
výsledky sportovního klání. Na třetím
místě se umístilo družstvo z obce
Kladníky, které přece jen mělo nějaký
prim - s počtem 39 občanů bylo
nejpočetnějším týmem celého setkání.
Na druhém místě se umístilo soutěžní
družstvo ze sousedního Mikroregionu
Pobečví, a to z obce Radvanice. A
první místo již třetí rok po sobě obhájil
soutěžní tým z naší obce, tentokrát
ve složení Pavel Michálek, Hana
Michálková, Tomáš Kolava, Markéta
Kadlčíková, Tomáš Matějíček, vaření
se neobešlo bez Olinky Zapletalové
a Petry Skopalíkové, při disciplíně
Popelář jim pomohli i Jirka Jančík
a Lojza Matějíček. Za vzornou
reprezentaci naší obce a obhájení
prvního místa z minulých ročníků jim
patří náš velký dík.
V průběhu celého dne bylo
připraveno bohaté občerstvení jak pro
soutěžící, tak i pro diváky a fanoušky.
Rovněž Tvořivé dílničky, které pro

všechny
zúčastněné
připravilo
Centrum pro rodinu Ráj, sklidily velký
úspěch a spousta přítomných si
domů odvezla krásný vlastnoručně
vyrobený suvenýr, jako např. korálky,
náramky, náušnice, magnetky a
spoustu dalších drobností. O hudební
doprovod a ozvučení akce se postaral
Aleš Sigmund a rovněž i o večerní
diskotéku. Všichni, kteří po náročném
dni vydrželi až skoro do desáté
hodiny večerní, se mohli pokochat
pohledem na krásný ohňostroj, který
byl vyvrcholením celého dne.
Akce byla součástí projektu
„Most spolupráce MAS ZáhoříBečva – Gmina Prószków“, který
je spolufinancován z prostředků
Evropského fondu pro regionální
rozvoj ERDF) – „Překračujeme
hranice“.
Nakonec bych ráda poděkovala
také všem dobrovolníkům, kteří se
podíleli na organizaci této náročné
akce, ať už na chystání stanů,
zajištění občerstvení pro všechny
zúčastněné,
všem
rozhodčím,
sponzorům, zástupcům Mikroregionu
Záhoří-Helfštýn a MAS Záhoří–
Bečva, kteří nám umožnili tuto akci
u nás zorganizovat a zajistili finanční
prostředky na její uspořádání. Motto
letošního setkání „Přátelství bez
hranic“ jistě víc než splnilo svůj účel.
Příští rok jste všichni srdečně zváni na
VII. ročník setkání obcí Mikroregionu
Záhoří-Helfštýn do obce Lhota u
Lipníka n. Bečvou.
					
		
Martina Žákovská

Společenská rubrika
Významné jubileum si v měsících duben, květen a červen připomněli tito naši
spoluobčané:
60 let
Drahomíra Tomčíková

70 let
Josef Šípek

65 let
Věra Školoudová

Narození

Barbora Vaculíková, narozena dne 31. května
Všem jubilantům blahopřejeme a do dalších let přejeme pevné zdraví, osobní
štěstí a životní optimismus.

Připravované akce
17. července - Turistická vycházka - chata Kohútka (ZO ČZS)
30. července - Turnaj v malé kopané (SK)
6. srpna - Společenské odpoledne na Výletišti (SK)
21. srpna - Zájezd na Sv. Hostýn (ZO ČZS)
27. srpna - Turnaj v nohejbale pro místní i přespolní
termín bude upřesněn - O nejpěknější pohádku (knihovna)
2. září - Táborák na ukončení práznin (SK)
10. září - Setkání seniorů (obec)
11. zárí - Drakiáda (CPR Ráj)
28. září - Turistická vycházka na trase Teplice n. B. - Helfštýn (ZO ČZS)
termín bude upřesněn - Král pexesa (knihovna)
1. - 2. října - Výstava ovoce a zeleniny v sále pohostinství (ZO ČZS)
15. října - Večer s cimbálovkou Primáš (obec)
22. října - Pálení Masarykových vater (SDH)

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

„Chceš-li změnit svět, začni sám u sebe.“
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