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HRADEČANSKÝ ZPRAVODAJ
jar ní
Vážení spoluobčané,
klimatické podmínky nám, zdá se, příliš
nepřejí. Mírná zima neudělala radost
dětem, ani zemědělcům a navázala tak
na velice teplý a suchý loňský rok. Pokud bude i letošní léto obdobné, obavy
vodohospodářů kvůli nedostatku vody
jsou na místě. Obecní vrt sice oplývá
dostatečným množstvím vody, ale šetřit
není nikdy na škodu.
Někteří z nás si díky příznivému počasí již začali upravovat zahrádky a často
i prostory kolem domů. Přijměte poděkování za tuto záslužnou aktivitu, která
přispívá k pěknému prostředí a vzhledu
obce. Bohužel se však stále více setkáváme s případy, kdy se parkuje na veřejných
plochách. Parkování mnoha aut a vyjeté
koleje na trávnících u některých domů,
když je možnost auto odstavit ve dvoře

či garáži, nejsou pěknou vizitkou Nové
Hradečné. Chtěl bych v této souvislosti
požádat o vstřícnější a ohleduplnější
přístup.
A jaké investiční akce letos chystáme?
Pustíme se do částečné rekonstrukce
sokolovny, o jejíž spolufinancování jsme
požádali Olomoucký kraj. Chceme vybudovat i sportovní hřiště u školy, jehož vznik
by rovněž mohl podpořit Olomoucký kraj.
Významným úkolem pak bude zpracování nového územního plánu.
Doufejme, že jaro s sebou přinese více
slunečných dní, všichni je potřebujeme
k načerpání energie na celý letošní rok.
Ať se Vám daří.
Ing. Tomáš Müller
starosta
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		Narodili se

SPOLEČENSKÁ KRONIKA

Štěpán Pořízka
Rodičům malého občánka gratulujeme a přejeme mnoho šťastně prožitých chvil.

		Jubilanti
Oldřich Hromek, Josef Podešva, Františka Pavlíková, Alena Bartošková, Zdeňka Lukášová, Aloisie Čouková, Jan Müller,
Margita Lipská a Marie Müllerová
Obec Nová Hradečná touto cestou gratuluje k významnému životnímu výročí a přeje do dalších let pevné zdraví, štěstí a spokojenost.

		Opustili nás
Antonín Talanda, Marie Táborská, Antonín Koňařík, Květoslava Langerová, Marie Matalová a Vlastimila Vepřeková
Vyjadřujeme touto cestou upřímnou soustrast pozůstalým.

ZE ŽIVOTA ŠKOLY

►► S přicházejícím jarem jsme se i my
ve škole přehoupli do druhého pololetí
školního roku. Na konci ledna dostali
všichni žáci svá pololetní vysvědčení,
kde bylo zhodnoceno jejich půlroční
úsilí. Odměnou všem za tuto práci byly
jednodenní pololetní prázdniny. Před
prázdninami ještě na naší škole proběhl zápis do 1. ročníku pro školní rok
2016/2017. Budoucí prvňáčci si letos
opět zahráli na různé profese. Pomáhali
kominíkovi stavět komín, malíři malovat
obraz, paní učitelce plnit úkoly na interaktivní tabuli a různé další činnosti.
Do 1. ročníku rodiče zapsali 10 dětí, nikdo
z rodičů nepožádal o odklad povinné školní docházky o jeden rok.
Naši školu už pomalu začíná zdobit jarní
výzdoba, před Velikonocemi vyneseme

Moranu a přivítáme jaro. Koncem dubna proběhne tradiční jarní sběr starého
papíru. Pan Mauler bude opět svážet
starý papír i od občanů Nové Hradečné,
kteří jej mohou připravit ve stanovený
den před své domy. Termín svozu bude
včas oznámen obecním rozhlasem.
Z plánovaného výtěžku uhradíme částečně autobusovou dopravu na ozdravný pobyt, který letos plánujeme opět
na Třemešku.
Ukončili jsme rovněž úspěšně projekt
z výzvy MŠMT s názvem „Podpora čtenářství ve školách“. Díky finančním prostředkům ve výši necelých 60 tisíc korun
jsme mohli koupit téměř 100 knižních
titulů pro děti a mládež a tím podstatně rozšířit i zkvalitnit školní knihovnu.
Díky finanční podpoře od naší obce

jsme vybavili čtenářskou dílnu novým
nábytkem. K příjemnému počtení přispělo i pořízení koberce do této učebny. Podařilo se nám také zorganizovat
autorské čtení s paní spisovatelkou
Petrou Braunovou, které se u nás ve škole velmi líbilo. Slíbila nám, že nás v Nové
Hradečná opět navštíví. Dětem představila svoje knihy, seznámila je s prací spisovatele a popovídala o tom, jak se píše
nová kniha. Děti samotné byly z jejího
programu nadšeny. Mohu říci, že tento
projekt naše děti skutečně v četbě podpořil. Hlavně vzhledem k perfektnímu
výběru knih a také díky realizovaným
čtenářským dílnám, které si pro žáčky
připravily paní učitelky Tereza Poláchová
a Hana Ševčíková. Za jejich mnohahodinovou práci na tomto projektu jim
patří velký dík.
A na co dalšího se můžeme těšit? Čeká
nás výuka na dopravním hřišti v Uničově,
starší děti exkurze do Vlastivědného
muzea v Šumperku. 30. dubna se tradičně sejdeme na Hůrce při sletu čarodějnic a potom už budeme připravovat svá
vystoupení ke Svátku matek a na Dětský
den nazvaný „Vítání prázdnin“. To proběhne v pátek 24. 6. odpoledne v areálu
TJ Sokol Nová Hradečná. Připraveny budou netradiční soutěže pro děti, skákací
hrad a překvapení.
Všem občanům, kteří nás podpořili
ve sběru elektrospotřebičů, víček od PET
lahví či hliníku děkujeme a prosíme,
zachovejte nám přízeň i v budoucnu. ◄
Soňa Trávníčková
ředitelka ZŠ
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ZE ŽIVOTA MATEŘSKÉ ŠKOLY
Budujeme
EKOŠKOLKU
►► Obec Nová Hradečná se může
pyšnit titulem Vesnice roku Olomouckého kraje 2014. Kdo pomohl obci k takovému titulu? No přece my všichni,
tím jak se podílíme na aktivitách a dění
v obci. Tato malebná vesnička neusnula
na vavřínech, ale jede dál a chce vytvářet pro své občany příjemné a zdravé
místo k bydlení. A kde začít? U nejmenších Proto se školka zapojila do programu
Eko-školka a bude zuby nehty bojovat
o její titul.
Na podzim byl vytvořen ekotým
z rodičů školkáčků a zaměstnanců
školky. Ekotým má 9 členů: Kruková
Jana, Ondruch Pavel, Mikulková Renáta,
Vo jáčková Veronika, Ryšánko vá Kateři na
a jejich děti. Zaměstnanci MŠ: Maulerová
Zdeňka, Ryšavá Helena a Rischawá

«

Ekotým

Irena. Tento nadšený tým se ihned
pustil do práce. A pokračuje v metodice 7 kroků. Prvním z kroků je ekotým.
Ten je již vytvořen. Druhým krokem je
analýza – zjišťování slabých a silných
stránek. Třetím krokem je plán činností – hledají se řešení, stanovují se cíle
a plánují se aktivity. Čtvrtým krokem
je sledování a vyhodnocení – rozvoj
dovedností, posuzování výsledků, hledání příčin neúspěchů. Pátým krokem
je environmentální výchova ve výuce
– chápaní souvislostí. Šestým krokem
je informování a spolupráce – zapojit
do programu celou školku, rodiče i širší
veřejnost. Posledním sedmým krokem
je ekokodex – společný soubor hodnot
a pravidel.
Ekotým na první schůzce vybral téma
prostředí školky (vnitřní i vnější prostředí
mateřské školky), provedl analýzu a předestřel plán činností, který děti ve školce
následně plnily. Na druhé schůzce byl

plán činností vyhodnocován a doplňován. Začátkem března proběhlo další
setkání, kde jsme vyráběli s dětmi dekorace z přírodnin do interiéru školky.
Protože i exteriér školky (zahrada) potřebuje po zimě zvelebit, naplánovali
jsme na druhý týden v dubnu pracovní
setkání všech rodičů (zahradnické náčiní prosíme sebou). Odměnou za práci
bude akce ke Dni dětí v upravené zahradě školky s interaktivním programem
nejen pro děti.
Vyzýváme maminky, tatínky, prarodiče i další nadšence, aby přišli za námi
a do projektu se zapojili. Čeká vás nejen
příjemně strávená chvilka se zajímavým
a zábavným tématem, které můžete
doplnit o své postřehy, ale i dobrota ke
kávičce, kterou pomáhají připravovat
děti s paní Irenkou. ◄
Za ekotým
Lucie Babišová
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Z NAŠÍ FARNOSTI
►► Pěkně vás všechny zdravím
z fary, čtenáři zpravodaje. Doba postní
pomalu vrcholí a přechází skrze Svatý
týden do velikonočních událostí, které přináší zprávu o Ježíši, který opustil
hrob a byl vzkříšen – vstal z mrtvých.
A kluci se určitě již těší na klapání, které nahrazuje vyzvánění zvonu ve věži
kostela.
Napadá mě, že v těchto nadcházejících
dnech, můžeme být vyzýváni, abychom
něco pustili, upustili, vypustili, odpustili,
připustili a napustili. Není to jen hra se
slovy?
Pustit můžeme třeba nějaký špatný
návyk, pustit vztah, na kterém lpíme,
a není pro nás vhodný, dát druhému
v partnerském vztahu víc svobody, pustit Boha do těch oblastí, kam jsme Ho
doteď nepustili.
Upustit od přejídání, přílišného lenošení.
Vypustit něco, čeho je v našem životě moc - sledování televize, příliš mnoho práce na úkor manželství, rodiny,
modlitby, vypustit něco, co je zbytečné
a brání důležitému.

Odpustit někomu, kdo nám ublížil,
možná i odpustit sobě, že nejsme tak
skvělí, jak bychom si přáli.
Připustit si třeba nějakého přítele víc
k tělu, více investovat do vztahů, připustit, že jsem člověk hříšný a konat
pokání.
A konečně je třeba také napustit
– možná poloprázdnou nádrž naší lásky, napustit ta místa, která zejí prázdnotou něčím kvalitním, napustit svou
číši kvalitním vínem, aby z ní mohli pít
druzí a snad i sám Bůh.
Ať nás radost třeba jen z částečného
naplnění některého z těchto šesti sloves provází o letošních Velikonocích.
Rád vám nabízím pořad bohoslužeb o Svatém týdnu ve farním kostele
sv. Vavřince v Nové Hradečné: Zelený
čtvrtek v 17 hodin (připomínka poslední večeře a ustanovení svátosti oltářní
a kněžství); na Velký pátek v 17 hodin
(připomínka umučení Krista) a v 19.30
odjezd autobusu ze zastávek v Nové
Hradečné na noční křížovou cestu
na Rudu u Rýmařova – křížová cesta
začíná ve 20 hodin; na Bílou sobotu

ve 20 hodin (připomínka Vzkříšení
Krista); v neděli v 7.50 hodin (slavnost
Zmrtvýchvstání Páně).
O Velikonocích bych vás rád srdečně všechny pozval do farního kostela
na varhanní koncert pana Petra Strakoše
a jeho přátel. Koncert se uskuteční
v ne děli 3. dubna v 15 hodin a bude
se ko nat ve spolupráci s Obcí Nová
Hra deč ná. Tato neděle je Nedělí Božího
milosrdenství – odpuštění. Po koncertě
bude před kostelem malé občerstvení
s dobrým vínem od Šveců a cukrovou
vatou pro nejmenší i větší.
Před námi je také velmi oblíbená a již
tradiční akce s bohatým programem
– Noc kostelů, která bude v pátek
10. června ve farním kostele v Nové
Hra dečné. Při ní se můžeme osobně
potkat a povykládat. A jen připomínám,
že v letošním roce bude pouť ke cti
sv. Vavřince v neděli 14. srpna (vždy druhou neděli v měsíci srpnu). Přeji vám
všem požehnané Velikonoce. ◄
Otec Pavel

TŘÍKRÁLOVÁ SBÍRKA 2016
►► Tříkrálová sbírka v naší obci
úspěšně proběhla v sobotu 9. ledna.
Malí koledníci a jejich vedoucí vybrali
na charitní sbírku částku
20 983 Kč. Všem dárcům upřímné
díky. Odměnou pro koledníky byla návštěva filmového představení v MKZ
Uničov.
Děkuji také jmenovitě dětem Anetě
Langerové, Karle a Štěpánovi Kubíčkovým,
Matyáši Bradovi, Martinovi Vojáčkovi,
Tobiáši Kotěšovcovi, Barboře Rusnákové,

Filipovi a Richardovi Gogolkovi, Radkovi
Dittrichovi, Natálii a Viktorii Ulrichovým,
Elišce Nesetové, Anetě Bartoškové,
Karle Nesetové, Haně Obíralové, Vojtovi
Novákovi a Patriku Duškovi. A velké díky
za obětavost patří vedoucím skupinek
paní Renatě Nesetové, Alici Langerové,
Veronice Vojáčkové, Lence Dittrichové
a Zdence Kubíčkové. ◄
Marta Nováková
Koordinátor sbírky

ROK

ČÁSTKA

2006

14 901 Kč

2007

14 365 Kč

2008

16 751 Kč

2009

17 792 Kč

2010

17 555 Kč

2011

18 000 Kč

2012

18 326 Kč

2013

19 139 Kč

2014

18 787 Kč

2015

20 552 Kč

2016

20 983 Kč
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BLÍŽÍCÍ SE AKCE
Město Uničov spolu se starosty Nové Hradečné a Troubelic
si Vás dovolují pozvat
v úterý 29. 3. 2016
k účasti na pietním aktu u příležitosti

71. výročí Bratrušovské tragédie
na místním hřbitově.
Začátek ve 13 hodin
Klub žen Nová Hradečná ve spolupráci s SDH Nová Hradečná
a Obecním úřadem v Nové Hradečné
Vás zve

30. dubna 2016
na tradiční

SLET ČARODĚJNIC NA HŮRCE
Sraz čarodějnic je v 19.00 hod.
u Jána na Hůrce.
Čeká na Vás tradiční občerstvení a ohňostroj.

Zveme naše babičky a dědečky
na společné posezení!
Klub žen ve spolupráci s Obecním úřadem v Nové Hradečné
pořádá oslavu Svátku matek

v neděli 8. 5. 2016 ve 14.00 hod
na sále Obecního úřadu v Nové Hradečné.
Svým vystoupením Vás potěší děti z naší mateřské a základní školy
a pak bude následovat hudební program
skupiny Přátelé z Dlouhé Loučky.
Tradiční občerstvení pro Vás bude přichystáno.

Dětský den
ve spolupráci se ZŠ, TJ a OÚ
Děti spolu s rodiči zveme na „Vítání prázdnin“

24. 6. 2016 v 15 hod

v areálu TJ Sokol Nová Hradečná
Připraveno pro Vás bude občerstvení, skákací hrad, soutěže
a na závěr zahraje hudba
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Ohlédnutí za akcemi

«

10. 1. 2016 Živý Betlém

«

6. 2. 2016 Klub žen – Masopustní zvaní na ples

«

30. 1. 2015 Myslivecký ples

«

12. 2. 2016 Maškarní ples
foto: J. Buxbaum

foto: J. Buxbaum
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Informace
HR ADEČ

N

NO

VÁ

Tabulka po podzimním kole

Á

TJ Sokol Nová Hradečná
Klub

Z

V

R

P

S

B

1.

Sokol Majetín

14

13

0

1

50:8

39

2.

Sokol Drahanovice

14

13

0

1

62:24

37

3.

Sokol Bouzov

14

11

0

3

33:19

31

4.

Sokol Mladeč

14

10

0

4

23:18

30

5.

SFK Nedvězí

14

7

0

7

46:30

22

6.

FK Hlubočky B

14

8

0

6

32:32

22

7.

SK Králová

14

7

0

7

25:39

19

8.

Sokol Nová Hradečná

14

5

0

9

24:30

18

9.

FC Lužice

14

6

0

8

21:38

16

10. Moravský Beroun B

14

4

0

10

23:34

15

11. Sokol Velký Újezd

14

5

0

9

20:38

13

12. Sokol Bohuňovice B

14

3

0

11

18:32

12

13. TJ Těšetice

14

4

0

10

21:43

12

14. SK Náměšť n.H. B

14

2

0

12

18:31

8

Rozpis utkání jaro 2016
Neděle 27. 3. 2016
Neděle 3. 4. 2016
Sobota 9. 4. 2016
Neděle 17. 4. 2016
Sobota 23. 4. 2016
Neděle 1. 5. 2016
Neděle 8. 5. 2016
Neděle 15. 5. 2016
Neděle 22. 5. 2016
Neděle 29. 5. 2016
Neděle 5. 6. 2016
Sobota 11. 6. 2016

15:30
15:30
16:00
16:00
16:00
16:30
16:30
16:30
16:30
16:30
16:30
16:00

Sokol Drahanovice – Sokol Nová Hradečná
Sokol Nová Hradečná – SFK Nedvězí
SK Náměšť n.H. B – Sokol Nová Hradečná
Sokol Nová Hradečná – Moravský Beroun B
TJ Těšetice – Sokol Nová Hradečná
Sokol Nová Hradečná – Sokol Velký Újezd
Sokol Majetín – Sokol Nová Hradečná
Sokol Nová Hradečná – FK Hlubočky B
Sokol Bohuňovice B – Sokol Nová Hradečná
Sokol Nová Hradečná – SK Králová
Sokol Nová Hradečná – FC Lužice
Sokol Mladeč – Sokol Nová Hradečná

Humanitární sklad
v Uničově – VOBIS
centrum PRO VÁS

►► Charita v Uničově provozuje pro
lidi v nouzi HUMANITÁRNÍ SKLAD, který
byl chybějícím článkem v naší sociální
činnosti. Humanitární sklad se nachází
na Nádražní ulici č. 1433 (vedle palírny
a naproti areálu DDM Vily Terezy).
Obracíme se na občany, kteří mají
doma nějaké funkční elektrospotřebiče,
které už nepoužívají a chtěli by je věnovat do našeho humanitárního skladu,
aby se na nás obrátili. Tyto věci bychom
dál za manipulační poplatek (provozní
náklady - nájemné, pohonné hmoty,
mzda) distribuovali potřebným lidem,
kteří spolupracují se sociálními pracovníky na své finanční a životní situaci.
Otevírací doba pro příjem a výdej zboží je každou středu od 10:00-11:00 hod.
a od 15:00-17:00 hod. Máme zájem

PETICE K JÍZDNÍMU ŘÁDU
Obdrželi jsme vyjádření k Petici za prosazení změn v jízdním řádu. KIDSOK
reagoval na naše připomínky. Přislíbíl
zkrácení pobytů v železniční stanici
Uničov u někteých vlaků, dále zavedení
autobusové linky s odjezdem v 16.55
z Uničova přes celou obec. Využití této
linky bude sledováno a vyhodnoceno.
Dále KIDSOK zohlednil naše požadavky
při přípravě nového jízdního řádu na
rok 2017. Pokud máte možnost, můžete se na odpověd KIDSOK podívat na
intenetové stránky obce.

ÚZEMNÍ PLÁN
Obec v současné době zpracovává
nový Územní plán obce. Žádáme občany o Vaše připomínky a podněty
do 30. 4. 2016.

MÍSTNÍ POPLATKY
Upozorňujeme občany, kteří dosud
nezaplatili místní poplatky, že termín
jejich splatnosti je do 31. 3. 2016.

o tuto funkční bílou techniku: pračku,
ledničku, sporák, mikrovlnnou troubu,
varnou konvici, TV, žehličku atd. Z nábytku přijímáme pouze postele pro děti
i dospělé, šatní skříň, stůl, židle, kočárek
a také dětské vybavení.
Kontaktní telefon pro příjem a výdej
tel.:733 755 862, 585 054 519,
e-mail:schod.unicov@sternberk.charita.cz
Na základě domluvy zajistíme odvoz
vašeho daru do humanitárního skladu.
Pomáhejme společně lidem, kteří nás
potřebují! ◄
Bc. Alena Charouzová
vedoucí Charity – středisko Uničov

