Slovo starosty
Vážení čtenáři Hradčanských rozhledů,
oslovení volím záměrně, neboť zájem o náš čtvrtletník není jen mezi spoluobčany, ale i u rodáků dlouhodobě žijících v jiných koutech Moravy. Vztah k rodné
vesnici je zakořeněn, a pokud je i v „srdíčku“, zprávy o tom, co se tady děje,
potěší. Zatím je můžeme rozšiřovat na náklady obce, věřím ale tomu, že pokud
si to v budoucnu nebudeme moci dovolit, bude zájem i v případě symbolického
zpoplatnění. Naše příjmy ze skládkování jsou trnem v oku současných „hospodářů“ ve vrcholných orgánech a možnost jejich využití je pravděpodobně
jen dočasná. Proto je třeba uvážit každý výdaj a připravovat se na období, kdy
nám nikdo nepomůže a bude to jen na nás. Pamětníci už toto období zažili a
věřím tomu, že Hradčaňáci si s tím poradí i v budoucnu.
Řádky, které právě čtete, vznikaly již v prvním adventním týdnu a jsou tedy
napsány bez vlivu běhu událostí posledního měsíce roku 2011. Po rozsvícení
vánočního stromu za sebou máme zahájení období přípravy na Vánoce, dobu
očekávání narození Páně a období, které bychom měli prožívat v klidu, pohodě, s pohledem do dní uplynulých i budoucích.
Pokud bychom chtěli hodnotit rok 2011 z hlediska budování obce, bylo to období příprav velkých investičních akcí. Já osobně jsem měl představu, že některé
stavby budou zahájeny už v roce 2011. Neustálé průtahy v přípravě projektů,
územních a stavebně povolovacích řízeních nám vše posunují do roku 2012.
Současně je to období čekání na vývoj v oblasti dotací, kde finančních prostředků ubývá, některé tituly už nejsou vyhlášeny a může se stát, že budeme
také stavět jen „za svoje“ a to postupně, podle priorit a možností.
Nebyl to ale rok bez budování a zajímavých událostí. Dokončení vodovodní
přípojky do areálu SK a jeho řádné odvodnění sice stálo nemalé prostředky,
výsledek je ale velmi uspokojivý. Odvodnění má příznivý vliv nejen na fotbalové hřiště, také pozemek, který bude využívat místní SDH ke cvičným a sportovním účelům je nyní bez mokřiny. Obecní pozemek u bývalého kravína, kde
se v minulosti prováděla údržba a očista strojů JZD a skladovalo se tam vše,
co zavazelo, byl upraven, srovnán a bude v budoucnu sloužit jako manipulační
a skladová plocha výhradně pro obecní účely. Zbavili jsme se mnohaletých
nánosů zemin a plevele, které hyzdily tuto část obce. Podařilo se provést vyčištění odvodňovací strouhy podél bývalého kravína a tím se zlepšily půdní
podmínky na obou sousedních pozemcích. V areálu Výletiště je provedena rekonstrukce osvětlení s příslušenstvím v úsporné LED variantě a dalším krokem
bude, jak doufám, kvalitní osvětlení víceúčelového hřiště, na které je zadána
poptávka a čekáme na vyčíslení nákladů. V části obce „Ulice“ a u bývalé školy
jsme doplnili vánoční výzdobu opět v úsporné LED variantě s dlouhou životností už ne jako pronájem, je to náš majetek. Vše chce trpělivost a pochopení.
To, že máme více finančních prostředků než sousední obce neznamená, že s
nimi budeme plýtvat.
Velkou událostí pro naši obec byla soutěž „Vesnice roku 2011“ a „Setkání obcí

mikroregionu“ s mezinárodní účastí, kde jsme obstáli více, než se ctí. Obě
akce byly podrobně popsány v Hradčanských rozhledech 2/2011.
Milí spoluobčané a čtenáři, dovolte, abych Vám jménem svým a jménem celého zastupitelstva a zaměstnanců obce Hradčany poděkoval za spolupráci v
uplynulém roce a popřál Vám krásné vánoční a novoroční svátky. Doufám, že
se v hojném počtu sejdeme na návsi na Štědrý den, kde si zazpíváme koledy a
že si na stejném místě společně popřejeme i o půlnoci na Silvestra.Vzhledem
k tomu, že se jedná o poslední letošní výtisk, přeji Vám úspěšný rok 2012,
prožijte ho v plném zdraví a plný osobních i pracovních úspěchů.
Ondrej Koliba, starosta obce

Co se děje v obci
•
V minulém čísle byla zmínka o
šanci na realizaci vyčištění příkopu
vedle Doležalovy farmy. Podařilo se,
odvodňovací příkop plní svou funkci
a zbývá jen provést náhradní výsadbu
zeleně.
• V souvislosti s údržbou příkopu byl
proveden úklid přilehlého obecního
pozemku, který by měl v budoucnosti
sloužit jako manipulační a skladovací
plocha pro obecní účely a platí zde
zákaz ukládání jakéhokoliv materiálu.
Mostek přes odvodňovací příkop byl
osazen bezpečnostním zábradlím,
které bylo vyrobeno z vlastních zdrojů.

případě pořádání větších akcí (světla
ve stanech, mobilní výčepní zařízení,
prodejní stánky apod). Nové osvětlení
je rovněž v přístřešku nad udírnou.
• Zimní údržba chodníků a obecních
komunikací bude probíhat tak,
jako minulou zimu.
Chtěl bych
všechny občany požádat o trpělivost,
pochopení a výpomoc v této činnosti.
Obecní technika nemůže být ve
stejný okamžik všude a opět bude mít
přednost údržba chodníků a pokud
vyjde čas, tak postupně i výpomoc na
vjezdech. Nikomu neupadnou ruce,
když si drobné hromádky sněhu,
které zůstávají po průjezdu radlice,
uklidí a zamete sám. Nemůžeme ani
ovlivnit nános břečky na chodnících
po průjezdu pluhu silničářů, někdy je
to jako naschvál na uklizený chodník.
Dále bych chtěl vyzvat občany, aby
pokud možno neparkovali v případě
velké sněhové nadílky na okraji
místních komunikací a nebránili tak
průjezdu traktoru s pluhem, parkování
na chodnících snad není třeba
připomínat.

• Díky dobrovolníkům byla provedena
kontrola a údržba vysázených alejí
v Sedlišťkách a nad Debřičkami,
kde
bylo
nevratně
poškozeno
14 stromků jak zvěří, tak pravděpodobně
vandaly. Údržba spočívala v nátěru
odpuzujícím prostředkem pro zvěř
Morsuvin, vysazení nových stromků
za poškozené, doplnění opěrných
kůlů a ochranných obalů a provedení
výchovného
tvarování
korunek
stromků. Padly na to dvě sobotní
dopoledne a všem zúčastněným patří • Byla doplněna vánoční výzdoba o
velké poděkování.
4 ks úsporných LED vloček, tyto jsou
již naším majetkem. Zkušebně byla
• Kdo byl na Výletišti, určitě si všiml provedena výměna výbojek veřejného
nového osvětlení areálu. Jedná se o osvětlení v okolí kaple za zdroje bílé
úsporné provedení s LED diodami, s větší svítivostí, postupně bude
které při dobré svítivosti přináší i výměna probíhat i v dalších částech
nemalou úsporu el. energie. Doufejme, obce.
že to ale nebude znamenat celonoční
svícení po ukončení kulturních akcí,
tak, jak to bylo v některých případech
v minulém roce. Některé sloupy
osvětlení byly osazeny zásuvkami
pro usnadnění rozvodu el. energie v

Příspěvky organizacím a spolkům
Na 2. zasedání Zastupitelstva obce
Hradčany byly projednány a schváleny
pravidla na rozdělování příspěvků
a dotací neziskovým organizacím a
spolkům. S odstupem času můžeme
hodnotit a upravovat systém podle
nabytých zkušeností. Zdá se, že
stanovené limity jsou pro dobrovolné
a zájmové organizace vyhovující a
není je třeba měnit. Úpravu očekávám
tam, kde registrovaná organizace
(právnická osoba) zastřešuje více
zájmových skupin. Jedná se hlavně
o jednotlivé sportovní oddíly, které by
měl - pokud se sami nezaregistrují
- po sebou Sportovní klub. Ten by
nebyl schopen ze svého přídělu
pro fotbalisty ve výši 15.000,- Kč na
činnost živit oddíly další. Současně
to neznamená, že každý nově
vzniklý oddíl má nějaký nárok, který z
pravidel vyplývá. Zastupitelstvo obce
vyhodnotí jeho přínos obci a stanoví
výši příspěvku. Je samozřejmé, že
tento problém může vznikat i u dalších
spolků - založení dětských hasičů,
oddělení zájmových skupin u ČZS a
podobně. Zde musí nastoupit zdravý
rozum a pravidla vhodně upravit.
Rozhodně nelze připustit nějaké
„ždímání“ obecní pokladny, jedná
se přece o dobrovolnou a zájmovou
činnost. Pokud obec prostředky má,
ráda aktivní spolky, které myslí i na ni
v rozumné míře podpoří.
Jako reakci na připomínky ohledně
„protěžování“ některých místních aktivit
bych uvedl krátký přehled příspěvků
poskytnutých v roce 2011. Maximální
možná částka pro místní spolek je
33.000,- Kč. Skládá se z příspěvku
15.000,- na činnost, možnosti požádat
3X ročně o příspěvek ve výši 5.000

Kč na kulturní, nebo sportovní akci
na základě předložených dokladů, na
tyto akce je možno požádat o ceny
do tomboly, nebo soutěže do výše
1.000,- Kč. Jak toho spolky využily?
SK Hradčany celkem 33.000,- SDH
31.996,- Kč, ČZS 24.997,- Kč, o.s.
Ráj 29.935,- Kč. V těchto částkách
je uveden i mimořádný příspěvek
5.000,- Kč na organizaci za výpomoc
při Vesnici roku a Hrách Mikroregionu.
Je tedy vidět, že částky ani nebyly v
plné míře vyčerpané. Pokud je to tím,
že spolky jsou aktivní a dobrovolnou
prací si dokážou další prostředky na
činnost vydělat, považuji „pravidla“ za
správnou cestu. Všechny uvedené
dokázaly během roku uspořádat akce
na velmi pěkné úrovni. Neuvedl jsem
záměrně šachový klub, který se dal v
poslední době dohromady a vzhledem
k tomu, že obec pro něj pořídila v
loňském roce mimořádně výbavu,
nedostal letos po dohodě příspěvek
na činnost. Přesto uspořádal pěkné
akce, které obec formou příspěvku do
soutěží podpořila.
Na závěr bych jen uvedl, že snad
v brzké době dojde k výstavbě
„Hasičárny“, což je název zavádějící
- bude sloužit jako spolkový dům pro
všechny a doufám, že to další činnost
podpoří. Všem, kteří se do práce
pro spolky a obec zapojili, děkuji za
vynikající výsledky v letošním roce a
lze si jen přát, aby rok 2012 byl aspoň
takový.
Ondrej Koliba

Získané dotace v roce 2011
Úsilí, které jsme letos vynaložili při podávání žádostí o dotace, se nám
opět vyplatilo. Všechny podané žádosti byly úspěšné, a díky tomu jsme do
rozpočtu obce získali tyto prostředky:
a) Příspěvek ve výši 50.000,- Kč na opravu „Kříže u bývalé školy“ z rozpočtu
Olomouckého kraje z programu „Obnova staveb drobné architektury
místního významu v Olomouckém kraji“ v roce 2011.
b) Na základě uzavřené Dohody o vytvoření pracovních příležitostí v rámci
VPP byl obci poskytnut příspěvek od Úřadu práce v Přerově na dvě pracovní
místa v období od 1. 4. 2011 do 31.10.2011 ve výši 71.000 Kč. Pracovní místo
podpořené v rámci VPP je zaměřeno na údržbu veřejného prostranství, zeleně
a obecního majetku. Jedná se o krátkodobé pracovní příležitosti vytvořené
za účelem zaměstnávání zejména občanů znevýhodněných na trhu práce.
Takto podpořená pracovní místa jsou zejména přínosem k celkovému zlepšení
vzhledu a životního prostředí obce a v neposlední řadě i významnou finanční
pomocí obecního rozpočtu.
c) Od Olomouckého kraje jsme dostali rovněž finanční příspěvek pro Jednotku
sboru dobrovolných hasičů v rámci projektu „Částečná úhrada výdajů na
zajištění akceschopnosti jednotek sborů dobrovolných hasičů obcí
podle § 27 odst. 3 písm. b) zákona č. 133/1985 Sb., o požární ochraně a v
souladu s „Pravidly pro poskytnutí příspěvků na pořízení, rekonstrukci,
opravu požární techniky a nákup věcného vybavení jednotek sboru
dobrovolných hasičů obcí Olomouckého kraje na rok 2011“.
Finanční příspěvek od Olomouckého kraje pro Jednotku sboru dobrovolných
hasičů ve výši 17.000,- Kč byl použit na pořízení 5 ks zásahových přileb
MSA F1SF25 včetně zátylníků.
d) Prostřednictvím Mikroregionu Záhoří - Helfštýn jsme mohli zakoupit
vysavač listí, který byl spolufinancován z Programu obnovy venkova z
rozpočtu Olomouckého kraje.
e) Rovněž úspěšná byla žádost o dotaci ze SZIF podaná prostřednictvím MAS
Záhoří – Bečva, o.s. na lesní techniku, konkrétně štěpkovač větví.
Další žádosti o dotace jsou ve fázi čekání na schválení nebo těsně před
podáním. O případném získání Vás budeme průběžně informovat.
Martina Žákovská

Informace občanům
Úřední hodiny na OÚ

Středa 6.00 – 11.00

Středa 13.10 – 14.15

Pondělí 13.00 – 17.00

Čtvrtek 6.00 – 11.00

Čtvrtek 7.30 – 8.45

Středa 17.00 – 19.00

Pátek 6.00 – 16.00

Pátek 12.30 – 13.30

Otevírací doba knihovny Sobota 6.30 – 10.00
Čtvrtek 17.00 – 19.00

Ordinační hodiny lékařů

Sobota 8.00 – 10.30

MUDr. Lubomír Kremzer
– praktický lékař

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: 721/89 71 56
MUDr. Lenka Jemelková
– stomatolog
Pondělí 6.45 – 15.00

Pondělí 7.00 – 10.00

Úterý 6.45 – 14.00

13.30 – 18.00

Středa 6.45 – 15.00

Úterý 7.00 – 12.00

Čtvrtek 6.45 – 16.00

Středa 7.00 – 10.00

Pátek 6.45 – 15.00

Čtvrtek 7.00 – 12.00

telefon: 581/79 13 05

Pátek 7.00 – 10.00
telefon: 581/79 10 13
MUDr. Radka Kajšová –
praktický lékař pro děti a
dorost
Pondělí 12.00 – 13.00
Úterý 13.30 – 14.30

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.
Text, který budete chtít v Hradčanských rozhledech otisknout, můžete donést
napsaný vlastní rukou nebo v počítači. Fotografie přiložte do e-mailu jako přílohu
nejlépe v původní kvalitě nebo doneste na OÚ, kde je naskenujeme.
Děkuji za pochopení Martina Žákovská ml. za redakci HR

SK Hradčany
Sportovní ples s papuči i bez
Rok 2011 pomalu končí, blíží se nám vánoce a po novém roku se naplno rozjede plesová sezóna. Sportovní klub v Hradčanech jako tradičně zahájí plesovou
sezónu papučovým plesem, který nám v novém roce projde určitou změnou.
Právě na chystané změny v našem plese bychom chtěli upozornit a spoluobčany co nejsrdečněji na tuto akci pozvat.
Jednou z největších změn bude překvapení v podobě živé hudby. Záhorskou
kapelu z Pavlovic u Přerova vystřídá přerovská kapela Jen tak. Kapela Jen
tak nás oslavila hlavně širokým repertoárem, kterým uspokojí všechny věkové
kategorie. Přes nabitý program se nám tuto kapelu podařilo získat na náš
ples, za což jsme velice rádi a doufáme, že změna bude příjemná pro všechny
účastníky. Malou změnou bude i název, kterým upozorňujeme návštěvníky, že
si sami mohou vybrat obuv, ve které ples navštíví. Touto změnou bychom chtěli
potěšit hlavně dámy, kterým se netančilo příliš dobře v papučích a v lodičkách
se přece jen lépe vytáčí v kole. Rok 2011 byl pro všechny občany obce velice
bohatým na poli kulturního vyžití. Sportovní klub byl jeden z prvních spolků,
který se snažil pro občany akce pořádat a organizovat. Nyní je v obci mnoho
akcí a my jsme za to moc rádi, avšak i my chápeme, že si stále více a více
vybíráme akce, které navštívíme. Proto se sportovní klub rozhodl a chtěl by
se soustředit hlavně na čtyři nejdůležitější akce pořádající v průběhu roku, je
to sportovní ples, ženský fotbal, turnaj v malé kopané a dětský den. Dalším,
doufáme, že příjemným zpestřením plesu bude promítání fotografií na dataprojektoru, které bychom rádi promítali v restaurační části. Fotografie budou
ze všech akcí pořádané oběma sportovními mužstvy a také fotografie plesové
z předchozích ročníků.
Věříme, že změny provedené v organizaci celého plesu budou provedené
k zatraktivnění celé akce a účastníci, budou příjemně překvapeni a hlavně se
budou skvěle bavit. Protože to je hlavní motivace proč akce pořádáme, vždy
bylo našim cílem, aby se lidé dobře bavili a ceny na akci nepřesáhly rozumnou
mez. Motto akce zní: „Oslavme život!“

za sportovce z Hradčan Olga Navrátilová
Něco málo o skupině Jen tak z Přerova, která letos ozvučí Sportovní
ples v naší obci (výňatek z internetových stránek této skupiny)
Hudební seskupení - duo Jen Tak vzniklo v roce 1996, kdy jsme začali hrát folkovou muziku převážně našich předních interpretů, ale i vlastní tvorbu. Natočili
jsme 2 CD ve studiu Pavla Nováka v Přerově a ten byl také při křtu jejich kmotrem. Bohužel, Pavel Novák se na nás dívá z hudebního nebe, ale jeho písničky
hrajeme na každém koncertu nebo jiných akcích, tak je tu vlastně stále s námi.
Nemůžeme opomenout dalšího rodáka z Přerova - Jardu Wykrenta, který nám
napsal několik krásných textů a se kterým jsme také několikrát koncertovali. Měli jsme vůbec štěstí, že se nám podařilo hrát na různých koncertech či
akcích se špičkami folkového i popového nebe naší hudební scény. Dodnes

spolupracujeme s rádiem Frekvence 1, kde hráváme na jejich akcích. Zhruba
před 7 lety jsme rozšířili repertoár o popovou, lidovou i dětskou muziku, takže
nyní hrajeme veškeré akce od koncertů, plesů, svateb, narozenin, rautů či firemních akcí. Jezdíme po celé republice a v repertoáru máme na 500 našich i
zahraničních písní. Používáme podkladovou studiovou muziku a na větší akce
zveme dle přání pořadatelů i další muzikanty, kteří s námi hrají jako hosté.
Pořídili jsme si vynikající zvukovou techniku zn. BOSSE, kterou ozvučíme i
velké sály. V záloze máme i aparaturu pro ozvučení velkých venkovních scén
včetně osvětlení a efektů. V příštím roce - tedy v roce 2011 oslavíme - pokud
se dožijeme 15. výročí skupiny Jen Tak, kde bychom chtěli pozvat kamarády
muzikanty a své příznivce.
Otevření víceúčelové klubovny
Ve čtvrtek 17.11.2011 proběhlo slavnostní otevření víceúčelové klubovny
v budově č. 26 v Hradčanech, v domě po Antonínu Vaculíkovi. V měsících
říjnu a listopadu došlo k malé rekonstrukci, zabudování topidel, vymalování
a úklidu místností. Budova se
začala využívat pro hru stolní
tenis, tréninky šachistů, lze
si zahrát i stolní fotbal, různé
karetní hry, pexeso a jiné stolní
hry. Klubovna byla zřízena
nejen pro dospělé, ale hlavně
pro mládež, aby především
v zimních měsících měli kde
trávit svůj volný čas. Tréninky
stolního tenisu jsou vyvěšeny
na okně budovy. Klíče od
klubovny jsou k dispozici po
dohodě s panem Liborem Žákovským a panem Františkem Macečkem.
Děkujeme tímto všem, kdo se zasloužili a otevření této víceúčelové klubovny.
					
Petra Skopalíková
Vánoční turnaj šachistů
Tento turnaj proběhl dne 3.12.2011 v místním sále pohostinství. Celkem se
zůčastnilo 16 hráčů. Po loňských zkušenostech očekávali pořadatelé daleko
větší účast místních občanů, ale došlo ke zklamání. Z důvodu malé účasti se
turnaj nerozděloval na dospělé a mládež do 15 let, ale soupeřili navzájem.
Umístění:
1. místo Kubíček ze Křtomile (dospělý účastník)
2. místo Filouš ( dospělý účastník z šach. klubu Přer.strojíren)
3. místo Polkar ( mládež-přeborník olomouckého kraje, též z šach.
klubu Přer.strojíren)
Domácí se umístili na středních místech.					
				
Petra Skopalíková

Hradčany open 2011
I tak by se dal nazvat tradiční
předvánoční šachový turnaj. Letos
proběhl v sobotu 3. prosince v sále
pohostinství. Pořadatelé očekávali
poněkud vyšší účast, než byla nakonec
skutečnost, přesto se do hry zapojilo
alespoň 16 borců. Nad rozlosováním
do skupin, hracím systémem a vůbec
bezchybným průběhem bděl hlavní
rozhodčí pan František Maceček.
Byly rozlosovány dvě skupiny po

osmi hráčích, ve kterých se hrálo
systémem každý s každým. Časový
limit pro každého z hráčů byl stanoven
na max. 15 minut na jednotlivou

partii, kdo svůj čas prohospodařil a
spadl mu „praporek“ prohrál i když
měl pozičně našlápnuto na vítězství.
Podle umístění v základní skupině
následně hráči hráli ve skupinách o
konečné umístění. Každý z hráčů tak
absolvoval 10 náročných utkání, z
nichž se vykrystalizoval celkový vítěz
pan Kubíček ze Křtomile. Obrovským
překvapením byl, ač věkem žák (13 let),
zkušenostmi ostřílený Marian Poljak z
Přerova, který si odvezl pohár za třetí
místo.
Útěchou
všech nás co jsme
se umístili za ním
budiž konstatování,
že se jedná o
mládežnického
přeborníka Moravy.
Z našich šachistů
se nejlépe umístili
pánové
Vaculík,
Michálek, Hruška
a Pepa Žákovský.
Musím
také
zmínit nejstaršího
účastníka turnaje
a našeho věrného
šachového nadšence pana Kundráta,
který se umístil na 12 místě. Ceny
tedy opět posbírali přespolní, nicméně
to nás vůbec netrápí, alespoň máme
dostatečnou motivaci pro trénink na
další ročník.
Chtěl bych pozvat další zájemce o tuto
královskou hru do nově otevřených
prostor v domě pana Vaculíka, kde se
pravidelně šachisté schází. Na závěr
jedna drobná rada pro začátečníky
– pokud za svůj první tah zvolíte
pěšec na e4, zvolili jste podle všech
šachových simulací ten nejlepší tah.
Radek Hruška

Z aktivit zahrádkářského svazu
Zahrádkářská výstava
Víkend 1. a 2.10. byl v Hradčanech ve znamení Výstavy ovoce, zeleniny a
květin. Pro členy zahrádkářského spolku to znamenalo čtyři dny perné práce,
ale zároveň velké spokojenosti a radosti s další, v pořadí již čtvrtou, možností
dokázat,
co
umí.
Podle
výsledku
a
reakcí návštěvníků se
jim dílo podařilo více
než dobře. Výstavní
prostory byly zaplněny
exponáty k prasknutí,
dokonce se podařilo
před budovu Obecního
úřadu, kde se výstava
konala,
umístit
poutač
- vyzdobený
a naložený žebřinový
vůz a historický „fukar“.
Vzorky ovoce, zeleniny, květin a jejich vazeb, zahradnické pomůcky a jiné
předvedli nejen místní, ale i „přespolní“ pěstitelé. Součástí výstavy byl koutek
výrobků z tvořivé dílny místní knihovny, kde se předvedly místní děti, ukázky
dřevořezby, ochutnávky výrobků z ovoce a zeleniny od místních hospodyněk
a mnoho dalšího. Nechybělo ani zpestření v podobě soutěže. Aby toho nebylo
málo, tak rovnou dvě - soutěž o největší dýni, kde zvítězil místní pěstitel pan
Libor Žákovský s plodem o váze 63 kg a soutěž o nejtěžší brambor, kde váha
ukázala neuvěřitelných 850g. Takové brambory pěstuje člen místní ZO ČZS
pan Zdeněk Tihelka. Každoročně je vedena statistika návštěvnosti a letos
je výrazně vyšší - štamprlka na přivítanou byla nabídnuta 334 hostům, pro
děti byly přichystány sladké dobroty. Se svými výpěstky se pochválilo 54
vystavovatelů, kteří předvedli 139 vzorků ovoce, 135 zeleniny, 109 květin a 205
v kategorii ostatní. Na příští rok doufáme v další vylepšení a rozšíření nabídky
pro návštěvníky a také snad nějaké nové překvapení. Všem, kteří se o zdárný
průběh výstavy zasloužili, patří velký dík a uznání.
Hana Tomčíková

Vycházka za pokladem
V neděli den 16.10.2011 se uskutečnila již tradiční podzimní vycházka
za pokladem. I když musela být tato akce posunuta o jeden týden kvůli
nepříznivému počasí , rozhodně jsme nelitovali, poněvadž nám tento den
počasí přálo. Sluníčko nám svítilo na cestu a jeho paprsky krásně prosvítaly
podzimními korunami stromů. Celkem se nás sešlo 16 dospělých a 8 dětí (
plus 1 jezevčice Žofka). Děti šly po vyznačené trase po polní cestě za hřištěm
a poté lesem směrem k pavlovické hájence a plnily postupně 10 úkolů, které
jim přichystal místní spolek zahrádkářů. Aby to dospělým nebylo líto, občas
byli též zapojeni do úkolů. Jedním z nich bylo např. přenášení dětí přes „
bažinu“. Nakonec děti hledaly poklad, který se jim samozřejmě podařilo najít
pod jedním ze stromů. Čekala je odměna drobných dárečků a nechyběla ani
sladká odměna. Aby to dospělým nebylo líto byl pro ně též schován poklad ,
který si museli najít. Trvalo jim to sice delší dobu než-li dětem, ale nakonec
je čekala odměna ve formě hřejivého moku. Na závěr této vycházky jsme
spočinuli u hájenky a opékali voňavé buřty. Děkujeme tímto spolku zahrádlářů,
kteří tuto akci pro nás připravili, zpříjemníli nám nedělní odpoledne a těšíme se
co pro nás hezkého zase připraví.
							
Petra Skopalíková
Cesta za pokladem
Dne 16.10.-- opět je to neděle, se uskutečnil výšlap pro děti-- Cesta za
pokladem. Sraz byl jako vždy u autobus. zastávky ve 13 hod.Sešlo se nás 24,
z toho 8 dětí a jeden pes. Počasí bylo přímo ukázkové, docela teplo, jasno,
sluníčko se snažilo, aby se nám dobře šlapalo. Trasu jsme nabrali přes fotbal.
hřiště, směr Pavlovice a pak přes pole do lesa Záhoří. Cesta byla značena
žlutými fáborky a úkoly, které měly děti plnit, červenými fáborky. Již v kraji
cesty na děti čekal úkol vědomostní o tom, kde která zvířátka bydlí. A tak to šlo
celou cestu.Děti objevily i stromy, které je odměnily sladkostmi, pak je čekal
úkol, myslím, docela náročný, kdy měly se zavázanýma očima, jen podle hlasu
svých rodičů najít strom, další úkol byl se zapojením rodičů,kteří museli své
ratolesti přenést přes „bažinu“.
A tak jsme se všichni podzimním lesem prošlapali až k místům, kde byl
uschován poklad jak pro děti, tak pro dospělé. Samozřejmě,že se podařilo
poklady najít a nic nebránilo tomu, aby byl rozdělán oheň a opečeny špekáčky.
Toto se již odehrávalo u myslivecké chaty.Děti se radovaly z drobných hraček,
které byly uschovány v pokladu a dospělí z lahvinky dobré slivovičky.Musím
se s obdivem a pochvalou zmínit o nejmladším účastníkovy pochodu, ani
ne 3- letém Petříkovi Vaculíkovi, který se svým tatínkem skoro celou cestu
prošlapal a ani dobrá nálada ho neopustila. Výšlap se vydařil, děti budou mít
na co vzpomínat. Dík patří také Haně Tomčíkové a Petře Skopalíkové, které
měly úkoly pro děti dobře připraveny.
Hrbáčková Zora

Cesta za pokladem

Výlet do vinného sklípku
Podzimní akce místních zahrádkářů proběhla dne 28.10.2011, kdy jsme vyrazili
na výlet nejen do vinného sklípku v počtu 26 zájemců.
PRVNÍ ZASTÁVKA byla v Morkovicích - Slížanech na Kroměřížsku V MUZEU
KOŠÍKAŘSTVÍ kde se košíkářství věnují už přes dvě stě let. Městečko bylo
považováno za baštu košíkářů, v 18. století zde byl založen i jejich cech.
Za první republiky místní řemeslníci vyváželi své zboží do celé Evropy
i do Ameriky. Po roce 1948 přišel postupný úpadek řemesla. Nyní se mu
v Morkovicích - Slížanech věnuje už jen asi desítka košíkářů. Muzeum bylo
otevřeno 12. června 2010. V celkem pěti místnostech jsme si mohli prohlédnout
nejrůznější košíkářské výrobky – od tradičních košů až po opletené demižony
nebo cestovní kufry a kočárky. Zakoupili jsme si suvenýry a pokračovali dál
v cestě.
DRUHÁ ZASTÁVA byla občerstvovací v Buchlovicích. Nastal čas oběda a tudíž
jsme se byli najíst. Rozprchli jsme se ve skupinkách po místních hospůdkách
a restauracích. Evidentně všem chutnalo, podle spokojených tvářích, které se
opět asi po hodince sešly.
TŘETÍ ZASTÁVKOU byla návštěva Leteckého muzea v Kunovicích. Letecké
muzeum bylo založeno pány Aloisem Hráčkem a Jiřím Markem v letech
1970-1974, kdy získali první exponát L-29 Akrobat a poté letoun C11 a větroň
LF-109 Pionýr. Celkem jsme si mohli prohlédnou více než dvacítku, dnes již
historických strojů. Některé z nich jsme si prohlédli i uvnitř, kde jsme mnozí
z nás žasli nad nepřeberným množství tlačítek a měřících přístrojů na
palubních deskách pilotů.
POSLEDNÍ ZASTÁVKA byla již ve vinném sklípku ve Strážnici. Po přivítání
s majitelem vinného sklípku jsme usedli ke stolům, které byly plné dobrot –
chléb, sýr, tlačenka, klobáska,škvarky, slané tyčinky. Z počátku jsme si vybírali
celkem z 8 druhů vín - čtyř bílých a čtyř červených ( např.Veltýnské zelené,
Tramín červený, Sauvignon, Müller Thurgau, Ryzlink ). Každý si vybral podle
vlastní chuti a poté již se držel své oblíbené značky po celý zbytek večera.
Majitel sklípku nám udělal přednášku o vínech a vinohradech a pak už začala
volná zábava. K tomu nám hrál pan Olšanský z Kladník na harmoniku a zpívalo
se, občas i nějaký ten taneček byl a zábava začala k plné spokojenosti všech
zůčastněných. Dokonce jsme si zasoutěžili v natahování vody do koštýřů.
Rozděleni jsme byli do dvou skupin: ženy a muži. Soutěžilo se na čas
a v kategorii žen se do finále dostali jen 2 ženy a to paní Dagmara Macháčová
z Kladník a paní Jana Kolibová,kterým se podařil 2 l koštýř naplnit . Mužů
bylo ve finále samozřejmě více. Vítězem byl nakonec pan Jaromír Václavík.
Odvážní pánové se pokoušeli natáhnout největší koštýř o objemu 4 l. Jen Josef
Macháč z Kladník pokořil po úporném boji tento objem a naplnil ho až po okraj.
Celý den nás sice doprovázaleo chladivé podzimní a pochmurné počasí, ale
nálada byla od prvopočátku až do konce výborná. Pořadatele jen mrzí, že se
Petra Skopalíková
této akce zůčastnilo tak málo zájemců. 			

SDH Hradčany
Vážené sestry a bratři hasiči, vážení příznivci SDH Hradčany. Dovolte
mi, abych ,v krátkosti zhodnotil činnost místního sboru SDH Hradčany
v souvislosti s končícím rokem 2011.
Letošní rok 2011 začal již tradiční akcí a to Hasičským plesem a to dne
19.02.2011 ve 20.00 hod. Dá se říci, že již krátce po 20.00 hod se do sálu
místního pohostinství začali scházet první hosté a nakonec se nás zde sešlo
asi 110 účastníků. K tanci a poslechu hrála, na tomto plese již tradiční skupina
, BigMžik z Přerova, která byla opět vynikající. Ples se konal za dobré nálady a
tato nálada vydržela až do brzkých ranních hodin. Všem zúčastněným děkuji
jménem svým i jménem SDH Hradčany za výbornou atmosféru kterou na plese
vytvořili a členům SDH a všem co se podíleli na přípravě plesu za kvalitně
odvedenou práci .
Dne 07.02.2011 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. Dá se říci, že 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.
Následoval měsíc březen 2011
Dne 06.03.2011, kolem ženy, které v průvodu
deváté hodiny ranní, za převažovaly. Na omluvu
krásného slunečného pánům může být to, že
počasí se u místní funkce hostitele průvodu
hasičské
zbrojnice v místě bydliště se
začali scházet již první všichni pánové zhostili
občané
naší
obce. na výbornou. Ostatně
Konalo se již tradiční jako všichni občané
vodění medvěda, které obce, které průvod
znamená ukončení času navštívil.
Nechyběly
hodování. Z počátku tradiční
koblížky,
byli všichni zúčastnění jednohubky, chlebíčky a
k poznání , ale jakmile samozřejmě u Blaženky
se oblékli do masek a Mikulíkové řízečky a u
přidali nezbytné líčení, Franty Tomaníka uzené
málokdo by je poznal a maso přímo z udírny.
to především manželé.
O hudbu se postaral
Při letošním vodění vynikající pan Školoud,
medvěda to manželům, který zřejmě nestárne a
totiž natřely především 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
poděkování
patří i
dětem, kteří průvod
doprovodily a vydržely
až do samého konce.
Poděkování patří i obci
Hradčany za zapůjčení
masek.

20. 8. jsme se poprvé zúčastnili tohoto netradičního závodu, který se konal na
fotbalovém hřišti v Šišmě. Opětovně se jednalo o netradiční závod v požárním útoku.
V prvním kole jsme se vypořádali s úkoly v podobě přechodu lávky, překonáním
bariery, přenosem zraněného na nosítkách a vyklízení materiálu z vozíku. Po
prvním kole jsem skončili na druhém místě. Poté následoval požární útok. Zde
jsme skončili na třetím místě. Vzhledem k tomu, že po sčítání výsledků jsme se
spolu s dalšími třemi družstvy umístnili na prvním až třetím místě, následoval
rozstřel v podobě pití piva načas. Zde jsme tak úspěšní nebyli a celkově jsme
skončili na druhém místě. Dá se tedy říct, že první místo nám uteklo o hlt piva.
Soutěže se zúčastnily poprvé v historii také naše ženy a vyjely na svůj úplně
první závod. Holkám se dařilo o poznání lépe a všem, kteří jim nevěřily vytřely
zrak v podobě prvního místa.
SDH Hradčany reprezentovali Markéta Kadlčíková, Hanka Michálková,
Kristýna Prchalová, Tereza Navrátilová, Eva Klamková a „Šňůrka“. Muži potom
ve složení Pavel Michálek,Radek Koryčan, Jarda Valentík a Jakub Dlouhý.
Dne 22.10.2011 uspořádal sbor
dobrovolných hasičů Lampionový
průvod
spojený
s
„Pálením
Masarykových vater“ . V 18.00
hod vyšel průvod několika desítek
občanů s lampiony od místní bytovky
za doprovodu dechové hudby. Po
příchodu k pomníku padlých byl
pronesen krátký proslov u výročí
vzniku republiky a položen věnec
jako vzpomínka padlým ve světových
válkách. Následoval průvod na místní
výletiště, kde byl pro malé účastníky
a jednoho z jejich rodičů připravena

hasičská
soutěž
s
názvem
„ O dráčka Soptíka 2011“ soutěž se
malým účastníkům velice líbila, těžko
zhodnotit zda i rodičům, kteří se na
soutěži aktivně podíleli. Po vyhlášení
výsledků soutěže o nejlepší lampion
a hasičské soutěže následoval
ohňostroj. Pro děti byl připraven
teplý čaj a všechny zúčastněné děti
byly oceněny sladkostmi dle jejich
výběru. Pro dospělé byl potom
připraven vynikající svářeček a pro
všechny teplé klobásky z udírny.

Jak asi mnozí spoluobčané zaregistrovali, došlo v průběhu měsíce září
2011 k montáži výstražného světla modré barvy doplněný radiovým zařízením
s možností předávání informací v případě škodlivých vlivů přírody. Výstražné
světlo bude sloužit především k bezpečnosti zasahujících hasičů a jak jsem
se již v minulosti přesvědčili na povodních využije se určitě i radiové zařízení,
kterým lze hlásit např. „ evakuace osob“. Používání majáků se řídí ustanovením
jednotlivých paragrafů zákona č. 361/2000Sb. O provozu na pozemních
komunikacích. Za poskytnutí dotace na nákup výstražných světel ze strany
obce děkuji zastupitelstvu obce.
V počátku roku 2011 dostalo SDH Hradčany od zastupitelstva obce, možnost
užívat část pozemku vedle fotbalového hřiště jako sportoviště pro výcvik a

trénink členů SDH k závodům Po osetí a zaválení pozemku došlo k prohloubení
a vyčištění studny tak, aby mohla sloužit jako odběrní místo vody pro výcvik.
V současné době probíhá výroba kladiny a bariéry a připravuje se vybudování
základny. Předpokládáme, po dohodě s fotbalisty, že v příštím roce zde
proběhne netradiční soutěž hasičských družstev. Celkově bude plocha sloužit
pro výcvik žen, mužů a do budoucna možná i pro družstvo mladých hasičů
z Hradčan.
Závěrem mi dovolte, abych poděkoval všem členům SDH Hradčany,
jejich příznivcům a všem občanům obce Hradčany, bez kterých by nemělo
cenu kulturní akce pořádat. Zároveň mi dovolte, abych Vám všem , jménem
svým i jménem SDH Hradčany popřál krásné prožití svátků vánočních, a do
nového roku 2012 popřál pevné zdraví , mnoho štěstí a úspěchů v pracovním
a soukromém životě.

za SDH Hradčany Jaroslav Valentík

Okénko z Centra pro rodinu Ráj
Nepřečtený email
Jako každé ráno, když si vyšetřím trochu času na své mateřské
dovolené, která patří mému dvacetiměsíčnímu synovi, jsem se zašla podívat na
svoji internetovou poštu. Čekalo mě zde pár nepřečtených emailů, jeden email
mě zaujal svým názvem ze všeho nejvíc. Byla to pozvánka do Centra pro rodinu
Ráj v Pavlovicích na Kurz rozvoje osobnosti ženy. Neváhala jsem ani vteřinu
a na tento kurz jsem se přihlásila i se svou mladší sestrou. Kurz je rozdělený do
šesti setkání a každé má svoje téma. Například je to komunikace, stres, životní
role, cíle apod. Kurz je naprosto skvělý, chtěla bych tímto zaměstnancům
centra moc poděkovat za organizaci akce takového druhu. Nejen že poznám
nové lidi - ženy různého
věku i povolání, ale navíc
se s námi o nové poznatky
z oboru psychologie dělí naše
lektorka, paní psycholožka
Mgr. Irena Smékalová, matka
tří dětí, manželka a úspěšná
žena ve svém oboru. Na
každé sezení se moc těším,
je pro mě velice přínosné a
zajímavé. Každá žena má
v životě hodně rolí, ať už jde o
roli mateřskou, partnerskou,
manželskou, pracovní či
přátelskou a mnohdy udržet
všechny tyto role v rovnováze
bývá velmi těžké ... Přála
bych proto každé ženě, aby
takovýto kurz našla pod
vánočním stromkem od svých
nejbližších se slovy „máme tě
rádi maminko, babičko, teto, dcerko, sestro… Krásné vánoce a šťastný nový
rok 2012“.
Olga Navrátilová
Keramika pro maminky s malými dětmi
Každé úterý dopoledne se v Centru pro rodinu Ráj scházejí maminky, které
jsou na mateřské dovolené, a společně tvoří z hlíny. Příjemná atmosféra při
tvoření, štěbetání maminek i dětí vychází z keramické dílničky. Odměnou je
vždy, pokud je dílo dokončeno a mohou si ho odnést domů, ale i ten malý
útěk od každodenních starostí, kdy si maminky mohou jen tak tvořit a nikam
nespěchat. Zveme všechny tvořivé maminky, aby se za námi přišly podívat.
Těší se na vás lektorka Veronika Zapletalová.

Moje dcera má letos
13 let a letos jsme na
„Víkend pro matku a
dceru“ jely spolu už
popáté. Protože mám i
akční maminku, jela s
námi také, letos potřetí.
Moc jsme se těšily,
protože ty víkendy, na
kterých jsme dosud
s centrem pro rodinu
byly, stály za to… a
letos??? Těšila jsem se
na představování. Je to
totiž okamžik, kdy se dozvím, co si o mě myslí má dcera (i maminka) a mohu
říci, co si myslím já. Většinou se totiž představíme tak, že dcery poví něco o
matce a naopak. Je to krásné, sledovat, jak si na sebe uděláme čas a snažíme
se vidět spíše to dobré než špatné. Má dcera je úžasný človíček, tak není
těžké o ní mluvit, maminka taktéž. I když s maminkou jsme k sobě cestu pár
let hledaly, stálo to za to.
Víkend se skládá z několika bodů programu – beseda či přednáška pro
maminky souběžně s besedou či přednáškou pro dcery, společné tvoření,
společné večerní programy, taky osobní čas jen pro nás dvě (u nás tři). Letošní
program se nám moc líbil. Odpoledne na procházce jsme si měly vzájemně říct,
co se nám na druhé líbí a pak si také sdělit, co bychom od sebe potřebovaly.
Sobotní večerní program začínal kadeřnickým salonem. Z přivezených
pomůcek jsme si navzájem udělaly zvláštní účesy. Jedné dívčině se tak ve
vlasech objevilo sítko na čaj, čajové sáčky a jiné dobrůtky z kuchyně. To jsme
netušily, že ty účesy budeme muset také předvést na prohlídce a něco o nich
povědět. Tolik legrace jsme si dlouho neužily. Jednak jsme vypadaly legračně
a také jsme netušily, co vše si dokážeme vymyslet, když jde do tuhého.
Následná přehlídka tanečních stylů vše krásně uzavřela. Líbilo se mi, jak byl
program připraven, jak krásně bylo upraveno prostředí – nechyběly svíčky,
vonná lampa, voňavý čaj… na závěr večera jsme si mohly zazpívat při kytaře.
I když jsme na tomto víkendu nebyly poprvé, přeci jen si odvážíme něco
nové. Nemyslím teď krásné košíky z pedigu vyrobené v sobotu odpoledne.
Myslím obnovené vztahy. Někdy hledáme dlouho odvahu říci si důležité věci. I
když si spolu mnoho věcí povíme, je nám spolu dobře a nemáme nějaké větší
problémy, neuškodí nám na chvíli se zastavit a říci si jen to, že se máme rády
a vážíme si jedna druhé. Potřebujeme to všichni slyšet. Děkuji všem, které
program připravily, protože byl skvělý a navíc nám chutnalo i výborné jídlo
s láskou připravené. Krásné je na tom i to, že si můžeme užít společenství žen a
dívek. 							
Lenka Pchálková

VÁNOCE – ČAS NACHÁZENÍ, SETKÁVÁNÍ,
OBDAROVÁVÁNÍ …
NEJVĚTŠÍM DAREM PRO DĚTI JE VZÁJEMNÁ LÁSKA

RODIČŮ
Děti jsou hosty svých rodičů. Přicházejí na
místo pro ně přichystané, chvíli zůstanou patnáct, dvacet nebo dvacet pět roků - a opět
odcházejí, aby si vytvořily svůj vlastní prostor.
Ačkoliv rodiče mluví o „svém synu“ nebo o
„své dceři“, děti nejsou jejich vlastnictvím.
V mnoha ohledech jsou děti cizinci. Rodiče je musí
poznávat, objevit jejich přednosti a slabosti, dovést
je k dospělosti a dovolit jim, aby učinily svá vlastní rozhodnutí.
Největší dar, který mohou rodiče svým dětem dát, je jejich vzájemná láska.
Právě skrze tuto lásku mohou vytvořit prostor bez úzkosti, aby v něm děti
mohly vyrůstat, povzbuzovány k rozvíjení vlastní sebedůvěry a k tomu, aby
hledaly způsob, jak si svobodně zvolit svou vlastní životní cestu.
(z knihy J. Nouwena: Chléb na cestu, kterou vydalo Karmelitánské
nakladatelství, www.kna.cz)
Dětské okénko

Další informace ve vitríně nebo
na tel.: 731 604 120,
email: rodiny.prerov@seznam.cz
www.raj-pavlovice.cz
Přejeme dětem i dospělým krásné a požehnané dny vánočních
svátků.
Za tým CPR Ráj
Hana Školoudová

Z naší knihovny
Z činnosti naší knihovny
Podzimní dílna

V sobotu 24. září proběhla v knihovně v Hradčany
podzimní dílna věnovaná výrobě podzimních
dekorací na výstavku zahrádkářského svazu.
Dílny se zúčastnilo rekordních 21 výtvarníků,
kteří z papíru a nasbíraných přírodnin vytvářeli
panáčky z kukuřice, myšky z ořechových skořápek
a samozřejmě
t y p i c k é
podzimní ovoce
- jablíčka
a
hrušky. Po dvou
hodinách dřiny
jsme se rozešli
domů a těšili
se, jak se se svými výrobky pochlubíme na
zahrádkářské výstavě.
Týden knihoven – večerní čtení
První říjnový týden patří již tradičně
celostátní knihovnické akci nazvané Týden
knihoven. I naše knihovna se připojila a
uspořádala pro čtenáře večerní čtení
s pohádkou, které se konalo ve středu
5.října od 18.00 hodin. Kromě čtení
pohádky K.J.Erbena Zlatovláska jsme luštili
hádanky věnované pohádkovým postavám,
řešili pohádkový kvíz, testovali jsme své znalosti tradičních českých pohádek.
U svařáku (pro dospělé) a výborného ovocného pečeného čaje jsme se vrátili
o pár let zpět a zavzpomínali na své dětství.
Král pexesa
V sobotu 5.listopadu se konal
již 4.ročník soutěže pro děti a
jejich rodiče v hraní pexesa.
Akce vypukla ve 2 hodiny, kdy
se v zasedací místnosti OÚ
sešlo 15 zapálených hráčů této
hry. Po krátkém připomenutí
pravidel jsme se dali do hraní.
Některá pexesa byla velmi
těžce
zapamatovatelná.
Po

dvou hodinách těžkých soubojů nakonec zvítězil v kategorii chlapců Martin
Obdržálek a v kategorii dívek Klárka Valentíková. Na druhém místě se umístili
David Tomaník a Veronika Skopalíková a bronz získali Adam Skopalík a Lucka
Valentíková. Všichni se dobře bavili a slíbili jsme si, že se opět společně
sejdeme u dalšího ročníku.
Vánoční tvoření
V sobotu 26.listopadu se konalo
v knihovně vánoční tvoření pro
všechny ty, kteří se už nemohou
dočkat Vánoc. Dílna začínala
v 16.00 hodin v zasedací
místnosti OÚ a její náplní byla
výroba vánočního andělíčka
z květináčků, sněhuláčka ze šišek
a dekorace z orobince – vločky.
Sešlo se nás čtrnáct a pustili jsme
se hned do práce. Ta nás natolik
pohltila, že jsme u poslechu
koled pracovali až do sedmi večer. Andělíčkové i sněhuláčci se moc povedli
a příjemně nás naladili na zítřejší slavnostní rozsvěcení vánočního stromu na
návsi.
Výroba vánočních přáníček
Poslední letošní akcí bylo malování
vánočních přáníček a pečení adventních
perníčkových vloček. Tyto malé dárečky
dostávali
občané
na
rozsvěcení
vánočního stromu. Velký díky patří hlavně
mé velké pomocnici Markétě Žákovské, která mi pomáhala kreslit přáníčka
a zdobit perníkové vločky. Ještě jednou Markétě děkuji a doufám, že se vám
všem naše společné dílo líbí. Ta ještě jednou krásné Vánoce!
Více fotografií si můžete prohlédnout na adrese: http://
knihovnahradcany.rajce.idnes.cz/

Jana Hrbáčková - knihovnice

Sdružení rodičů ZŠ a MŠ Pavlovice u Přerova
Po loňském obnovení tradice školních plesů chystáme tuto zdařilou kulturní
akci i letošní školní rok. Zveme nejen rodiče školáků, ale i všechny příznivce
tance a dobré zábavy. Výtěžek bude darován samozřejmě zase do školy.
Loňský rok se za tyto peníze pořídila kopírka na „malý stupeň“.
A co chystáme dál?
Minulou zimu jsem provozovali tzv.“Lyžařské soboty“. Nebyl to sice žádný
intenzivní týdenní kurz. Ale jezdili jsme s dětmi a jejich rodiči několik sobot na lyže.
Začali jsme na Rusavě, zkusili to ve Velkých Karlovicích a skončili v Jeseníkách
v Petříkově. Odměna? No přece radost těch prcků(a i jejich mamin nelyžařek),
kteří na začátku stáli na lyžích poprvé a pak sami sjeli červenou sjezdovku!
A už se nám ozvalo pár rodičů, jestli bude lyžování i tuto sezonu. Lyžařské soboty
budou! Ajestli se chce někdo přidat, i když už ke škole nepatří? Samozřejmě že ano.
Vše bližší se můžete dozvědět na internetových stránkách sdružení:
http://sdruzenirodicupavlovice.webnode.cz
Příjemné prožití vánočních svátků ve společnosti nejbližších
Vám za Sdružení rodičů přeje
Otakar Slouka, zástupce rodičů 6.ročníku
Víkend pro maminky a dcery
Začátek listopadu jsem strávila v Dřevohosticích na faře na Víkendu pro
maminky a jejich dcery. Tato akce je zaměřená na upevnění vztahu mezi
maminkou a dcerou. Maminka se nemusí o nic starat, má čas jen na svoje dítě.
Letos to proběhlo v komorním stylu, sešlo se nás jen pět maminek.
Páteční večer byl věnovaný hrám na přivítanou. V sobotu dopoledne jsme si
povídaly o různých zvycích v období před Vánocemi. Paní, která přednášku
vedla, sebrala vzpomínky od různých lidí, se kterými se s námi podělila. I my
jsme si vzpomněli na vzpomínky našich rodičů. Bylo zajímavé zjištění, jak
v místech, jen pár kilometrů od sebe vzdálených, se udržovaly jiné zvyky.
Zatímco maminky naslouchaly, dcery si povídaly, malovaly a tvořily z korálků,
což si nemohly vynachválit. Domů si pak každá odvezla hromadu náušnic a
náramků.
Odpoledne jsme se společně s dcerami protáhly pohybem na hřišti a potom se
věnovaly výrobě z pedigu. Každá z nás si vyrobila nádhernou mísu. Na večer
jsme si připravily hry a soutěže. Celou zábavu nám řídila Peťa Školoudová.
Musím říct, bylo pěkně veselo.
V neděli nás čekal úklid a cesta domů. Víkend byl moc pěkný. Vše probíhalo
v naprosté pohodě a klidu za neustálého povídání si jak s dcerami , tak
s maminkami.
Hana Slouková

Čáp cestovatel
U Otčenášků na komíně si odpočinul čáp cestovatel,jeho
další zastávka byla na komíně u Macečků a po dvanácté
hodině letěl směr Šišma.
Zdokumentováno 10. srpna 2011, ráno v 9.01hod.

Alena Žákovská
Malé soukromé výročí
Letos na podzim na přelomu září a října si naše rodinka vzpomněla, že to
je pět let, co jsme se fyzicky přestěhovali do Hradčan.
Stali jsme se tak další dobrovolnou náplavou, jak tady říkáte. A musím
říct, že jsme tou náplavou rádi. V podstatě to byla náhoda, která nás přivedla
zrovna sem. O vesničce Hradčany jsme nevěděli vlastně nic bližšího, ale dnes
vím, že to byla dobrá volba.
Hradčaňáci, moc se nám tu mezi Vámi líbí a ceníme si, že jste nás mezi
sebe přijali.
Přejeme Vám všem hezké vánoce!
Oťas Slouka
Advent v Hradčanech
Zasvítila první hvězdička,
rozzářil se vánoční stromeček,
pod ním zazněla nejedna vánoční písnička
a dostali jsme perníkový dáreček.
Vesnicí zavoněla vůně svařáku
a bylo nám dobře na duši
pusy mastné od lahodných bramboráků
co dostanem pod stromeček nikdo netuší.
Tak jsem oslavili první adventní neděli
v Hradčanech na návsi všichni společně
naše děti s vystoupením k tomu přispěli
a děkujeme jim tímto srdečně.
							

Petra Skopalíková

Mik mik Miluláš
Nejčastější básnička, která zněla v domem kde mají děti, byla právě
Mik mik Mikuláš. A není se ani čemu divit. Na 5. prosince připadá
tradiční zvyk, kdy Mikuláš, čert a anděl navštěvují domy s dětmi.
V naší obci tomu letos nebylo jinak. Celé družině vévodil, již
zmiňovaný Mikuláš, který v každém dítěti vzbuzuje respekt
a přísnost, družina čertů, kteří mají děti maličko postrašit
s samozřejmě nemůže chybět ani anděl, který zmírňuje strach z celé
družiny a má za úkol dětem nadělit tolik očekávané dárky, ať už se
někde naděluje ovoce, sladké pamlsky nebo i hračky. V Hradčanech
navštívila a potěšila družina 11 stavení. Chtěli bychom tímto
poděkovat mladým lidem v naší obci, kteří mají zájem na tom, aby se
tato tradice i v Hradčanech uchovala. V době amerických Santa
Klausů jde o velice důležitý počin, abychom uměli dětem ukazovat, co
je tradiční a české. Rozzářené oči našich nejmenších ratolestí mluví
za vše, atmosféra celého večera, čekaní na tu chvíli kdy do dvěří vstoupí kouzelný muž, je nepopsatelná. Krásné kostýmy, které
zakoupila obec Hradčany dodávají celé akci ještě více lesku.  A proto celé
skupině za organizaci skvělého vystoupení pro děti děkujeme a všem
dobrým lidem v Hradčanech a širokém okolí přejeme krásné vánoce.

za spokojené rodiče z Hradčan Olga Navrátilová

Restaurování harmonia do kaple sv. Antonína Paduánského, Hradčany
březen 2011 – září 2011
restaurování Stanislav Smoček
Obecná charakteristika
Původ harmonia: Hradčany, Obecná škola
Rok výroby: 1931
Soustava: Podtlakový systém, německý; evropská norma
Počet rejstříků: 9
Počet jazykových řad: 3
Přídavné zařízení: Forte klapky, basová a diskantová spojka, tremolo (Vox
humana).
Harmonia byly do škol v minulých dobách umisťovány daleko častěji než klavíry. Důvod byl velice jednoduchý, malý prostor, který pro sebe potřebovaly, levnější pořizovací cena a také téměř naprostá nenáročnost údržby. Harmonium
bylo dříve umístěno ve zdejší Obecné škole, kde sloužilo při hudební výchově
a ke kulturní vzdělanosti žáků, navštěvujících tuto školu.
Bylo vyrobeno roku 1931, ovšem jeho historie, dle mého odhadu sahá ještě
trochu dále. Na harmoniu bylo patrné nemalé předělání. Podle mého názoru
se původně jednalo o harmonium Lindholm, rakouské výroby. Harmonium pak
bylo v roce 1931 fy Petrof předěláno do dnešní podoby. V dřívějších dobách se
harmonia Lindholm dovážely zde do naší republiky. Fy Petrof je pak předělávala za účelem zvýšení produkce.
Harmonium je osazeno klasickými hlasy. Jedná se ovšem o harmonium většího
typu, což podtrhují rejstříky o stopové délce 16`. Tyto rejstříky byly umísťovány
jen do větších harmonií. Krásu zvuku pak také podtrhují jemně intonované
hlasy, které dokážou znít velice mohutně, ale na druhou stranu i velice jemně.
Postup při restaurování
Postup při restaurování nebyl snad ani tak technologicky náročný jako náročný
časově.
Harmonium mělo poškozené vzduchové hospodářství. Je to jako by člověk
měl poškozené plíce. Bez plic, měchů, nemůže člověk ani harmonium fungovat. Jednalo se o hlavní měch a dva foukače, které jsou naklíženy na hlavním
měchu. Tyto dva foukače vysávají vzduch z hlavního měchu. Protože však byly
děravé, nebylo možné na harmonium plně hrát. Oprava těchto měchů byla

jedna z nejnáročnějších části opravy. Měchy se musely vyhotovit úplně nové
(použily se staré desky).
Bylo nutné je znovu překožit a olepit speciálním varhanářským fialovým papírem. Tato práce byla časově i technologicky velice náročná.
Po opravě měchů jsem dále pracoval na čištění a opravě vzdušničky, která
vlastně tvoří vnitřní, hlavní soustavu harmonia. Něco jako orgány v lidském
těle, když jsou poškozeny, tělo špatně funguje. Tak to bylo i v harmoniu. Mnoho součástek bylo již za spoustu let opotřebováno nebo jen rozregulováno.
Potřebné, chybějící součástky byly vyrobeny jako repliky a vše postupně regulováno.
V mezičase bylo nutné rozhodnout typ povrchové úpravy na harmoniu. Jelikož
se jedná o harmonium daného typu fy Petrof, nebylo vhodné vyhotovit šelakovou polituru, ta by na tento nástroj víc než nepasovala. Harmonium mělo na
sobě četné známky stáří a opotřebení, které byly způsobeny přenášením a
převážením, z toho důvodu byla zvolena povrchová úprava černým pigmentem
a lakem. Podklad byly dýhované desky, avšak se zuby času. Místy odlepená,
místy proražená. Tyto vady byly vyspraveny a vyrovnány. První vrstvy byly
vyhotoveny lakem jako vyrovnání a podklad pro černý pigment, na který se následně po vytvrdnutí nanesl vodou ředitelný polomatný lak. Tento lak umocnil
daleko tvary a historickou hodnotu harmonia než původní plánovaná vysoce
lesklá černá barva s lesklým lakem. Jako alespoň známky po původním stavu
harmonia, bylo nutné vytvořit historický vzhled, nám posloužily některé neopravené „ťukance“. Není jich však mnoho, a nejsou na první pohled patrné.
Po vyhotovení povrchové úpravy už vše záleželo jen na tom, jak rychle se povede harmonium složit. Tato práce šla snad nejrychleji. Nejvíce náročné operace jako byla oprava vzduchového hospodářství a povrchová úprava byly již
vyhotoveny, a tak už chybělo jen to poslední.
Po složení skříně byly dále montovány komponenty jako je měch, vzdušnicová
deska, vzdušnice, rejstříková deska, klávesy, různé součásti a nakonec horní
desky skříně. V časech mezi těmito operacemi byla prováděna regulace, která
je velice důležitá proto, aby všechno fungovalo tak jak má. Ta byla nakonec
provedena ještě jednou a pečlivě překontrolována.
Po složení a přichystání harmonia na cestu do Hradčan již nezbývalo nic jiného než na něj hrát a zkoušet, zda se ještě nevyskytne nějaký problém. Ten se
samozřejmě může vyskytnout kdykoli, i když by neměl, protože harmonium je
celé ze dřeva a jak je známo dřevo pracuje. Harmonium má velice jemný, pečlivý a důmyslný systém, proto někdy stačí i malé niance. Ovšem při regulaci bylo
i s tímto jaksi počítáno, takže není potřeba v nejbližší době nějak zasahovati.
Harmonium je v plném a funkčním stavu, přichystáno k službě při bohoslužbách a snad i při koncertu.

Za restaurátorskou práci S. Smoček

Společenská rubrika
Významné jubileum si v měsících říjen, listopad a prosinec připomněli tito naši
spoluobčané:
60 let
Milan Klvaňa

60 let
Josef Minařík

75 let
Josef Doležal
Všem jubilantům blahopřejeme a do dalších let přejeme pevné
zdraví, osobní štěstí a životní optimismus.
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Vážení sportovci, bývalí hráči obou týmů, milé manželky
a přítelkyně hráčů, příznivci sportu v Hradčanech a všichni ostatní,
chtěli bychom Vás co nejsrdečněji pozvat na další ročník
sportovního plesu do Hradčan.

K tanci a poslechu
hraje KORNET
občerstvení zajištěno
bohatá tombola
vstupné 50 Kč

Kulturní dům
Pavlovice u Přerova
v 19 hodin zahájí
slavnostní polonézou
žáci ZŠ.

v sobotu 28. 1. 2012

· kolní ples

Sdružení rodičů a přátel ZŠ a MŠ
Pavlovice u Přerova pořádá

