NOVÁ HRADEČNÁ
Zpravodaj obce

Podzimní zamyšlení
Letošní počasí nás možná překvapilo. Prázdninová vedra přinesla rekordní teploty, na které nejsme zatím
zvyklí. Chyběla však vláha, protože
od dubna do července napršelo nejméně vody za 50 let. Bohužel i našemu regionu se déšť vyhýbá dodnes,
stačí se podívat na vysušená pole.
Také les se nám mění před očima.
Nejenže nerostou houby, ale smrky
napadl kůrovec, takže pouhým pohledem z dálky nás upoutají hnědé
skvrny v prostoru místního bradelského lesa.
Radost nám přinesla naše tradiční Vavřinecká pouť, která se letos
nesla ve znamení Žehnání opravených varhan ve zdejším kostele
sv. Vavřince. Oprava vzácných varhan byla uskutečněna díky velkému
úsilí našeho „otce Pavla“, který nastoupil do rozjeté akce oprav, ale
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nedostávalo se dost finančních prostředků. Za dva roky svého působení u nás se mu podařilo získat dostatečně velkou sumu k dokončení
oprav. Nezapomenutelným zážitkem
byl Inaugurační koncert v našem
kostele, kdy jsme si mohli vychutnat tóny varhan v podání pana Jana
Gottwalda, kterého na trubku doprovázel pan Jaroslav Kocůrek ml..
Tuto událost jsme si nenechali ujít,
o čemž svědčil zcela zaplněný kostel.
Čas však pokročil, nastoupil podzim
se zlátnoucím listím stromů, opadáváním ořechů a dozráváním ovoce
v našich sadech.
Před námi je příprava již tradičního
a úspěšného Sousedského posezení. S určitou nostalgií vzpomínáme
na loňské události, kdy jsme se radovali z krásného a nečekaného 3. místa
v celostátním kole soutěže Vesnice
roku 2014. Vzpomínám na zájezd
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do Luhačovic, kde jsme se výsledek
umístění dozvěděli. Obrázky v našem kalendáři svědčí o tom, jakou
radost jsme z toho všichni měli. Také
jsme si zajeli na slavnostní vyhlášení
do Kateřinic, kde jsme byli přátelsky
přijati. Letos bychom je rádi přivítali na našem Sousedském posezení,
které se uskuteční dne 7. listopadu
2015 na sále TJ Sokol Nová Hradečná. Jistě se nedáme zahanbit a oplatíme jim jejich pohostinnost. Na této
akci bude slavnostně pokřtěna kniha
o minulosti a současnosti naší obce.
Budete mít možnost si ji zde zakoupit. Doufejme, že se tato akce vydaří
k naší spokojenosti a že si opět zazpíváme naši „ hradečanskou hymnu“. Všichni jste srdečně zváni!
Za občany Marie Poláchová,
kronikářka

SPOLEČENSKÁ KRONIKA
Narodili se
David Čech, Ema Bukovjanová, František Rusnák, Matěj Vytřísal
Rodičům nových občánků gratulujeme a přejeme mnoho šťastně prožitých chvil.

Jubilanti
Marta Chytilová, Jarmila Šobotová, Anežka Maulerová, Marie Kovářová, Anna Navrátilová,
Bohumila Poštulková, Václav Turza, Karel Krabica, Karel Konstatský, Josef Matal, Václav Petr,
Jan Puda, Vlastimila Vepřeková, Zdenka Kobzová, Veronika Chovanečková, Anna Müllerová,
Antonín Táborský, Květoslava Dorušáková, Marie Táborská, Emilie Macounová,
Oldřich Kovář, Božena Schmidová, Daniela Poláchová
Obec Nová Hradečná touto cestou gratuluje k významnému životnímu výročí a přeje do dalších let
pevné zdraví, štěstí a spokojenost.

Opustili nás
Marie Dorušáková
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 zhlédneme společně film ze života v naší obci roku 2015. Na závěr zahraje mlynářská kapela Nejistota k tanci
i poslechu.

KDY
KDE
V KOLIK
VSTUPNÉ
PROGRAM
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Sobota 7.11. 2015
Sál TJ SOKOL
16:00 hod
vlastní domácí produkty/dobrovolné
příjem výpěstků a výrobků
připravení rautových stolů
zahájení a vystoupení dětí
promítání fotografií a filmu
hudba, tanec, zpěv
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Z NAŠÍ FARNOSTI
Pěkně vás všechny zdravím z fary,
čtenáři novohradečanského zpravodaje.
Upřímně vám píši, že mám velkou
radost z dokončených varhan v našem farním kostele. Předkládám
vám stručné ohlédnutí se za celým
dílem restaurování a opravy varhan.
Farní kostel sv. Vavřince v Nové
Hradečné i s varhany jsou Památkově chráněná movitá kulturní
památka - číslo rejstříku ÚSKP
1392. Vlastníkem kostela a varhan
je Římskokatolická farnost Nová
Hradečná. Varhany byly postaveny
v r. 1765 neznámým varhanářem
za 600 zlatých. Jedná se o nejhodnotnější nástroj v děkanátu Šternberk. O jejich významu svědčí i to,
že byly při I. světové válce vyjmuty
z rekvírace pro válečné účely. Varhanní skříň je barokní, bohatě členěná s bohatou římsou. Na krajích
a ve středu skříně jsou umístěny
sochy hrajících andělů.
Během uplynulých desetiletí byly

na varhanách prováděny různé
drobné opravy, aby se zachovala
jejich funkčnost. Tyto opravy však
byly nekoncepční a postupem času
některé rejstříky varhan přestaly
hrát. Vzhledem k tomuto stavu nástroje se v roce 2011 farář P. Vladimír Mrázek s farníky rozhodli pro
generální opravu a restaurování
varhan.
Cílem restaurování byla jejich
záchrana před působením dřevokazného hmyzu a návrat k původnímu stavu po stránce dispoziční,
materiálové i zvukové.
Generální oprava a restaurování
varhan byla započata v roce 2012
a dokončena byla v roce 2015.
Realizována byla varhanářskou dílnou Dalibora Michka a restaurátorskou dílnou Jana Macha za finanční
pomoci Ministerstva kultury ČR,
Olomouckého kraje, Arcibiskupství olomouckého, za významné
pomoci Obce Nová Hradečná,
dále Obce Troubelice, Obce Lipinka, za pomoci darů od podnikatelů

a za výrazné finanční i manuální
pomoci farníků. Rozpočet celého
díla činil 2,7 mil. Kč.
Slavnostní požehnání varhan a inaugurační koncert byl o naší svatovavřinecké pouti. Mnozí z vás jste
se koncertu nemohli účastnit, protože jste měli doma pozvané hosty.
Proto bych vás rád spolu s panem
starostou Ing. Tomášem Müllerem
pozval na koncert ke Dni vzniku
samostatného československého
státu a ke cti sv. Cecílie, patronky
varhaníků a hudebníků, který bude
v neděli 25. října v 15 hodin v našem farním kostele. Záštitou nad
koncertem převzal náš pan starosta. Na varhany bude hrát organolog arcibiskupství olomouckého
a svatokopecký varhaník pan Jan
Gottwald, který po koncertě pro
zájemce bude mít odborný výklad
o našich varhanách a rád odpoví
na vaše otázky.
Na setkání s vámi se těší
otec Pavel

ZE ŽIVOTA ZÁKLADNÍ ŠKOLY
Nový školní rok 2015/2016 jsme
společně zahájili v úterý 1. září. Výuka probíhá opět ve třech třídách.
Do prvního ročníku nastoupilo
8 žáků, kteří se učí společně
se žáky 4. ročníku, druháků zůstalo po prázdninách 15 a třetí třídu
navštěvuje 19 dětí z 3. a 5. ročníku. Celkem má naše škola 48 žáků
z toho 44 z Nové Hradečné, 3 z Lipinky a 1 žáka z Libiny. Na škole
působí šest pedagogických pracovníků, z toho dva ve funkci asistent
pedagoga.
Ve všech ročnících vyučujeme
podle Školního vzdělávacího programu Základního vzdělávání
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s motivačním názvem „Tvořivá
škola“. Své pevné místo v něm
má dopravní výchova, výchova ke
zdraví, environmentální výchova,
etická výchova, mediální výchova,
finanční gramotnost a informatika.
V letošním školním roce můžeme
podpořit díky finančním prostředkům čerpaných z projektu operačního programu pro vzdělávání
a konkurenceschopnost jazykovou
gramotnost všech učitelů anglického jazyka dvoutýdenním jazykovým kurzem v zahraničí. Dále
podpoříme i čtenářství na naší škole zřízením čtenářské dílny. Děkuji touto cestou všem pedagogům
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zapojených do těchto projektů
za jejich aktivní přístup a práci navíc, kterou našim dětem věnují ve
svém volném čase a zvyšují tak
úroveň vzdělávání poskytované
v naší škole.
V letošním školním roce budeme
opět podporovat i ekologické projekty. Stále jsme zapojeni do programu Recyklohraní, které spočívá
mimo jiné i v tom, že škola sbírá
elektrozařízení a staré elektrospotřebiče, které odevzdává firmě
ASEKOL, a ta podle nasbíraného
počtu kilogramů připisuje škole
body, které potom můžeme vyměnit v e-shopu za různé pomůcky
/pokračování na str. 4/

/pokračování ze str. 3/

a vybavení do školy. Obracíme se
na vás s prosbou, pokud doma
máte nějaký nepotřebný elektrospotřebič, odevzdejte ho ve škole.
Že má smysl sbírat a třídit jste se

mohli dočíst v naší zprávě z pro- jdeme v sobotu 7. listopadu. Srdečjektu RECYKLOHRANÍ.
ně zveme všechny rodiče, přátele
V současnosti vrcholí přípravy i známé ke společnému posezení.
a nácvik programu na letošní sousedské posezení, na kterém se seSoňa Trávníčková, ředitelka ZŠ

ZE ŽIVOTA MATEŘSKÉ ŠKOLY
Začal nový školní rok. Do MŠ dochází 26 dětí, z toho je 10 předškoláků. Během prázdnin byla v MŠ
položená nová podlaha ve třídě
a na chodbě, což zateplilo obě
místnosti. Do dětské šatny byly instalovány nové skříňky.
V září jsme s dětmi přivítali podzim, kdy děti na zahradě vybíraly
brambory, které si následně upekly.
Sbíraly bylinky, které sušily v altánu
a v zimě si z nich budou vařit čaj.
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Sbíraly jablka, žaludy a ořechy. Otrhaly okrasné dýně, kterými ozdobily vchod do MŠ.
V říjnu se uskutečnil pro rodiče
a děti v MŠ Jablíčkový den. Děti
plnily s rodiči různé úkoly, tatínci
soutěžili o nejdelší jablečnou slupku. Na závěr děti nabídly rodičům
vlastnoručně upečený štrúdl.
Při podzimních vycházkách do
okolí MŠ děti pozorují přírodu
a okolí vesnice, sbírají přírodniny.
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Ty pak využívají při tvoření na zahradě - tak vznikla slunečnice před
vchodem do MŠ a bunkr pro děti
na zahradě. Zaměstnanci MŠ a OÚ
postavili na zahradě z kamenů velkou želvu, kterou děti postupně
osazují netřesky.
Ryšavá Helena

SDH NOVÁ HRADEČNÁ
MLADÍ HASIČI

Máme podzim a končí jedna hasičská sezóna. Nastal čas se ohlédnout, co jsme v roce 2015 s dětmi
dokázali. Byly to soutěže jednotlivců i družstev, soutěže v požárním
útoku, ale i různé štafety. Mezi
největší úspěchy dětí patří umístě-

ní mladých hasičů v Olomoucké
lize, ve které mladší žáci skončili
na 5. místě z 28 bodovaných družstev a starší žáci na 1. místě z 24
bodovaných družstev. Na okresním
kole celostátní hry Plamen se mladší žáci umístili na 2. místě a starší

na 3. místě. Také v kategorii jednotlivců jsme byli úspěšní a dětem
se podařilo získat několik výkonnostních tříd.
V letošním roce jsme taktéž pořádali dětskou pohárovou soutěž, která se uskutečnila 13.9.2015
na Areále SDH. Soutěž byla zařazena do Olomoucké ligy mladých
hasičů. Na této soutěži se vám
představili i naši nejmenší a to děti
od 4 do 6 let-přípravka. Tímto bych
chtěla poděkovat všem sponzorům
a hlavně všem členům, ale i dobrovolníkům, kteří pomohli, aby soutěž dobře proběhla.
Po dovršení 4 let mohou děti chodit do kroužku. Pokud má někdo
zájem navštěvovat tento kroužek, může se na nás přijít podívat
a případně se domluvit s vedoucími
MH .
Silná Andrea, vedoucí MH

TJ SOKOL NOVÁ HRADEČNÁ
ATLETICKÝ ODDÍL
V podzimní sezoně máme za sebou již dva přespolní závody, a to
v Uničově, kde jsme dopadli ještě
lépe než vloni a dovezli jsme sedm
ocenění díky Haničce Mikulkové,
Martínkovi Vojáčkovi (2.), Leonce
Šenkové, Berenice Mikulkové, Ríšovi Gogolkovi, Marušce Kostelné (3.) a Lucince Rozehnalové (4.)
Ještě úspěšnější jsme byli na našem domácím závodě Bradelníček, který jsme uspořádali v areálu
TJ Sokol na fotbalovém hřišti
a přilehlých polních cestách. Závod
se velice vydařil jak z hlediska poča-
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sí, kdy nám po celou dobu závodu
krásně svítilo sluníčko, tak organizačně, za což samozřejmě vděčíme
všem rodičům, paní ředitelce školy,
učitelkám a všem ostatním, kteří
nám pomáhali, i těm, kteří přispěli
drobnými cenami pro děti. Já jim
za tuto pomoc ještě jednou touto
cestou moc děkuji.
Závodu se nakonec zúčastnilo 134
závodníků, což je opět o 17 více
jako v minulém ročníku, a to jsme
si mysleli, že loňská účast bude po
delší období rekordní. Mezi nejlepší hradečanské atlety letos pat-
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řili: Hanička Mikulková, Martínek
Vojáček, Marie Kostelná (1. místa),
Tomáš Hoffinger (2. místo), Lucinka Rozehnalová, Berenika Mikulková, Kubíček Žovinec (3. místa),
Radimek Zatloukal, Tereza Kappelová, Ríša Gogolka, Tomáš Macoun (4. místa), Leonka Šenková
(5. místo).
První tři závodníky v každé kategorii jsme ocenili pohárem a prvních pět závodníků dostalo pěknou
sportovní věcnou cenu. Poprvé
letos dostali všichni závodníci
v cíli pamětní medaili s vyobraze/pokračování na str. 6/

/pokračování ze str. 5/

ním Bradla, za což vděčíme hlavně
manželům Ryšánkovým, díky nimž
se letos cítily všechny děti jako
vítězové. Také snad i našim příchozím tatínkům jsme udělali radost
praktickými cenami. Letos vyběhlo na trať 700m 15 závodníků, což
bylo opět o 5 tatínků více než loni
a nenechali se před svými dětmi zahanbit a opravdu předvedli krásné
souboje před cílovou páskou. A za
to si všichni zasloužili ocenit. První
tři závodníci kromě poháru získali
také pivo ze soukromého pivovaru
a pro ostatní běžce bylo nachystáno balení klobásek ze soukromého
řeznictví, samozřejmě nechyběla
pamětní medaile v cíli.
I těm, kteří nedoběhli do pátého
místa, také náleží pochvala, protože heslo našeho atletického oddílu
zní: „ Vyhraje každý, kdo doběhne“ a mezi ty, co nejen doběhli,
ale opravdu se na domácí půdě
snažili, patří: Barborka Rusnáková,
Zdeněček Ryšánek, Jiříček Doležal, Magdalénka Šléšková, Mikulášek Poštulka, Tobiášek Kotěšovec,
Natálka Králová, Justýna Šenková, Markéta Adamcová, Vojtěch
Novák, Lukáš Macoun, Jan Kyselý, Ema Trávníčková, Veronika
Adamcová a Filip Kappel.
Letos nás čeká ještě poslední
přespolní závod ve Šternberku
a samozřejmě náš tradiční Běh
za Ježíškem, na který Vás již nyní
zvu a doufám, že když máme tolik
rekordních účastí na Bradelníčku,
překonáme díky Vám i rekordní
účast tohoto již 5. ročníku Běhu za
Ježíškem. Sejdeme se na Štědrý den
před 10. hodinou u našeho kostela.
A na závěr citace dopisu od bývalého atleta středních a dlouhých
tratí, trenéra talentovaných běžců,
a spoluzakladatele TJ Ligy 100
Olomouc, která nás velice potěšila
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a přesvědčila nás, že naše práce stojí za to: „Vážená paní, moc se nám
i s vnoučaty v Nové Hradečné líbilo. Závody byly perfektně zorganizované, výborně komentované,
krásná příroda, objednáno pěkné
počasí ... no prostě zážitek! Atletiku a atlety z N. Hradečné sleduji
již delší dobu a musím konstatovat,
že jste dobří, moc se dětem věnujete ... jen tak dál! Jsem moc rád,
že i v dnešní době se najdou lidé
jako Vy, kteří jsou ochotni se věnovat dětem, organizovat pro ně i závody, podílet se na jejich tělesném
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i psychickém zdraví. Moc Vám
za ně děkuji jako lékař, i jako táta
a děda.
Ještě jednou děkuji, přeji pěkné
podzimní dny a hodně úspěchů atletice v Nové Hradečné! Zdraví
Ing. Renáta Mikulková,
trenérka atletiky

ASOCIACE SPORTU PRO VŠECHNY
Zveme všechny zájemce o cvičení do tělocvičny.
Vyberte si z rozvrhu sport, který je vám blízký a přijďte mezi nás.

OLOMOUCKÝ KRAJ FINANČNĚ PŘISPÍVÁ NA ČINNOST TJ SOKOL NH
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OLOMOUCKÝ KRAJ FINANČNĚ PŘISPÍVÁ NA ČINNOST TJ SOKOL NH
ROZVRH
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Poplatek pro nečleny TJ Sokol NH činí 20,- Kč za jedno cvičení nebo 300,- Kč za celé zimní období. Peníze vybírá vedoucí cvičení a odevzdá pokladní R. Langerová
Gogolkové.
Poplatek pro
pro nečleny
KčKč
za za
jedno
cvičení
nebonebo
300,-300,Kč za
období.
PenízePeníze
vybírá vybírá
vedoucívedoucí
cvičení cvičení
a odevzdá
pokladní pokladní
R. Gogolkové.
Poplatek
nečlenyTJ
TJSokol
SokolNH
NHčiní
činí20,20,jedno
cvičení
Kčcelé
za zimní
celé zimní
období.
a odevzdá
R. Gogolkové.

Pronájem tělocvičny na jednu hodinu činí 200,- Kč (nebo dohodou), klíče vydává paní Eva Langerová, tel: 737 074 021
Pronájem
hodinu
činíčiní
200,Kč Kč
(nebo
dohodou),
klíče klíče
vydává
paní Eva
tel: 737tel:
074737
021074 021
Pronájemtělocvičny
tělocvičnynanajednu
jednu
hodinu
200,(nebo
dohodou),
vydává
paníLangerová,
Eva Langerová,

FOTBAL
Tabulka po 10. kole
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14

Klub
Sokol Drahanovice
Sokol Majetín
Sokol Bouzov
Sokol Mladeč
SFK Nedvězí
FK Hlubočky B
Sokol Nová Hradečná
SK Králová
Sokol Bohuňovice B
FC Lužice
TJ Těšetice
Moravský Beroun B
SK Náměšť n.H. B
Sokol Velký Újezd
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10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
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Vítězství Remíza
10
0
9
0
8
0
7
0
6
0
6
0
5
0
5
0
3
0
3
0
3
0
2
0
1
0
2
0

Prohry
0
1
2
3
4
4
5
5
7
7
7
8
9
8

Skóre
48:15
36:04
20:12
16:14
40:22
25:22
20:23
17:25
13:22
18:35
14:33
14:26
13:24
13:30

Body
29
27
21
21
18
17
16
14
11
9
9
8
5
5

22h

Tenisový turnaj

V sobotu 12. září uspořádala
TJ Sokol Nová Hradečná tenisový turnaj ve čtyřhrách, do kterého
se zapojilo 12 hráčů ve věku 18
až 70 let. Nejlépe si vedla dvojice
Karel Kalus - Martin Kostelný,
když v celém turnaji, hraném systémem každý s každým, nenašla

ani v jednom zápase přemožitele.
O druhé a třetí příčce rozhodoval
vzájemný zápas mezi dvojicemi
Martina Poláchova – Jitka Hladišová a Jan Polách – Miroslav Ševčík.
Obě dvojice měly dvě porážky, ale
vzájemný duel vyhrály Martina s Jitkou, takže jim patřilo druhé místo.

Těsně pod stupni vítězů skončili
Marek Ševčík s Patrikem Poláchem,
Leoš Bazger s Jaroslavem Ševčíkem
a Petr Polách s Miroslavem Dorušákem. Turnaj proběhl ve zdravě
sportovní atmosféře a určitě tak
přispěl k příjemně strávenému dni
pro všechny soutěžící.

Pozvánka na Zahájení Adventu
27.11.2015 v 16:00 Plac před kostelem
Rozsvícení vánočního stromu
Občerstvení:
svařené víno, dětský punč,
starostovy grilované klobásky
Na závěr ﬁlm pro děti ve farní stodole
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