NOVÁ HRADEČNÁ
Zpravodaj obce

Vážení a milí spoluobčané,
tak jsme třetí nejlepší obec v České
republice! Do Luhačovic, na vyhlášení výsledků celostátního kola
soutěže jsme v sobotu 20. září vyjížděli s obrovským respektem ke
„konkurenci“ dalších krajských
vítězů a s vědomím, že již účast
v celostátním kole zvyšuje povědomí o naší vesnici a její prestiž.
Oč méně jsme možná po prohlídce prezentací všech obcí v luhačovické galerii věřili ve větší úspěch,
o to větší bylo naše nadšení a dojetí, když byla při vyhlašování výsledků Nová Hradečná oceněna
třetím místem. Z radostných emocí spoluobčanů, kteří do Luhačovic přijeli, si troufám usuzovat,
že tento výsledek považuji za fan-
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tastický nejen já, ale že těší i Vás.
A musím říct, že skutečně máte
být na co pyšní a hrdí. Protože zásluhy na historickém úspěchu nepatří ani zdaleka mě, nýbrž všem
z Vás, kteří se celoročně zapojujete do života obce, podílíte se
na pořádání kulturních, společenských, sportovních akcí, iniciujete
nové aktivity, snažíte se přispět
k našemu společnému cíli, kterým
je pospolitá a živá vesnice, ve které
se dobře žije a která láká k návštěvě a k „ochutnání“ i „přespolní“
návštěvníky. Děkuji Vám a gratuluji k úspěchu, který dokazuje,
že naše cesta směřuje k dobrému
cíli.
Skutečnost, že Nová Hradečná
je třetí nejlepší obec v republice,

čtvrtletník

MK-ČR-E-14853

společně oslavíme na sousedském
posezení, o kterém se podrobněji
zmiňujeme dále v našem zpravodaji.
Jsme také na konci volebního období a já v této souvislosti srdečně
děkuji zastupitelům a spolupracovníkům za jejich práci, jednotlivým
spolkům za jejich činnost a všem,
kteří se nezdráhali přiložit „ruku
k dílu“ a podíleli se na zvelebování obce. Uvědomuji si přitom
velice dobře, že ne vše odpovídá
našim představám a kupa práce je
ještě před námi. Pevně však doufám, že se nám podařilo alespoň
malým dílem přispět k tomu, že
se v Nové Hradečné cítíte lépe.
Ing. Tomáš Müller, starosta

SPOLEČENSKÁ KRONIKA
Jubilanti
Anežka Maulerová, Marie Kovářová, Marta Chytilová, Bohuslava Poštulková,Anna Navrátilová, Václav Turza,
František Chovaneček, Antonín Táborský, Josef Matal,Václav Petr, Vlastimila Vepřeková, Irena Kunertová,
Zdenka Kobzová, Marie Drábková.

Obec Nová Hradečná touto cestou gratuluje k významnému životnímu výročí a přeje do dalších let pevné zdraví, štěstí a spokojenost.

Opustili nás
Alexander Charvát, Libuše Chovanečková a Marie Drábková

Vyjadřujeme touto cestou upřímnou soustrast pozůstalým

POZVÁNKA NA SOUSEDSKÉ POSEZENÍ
ANEB OCHUTNEJTE HRADEČNOU
Srdečně zveme všechny občany a rodáky z naší obce na Sousedské posezení,
které pro nás všechny připravujeme.
Jako symbolické vstupné můžete donést vlastní produkty.
Pečte koláče, frgále, cukroví, doneste slivovici či víno, křížaly, domácí klobásy, uzené,
ovoce, zelí, okurky a tak dále, zkrátka co Vás napadne. Z přinesených pochutin vytvoříme
společně rautový stůl a všichni tak budeme moci „ochutnávat“ Hradečnou.
Součástí tohoto setkání bude i projekce fotograﬁi z prezentace naší obce a shlédneme
společně ﬁlmové záznamy ze slavnostního předávání Zlaté stuhy Vesnice roku 2014
Olomouckého kraje a záznam z letošní pouti.
Na závěr zahraje mlynářská kapela Nejistota k tanci i poslechu.

KDY: Sobota 11. 10. 2014
KDE: Sál TJ SOKOL
V KOLIK: 17:00 hod
Srdečně zveme všechny občany!
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Z NAŠÍ FARNOSTI
Milí čtenáři zpravodaje, v těchto
dnech se stále radujeme z úspěchu
naší vesnice v celostátní soutěži Vesnice roku 2014. Mnoho lidí
od nejútlejšího věku se do soutěže zapojilo. Pod taktovkou „rejži“
– pana starosty a zastupitelů bylo
vše skvěle naplánováno, sestaveno
a velmi krásně, živě a s humorem
představeno. Všichni jsme věděli,
co máme dělat, na co poukázat,
kam zavést atd. Vše bylo ve skvělé harmonii – v souladu, souznění
a v sounáležitosti.
A právě to je to slovo – harmonie,
které mě v tento čas bude dále provázet. Varhany bez harmonie, nejsou k používání. Všechny píšťaly
musí být správně naladěny, přívody
vzduchu z měchu funkční, mechanika perfektně sestavená, aby každý pohyb prstu varhaníka po klaviatuře rozezvučel právě tu jednu
naladěnou píšťalu. Vím, mnoho
součinitelů najednou musí fungovat, abychom docílili onu harmonii.
A naše farní varhany tuto harmonii
ještě nemají. Nabízím Vám čtenářům k náhledu trochu historie
o našich varhanách.
Varhany byly postaveny v kostele sv. Vavřince v Nové Hradečné
v r. 1765 neznámým varhanářem
za 600 zlatých. Nástroj prodělal
v minulosti mnoho oprav a zásahů.
Jedná se bezesporu o nejhodnotnější nástroj z 18. století v děkanátu
Šternberk. O jejich významu svědčí
i to, že byly v I. světové válce vyjmuty z rekvírace pro válečné účely.
V těchto letech celková částka restaurování varhan činí 3 milióny
Korun českých. Práce byly zapo-

čaty v roce 2012. V letošním roce
proinvestujeme 747.500 Korun
českých a do dalších let nám zbývá 711tisíc bez DPH. Záměrně píši
do dalších let, protože nevíme, jak
v příštích letech budeme úspěšní
v dotacích. Rád bych Vám dal nahlédnout do financování v letošním roce. Pro letošní rok 2014 jsme
od Olomouckého kraje získali dotaci ve výši 300 tisíc a naše spoluúčast
na základě smlouvy k tomu musí
být 447.500,- Kč. Tím jsme získali
onu částku 747.500,- Kč. Kde jsme
na spoluúčast vzali? Ministerstvo
kultury přes Obce s rozšířenou
působností nám přidělilo dotaci
ve výši 125 tisíc. Obec Nová Hradečná přidělila na varhany dotaci
150 tisíc, Arcibiskupství olomoucké dotaci 80 tisíc a Obec Lipinka
10 tisíc. Zbývá nám 82.500,- Kč.
Větší část této částky máme již našetřenou díky kostelním sbírkám
a dárcům z řad farníků a sponzorů, které oslovují jednotliví farníci
a také díky adopci varhanních
píšťal.
Rád bych Vás požádal o pomoc při
dofinancování této částky. Nabízím
Vám adopci cínových varhanních píšťal z 18. století. Na kůru
je několik původních cínových varhanních píšťal, které se nebudou
dávat zpět do varhan, protože již
nejsou schopny udržet naladěný
tón. Proto jsou dány k dispozici
pro adopci. Kdo z Vás by chtěl mít
doma cínovou varhanní píšťalu
z 18. století z našich farních varhan, může se za mnou zastavit a vybrat si podle své chuti dle velikosti
a znějícího tónu. Cena adoptované

píšťaly se pohubuje dle velikosti
od 500,- Kč do 2.000,- Kč. Samozřejmě takto adoptovaná píšťala
nebude chybět ve varhanách, bude
nahrazena novou cínovou píšťalou
a právě peníze budou sloužit na zaplacení této nové cínové píšťaly.
A ještě se chci zmínit o jedné světové disharmonii. Mnozí z nás s napětím sledujeme nepříznivě neklidnou, na mnoha místech bojovou
atmosféru v některých státech naší
Země. Media nám nedávají vždy
pravdivý pohled na danou situaci
a objektivní pohled je téměř nemyslitelný. V naší zemi žijeme zatím
v pokoji a ve srovnání s mnohými
zeměmi světa ve velkém blahobytu.
Čím jsme si to zasloužili, že právě
my? Chci Vás jako kněz a Váš farář pozvat na pravidelnou čtvrteční
hodinovou tichou i vedenou modlitbu do našeho farního kostela za
mír ve světě a poděkování za dar
pokoje v naší zemi. Každý čtvrtek od 20té hodiny do 21ní hodiny
se setkáváme v kostele, abychom
v tichosti a v závěru i v modlitbě
a zpěvu prosili za mír a děkovali
za pokoj v naší zemi. Přijďte i na
čtvrt hodiny, i když nechodíte do
kostela pravidelně nebo se nevnímáte jako věřící. Zvu Vás.
Milí čtenáři, předložil jsem Vám dva
různé pohledy na harmonii a jednu
světovou disharmonii – ne harmonii. Rád bych přál sobě i Vám, aby
především v našem srdci, a tím
v našem životě harmonie přebývala. Pokojný člověk pokoj šíří kolem
sebe.
Otec Pavel

ZPRÁVY KLUBU ŽEN NOVÁ HRADEČNÁ
Úterý

18:00 – 19:00

Zdravotní cvičení

Hana Ševčíková, Ilona Müllerová

Středa

18:30 – 19:30

Pilates

Martina Poláchová

Zahájení cvičení od 7. 10. 2014
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1656 - 1934 - 2014

POZVÁNKA
Vážení přátelé a příznivci Základní školy v Nové Hradečné,
u příležitosti 80. výročí zahájení výuky v nové budově české školy
Vás srdečně zveme
v sobotu 11. října 2014 od 16.00 hodin
na den otevřených dveří

Adresa do hlavního zaměstnání
2. řádek adresy
3. řádek adresy
4. řádek adresy

Součástí slavnosti bude představení nově zřízené výtvarné dílny v suterénu,
historický koutek se školními pomůckami a nábytkem, jak si je mohou pamatovat
Vaši rodiče a prarodiče a ukážeme Vám naši školu.
Další program
16.30 slavnostní odhalení sochy
17.00 Sousedské posezení a program na sále TJ Sokol

Z E Ž I VOTA M A T E Ř S K É Š K O LY

Začal nám nový školní rok a mateřskou školu navštěvuje 36 dětí.
V rámci soutěže o Vesnici roku
jsme uspořádali na zahradě Vítání
podzimu s pečením brambor. Děti
společně s rodiči plnili připravené úkoly, malovali dýně, otiskovali
bramborovými tiskátky, zdolávali přírodní překážky. Dopoledne
se vydařilo a bylo příjemné jak
pro rodiče, tak hlavně pro děti.
V podzimním čase nás čeká pohádka v šumperském divadle,

podzimní hry na
zahradě, Zpívánky
v MŠ a navštíví nás
pan malíř s programem: Zábavné
kreslení. Na podzim začne celková
rekonstrukce zahrady.
Ryšavá Helena

S D H N OV Á H R A D E Č N Á - M l a d í h a s i č i
Začal nám podzim a končí jedna hasičská sezóna. Nastal čas
se ohlédnout, co jsme v roce 2014
s dětmi dokázali. Byly to soutěže jednotlivců i družstev, soutěže
v požárním útoku, ale i různé štafety. Mezi největší úspěchy dětí

patří umístění mladších žáků
v Olomoucké lize, kde mladší žáci
skončili na krásném 2. místě. Starší žáci na 3.místěv olomoucké lize
i v okresním kole hry Plamen. Také
v kategorii jednotlivců se nám dařilo a dětem se podařilo získat několik výkonnostních tříd.
V letošním
roce
jsme
také pořádali
dětskou pohárovou soutěž, která se
uskutečnila
i za nepříznivého počasí
14. 9. 2014 na
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Areále SDH. Soutěž byla zařazena
do Olomoucké ligy mladých hasičů. Tímto bych chtěla poděkovat
všem sponzorům a hlavně všem
členům, ale i dobrovolníkům,
kteří pomohli, aby soutěž proběhla v pořádku. Do kroužku mohou chodit děti od dovršení 5 let,
i když ještě nechodí do školy. Pokud má někdo zájem navštěvovat
tento kroužek, může se na nás přijít podívat a případně se domluvit s vedoucími Mladých Hasičů.
Andrea Silná - vedoucí MH

TJ SOKOL NOVÁ HRADEČNÁ - Atletický oddíl
V srpnu se dvacet jedna dětí z atletického oddílu zúčastnilo letního
indiánského soustředění v Karlově
pod Pradědem, kde jsme pět dní
nejen pilně trénovali v krásném
horském prostředí, ale i hráli mnoho her a plnili spoustu netradičních
disciplín. Děti dostaly na začátku
soustředění zápisník, do kterého
dostávaly nálepky a razítka za splněné úkoly. A jelikož jsme si letos
hráli na indiány, nechyběla ani dýmka míru, boj o indiánský totem, naučili jsme se indiánskou znakovou
řeč, bojovali jsme s rozzuřeným buvolem a jezdili jsme na mustangu.
Všechny děti si odsud dovezly nejen
spoustu zážitků, diplomů a drobných cen, ale také dřevěnou sekyrku a indiánský přívěsek a náramek.
V září máme za sebou dva přespolní závody, a to v Uničově, kde
jsme dopadli letos velice dobře
a dovezli jsme si pět ocenění díky

Marušce Kostelné (2.), Mikuláškovi Poštulkovi (1.), Tomovi
Macounovi (2.), Haničce Mikulkové (4), Emě Trávníčkové (4.)
Ještě úspěšnější jsme byli na našem
domácím závodě Bradelníček, který jsme letos uspořádali u areálu
restaurace a penzionu Pod Hůrkou
a který se velice vydařil. Zaznamenali jsme rekordní účast 117 závodníků, což je o 36 více než loni.
Organizačně se nám však závod
podařilo díky sportovním nadšencům zvládnout velice dobře, za což
všem moc děkuji. Také sponzorsky
jsme měli závod velice dobře ošetřený, takže jsme si mohli dovolit
ocenit první tři pohárem, ale také
prvních pět závodníků obdrželo
věcné ceny, z čehož měli největší radost děti. Výsledky byly také
skvělé. I když v čele každé kategorie
se objevovali především závodníci
ze silného oddílu Šternberka, kteří
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přijeli s 46 závodníky, ani my jsme
nezůstali pozadu: Mikuláš Poštulka (1.), Martin Vojáček (2.), Tobiáš Kotěšovec (3.), Hana Mikulková (4.), Štěpán Kubíček (5.), Klára
Šinclová (5.), Tomáš Macoun (3.),
Marie Kostelná (2.), Julie Šinclová
(4.), Markéta Dubová (5.). Veliký
zájem byl také o kategorii příchozích tatínků, kdy letos na trať 950m
vyběhlo 10 závodníků, kteří bojovali o živé pivo. A ti co nevyhráli,
obdrželi v cíli diplom a sladkost.
Letos nás čeká ještě závod ve Šternberku a samozřejmě náš tradiční již
4. ročník Běhu za Ježíškem, kde
doufám překonáme i díky Vám
rekordní účast – takže v 10hod
na Štědrý den u našeho kostela.
Ing. Renáta Mikulková.
trenérka atletiky

Příklady dobré praxe přes hranice –
Rakousko - „Horní Štýrsko“
Krajské sdružení MAS Olomouckého kraje v rámci projektu Místní
partnerství zaměstnanosti uspořádalo pro členy místních partnerství
zaměstnanosti a relevantní aktéry
politiky zaměstnanosti na krajské
úrovni studijní cestu do Horního
Štýrska za příklady dobré praxe
tamějšího paktu zaměstnanosti, ukázky spolupráce veřejného
a soukromého sektoru či podpory
sociálního podnikání.
Ve dnech 15.9.-18.9.2014 se uskutečnila studijní cesta za dobrými
zkušenostmi s Paktem zaměstnanosti v Horním Štýrsku financovaná z projektu Místní
partnerství zaměstnanosti reg.č.
CZ1.04/5.1.01/77.00419, ve kterém
je MAS Uničovsko, o.p.s. partnerem.
Příležitosti zúčastnit se této stu-

dijní cesty si nenechalo ujít několik zástupců obcí, krajského
úřadu, finančního úřadu a to nejen
z partnerských MAS zapojených
do projektu, ale i z Uničovska,
zejména se jednalo o zástupce
úřadu práce, charity a odboru regionálního rozvoje města Uničov.
Celý pobyt byl zaměřený na problematiku odpadového hospodářství
a sociální projekty. Účastníkům
byly představeny projekty: AWV
Knittelfeld – sdružení odpadového hospodářství – sběrný dvůr
(třídění odpadů), charity – projekt
na podporu zaměstnanosti: second
hand, provozovna čistírny a výrobny obalů, projekt „Green Care“ –
pobytová sociální péče o seniory,
výrobní družstvo – Biomassehöfen:
výtopna a sušárna dřeva a štěpek,
která vytápí celé městečko St.Lam-

brecht, projekt sdružení Domenico: projekt na podporu zaměstnanosti osob 50+ na obnovu zahrady,
údržba parku a tvorba výrobků
z produktů ze zahrady. Ředitel
MAS Holzwelt Murau nám představil priority MAS včetně projektů: projekt elektrokola, energetická
vize regionu Murau s cílem zajištění energetické nezávislosti, nahrazení výtopen na olej za biomasu.
Účastníci studijní cesty se inspirovali výsledky regionální spolupráce,
získali nové zkušenosti a kontakty,
které jsou nejdůležitějším krokem
k úspěšné budoucí spolupráci při
rozvoji nejen venkovských sídel.
Ing. Iveta Kopcová, manažer MAS
Uničovsko, o.p.s.

Luhačovická
Nová Hradečná –naše vesnička malá, krásná, středisková.
V soutěži o nejkrásnější obec obstála, zlatou stuhu získala.
Teď do Luhačovic spěcháme,
jak v celostátním kole skončíme, všichni netrpělivě čekáme.
Od třináctého do desátého místa, to pro nás není,
čekáme lepší umístění.
Kdybychom nedej bože skončili na devátém místě,
to by byla ostuda docela jistě.
Osmé to by bylo už trochu lepší,
ale z toho místa se málokdo těší.
Sedmičku moc všichni rádi máme,
toto místo ještě rádi jinému přenecháme.
Šesté místo za to si nic nekoupíme,
modleme se, ať ještě o kousek postoupíme.
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Páté místo není špatné, ale nám je houby platné.
Čtvrté to už by byla docela pecka,
radost by měli mladí, staří ba i děcka.
Skončit ale na některém místě na bedně,
bylo by nám všem nádherně…
Po vyhlášení
Tak už je to jisté,
skončili jsme na krásném třetím místě.
Dílo se nám podařilo a přání se vyplnilo.
Nic nenecháme osudu, ať si za pět let neuděláme ostudu.
Majka

