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NOVÁ HRADEČNÁ
ZPRAVODAJ OBCE l e t n í
Vážení spoluobčané,
blíží se čas prázdnin a řada z vás se již chystá
a těší na svou zaslouženou dovolenou. Někteří se pro změnu chystají na opravu svého
obydlí. Každý majetek potřebuje stálou údržbu. A léto je ideální čas pro její realizaci.
A co tedy čeká obec za údržbu? Jaké jsou na
toto léto a druhou polovinu roku připravované investiční akce?
V letošním roce je hlavní akcí již tolik očekávaná oprava silnice kolem základní školy
a nádraží. Bude provedena rekonstrukce silnice z Troubelic přes naši obec až do Lipinky.
V současné době je již vybraná vítězná firma
na její realizaci. Předpokládaná délka opravy,
dle smlouvy, je plánovaná na tři měsíce. Termín uzavírky je již stanoven od 10. 7. 2017 do
20. 10. 2017.

V poslední době přibývá, nedá se říci, že
stížností, ale spíše stesků občanů, které se
týkají rušení klidu o nedělích. I když obec
nemá vydanou obecně závaznou vyhlášku, žádám vás tímto o vzájemnou toleranci
a úctu vůči sobě. Pokud to bude možné, nezapínejte a nestartujte v neděli zařízení působící nadměrný hluk. Berte prosím ohledy
na svoje okolí. Také bych vás chtěl požádat,
abyste se chovali i k obecnímu majetku jako
k vlastnímu, neničili ho a nedělali nepořádek
na obecních pozemcích. Protože to, jak se
chováme k sobě navzájem a ke svému okolí,
hraje velkou roli v tom, jak se nám všem zde
bude žít.

LÉTO
JE TU!

Ing. Tomáš Müller
starosta obce
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SPOLEČENSKÁ KRONIKA

ZE ŽIVOTA ŠKOLY

		Narodili se
Julie Ničová, Betty Fetanu, Amy Fetanu, Kateřina Ryšánková
Rodičům malých občánků gratulujeme a přejeme mnoho šťastně prožitých chvil.

		Jubilanti červenec - září
Marie Kubíčková, Věra Bolfová, Josef Lukáš, Karel Ochránek, Jiřina Petrová, Miloslav Navrátil, Emílie Ryšavá, Marie Havelková,
Marianna Dostálová, Karel Kalus, Jiří Cikryt, Anna Mrázová, Edita Pavlíková, Jaroslav Hampl, František Dorušák, Marie Petro vá,
Emil Macoun, Petr Ondruch, Jindřiška Heclová, František Polách, Edeltrauda Pavelková, Marie Poláchová, Alenka Čanová,
Jana Müllerová
Obec Nová Hradečná touto cestou gratuluje k významnému životnímu výročí a přeje do dalších let pevné zdraví, štěstí a spokojenost.

		Opustili nás
Alena Bartošková, Jarmila Maková, Jan Dostál
Vyjadřujeme touto cestou upřímnou soustrast pozůstalým.

ZE ŽIVOTA MATEŘSKÉ ŠKOLY
►► Letos se děti vypravily na školní výlet do Pradědova muzea v Bludově. Dopoledne pracovaly s interaktivní
tabulí, hrály si a poznávaly, jak se dřív
žilo. Po dobrém obědě si hrály na velice
pěkně vybavené zahradě, kde je nejvíce
zaujaly hry s vodou. Den dětí se uskutečnil na školní zahradě společně s rodiči.
Na závěr se již tradičně opékal kabanos.
Maminky přišly do školky ještě na besíd-

ve čtyřboji na sportovních hrách a byly
odměněny medailí. Na dopravním hřišti
v Mohelnici si osvojily bezpečný pohyb
na silnici při jízdě na kole, odrážedle
nebo při chůzi. Staráme se o naši zahradu - nasadili jsme brambory, sklízíme
jahody ředkvičky, kedlubny a hrášek.
Těšíme se na sběr fazolek a dýní. Bylinky využíváme na ochucení vody, z květu
černého bezu jsme vyrobili výborný si-

Ekoškolka

22. června se konalo slavnostní předávání titulů Ekoškola v Senátu Parlamentu ČR. Naše mateřská škola získala
tento mezinárodní titul, který je platný
po dobu 2 let. Po tuto dobu můžeme používat vlajku, logo a název Ekoškola. Toto
ocenění naší práce s dětmi nás zavazuje
a vybízí k další práci. S dětmi jsme již řešili úkoly z temat: Prostředí a Jídlo. Od září
budeme pracovat s tématem: Voda. ◄
Za ekotým
Lucie Babišová

«

Předškoláci v Pevnosti poznání

ku ke Dni matek a několik jich přišlo na
tvoření z proutí, kde si vyrobily krásnou
sovu. Předškoláci navštívili Pevnost poznání v Olomouci. Ve výukovém programu pozorovali oblohu a potom si celou
expozici v pevnosti prohlédli, vyzkoušeli
a probádali. Bylo to krásné dopoledne.
Po celý rok s dětmi pravidelně cvičíme,
sportujeme a vedeme je k pohybové
aktivitě. V tomto duchu děti soutěžily

rup Již tradičně jsme se rozloučili s našimi předškoláky, kteří od září nastoupí do
základní školy.
Letos jich do první třídy nastoupí devět. Maminky napekly zákusky a společně jsme to na zahradě po krátkém
vystoupení dětí oslavili. Během prázdnin se bude v MŠ opravovat mokré
zdivo ve třídách a proběhne rekonstrukce sociálního zařízení pro dospělé.

«

Škola v lese

►► Jsme na konci školního roku, našim
školákům brzy začnou prázdniny a my se
můžeme ohlédnout a zhodnotit naši celoroční práci. Od dubna se naši žáci začali
opět intenzivně věnovat dopravní výchově, kterou organizačně zajišťoval DDM
v Uničově. Po úspěšném zvládnutí doprav
ních testů i jízdy zručnosti získali téměř
všichni čtvrťáci „řidičák“ na kolo. V červnu
ukončili žáci 1. - 3. ročníku plavecký výcvik, opět na bazénu v Uničově. Všechny
děti dostaly svá „mokrá vysvědčení“ za
velmi dobré plavecké výkony.
Úspěšní jsme byli také v mnoha
výtvarných a literárních soutěžích, ve
kterých žáci získali krásná ocenění za
netradiční výtvarná zpracování různých
témat.
Letošní čtvrťáci a páťáci se koncem
května vypravili na vlastivědnou exkurzi do Prahy. Navštívili jsme Muzeum Karlova mostu s vyčerpávajícím
výkladem našeho průvodce. Slunečné

počasí ještě umocnilo zážitek z plavby
po Vltavě. I přes zvýšená bezpečnostní
opatření jsme mohli obdivovat exteriéry
Pražského hradu, abychom se unaveni
večerním vlakem vrátili zpět do Zábřehu
na Moravě, kde na nás čekali rodiče.
Červnové dny jsme trávili mimo jiné
i činnostmi zaměřenými na ekologickou
výchovu. Zmapovali jsme jak rostou aleje, které jsou vysázeny okolo polí v naší
vesnici.
Naše škola se stala součástí největšího běžeckého dne v České republice.
Přihlásili jsme se do T-Mobile Olympijského běhu, kterým Český olympijský
výbor slaví Olympijský den. Uspořádali
jsme si vlastní závod, ke kterému jsme
dostali vše potřebné: startovní a cílovou
pásku, tři funkční trička značky Alpine
Pro pořadatele, pro každé dítě účastnický diplom, medaili od partnera Koh-inoor a na posilnění tyčinku Corny Milk.
Závod jsme odstartovali společně s ně-

kolika tisíci dalšími školáky ve středu 21.
6. 2017 v 10.15 hodin. a podpořili jsme
tak hlavní olympijské myšlenky.
V tomto školním roce jsme se stali opět
úspěšnými žadateli v evropském projektu EU – peníze školám, šablony č. 2.
Díky němu u nás ve škole pracuje školní
asistent, který pomáhá dětem s výukovými obtížemi zvládat lépe učivo v rámci
šablony doučování. Zajišťuje také organizačně-technické činnosti spojené
s projekty Mléko do škol a Ovoce do
škol, do kterých je naše škola také zapojena. V čerpání peněz z tohoto projektu budeme pokračovat i v následujícím
školním roce, kdy využijeme šablonu
sdílení zkušeností s pedagogy z jiných
škol k načerpání nových informací a inspirací. Nakoupit můžeme rovněž nové
didaktické pomůcky a materiály.
Se školou a kamarády se před prázdninami rozloučíme v pátek 30. června,
kdy si domů děti odnesou svá vysvědčení. Během prázdnin proběhne výmalba
horní třídy a chodeb.
Všem žákům i pracovníkům školy přeji zasloužený prázdninový odpočinek
a těším se na setkání v novém školním
roce 2017/2018, který zahájíme v pondělí 4. září, kdy přivítáme 9 nových prvňáčků. Závěrem chci poděkovat všem
zaměstnancům školy za jejich obětavou
práci nad rámec jejich pracovních povinností v průběhu celého školního roku.◄
Soňa Trávníčková
ředitelka ZŠ

KLUB SENIORŮ BRADLÁCI NOVÁ HRADEČNÁ
►► Klub seniorů byl v naší obci založen zhruba před rokem. Na první ustavující schůzce bylo zvoleno vedení klubu ve
složení Marie Havelková, Jana Müllerová,
Marie Obíralová a Marie Poláchová a zároveň název klubu BRADLÁCI.
Pravidelné schůzky klubu se konají vždy
první pondělí v měsíci (kromě července
a srpna) na sále Obecního úřadu Nová
Hradečná. I přesto, že náš název je Bradláci, schůzek se účastní zatím pouze seniorky, páni senioři jsou samozřejmě vítáni.
Co se týká náplně činnosti, tak před Vánocemi jsme vyráběly svíčky a ozdoby z
voskových plátů. Dále si seniorky v letošním, roce vyzkoušely ubrouskovou tech-

niku na květináčích, na obkladačkách
nebo na skle.
Naše pozvání přijal redaktor Českého
rozhlasu Olomouc pan Miroslav Kobza,
který poutavým způsobem přiblížil nejen seniorům, ale i ostatním občanům
obce, krásy Jeseníků. Součástí besedy
byla i autogramiáda jeho nové knihy
Cestou necestou za tajemstvím Hrubého Jeseníku. V květnu se uskutečnila
beseda s příslušníky Policie České republiky z oddělení v Uničově. Hlavním
tématem této besedy byla bezpečnost
a ochrana seniorů. Poslední schůzka
klubu před prázdninami byla na zahradě
mateřské školy, kde se při malém občer-

stvení hodnotila dosavadní činnost klubu a připravovaly akce na další období.
Další setkání klubu bude 4. září, opět
na sále obecního úřadu. Všichni, kdo
mají zájem se do činnosti klubu zapojit,
jsou srdečně zváni. Pánové, nestyďte se
a přijďte také.
Na 20. září je také naplánován autobusový zájezd pro seniory a jejich blízké na
Dlouhé Stráně. Cena zájezdu je 200 Kč.
Závazné přihlášky včetně zálohy, přijímá
paní Jana Müllerová. ◄
Za klub seniorů BRADLÁCI
Marie Havelková

náš farní kostel sv. Vavřince v Nové
Hradečné je místem, kde přebývá Bůh.
Kostel nám také slouží jako místo, kde se
setkáváme při mši svaté s Bohem a spolu
navzájem. Slouží také všem lidem, kteří se
přichází rozloučit se zemřelým, slouží při
udílení svátosti křtu, svátosti manželství,
ale také pro konání koncertů a jiných
setkání. Je otevřený všem lidem, a tím
také všem slouží.

na
v`ymalbu

Většina z Vás jistě zaznamenala,
že více jak PO 40 LETECH
ZAPOČALA VÝMALBA INTERIÉRU
NAŠEHO KOSTELA SV. VAVŘINCE
v Nové Hradečné. Důvodem našeho
rozhodnutí je existence možnosti využití současných dotací jako je např. dotace
z Ministerstva kultury ČR, ČEZU, obcí a příznivé ceny za provedení díla. Kostel je
nemovitou kulturní památkou a to si vyžaduje zvýšenou náročnost při realizaci
díla. Celková cena za celou výmalbu interiéru (včetně lešení) je 630 168 Kč vč. DPH.

kostela

Máme požádáno:
o dotaci z Ministerstva kultury ČR ve výši 130 000 Kč (dotaci jsme získali )
o dotaci z ČEZU ve výši 300 000 Kč (nebyla schválena)
o dotaci z Obce Nová Hradečná ve výši 40 000 Kč (dotaci jsme získali)
o dotaci z Obce Lipinka ve výši 10 000 Kč (dotace je přislíbena)

ATLETICKÝ ODDÍL
NO

Milí farníci a lidé dobré vůle,

`
a
k
r
i
Sb
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Družstvo našich nejmenších
po závodě ve čtyřboji
s Ferdou mravencem v Uničově

►► Stejně jako v minulých letech byla
naše jarní sezóna rozdělena na závody
přespolní a na dráze. Tentokrát jsme se
s dětmi z atletického oddílu zúčastnili
6 přespolních závodů. Medaile do Nové
Hradečné dovezly především dívky,
Terezka Kappelová a Hanička a Berenika
Mikulkovy. Do pátého místa doběhla
Sárinka Babišová, Markéta Adamcová,
Lucie Rozehnalová a Justýna Šenková.
Po krosu nás čekala série závodů na
dráze, a to třikrát závod ve víceboji
s možností získat zlatý poklad, kde se na
krásném třetím místě umístila Justýnka
Šenková. S Romanem Šebrlem bojovaly
na Čokoládové tretře v Olomouci naše
mladší děti. Velkým úspěchem v tomto
velice obsazeném závodě bylo třetí místo Honzíka Kyselého.
Nejmladší atleti se letos opět zúčastnili
víceboje s Ferdou mravencem v Uničově
a s králíkem Karlíkem ve Šternberku. Od-

tud nám dovezl čtyři medaile Mikulášek
Poštulka, který bezkonkurenčně o devět
metrů porazil všechny kluky v hodu míčkem a na 50 m, 300 m a skoku z místa
skončil vždy druhý za šternberským atletem. Podobně tomu bylo u Barunky
Rusnákové, která si dovezla ze závodů tři
medaile, zlatou za běh na 150 m a dvě
stříbrné za běh na 60 m a skok z místa.
Pro některé malé atlety to byly první závody na dráze. S touto výzvou se poprali
skvěle, odvážně zdolali všechny disciplíny
a udělali si své první osobní rekordy.

«

Za tyto krásné úspěchy si děti zasloužily oslavu na konci sezony ve formě netradičního tréninku plného her a dobrot,
jako poděkování za dobrou reprezentaci
Nové Hradečné.
Závody skončily a další budou v září. Již
nyní bych Vás všechny co nejsrdečněji
pozvala na náš tradiční zářijový závod

Z výše uvedeného vyplývá, že bude potřeba naše farní spoluúčast

450 000 Kč

Tímto Vás prosíme, abyste pomohli s financováním tohoto velkého díla. Finanční
prostředky můžete zasílat na účet Římskokatolické farnosti
Nová Hradečná: 1803456399/0800, variabilní symbol:

Roman Šebrle a Honzík Kyselý
na stupních vítězů
– Čokoládová tretra

16. - 20. 8. a všem atletům první trénink po letním odpočinku, a to 24. 8. od
17 hodin. v areálu Sokolu.
Samozřejmě i letos v září bude probíhat nábor nových dětí ve věku 4,5 roku
a starší, vždy v pondělí a čtvrtek od
17 hodin.
Pěkné prázdniny plné nejen sportovních
zážitků přeje všem malým i velkým. ◄
Ing. Renáta Mikulková
trenérka atletiky

Letní taneční
zábavy

17100

Děkujeme Vám všem za pomoc. Jedná se přece o výmalbu našeho farního
kostela. O finanční stránce Vás budeme pravidelně informovat. Již nyní Vám
děkujeme za pomoc a spolupráci.
Otec Karel Janečka a členové ekonomické rady farnosti Nová Hradečná

POUŤOVÉ ČAJE

15. 7. 2017 začátek 21.00 hod.

festival autorské hudby

Hell Strings | CRUNCH
13. 8. 2017 začátek v 16.00 hod

P
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a dofinancování celého díla částkou ve výši

HR ADEČ

Bradelníček, který letos uspořádáme
16. 9. 2017 od 10 hodin.
Rodičům touto cestou připomínám
termín našeho letního soustředění

«
Tři medaile na krku
Barunky Rusnákové
– čtyřboj ve Šternberku

Á

Z NAŠÍ FARNOSTI
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12. 8. 2017 začátek 21.00 hod.
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TJ Sokol Nová Hradečná
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SDH NOVÁ HRADEČNÁ

Tabulka FOTBAL

Mladí hasiči

Zveme Vás na Turnaj v kopané
mužů nad 35 let
Klub

5. ročník memoriálu
Jaroslava Kaluse
za účasti čtyř mužstev
v sobotu 22.

7. 2017
od 11.00 hod.

Po skončení turnaje se uskuteční
přátelské utkání mužů Nové
Hradečné a Troubelic.
Bohaté občerstvení zajištěno.
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P+
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1.

1.FC Olešnice

26

26

0

0

140:34

76

2

0

2.

FC Sigma Hodolany

26

16

0

10

80:37

51

1

4

3.

Sokol Dlouhá Loučka

26

17

0

9

70:42

51

2

2

4.

Nová Hradečná

26

17

0

9

50:36

51

1

1

5.

SFK Nedvězí

26

17

0

9

69:60

48

4

1

6.

Sokol Mladeč

26

15

0

11

74:54

47

1

3

7.

FC Lužice

26

14

0

12

52:47

38

4

0

8.

SK Náměšť n.H. B

26

13

0

13

60:75

36

4

1

9.

FK Hlubočky B

26

10

0

16

78:78

34

1

5

10. Moravský Beroun B

26

11

0

15

58:90

31

2

0

11. Sokol Bouzov

26

10

0

16

53:89

30

2

2

12. Sokol Střelice

26

8

0

18

44:65

24

2

2

13. Sokol Bohuňovice B

26

6

0

20

49:100

19

1

2

14. TJ Těšetice

26

2

0

24

51:121

10

0

4

►► Našim mladým hasičům se v le
tošním roce podařilo získat již jeden
pohár, i když je konkurence čím dál větší.
V květnu jsme absolvovali soutěž
– Plamen okresu Olomouc (jedná se
o hodnocení celoroční činnosti a absolvování několika různých disciplín).
Na této soutěži jsme obsadili 6. místo
z 28 soutěžních družstev v kategorii
starších. Mladší žáci obsadili 14. místo z 31 soutěžních družstev v kategorii
mladších žáků. Družstvo mladších žáků
reprezentují děti, které v loňském roce
reprezentovaly přípravku. Také se účastníme soutěží Olomoucké ligy. V září nás
čeká i domácí soutěž, která je zařazena
do Olomoucké ligy mladých hasičů.
Pokud má někdo zájem se přihlásit do
kroužku, může se přijít podívat na trénink, který se koná vždy ve středu od
17.00 hod. (mimo měsíce července) na
hasičské louce v Hradci. Tímto přeji Všem
dětem mnoho dalších úspěchů a žádné
úrazy (hlavně o prázdninách). ◄
Za mladé hasiče
Silná Andrea, vedoucí mládeže

Bradelmánek
►► První červnová sobota je již poněkolikáté věnována sportovnímu vyžití
nejmladších. Pro školáky i předškoláky je vždy připraven závod s názvem
Bradelmánek, který je inspirován závo-

Sbor dobrovolných hasičů
Nová Hradečná Vás zve na

dem párů dospělých – Bradelmanem.
Podle věku byly děti rozděleny na Potěr,
Starší Potěr, Přípravku a Kadety. V kategorii Potěr zvítězila Hanka Mikulková,
Prokop Motlíček zvítězil v kategorii
Starší Potěr a v kategorii Přípravka zvítězila Berenika Mikulková a Alex Zapletal.
V Kadetech se na prvním místě umístila Ema Trávníčková. Organizátoři děkují

všem sponzorům za vydatnou podporu,
díky níž mohli být odměněni krásnými
a hodnotnými cenami všichni soutěžící.
Rodičům patří poděkování za vytvoření
pěkné sportovní atmosféry doplněné
vydatným potleskem. Celá akce se vydařila a příští rok se opět sejdeme u již
šestého ročníku Bradelmánka.◄
TJ Sokol Nová Hradečná

pohárovou soutěž,

Sbor dobrovolných hasičů Nová Hradečná Vás zve na

zařazenou do Olomoucké Ligy mladých hasičů

12. ročník pohárové soutěže

v neděli 10. 9. 2017 od 9.30 hod.
v areálu SDH Nová Hradečná

O putovní pohár starosty obce v kategorii mužů
a starosty SDH v kategorii žen
v neděli 30. 7. 2017 v 10.00 hod.
v areálu SDH Nová Hradečná
Disciplíny: Požární útok 3B muži a 2B ženy.
Po ukončení soutěže proběhne doplňková soutěž PS-8.

Soutěžní disciplíny: požární útok
v kategorii: přípravka, mladší žáci, starší žáci
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Křížovka o cenu

Obecní úřad
INFORMACE
►► Svatovavřinecká pouť v Nové
Hradečné letos připadá na neděli
13. 8. 2017. Můžete se opět těšit na
páteční letní kino s malým pivním
festivalem, v sobotu pak na tradiční chovatelskou výstavu a sokolskou
zábavu. V neděli nás čeká slavnostní
poutní mše v našem kostele a lidový
jarmark s divadlem Vítka Taraby pro
děti. Vzhledem k plánované rekonstrukci silnice se jarmark a divadlo
uskuteční na školní zahradě. Také
v letošním roce můžete hlasovat, který film chcete promítnout na našem
letním kině. Více informací o filmech
a hlasování na našich webových
stránkách od 14. 7. do 28. 7. 2017.
Také letos nebudou chybět tradiční
pouťové atrakce a lunapark pro děti
na Hasičské louce a máme přislíbeno,
že vstupné na téměř všechny atrakce
od pátku do neděle bude 20 Kč.
►► Výhercem tajenky z minulého čísla je paní Růžena Nováková,
č. p. 119., Věcnou cenu si může vyzvednout v kanceláři obecního úřadu.
►► Václav ŽÁKOVEC a Anna
VOLINOVÁ KD Libina 12. srpna 2017
v 17.00 hod. Předprodej místenek ve
Smíšeném zboží u Lehnertů v Dolní
Libině, cena 150 kč.
Informace na tel.: 734 382 157
PODĚKOVÁNÍ
►► Upřímné díky všem našim občanům za jejich obětavou péči o zeleň.
Vysazujeme další záhony v naší obci
a jsme rádi, že se mezi námi nacházejí
občané, kteří jsou ochotni pomáhat
a starat se o naše záhony. Kéž by takových ochotných rukou bylo více.

Na 1 skleničku potřebujete:

Své odpovědi můžete zaslat emailem na podatelna@novahradecna.cz nebo osobně odevzdat
v kanceláři Obecního úřadu ve tvaru (tajenka, jméno, příjmení, bydliště). Uzávěrka do šlých odpovědí je do 1. 8. 2017. Ze správných odpovědí bude za přítomnosti starosty obce vylosován
jeden výherce, který získá věcnou cenu. Vítěze vylosuje žák ZŠ v Nové Hradečné.

KULINÁŘSKÉ OKÉNKO

oblíbené houby, lihový ocet, vodu, sůl,
cukr krupici, 4 kuličky pepře, 1 bobkový list,
1–2 kuličky nového koření

Postup výroby

Houby s octem

Omyté houby pokrájejte na menší kousky a 10 minut je bez pokličky povařte v osolené vroucí vodě.
Mezitím si svařte lák: ocet nařeďte vodou tak, aby vám vycházel 2,5–3procentní roztok (osmiprocentní ocet tedy
zřeďte vodou v poměru 1 : 2), osolte, přidejte pepř, bobkový list, nové koření a asi lžičku cukru a pět minut povařte.
Ještě horké scezené houby plňte do 2/3 skleničky zalejte lákem i s kořením a pořádně utáhněte víčko. Skleničku
otočte, aby se ocet dostal i k víčku. Nejlepší je nechat ještě alespoň 2 týdny rozležet.
Tak ať nám rostou!

