NOVÁ HRADEČNÁ
Zpravodaj obce

Vážení spoluobčané,
začátek letošního léta je pro mě
a členy obecního zastupitelstva podstatně klidnější než ten loňský, kdy
jsme se chystali na vyhlašování krajského kola soutěže Vesnice roku.
Máme před sebou první výročí této
významné události. Nabízí se bilancování toho, co se nám podařilo
nově realizovat, na čem pracujeme.
A věřím, že jsme neusnuli na vavřínech. Kromě ukončených projektů,
jako je například revitalizace náměs-
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tí před kostelem a dalších, už také
probíhají výběrová řízení a uzavírání smluv s dodavateli na provádění
jednotlivých akcí, o kterých jsem vás
informoval v minulém čísle našeho
zpravodaje. S následnou realizací bychom měli začít ve druhé polovině
měsíce srpna. Připravujeme se také
na Svatovavřineckou pouť. Program
je už tradičně zaměřen komornějším
způsobem, protože neočekáváme
masovou návštěvnost. Spíše je zaměřen pro Vás, Vaše rodiny, přátele

čtvrtletník

MK-ČR-E-14853

a návštěvníky z okolí naší obce. Snažíme se o vytvoření příjemné, zajímavé atmosféry, která podtrhne tuto
náboženskou slavnost. Jste srdečně
zváni a doufám, že si každý najdete
něco, co Vás zaujme.
Přeji vám krásnou dovolenou a hodně slunných dní.
Ing. Tomáš Müller, starosta

SPOLEČENSKÁ KRONIKA
Narodili se
Eliška Šenková
Rodičům malých občánků gratulujeme a přejeme mnoho šťastně prožitých chvil se svými dětmi.

Jubilanti
Duben: Marie Kubíčková, Miroslav Navrátil, Emilie Ryšavá, Karel Kalus
Květen: Jiří Cikryt, František Dorušák, Emil Macoun, Jan Dostál, Jindřiška Heclová
Červen: František Polách
Obec Nová Hradečná touto cestou gratuluje k významnému životnímu výročí a přeje do dalších let
pevné zdraví, štěstí a spokojenost.

Opustili nás
Božena Chovancová
Vyjadřujeme touto cestou upřímnou soustrast pozůstalým.

Z NAŠÍ FARNOSTI
Pěkně Vás všechny zdravím z fary,
čtenáři novohradečanského zpravodaje.
Žáci a studenti prožívají asi jeden
z nejoblíbenějších měsíců během
kalendářního roku. A právě v tomto prázdninovém čase se slaví naše
pouť ke cti svatého Vavřince. Letošní pouť bude významná i tím,
že se požehnají ve farním kostele
varhany. Přípravy na generální re-

konstrukci začaly již v roce 2011
a samotné práce na varhanách probíhaly v letech 2012 až do letošního roku. Celková finanční částka za
restaurování se vyšplhala na 3 milióny Korun českých. Na dofinancování této částky nám zbývá ještě
dluh ve výši 150 tisíc korun.
Proto mi dovolte, abych vás co
nejsrdečněji pozval spolu s varhanářstvím Dalibor Michek a restau-

foto: J. Buxbaum
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rátorem Janem Machem na SLAVNOSTNÍ ŽEHNÁNÍ VARHAN,
které se uskuteční při poutní mši
svaté ke cti sv. Vavřince v neděli
9. srpna 2015 v 10 hodin ve farním
kostele v Nové Hradečné. Varhany
požehná bývalý farář a současný
děkan v Kyjově P. Vladimír Mrázek. Také prosím přijměte pozvání
na INAUGURAČNÍ VARHANNÍ
KONCERT na poděkování za finanční pomoc při restaurování varhan, a to tentýž den v 15 hodin. Po
koncertu bude slavnostně otevřeno
Farní minimuseum Za varhany
a bude možnost slyšet komentovanou prohlídku varhan přímo
na kůru z úst varhanáře a restaurátora. Od 16 hodin jste zváni na
farní zahradu k posezení u dobrého vína z Velehradu, u lahodného
pěnivého moku Trubadúr, farní
cukrové vaty a dobrot od farníků.
K poslechu i tanci bude hrát dechová hudba Rohelanka.
Generální oprava a restaurování
varhan byla realizována v letech
2012 až 2015 za finanční pomoci
/pokračování na str. 3/
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/pokračování ze str. 2/

Ministerstva kultury ČR, Olomouckého kraje, Arcibiskupství
olomouckého, za velké finanční pomoci obcí Nová Hradečná,
Troubelice a Lipinka, za pomoci
darů od podnikatelů a za výrazné
finanční i manuální pomoci farníků

z Troubelic, Nové Hradečné, Pís- k uskladnění (1 kg za 120,- Kč).
kova a Lipinky.
Celý výtěžek z prodeje česneku
Pokud byste chtěli finančně po- je určen na snížení dluhu.
moci ke snížení dluhu, jsou stále
k dispozici k zakoupení původní
varhanní píšťaly. Na faře je také
Na setkání s vámi se těší Otec Pavel
možnost si zakoupit farní česnek

ZE ŽIVOTA MATEŘSKÉ ŠKOLY

Ze života mateřské školy.
V polovině jarního období byla
ukončena rekonstrukce zahrady.
Konečně ji mohou děti plně využívat. Je tvořena tak, aby zde děti
plnily různé aktivity.
Při sportování využívají různé typy
průlezek, houpačky, skluzavku, pískoviště a nerovnosti tvořené dřevěnými kůly. Na betonové ploše

a ty také nasadily na záhon. Během
slunečních dnů je děti zalévaly.
Pomáhaly při vyplňování hmyzích
domečků přírodninami- šišky, stébla, proutky, klacíky, mech, seno….
To všechno děti přinášely z výletů
do přírody. Společně jsme podnikli
výlety na Bradlo, Hradisko, k Libinskému rybníku, do Pilosky a blízkého okolí. Autobusem jsme se vypravili na zámek do Úsova a Dvora
Nové Zámky.
Na zahradě jsme také oslavili Den
dětí, proběhla zde pěvecká soutěž
Hradečanský slavík a tradičně jsme
zde vařili v kotlíku gulášovou polévku.
Naše příroda je krásná. Musíme se
o ni starat. V tomto duchu vedeme
naše děti. V letošním roce máme
deset předškoláků a kde jinde
se s nimi rozloučit, než na naší
krásné zahradě.

jezdí na odrážedlech, hrají kopanou nebo florbal. Ke hře využívají
proutěné stavby. Na zahradě získávají poznatky o přírodě. K tomu
využívají venkovní učebnu, vyvýšené bylinkové záhony a pěstební
Všem přejeme pěkné a klidné
koutek. Zde děti nasadily bramboprázdniny.
ry, vysely mrkev, ředkvičku, hrášek,
dýně a zasadily kedlubny. Ze seHelena Ryšavá, učitelka MŠ
mínek vypěstovaly měsíční jahody

ZE ŽIVOTA ZÁKLADNÍ ŠKOLY
Naše škola díky Recyklohraní přispěla k ochraně životního prostředí
Naše škola letos opět získala Certifikát environmentálního vyúčtování za rok 2014. Loni naši žáci
odevzdali k recyklaci 5 televizí,
6 monitorů a 164,00 kg drobného
elektra. V rámci programu Recyk-
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lohraní, který prohlubuje znalosti našich dětí v oblasti recyklace
a ochrany životního prostředí,
žáci sběrem elektronických hraček
a drobných elektrozařízení i nadále přispívají k ochraně životního
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prostředí. O jednoznačně pozitivních dopadech programu vypovídá
certifikát environmentálního vyúčtování. Ten nám přesně vyčísluje,
o kolik elektrické energie, ropy, uhlí,
primárních surovin či vody žáci
/pokračování na str. 4/

/pokračování ze str. 3/

díky recyklaci ušetřili ekosystém
Země. Víme také, o kolik se nám
podařilo snížit objem nebezpečného odpadu a produkci skleníkových
plynů CO2. Informace vycházejí ze
studií neziskové společnosti ASEKOL, která se školskou veřejností
dlouhodobě spolupracuje na recyklaci vytříděných elektrozařízení.
Z Certifikátu Environmentálního
vyúčtování společnosti ASEKOL
vyplývá, že žáci naší školy
v loňském roce vytřídili 5 televizí, 6 monitorů a 164,00 kg drobných spotřebičů. Tím jsme uspořili
5,54 MWh elektřiny, 315,26 litrů
ropy a 0,19 tun primárních surovin. Navíc jsme snížili emise skleníkových plynů o 1,14 tun CO2 ekv.,
a produkci nebezpečných odpadů
o 4,84 tun. Výsledek studie jednoznačně prokázal, že zpětný odběr
elektrozařízení, i těch nejmenších,
má nezanedbatelný pozitivní dopad na životní prostředí. Když
si uvědomíme, že recyklace běžných 100 televizorů uspoří spotřebu
elektrické energie pro domácnost
až na 4 roky, nebo ušetří přibližně

400 litrů ropy potřebných k sedmi cestám do Chorvatska, jsou to
impozantní čísla. Pozitivní zprávou pro uživatele počítačů také
je, že odevzdání 10 vysloužilých
monitorů ušetří spotřebu energie
potřebnou pro chod notebooku
po dobu necelých 5 let. Všichni ti,
kteří tříděním takto zásadně přispívají k ochraně životního prostředí,
si zaslouží obrovský dík. Studie
LCA posuzuje systém zpětného odběru CRT televizorů, počítačových
monitorů a drobného elektrozařízení. Hodnotí jejich sběr, dopravu
a zpracování až do okamžiku finální recyklace jednotlivých frakcí
vyřazených spotřebičů do nového
produktu. Pro každou frakci byly
vyčísleny dopady na životní prostředí. Výsledky studie jsou prezentovány jako spotřeba energie,
surovin, emise do ovzduší, vody
a produkce odpadu. Konečná bilance vyzněla pro zpětný odběr
elektrozařízení jednoznačně pozitivně, a to ve všech aspektech.
Děkujeme proto všem rodičům
a příznivcům školy, že si společně

s námi „recyklohrají“ a pomáhají
tak chránit naše životní prostředí.
Během školního roku jsme se ovšem nezabývali pouze ekologickými projekty. Můžeme se pochlubit
také dalšími úspěchy. V okresním
kole matematické olympiády se
žákyně 5. ročníku Hana Obíralová
stala úspěšnou řešitelkou. Dalším
významným úspěchem je ocenění
výtvarných prací Natálky Ulrichové, Šimona Kostelného a Filipa
Janíčka v celostátní výtvarné soutěži Píseň moře. Ze Sluňákova obdržela naše škola ocenění za výtvarné
práce v soutěži Živly v krajině. Tyto
úspěchy, které krásně reprezentují
naší školu, jsou také úspěchem našich pedagogů, kteří s dětmi pracují
na různých projektech a aktivitách
a rozvíjí tak jejich tvůrčí potenciál.
Za to jim patří upřímné poděkování a necelé dva měsíce zasloužených prázdnin. Po nich se s chutí
a odpočatí společně pustíme
do dalších výzev a školní práce.
Soňa Trávníčková, ředitelka ZŠ

LIKVIDACE
NEBEZPEČNÉHO
HMYZU
Jednotka Sboru dobrovolných hasičů Nová
Hradečná nabízí občanům likvidaci nebezpečného bodavého hmyzu, jako jsou sršni
nebo vosy. Pokud se nejedná o akutní stav,
je možné se domluvit s velitelem jednotky
Jaroslavem Kunertem ml. na telefonním čísle
723 971 879. Likvidace je zdarma.
Jedná – li se o akutní záležitost a je nutno použít chemický prostředek, je stanoven poplatek
100 Kč.
V případě ohrožení zdraví volejte na čísla:
150 nebo 112.
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SDH NOVÁ HRADEČNÁ
V letošním roce jsme se zaměřili
spíše na přípravu členů jednotky
a tím i na soutěže zásahových jednotek. Již třetí rok jsme se zúčastnili soutěže výjezdových jednotek
Radslavská přilba, která se skládá
z denní a noční části. V jednotlivých disciplínách se zjišťují znalosti a dovednosti při zásazích.
Obsadili jsme 13. místo z celkového počtu 30 - ti družstev. Dále

jsme se zúčastnili prestižní soutěže
Rallye Hamry. Zde jsme se dokázali poprat se silnou konkurencí
a obtížnými úkoly (autonehody,
pády z výšek, požáry RD apod.)
a skončili jsme za prvním Hlučínem, Plumlovem a Olomoucí
na krásném 4. místě. Velmi nás
potěšilo, že jsme se umístili mezi
poloprofesionální jednotky.

Zásahy v letošním roce
1. 4. – odstranění zaklíněného stromu

v první pětici soutěžících. Této ligy
se v letošním roce účastní 34 družstev mladší kategorie a 26 družstev starší kategorie. O umístění
se v letošním roce rozhodne až
na poslední soutěži této ligy. A to
u nás doma na Dětské pohárové soutěži, která je zařazena do Olomoucké ligy mladých hasičů. Tato soutěž
se uskuteční 13.9.2015 od 9:00
na areále SDH, kam jste tímto srdečně zváni. Hlavním sponzorem
této soutěže je Olomoucký kraj.

Pokud má někdo z dětí zájem přihlásit se do kroužku Mladých hasičů, může se přijít podívat na trénink, který se koná vždy ve středu
od 17 hodin (mimo měsíc červenec) na hasičské louce v Hradci.

Jako každý rok reprezentují Novou
Hradečnou dvě sportovní družstva
a dvě družstva mládeže.

MLADÍ HASIČI
Našim mladým hasičům se v letošním roce podařilo již získat několik
pohárů za nádherná místa.
V květnu jsme absolvovali soutěž
„Plamen“ okresu Olomouc (jedná
se o hodnocení celoroční činnosti a absolvování několika různých
disciplín) na této soutěži se nám
podařilo obsadit 2. místo v kategorii mladších žáků a 3. místo
v kategorii starších žáků. Také se
účastníme soutěží Olomoucké ligy,
kde jsme v celkovém pořadí zatím

Tímto přeji Všem dětem mnoho dalších úspěchů a žádné úrazy
(hlavně o prázdninách ).
Za mladé hasiče – Silná Andrea,
vedoucí mládeže

TJ SOKOL NOVÁ HRADEČNÁ
ATLETICKÝ ODDÍL
Během jara se tradičně naše větší
děti zúčastnily přespolního běhu
v Přerově, odkud si zlatou medaili dovezla Maruška Kostelná, které
se zde podařilo v krásném, takticky
zaběhnutém závodě porazit všechny své velké soupeřky. Na závodě v Hranicích vybojovali nejvíce
medailí naši nejmenší atleti. Díky
Martínkovi Vojáčkovi jsme přivezli
zlatou medaili, Hanička Mikulková
a Filip Kappel doběhli na třetím
místě, Maruška Kostelná tentokrát
na místě čtvrtém. Na přespolním
závodě ve Šternberku nezůstali
naši atleti opět pozadu a podařilo
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se nám dovézt čtyři medaile, stříbrnou za výkon Martínka Vojáčka,
Hanička Mikulková a její sestra Berenika vybojovaly medaile bronzové a Maruška Kostelná doběhla za
svou největší soupeřkou ze Šternberka na místě druhém.
Po přespolních závodech nás čekala série závodů na dráze.
S většími dětmi jsme se zúčastnili dvou pětibojů, jednoho závodu
ve sprintu a jednoho vrhačského
závodu. Nejlépe pro nás dopadl závod ve vrzích, odkud si naše žákyně Maruška Nevěřilová vybojovala
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první místo z vrhu koulí a z vrhu
diskem. V těchto disciplínách dovedeme být i ve vyšším věku konkurenceschopní s většími oddíly,
protože trénovat hody se v našich
podmínkách dá. Méně úspěšní
jsme pak již v tomto věku v ostatních disciplínách, protože není již
tak jednoduché naučit děti na fotbalovém hřišti správně startovat
z bloků, naučit je skákat přes překážky a hlavně si děti nemají kde
vyzkoušet zakoupené tretry, které
si obouvají poprvé za sezonu
až na závodech. S tímto handicapem bohužel na závody odjíždíme
/pokračování na str. 6/

/pokračování ze str. 5/

a pak můžeme sklízet jen menší
dílčí úspěchy v hodech a skocích
do dálky. Děti však tyto závody milují, protože vidí opravdový stadion
a mohou si vyzkoušet opravdové
běhy v drahách a technické disciplíny v opravdových sektorech. Určitě
by bylo v budoucnu pro naše děti
i pro nás trenéry přínosem, kdyby
se pro hradečanské atlety vybudoval kus jejich areálu. 36členná základna svědčí o tom, že v dnešní
nesportovní době, je stále hodně
dětí, které chtějí tento krásný sport
dělat a také o tom, že atletika má
v Nové Hradečné tradici, rodiče
o ní ví a jsou ochotní za tímto sportem dojíždět z mnoha okolních
vesnic. A o tom, že jsou to děti
šikovné a mnohdy šikovnější a talentovanější než děti z města svědčí
i výsledky našich nejmenších atletů ze školky a z první a druhé třídy. Letos poprvé jsme se s těmito
dětmi zúčastnili závodu ve čtyřboji
a i když jsme na první závod přijeli jen se šesti dětmi, neměli jsme
problém porazit na počet medailí

Uničov. Děti si z prvního závodu
dovezli 10 medailí a v kategorii
šestiletých dívek jsme byli bezkonkurečně nejlepší. Také z druhých
závodů, kde už nás jelo deset, jsme
byli lepší než děti z města a tentokrát jsme si dovezli medailí šestnáct.
Jako odměnu za poctivý přístup
dětí k tréninku a za jejich odhodlání na závodech jsme pro všechny atlety opět uspořádali v červnu
jedno netradiční odpoledne plné
her a zábavy. Na závěr jsme
si dali všichni zmrzlinu a raut plný
ovoce a sladkostí a děti se rozešly
na zasloužené prázdniny. S většími
dětmi začínáme trénovat v srpnu,
protože nás hned na začátku září
čeká druhé kolo přespolních závodů, z nichž pro nás nejdůležitější je
již tradiční zářijový závod Bradelníček, který se uskuteční 19.9.2015
a na který Vás chci již nyní i s Vašimi dětmi co nejsrdečněji pozvat.
Jelikož se nám podařilo letos sehnat
poměrně velkého příznivce atletiky,
který nám přispěl na děti větším

sponzorským příspěvkem, plánujeme pro děti uspořádat i jeden velký
výlet do zábavního centra, kterým
chceme děti odměnit za celou sezonu a který by měl nahradit letní
atletické soustředění, na které letos
nepojedeme.
V červnu jsme spolu s oddílem volejbalu a badmintonu uspořádali
první z letních karnevalů, který byl
z hlediska počasí mnohem příznivější než loni, o čemž svědčí i poměrně vysoká účast příznivců této
zábavy.
Na závěr bych chtěla vyzvat maminky, které by nám chtěly pomoci
s naší atletickou školkou, aby se mi
během náboru nových dětí, který
bude probíhat v období celého září
v tělocvičně a na hřišti, ozvaly. Dětí
v tomto věku nám neustále přibývá
a jedna z našich trenérek z důvodu
změny zaměstnání odchází.
Pěkné prázdniny plné nejen sportovních
zážitků přeje všem občanům
Ing. Renáta Mikulková,
trenérka atletiky.

Družstvo našich nejmenších před závodem ve čtyřboji, kdy ještě netušili, že si dovezou 16 medailí.
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Čtyři zlaté medaile na krku naší Natálky Králové a dvě medaile Haničky Mikulkové – kategorie nejmladší dívky ze čtyřboje
s Ferdou mravencem.

Rozpis fotbalových utkání III. třída muži 2015/16
Kolo
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26

Den
Neděle
Neděle
Sobota
Neděle
Neděle
Neděle
Neděle
Neděle
Neděle
Neděle
Sobota
Sobota
Neděle
Neděle
Neděle
Neděle
Sobota
Neděle
Sobota
Neděle
Neděle
Neděle
Sobota
Neděle
Neděle
Neděle

Datum
8/9/2015
8/16/2015
8/22/2015
8/30/2015
9/6/2015
9/13/2015
9/20/2015
9/27/2015
10/4/2015
10/11/2015
10/17/2015
10/24/2015
11/1/2015
11/8/2015
3/27/2015
4/3/2015
4/9/2015
4/17/2015
4/23/2015
5/1/2015
5/8/2015
5/15/2015
5/22/2015
5/29/2015
6/5/2015
6/12/2015
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Sokol Bouzov
Sokol Nová Hradečná
SFK Nedvězí
Sokol Nová Hradečná
Moravský Beroun B
Sokol Nová Hradečná
Sokol Velký Újezd
Sokol Nová Hradečná
FK Hlubočky B
Sokol Nová Hradečná
SK Králová
FC Lužice
Sokol Nová Hradečná
Sokol Nová Hradečná
Sokol Drahanovice
Sokol Nová Hradečná
SK Náměšť n. H. B
Sokol Nová Hradečná
TJ Těšetice
Sokol Nová Hradečná
Sokol Majetín
Sokol Nová Hradečná
Sokol Bohuňovice B
Sokol Nová Hradečná
Sokol Nová Hradečná
Sokol Mladeč
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Soupeř
Sokol Nová Hradečná
Sokol Drahanovice
Sokol Nová Hradečná
SK Náměšť n. H. B
Sokol Nová Hradečná
TJ Těšetice
Sokol Nová Hradečná
Sokol Majetín
Sokol Nová Hradečná
Sokol Bohuňovice B
Sokol Nová Hradečná
Sokol Nová Hradečná
Sokol Mladeč
Sokol Bouzov
Sokol Nová Hradečná
SFK Nedvězí
Sokol Nová Hradečná
Moravský Beroun B
Sokol Nová Hradečná
Sokol Velký Újezd
Sokol Nová Hradečná
FK Hlubočky B
Sokol Nová Hradečná
SK Králová
FC Lužice
Sokol Nová Hradečná

Hodina
14:30
16:30
16:30
16:30
13:30
16:00
16:00
16:00
10:15
15:00
15:00
14:30
14:00
14:00
15:30
15:30
16:00
16:00
16:00
16:30
16:30
16:30
16:30
16:30
16:30
16:30

Pozvánka
TJ Sokol
P Nová
o z vHradečná
á n k a pořádá
v sobotu 1. srpna 2015 od 12:00 hod.
TJ Sokol Nová Hradečná pořádá
TURNAJ
V KOPANÉ
MUŽŮ
NAD
35 LET
v sobotu
1. srpna 2015
od 12:00
hod.

3. ročník memoriálu Jaroslava Kaluse
za účasti 4 MUŽŮ
družstev NAD 35 LET
TURNAJ V KOPANÉ
3. ročník memoriálu Jaroslava Kaluse
Troubelice, Nová
Hradečná,
Libina, mužstvo 4
za účasti
4 družstev

Hrací systém:Troubelice,
každý s každým
minut,Libina,
pauza vmužstvo
poločase4 5 minut, mezi
Nová 2x20
Hradečná,
zápasy 15 minut.
Rozhodčí:
utkání
budou
řídit rozhodčí
OFS Olomouc
Hrací systém:
každý
s každým
2x20 minut,
pauza v poločase 5 minut, mezi
Ceny:
každé
mužstvo
obdrží
pohár
a
další
věcné ceny
zápasy 15 minut.
Pořadí:
1. Počet
Vzájemný
zápas,
Skóre, 4. Vyšší počet vstřelených
Rozhodčí:
utkáníbodů,
budou2.řídit
rozhodčí
OFS3.Olomouc
branek
Ceny: každé mužstvo obdrží pohár a další věcné ceny
Program:
Pořadí: 1. Počet bodů, 2. Vzájemný zápas, 3. Skóre, 4. Vyšší počet vstřelených
1.
11:30 Nová Hradečná - mužstvo 4
branek
2.
12:30
Program: Troubelice - Libina
3.
1. 13:30
11:30 Nová
Nová Hradečná
Hradečná -- Libina
mužstvo 4
4.
14:30
mužstvo
4- Troubelice
2. 12:30 Troubelice
- Libina
5.
3. 15:30
13:30 Nová
Nová Hradečná
Hradečná -- Troubelice
Libina
6.
4
4. 16:30
14:30 Libina
mužstvo- mužstvo
4- Troubelice
5. 15:30 Nová Hradečná - Troubelice
startovné
800- Kč,
každé4 mužstvo obdrží pití + jídlo pro hráče
6. 16:30
Libina
mužstvo

hod. mužstvo
přátelské
utkání
startovnéod
80017:30
Kč, každé
obdrží
pitímužů
+ jídlo pro hráče
Nová Hradečná - Obědná
od 17:30 hod. přátelské utkání mužů
Nová Hradečná - Obědná
Další informace:
na tel.č.: 605 983 944 - Zdráhal Stanislav
Další informace:
Srdečně
zvou pořadatelé
na tel.č.: 605 983 944 - Zdráhal
Stanislav
Srdečně zvou pořadatelé

Nová Hradečná PITBIKE CUP
Čtvrtý ročník závodů v Nové Hradečné se jel
jako Mezinárodní závod Pitbike morávia, započítaný do celkového pořadí desetidílného seriálu. Tropické počasí mělo za následek menší
účast diváků než jsme očekávali, ale 53 závodníků vše vynahradilo. Závody s bohatou tombolou a doprovodným programem byly příjemným
zpestřením pro všechny zúčastněné. Naši domácí jezdci bojovali srdnatě, ale ne všem se dařilo.
V kategorii Elite Michal Urbášek dvakrát nedojel,
Robet Knébl a Radovan Geprt nebyli z technických důvodů klasifikováni, Martin Dočkal dojel
v kategorii Open na čtvrtém místě, v kategorii Mini dojel na 5. místě Samuel Dorušák a kategorii
Veteránů vyhrál Petr Hromek.
Děkujeme všem sponzorům a obci Nová Hradečná za pomoc a podporu při organizování závodů.
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TLAČENKA Z TROUBELIC?
Lepší jste nejedli, říká v rozhovoru
Sylva Nevěřilová ze společnosti TAGROS
V hanácké vesnici Troubelice zapustila přesně před
dvaceti lety kořeny akciová společnost TAGROS.
Nejenže dává práci více než sto lidem z obce
a okolí, ale hlavně navazuje na tradiční zemědělské hospodaření, jež v regionu odedávna živilo jeho
obyvatele.
Kromě výrobků mnoha odvětví, kterým se společnost věnuje, se tu nově mohou chlubit také značkou Haná regionální produkt upozorňující na jedinečnost a kvalitu. Certifikát udělila komise jejich jablíčkům a masným výrobkům. A právě i o těch
je řeč v následujícím rozhovoru.
Vaše společnost letos slaví 20 let od svého založení. Budete toto výročí oslavovat?
Ano je tomu tak, naše společnost byla založena v roce 1995. Oslavovat určitě budeme a na podzim uspořádáme i den otevřených
dveří.
Můžete stručně shrnout, nač se společnost TAGROS zaměřuje?
Ve svém podnikání se již od svého vzniku orientujeme na rostlinnou, živočišnou i ovocnářskou výrobu, také dřevovýrobu, provoz
jatek, veřejného stravování a restaurace.
To je široký záběr. Podle čeho se odvíjel a rozšiřoval?
Vycházel z historických skutečností, z výrob, které tu už byly. Někdy není snadné některé výroby udržet, ale diverzifikace
je důležitá.
Troubelice jsou hanácká zemědělská vesnice. Jste rodáci? A máte sami zemědělské kořeny?
Většina lidí z vedení společnosti i zaměstnanci jsou rodáci z Troubelic nebo blízkého okolí a většinou mají i zemědělské kořeny.
Popište prosím, jak se za ta léta společnost vyvinula? Jaké byly začátky a co jste původně zamýšleli?
Původně jsme chtěli najít možnost, jak společně podnikat v jiné právní formě než jakou je družstvo. Družstva totiž na začátku
devadesátých let nebyla zrovna obdivovaná forma. Tak vznikla akciová společnost s téměř 600 akcionáři. Postupně došlo k malé
koncentraci. Snad můžeme říci, že se podařilo najít způsob, jak mohou vlastníci půdy rozhodovat o tom, co se na jejich polích děje,
pokud o to samozřejmě mají zájem.
Jak to vypadá dnes? Co Vás nejvíc na Vašem podnikání těší?
Těší nás, že se nám daří uskutečňovat náš plán. Že jsme považování za solidního a seriózního partnera.
Tomu říkám rekapitulace po dvaceti letech.
Pojďme se teď ale pobavit o výrobcích, které máte certifikované… V době, kdy si povídáme, se jedná
o jablka a tlačenku. Dohromady jdou k sobě spíš tlačenka a cibule :-). Takže nejdřív si dejme tu tlačenku bez jablek…
Je fakt, že se k sobě lépe hodí tlačenka a cibule, ale produkci cibule se nevěnujeme. Když pomineme jablka, která souvisí s naší
ovocnářskou výrobou, tak se k tlačence více hodí jitrnice, ovar, paštika, luncheon, tedy masné výrobky všeobecně. A všechny tyto
dobroty rovněž vyrábíme, a sice tradiční a lety osvědčeno technologií, kde nemalou úlohu hraje ruční práce.
Proč si má zákazník koupit právě tu vaši tlačenku? Proč je tak dobrá a v čem je jiná?
Vyrábí ji zkušený řezník, který ví, co do pravé tlačenky patří. A navíc k tomu používá vlastní suroviny. Jakoukoli tlačenku
si samozřejmě můžete koupit v kterékoli prodejně. Pokud však jednou ochutnáte tlačenku vyrobenou v naší společnosti, která
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/pokračování na str. 10/

/pokračování ze str. 9/

je s průmyslově vyráběnými tlačenkami chuťově zcela nesrovnatelná, už si tu „průmyslovou“ nikdy nekoupíte.
Předpokládám, že prasátka si chováte rovněž vlastní…
Ano, prasátka si sami chováme. Tento chov má v naší oblasti dlouholetou tradici. Z pohledu živočišné výroby se společnost
TAGROS a.s. věnuje také chovu skotu a produkci mléka.
Při produkci masa vycházíme z uzavřeného obratu stáda s využitím krmných plodin, které si také sami pěstujeme. Díky této
skutečnosti, a spolu s důrazem na vynikající zdravotní stav zvířat, po celou dobu výkrmu produkujeme zvířata, a tedy i výsekové
maso nejvyšších jakostních parametrů.
Takže maso, které zpracováváte, používáte výhradně z vlastních chovů?
Ano. Z něj dále vyrábíme výrobky, kterými zásobujeme podnikovou prodejnu masa a masných výrobků. Dále maso využíváme
při vaření obědů pro zaměstnance a ostatní strávníky, kteří navštěvují naši závodní stravovnu. Ta zajišťuje i rozvoz obědů
do okolních vesnic.
Jste tedy ve všem soběstační. Máte velkou poptávku?
Poptávka je taková, jaká je. Není malá, ale není ani velká. Samozřejmě bychom chtěli naši poptávku zvýšit, od toho přeci podnikáme a do budoucna doufáme, že získáme další spokojené zákazníky, kteří se k nám budou rádi vracet.
Kde si mohu koupit Vaše masné výrobky?
V podnikové prodejně masa a masných výrobků. Výrobky se vyrábějí v naší výrobně, a to zpravidla jednou týdně v závislosti
na objemu prodeje. Podniková prodejna je otevřena pět dní v týdnu a mimo zákazníků z naší obce ji navštěvují i obyvatelé
z okolních vesnic.
Na skoro totéž se chci zeptat u jablek, kterých se značka týká.
Jedná se o všechna jablka z našich sadů, bez rozdílu odrůd.
Na jak velké ploše tato jablka pěstujete? Kolik jabloní si mám představit?
Na více jak 50 hektarech. Představte si 17 odrůd. O kolik jabloní se ale jedná, nevím. Spočítané je nemáme.
Co skladování jablek? Jak probíhá?
Náš nový sklad na ovoce pojme 660 tun ovoce. Je tříkomorový a chlazený. Jablka uskladňujeme v paletách na sobě. Na to navazuje
třídička jablek, kde třídíme mokrou cestou. V objektu máme podnikovou prodejnu, kde si mají lidé možnost nakupovat přímo
z palet. Aktuální otevírací doba je uvedena na našich webových stránkách.
Zvažujete certifikaci i dalších produktů? Které by si podle Vás značku Haná ještě zasloužily?
Ano, certifikaci dalších našich produktů zvažujeme a právě v minulých dnech jsme získali certifikát pro všechny naše masné
výrobky, které zahrnují i tu zmiňovanou tlačenku. Dále také žádáme o certifikaci našeho výsekového masa a to pod názvem
TROUBELICKÉ MASO Z VLASTNÍCH CHOVŮ.
To všechno zní velice lákavě. V čem Vám může značka pomoci a co od ní očekáváte?
Značka HANÁ – regionální produkt nám pomůže především s reklamou a s tím, aby se naše výrobky dostaly do širšího povědomí zákazníků. Očekáváme od ní především zvýšení prodeje, ostatně - asi jako každý podnikatel.
Děkuji za rozhovor a snad si na závěr mohu dovolit dvě přání. Jedno se týká nás zákazníků a to druhé
vás – výrobců.
Nám přeji, abychom si konečně začali více vážit regionálních producentů, kupovali kvalitní potraviny,
nebyli líní vyjet za nákupy mimo supermarkety a třeba právě do Troubelic.
Vám přeji mnoho takových uvědomělých zákazníků, a aby Vám i značka Haná přinesla štěstí.

Rozhovor vedla: Marie Šuláková
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POZVÁNKY NA PŘIPRAVOVANÉ AKCE
Sbor dobrovolných hasičů Nová Hradečná
Vás zve na 10. ročník pohárové soutěže
O putovní pohár starosty obce v kategorii mužů a starosty SDH v kategorii žen.
Datum konání: 19.7.2015 v 11:00 hod.
Místo konání: Areál SDH Nová Hradečná
Disciplíny: Požární útok 3B muži a 2B ženy
Po ukončení soutěže proběhne doplňková soutěž PS-8 (1.cena - sele ).

Svatovavřinecká pouť v Nové Hradečné 2015
Pátek 7.8.2015:
Areál TJ SOKOL
• 17:00 Malý pivní festival
• 21:00 Letní kino – Hodinový manžel
Sobota 8.8.2015:
Penzion pod Hůrkou
• 14:00 – 20:00 Výstava drobného hospodářského zvířectva
Areál TJ SOKOL
• 20:00 Tradiční pouťový karneval - hraje skupina LIVIN
Neděle 9.8.2015:
Farní kostel sv. Vavřince
• 7:50 ranní poutní mše svatá
• 10:00 poutní mše svatá s žehnáním varhan
• po mších a od 16:00 Misijní jarmark
• 14:30 Svátostné požehnání, Te Deum
• 15:00 Inaugurační varhanní koncert s trubkou
• 16:00 Slavnostní otevření Farního minimusea Za varhany
a komentovaná prohlídka varhan
• 16:00 Posezení na faře s dechovkou Rohelankou
Plac u kostela
• 8:00 – 12:00 Lidový jarmark
• 9:00 Divadlo pro děti – Klauniáda
Penzion pod Hůrkou
• 8:00 – 17:00 Výstava drobného hospodářského zvířectva
Areál TJ SOKOL
• 15:00 Pouťové čaje s doprovodným programem – Výstava motocyklů a historických vojenských vozidel americké armády
Doprovodný program pro děti na Hasičské louce (pouťové atrakce, lunapark).
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INFORMACE OBECNÍHO ÚŘADU
VÝZVA!
Vyzýváme naše spoluobčany, aby přispěli svými fotografiemi, které souvisejí s životem a prostředím v naší obci, k tvorbě nového kalendáře pro rok 2016. (Fotografie doručte osobně nebo
zašlete mailem.)
VYHLÁŠENÍ VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ NA PRACOVNÍ MÍSTO
ZAMĚSTNANCE OBECNÍHO ÚŘADU V NOVÉ HRADEČNÉ –
ADMINISTRATIVNÍ PRACOVNÍK(CE)
Starosta obce Nová Hradečná Ing. Tomáš Müller, v souladu s § 6 odst. 1 zákona č. 312/2002 Sb., o úřednících
samosprávných celků, ve znění pozdějších předpisů, vyhlašuje výběrové řízení na pracovní místo zaměstnance
Obecního úřadu v Nové Hradečné – administrativní pracovnik(ce).
Název územního samosprávného celku: Obec Nové Hradečná, 783 83 Nová Hradečná 193; IČ: 00575658
Místo výkonu práce: Obec Nové Hradečná, 783 83 Nová Hradečná 193
Předpoklady pro vnik funkce: fyzická osoba starší 18 let, která je státním občanem ČR, bezúhonná, způsobilá
k právním úkonům.
Kvalifikační požadavky: minimálně středoškolské vzdělání, zakončené maturitní zkouškou.
Požadované znalosti a dovednosti: praxe v administrativě minimálně 3 roky, znalost územně samosprávných
celků výhodou, znalost práce na PC, řidičský průkaz skupiny B, samostatnost, komunikativnost a zodpovědnost.
Předpokládaná náplň práce:
•
zpracování písemností administrativního charakteru
•
vyřizování administrativní agendy
•
vydávání směrnic a obecně závazných vyhlášek obce
•
spisová služba a archivace dokladů
•
zpracování statistických údajů
•
zajištění vidimace a legalizace
•
vykonávání dílčích legislativních prací, právních činností a příprava právních předpisů
Obsahové náležitosti přihlášky:
•
vyplněný tiskopis přihlášky /viz. příloha/
•
kopie dokladů o nejvyšším dosaženém vzdělání
•
profesní životopis (opatřený datem a podpisem uchazeče)
•
výpis z evidence rejstříku trestů (ne starší než 3 měsíce)
Platové zařazení: dle nařízení vlády č. 564/2006 Sb., o platových poměrech zaměstnanců ve veřejných službách a správě, ve znění pozdějších předpisů
Termín nástupu do funkce: 1. září 2015 nebo dle dohody
Termín podání přihlášek: do 15. srpna 2015 /včetně/ - rozhodující datum podání na poště nebo podatelně
Písemné přihlášky /viz. příloha/ včetně požadovaných náležitostí zasílejte doporučeně nebo osobně na adresu:
Obec Nová Hradečná, 783 83 Nová Hradečná 193 - označené v levé části obálky – „NEOTVÍRAT – VŘ
ADMINISTRATIVNÍ PRACOVNÍK(CE)“.
.
Na obálce bude uveden odesílatel. Přihlášku zasílejte v termínu se všemi požadovanými náležitostmi a přílohami. Neúplná nebo pozdě podaná přihláška bude z výběrového řízení bez předchozího upozornění vyřazena.
Text konkurzního řízení, vč. příloh v elektronické podobě: http://www.novahradecna.cz
Kontakt: Ing. Tomáš Müller, tel: 585 032 264; e-mail: podatelna@novahradecna.cz
Vyvěšeno na úřední desce: 14.července 2015
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Sejmuto z úřední desky: 16. srpna 2015

