Slovo starosty
Vážení čtenáři Hradčanských rozhledů,
vítám Vás u druhého čísla čtvrtého ročníku našeho čtvrtletníku. Minulé
„Slovo starosty bylo v závěrečné části věnováno tomu, jaké akce nás čekají
ve druhém čtvrtlení. Nebylo jich málo a myslím si, že se za žádnou z nich
nemusíme stydět. Hodně záleželo na počasí, které na Pálení čarodějnic vcelku
nazklamalo. Hodový víkend už byl trošku horší, ale podle rčení „jaký si ho
uděláš, takový ho máš“ ukázal, že ani počasí, které občas trošku zlobí, není
dobré náladě na překážku. Tři dny po hodech nás čekala náročná středa díky
návštěvě hodnotící komise soutěže krajského kola Vesnice roku 2012, do
které jsme se přihlásili i s nepovinnou částí, což je soutěž Zlatá cihla o nejlepší
stavbu. Znovu jsme do ní zařadili naši kapli Sv. Antonína Paduánského. Tato
stavba si určitě ocenění zaslouží. Počasí nám při přípravě nepřálo, středa byla
ovšem svátkem Antonína a ten zařídil, aby aspoň při velké části hodnocení
přestalo pršet. Prezentace byla tentokrát ve znamení volné aktivity jednotlivců
a spolků, kteří připravili část toho, co v průběhu roku prožíváme podle vlastních
představ. Já osobně jsem při prvním oznámení, že bude rozsvěcení vánočního
stromu byl v šoku. Krátce na to mi došlo, že je to vlastní iniciativa těch, kteří to
dělají v patřičném termínu a když se na to nabalil Masopust a Piknik, nechali
jsme všemu volný průběh. Bylo třeba prezentaci pouze „očesat“ časově, aby
komise za předepsaných 90 minut stihla vše, co jí chceme ukázat. Je pravdou,
že v té době se dá stihnout jen zlomek z celkového počtu 72 akcí, nakonec
zůstalo u toho, co si hlavně hradčanská děvčata vymyslela. Na jednotlivých
ukázkách se ale podíleli zástupci opravdu všech spolků a je třeba všem
poděkovat. Podle vyjádření některých členů komise je důležité právě to, že
ukázky života v obci jsou předvedené od srdce a na první pohled je vidět, že to
účastníky opravdu baví. Jsem přesvědčen, že je to ta správná cesta a i kdyby
nevedla k nějakému tomu vítězství, prožili jsme další dobrou akci. Předstírat,
zkrášlovat obec jen pro tento den a komisi uvádět nepravdivé informace
nemáme zapotřebí, viděli jen skutečnost. Ještě jednou díky všem, kteří přispěli
k přípravám prezentace a k jejímu dobrému průběhu.
Tak, jako v každé jiné obci se najdou i ti, kteří dokážou pomlouvat a kritizovat
bez jakékoliv snahy o pomoc. Pro některé občany – a jsem rád, že jich je v
Hradčanech málo – by možná byly na zasedáních zajímavější hádky a pokusy
o rozbití schůze. Jsem rád, že zastupitelům jsou pletichy a rány do zad cizí a
problémy řešíme přímo, z očí do očí bez jakéhokoli podrazu. Při debatách se
starosty některých obcí jsem zjistil, že někteří toto štěstí nemají a „rozbíječi“mnohdy v řadách zastupitelstva – dokážou rozhádat nejen zasedání, ale i celou
obec. Ještě před časem by mi výrok, že Veřejné zasedání ZO je jak Osvětová
beseda, hnul žlučí. Občané si zvolili sedm zastupitelů, ti se schází minimálně
2x měsíčně na pracovních poradách, kde se „properou“ všechny problémy,
které se v obci vyskytnou.Jejich řešení je otázkou kompromisu, kterého je
naše zastupitelstvo naštěstí schopno a hlasování na veřejném zasedání potom

možná vypadá nezajímavě. Všichni si mohli všimnout, že pokud zastupitel
má zásadní výhradu k projednávané věci, vyjádří to v hlasování i v případě
dohodnutého kompromisního řešení. Jako starosta bych chtěl zastupitelům za
dosavadní průběh volebního období v tomto duchu poděkovat.
Po celkem pesimistickém odstavci bych rád uvedl něco optimistického –
konečně bylo ukončeno výběrové řízení na dodavatele dlouho očekávaných
staveb a s tím související další výběrová řízení. Malé zdržení v termínu zahájení
stavby díky komplikaci při vyřazení jednoho z účastníků výběru už nebrání v
tom, aby letos konečně hrubé stavby stály. Prosím občany o trpělivost v období
demolicí, kdy bude obec zatížena větším provozem, hlukem a prašností, bez
toho se ale žádná podobná stavba neobejde. Současně proběhne krátkodobá
stavba parkovacího zálivu.
Další novinkou v obci bude nová technika, která zajistí možnost lepšího
úklidu sněhu v zimním období a sečení nepřístuných ploch. Další vybavení je
rovněž výkonnější a k tomu do budoucna možnost přikoupení většího počtu
příslušenství, podle potřeby obce. V letošním roce naplno využíváme možnost
příspěvku na veřejně-prospěšné práce, kde zaměstnáváme dvě pracovnice.
Vzhledem k „ozelenění“ naší obce jsou využity naplno. Musíme se zamyslet
nad některou keřovou výsadbou a změnit postupně její parametry – výjezd od
některých domů je nebezpečný a co se týká keřů – méně někdy znamená více.
Poslední poznámkou k zeleni je záměr obnovy živého plotu na výletišti, kde
se přestárlé a neudržované thuje začínají lámat, poškozují oplocení a jejich
obnova je vzhledem ke stáří nemožná. Budou na podzim nahrazeny stejným
druhem, který bude v budoucnu udržován do rozumné výše a zastřihován i do
plochy.
Na závěr příspěvku bych chtěl všem popřát hezké léto, prožité v plném
zdraví a pozvat Vás na další smršť akcí připravených pro děti i dospělé.
Účastí podpoříte místní spolky a tím i sami sebe. Doufám, že v č.3 - 2012
Hradčanských rozhledů budete o létu číst jen to nejlepší.
Ondrej Koliba, starosta obce Hradčany

Co se děje v obci
• Z důvodu několika případů poškození
svítidel veřejného osvětlení při silném
větru byla provedena revize upevnění
a následné zajištění. U prvních dvou
světel od pohostinství směrem na
Nahošovice jsou zkušebně osazeny
dvě čiré koule. Dále byla provedena
výměna světelného čidla z důvodu
nefunkčnosti.
• Na polní cestě mezi Výhonem
a Debřičkami se neznámý občan
zbavuje stavebního odpadu. Je
nepřípustné, aby kdokoliv tento odpad
vyvážel na obecní pozemky. Na výzvu
k úklidu prostřednictvím obecního
rozhlasu nikdo nereagoval a úklid
neprovedl. Při zjištění, kdo se tímto
způsobem odpadu zbavuje, bude
postupováno nekompromisně, ať je to
kdokoliv.
• Na úřední desce je již delší dobu
umístěna výzva Pozemkového úřadu
na možnost výkupu pozemků za
dobrou cenu dle bonity půdy. Nabídka
je časově omezena v souvislosti s
průběhem komplexních pozemkových
úprav.
• Žádáme občany, aby neparkovali
na chodnících před svými domy –
omezují pohyb chodců a poškozují
chodníky, které nejsou na tuto
zátěž dimenzovány. Vždy je možno
zaparkovat tak, aby zůstal jeden volný
jízdní pruh.
• Tak, jako v minulém čtvrtletí se
v naší obci ozvali zloději. Došlo ke
dvěma závažným vloupáním a dalším
projevům vandalismu. Po roce se
znovu probírá vhodnost umístění
kamerového systému v obci, kdy
uplatnění výstupů naráží na legislativu
a otázkou je, nakolik by se tímto
sledováním ovlivnil život v naší obci.

Trestná činnost se odehrává téměř
na všech frekventovaných místech
a co se týká sousedních obcí, není
ojedinělá. Sledování a záznam je
krajním řešením, v prevenci ve věci
zabezpečení majetku a v neposlední
řadě ochotě upozornit na darebáky
máme obrovské rezervy. Z posledních
případů má policie množství stop a
poznatků. Díky hlášení o případech
v obecním rozhlase bylo odevzdáno
nalezené nářadí, které pravděpodobně
posloužilo při vloupání a z reakcí
hlavně starších občanů vyplývá
důležitost informací v této věci a výzev
k ostražitosti a zabezpečení majetku.
• Pořadatelskou činnost a občerstvení
zajišťovali hasiči. Svého úkolu se
zhostili velmi dobře a přidali tak
další čárku v seznamu úspěchů. Po
neuvěřitelném umístění na Radslavské
přilbě, vzniku a výsledcích družstva
žen nasadili laťku hodně vysoko. Že
by to byl ten správný vstup do období
příprav na stoleté výročí?
• Blíží se letošní koncert roku – Karel
Kahovec, George & Beatovens s
hostem Viktorem Sodomou. Koná
se 7. července od 20.00 do 23.00
hodin. Pokusíme se o formu vesnické
tříhodinové tancovačky, pořadatelskou
službu a občerstvení budou tentokrát
zajišťovat zahrádkáři. Vstupné bylo
opět stanoveno na přijatelnou hodnotu
– v předprodeji 100,- Kč a na místě
120,- Kč.
• Na posledním veřejném zasedání
padl návrh na doplnění sběrných míst
tříděného odpadu, hlavně pro velkou
vzdálenost kontejnerů na bioodpad
pro občany z okrajových částí obce.
Bude připravena anketa, ve které se
občané mají možnost k věci vyjádřit.

• Všechny připomínky, které jsme na
základě výzvy Ing. arch. Moráňové
(projektantky
nového
Územního
plánu) obdrželi, byly jí průběžně
předávány ke zpracování. Ne všechny
bude možno uplatnit, ke konečnému
návrhu se ještě budeme vyjadřovat.

• Poděkování za solidaritu patří
spolkům – hasičům a zahrádkářům,
kteří společně s obcí přispěli na nové
výčepní zařízení pro SK Hradčany,
které bylo nedávno odcizeno.
Ondrej Koliba, starosta obce

Informace občanům

Pondělí 13.00 – 17.00

Otevírací doba obchodu MUDr. Radka Kajšová –
praktický lékař pro děti
a dorost
Pondělí 6.00 – 11.00

Středa 17.00 – 19.00

Úterý 6.00 – 13.30

Úřední hodiny na OÚ

Otevírací doba knihovny Středa 6.00 – 11.00
Čtvrtek 17.00 – 19.00

Čtvrtek 6.00 – 11.00

Sobota 8.00 – 10.30

Pátek 6.00 – 16.00

Otevírací doba hostince Sobota 6.30 – 10.00

Pondělí 12.00 – 13.00
Úterý 12.00 – 13.00
13.00 - 14.00
Středa 13.15 – 14.00
Čtvrtek 7.30 – 8.45

Pondělí zavřeno

Ordinační hodiny lékařů Pátek 12.30 – 13.30

Úterý 16.00 – 22.00

MUDr. Lubomír Kremzer telefon: 721/89 71 56
– praktický lékař
MUDr. Lenka Jemelková
– stomatolog
Pondělí 7.00 – 10.00

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

13.30 – 18.00

Pondělí 6.45 – 15.00

Úterý 7.00 – 12.00

Úterý 6.45 – 14.00

Středa 7.00 – 10.00

Středa 6.45 – 15.00

Čtvrtek 7.00 – 12.00

Čtvrtek 6.45 – 16.00

Pátek 7.00 – 10.00

Pátek 6.45 – 15.00

telefon: 581/79 10 13

telefon: 581/79 13 05

Občané, kteří si nepřejí, aby se o nich v budoucnu psalo ve čtvrtletníku,
popřípadě byly zveřejněny jejich fotografie, nahlaste to, prosím, na obecní
úřad, nebo nám to oznamte e-mailem na hradcanske.rozhledy@email.cz
Děkuji za pochopení Martina Žákovská ml. za redakci HR

SK Hradčany
Velikonoční turnaj ve stolním tenisu se vydařil
V neděli 8. dubna ráno předcházel hlavnímu turnaji, turnaj žáků. Přišlo jich šest
a zahráli si systémem každý s každým na tři vítězné sety. Je pravdou, že jsme
nijak neřešili věk a tak třeba proti sobě stáli hráči s velkým věkovým rozdílem.
Pozitivní bylo, že to nikomu nevadilo a všichni si zahráli s chutí.
Celkové výsledky žákovského Velikonočního turnaje 2012:
1.

Josef Barot

5 bodů

15 : 5 sety

2.

Marek Mikeš

3

13: 6

3.

Tomáš Pumprla

3

12 : 9

4.

Jan Sigmund

3

11 : 9

5.

Lenka Barotová

1

4 : 13

6.

Petr Vychodil

0

2 : 15

o pořadí na 2. až 4. místě při zisku 3 bodů rozhodl větší rozdíl setů.
V odpoledních hodinách byl odehrán turnaj dospělých za rekordní účasti 13
mužů a Gábinky Tvarůžkové. Turnaj byl uveřejněn i na internetových stránkách a tak při úvodní prezentaci nabyla nouze o překvapení. Je však nutné
dodat, že účast výborných hráčů, Bráblíka z Prostějova a Štábla z Lazník, byla
jasným obohacením turnaje. Vždyť Jirka Bráblík z Prostějova se stal celkovým vítězem turnaje, a to bez jediné porážky a Jarda Štábl z Lazník se umístil na velmi pěkném 4. místě. Hrálo se ve dvou skupinách na dvou stolech.
Ve dvou základních skupinách bylo odehráno rekordních 42 utkání na dva
vítězné sety. Do semifinálových bojů, které se hrály už na tři vítězné sety, postoupili čtyři nejlepší hráči. I ostatní hráči si mohli zahrát o celkové pořadí. Po
dlouhém asi pětihodinovém ping – pongovém maratonu bylo vyhlášeno následující pořadí hráčů.
Celkové výsledky hlavního Velikonočního turnaje 2012:
1.

Jiří Bráblík (Prostějov)

5. Josef Barot ml.

2.

Břetislav Vaculík

6. Ondřej Jurný

3.

Ladislav Sigmund

7. Petr Školoud

4.

Jaroslav Štábl (Lazníky)

8. Libor Žákovský

Další pořadí hráčů: 9. Tomáš Pumprla 10. Tomáš Kolava
11. Miroslav Mikulík 12. Ladislav Žákovský 13. Milan Školoud
14. Gabriela Tvarůžková, která vyhrála nevyhlášenou soutěž žen.

Účastníci Velikonočního turnaje 2012, vpravo od Libora Žákovského celkový
vítěz Jiří Bráblík a před ním jeho dvě dcerušky, které mu po celou dobu turnaje
poctivě fandily.

Cyklovýlet do Kelče, Skaličky a Všechovic
V sobotu 16. 6. 2012 uspořádal Klub stolního tenisu cyklovýlet malebným Záhořím. Kdyby nebylo takové vedro, a z toho zřejmě plynoucí i malé účasti cyklovýletníků, tak by se dalo říct, že to byla vydařená akce. Navštívili jsme totiž
turisticky tzv. neprofláknutá místa Valašského Záhoří, a byl to skutečně pěkný
zážitek.
Vyjeli jsme ráno po osmé z Hradčan a přes Dřevohostice, Lhotsko, Horní Netčice, tady se zrovna uklízela kaple sv, Antonína Paduánského před nastávajícími hody, takže jsme si ji prohlédli zevnitř, a to i s domorodým výkladem.
Následovaly Býškovice, kde jsme se pohoršili nad nedávno ukradenou nejvzácnější dřevěnou soškou sv. Floriána, nyní ve výklenku na kapli sv. Anny
nahrazena právě soškou sv. Anny s děťátkem a osazena pořádnou mříží proti
nenechavcům, kteří zcela jistě přijdou do pekla. Když jsme si ulevili, tak jsme
pokračovali poměrně náročným stoupáním do Všechovic, jehož barokní kostel
Nejsvětější Trojice je položen na nejvyšším místě v kraji a je viditelný z velké
dálky. Podívali jsme se hned vedle kostela na pamětní desku místního slavné-

ho rodáka, jednoho ze zakladatelů moderní architektury – Bohuslava Fuchse,
který pro své rodiče zhotovil krásný náhrobek i na místním hřbitově směrem na
Rouské. Pak jsme se vydali o pět kilometrů dále a přijeli po relativní rovince do
rázovitého města Kelče, kde za námi i se svým čtyřnohým společníkem Bufem
přijel Břeťa Vaculík. Městem nás provedla předem domluvená dřevohostická
rodačka, bydlící zde už přes 30 let, paní prof. Ludmila Mašláňová. Vše měla
perfektně připravené a od všeho klíče, protože její manžel hraje na varhany v obou místních katolických kostelích, tak jsme se dostali opravdu všude,
a na závěr i na velmi zajímavou výstavu dýmkařského řemesla, se vším, co
k takové výrobě fajek neodmyslitelně patří. A tak jsme zde viděli soustruh na
ruční pohon, dřevěné polotovary dýmek, krásně malované porcelánové dýmky,
dozvěděli jsme se, že kelečské dýmkařství živilo až 50 místních rodin. Bylo
asi světoznámé, když jejich jedna zásilka do Ameriky se dostala i na Titanik.
Pokud byla dřevěná, tak se určitě nepotopila. Poděkovali jsme paní Mašláňové
rozené Zlámalové z Dřevohostic, rozloučili se a po vydatném obědě na náměstí v hostinci u Pajdlů jsme chvíli pozorovali život centra rázovitého městečka. A
bylo se opravdu na co dívat.
Kde jinde např. uvidíte kočího s historickou bryčkou, zapřaženou do statného
páru valašských koní. Na bryčce se vozili myslivečtí hudebníci, kteří nám zatroubili, ale i zazpívali překrásné Halali, poděkovali jsme jim potleskem a oni
očividně spokojeni potom vyrazili dělat radost zase o kus dál. My jsme vyjeli
směrem ke Skaličce. Z Kelče je to skoro 6 km, ale cesta je jen mírně zvlněná,
tak jsme byli za 25 minut u dřevěného Červekova větrného mlýna, kde se nás
ujal mladý pokračovatel mlynářské dynastie a ukázal nám větrný mlýn, který
byl dovezen na 12 koňských povozech jako věno až z Dřevohostic. Původně
jsme byli na prohlídku Skaličky dohodnuti s paní starostkou Petrou Kočnarovou, ale jak nám řekla, že parta když jde sjíždět Bečvu, tak starostka tam nesmí chybět, tak se nám omluvila, ale my už jsme předem věděli, co ve vesnici
roku 2011 nesmíme minout. A tak jsme si kromě větrného mlýna prohlédli velmi
pěkně opravenou zvoničku na návsi z r. 1790 s krásnými slunečními hodinami, sochu sv. Jana Nepomuckého v zámeckém parku, tam jsme si prohlédli i
novodobou kapli Panny Marie. Největším zážitkem, tedy aspoň pro nás, však
byla zámecká dubová a lipová alej, která soutěžila o Evropský strom roku. Je
to opravdu síla když objímáte duby měřící v obvodu víc jak 5m a do výšky čnící
něco kolem 30 až 35m. Alej sice nevyhrála, ale vysoutěžila si odborné ošetření
a určitě ještě desítky let vydrží, a to je dobře. Byli jsme ve Skaličce v sobotu,
ale bylo poznat, že je zde v obci velmi čilý stavební ruch neboť se prováděly
nové asfaltové povrchy cest, pokládaly se nové chodníky a budovalo nové
nádražíčko. Zajeli jsme se podívat také na přehradu, kde se konají závody dračích lodí a byli jsme překvapeni krásným prostředím i možností rybolovu. Tak
tolik Skalička a teď zase zpátky dobrých 25km cesty v úmorném vedru. To jsme
museli už pro nedostatek času a jistou únavu odvolat zastavení v Soběchlebích, ale dohodli jsme se napříště. Předběžný termín další cyklovyjížďky jsme

si stanovili na druhou polovinu září, bude určitě kratší, budete o ní včas informováni a věříme, že se jí zúčastní daleko více zájemců!
Tak příště, ZDRÁVI DOJELI!

Ladislav Sigmund a Radek Hruška

vlevo: historická bryčka, zapřažená do páry statných koní na náměstí v Kelči
vpravo: výstava dýmkařského řemesla ve výstavní síni u kostela sv. Petra a
Pavla se nám líbila i se starými soustruhy na ruční pohon.

V tomto malém kostelíčku sv. Kateřiny
v mládí sloužil neúnavný bojovník za
lidská práva, kardinál František Tomášek.

Nádherné, zdravé a nejméně 300 let staré duby a stoleté lípy, v zámeckém
parku ve Skaličce, v soutěži o Evropský strom - alej roku sice nevyhrály , ale
vysoutěžily si odborné ošetření, což je pro jejich zachování nesmírně důležité.

Z aktivit zahrádkářského svazu
N A Š I CH L A P C I V A K C I, POMAZÁNKY A OSLAVA MDŽ
Na 4. března 2012 jsme naplánovali oslavu MDŽ spojenou se soutěží o
nejlepší pomazánku s názvem NAŠI CHLAPCI V AKCI.
V pátek před soutěží se pár nadšenců sešlo, aby nachystali sál, připravili stoly,
misky a vše potřebné ke zdárnému začátku akce.
V sobotu od 13°° hod. již chodili naši místní i přespolní chlapci - kuchaři se
svými pomazánkami, aby je přihlásili do soutěže.Ve 14°°hod. přicházely ženy a
dívky hodnotit vzorky. Při vstupu jim byl nabídnut aperitiv nebo oplatek, dostaly
květinu a 10 knoflíků k hodnocení. 17. mužů - chlapců doneslo 35 vzorků
pomazánek, které hodnotilo 55 žen a 11 dívek. Od 17°°hod. 25 mužů hodnotilo
své výtvory. Pět nejlepších pomazánek hodnocené ženami:
1.místo

59 bodů Matějíček Alois

2.místo

50 bodů Klvaňa Jiří

3.místo

45 bodů Tihelka Zdeněk

4.místo

43 bodů Dlouhý Martin

5.místo

43 bodů Dlouhý Martin

Pro zajímavost hodnocení mužů na
1místě Matějíček A, 2 místo Koliba O,
3 místo Dlouhý M, 4 místo Tomaník F, 5 místo Horák V. Po vyhodnocení
nejúspěšnějších pomazánek byl náš program zpestřen soutěží o nejzajímavější
zástěru v pánském provedení.Byli sice jen čtyři soutěžící, kteří tento program
rozproudili.
Vyhrál pan Koliba O, druhý
byl Tihelka Z, třetí Tomčík J,
čtvrtý Hradil P.
Po všech těchto soutěžích
následovala taneční zábava
se skupinou Casino Duo.
Pro všechny ostatní byla
připravena bohatá tombola.
Závěrem děkujeme za účast
soutěžícím, návštěvníkům a
hlavně ženám za to co pro
nás celoročně dělají.
Z ohlasu zúčastněných je jasné, že se akce líbila.Za dvě Hradčanské rodačky,
které se pomazánek každý rok zúčastňují, dva pohledy na tuto akci:
1.Rodačka z Hradčan paní Jaderničková roč. 1949.
Všechny pomazánky výborné, každá měla svou charakteristickou chuť. Tak
jak každým rokem – chlapci v akci nezklamali.Všechno výborné, atmosféra
neměla chybu.Ráda se vracím do Hradčan- mezi své.

2. rodačka paní Svatava Pavlíková roz. Klvaňová.
Každým rokem jezdím ke svým rodičům do Hradčan na každou akci, co tam
pořádají a také na ochutnávku pomazánek.Také letos jsem se zúčastnila a
opět to nemělo chybu. Jsem ráda, že pocházím z Hradčan.
Tomčík Josef
Vycházka do Radslavic
V neděli 15.4. se uskutečnila vycházka do Radslavic.Začátek byl stanoven,
jak zvykem, na 13 hod. Počasí bylo chladnější, foukal studený vítr a tak jsme
se sešli jen čtyři turisté a jeden pes. Trasa vedla přes Výhon a dále polními
cestami pod Pavlovice a kolem Radslavského potoka až do Radslavic. Sraz
byl u bývalé mlékárny, která je přeměněna v pohostinství.
Tam se k nám přidali ještě tři zájemci o prohlídku, kteří přijeli autem. Vesnicí
nás prováděl pan starosta Stanislav Jemelík.
A teď trochu historie : obec patří ke starým osadám od roku 1375. Většinu
doby ze známé historie přináleží olomoucké kapitule. Je samostatnou obcí,
položenou v rovinatém kraji Moravské brány. Protéká jí Radslavský potok,
levostranný přítok blízké řeky Bečvy. Charakter obce byl a zůstává zemědělský.
V dnešní době žije v obci 1124 obyvatel.

Nejvýznamnějším rodákem je Fr. Slaměník, ředitel měšťanských škol v Přerově,
organizátor mor. učitelstva a zakladatel muzea Komenského v Přerově.
Dominantou obce je kostel sv. Josefa z roku 1932, dalšími kulturními památkami
jsou sousoší sv. Cyrila a Metoděje z roku 1868, pomník TGM-- Svobody z roku
1922, chráněný strom - lípa malolistá, naproti budovy ZŠ a barokní kříž z roku
1759. My jsme navštívili opravenou a dvěma moderními třídami vybavenou
základní školu, zastavili jsme se u mateř. školky, dále jsme shlédli koupaliště,
nové dětské hřiště, novou knihovnu, prohlédli si hasičskou zbrojnici a Obecní
úřad. Všude je vidět snaha o modernizaci a zvelebování obce.
Spolky, které v obci pracují: SDH, TJ Sokol, myslivecké sdružení Katová,
Sportovně střelecký klub, Hokejový klub, obecní knihovna, Dostihové závodiště,
Berušky Racing Team.
Na kulturně společenském a sportovním životě v obci se podílí všechny místní

organizace a spolky. Za svou aktivní činnost
v tomto směru byla obec oceněna v roce 2000, v sotěži Vesnice roku Olomouc.
kraje, modrou stuhou za společenský život v obci. Ve stejné soutěži pak v
roce 2003 obdržela obecní knihovna diplom za vzorné vedení knihovny a
v následném roce 2006 pak zvláštní ocenění a diplom za bohatou a široce
rozvinutou práci s dětmi a mládeží v obci.
Tyto všechny informace jsme získali z letáků, které nám pan starosta nabídl, i
z vyprávění při příjemném posezení v prostorách Obecního úřadu. Ale všechno jednou končí a po rozloučení jsme se
vydali zpět k domovu.
Zora Hrbáčková
Zájezd - Baťův kanál
Ve slunnou neděli 20.5.2012 se 47 zájemců rozjelo na zájezd směr Baťův
kanál. První zastávkou byla návštěva Hřebčína v Napajedlích. Mohli jsme se
nejen podívat na nádherné plnokrevníky, spoustu klisen a hříbat, ale též se
dozvědět něco o historii tohoto Hřebčína. A popravdě řečeno neměli to vždy
jednoduché a i přes nástrahy, které jim jednotlivá období přinesla se Hřebčín
Napajedla udržel.
A teď něco z historie tohoto Hřebčína:
Tento hřebčín byl založen v roce 1886. Sídlem rodiny Baltazziovy byl
napajedelský zámek, postavený ve vlašském slohu během 18. století. Teprve
o sto let později byly postaveny jižně od zámku stáje, pozdější plnokrevný
hřebčín. Další stáje byly postaveny na soutoku řeky Moravy a říčky Dřevnice,
které se nazývaly Lesy a Menšov. Později byl postaven objekt Skály (později
převzatý tlumačovským chovem) teprve v roce 1910 byly vybudovány stáje na
Pěkném.
Hřebčín brzy dosáhl úctyhodných úspěchů a stal se českým protipólem
uherského Kisbéru, nejvýznamnějšího soukromého chovu podunajské
monarchie. Jako první plemeník byl vítěz chovatelsky nejcennějšího dostihu The Derby Stakes v Epsomu, hřebec Kisbér.
1.světová válka, poválečná hospodářská krize a Baltazziova vdova, která
uvěřila pomluvám že na jejich pozemku se nachází prameny nafty byl v roce
1929 definitivní úpadek panství. Hřebčín tak koncem 20. let přežíval jen díky
obětavosti ředitele Eduarda Gerschy.
Od roku 1937 nesl hřebčín název „Státní plnokrevný hřebčín v Napajedlích“
a byl zapojen do svazku státních ústavů pro chov koní v rámci ministerstva
zemědělství ČSR. Jedním z prvních tahů ministerstva poté, co se stal stát
majitelem hřebčína, bylo oživení krevní základny.
V letech 1937-38 bylo importováno z Francie do Napajedel dvanáct klisen.
V období 2. Světové války byli sice zaznamenány ztráty , ale byli jen minimální.
Krátce po osvobození 3.5. 1945 byl provoz hřebčína obnoven a brzy po válce
rozšířen o další stáj zvanou Kamenec
Během let 1948 – 1989 měla Napajedla v našem plnokrevném chovu výsadní

postavení. V té době došlo k reorganizaci a stanovení nového názvu „Státní
plemenářský ústav v Napajedlích“ s úkolem „produkovat kvalitní anglické
plnokrevníky vynikajících kvalit, aby tito čestně obstáli vedle plnokrevných
chovů v celé Evropě“ (F. Lerche). Po slávě nezapomenutelné Century
se v roce 1973 podařil unikátní doběh 1 – 2 – 3 koní v napajedelských
barvách v Čs. derby, v následujících letech zvítězili v derby také Elita,
Veronal a Sudan. Rok 1973 se do historie hřebčína zapsal angažováním
nového plemenného hřebce Behistouna, který na dlouhou dobu ovládl
nejen napajedelský, ale celý československý chov. úspěchy Redakty
v Západním Německu i dostihové počiny Censuse na polských drahách.
Od 1. 5. 1992 se začala psát nová kapitola dějin hřebčína. Změny
spojené s privatizací ukončily období Státního hřebčína a hřebčín
byl privatizován do akciové společnosti s názvem HŘEBČÍN
NAPAJEDLA a.s. a následně vstoupil do kupónové privatizace.
V tomto období získal hřebčín několik solidních plemeníků, zejména irského
klasického vítěze Dara Monarch,. V současné době nabízí hřebčín našim
chovatelům portfolio plemeníků dosud nebývalé kvality. Vedle Rainbows
for Life je to především nadějný potomek jednoho z nejvýznamnějších
otců Sadlers Wellse , vítěz Prix Eugene Adam (Gr.2) hnědák LookHoney.
Ke stejně revoluční změně došlo v r. 2005. Státní účast už dříve prakticky
skončila odprodejem 30 procent akcií soukromým subjektům a nakonec
i nabídkou prodeje tzv. zlaté akcie. Ve zmíněném roce byl odkoupen rozhodující

balík 89% akcií firmou BC Logistics. Poprvé od éry Marie Baltazziové se
Hřebčín Napajedla stal opět soukromým zařízením v pravém smyslu slova,
kdy vlastník reálně rozhoduje o chodu a strategii podniku.
Hřebčín Napajedla stojí nyní na prahu rozvoje, který je svým rozsahem
srovnatelný s rozvojem po jeho založení v roce 1886.
Po této asi 1,5 hodinové zajímavé exkurzi jsme se vydali směr Strážnice, zde
jsme měli necelé 2 hodinky čas, který jsme každý využili po svém, někdo se jen
tak prošel po Strážnici jiní zamířili do restaurací na chladivé pivní občersvení
či oběd a o půl jedné jsme se setkali v místním přístavu, kde na nás čekala
loď – plavba Baťovým kanálem.
Baťův kanál je v současnosti využíván pouze jako turistická vodní cesta.
Baťův kanál je vodní cesta dopravně významná využívaná 0. třídy.
Bez oprávnění je možno řídit malá plavidla do výkonu 20 kW, která jsou
schopná pouze výtlačné plavby a max. rychlosti 20 km/h. To znamená, že osoba
starší 18 let může řídit plavidlo bez zvláštního povolení či průkazu.Plavba ve
skluzu je zakázána. Na kanálových úsecích je povolena maximální rychlost
8 km/hod.
Délka Baťova kanálu (od Otrokovic do Skalice) je v současnosti přibližně 53 km.
Některé úseky vedou řekou Moravou, jinde vede uměle vyhloubenými kanálovými
úseky. Celkově je splavný od Kroměříže po Hodonín, je zde ale několik „překážek“:
-na severní straně chybí plavební
komora na bělovském jezu u
Otrokovic, tzn. úsek od tohoto jezu
po Kroměříž je samostatný a není
napojen na zbytek vodní cesty.
- na jižní části Baťova kanálu chybí
plavební komora v Sudoměřicích, což
znemožňuje plavbu od tabulového
stavidla dál směrem do Hodonína, kde
je samostatný splavný úsek.
Rozdíl výšek na této vodní cestě
(18,6m) vyrovnává 13 zdymadel (plavebních komor) o rozměrech 5,3 x 38 (50)
m. Z toho je 11 plavebních komor plně automatizováno s možností ovládání
prostřednictvím dálkového ovladače.
Plavební hladina je udržována 13 jezy. Splavování jezů je přísně zakázáno!
Hloubka Baťova kanálu je průměrně 1,5 metru. Doporučuje se, aby ponor
lodi nepřesahoval 80 cm. Velikost lodi, která má plout po Baťově kanálu by se
měla orientovat podle velikosti plavebních komor, loď by tedy neměla být širší
než 5 metrů.
Šířka plavebního kanálu je průměrně 12 metrů. My jsme jeli úsekem Strážnice

směr Vnorovy – a částečně po řece Moravě.
Naše loďka měla 2 paluby, spodní stinnou a horní slunnou, kterou využívali
především děti. Kapacita této lodě byla cca 60 lidí Při tom jsme projeli 3
malé můstky, které byly největším zážitkem dětí na horní palubě,(museli
sklonit své hlavinky).
Propluli jsme několika
komorami a nakonec
před vplutím na řeku
Moravu jsme klesali
v jedné z nich cca 1
m, aby se vyrovnala
hladina . Po 2 hodinové
klidné a uvolňují plavbě
jsme zakotvili opět ve
Strážnici.
To už bylo po půl
třetí a na 3 hodinnu
odpolední na nás čekali
v místním Skanzenu,
který se nachází od přístaviště jen pár metrů. I tato prohlídka muzea byla velmi
zajímavá, poučná a docela i unavující. Trvala hodinu a půl. Dozvěděli jsme se
něco z historie našich předků, podívali se jak skromně žili a využívali přírodu.
Strážnický skanzen: Na počátku 20. století se objevují první snahy o vybudování
národopisného muzea v přírodě na jihovýchodní Moravě. Teprve v roce 1973
se začíná s výstavbou muzea ve Strážnici. Koncepce vychází z představy
jejich iniciátorů o ukázce lidového stavitelství jednotlivých oblastí Slovácka,
a proto je skanzen rozčleněn do areálů představujících tyto regiony. Od roku
1981 jsou veřejnosti zpřístupněny areály Moravských Kopanic, luhačovického
Zálesí, Horňácka, technických vodních staveb, vinohradnický areál a areál
lučního hospodářství. Celkem je zde umístěno 64 objektů v terénu, který byl
uměle modelován navážkami a vysazen zelení tak, aby odpovídal původnímu
prostředí..Expozice situované do vybraných objektů seznamují návštěvníka
se způsobem života a bydlení lidu jak v horských oblastech Slovácka, tak v
úrodné části Pomoraví, kde je velká část hospodaření rolníků založena na
pěstování vinné révy. Ukázka vinohradnických staveb a jejich zařízení, která
je doplněna vinohradem představujícím pěstování vína od nejstarších dob
po současnost, je jedinou expozicí svého druhu na našem území. Řemeslná
výroba je zastoupena kovárnou z Lipova a tkalcovskou dílnou z Nové Lhoty na
Horňácku. Zajímavá a starobylá je i vstupní budova do muzea, která pochází z
roku 1612 a je přestavěna v barokním slohu.

Všichni jsme nastupovali do autobusu sice unavení , ale plní zážitků. Místní
spolek zahrádkářů děkuje tímto za hojnou účast tohoto zájezdu.
Za ZO ČSZ Skopalíková Petra
Piknik 30.let
V neděli 3.6.2012 se uskutečnil piknik tentokrát mezi stromy na Výhoně.
Přibližně 20 dospělých a 15 dětí v různých oděvech ve stylu 30.let se
účastnilo této akce, což je o polovinu méně než-li v loňském roce. Nejprve
proběhlo společné hodování domácích dobrůtek a poté se soutěžilo. Na děti
čekalo celkem 7 soutěžních úkolů od slalomu s dětskými kolečky naloženými
balonem, přes skákání v pytlích až po lanový přechod. I dospělí se účastnili
4 úkolů jako slalom s trakařem naloženým dítětem, „lyžování“ na prkně ve
dvojici, překážková dráha s udržením míčku na pálce a nejvíce se pobavili na
lanovém přechodě. Po zdolání všech úkolů čekala na všechny sladká odměna
a poté se každý bavil po svém. Každý kdo chtěl si mohl zahrát kriket, volejbal
či ringo. Bohužel z krásného odpoledne nás pomalu vyháněl mírný déšť. Ale
i přes kapky deště jsme si stihli opéct a sníst voňavé buřty. Toto odpoledne
tedy skončilo dříve než jsme chtěli díky nepříznivému počasí, ale i tak si každý
odnášel dobrou a spokojenou náladu a odcházel s úsměvem na tváři.
Za ZO ČSZ Skopalíková Petra

SDH Hradčany
Radslavská přilba
V odpoledních hodinách 31. března jsme si zasoutěžili na netradiční hasičské souteži Radslavská přilba. Na této soutěži byli nekteří již po několikáté,
ale po druhé jsme přijeli závodit za SDH Hradčany. Naši jednotku reprezentovali Stanislav Hradil, Pavel Michálek, Tomáš Kolava, Radek Koryčan, Jakoub Dlouhý a Radek Zlámal, kterého jsme si vypůjčili ze Šišmi. Mezi naše
soupeře patřili jak hasiči z okoli, tak i například z Frýdku- Místku, či z Polska anebo ze Slovenska. Soutěž se koná přes noc a jezdí se po okresu,
a v jednotlivých obcích se plní úkoly, které mohou zažít hasiči v praxi. Příkladem může být požární poplach, bytový požár, vyklízení sklepa, poskytnutí první pomoci, stavění povodňové hráze, průchod hořícím domem, atd.
Samozřejmostí je zvládnout zkušební testy, štafetu a požární útok. Některé
disciplíny se nepodařili, jiné jsme ale zvládli na výbornou a celkově jsme se
tedy umístili na krásném 4. místě. Chlapům děkujeme za krásnou reprezentaci a patří jím velká poklona, že tuto těžkou soutěž zvládli. Do příštího ročníku
jim přejeme hodně štěstí a třeba se jim podaří mířit na stupně vítězů.
Hana Michálková

Pouť na Sv. Hostýn
Ve spolupráci s hasiči ze Šišmy jsme se vydali v sobotu 28. dubna na pouť
na Svatý Hostýn. Oslavovali jsme svátek potrona hasičů, svatého Floriana. Na
Sv. Hostýnu jsme se pěkně prošli, pokochali tamními krásami a i nádherným
výhledem z rozhledny do širokého okolí. A jelikož nám počasí přálo, někteří
si tento svátek zpestřili malou tůrou z Hostýnka do Bystřice. V odpoledních

hodinách byl v přátelské náladě návrat domů. Všem zúčastněným děkujeme.
Hana Michálková

Netradiční závody v Oprostovicích
V sobotu 26. května jsme se zúčastnili netradiční hasičské soutěže v Oprostovicích. Soutěžili muži, ženy a muži nad 40 let. Byla pouze jedna jediná disciplína a
to útok s použi m historické stříkačky PPS8. Samozřejmě se zúčastnili i „veteráni“, kdy bylo vidět, že mají velké zkušenos a časy pokořili nás mladé. Avšak
každá kategorie měla jen jednoho vítěze. Za muže soutěžili Jakub Dlouhý, Honza Kudrna, Pavel Michálek, Tomáš Kolava, Radek Koryčan, Klement Mader a
Roman Popp. Naše ženy jsme nenechali doma a jeli jsme je vyvětrat na jejich
první letošní soutěž. Družstvo bylo složené z Gabriely Tvarůžkové, Kristýny Prchalové, Hany Michálkové, Terezy Navrá lové, Mar ny Žákovské st., Vlaďky
Kučové a Markéty Kadlčíkové. Muži se umís li na krásném 2. místě. Ženy musely zabojovat, ale podařilo se jim dovést nádherné 1. místo. Gratulujeme a
přejeme další úspěchy v tomto krásném sportu.
Hana Michálková

Do schránky Hradčanských rozhledů doputovaly dvě básničky, které soutěžily o titul Nej básníka Hradčan. Byla to básnička od Maričky Sloukové a od
Lucinky a Klárky Valentíkové. Rozhodování bylo velmi náročné a proto byly
obě básničky ohodnoceny prvním místem a děvčata si odnesla na památku
tematické ceny. Oběma soutěžícím gratulujeme a děkujeme za jejich výtvory.
Obě básničky si můžete přečíst níže.
Martina Žákovská ml. za redakce HR
JARO V HRADČANECH
Aby jaro mohlo přijít,
občané se scházeli,
mohli obec připravit,
a na jaro čekali.
Sbírali jsme odpadky
a obec vyčistili,
připravili lahůdky,
aby jaro pohostili.
Jaro dalo petrklíče,
děti vytáhly ven míče,
jaro dalo koniklec,
lidé připravili uvítací ples.
Teď už znáte důvody,
proč přichází jaro vždy.
V Hradčanech ho uvítáme,
protože ho rádi máme.

Jaro, to jsou časy mládí,
mláďátka se na svět rodí.
Batrfeeld a batrfeeldka
mají spoluděťátko,
Medvědice má medvídka,
je to pěkné zvířátko.
Už každý zvířecí párek
mláďátko hned musí mít,
vem ho sebou na svůj zámek,
koukej ho tam představit.
Představ ho hned svému otci,
pak ostatním smeččanům,
zůstat v rodě bude moci,
zapojit se ke členům.
Marika Slouková 12 let

U NÁS NA VSI
Na Záhoří krásná ves, lemuje ji samý les,
z kopečka do kopečka to je naše vesnička,
ve středu kaplička, pěje se tu duchovní písnička,
jedna, dvě, tři, čtyři, pět je to tady samý květ.
Hradčany jsou pěkná víska, fotbal se tu dobře píská,
zahrádkáři pěstují, potom všichni cestují,
šachy a tenis to je novinka, každý si tu rád zapinká,
hasiči nás hlídají, ještě přitom sportují.
V naší knihovně se čte i tvoří, naše děti k ní láskou hoří,
na obci jsou borci, v okolí jsou v konci,
vždyť ta naše vesnička, byla druhá nej obcička,
práce to byla nelehká, sešla se tu parta veliká,
na jaře to vše ožije, v Hradčanech se toho zažije.
S pozdravem autoři básničky Anička, Klárka, Lucinka, Kačka a Jarda
Valentíkovi

Fotbalový turnaj v malé kopané žen
V sobotu 28. 4. se na fotbalovém hřišti uskutečnil již podruhé turnaj 1. hanácké
ligy malé kopané žen. Turnaj si na našem hřišti nechaly uspořádat fotbalistky
z Oseku nad Bečvou, které nemají pro potřeby ligového turnaje vhodné hřiště.
Za slunečného počasí se na hřiště začaly sjíždět týmy již od osmé hodiny ranní. Celkem zde zápasilo 8 týmů, jeden dokonce až ze Slovenského Martina.
Turnaj se hraje podle pravidel malé kopané s omezeným časem hry na 2 x 10
- 12 minut. Hraje se systémem každý s každým a odehrátí všech zápasů se
často protáhne až k 16. hodině.
Turnaj byl perfektně připraven, zázemí stejně jako loni nezklamalo a my jsme
se tak mohli soustředit jen na hru. Připravené bylo pro hráčky i fanoušky bohaté občervstvení, studené pivo teklo proudem a u voňavé udírny stály zástupy
hladovců.
Velké poděkování za výbornou organizaci a hladký průběh turnaje patří všem,
kteří se na tomto dni podíleli a těšíme se příští rok zase na viděnou.
Martina Žákovská, Banshees Želatovice

Společenská rubrika
Významné jubileum si v měsících duben, květen a červen připomněli tito naši
spoluobčané:
70 let
Barotová Marie

80 let
Milada Pátková

Všem jubilantům blahopřejeme a do dalších let přejeme pevné
zdraví, osobní štěstí a životní optimismus.
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Fotogalerie pálení čarodějnic

GEORGE & BEATOVENS
KAREL KAHOVEC
Svou lásku jsem rozdal, Poprava blond holky, Paní v černém, Modřínů háj

VIKTOR SODOMA
Black is black, Zlatý důl, Hush

VZPOMÍNKA NA PETRA NOVÁKA
Já budu chodit po špičkách, Hvězdičko blýskavá, Povídej
Náhrobní kámen, Co je to láska, Přátelství na n-tou
Foto Jiří Káš, Alan Pajer

www.karelkahovec.cz

