KALENDÁŘ AKCÍ
13. dubna
26. dubna
		
27. dubna
30. dubna

Přátelské utkání ve stolním tenise
Návštěva aquaparku s šachovým a stolně tenisovým
klubem
Zájezd na hasičskou pouť na Sv. Hostýn
Pálení čarodějnic

4. května
11. května
26. května
		

Výtvarná dílna ke Dni matek
Turnaj v mariáši
Cyklovýlet do skanzenu v Rymicích a na zámek Holešov
Zájezd do Dinoparku a ZOO Vyškov

2. června
Piknik ve stylu 60. let
15. - 16. června Hodové oslavy, výročí 100 let SDH Hradčany, sjezd rodáků
23. června
Nohejbalový turnaj o putovní pohár starosty SDH
29. června
Koncert Argema
29. června
Táborák na přivítání prázdnin
Případné změny budou hlášeny včas obecním rozhlasem.
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SLOVO STAROSTY
Vážení čtenáři Hradčanských rozhledů,
pátý ročník čtvrtletníků je před námi, a jak jsem na začátku roku doufal, že budeme
psát jen o těch příjemných událostech, opak je pravdou. Současná situace ve společnosti se od míry nezaměstnanosti, poklesu morálky, politické (ne)kultury, vymahatelnosti práva a dalších projevů této doby, projevila i v naší obci. Mimo neustálých
problémů s udržováním pořádku a projevů vandalismu se u nás tak, jako v okolních
obcích stalo několik případů krádeží obecního i soukromého majetku a vloupání do
obecních objektů. Vrcholem bylo vloupání za denního světla do místního obchodu
a opakované vloupání do Hradčanského hostince. Máme sice velmi kvalitní zabezpečovací zařízení, které pravděpodobně zloděje odradí od způsobení větších škod, není
ale v našich, ani policejních silách, abychom zasáhli včas. Při posledních dvou případech opět zabezpečení reagovalo bezchybně. Čas, než se dostaneme na místo činu,
však zlodějům stačí k úniku. Policie se vždy na výzvu o pomoc dostavila co nejrychleji,
jsme však 12 km od Přerova a ten první kontakt při oznámení vloupání je na nás. Chtěl
bych Vás opět vyzvat k obezřetnosti při ochraně svého i obecního majetku a požádat
o maximální spolupráci v případě zjištění jakýchkoliv podezřelých okolností. Současná
doba nenasvědčuje tomu, že se bude situace uklidňovat, spíše naopak.
Pesimistický odstavec, který nikomu na náladě nepřidá, jsem považoval za nutné do
úvodního slova zařadit. Nejsou však jen negativní události, máme za sebou několik
zdařilých akcí, za které bych chtěl poděkovat jejich pořadatelům. Namátkou ples sportovců, hasičů, tradiční „pomazánky“ s oslavou MDŽ zahrádkářů, karneval CPR Ráj, vodění medvěda, sportovní turnaje a další. Zvláštní poděkování patří nově vzniklému
dětskému klubu „Veselé opičky“ pod vedením Petry Skopalíkové a Olgy Zapletalové.
Zvládli nám v krátké době připravit pěkná vystoupení k různým příležitostem, pravidelně se schází k nedělním schůzkám a o tom, že to děti baví, svědčí počet dětí navštěvujících nový klub. To, že vedoucí ve svém volném čase dokážou zabavit 17 dětí z Hradčan
a vedou je k aktivnímu přístupu k životu a tvarují jejich vztah k obci, je něco, co tady
chybělo a ještě jednou jim děkuji. Pokud jim elán vydrží, podpora obce tak, jako jiným
spolkům bude v rámci pravidel patřit i jim.
V letošním roce bude mimo dokončení dvou staveb – bytového domu a spolkového
centra probíhat akce „Úprava návsi v Hradčanech – 1. Etapa“. Je to hodně diskutovaná záležitost, zastupitelstvo obce je o prospěšnosti této stavby ve velké většině přesvědčeno – vše ukáže čas. Je ale jasné, že po ukončení stavby bytového domu a po
zkušenostech s provizorním využitím parků v okolí kaple při pořádání obecních akcí je
třeba okolí upravit. Osobně jsem přesvědčen, že je to v Hradčanech opět krok dopředu
a výsledek bude sloužit ke spokojenosti všech.
Chtěl bych vám všem popřát co nejhezčí jaro, jeho prožití v pevném zdraví, spokojenosti a pohody.
Ondrej Koliba
starosta obce

Hradčanské rozhledy

jaro 2013

CO SE DĚJE V OBCI
řešil úklid a posyp chodníků. Pokud se
vyskytlo náledí na místní komunikaci,
je třeba dbát bezpečnosti a pohybovat
se po chodnících, které byly uklizeny. Nelze být v těch nejhorších dnech
současně na všech místech a snad by• Pomalu končí období vegetačního chom mohli i sami kolem svého domu
klidu, kdy probíhá kácení stromů. Bylo být nápomocni a nečekat, až na nás
vyhověno občanům, kteří o kácení přijde řada.
stromů stínících a ohrožujících obytné
domy požádali, další byly odstraně- • Je zajímavé, že řemeslníci ze staveb,
ny z důvodu provedení nové výsadby kteří se pokusili trávit přestávky v čev rámci stavební akce „Úprava návsi kárně s cigaretou, reagovali na upozorv Hradčanech – 1. etapa“ a 3 stromy nění o zákazu kouření tak, že ho nebybez náhrady, které bránily realizaci a lo třeba opakovat. Některým místním
funkčnosti osvětlení víceúčelového kuřákům to však nic neříká a stále se
situace s nepořádkem opakuje.
hřiště.
• Při tradiční Tříkrálové sbírce, konané 5. 1. 2013, se v naší obci vybralo
7.757,- Kč. Děkujeme dobrovolníkům
– koledníkům i občanům, kteří přispěli
na dobrou věc.

• Na pronájem Hradčanského hostince
se přihlásilo 5 zájemců, z nichž ani jeden nemá trvalý pobyt v Hradčanech.
Výběrová komise se shodla na zájemci
p. Rajnochovi, který má z přihlášených
největší zkušenosti v oboru a vzhledem k jeho praxi provozního restaurace očekáváme vedení Hradčanského
hostince na odpovídající úrovni. Současně děkujeme p. Aleši Sigmundovi
• Letošní zima prověřila naši novou, za více než pětileté poskytování sluvýkonnější techniku jak při údržbě žeb, ochotu a spolupráci při pořádání
chodníků, tak i úklidu a prohrnování obecních a spolkových akcí.
sněhu. Děkujeme za obětavost p. JoseOndrej Koliba
fu Žákovskému, který i o víkendech, po
starosta obce
pracovní době, nebo v noci operativně
• Stále se množí případy parkování vozidel na chodnících, které jsou vhodné
pouze pro chodce. Je dostatek parkovišť a vjezdů k nemovitostem, místní
komunikace jsou dostatečně široké
pro ponechání jednoho jízdního pruhu
i při parkování vedle chodníku. Žádáme občany, aby chodníky šetřili pro
účel, kterému mají sloužit.

Hradčanské rozhledy

jaro 2013

SK HRADČANY
PAPUČOVÝ PLES
Dne 19. ledna 2013 se
v Hradčanech uskutečnil již
6. ročník Sportovního plesu.
Letošní ročník se nad očekávání vydařil, účast byla
o něco vyšší než v předchozích ročnících. Připisujeme
to hlavně změnou kapely,
která více přitahuje mladší
účastníky. Letos již druhým
rokem hrála k tanci i poslechu kapela Jen tak 2 z Přerova. V kapele došlo k určitým změnám, jak naznačuje
i číslovka v jejich názvu. Letos
se kapela dostavila v tříčlenné formaci, doplněné ještě
o zpěvačku. Při plesu vládla
celým večerem veselá nálada, nechyběla i tradiční veslice v podání účastníků plesu.
Každým rokem se bojíme,
jestli někdo nepřijde o zuby,
ale veslaři jsou šikovní a vždy
jedou v rytmu. Taková veslice
v dobré náladě, to je opravdu
mistrovské dílo.
Děkujeme všem zúčastněným za návštěvu naší akce. Kvalitních akcí, pořádaných spolky v Hradčanech, je stále více
a více, a tak i proto si vážíme Vaší účasti. Návštěvnost ale daleko přesáhla obec Hradčany, po nabídce vstupenek po obci, zveme další příznivce SK Hradčany a FC Langsam.
Formou pozvánek zveme účastníky, kteří na ples jezdí každoročně. Pozvánky putují
třeba až na Slovensko, ze kterého jezdí parta mladých lidí, která ještě žádný ročník
nevynechala . A čím je lákáme?? Tím, že do sortimentu zařadíme jejich oblíbený nápoj
zvaný Borovička. Také je na místě poděkovat pořadatelům a lidem, kteří se o Vás celý
večer starali. Za celý tým sportovců děkujeme sourozencům Aleně Žákovské a Josefu
Barotovi a dalším členům našich fotbalových družstev. Za oba sportovní kluby naší
obce Vám přejeme krásné jarní dny.
Olga Navrátilová
za SK Hradčany a FC Langsam
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STOLNĚ - TENISOVÝ KLUB HRADČANY
Od října r. 2012 se STK Hradčany zúčastňuje pravidelné okresní soutěže, okresního
přeboru 4. třídy okresu Přerov. Těsně před závěrem soutěže mělo naše družstvo naději se umístit na postupovém 2. místě za vítězným celkem Chropyní D, kterou ovšem
naši hráči v předposledním utkání soutěže jasně převálcovali 13:5. Stalo se však něco,
co jsme tak trochu předpokládali. Naše družstvo muselo čekat po zbytečných ztrátách
bodů s Rakovem a se Lhotou na výsledek utkání Chropyně D – Hustopeče B a přestože
na podzim vyhrála Chropyně v Hustopečích 11:7, tak v posledním utkání „nečekaně“
prohrála doma 8:10! Asi by bylo dobré prosadit na sekci, pokud to půjde i náš postup
ze třetího místa. Byla by totiž velká škoda, aby náš silný tým ještě další rok zůstával
v nejnižší okresní soutěži, zejména když má jednoznačně navíc. Soutěž není ještě úplně odehrána, a proto uvádíme jen čelo tabulky, které dopadlo pro nás tak smolně.
1. Chropyně D 54 b.
2. Hustopeče B 54 b.
3. STK Hradčany A 53 b
Děkujeme našim skalním fanouškům i hráčům, Standovi Jančíkovi, Pepovi Barotovi,
Pepovi Žákovskému a Frantovi Macečkovi, kteří nás pravidelně povzbuzovali a jezdili
s námi i na vzdálená utkání. Také vždycky když bylo potřeba pomoci se stavební úpravou herny, tak přiložili ruce k dílu. A problémů, se kterými jsme se museli vyrovnat,
třeba s potící se kluzkou podlahou, na kterou si soupeři neustále stěžovali, bylo víc
než dost.
O postup se podle získaných bodů nejvíce zasloužili hráči: Rostislav Sehnálek, Roman
Vaculík, Eva Dvořáková, Břetislav Vaculík, Libor Žákovský, Ladislav Sigmund, Tomáš
Galanda a mladí hráči Josef Barot a Tomáš Pumprla.

VÁNOČNÍ TURNAJ - 2. ROČNÍK 2012
Když se poohlédneme zpátky na první ročník, který se hrál v jedné malé místnosti
o rozměru 6x5m, ještě se starým stolem a srovnáme to s 2. ročníkem, kdy už se hrálo
na dvou profesionálních závodních stolech zn. Stiga a v místnosti o rozměru 12x6m,
tak ten pokrok se zdá být téměř neuvěřitelný. Ve čtvrtek 27. prosince v 9 hodin ráno
se nejdříve sešla mládež ke svému turnaji. Pořadí 6 zúčastněných mládežníků bylo
následující:
1. Josef Barot ml., 2. Tomáš Pumprla, 3. Martin Umrián, 4.Jakub Žákovský, 5. Jan
Sigmund, 6. Lenka Barotová
Odpoledne v 16 hodin byla zahájena kategorie dospělých, které se zúčastnili i nejlepší
mládežníci Josef Barot a Tomáš Pumprla. Přijel i vítěz Velikonočního turnaje Jiří Bráblík
z Prostějova. Při startu i našich nejlepších závodních hráčů, (kromě Břeti Vaculíka, který nebyl úplně fit, ale soutěž pomáhal organizovat) měl turnaj velmi dobrou úroveň.
Celý turnaj docela překvapivě, ale s přehledem vyhrála Eva Dvořáková z Přerova, ov-
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šem hrající za Hradčany, která ztratila za celý turnaj pouze jediný set. Druhý skončil Jiří
Bráblík z Prostějova, který potvrdil své kvality, třetí byl Rosťa Sehnálek. Přinášíme vám
pořadí deseti nejlepších hráčů z celkových šestnácti. Turnaje se zúčastnili ještě hráči
z Lazník, Buku, Oseku a Oprostovic.
Výsledné pořadí:
1. Eva Dvořáková (Přerov) 2. Jiří Bráblík (Prostějov) 3. Rostislav Sehnálek (Domaželice)
4. Ladislav Sigmund (Hradčany) 5. Jaroslav Štábl (Lazníky) 6. Martin Rozkošný (Osek
n.B.) 7. Josef Barot ml. (Hradčany) 8. Jiří Skála (Oprostovice) 9. Miroslav Čechák (Buk)
10. Lubomír Kuča (Hradčany).
Letošní Velikonoční turnaj se bude hrát v sobotu 30. března a o celkových výsledcích
vás budeme informovat v příštích Rozhledech.

Vítězná trojka z Vánočního turnaje. Zleva druhý Jiří Bráblík, vítězka Eva Dvořáková a
vpravo Rostislav Sehnálek, který skončil třetí

POZVÁNKA NA AKCE STK POŘÁDANÉ V BŘEZNU AŽ KVĚTNU 2013
V sobotu 30. března Velikonoční turnaj ve stolním tenisu
V pátek 26. dubna návštěva Aquaparku v Hranicích
V neděli 26. května cyklovýlet do skanzenu v Rymicích a na zámek Holešov. Akce je
vhodná pro rodiče s dětmi nad 10let věku. Délka trasy je 36 až 40 km.
Podrobnosti o všech akcích se dozvíte z veřejného rozhlasu nebo z webových stránek
obce vždy týden před pořádáním akce.
Ladislav Sigmund
STK Hradčany

Hradčanské rozhledy

jaro 2013

Z AKTIVIT ZAHRÁDKÁŘSKÉHO SVAZU
VEŘEJNÁ ZABÍJAČKA
8. prosince 2012 byla naplánována
zahrádkářská zabíjačka pro veřejnost.
S přípravou této náročné akce jsme začali
již v neděli stavěním stanu, zakoupením
masa na klobásy, naložením a zauzením
jsme se zabývali celý týden. Ve čtvrtek
před zabíjačkou jsme na výletiště navezli
vše potřebné k zabíjačce. V pátek za
velmi mrazivého počasí jsme dovezli
dvě prasata z Oseka. Po vypití první
štamprlky na zahřátí začala zabíjačka pod
vedením našeho dvorního řezníka Pepi
Macháče a sehraného kolektivu. Dáša
Macháčová uvařila zabíjačkový guláš
a ženy připravovaly různé speciality na
sobotní prodej. Prodej výrobků a pochutin
z prasátek započal v sobotu v 9 hodin.
Jak výrobky tak hlavně speciality (guláš,
vepřo-knedlo-zelo, prdelačková polévka
apod.) šly rychle na odbyt. Při jídle všem
zúčastněným vyhrávala harmonika. V neděli jsme uklidili stan a celé Výletiště a unaveni
jsme šli domů odpočívat.
Josef Tomčík

ŠTĚPÁNSKÁ VYCHÁZKA
6. prosince 2012 se konal Štěpánský pochod do
Šišemské skaly na Šišemský svařák. Za nevlídného
prosincového počasí jsme
se vydali směr Šišma. Zde
při horkém svařáku a dobrém bramboráku se sešlo
hodně známých ze sousedních obcí a dorazili i další z
Hradčan. Při milém setkání jsme si popovídali jako
dobří přátelé.
Josef Tomčík
ZO ČZS Hradčany
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SILVESTROVSKÝ POCHOD K DŘEVOHOSTICKÉ CHATĚ
31.
prosince
2012
v dopoledních hodinách se
skupina občanů vydala k obecní
chatě do Dřevohostického
lesa, kde bylo silvestrovské
setkání na ukončení roku.
Při zabijačkových dobrotách
a svařáku bylo setkání s přáteli
a sousedy příjemné. Jako vloni
zde bylo několik koní a hlavně
mnoho
psů.
Nejmladším
účastníkem pochodu byla
Barborka Vaculíková se svým starším bratrem Petříkem. Po milém pobytu v přírodě
jsme se vrátili domů, kde na nás čekal večerní Silvestrovský maraton. Za rok se zas
setkáme.
Josef Tomčík
ZO ČZS Hradčany

„POMAZÁNKY 2013“
Dne 9. 3. 2013 se uskutečnil již 4. ročník „ NAŠI CHLAPCI V AKCI“, konané při
příležitosti oslav svátku MDŽ. Celkem soutěžilo 17 mužů a mohli jsme ochutnat
celkem 42 různých druhů pomazánek. Pomazánky hodnotilo 62 žen a 27mužů.
VÝHERNÍ POŘADÍ
1. Klvaňa Jiří - krabí pomazánka 55 b.
2. Václavík Jaromír - zeleninová pomazánka 46 b.
3. Herold Peatr - ementálová pomazánka 46 b.
4. Tihelka Zdeněk - brokolicová pomazánka 38 b.
5. Tomcík Josef - česneková pomazánka – 30 b.
Při stejném počtu bodů, rozhoduje počet bodů od mužů.
Každá žena obdržela
při
vstupu
primulku
a papírový narcis vyrobený
našimi dětmi v místním
kroužku Veselých opiček.
Děti z tohoto kroužku navíc
letos poprvé zpříjemnily
tuto akci v podvečerních
hodinách
vystoupením.
Pomalu
nastávající
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přivolávaly
básní
Březen
a písní Jaro, recitovaly níže uvedenou
báseň Pomazánková a zazpívaly svou
„ hymnu“ Veselé opičky. Nakonec
zahrály minidivadlo Otesánek. Lidem
se toto vystoupení líbilo a ocenili ho
dostatečným aplausem. Spolek ZO
ČZS poděkoval a ocenil děti následující
den formou turnaje v bowlingu
v Přerově (pozn. za děti děkují Olga
Zapletalová a Petra Skopalíková –
vedoucí dětského kroužku Veselých
opiček).
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POMAZÁNKOVÁ
Máme březen a naši chlapci
mají zase žrací akci.
Pomazánky dělají,
ženy je pak chutnajíAť rybí, či škvarková,
každý si na nějaké pochutná.
Výherní je však jen jedna,
ta se u stolečku hnedle snědla.
Až vše porota vyhodnotí
všichni se při muzice v kole zavrtí.
(Skopalíková Petra)

Večerem nás doprovázela kapela DUO
CASÍNO a po vyhlášení tomboly ještě
následovala soutěž o nejzajímavější
zástěru.
VÝHERNÍ POŘADÍ
1. Josef Macháč – Kladníky
2. František Maceček
3. Jaromír Václavík
Každý
soutěžící
navíc
obdržel
sladkou odměnu v podobě perníkové
vařečky. Pořadatelé i ostatní lidé tuto
akci hodnotili jako velmi vydařenou
a odcházeli spokojeni. Těšíme se proto
na další ročník.
Petra Skopalíková
ZO ČZS Hradčany

NOVOROČNÍ VYCHÁZKA
Stalo se již tradicí, že novoroční vycházka kolem Hradčan zahajuje akce turistického
klubu. I letos, jako každý rok, to opět vyšlo na 1. ledna. Po srazu u čekárny, velkém
focení a spočítání 23 velkých i malých účastníků jsme vyrazili za pěkného, ale mrazivého počasí směrem ke skládce. Po dosažení nejvyššího bodu naší vycházky jsme
došli na skládku, ale ne SITY, nýbrž na nějakou černou na letišti. Zde jsme se krátce
zastavili, malinko občerstvili a pokračovali k druhému bodu naší cesty, k dřezovci
trojtrnnému. Odtud po domluvě jsme se vydali kratší, ale blátivější cestou zpět
do Hradčan. V cíli našeho sedmikilometrového okruhu jsme se rozešli. Někteří na
výletiště uklidit po silvestrovské noci ostatní do tepla svých domovů.
Zdeněk Tihelka
ZO ČZS Hradčany
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SBOR DOBROVOLNÝCH HASIČŮ HRADČANY

Dne 30. 12. 2012 se od 18 hodin konala Výroční valná hromada SDH Hradčany. Výroční
valné hromady se zúčastnili hasiči SDH Hradčany dále hasiči ostatních sborů v rámci
okrsku Pavlovice, zástupci okrsku Pavlovice, zástupci českého zahrádkářského svazu,
místní organizace Hradčany a zástupci obce Hradčan.
Starosta SDH Hradčany přivítal zúčastněné hasiče, zástupce okrsku, zástupce spolků
a obce Hradčany. Dále starosta SDH Hradčany přečetl zprávu o činnosti za rok 2012, kde
byla zhodnocena činnost sboru a to na úseku soutěží v rámci okrskového kola v požárním
sportu, dále činnost na úseku prevence vzniku požárů a následná likvidace ohnisek
požáru na místní skládce v Hradčanech. Byla vzpomenuta i kulturně společenská stránka
činnosti sboru a to Hodová zábava, turnaj v nohejbale o Pohár starosty SDH, Pálení
Masarykových vater spojený se soutěží pro děti o Hradčanského Soptíka a spolupráce s obcí
a ostatními spolky v rámci konání akcí Vesnice roku, Setkání mikroregionů.
Velitel jednotky přednesl návrh akcí na rok 2013, kde byla nastíněna činnost sboru
na následující rok. I nadále bude pokračováno ve spolupráci s obcí a ostatními spolky
v rámci obce Hradčany, družstvo se bude účastnit okrskových soutěží v požárním
sportu, v červnu bude uspořádán nohejbalový turnaj, bude pokračováno v tradici
konání plesů, vodění medvěda, lampiónového průvodu spojeného s pálením vater
a slavnostním kladení věnců za zesnulé hasiče. Tak jako poprvé v roce 2011 i v letošním
roce se zúčastníme jako technická podpora při konání závodů mopedu v sousední obci
Nahošovice. V případě potřeby bude potom poskytnuta pomoc při mimořádných
událostech. Dále starosta sboru uložil hasičům SDH řádně se účastnit pravidelných
školení pořádaných HZS, stanicí Přerov, pokračovat v započatých pracích na historické
stříkačce, koňce a řádně prezentovat obec a sbor zejména slušným vystupováním
na veřejnosti. Dále byl rozpracován plán přípravy 100 let SDH Hradčany spojený se
sjezdem rodáků.
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Na letošní rok 2013, který se nese zejména
pro SDH v duchu oslav 100 let od založení
sboru byly již provedeny první kroky
k důstojné oslavě této významné události.
V ukázkách bude zastoupena hasičská
technika HZS Olomouckého kraje, dále
technika hasičů SŽDC Přerov, mobilní
kancelář Police ČR s ukázkou výstroje
pořádkové jednotky. Chybět nebudou
ukázky výcviku psů a sebeobrany a ukázky
vyproštění osob z havarovaného vozidla.
Neměly by chybět ani statické ukázky
vybavení hasičů z let, kdy samotné sbory
byly zakládány a ani pýcha Hradčanských hasičů – koňka, na které se pilně pracuje.
Taktéž na obci jsou přípravy v plném proudu. Připravuje se dokumentace a ve výrobě
je i slavnostní prapor SDH Hradčany, na které schválilo zastupitelstvo obce finanční
prostředky. Za ochotu patří obci poděkování.
Jak je vidět, program bude bohatý a doufám, že si to své najde každý návštěvník. Jste
všichni srdečně zváni a snad se podaří objednat i krásné slunečné počasí. Program
oslav 100 let hasičů spojený se sjezdem rodáků a oslavou hodů bude včas zveřejněn.

HASIČSKÝ PLES
Dne 16. 2. 2012 uspořádal SDH Hradčany
tradiční Hasičský ples, který se konal v sále
místního pohostinství. Akce se opět dlouhodobě
připravovala a ukázala se jako úspěšná. I přesto,
že panovala chřipková epidemie, která nedovolila
se některým pravidelným návštěvníkům
zúčastnit, byla účast bohatá. K tanci i poslechu
hrála skupina BigMžik z Přerova a opětovně
nezklamala. Poté, co se zúčastnění pobavili
u tance, následovala tombola. I když letos nebyla
tak bohatá jako v loňském roce, myslím si, že
návštěvníci odcházeli spokojeni, i když u losování
tomboly pracovaly nervy naplno. Ples přijeli
podpořit hasiči z Přerova, kteří zde byli poprvé
v loňském roce a jak sami uvedli, neznají lepší
ples. Vše se nakonec zvládlo a bohatě zásobený
bar byl plný až do ranních hodin, kdy někteří šli
na autobus a místní domů. Dovolte mi, abych
všem, kteří se na přípravě podíleli a všem,
kteří se zúčastnili a postarali o skvělou zábavu,
poděkoval.
Jaroslav Valentík
starosta SDH Hradčany
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OKÉNKO Z CENTRA PRO RODINU RÁJ
V neděli 27. ledna se uskutečnil jako každoročně v tomto období v sále Hradčanského
hostince DĚTSKÝ KARNEVAL. Víc než hodinu před začátkem akce už byl sál naplněný
všemi možnými pohádkovými i soudobými postavičkami i rodiči a prarodiči dětí.
Někteří z nich nám už předem pomáhali s výzdobou sálu, jiní přinesli něco dobrého
ke společnému občerstvení či dárek do tomboly. O program a dobrou náladu se letos
starali tři klaunové Bumbác, Bimbác a Bonifác. Všichni si přišli na své – soutěžili malí,
větší, rodiče i prarodiče, nikdo se ani chvíli nenudil. Také jsme tančili a namáhali
hlavičky pohádkovým kvízem. Uvítali jsme i nové hradčanské rodiny. Cenu diváků za

nejlepší karnevalovou postavičku letos dostala Lucka Valentíková s maskou uklízečky.
Závěrečným bonbónkem bylo losování tomboly, na kterou z větší části vždy přispívá Obec
Hradčany. Vyhrál každý a většinou hned několik cen. Kdo ještě nebyl unavený, zůstal
i po tombole a pokračoval ve hrách i tancování, nebo jen v přátelském popovídání. Po
skončení se mnoho šikovných
dětí i rodičů zapojilo do úklidu
sálu, který jsme tak měli
v rekordním čase v původním
nebo i lepším stavu než před
akcí. Děkujeme Obci Hradčany
i všem ochotným lidem za
pomoc s realizací této tradiční
akce.
STREET DANCE – každý pátek
odpoledne učí v tělocvičně
Ráje Anežka Hrušková s Lenkou
Barotovou mladší školáky
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základům moderního tance – a jde jim to skvěle!
Pokud vás láká práce s keramickou hlínou, můžete občas zajít do kroužku KERAMIKA – který probíhá každé pondělí od 9 do 11 h a od 15 do 18 hodin. Není potřeba se
předem přihlásit.
KLUB STODOLA – pro vaše děti
v době po vyučování – od 12 do
16 hodin je otevřený v pondělí
a v pátek, na jaře přidáme ještě další
den. Děti si mohou hrát v areálu
centra (podle počasí venku nebo ve
vnitřních prostorách) s podnětnými
hrami a hrač-kami pod do-hledem
dospěláka. Klub je pro děti zdarma.
HERNA A ZAHRADA PRO RODIČE
A PRARODIČE S DĚTMI – je otevřená v tyto dny - pondělí 8-12 a 15-18 h, středa 8-12
h, pátek 8-12 h. Přijďte si pohrát a setkat se s ostatními rodiči i dětmi.
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PROBOUZENÍ BROUČKŮ bude
v pátek 26.4. v Pavlovicích. Sraz
na hřišti za KD v 17h.
8.5. Pěší pouť rodin na Sv. Hostýn
(bližší info P.Školoud 739 245 905)
Ve středu 15. 5. od 17:30 h
RODIČOVSKÁ SKUPINA – Rodiče
i děti potřebují povzbuzení. Je
nutné se přihlásit.
Chystáme další kurz MANŽELSKÉ
VEČERY – od 24. dubna – každé
úterý od 17:30 do 20 hodin. Kurz
Manželské večery nabízí všem
zúčastněným manželským párům
praktické rady, jak budovat pevné
a šťastné manželství na celý život.
Během osmi společně strávených
večerů vždy po krátké promluvě
lektorů si manželé spolu sami
povídají o důležitých otázkách,
na které ve spěchu všedního dne
nezbývá čas.
Z
témat
kurzu:
vzájemné
poznávání svých potřeb, efektivní
komunikace, řešení konfliktů,
síla odpuštění, vyjadřování lásky
partnerovi, jak dobře vycházet s rodiči a rodiči partnera, dobrý sex, děláme si na sebe
čas a společná zábava. Kurz respektuje soukromí každého páru. Součástí kurzu není
skupinová diskuse.
O svém vztahu
nemusíte nikomu
dalšímu nic říkat.
Cena kurzu je 1400
Kč za pár
(v ceně
kurzu je 18 večeří
včetně
nealko
nápojů a 2 příručky
účastníka).
Další informace a
přihlášky u Hedviky
Krejčí
na
tel.
774 984 190 nebo
na emailu: provoz.
raj@seznam.cz
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ŘADU

PĚKNÝCH

Pro děti z našeho okolí:
8.-12.7. – Prázdninové povyražení Pavlovice
5.-9.8. Prázdninové povyražení Pavlovice
12.- 16.8. Prázdninové povyražení Hradčany
20. - 22. 8. Tábor STREET DANCE (jen pro děti z kroužku)
26.-30.8. - Děkanátní Příměstský tábor Pavlovice

Pro rodiče s dětmi:
28.6. – od 17 hodin Zahradní slavnost na zahájení prázdnin
25.7. - Den pro maminky s dětmi v Pavlovicích – beseda, tvoření
18.-22.8. Tábor pro maminky s dětmi v Dřevohosticích
25.8. Cesta pohádkovou říší
31.8. Pouť na ukončení prázdnin – Sv. Hostýn
Další informace ve vitríně nebo na tel.: 731 604 120, email: rodiny.prerov@seznam.
cz www.raj-pavlovice.cz
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OKÝNKO VESELÝCH OPIČEK
PRO NEJMENŠÍ NA VYMALOVÁNÍ

PRO STARŠÍ DĚTI

1.
2.
3.
4.
5.

Dcera krále
Opak slova - velká
V zimě kvílí v
komínech
Má rohy, plive oheň,
smrdí sírou
Nosí korunu a drží v
ruce žezlo
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DĚTSKÝ SILVESTR 2012
Poslední den v roce 2012 jsme již podruhé zpříjemnili dětem
silvestrovským dováděním a tvořením na místním Výletišti.
Děti si mohly vytvořit Silvestráčka z květináče, soutěžilo
se o nejkrásnější škrabošku na oči v podobě motýla
a vyráběly sádrový zvoneček.
Dále pekly sýrové rybičky, které
v pozdějších hodinách mohli
ochutnat i dospělí.
Děti
vyzkoušely
hru
Twister,
kterou
jim
na Vánoce přinesl ve „
Veselých opičkách“ Ježíšek,
nebo si zahrály hru Opičky,
která se stala oblíbenou hrou
nejen dětí.
Dále soutěžily v pantomimě a nejvíce jim daly
zabrat hádanky. Ochutnaly i slaný dort ozdobený
silvestrovskou ohňostrojovou svíčkou.
Děti si z tohoto dne odnesly nejen své vlastní výrobky,
ale i spoustu zážitků a dostaly i nějaké drobné dárečky.
Petra Skopalíková

BOWLING PRO VESELÉ OPIČKY
V

neděli 10. března zahrádkáři
uspořádali turnaj v bowlingu
pro děti, které vystupovaly na
„Pomazánkách“. Toto vystoupení
mělo velký úspěch a bylo
zpestřením pro návštěvníky
a hlavně jsme ocenili, jak
šikovné děti máme v obci.
Pod vedením našich
členek Petry Skopalíkové
a Olinky Zapletalové,
které vedou dětský klub
„VESELÉ OPIČKY,“ jsme
děti pozvali za odměnu na
bowling. Zúčastnilo se celkem
19 dětí a 10 dospělých. Těšíme
na další vystoupení.
Josef Tomčík
ZO ČZS Hradčany
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SKOROPOHÁDKA PRO VESELÉ OPIČKY
Mám radost, že se tady dělá hodně pro děti, držím palce dětem i jejich vedoucím z party „Veselé opičky“ a posílám jim příběh a fotku. Třeba je potěší.
Každoročně se snažím postavit ze sněhu ne úplně jednoduchého sněhuláka, ale nějakou pohádkovou postavu, někdy ji udělám před domem, jindy na dvoře. Když jsem
bydlel v Dřevohosticích na Sadové, tak jsem také pravidelně stavěl. Jenom tak pro
radost dětem. Nedávno mě v Dřevohosticích zastavila sousedka, paní Věra Zmeška-lová a říká mi. „Laďo, to je velká škoda, že už jsi v Hradčanech, tady nikdo nestaví
takový krásný sněhuláky, jako jsi to dělal ty a vnoučata se nemají z okna na co dívat.“
Docela mě to potěšilo a řekl jsem si, že tam někdy zajedu něco postavit, ale musí to
být brzo, dokud můžu a než z děvčátek vyrostou krásné slečny a ty už budou mít úplně
jiné starosti. Chtěl jsem si to u nás na dvoře zkusit, jestli to ještě umím. Pokud si někdo
myslí, že stavění sněhuláka je jednoduché, tak se mýlí. Chce to pořádně mokrý sníh
a také dobrou předpověď počasí s nočním mrazem. Letos jsem čekal hodně dlouho.
Ne, že bych neměl co na práci, ale až v sobotu 2. března přišla opravdová sněhová
nadílka. Mokrého kvalitního sněhu napadlo víc jak 15cm a tak materiálu bylo na dvoře
dostatek. Dal jsem se do práce a ze dvora sníh začal pomalu mizet. Jak rychle mizel sníh,
tak rychle rostla postava obrovského trpaslíka, který mně připomínal nezničitelného
ruského mužíka. S mokrým sněhem se pracovalo krásně, tak ještě navrch ušanku
a práce je hotova. Říkám si, že bych místo ušanky tu obrpostavu udělal nějak po našem, nějak ji počeštil a na hlavu jí dal něco jiného? A tak jsem mu přidělal obrovského
kulicha. To už se česko-ruský mužík dostával spolehlivě nad hranici asi dvoumetrového sousedovic plotu. Za dvě hodiny bylo dílo hotovo. A já jsem byl docela nadřený.
Možná ta dřina nestála ani za to, protože ta předpověď se vůbec nesplnila a večer už
byla postava řádně nakloněna a ještě nakrčena, jakoby se vrátila po dlouhém pobytu
a velké konzumaci z Hradčanského hostince. Když jsme se probudili v neděli ráno,
tak už ležel tento obrovský mužík hanebně na zemi. Ještě, že jsem si ho včera vyfotil.
Jinak by ta moje reportáž ani neměla smysl.
Tak tady ho máte v plné, víc jak dvoumetrové kráse! A jestli dočkám, tak o příští zimě
zase něco postavím. Takže Veselé opičky,
až napadne v zimě ten správný sníh, tak neváhejte, pusťte se do toho a nějakou pěknou sněhovou postavičku vytvořte. Určitě
to zvládnete, a když budu o tom vědět, tak
vám rád přijdu pomoci. Teď už jsme určitě
všichni moc rádi, že se v našich končinách,
díky nakloněné zemské ose a oběhu země
kolem slunce, ta roční období pravidelně
střídají, a že je tady zase jaro, po jaru léto a
s ním se dočkáte i dlouho očekávaných velkých prázdnin!
Veselým opičkám i všem ostatním dětem,
Laďa Sigmund
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OKÉNKO PRO ZDRAVÍ
DETOXIKAČNÍ KÚRY DLE MUDr. JONÁŠE
Očista jater a žlučníku - Játra jsou orgánem látkové výměny, které produkují žluč do
žlučníku a dále žlučovody do dvanácterníku. Zbavují nás jedů a škodlivin, vyrábějí
enzymy, hormony a ketolátky, podílejí se na tvorbě krve, tvoří močovinu, skladují
sacharidy a mají mnoho dalších funkcí. Také ovlivňují kvalitu zraku - při pravidelné
očistě se obnoví čistota vidění. Pokud jsou v pořádku, zvyšují sílu obranného systému
a zabraňují spuštění těch nejhorších nemocí. Proto očistu jater je nutné provádět
pravidelně a s tím, že si nejprve vyčistíme střevo od kalových kamenů, aby produkty
čištění jater mohly rychle odejít z těla. Během čištění dodržovat dietní stravu
a prostředky k čištění, tj. panenský olivový olej /Virgin oil/ a citrónová šťáva musejí být
čerstvé. Je nutné dodržovat nejvhodnější dobu očisty - od 19 do 20 hodin. Očista jater
a žlučníku, stejně jako ostatní procedury, jsou přirozenými procesy s použitím čistých
přírodních látek a není třeba se ničeho obávat.
1 - Kúra, kterou opakujeme každých čtvrt roku. Je zapotřebí 2 dcl olivového oleje
a 2 dcl čerstvé citrónové šťávy. Po tři dny aplikujeme klystýr a pijeme jablečnou šťávu
v neomezeném množství. Poté v 19 hod začneme s očistou - zalehneme na oblast
jater a přiložíme teplý obklad. Každých 15 min. pijeme 3 lžíce olivového oleje a hned
3 lžíce citrónové šťávy za stálého přikládání teplého obkladu na oblast jater. Vyloučení
škodlivin proběhne během 24 hod. ve třech fázích. Změklé a narušené kameny spolu
s kaly odcházejí z těla.
2 - Pokud se nám zdá první recept drastický, můžeme použít lehčího způsobu, ale
delšího trvání. Tato metoda trvá asi půl roku, kdy budeme každé ráno na lačno užívat
1,5 lžíce olivového oleje, 1 lžíci medu a 1 lžíci čerstvé citrónové šťávy.
3 - Potřebujeme 40 g sušených květů měsíčku lékařského, nebo stejné množství celé
sušené rostliny. Připravíme nálev z 1 l vroucí vody. Dávku vypijeme během dne na 3x.
Nálev pijeme po dobu 2-3 týdnů vždy asi 20 min. před jídlem.
4 - Směs ze 100 g citrónové šťávy a 100 g olivového oleje vychladíme na 10 *C. Bez
večeře sedíme v posteli a za stálého míchání popíjíme po malých doušcích, zalehneme
a pokud možno již nevstáváme. Ráno aplikujeme klystýr a po další dva dny totéž
s klystýrem i večer. Pijí se při tom ovocné šťávy nebo voda slazená medem. Jíst můžeme
třetí den ovoce a zeleninu. Proceduru opakujeme po pěti letech nebo podle potřeby.
5 - K odstranění kamenů a prevenci zánětů jater se v ruském léčitelství doporučuje
také odvar z květů šafránu, pelyňku, vlaštovičníku a z rýže, vše ve stejném poměru.
6 - Pro dobrou funkci žlučníku použít směs - kořen pampelišky, kořen jalovce, kůra
krušiny, a list máty peprné. 1 lžíce směsi na sklenku vroucí vody 1 hod. louhovat. Pije
se jedna až dvě sklenice před jídlem.
Další kúry a informace na: http://josefjonas.blog.cz
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Pokud jste si nevybrali žádnou z doporučených kúr, podpořte svá játra alespoň užíváním
byliny Ostropestřec mariánský v podobě mletého semene, čaje, tinktury nebo tobolek
po dobu minimálně 30 dní. Pomůžete nejen svým játrům, ale i svému zraku.
Upozorňuji, že se jedná především o očistné kúry a podpůrnou léčbu a v žádném
případě nenahrazují lékařskou péči.
„Ukázat cestu ti může někdo jiný, jít po ní musíš sám…“
Připravila Martina Žákovská

ÚKOL PRO CHYTRÉ HLAVY
Milé děti,
poprvé v tomto čísle tu pro vás máme tzv. úkol pro chytré hlavy. K jeho vyřešení budete potřebovat trošku zapojit mozkové závity a pokud tak uděláte a podaří se vám úkol
vyřešit, budete za to i oceněni sladkou odměnou. Stačí pouze, abyste správnou odpověď napsali na papír, k tomu připsali své jméno a dali to do schránky obecního úřadu.
Na správnou odpověď budete mít vždy měsíc od doručení Hradčanských rozhledů do
vašich schránek. Poté ze správných odpovědí vylosujeme tři výherce, které odměníme
a v dalším čísle zveřejníme jejich jména.
Hodně zdaru při řešení úkolů !

Ivona Mikulíková

ÚKOL Č. 1
V této básničce jsou ukryta zvířata, ale jejich jména jsou přesmyčky. To znamená, že
písmena v těchto názvech jsou zpřeházená. Uhádneš, o která zvířata jde ?
PODIVNÁ ZVÍŘATA
Slyšte, slyšte, je to tak, v řece plave velký prak.
Po obloze kolos krouží, várka pije vodu z louží.
Azok mlsá ovoce, ravyd plave v potoce.
Za komínem kakoč trůní, páč se brodí mělkou tůní.
A v té tůni porucha, skřehotá nám do ucha.
Na mýtině kališ loví, žekej dupe v hustém křoví.
Celipes se hašteří, peslýš bývá bez peří.
Melčák letí na zahrádku, rýpoten spí pěkně v chládku.
Šepkač se dal do křiku, delta tvrdí muziku.
V bahnisku se serap válí, děkan troubí někde v dáli.
Sep si hlídá svoji kost, už těch zvířat máte dost ?
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SPOLEČENSKÁ RUBRIKA
VÝZNAMNÉ JUBILEUM

si v měsících leden, únor a březen připomněli tito naši
spoluobčané
65 let
80 let
František Tomaník
Antonín Kundrát
75 let
Františka Stoklásková
Všem jubilantům blahopřejeme a do dalších let přejeme pevné zdraví, osobní štěstí
a životní optimismus.

OPUSTILI NÁS
paní Marie Vaculíková
Vážení pozůstalí, přijměte prosím upřímnou soustrast nad ztrátou blízkého člověka.

VÍTÁME DO ŽIVOTA
Matyáš Tomčík narozen 29 října 2012
Nikol Přibylová narozená 22. ledna 2013
Vážení rodiče, přejeme Vám i Vašemu děťátku mnoho zdraví a radostných chvil.

FOTOGALERIE UDÁLOSTÍ
NOVOROČNÍ VYCHÁZKA

POMAZÁNKY

ŠTĚPÁNSKÁ VYCHÁZKA

ZABÍJAČKA

FOTOGALERIE UDÁLOSTÍ
PAPUČOVÝ PLES

HASIČSKÝ PLES

BOWLING PRO DĚTI

