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Slovo starosty
Vážení spoluobčané,
následující slova patří nejen Vám, ale všem čtenářům čtvrtletníku Hradčanské
rozhledy, kterých pomalu přibývá. Je to nejen v souvislosti s novou výstavbou, kde jsme se v číslech popisných dostali díky úspěšným kolaudacím na
Příčkách na č. 107 a v roce 2013 se bude roznáška výtisků vzhledem k další
výstavbě dále rozšiřovat, máme i příznivce mezi rodáky, kteří dění v naší obci
sledují ze svých domovů. Zdrojem informací není jen tento zpravodaj, další
možností jsou obecní webové stránky, kde se snažíme zařadit vše, co se událo, aktuální záležitosti i upozornění na to, co nás čeká. Vzhledem k tomu, že
máme obecní stránky v novém provedení a jsou zde novinky v jejich obsluze,
žádáme vás o trpělivost, než se rozvinou do plné podoby. Naše administrátorka místostarostka paní Martina Žákovská, která má stránky „pod palcem“ a
tuto práci dělá ve volných chvílích, kterých při jejím zaměstnání taky nemá nazbyt, se snaží vám podat maximum informací včas a v dostatečném rozsahu.
Doufám, že změna grafiky vás potěšila a virtuální prostředí www.obechradcany.cz je pro vás příjemné.
  V uplynulém roce proběhlo mnoho událostí pracovních, sportovních i kulturních, které byly pro život většiny občanů zásadní. Zahájení nových staveb,
soutěž Vesnice roku, koncert, divadlo, mnoho spolkových akcí od plesů přes
akce pro děti, sportovní turnaje a další události jsou podle mého názoru dostatečnou nabídkou k plnohodnotnému životu na vesnici. Mimochodem těch
akcí je více než sedmdesát a asi by nebylo vhodné je ještě rozšiřovat. Zastávám názor, že by měla začít převažovat kvalita nad kvantitou. Když ale vše
shrneme, je vše, co se v Hradčanech děje zásluha vás, občanů a vlastně si to
příjemné prostředí vytváříme sami. O většině akcí jste byli informováni z předchozích vydání a zmínka je i na našich stránkách. V roce 2013 se budeme
snažit o to, aby nabídka byla aspoň taková, jako letos a snad se podaří i nějaké
to překvapení. Je to ale rok, který bude ve znamení oslav 100. výročí založení Sboru dobrovolných hasičů v termínu hodů spojených se sjezdem rodáků.
To bude hlavní událost roku 2013, a pokud se na něco, na co jste byli zvyklí
v uplynulém období, nedostane, nemějte nám to za zlé.
  Tyto řádky jsou psány v průběhu 2. adventního týdne a netuším, co se ještě
v Hradčanech přihodí. Doufám ale, že vše bude jako při rozsvěcení vánočního
stromu a požehnání nového betléma, což je v pohodě a dobré náladě a jak
doufám, tomu tak bude i ve zbytku posledního měsíce roku, kdy bychom se
měli sejít při štědrodenním setkání u kaple a na ostatních zbývajících akcích.
Chtěl bych za sebe i za celé zastupitelstvo obce a její zaměstnance vám všem
poděkovat za celoroční práci a popřát příjemné a pohodové Vánoce, veselého
Silvestra a do roku 2013 jen to nejlepší a hlavně hodně zdraví. To je největším
předpokladem splnění přání, abychom si na konci roku 2013 mohli sdělit stejná
slova.
Ondrej Koliba, starosta obce

Co se děje v obci
• V parku před kaplí je umístěn nový
betlém, dílo žáků ze Střední školy
řezbářské v Tovačově. V budoucnu
by měl v adventním období dotvářet
nově upravený střed obce a záměrem
zastupitelstva je také betlém doplnit o
několik postav tak, aby to odpovídalo
církevním tradicím.
• Úprava osvětlení víceúčelového
hřiště se prodlouží o 4 týdny, což je
část dodací lhůty svítidel předepsaných
v projektu. Dodavatel prací nabídl
prozatímní řešení, což bylo odmítnuto,
výpočty jsou provedeny pro určitý druh
svítidla a jako zadavatel trváme na
splnění zadávacích podmínek.
• Po sněhových nadílkách v první
polovině prosince jsme mohli ocenit
kvalitu a dostatečný výkon obecní
techniky. Nová radlice na sníh je
pro úpravu místních komunikací
dostatečná a při obětavosti pana
Josefa Žákovského, který je ochoten
při sněžení operativně zasáhnout
v jakoukoliv dobu, zatím problémy se
sjízdností nemáme.
• Na počátku období vegetačního
klidu byli občané, kterým dělá problém
nevhodná výsadba před domy,
vyzváni k nahlášení požadavku ke
skácení přerostlých dřevin. Těm, kteří

se přihlásili, bude kácení provedeno.
V souvislosti se záměrem úpravy
centra obce dojde také k obměně
některé nevhodné výsadby podle
projektu odborníků. Pokud si některý
občan nepřeje podobné úpravy
před svým domem, je pouze na
něm, v jakém prostředí chce bydlet.
Zastupitelstvo obce se musí zaměřit
na smluvní převzetí odpovědnosti
takového občana za škody způsobené
případným pádem stromu – jedná se o
obecní zeleň na obecních pozemcích
a ten, kdo si přeje stromy ponechat,
převezme i odpovědnost.
• Začátkem roku se bude konat tradiční
Tříkrálová sbírka, které se naší občané
vždy se ctí zúčastnili a snad tomu tak
bude i letos.
• V rámci Programu obnovy venkova
Olomouckého kraje 2012 jsme
podali žádosti o poskytnutí příspěvků
na realizaci projektů „Výstavby
parkovacího zálivu“ a „Územní plán
Hradčany“, kde jsme v obou případech
uspěli a v rámci podmínek daných
Smlouvou o poskytnutí příspěvku je
do tohoto vydání zařazena propagace
poskytovatele příspěvku stejně jako
na webových stránkách naší obce
www.obechradcany.cz

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
  Oba fotbalové týmy hrající v Hradčanech mají za sebou další podzimní část
Přerovské ligy malé kopané. Celek SK Hradčany zatím obsazuje 12. příčku v
druhé lize a mužstvo FC Langsam obsadilo 7. místo ve třetí lize. Doufejme,
že i v jarní části soutěže, se bude fotbalistům dařit alespoň stejně jako dosud
a jejich oblíbená záliba se opět obejde bez zranění nebo jiných nepříjemností. Budeme jim také
držet palce, aby se
mohli ucházet ještě o
lepší umístění než doposud. Všem našim
fanouškům přejeme
nejen hezké fotbalové
zážitky, ale i příjemné
posezení u pěnivého
moku.
Za SK Hradčany
Alena Žákovská

Pozvánka na papučový ples
Srdečně zveme všechny příznivce plesů a dobré zábavy na další Papučový ples pořádaný sportovci. Ples se koná 19. ledna 2013 v sále místního
pohostinství. O dobrou náladu se postará kapela Jen Tak a bohaté občerstvení. Srdečně zvou pořadatelé.

Stolní tenisté zatím úspěšní
Překvapivě velmi úspěšní jsou ve svém premiérovém
ročníku Regionálního přeboru IV. třídy 2012/2013
stolní tenisté STK Hradčany A. Až na remízu
s Rakovem a nešťastnou prohru ve Lhotě,
procházejí soutěží vítězně.
Některé porážky
ještě určitě příjdou, i tak je dosavadní výsledek
našeho klubu neočekávaně skvělý. Mezi nejlepší hráče soutěže patří hráči: Rostislav Sehnálek,
Břetislav Vaculík a Eva Dvořáková. Slušnou úroveň mají i Libor Žákovský
a Ladislav Sigmund. Své první body už zapsali i mladí hráči Josef Barot ml.
a Tomáš Pumprla. Velmi nadějně se jeví i ti úplně nejmladší, Martin Umrián
a Jan Sigmund i další žáci a žačky, ale je třeba pravidelně trénovat. Máme
sice jeden z nejstarších týmů v soutěži, ale je vhodně doplněný o mladé hráče.
Pokud družstvo A zvládne dobře i odvetná utkání a postoupí, nebude nic bránit
založení B družstva, které bude složeno převážně z mladých talentovaných
hráčů, kteří si doposud tolik nezahráli. Jejich výkonnost teprve po ročním tréninku ani nemůže být tak dobrá a poroste teprve v utkáních s těžkými soupeři.
Pro účast v soutěži musí být doplněni staršími zkušenými hráči, kteří jim budou
předávat nejen svoje zkušenosti, ale budou je k zápasům také vozit. Je dobře,
že takové ochotníky máme! Ale to už trochu předbíháme, to je už jiná kapitola,
kterou hradčanský stolní tenis určitě brzy napíše.

Stolní tenisté Hradčan v pilném tréninku. V popředí Pepa Barot ml. s Tomášem Pumprlou a v pozadí Libor Žákovský s Rosťou Sehnálkem při přípravě na důležité utkání
s Chropyní.

A jak vypadá tabulka po 8. kole?

1.
2.
3.
4.

Okresní soutěž 4
TJ Chropyně D
TJ Hustopeče B
STK Hradčany
SDH Lhota B

8
8
8
8

7
7
6
5

0
0
1
0

1
1
1
3

0
0
0
0

101:43
95:49
96:46
85:59

22
22
21
18

5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.

TJ Sokol D. Újezd E
TJ Chropyně C
TJ Sokol Kojetín D
SK Všechovice B
SK Rakov C
TJ Sokol Vlkoš A
TJ Sokol Černotín B

8
8
8
8
7
9
8

5
5
4
2
1
0
0

0
0
0
0
1
1
1

3
3
4
6
5
8
7

0
0
0
0
0
0
0

81:63
72:72
84:60
45:99
54:72
38:124
39:105

18
18
16
12
10
10
9

Za STK Hradčany Ladislav Sigmund

Z aktivit zahrádkářského svazu
Zájezd na Svatý Hostýn
V neděli 26. srpna 2012 pořádal ČZS pro občany zájezd na Svatý Hostýn.
Při odjezdu od obecního úřadu bylo počasí zamračené a padal jemný déšť. Při
výjezdu na Hostýn nás uvítala mlha a mrholení. Probíhala zde Orelská pouť,
která je velmi slavnostní
a navštěvovaná. Hrála
krojovaná kapela a na
mši svatou pochodovalo
45 vlajkonošů. Kolem
11°°hod.
se
mraky
roztrhly
a
sluníčko
nám začalo svítit a
hřát. Nakonec si užil
každý, hezkého počasí,
návštěvu svatostánku,
rozhledny, Křížové cesty
a nezbytné stánky z
různými sladkostmi a
drobnostmi na památku.
Hana Tomčíková

Pohodová neděle
Když se člověk v neděli ráno probudí a ještě na posteli ho slunce šimrá ve
vlasech, je dobré protáhnout tělo na čerstvém vzduchu. To je nejlepší vzít
batoh, svačinu a nějaké pitivo a vydat se na výlet do přírody.
Nám se to poštěstilo čtvrtou zářijovou neděli. Bylo nádherně! Den prozářilo
sluníčko babího léta a spolu s několika kamarády jsme se vydali z hradčanské
návsi,
kolem
potoku
a
fotbalového hřiště, po travnaté
pěšině a přes strnišťové pole, k
lesu Pálenina.
   Šlo nás celkem pět kamarádů
napříč lesem až do Hlinska.
Uprostřed lesa nás všechny mile
překvapil známý hradčanský
jezdec na svém koni. Na památku
několikrát
blikl
fotoaparát
a po chvilce povídání jsme
pokračovali každý svou cestou.
V Hlinsku naši skupinu posílil, jak účastí, tak i svojí višňovkou, další turista pan
Černý, který se tímto stal navigátorem výpravy, neboť má tamní lesy a stráně
v malíčku a bezpečně nás vedl
až na hrad Helfštýn. Procházka
to byla opravdu velice pohodová
až nám přišlo líto, že si ji neužilo
více lidí z vesnice.
   Z Hlinska nás cesta vedla
kolem lomu Podhůra a skýtala
nádherný pohled na lom i na
panorama v dálce. Po pár
metrech chůze se před námi
objevilo veskrze romantické
místo. Voda padala z výšky asi
dvou metrů a rozlévala se na obrovský plochý kámen, aby dál pokračovala
úzkým potůčkem ve své cestě. No jako z pohádky!
  A další putování procházelo lesní stezkou s nádhernými výhledy do okolí, ale i
přes polomy obrovských zdravých stromů rozlámaných větrem téměř na třísky.
Dost nás to udivilo!
   V pohodě jsme dorazili až pod hrad, kde jsme nechali chvilku odpočinout
klouby a svaly u oroseného piva a horké kávy. Cesta na samotný hrad byla už
jen mžik z celého nedělního putování. Helfštýn proslulý svojí historií a prací
uměleckých kovářů, byl tento den poklidný. Žádné davy lidí, jen pár turistů se
procházelo po nádvořích. Opět cvaklo pár spouští fotoaparátu a pomalounku
jsme se přesouvali k autobusové zastávce do Týna.

A příjezdem autobusu se přiblížil konec naší vycházky. Jedna přestupní stanice
„Pavlovice „
a pak už jsme mohli s blaženým pocitem, že jsme opět udělali něco pro své
zdraví, vše zhodnotit u pěnivého moku.
A tak zdrávi došli!!

Jana Kolibová

Zájezd za poznáváním Blanenského regionu
  Na sobotu 20. října zorganizoval náš zahrádkářský spolek autobusový
poznávací zájezd do Blanenského regionu. Cílem výletu bylo navštívit některá
zajímavá místa v této části Jihomoravského kraje a rozšířit si tak obzory o
historických, kulturních a přírodních krásách naší vlasti.
První zastávkou na naší cestě byla malá obec Rudka u Kunštátu, kde jsme
si prohlédli Jeskyni Blanických rytířů, která se nachází na okraji obce v nitru
pískovcového kopce, nazvaného Milenka.
Tvůrcem tohoto jedinečného díla byl rodák z nedaleké obce Bořitov, Stanislav
Rolínek, který pracoval jako čalouník a zároveň to byl velmi nadaný sochař
samouk.
   Jeho prvním dílem byly velmi zdařilé sochy husitských bojovníků, které
vytesal do skal nedaleko svého rodiště velmi netradičním až primitivním
nářadím,hasičskou sekyrkou a půlkou nůžek na stříhání ovcí. Toto velmi zdařilé
dílo zaujalo tehdejšího kunštátského starostu Františka Buriana natolik,že
pozval Stanislava Rolínka do Kunštátu,aby vytvořil něco podobného i tam a
přilákal tak do zapomenutého městečka více návštěvníků.
   Stanislav Rolínek pozvání přijal a v roce 1928 začal v Kunštátu tvořit svá díla.
Ještě téhož roku byla u příležitosti oslav vzniku republiky slavnostně odhalena
velkolepá 14 metrů vysoká socha T. G. Masaryka. Z této sochy se do dnešních
dnů zachovaly jen obrovské boty na podstavci, zbytek sochy byl za druhé
světové války na rozkaz němců zničen.
   Rolínek pokračoval ve své tvorbě a jako ateliér mu posloužily pískovcové
skály, do kterých pomocní dělníci vyhloubili jeskyni, ve které pak vytvořil bájné
blanické rytíře. Hlavní postavou
tohoto sousoší je jezdecká
socha svatého Václava, stojící
uprostřed spícího vojska.
   Stanislav Rolínek s prací
spěchal,
protože
dobře
věděl, že jeho onemocnění
tuberkulózou velmi rychle
postupuje a už mu nezbývá
mnoho času. Z toho důvodu
jsou některé sochy opracovány
jen hrubě a na detailnější

propracování už nezbyl čas. I
tak je toto dílo velmi unikátní a
zaslouží si obdiv.
   Vstup do jeskyně střeží
velká socha kamenného lva
a zbývající okolí je upraveno
do podoby lesoparku s řadou
exotických stromů a keřů.
  Na kopci nad jeskyní stojí pak
18 metrů vysoká rozhledna, na
jejíž vrchol musíte vystoupat
po 84 schodech, odměnou za
tento výkon Vám pak bude krásný výhled na přilehlé okolí. Tuto rozhlednu zde
nechal v roce 1928 postavit František Burian.
Další zastávkou na naší cestě se staly Boskovice, kde jsme navštívili
místní arboretum,které součástí významného krajinného prvku Dva dvory –
Šmelcovna.
  Zdejší arboretum, které má v současné době rozlohu téměř devět hektarů,
nabízí návštěvníkům pohled na plochy s přirozeným lesním porostem, který
pozvolna přechází v květnaté louky, vedle kterých pak mohou příznivci
zahradničení vidět plochy osázené nepřeberným množstvím druhů okrasných
rostlin, listnatých a jehličnatých stromů a keřů a různých druhů okrasných trav.
Samozřejmě zde nechybí ani dřeviny ovocné a to jak odrůdy již téměř
zapomenuté, až po ty nejnovější vypěstované kultivary.
  Nedílnou součástí areálu je také plocha vyčleněná zakrslým hospodářským
zvířatům, jako jsou například zakrslí králíci, ovce a kozy kamerunské.
V dolní části arboreta je pak návštěvníkům k dispozici obchodní centrum, kde
je k dostání spousta druhů jak ovocných, tak okrasných rostlin.
Poslední zastávkou našeho putování bylo městečko Černá Hora se
stejnojmenným pivovarem, kde jsme měli naplánovanou prohlídku.
  Před vstupní bránou na nádvoří pivovaru jsme se setkali s naším průvodcem
a společně jsme se pak vydali na prohlídku všech provozů pivovaru, tak jak
jdou za sebou.
Pan průvodce nás postupně
seznámil s bohatou historií
černohorského
pivovaru
a samozřejmě také s celým
procesem vaření piva. První
písemná zmínka o pivovaru
Černá Hora pochází už z
16. července 1298, kdy komoří
Matouš z Černé Hory nechal
svými povozy pivo dopraviti na

templářský obřad, kdy se Eberhard ze Steindorfu zříká svých práv na statky
v Dobřínsku a Petrovičích ve prospěch templářského řádu na Templštejně.
Tento obřad byl právě pivem černohorským stvrzen.
  Od těch dob pivovar ještě mnohokrát změnil své majitele, ale nutno říci, že
každý z nich se snažil pivovar nějakým způsobem pozvednout.
V celé historii pivovaru nebyly však jen časy rozkvětu pivovarnictví, ale také
pohromy, pivovar dvakrát vyhořel, ale naštěstí se ho vždycky podařilo opravit.
V současné době pivovar vlastní společnost K Brewery Group. V pivovaru se
vaří třináct druhů piva, vyrábí osm druhů limonád a dva druhy stolní vody.
Prohlídku pivovaru jsme zakončili ve stylové pivovarské hospodě ochutnávkou
několika druhy vybraných piv.
Hlavní poděkování za bezvadnou organizaci zájezdu si zaslouží nejen Hana
a Josef Tomčíkovi, ale také všichni ostatní, kteří dobrou náladou přispěli
k vytvoření dobré pohody.
Tak jen tak dále ZAHRÁDKÁŘI!
Jaromír Václavík
Zahrádkářská výstava
Víkend 6. a 7. 10. 2012 byl v Hradčanech ve znamení tradiční 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
pátou možností dokázat, co umí. Podle výsledku a reakcí návštěvníků se
jim dílo podařilo více než dobře. Výstavní prostory byly zaplněny exponáty
k prasknutí. Novinkou letošní výstavy byla přehlídka zahrádkářské techniky
všeho druhu na ploše vedle pohostinství. Tento záměr se ukázal jako velmi
atraktivní pro návštěvníky, kteří měli v těchto prostorech dokonce možnost
zakoupit občerstvení, kde nechyběly vynikající bramboráky. Bohužel deštivé
počasí v druhý výstavní den této novince nepřálo. Historický „fukar“ byl letos
umístěn jako poutač u vchodu do výstavních prostor. 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, další novinkou byla poučná expozice včelařů i s živými vzorky dárců
medové pochoutky. Výrobky z ovoce a zeleniny od místních hospodyněk opět
nechyběly a bylo možno i ochutnat
a
prodiskutovat
zkušenosti
z jejich výroby. Nechybělo ani
zpestření v podobě soutěže tak,
jako loni. V soutěži o největší dýni
opět zvítězil místní pěstitel pan
Libor Žákovský s plodem o váze
68 kg a soutěž o nejtěžší brambor,
kde váha ukázala 793 g zvítězila
jeho maminka paní Jaroslava
Žákovská. I letos byla dodržena

tradice - štamprlka na přivítanou byla nabídnuta všem dospělým návštěvníkům
a pro děti byly přichystány sladké dobroty. Na rok 2013 se budeme snažit
nachystat 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.
Ondrej Koliba

SDH Hradčany
  V souvislosti s blížícím se koncem roku 2012 mi dovolte, abych v krátkosti
shrnul akce, na kterých se podíleli hasiči ze Sboru dobrovolných hasičů
v Hradčanech.
  
   Rok 2012 začal jako
již tradičně plesem SDH
Hradčany, který se konal
11. 2. 2012 v sále místního
pohostinství v Hradčanech.
Akce se zúčastnilo asi 120
návštěvníků, kteří svou
atmosférou přispěli k tomu,
že se ples protáhl do ranních
hodin. Ples byl ze strany
návštěvníků
hodnocen
kladně, což byla největší
odměna pro pořadatele.
V měsíci březnu se potom naše družstvo účastnilo soutěže v hasičské
všestrannosti s názvem Radslavská přilba. Jedná se o noční soutěž, která
probíhá na území okresu a plní se soutěže, které navozují reálné situace pro
hasiče. Jedná se o dopravní nehodu, vyklízení sklepa, požární útok apod. Zde
se naše družstvo umístnilo na krásném a historicky nejlepším místě a to na
4 místě s těsnou ztrátou na třetí pozici. Vzhledem k tomu, že se naše družstvo
účastnilo teprve podruhé v samostatném družstvu za SDH Hradčany, je to
opravdu velký úspěch.
V měsíci dubnu 2012 byl potom ve spolupráci s SDH Šišma uspořádán zájezd
na Hasičskou pouť na Sv. Hostýn. Zde byla účast občanů z obce slabší, ale
podpořili nás občané ze Šišmy a tak se nakonec v autobuse sešlo 30 lidí. Na
Svatém Hostýnu se již tradičně sešla hojná účast hasičů z celé Moravy. Počasí
bylo na měsíc duben krásné
a tak se po mši a krátké
procházce po Hostýně vrátili
všichni v pořádku domů.
Dne 29. 4. 2012 se potom
výjezdová jednotka SDH
Hradčany spolupodílela na
likvidaci požáru na místní
skládce. Zásah byl velmi
náročný a to vzhledem
k počasí, kdy foukal silný
vítr a komplikoval hasební

práce. Jednotka na místě zůstávala až do ranních hodin a po téměř po 18-ti
hodinách se vrátila na základnu. Dne 30. 4. 2012 potom hasiči z preventivních
důvodů dohlíželi na pálení čarodějnic. Tímto bych chtěl poděkovat pořadatelům
za občerstvení, které nám poskytli.
V následujícím měsíci květnu se družstvo hasičů zúčastnilo okrskové soutěže
Okrsku Pavlovice, které se konalo v Radslavicích. Zde se po štafetě, požárním
útoku družstvo umístnilo na třetím místě a dostalo možnost reprezentovat
okrsek na okresní soutěži v požárním sportu, která se konala v měsíci červnu.
Na okresní soutěži se družstvo umístnilo na 11. místě.
V počátku měsíce června hasiči poskytli součinnost pořadatelům v sousední
obci Nahošovice, kde dohlíželi na závod motocyklů s názvem Nahošovické
ploužák. Soutěžní družstvo hasičů potom reprezentovalo obec na okresní
soutěži v Provodovicích. Dne 23. 6. 2012 potom proběhla tradiční soutěž
v nohejbale o pohár starosty SDH. Vzhledem ke kladným ohlasům účastníků
po turnaji, lze tuto akci hodnotit jako úspěšnou.

V měsíci červenci se potom konalo několik soutěží v požárním sportu. Bylo
to v Podolí, kde ženy skončily první, muži druzí, v Šišmě, kde ženy skončili
první a muži druzí. Dne 21. 7. 2012 se potom v areálu sportu v Hradčanech
konala v novodobé historii SDH Hradčany soutěž v požárním sportu s názvem
Hradčanský ďolíček. Zde byli muži první a ženy skončily na druhém místě
za družstvem žen z Přerova. Na této soutěží bylo jasně vidět, že nám

chybí
zkušenosti
s pořádáním takovéto
akce, kde zejména
z mé strany bylo
provedeno
několik
chyb. Počítáme, že
se v příštím roce
zlepšíme v organizaci
těchto
závodů.
Červen byl opravdu
nabitý na akce a ta
poslední, která nás
čekala, byla Hodová
zábava. Dá se říci, že
i tuto jsme zvládli bez
větších problémů.
Dne 27. 10. 2012 uspořádal Sbor dobrovolných hasičů Hradčany lampionový
průvod spojený s kladením věnců o pomníku padlých a soutěží pro děti
s názvem Hradčanský Soptík 2012. Akce se zúčastnilo cca 100 lidí, kdy
vzhledem k počasí byla soutěž přesunuta do sálu místního pohostinství. Za
umožnění tímto děkuji nájemci p. Sigmundovi. V sále proběhla soutěž pro děti
a někteří soutěživí rodiče si poté uspořádali soutěž mezi sebou. Atmosféra
byla vynikající a to především díky návštěvníkům. Dne 29.04.2012 se potom
družstvo výjezdové jednotky SDH Hradčany účastnili hasebních prací při
požáru skladu dřevěného uhlí v areálu Agras, a.s. v Hradčanech.
Tolik v krátkosti k činnosti SDH Hradčany za rok 2012. Mimo uvedených akcí
jsme se účastnili dalších akcí pořádaných ať již obcí Hradčany, nebo spolků
v rámci obce Hradčany. Pokud můžu jako starosta SDH Hradčany hodnotit rok
2012 tak uvádím, že na poli sportovním se našim hasičkám a hasičům dařilo
a máme dobré jméno u ostatních sborů. V rámci ostatních akcí jsme se snažili
vše zvládnout na výbornou a i když to pokaždé nevyšlo, snaha byla a i tato se
snad hodnotí.
Dovolte mi, abych Vám všem jménem svým a za všechny hasiče SDH
Hradčany popřál klidné prožití svátků vánočních v okruhu svých nejbližších,
dětem bohatého ježíška a do nového roku popřál pevné zdraví, hodně úspěchů
v osobním i profesním životě a těšíme se na setkání u dalších nejen hasičských
akcích v roce 2013.
Jaroslav Valentík
Starosta SDH Hradčany

Fotogalerie celoroční činnosti hasičů

Z naší hnihovny
   Každoročně knihovna Hradčany připravuje pro své čtenáře a návštěvníky celou spoustu akcí. S plánem činnosti knihovny se může
čtenář seznámit na webových stránkách obce už začátkem ledna.
Již tradičně knihovna začíná nový rok turnajem ve společenské hře Člověče,
nezlob se, která se v letošním roce konala v sobotu 28. ledna. Sešlo se 16
hráčů, některé přišli podpořit i
jejich rodiče. Po dvou hodinách
bylo jasno. Přeborníkem pro rok
2012 se stal Adam Skopalík,
druhé místo obsadil David Tomaník a 3. místo získala Klárka Valentíková.
V březnu jsme se společně sešli, abychom vytvořili velikonoční dekorace a slavnostně vyzdobili jak své domácnosti, tak
také knihovnu. Tvořivé odpoledne se setkalo s velkým ohlasem
a celkem se sešlo 23 nadšených umělců. Celé sobotní odpoledne 24. března
jsme věnovali tvoření velikonoční slepičky a také zdobení papírových kraslic.
Odpoledne rychle uteklo a my se těšili na další setkání.
Za tři týdny jsme se pustili do tvorby přáníček
pro naše maminky. I o tuto akci byl velký zájem,
všichni se snažili, aby právě to jejich přání udělalo mamince obrovskou radost. Připomněli jsme si
také některé básničky, které se k tomuto svátku
vážou a některé verše použili místo blahopřání.
Prázdniny utekly jako voda a my se opět setkali
v knihovně. Druhým rokem prezentujeme naše

výtvarná díla na výstavě ovoce
a zeleniny místních zahrádkářů. V sobotu 22. září jsme začali připravovat výrobky, kterými
jsme se chtěli pochlubit. Opět
se nás sešlo mnoho. Při výrobě
hříbků, dráčků, šnečků a dalších symbolů podzimu nám den
uběhl hrozně rychle. Všem se
ale práce moc podařila. Vždyť
jsme byli také za svou snahu
oceněni diplomem za 1. místo
ve výzdobě výstavy.
V listopadu se každý rok hledá v Hradčanech Král pexesa. V letošním roce
se hry zúčastnili i rodiče, ale porazit v této hře děti, je skoro nemožné. Souboj
trval skoro tři hodiny a hrálo se
skutečně o každou kartičku. Nakonec suverénně zvítězil David
Tomaník, 2. místo patří Robinu
Sloukovi a 3. místo obsadila
Marika Slouková. Gratulujeme
a uvidíme, zda obhájí svá umístění také v dalším roce.
Týden před začátkem Adventu se konalo poslední tvořivé
odpoledne, ve kterém jsme se
snažili už už přivolat Vánoce. Při
výrobě sněhuláčků a vánočních
dekorací jsme se dobře bavili a vyprávěli
si, jak se těšíme na Ježíška. Dekorace
a ozdoby se velmi povedly a každý si
domů odnášel pěknou výzdobu.
Pokud vás akce knihovny zaujaly, přijďte se také podívat. Rádi vás mezi sebou
přivítáme. Více fotografií pak najdete
na internetových stránkách: www.rajce.net/knihovnahradcany.
Dovolte,
abych i já za naši knihovnu všem Hradčaňákům popřála mnoho zdraví, štěstí
a úspěchů v roce 2013. Nashledanou
v knihovně.
Jana Hrbáčková - knihovnice

Okénko z Centra pro rodinu Ráj
Adventní koncert a předvánoční jarmark na Centru pro
rodinu
Druhou adventní neděli jsme měli příležitost prožít v předvánoční atmosféře
díky koncertu a jarmarku, který pořádalo 9.12. Centrum pro rodinu Ráj. Brány
„Ráje“ se prvním návštěvníkům otevřely už ve 13 hodin. V areálu dvora nás
přivítaly stánky s originálními výrobky, posezení u ohnivého kotlíku a příjemná
hudba. Výrobky dětí, maminek i umělců spřízněných s Rájem bylo možné si
prohlédnout nebo i zakoupit. Pořídili jste si tak krásný vánoční dárek a zároveň
koupí výrobků podpořili programy pro děti a rodiny. Ve 14:30 hodin začal
v kostele sv. Jiljí tradiční adventní koncert pod vedením zdejšího varhaníka
Stanislava Smočka. Kostel se brzy zaplnil a posluchači spokojeně naslouchali
tradičním i méně známým skladbám převážně z období baroka a romantismu.
Kromě dvou varhaníků účinkovaly také sólová zpěvačka a flétnistka. Finálový
potlesk posluchačů vypovídal o jejich velké spokojenosti. Děkujeme mladým
umělcům za hudební okrášlení tohoto nedělního odpoledne! Po koncertě
jsme se přesunuli opět na Ráj a šli se občerstvit do klubu Stodola. Gulášek,
klobásky, zelňačka, grilovaná stehýnka i sladké dobroty… Každý si našel to
své. Ani horký punč nechyběl a po celém prostoru krásně voněl J. Děti si
mohly jít pohrát do budovy do herny, nebo si vyrobit andílka ve tvořivé dílničce.
Dospělí raději poseděli ve stodole nebo venku u ohýnku a povídali s přáteli
nebo vybírali dárky na jarmarku. Tečkou celé akce bylo podvečerní vystoupení
dětí z náboženství a dětí a mládeže navštěvující kroužky na Ráji. Zaznělo
několik písniček a děti zahrály milé scénky o adventním věnci a o svatém
Mikuláši. A to už byla tma jako v pytli a čas vyrazit po zasněžených cestičkách
k domovu. Děkujeme všem organizátorům za tuto krásnou adventní nedělní
akci a přejeme všem krásný předvánoční čas a radostné svátky!
Petr a Petra Zlámalovi
Po vánočních prázdninách programy v CPR Ráj začnou ve čtvrtek 3.
ledna 2013.
HERNA PRO RODIČE A PRARODIČE S DĚTMI – pondělí 8-12 a 15-18 h,
pátek 8-12 h
KERAMIKA pro dospělé a rodiče i prarodiče s dětmi – pondělí dopoledne
9-11 h (možnost hlídání dětí) a odpoledne 15 – 18 h
CVIČENÍ – pro ženy a dívky - pondělí 17,30 - 18,30 h
KLUB STODOLA – pondělí 12-15 h, a změna v pátek 12–16 h.
KLUBKO – tvořivý a hravý klub pro děti – pondělí 15:15 – 17:15 h
STREET DANCE + hry v Ráji – pátek 13:30-14:45 h

DĚTSKÝ KARNEVAL v Hradčanech - v neděli 27. ledna 2013 od
14:30 hodin v sále Hradčanského hostince. Děkujeme za vaše příspěvky do občerstvení na stoly nebo dárky do tomboly a soutěží.
Těšíme se na vás.
Další informace ve vitríně nebo na tel.: 731 604 120, email: rodiny.prerov@
seznam.cz www.raj-pavlovice.cz.

Přejeme vám krásné a laskavé Vánoce. A v roce příštím dost síly k
překonávání překážek a dost trpělivosti a lásky, abyste udělali dny
krásnější všem okolo vás.
Za tým CPR Ráj Hana Školoudová

Setkání seniorů 2012
Začátkem zaří se uskutečnilo již 5. setkání našich seniorů. Jak již se stalo
tradicí, setkání se konalo v sále místního pohostinství a osobní pozvání přijalo
téměř padesát seniorů. K tanci i poslechu hrála oblíbená dechová kapela Pozdní
sběr z Pavlovic. Po lehké večeři se o příjemnou kulturní vložku postaraly břišní
tanečnice skupiny ASRAM LEYLA, které nám předvedly ukázky neobvyklých
břišních tanců, za což sklidily velký potlesk. Po zbytek večera se naši senioři
bavili tancem či poslechem příjemné dechovky, někteří jen využili tohoto setkání
k příležitosti popovídat si se svými známými či sousedy. Před půlnocí jsme se
všichni rozloučili a odebrali se do svých domovů. Chtěla bych tímto poděkovat
všem zúčastněným seniorům i jejich doprovodům za příjemnou atmosféru,
kterou svou účastí dokáží vždycky vytvořit. Přestože jejich život nebyl zdaleka
lehký a jednoduchý, dokáží se i v pokročilém věku odpoutat od každodenních

starostí a svou vitalitou konkurovat i mnohem mladším ročníkům. Budeme se
opět těšit příští rok nashledanou:-)
Martina Žákovská

Volby do krajského zastupitelstva
Ve dnech 12.- 13. října proběhly volby do zastupitelstva Olomouckého kraje.
Po dlouhých dvou letech jsme měli opět možnost přijít k volebním urnám a
ovlivnit tak naši budoucnost. Z 221 zapsaných voličů se voleb zúčastnilo 113
občanů, tj. 51 %, což je výrazně více, než byl celorepublikový průměr. Nejvíce
hlasů získaly v naší obci tyto strany:
1. KSČM 25 %
2. KDU-ČSL + Strana Zelených 22
%
3. ČSSD 17 %
4. – 5. Nezávislí 6 %
4. – 5. ODS 6 %
Nejvíce
preferenčních
hlasů
obdržel pan Marian Jurečka
kandidát
KDU-ČSL.
Svého
volebního práva využila i celá řada
těch, kteří teprve nedávno dovršili
plnoletost a mohli tak hlasovat
poprvé v životě, jako například vůbec nejmladší volič Tereza Navrátilová.
Radek Hruška

Vánoční šachový turnaj
Letošní vánoční šachový turnaj proběhl v sobotu 8. prosince. Oproti loňskému
ročníku jsme zaznamenali další nárůst počtu účastníků, tentokrát se klání
zúčastnilo 19 šachistů. Hlavního rozhodčího Františka Macečka nezaskočí
žádná situace a tak flexibilně upravil hrací systém ke všeobecné spokojenosti.
Ze tří základních skupin se po několika hodinách zápolení vykrystalizovala
finálová šestice, ve které měl
domácí oddíl hned dvojnásobné
zastoupení. Celkovým vítězem
se stal pan Ota Kubíček
z Dřevohostic. Na skvělém druhém
místě se umístila nová posila
našeho
hradčanského
oddílu
pan Květoš Tatýrek a bronzovou
medaili si odvezl do Přerova pan
Roman Vaculík. Druhý nejlepší
z Hradčan a celkově šestý byl Pepa
Žákovský. Nejmladším šachistou

turnaje byl teprve devítiletý Matouš Kubíček ze Křtomile, naopak nejstarším
náš věrný šachový nadšenec pan Antonín Kundrát. Velké ocenění si zaslouží
Laďa Zapletal, který se ke královské hře vrátil po několikaleté odmlce a hned
obsadil pěkné deváté místo. Budiž to výzvou pro ostatní, kteří ještě váhají zda
začít hrát nebo naopak si po letech přijít oprášit své kombinační schopnosti.
Radek Hruška

Malý vánoční příběh
Vážení spoluobčané,
chtěla bych se s Vámi podělit o vyprávění, které mě velmi zaujalo, a věřím,
že každý z Vás se po přečtení tohoto příběhu nad ním alespoň na chviličku
zamyslí. Všem Vám přeji pěkné Vánoce a spokojený rok 2013.
Blažena Mikulíková
Blížil se adventní čas. Z práce se žena vrátila pozdě, unavená a podrážděná,
když zjistila, že na ni její šestiletý syn čeká u dveří.
SYN: „Mami, můžu se tě na něco zeptat?“
MÁMA: „Jistě, na copak?“
SYN: „Mami, kolik vyděláš za hodinu?“
MÁMA: „Do toho ti nic není. Proč se mě na to vůbec ptáš?“
Odpověděla žena nazlobeně.
SYN: „Jen to chci vědět. Řekni mi prosím, kolik si vyděláš za hodinu?“
MÁMA: „Když to musíš vědět, tak je to 100 korun za hodinu.“
SYN: „Ach jo,“ povzdechl si chlapec se svěšenou hlavou.
„Mami, můžu si půjčit 50 korun?“
Matka byla bez sebe, „Jestli ses ptal jen proto, že si chceš půjčit na nějakou
pitomou hračku, nebo jiný nesmysl, tak odpochoduj zpátky do svého pokoje
a jdi spát. Přemýšlej o tom, proč jsi tak sobecký. Já se v práci nedřu jen pro
nějakou dětskou lehkovážnost.“
Chlapec potichu odešel do svého pokoje a zavřel za sebou dveře. Žena usedla
a chlapcovy otázky ji rozzlobily ještě víc. Jak se ji může takhle ptát, jen aby
dostal nějaké peníze? Asi po hodině se žena uklidnila a začala přemýšlet:
Možná, že na něco opravdu těch 50 korun opravdu potřeboval. A moc často si
o peníze neříkal.
Žena přistoupila ke dveřím do chlapcova pokoje a otevřela je.
„Už spíš, synku?“ Zeptala se.
„Ne, mami, jsem vzhůru,“ odpověděl chlapec.
„Přemýšlela jsem, možná jsem na tebe zbytečně vyjela,“ řekla žena.
„Byl to dlouhý, úmorný den a já si na tobě všechno vylila. Tady máš těch 50
korun, které jsi chtěl.“
Malý chlapec se posadil a usmál. „Ach, mami, moc děkuju,“ zajásal.
Pak sáhl pod polštář a vytáhl pár svých našetřených korun.

Žena viděla, že už nějaké peníze má a pocítila, jak se ji znovu zmocňuje hněv.
Chlapec spočítal všechny své peníze a pak pohlédl na matku.
„Proč chceš víc peněz, když už nějaké máš?“, zabručela matka.
„Protože jsem neměl dost, ale teď už mám,“ odpověděl chlapec.
„Mami, teď mám 100 korun. Můžu si koupit hodinu tvého času?
Prosím, přijď zítra o hodinu dřív. Mohli bychom spolu večeřet.“
Žena byla zdrcena. Objala svého malého syna a prosila ho za odpuštění.
Tohle je jen kratičká připomínka všem, kteří v životě
hodně tvrdě pracují. Nenechme nám čas protéci mezi
prsty, aniž bychom jej strávili s těmi, na kterých nám
opravdu záleží, které máme v srdci. Nezapomínejte
sdílet váš čas v hodnotě 100 korun s někým, koho
opravdu milujete.
Zemřeme-li zítra, firma, u které pracujeme, si za nás
najde náhradu během několika hodin. Ale rodina a
přátelé, které opustíme, budou cítit ztrátu po zbytek
života.

Postřehy spoluobčanů
Paní Alena Žákovská zaslala do redakční pošty fotku s popiskem:
Letos mi přibyla na dvoře nová slepcice...

Třídění odpadů
Věděli jste, že
Ve třídění odpadů se stále zlepšujeme! V roce 2011:
- vytřídil každý Čech průměrně 38,9 kg odpadů (celkem 621 273 t odpadů)
- 68 % obyvatel ČR aktivně třídilo odpady (celkem 7 142 858 občanů)
- bylo 72 % obalů využito a recyklováno
Zdroj: EKOKOM.CZ
Nevíte kam s odpadem?
Sada tří praktických barevných tašek vám usnadní třídění doma nebo v kanceláři.
V rámci motivace a podpory třídění odpadů v naší obci jsme objednali do každé domácnosti jednu sadu těchto praktických tašek, které vám budou distribuovány v předvánočním období rovnou do vaší domácnosti.
Martina Žákovská

Společenská rubrika
Významné jubileum si v měsících říjen, listopad a prosinec připomněli tito naši
spoluobčané:
65 let
František Jančík

70 let
Zdeněk Složil

80 let
Marie Vaculíková
Josef Maciček
Všem jubilantům blahopřejeme a do dalších let přejeme pevné
zdraví, osobní štěstí a životní optimismus.
Opustili nás
paní Hilda Michálková
Vážení pozůstalí, přijměte prosím upřímnou soustrast nad ztrátou blízkého
člověka.

Projekt

„Výstavba parkovacího zálivu“
Tento projekt je realizován za finanční
spoluúčasti Olomouckého kraje z Programu
obnovy venkova 2012.
Výše poskytnutého příspěvku:

79.468,- Kč

Kalendář akcí
22. prosince
24. prosince
26. prosince
28. prosince
29. prosince
30. prosince
31. prosince
31. prosince
31. prosince

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.

Poklidné prožití svátků vánočních a mnoho štěstí do nového roku
2013 přeje redakce Hradčanských rozhledů.

