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Slovo starosty
Vážení čtenáři Hradčanských rozhledů,
Máme za sebou další část „novinářského“ roku a před námi je uzávěrka 3. čísla
Hradčanských rozhledů roku 2012. Jako obvykle je slovo starosty souhrnem
událostí uplynulého období a jak už je v Hradčanech zvykem, nebylo jich málo.
Velká část minulého příspěvku byla věnována prezentaci obce v rámci soutěže
Vesnice roku Olomouckého kraje. Nyní už známe výsledky - zisk Modré stuhy
za společenský život současně s udělením Zlaté cihly za stavbu naší kapličky
je po loňském 3. místě v soutěži dalším významným oceněním naší malé obce,
která se opět neztratila mezi přihlášenými do této soutěže. Až s odstupem času,
kdy pominulo u některých účastníků prezentace prvotní zklamání nad tím, že
jsme nezvítězili (a měli jsme k tomu velmi blízko), někteří jsme z případného
vítězství měli trošku obavy, protože víme, jaký závazek to znamená do dalších
dní a jako vždy se našli i ti, které tato událost nezajímá a je jim vše srdečně
jedno. Tito lidé mají na svůj postoj plné právo, ale časté zlehčování snahy
ostatních je jen jejich ostudou. Přínosem pro obec je po loňských 100.000,- Kč
za 3. místo v soutěži, za které jsme provedli rekonstrukci osvětlení na výletišti,
letošních 600.000,- Kč, které bychom chtěli investovat do vylepšení vybavení
a vzhledu obce.
Během letního období se v Hradčanech konalo mnoho kulturních i sportovních
akcí, které se také díky počasí vydařily. Pozadu nezůstala ani reprezentace na
akcích v okolí, kde slavilo úspěch hlavně kuchařské umění našich žen i mužů
na soutěži ve Skaličce, kde obsadili 1. a 3. místo v soutěži o Zlatou vařečku ve
vaření kotlíkového guláše. Ženy dokonce i názvem vítězného guláše „Hrgul“
připomínaly, odkud je. Družstvo Hradčan na 7. setkání našeho mikroregionu
sice neobsadilo tradiční 1. místo, za vzornou reprezentaci obce si však zaslouží
poděkování. Jeho členové akci věnovali spoustu volného času jak při přípravě,
tak i v den soutěže. Pozadu nezůstávají ani naše spolky, které připravují pro
občany dostatek příležitostí pro sportovní i kulturní vyžití. Máme za sebou i
tradiční setkání seniorů, které se opět vydařilo. Setkání se stalo tradicí, byl plný
sál, snad jen malá účast členů zastupitelstva nedělá dobrý dojem.
Snaha o to, aby obec byla pro občany po všech stránkách příjemná, je
narušována chováním mládeže, často i z okolních obcí. Stálý problém
je shromažďování v autobusové čekárně, kde je pro některé výrostky
nepochopitelný zákaz kouření, který platí pro autobusovou zastávku, tedy
nejen čekárnu. Smutné je, že při upozornění na nevhodné chování jsou
nejvulgárnější děvčata. Zhoršuje se také situace při pronájmech Výletiště,
kde je snaha co nejlépe vyhovět jubilantům. Bohužel se občas najdou lidé,
které nějaký provozní řád nezajímá, dodržování nočního klidu už vůbec ne a
poslední byl případ, kdy opilí hosté hrubě uráželi nad ránem občany Hradčan.
Takový člověk se v budoucnu nemůže divit, když se na výletiště nedostane.
V majetku obce je nový nosič komunální techniky Stiga Belos, který je
mnohem výkonnější, než předešlý Stiga Titan, který jsme protiúčtem prodali.

Máme mnohem větší možnost připojení nářadí, které by Titan nezvládl.
Snad jste si všimli posečených příkopů, svahů a jiných nepřístupných ploch,
které bylo dříve nutno udržovat ručně. Také vyzkoušení frézy na pařezy bylo
přínosem – 19 ks pařezů po kácení topolů u Doležalovy farmy a další, které
bránily údržbě travnatých ploch na Výhoně, Výletišti a jinde jsme mohli bez
problémů s touto technikou zlikvidovat. Vlečka s třístranným sklápěním na 1,5
tuny nákladu také dokáže uspořit jak počet jízd, tak i namáhavost práce. Celá
souprava má oprávnění pro použití v silničním provozu a je tak možný dovoz
materiálu podle potřeby.
Před námi je poslední část roku, do které bych Vám chtěl popřát, aby byla
aspoň taková, jako ty předchozí a abychom se všichni sešli při přípravách na
závěrečné události v plném zdraví.
Ondrej Koliba, starosta obce Hradčany

Co se děje v obci
• Stále více se množí případy stížností
na výskyt psích exkrementů v obci – na
chodnících, předzahrádkách, v areálu
výletiště a jinde. Žádáme občany –
majitele psů, aby se vybavili potřebami
pro úklid tohoto odpadu a hlavně po
svých miláčcích uklízeli.
• Z důvodu častých případů vloupání
a
vandalismu
byla
provedena
na obecních budovách montáž
zabezpečovacího zařízení. Jedná se
o moderní systém Jablotron 100, který
je schopen vyhodnotit a upozornit
na několik druhů změn v hlídaných
prostorách
včetně
kouřových,
teplotních čidel a fotopastí.
• Máme nový parkovací záliv a už se
vyskytl problém s technickým stavem
některých parkovaných vozidel –
olejové
netěsnosti
znehodnocují
nevratně povrch dlažby. Je třeba, aby
majitel pod takové vozidlo umístil po
zaparkování nádobu na odkap.
• Byly zahájeny obě stavby – Bytový
dům a Centrum společenského života.
Tak, jak v minulém čísle žádám občany
o trpělivost při demolicích a zvýšení

provozu nákladních automobilů v obci.
Ke stavbám již bylo vzneseno z řad
občanů několik kritických připomínek.
Jedna
ke
způsobu
provedení
výběrového řízení – stačilo sledovat
informace na schůzích a úřední desku.
Stavební firmy se mohly přihlásit na
každou stavbu samostatně, nebo
na obě stavby. Nabídkovou cenu to
nemění, pouze jsme ušetřili slušnou
částku za provedení výběrového řízení.
Dále bylo kritizováno to, že občané si
nemohou rozebírat stavební materiál.
Předáním staveniště za vše odpovídá
dodavatel stavby a z bezpečnostních
důvodů nelze připustit, aby se naši
občané na stavbě pohybovali. Přesto
se vyskytli někteří nenechavci a
například 18.9.2012 se na staveništi
č.p. 33 ztratilo 14 trámů, které byly
z demolice nachystány k zajištění
štítové zdi od Kučového. Není to první
případ od zahájení staveb a protože
jako obvykle nikdo nikoho neviděl, je
to ostuda Hradčan.
• V letošním roce máme jako službu
občanům umístěny dva kontejnery

na bioodpad na zpevněné ploše
vedle pohostinství. Na kontejnerech,
obecních
stránkách,
v
hlášení
obecního rozhlasu a Hradčanských
rozhledech bylo napsáno a řečeno
hodně o tom, co do kontejneru patří a
co se do něj nesmí ukládat. Jaké bylo
moje překvapení, když z kontejneru
vyčníval asi 0,5 m dlouhý trnkový
kmen. Protože jsem ho nedokázal
vytáhnout, zavolal jsem asi za hodinu
na pomoc pana Josefa Žákovského.
Kontejner už měl zavřené víko a
naivně jsem předpokládal, že kmen
je uklizený. Opak byl pravdou, byl jen
hlouběji zaražený a přikrytý plevelem.
Ani ve dvou jsme nedokázali kmen
vyndat a až po odebrání plevele a

jiného odpadu šlo trnku vypáčit –
byla i s kořeny. Co by kmen udělal se
sběrným vozem nevím, ale u svozové
firmy bychom si asi trhli minimálně
pěknou ostudu. Člověku, který to
udělal, asi o nic jiného nešlo. Byl to
kus dřeva, který se dá pořezat a spálit
v kamnech. Jsem přesvědčen, že se
jednalo o úmyslný čin s cílem poškodit
a ublížit. Na přiloženém snímku je
trnka, která byla převezena do velkého
kontejneru.
Tyto odstavce s názvem „Co se děje
v obci“ sice vypadají jako zprávy TV
Nova, jsou to ale věci, které bychom
neměli přehlížet a všímat si více svého
okolí.

Do rubriky Co se děje v obci přispěla svým postřehem i paní Alena Žákovská,
která zaslala fotografie nazvané: „Jak dovezli dřevo k Barotovým.“

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

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.

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
Fotbalové klání svobodných a vdaných žen
Na sobotu 2. července nám tentokrát připadl táborák, kterým jsme nejen všichni přivítali prázdniny, ale zároveň naše ženy sehrály další fotbalový zápas vdaných a svobodných žen. Trochu jsme se bály sluníčka, které pořádně hřálo, ale
nakonec jsme všechno zvládly. Krásně nám fandily naše roztleskávačky a za
to jim moc děkujeme. Zápas od zápasu se naše hra zlepšuje, takže si fanoušci
přišli na své. Vdané ženy měly větší štěstí a zvítězily 3:2 a pochutnaly si tak
na lahvi šampaňského. Poděkovaly jsme našim věrným fanouškům, pořídily si
společnou fotografii na památku a už se všechny těšíme na další utkání.
Alena Žákovská

Velký turnaj v malé kopané
Poslední červencová sobota patří již několik posledních let k pořádání velkého
turnaje v malé kopané. Ani letošní rok nebyl výjimkou. Stejný termín pro svou
akci si vybrali i v Domaželicích. Proto jsme s napětím očekávali, jaký bude
zájem o náš turnaj. Obavy byly zbytečné, seznam mužstev byl naplněn během
pár dní. Počasí bylo jak na objednávku, hřiště i s jeho zázemím bylo skvěle
připravené. Hráči si náš travnatý povrch pochvalovali. O 3. a 4. místo se utkaly
týmy z Přerova Beton a Trávník. Z tohoto duelu vyšel vítězně tým Beton. Do
finále postoupil loňský vítěz Turovice a Green team, který u nás taky nebyl nováčkem. Po skvělém výkonu zaslouženě zvítězil Green team, a proto jim patří
naše gratulace. Šťastný kapitán vítězného celku Ondra Stoklásek prohlásil:

„A to jsme se málem nestihli přihlásit“. Letošní ročník proběhl hladce samozřejmě za přispění stálých obětavců, kterým patří náš dík. Zvlášť nás těší, že se
nikdo vážně nezranil a už nám vrtá hlavou, co by se dalo vylepšit do budoucna.
Sportu zdar, fotbalu zvlášť!
Alena Žákovská

Společenské odpoledne
Dětský den a společenské odpoledne se konal 4. srpna na výletišti. Pro starší
generaci hrála Záhorská kapela, která opět nezklamala. Hanka a Oťa Sloukovi připravili pro děti soutěže, za které byly po zásluze odměněny taškou
s překvapením. Pro soutěžní klání nám vždy skvěle poslouží víceúčelové hřiště. Dále se děti mohly vyřádit na skákacím hradě. Naše pozvání přijal známý
modelář p. Milan Gardavský s přáteli, aby nám předvedli modely svých aut
a letadel. Tvořivou dílnu u nás opět otevřeli Hanka a Petr Školoudovi z Centra
pro rodinu Ráj. Všichni si mohli vyrobit šperky z korálků, které později darovali
svým blízkým nebo si je ponechali. Dalším bodem programu byla tombola.
Na občerstvení byly připraveny dobroty z udírny, kromě cigára a klobás i grilovaný hermelín. Dále se podávaly míchané nápoje, které již vloni měly velký
úspěch. Počasí stálo opět při nás a podle reakce všech zúčastněných myslíme, že akce splnila svůj účel. Máme obrovské štěstí, že pro nás dřívější
generace vybudovala areál výletiště. Dá se tu moc hezky posedět v příjemném
prostředí ve stínu našich krásně vzrostlých lip.
Alena Žákovská

Rozloučení s prázdninami
S prázdninami jsme se rozloučili v pátek 31. srpna. Ani deštivé počasí nás
neodradilo. Kluci fotbalisti jako obvykle trénovali. Kolem ohně se sice sedět
nedalo, ale i tak panovala na hřišti dobrá nálada. Věrka Žákovská nám pouštěla příjemnou hudbu a dokonce se i tancovalo. Každý si mohl opéct špekáček
a společně si posedět ve společnosti svých kamarádů a přátel.
Alena Žákovská
Klub stolního tenisu
Stolní tenisté se pilně připravují na sezonu 2012/2013. Není to vůbec jednoduché dát v obci, která nikdy předtím nehrála soutěžně stolní tenis, dohromady
závodní družstvo. Rozhodli jsme se, že pro to uděláme vše. Prostory jsou na
hranici regulérnosti s malými výběhy, ale už máme nápady jak z dané situace, aspoň pro letošní sezonu, trochu vybruslit. Chceme postavit stoly zešikma
a v příští sezoně po dohodě s obcí udělat brigádně průvlak nad druhým stolem.
Na tento nápad přišel Josef Žákovský a bylo by to nejlepší řešení. Dále nám
chybí ještě jeden závodní stůl a na začátek sezony si jej budeme muset půjčit.
Nyní budeme vyrábět aspoň provizorní zábrany, aby se nemíchaly míčky, což
je při hře velmi nepříjemné a hodně to zdržuje průběh utkání. Obec zajistila
vodovodní přípojku, neboť veřejná voda je nezbytná pro vaření a základní hygienické potřeby. Za což děkujeme.
Na přípravné utkání pozval Břeťa Vaculík zkušené družstvo Lhoty B, které nás
sice vyprášilo 16 : 2, ale některé výsledky byly velmi těsné. V rámci přípravy
zajistil Břeťa, hlavně pro mladé hráče, možnost si zahrát se zkušenými borci
v přerov-ské závodní herně. Jen tak se dají dělat pokroky.
A ještě pozvánka na naše první domácí utkání, které se uskuteční v neděli
7. 10. od 9 hodin v Hradčanech, kdy budeme hostit družstvo z Hustopečí n. B.
Bude to velká premiéra, neboť půjde o první soutěžní utkání ve stolním tenise
v naší obci. Přijďte povzbudit naše hráče.
Za vedení klubu - Břetislav Vaculík a Ladislav Sigmund
III. ročník prázdninového nohejbalového turnaje
Stolně-tenisový klub společně se šachovým kroužkem uspořádali poslední
srpnovou sobotu už třetí ročník nohejbalového turnaje trojic. Podobný turnaj
pořádají velmi úspěšně v červnovém termínu i místní hasiči. Turnaje se zúčastnilo celkem 6 družstev, z toho dvě družstva byla ryze domácí, ale i v ostatních
družstvech byli zastoupeni někteří hráči z Hradčan. Předchozí den pršelo a
tak se musely na asfaltovém hřišti napřed vysušit všechny kaluže a po slavnostním zahájení se mohlo začít. Hrací systém se zvolil každý s každým a po
základní skupině se hrálo ještě o umístění systémem s gradací.

Výsledkové pořadí: Majkl tým, Netrefílci, Nazdárci, Hradčany tým, Oldies a
poslední skončili Vrbáci ze Želatovic, i když podali velmi slušný výkon.
Turnaj měl solidní úroveň a to jak sportovní, tak společenskou. Za organizaci
pěkného nohejbalového dne je třeba poděkovat zejména čtyřem hlavním organizátorům, Břetislavu Vaculíkovi, Františku Macečkovi, Josefu Žákovskému a
Ladislavu Sigmundovi. Za pomoc při rozhodování pak Stanislavu Hradilovi, za
práci u udírny Františku Brázdovi a ve výčepu Miluši Prchalové.
STK + ŠK
Cykloturistický výlet k prameni Moštěnky
Je tomu už šest let, co Ladislav Drda, známá horolezecká osobnost z Bezuchova, přišel na nápad, aby se vyrazilo na kolách k prameni Moštěnky. Vždyť je
to název Mikroregionu a kdo z nás tam byl? Letos jsme chtěli tento výlet zopakovat. Podařilo se to skvěle a s hlavním organizátorem letošní akce, Zdeňkem
Krutilem jsme se shromáždili na sraz v sobotu 15. září 2012 na dřevohostickém náměstí. Akce byla určena také pro rodiče s dětmi a tak se nás tam sešlo
kolem 25. Kromě účastníků z Dřevohostic tam byli i cykloturisté z Přerova,
Beňova a Hradčan.
Trasa z Dřevohostic měřila kolem 45 km a byla vedena zpočátku i po polních
kamenitých cestách, které byly mokré po předchozích deštích. My, co jsme neměli horáče, jsme trochu potichu nadávali, ale zase jsme projeli Záhořím tam,
kde jsme to vůbec neznali a byla to kouzelná zákoutí, třeba se sochou nově
zrestaurovaného sv. Antonína Paduánského za obcí Radkovy, hájovnou
a rybníčky za Sovadinou a pěkným údolím obce Mrlínek, kde si domorodci
hrdě říkají, že jsou na zemské ose. Projeli jsme Loukovem až k železniční stanici a pak jsme za pilou stoupali až ke dříve námi stanovenému prameni Moštěnky. Je vyznačen tabulkou, kterou nechal Zdeněk Krutil zrenovovat a znovu ji
připevnil nad tiše klopotající mlýnek pod ní. Dlužno dodat, že ten pravý pramen
se nachází ještě o něco výš, ale dá se rozpoznat, jen když jsou dobré vlhkostní
poměry. Všichni jsme se vyfotili a nebylo to vůbec jednoduché se shromáždit
v tak velkém počtu u pramínku pod šikmým 20m srázem.
Pramen Moštěnky 787m n. m. lze při dobrých srážkových podmínkách nalézt
pod vrcholem kopce Jehelník 852m n. m. severně pod hlavním hřebenem Hostýnských hor. Jenom kousek z východní strany na něj majestátně zhlíží král
Hostýnských vrchů, Kelčský Javorník.
Až jsme se pokochali tiše tekoucím pramínkem, tak jsme vyrazili na Hotel Zubříč. Zde jsme se trochu posilnili a přes Podhradní Lhotu, Komárno, Drnholec,
Horní Újezd, Vítonice, Žákovice, kapličku u 7 lip nad Žákovicemi, kde byl krátký
odpočinek, dále přes Lhotsko, Radkovu Lhotu a Radkovy jsme se pořád po asfaltu a skoro pořád s kopce dostali do, pro nás, domovské hospody, Na Špici.

Zde nás čekal vynikající guláš, dobré pivečko a závěrečná debata o tom, co
jsme dneska prožili. A bylo toho hodně. Příště pojeďte s námi.
Za hradčanskou větev – Ladislav Sigmund
Skupinová fotka všech účastníků vydařeného cyklovýletu u cíle akce. Pochopitelně kromě Kamila Bahounka, který je autorem tohoto pěkného snímku.

Z aktivit zahrádkářského svazu
Dětský král bowlingu
Dne 31. 8. jsme zpříjemnili páteční podvečer nejen dospělým, ale hlavně
dětem, kterým končily prázdniny bowlingovým turnajem. Celkem nás jelo do
Přerova 19 z toho 9 dětí. Hned od prvopočátku jsme se skvěle bavili a hráli
jsme každý, jak nejlépe uměl.
A takto to dopadlo:
kategorie muži:
Z. Tihelka
F. Tomaník
S. Jančík
kategorie ženy:
1. J. Zmeškalová
2. L. Tomčíková
3. P. Skopalíková
kategorie děti:
1. N. Heroldová
2. V. Skopalíková
3. M. Obdržálek
Králem bowlingu se tedy stala Natálka Heroldová. Všichni výherci si odnášeli
drobné pozornosti a sladké medaile. Všem gratulujeme a těšíme se na další
ročník.
Za ZO ČZS Petra Skopalíková
Vycházka do Lipníka nad Bečvou
Velmi slunné počasí a vysoké teploty zřejmě odradily naše občany od vycházky
do Lipníka, která se uskutečnila 15. července. Jen sedm zájemců se vydalo
na tento výšlap, ale dvě účastnice se především ze zdravotních důvodů vrátily
z Pavlovic u Přerova zpět domů. A tak jsme pokračovali jen v pěti.
První zastávka na ochlazení organismu byla v Sušicích. Od horka nám pomohlo
studené pivko a zmrzlina. Pokračovali jsme dále a snažili se najít stinná místa,
kterých bylo pomálu. Asi po 2 hodinách jsme dorazili k Oseckému Jadranu
opět na osvěžení a zchlazení organismu. Někteří dokonce neodolali a skočili
se osvěžit do Jadranu. Pokračovali jsme směr Lipník podél řeky Bečvy, kde
jsme dorazili na čas ve dvě hodiny po poledni, kde na nás čekalo dalších 9
našich občanů, kteří se dopravili auty či na kole. Lipník jsme prošli s místním
průvodcem a dozvěděli se spoustu zajímavostí o tomto městečku. Mimo jiné
jsme mohli spatřit a dotknout se největšího zvonu zvaný „Michal“, viděli jsme
spoustu kovářských výtvorů a děl, židovský hřbitov a tzv. „opičí strom“. Cestu
zpět jsme již volili dopravními prostředky.

I přes horko a únavu ze sluníčka jsme se všichni ve zdraví a bez úpalů vrátili
domů.
Za ZO ČZS Petra Skopalíková

Dobývání Hrubého Jeseníku
V neděli 22. července se konal dlouho očekávaný výlet na Šerák. V 6 hodin
ráno se 14 statečných turistů z Hradčan shromáždilo na vlakovém nádraží
v Přerově a navzdory meteorologickým výhrůžkám o nízkých teplotách a vytrvalém dešti se vydalo do hor.
Cesta vlakem byla velmi příjemná. Bylo zatopeno, poloprázdno, všichni byli
posilněni kávou a koláčky z olomouckého nádraží a jako bonus se podávaly
švestičky ze zahrádky pana Zdeňka Tihelky. I když celou cestu do Ramzové
pršelo, dobrá nálada turistickou výpravu neopouštěla. V půl desáté jsme dorazili do výchozího bodu výpravy. V plánu byl výšlap na Šerák, dále po modré na
Keprník a sestup náročným terénem do Branné.
Po nezbytném trnkovém dopingu
jsme se nasoukali do pláštěnek a
vyrazili. Cesta nás vedla kolem dolní
stanice lanové dráhy na Šerák, kterou jsme s pohrdavým pohledem (po
zjištění ceny jízdného) minuli. Zelená
značka nás vedla údolím Vražedného
potoka, odkud je celkem obtížný výstup hustou vegetací na Obří skály,
dále pak vedla strmá cesta lesem po

modré značce až na vrchol. Naštěstí již po prvních dvou kilometrech přestalo
pršet a pochod byl daleko příjemnější. Přesto byli všichni účastníci výpravy
šťastní, když před sebou konečně uviděli střechu chaty Jiřího na Šeráku. Tato
kamenná chata Jiřího stojí ve výšce 1330 m a byla zbudována roku 1888.
V současné době prochází rekonstrukcí, ale přesto je v provozu.
Po obědě a doplnění vypocených tekutin jsme se vydali po modré značce na
Keprník. Se svou výškou 1423 m je to čtvrtý nejvyšší vrchol Hrubého Jeseníku
a leží na cestě z Šeráku na Červenohorské sedlo. Protože je vrchol bezlesý, tvořený horskými loukami, nabízí kruhové rozhledy na celé Jeseníky a za
dobré viditelnosti i na Králický Sněžník, Krkonoše a Beskydy, výjimečně i na
Malou Fatru a Vysoké Tatry. My jsme ale díky nízké oblačnosti neviděli vůbec
nic. Počasí se opět začalo kazit, tak jsme se (i kvůli pokročilé hodině) vydali
na zpáteční cestu. Cestou se některým členům výpravy podařilo také najít a
sesbírat několik krásných hub – praváků, kovářů i panšťáků.
Do cíle – Branné jsme dorazili těsně po 16. hodině. Protože bylo opět nutné
doplnit tekutiny, o které jsme přišli vinou náročného 10 kilometrového sestupu,
zastavili jsme se v místní hospůdce. Paní hospodská, když viděla, jak nás náročný 19 kilometrový pochod vyčerpal, nám nabídla místní specialitu – bylinný
likér. Ten opravdu fungoval a dodal nám sílu na poslední pěší přesun na vlak.
Zpět do Hradčan jsme dorazili o půl osmé večer.
I přes počáteční nepřízeň počasí se výlet vydařil a všichni se těšíme na další
podobné expedice.
Jana Hrbáčková

Soutěž o zlatou vařečku ve Skaličce
V sobotu 21. července se naše obec zúčastnila soutěže o Zlatou vařečku
ve Skaličce, na kterou jsme byli srdečně pozváni přímo starostkou Petrou
Kočnarovou. Soutěžilo se ve vaření kotlíkového guláše, a tak jsme sestavili
hned dva týmy - MUŽI (Jarda Václavík, Zdenek Brázda, Laďa Zapletal) a ŽENY
(Petra Skopalíková, Olga Zapletalová a Jana Koutná). Celkem soutěžilo 20
týmů, z toho dva byli ze Slovenska z obcí Nemce a Baláže u Bánské Bystrice. A
bylo co ochutnávat - klasický hovězí guláš, mexický, kančí, zaječí, segedinský,
formanský i netradiční medový. Podpořit nás přijeli i někteří naši občané. Po
předání vzorků, které hodnotilo 5 porotců (starostů okolních obcí), ochutnávala
a hodnotila i veřejnost. Naše týmy se opravdu snažily a takto to dopadlo:
Cenu veřejnosti vyhrál tým HASIL
1. místo ŽENY Hradčany
2. místo PERINA TÝM (Skalička)
3. místo MUŽI Hradčany
Všichni soutěžící obdrželi symbolickou zlatou vařečku. A hlavní výherci
hodnotné ceny. Těšíme se nejen z cen, které jsme obdželi , ale též na příští
ročník.
Petra Skopalíková

SDH Hradčany
Vesnice roku
Naše obec byla přihlášena do soutěže Vesnice roku Olomouckého kraje
a my jsme také přispěli svou troškou do mlýna a zapojili se. Prezentace naší
obce proběhla 13. června. Jelikož nám v letošním roce přibylo několik nových
mladých členů, tak projevili svou ochotu a přiložili taktéž ruku k dílu. Jako svou
prezentaci jsme předvedli požární útok. Chtěli jsme, aby ho předvedly ženy, ale
bohužel se nemohly všechny zúčastnit. Útok nám odstartoval velitel jednotky
Pavel Michálek. Na startovní čáře stáli Radek Koryčan, Klement Mader,
Stanislav Hradil, Hana Michálková, Žaneta Dlouhá, Tomáš Kolava a Vlaďka
Kučová. I přes nepřízeň počasí nám vše klaplo a předvedli jsme vynikající
výkon. Mezitím byla komisi v krátkosti nastíněna činnost SDH Hradčany.
I naše vystoupení doufejme přispělo, že jsme za Olomoucký kraj získali modrou
stuhu za společenskou činnost v obci. Tímto děkujeme všem, kteří pomáhali
a gratulujeme k získání druhého největšího ocenění.
Jaroslav Valentík
Hradčanský ďolíček
Dne 21. července uspořádal Sbor dobrovolných hasičů Hradčany nultý ročník
netradičního závodu v požárním sportu nazvaný „Hradčanský Ďolíček“ který se
konal na nově vznikající výcvikové dráze SDH v areálu sportu v Hradčanech.
Samotného závodu se zúčastnilo celkem 7 družstev, z toho 4 družstva mužů
a 3 družstva žen. Po náročné tajné disciplíně, která se skládala ze slalomu
s pneumatikou o váze 250 kg, přenášení věcí přes bariéru, vázání uzlů
a poznávání značek, následoval požární útok. Tento jsme upravili, a to na
základně. Nejlépe si se soutěží poradilo družstvo žen z Přerova, následovány
družstvem žen z Hradčan a družstvem žen z Tučína. V kategorii mužů zvítězilo
domácí družstvo Hradčan, následováno družstvem ze Šišmy, Tučína a Podolí.
Všem soutěžícím děkujeme a těšíme se na příští ročník.
Jaroslav Valentík

Nohejbalový turnaj
V sobotu dne 23. června se konal již tradiční nohejbalový turnaj „ O pohár
starosty SDH Hradčany“. Již v ranních hodinách se sjížděla první družstva
a to z Přerova, Hlinska a samozřejmě nesměla chybět družstva místních
borců. Zejména družstvo z Přerova si zasloužilo pozornost všech přihlížejících
i soutěžících, protože poprvé v historii jsme mohli vidět zástupkyni něžného
pohlaví, která však dala zabrat i mnoha mužům. Po zahájení jsme se mohli
všichni s nadšením pustit do boje a předvést své zkušenosti s kopáním

míče přes síť. Po celodenním klání
nakonec uspěli tým Oldies - na 3. místě,
na
2.
místě
se
umístilo
Hlinsko
a
1.
místo
získal
tým
4 Veteráni. Naše družstvo hasičů ukázalo,
že jim to jde lépe na soutěžní dráze
v hasičském sportu a skončili na krásném
8. místě. Na náladě to však nic neubralo a
při dodržování pitného režimu a podávání
dobrot z udírny jsme vydrželi do pozdních
nočních hodin. Poděkování patří všem, kteří
soutěžili, divákům a v neposlední řadě i
organizátorům.
Jaroslav Valentík
Soutěž v Podolí
Na státní svátek, to jest 6. července, pořádali naši sousedé přes kopec netradiční
soutěž s názvem Podolské důlek. Podařilo se nám vypravit jak družstvo mužů
tak i žen. Hodinu po poledni jsme se startovným uplatili k soutěžení. První
disciplína byla štafeta. Jeden člen družstva vyběhl, přeskočil bariéru, zapojil
hadice k sobě, do rozdělovače a do proudnice, předal dalším dvěma, kteří
zvedli nosítka s figurínou a obíhali polovinu hřiště, pak předali dalším dvěma,
kteří pumpovali džberovkou a shazovali plechovky. Ženy bariéru obíhaly. Druhá
disciplína byl pak klasický útok. Našim mužům se podařilo vybojovat 2. místo
a ženy se umístili na 3. místě.
Jaroslav Valentík

Okresní soutěž v Provodovicích
Po úspěchu v okrskovém kole, které se konalo v Radslavicích, jsme dostali
možnost reprezentovat okrsek Pavlovice v okresní soutěži v požárním sportu,
tentokrát konané v Provodovicích v krásném sportovním areálu pro požární
sport. V Provodovicích byl perfektně přichystaný areál s vynikajícím zázemím
a hlavně s připravenými jednotlivými disciplínami. Po menším problému s
rozlosováním čísel pro jednotlivce jsme se mohli s chutí pustit do závodění. I
když konkurence byla veliká a laťka postavená vysoko, podařilo se nám umístit
na krásném 11. místě z celkového počtu 17 mužských týmů.
Jaroslav Valentík

Předhodová zábava
V sobotu 9. června náš spolek pořádal
hodovou zábavu. K tanci i poslechu nám
hrála skupina Novis. Točilo se výborné
pivo, podávaly se grilované makrely,
uzená žebra, cigáro a bůček. Pro děti
tu byl skákací hrad a kolotoč. Nejen pro
nejmenší byla i cukrová vata. Nechyběla
ani přátelská hašteřivost s leckdy
radostným či smutným očekáváním při
losovaní tomboly. Jako program jsme
nabídli břišní tance, v nočních hodinách
pak byla ohnivá show s břišním tancem.
V odpoledních hodinách předvedli
kynologové ukázku výcviku služebního
psa včetně zákroku psa na výcvikový
rukáv. Dalším bodem programu byla
ukázka sebeobrany. I přes nepřízeň
počasí jsme vydrželi do brzkých ranních
hodin a vše bez velkých potíží proběhlo.
V neděli pak naše ženy předvedly
požární útok. Ukázaly se v nových
dresech, na které nám přispěla
naše obec, za což jim děkujeme. Po
odstartování soutěže předvedly naše
ženy bezmála profesionální výkon, který
byl odměněn bouřlivým potleskem. Všem
návštěvníkům, kteří přišli podpořit SDH
Hradčany děkujeme a těšíme se na další
setkání.
Jaroslav Valentík
Véhonský plóžák
Dne 2. června se někteří členové SDH Hradčany podíleli na zajištění závodů
mopedů, nazvaný „Véhonský plóžák“, který je zařazen do seriálu Moravských
závodů a konal se v sousední vesnici Nahošovice. Závod byl rozdělen do
čtyř kategorií, a to moped originál, moped speciál, pionýr originál a pionýr
speciál. Samotná návštěva více než 60 účastníků slibovala vynikající závody,
což se nakonec potvrdilo. Zejména při průjezdu některých zatáček při závodě
speciálů obou kategorii nám několikrát zatrnulo. Všichni závodníci podávali
vynikající výsledky. Krom zajištění tratě a několika ošetření drobných odřenin,
jsme neměli větší práci. Pořadatelé se o nás výborně postarali po celý den, za
což jim děkujeme a těšíme se na další ročník.
Jaroslav Valentík

Okénko z Centra pro rodinu Ráj

Ke konci prázdnin se to v Hradčanech zahemžilo indiány.
Potkat jste je mohli především na zdejším výletišti, ale také
v okolních lesích a hvozdech. Jak je to možné? V naší obci se totiž poprvé konal
PŘÍMĚSTSKÝ TÁBOR neboli „Prázdninové povyražení“ a měl téma „Indiánské
léto“. Pětidenního dobrodružství plného
her, výprav i tvoření se zúčastnilo 6
vedoucích a 25 dětí, rozdělených do tří
kmenů: Velcí orli, Red Bull a Wasabi.
Celý tábor jsme si skvěle užili, dokázali
jsme ulovit dravé ptáky, postavit
přístřešky pro zvířátka, projít noční
stezkou odvahy, vyrobit si čelenku, luk
i uplést košík a nakonec se nám také
podařilo získat bájný poklad ukrytý ve
skalách. Děkuju všem dětem, vedoucím
i šikovné paní kuchařce Olince
Zapletalové, která se o nás celý týden vzorně starala a sytila naše hladové
krky:-) (Lovu zdar a za rok
zase naviděnou!)????
Za team vedoucích
Peťa Zlámalová

V sobotu 15. září se konala tradiční DRAKIÁDA. Počasí bylo ideální a draci
krásně lítali, někěže ve střelbách ze vzduchovek a v šipkách. Na poli u Výhona
se sešlo 34 dětí a 33 dospělých, na obloze jste mohli pozorovat 27 draků. Díky
všem, kteří pomohli s organizací této akce.:-)

V Centru pro rodinu Ráj v Pavlovicích u Př. - září – prosinec 2012
Více info nebo přihlášení na tel. 773 161 632 (P. Zlámalová)
KLUBKO – tvořivý a hravý klub pro děti od 7 do 12 let - pondělí od 15,15
do 17,15 h s lektorkou Peťou Zlámalovou.
S sebou: přezůvky, zástěrku/starší tričko. Příspěvek: 490 Kč/14 lekcí (září-prosinec), nebo jednotlivě 50 Kč/lekce
STREET DANCE –Zkušební taneční měsíc – pátky od 21.9. do 19.10.
Přijď si vyzkoušet mix tanečních stylů street dance a zjistit co tě baví. 13:30
– 14:30 h mladší 7-10 let (30 min. tanec, 30 min. pohybové hry) 14:00 –
14:45 h starší 11-15 let (45 min. tanec)
Lektorky Anežka Hrušková a Lenka Barotová (Betrilia, Atlas Přerov), dohled
P. Zlámalová, hry s dětmi Katka Sivcová.
S sebou: sportovní oblečení, láhev s pitím
Příspěvek ve zkušebním měsíci: 10 Kč/lekce.
COOL-na – hravý klub pro děti od 7 do 14 let – pátek od 15:15 do
17:15 h. Tentokráte má Coo-lna půlroční téma „Dobrodružná plavba
s kapitánem Jamesem Cookem“, takže se můžete těšit na námořnické hry
a soutěže, poznávání okolní přírody, tvoření, prostě plavbu plnou zábavy,
překvapení, kamarádství a nových objevů! :-) Kormidelnice a lektorka Peťa
Zlámalová. S sebou: sportovní oblečení a obuv/přezůvky Příspěvek: 200
Kč září-prosinec
STODOLA – poškolní“ klub pro starší děti – pondělí a čtvrtek 12-15 h
– nové originální stolní a zahradní hry, kulečník, fotbálek, nealkobar. Vstup
zdarma.
KERAMIKA pro dospělé a rodiče i prarodiče s dětmi – pondělí dopoledne
9-11 h (možnost hlídání dětí) a odpoledne 15 – 18 h
Příspěvek 50 Kč/dospělý/h, 65 Kč rodič+dítě, 80 Kč rodič+dvě děti
CVIČENÍ – pro ženy a dívky v pondělí 17,45 - 18,45 h v tělocvičně v Ráji,
příspěvek 30 Kč
ANGLIČTINA – úterý 16-18 h–mírně pokročilí, 18-19h-začátečníci

POZVÁNKY
KURZ PRO RODIČE – KERO – efektivní rodičovství krok za krokem – od
4.10. v Pavlovicích – 8 čtvrtečních podvečerů od 16:30 do 18:30, pro děti
hlídání s programem
USPÁVÁNÍ BROUČKŮ – v pátek 5.10. od 18 h v Pavlovicích – sraz u KD,
pak zámecká zahrada, zakončení v Ráji, s sebou lampičky
VÍKENDOVÁ EXPEDICE TÁTŮ S DĚTMI - 12.-14.10.-základ-na v Pavlovicích, výpravy do okolí, nové hry a nová dobrodružství
PŘEDNÁŠKA pro rodiče a prarodiče JAK MLUVIT S DĚTMI O SMRTI – v
Přerově na centru Sonus – v úterý 23.10. od 17 h
TVOŘIVÝ VÍKEND PRO MAMINKY S DCEROU - 16.-18.11. v Pavlovicích
ADVENTNÍ KONCERT A JARMARK – 2.12.od 14 h v kostele a ve dvoře
Ráje v Pavlovicích
VÁNOCE PRO ZVÍŘÁTKA V LESE - 22.12. v Hradčanech
Další informace ve vitríně nebo na tel.: 731 604 120, email: rodiny.prerov@seznam.cz www.raj-pavlovice.cz
Přejeme vám krásné podzimní dny.

Za tým CPR Ráj Hana Školoudová

Každoroční tradiční koncert
Stalo se již tradicí, že naše obec
pořádá každý rok koncert některé ze známých skupin či zpěváků. V sobotu 7. července se
tak konal koncert populárních
hvězd 60. let Karla Kahovce a
Viktora Sodomy. Oba patří mezi
průkopníky rokenrolu a bigbeatu v Čechách. Zejména Karel
Kahovec v současné době pokračuje v odkazu svého kamaráda zpěváka Petra Nováka
a zpívá v obnovené skupině George&Beatovens, se kterou vystupuje od počátku 90. let 20. století. Na koncertě tak zazněla kromě jiného také řada písní tohoto již zesnulého výtečného zpěváka a skladatele jako např. Hvězdičko
blýskavá, Náhrobní kámen nebo Povídej. Stejně tak si většina ze zúčastněných připomněla písně jako Ježek se má nebo Papoušek Kakadu v podání
Viktora Sodomy. Na parketu se tak ve velkém nejen tančilo, ale také zpívalo.
Ochotně se také oba pánové fotili se všemi zájemci o společnou fotku a dle
jejich slov se jim u nás velmi líbilo, o čemž svědčilo i prodloužení koncertu.
Na závěr snad jen takovou perličku: zatímco pořadatelé před koncertem vyhlíželi umělce ve směru od Nahošovic nebo od Pavlovic, nečekaně se jejich
dodávka objevila na cestě od skládky, kam, jak nám vysvětlili, je navedla navigace. Jak nám pak sami sdělili, cesta to byla vskutku dobrodružná!
Ivona Mikulíková
Vyhlašování výsledků Vesnice roku 2012
V pátek 27. července se v Radslavicích konalo vyhlašování výsledků letošního kola soutěže Vesnice roku Olomouckého kraje 2012. Z naší obce byl vyslán osmičlenný tým složený ze zástupců místních spolků a obecního úřadu.
Nejprve jsme v Radslavicích využili možnosti svést se po obci zapůjčeným
„tučolínem“, kde nám průvodkyní byla sl. Martina Trumberová, místní kronikářka, která měla vskutku široké znalosti o historii obce a ty nám také v kostce během 20 minutové projížďky vsí předala. Pak už následovalo vystoupení
místních občanů, které zahrnovalo cvičení maminek s dětmi, zumbu v podání
místních žen, taneční číslo zdejší úspěšné gymnastky a na závěr vystoupení „tanečních jelit“ s názvem Los Afros, které sklidilo zasloužený aplaus. Pak
již přišlo na řadu samotné vyhlášení výsledků. Jak jsme již samozřejmě předem věděli, naší výhrou byla Modrá stuha za společenský život a finanční dar
ve výši 600 000 Kč, který musí obec použít na realizaci nějakého projektu.
Co však pro nás bylo obrovským překvapením a šokem, byla výhra Zlaté cih-

ly za stavbu kaple sv. A.Paduánského v kategorii „nové venkovské stavby“.
Z Radslavic jsme si tak nečekaně odváželi ne jednu, ale hned dvě krásné
výhry.
Ivona Mikulíková
Don Quijote de la mAncha
První srpnový pátek zavítalo do naší obce Divadlo Klauniky Brno se svou populární inscenací Don Quijote de la mAncha. Tuto autorskou inscenaci má
divadlo ve svém repertoáru již od roku 1988 a jedná se o jedno z nejhranějších
evropských představení, které vzniklo pod režijním vedením známého českého klauna Bolka Polívky a dočkalo se za svou existenci již více jak 4 000 repríz.
Inscenace rovněž získala u nás i v zahraničí řadu ocenění, byla přeložena do
pěti světových jazyků a umělci s ní hostovali v mnohých evropských zemích.
Tato hra vznikla na motivy rytířského románu ze 17. století Miguela Cervantese
Saavedry o svérázném rytíři Donu Quijotovi a jeho věrném služebníku Sancho
Panzovi. V pojetí Divadla Klauniky jsou však hlavními hrdiny 2,38 m vysoký
profesor španělského jazyka a literatury a 120 kilová Ancha, pracující jako vychovatelka na kominickém internátě ve Šlapanicích. Celé dílo je pojato jako
didaktická klaunikyáda, kde jsou přímo do děje vtahováni samotní diváci. Nejinak tomu bylo i u nás, a tak se řada diváků dostala přímo do děje hry, které
nechybí humor, nadsázka, spontánnost a hravost. Podle reakcí publika se tato
inscenace velmi líbila a také účast byla velmi hojná a tuto inscenaci zhlédly
v Hradčanech na tři stovky spokojených diváků.
Ivona Mikulíková

VII. ročník Soutěže Mikroregionu Záhoří-Helfštýn - Lhota 2012
Dne 8. září se naše obec zúčastnila VII. ročníku setkání mikroregionu Záhoří - Helfštýn, který se letos konal ve Lhotě.
Jejich mottem pro tento den bylo: „Úsměv je nade vše“
Nejprve se soutěžilo ve vaření „ Záhorského guláše“:

1. místo: obec Radotín
2. místo: zahraniční hosté z obce Winów (Polsko)
3. místo: obec Kladníky
V přestávce mezi vyhlášením vítězů ve vaření a účastí v soutěžích nám SDH
Lhota předvedl recesní ukázku hasičů: „Jak to bývalo za stara“. Poté se soutěžilo ve vědomostním kvízu a nakonec se bojovalo ve sportovních netradičních recesních soutěžích pod názvy jako: „Doba ledová“, „ Máchale, spadlo ti to“, „Vzpomínka na léto“, „Šrouby a matice“, „ Zkouška střízlivosti“, aj.
Pro představu uvádím některé hry: např. „Doba ledová“ spočívala v tom, že
soutěžící museli na čas rozmrazit ledové obrácené tričko, převrátit ho a obléknout. „ Máchale spadlo ti to“ byla soutěž s limitem do 5 minut postavit z dřevěných kulatin komín. V této soutěži jsme měli 2. nejlepší čas.
I přes bojovnost našeho sedmičlenného družstva jsme se nakonec umístili na pěkném 6. místě z 16. družstev. Na 3. místě se umístila obec Kladníky, na druhém místě obec Šišma, která se zúčastnila v této soutěži poprvé a prvenství získalo družstvo domácích, tj. obec Lhota.
Sice jsme neobhájili tři prvenství z předešlých let, ale všichni víme, že není
důležité vyhrát, ale zúčastnit se. Děkujeme tímto všem soutěžícím za prezentování naší obce.
Petra Skopalíková

Společenská rubrika
Významné jubileum si v měsících červenec, srpen a září připomněli tito naši
spoluobčané:
60 let
Božena Umrianová

70 let
Zdeněk Fojtík

65 let
Alois Umrian
Všem jubilantům blahopřejeme a do dalších let přejeme pevné
zdraví, osobní štěstí a životní optimismus.

HERNA A ZAHRADA
PRO RODIČE A PRARODIČE
S DĚTMI
Přijďte si s dětmi odpočinout, pohrát a setkat se s kamarády
do herny nebo na zahradu Centra pro rodinu Ráj v Pavlovicích u Přerova
K dispozici jsou 2 vybavené herny, NOVĚ VYBAVENÁ ZAHRADA
S MAXIPÍSKOVIŠTĚM A ATRAKTIVNÍMI HRAČKAMI.
Příspěvek 30 Kč na rodinu.

pondělí 8-12h a 14–18h
čtvrtek a pátek 8-12h
po dohodě i jindy

,

Více informací:

tel.: 731 604 120 (H.Školoudová), email: rodiny.prerov@seznam.cz

www.raj-pavlovice.cz

Kalendář akcí
6. - 7. října
13. října
14. října
20. října
27. října

Výstava ovoce a zeleniny v sále pohostinství
Večer s cimbálovkou Primáš v sále pohostinství
Drakiáda (náhradní termín je 21. října)
Zájezd do Černé hory
Pálení Masarykových vater v areálu výletiště

3. listopadu
3. listopadu
4. listopadu
24. listopadu
27. listopadu

Turnaj v pexesu v zasedací místnosti OÚ
Haloweenská párty v sále pohostinství
Vycházka za pokladem v okolí Hradčan
Adventní čas - výroba vánočních dekorací v knihovně
Turnaj v bowlingu v Přerově

1. prosince
2. prosince
7. - 8. prosince
8. prosince
22. prosince
24. prosince
26. prosince
28. prosince
29. prosince
30. prosince
31. prosince
31. prosince
31. prosince

Mikulášské „Člověče nezlob se“ pro dospělé v sále
Slavnostní rozsvěcení vánočního stromu
Tradiční zabijačka v areálu výletiště
Vánoční šachový turnaj v sále pohostinství
Vánoce pro zvířátka v lese
Štědrodenní setkání občanů u kaple
Štěpánská turistická vycházka
Vánoční stolně-tenisový turnaj v herně stolního tenisu
Turnaj šachy v herně šachistů
Výroční Valná hromada SDH Hradčany v sále
Silvestrovská vycházka do Dřevohostického lesa
Silvestrovské posezení na výletišti
Vítání Nového roku 2013 na návsi

1. ledna 2013

Novoroční vycházka okolo Hradčan

Případné změny budou hlášeny včas obecním rozhlasem.

