NOVÁ HRADEČNÁ
Zpravodaj obce

Vážení spoluobčané,
mám pro Vás potěšující zprávu:
naše žádosti o dotace, o nichž jsem
Vás informoval v březnovém vydání zpravodaje, byly velice úspěšné!
Tvář naší obce se tak opět změní
k lepšímu. Jak konkrétně?
Z Programu obnovy venkova jsme
získali 300 tisíc korun na opravu místní komunikace u telefonní
budky a výše dotace nám umožní
opravit i místní komunikaci ke Kobzům. Stavební práce budou zahájeny
v pondělí 29. 8. 2013 a od tohoto data na dva týdny bude provoz
na obou komunikacích částečně
omezen. Prosím tímto občany v této
lokalitě o trpělivost a shovívavost.
Z Programu obnovy a rozvoje venkova jsme získali také dotaci ve
výši 400 tisíc korun, a to na vybudování zážitkových hřišť u rybníka
za fotbalovým hřištěm a v hasičském
areálu. Výstavbu hřišť zahájíme během července, aby nová sportoviště mohli využívat nejen mladí atleti
(pokračování na další straně)
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A ještě jednu dobrou zprávu na
a hasiči, ale také široká veřejnost závěr, a to v souvislosti s účastí
ještě v letošním roce.
Nové Hradečané v soutěži VesA dále: z Regionálního operační- nice roku. Rozhodně jsme neho programu máme hlavní pří- propadli, právě naopak! V silné
slib dotace na revitalizaci veřej- konkurenci se nám totiž podařilo
ného prostranství před kostelem „vybojovat“ Zelenou stuhu za péči
sv. Vavřince a před areálem TJ So- o zeleň. Děkuji tímto všem, kteří
kol. Na úpravu prostranství jsme se podíleli na přípravě naší účaszískali šest milionů korun. Realizaci ti v soutěži, především pak Klubu
této akce plánujeme vzhledem k její žen, ale také všem Vám, kteří pedokladové a účetní náročnosti čujete o své předzahrádky, trávníky
až na příští rok.
a zeleň všeho druhu. Za dobrou
(pokračování z předchozí strany)

spolupráci při výsadbě liniových
alejí podél polních cest patří díky
firmě Tagros a.s. Regionální ocenění obci přineslo nejen postup do
celostátního kola klání o Zelenou
stuhu, nýbrž také nemalou finanční
odměnu. Hodnotící komise celostátního kola by nás měla navštívit
začátkem září.
S přáním poklidného, bezstarostného a relaxací naplněného léta.

Ing. Tomáš Müller, starosta

Pozvánka na Svatovavřineckou
pouť v Nové Hradečné
Pátek 9. 8. 2013:
Areál TJ SOKOL
19:00 - Malý pivní festival
Letní kino
21:30 - Okresní přebor Poslední zápas Pepíka Hnátka
Sobota 10. 8. 2013:
Penzion pod Hůrkou
13:00–20:00 Výstava drobného
hospodářského zvířectva
Areál TJ SOKOL		
20:00 Tradiční pouťový karneval hraje skupina LIVIN
Neděle 11. 8. 2013:
Kostel sv. Vavřince
7:50, 10:00 Mše svatá
15:00 Misijní jarmark
14:30 Svátostné požehnání, Te Deum,
novokněžské požehnání
15:15 Posezení na faře s dechovkou Rohelanka
Plac u kostela
8:00 – 13:00 Lidový jarmark
9:15 a 11:15 Divadlo pro děti
Penzion pod Hůrkou
8:00–17:00 Výstava drobného
hospodářského zvířectva
Areál TJ SOKOL
15:00 Pouťové čaje
Doprovodný program pro děti na Hasičské louce
(pouťové atrakce, lunapark).
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Společenská kronika
Narodili se

Koukal Tomáš, Stanislav Pospíšil
Rodičům nových občánků gratulujeme a přejeme mnoho šťastně prožitých chvil s jejich dětmi.

Jubilanti

Marie Kubíčková, Jiřina Petrová, Jan Dostál, Jindřiška Heclová, Emil Macoun, František
Dorušák, Miluše Charvátová, Petr Ondruch, Edeltrauda Pavelková a Marie Poláchová
Obec Nová Hradečná touto cestou gratuluje k významnému životnímu výročí a přeje do dalších let
pevné zdraví, štěstí a spokojenost.

Opustili nás

Marie Podešvová a Eva Štenclová
Vyjadřujeme touto cestou upřímnou soustrast pozůstalým.

Z NAŠÍ FARNOSTI
Vážení spoluobčané, sestry a bratři,
na začátku prázdninových měsíců bych vás chtěl pozdravit a na
těchto řádcích oslovit.
V uplynulých dnech v naší obci
přibyla nová kulturní památka. Sice
nejde vidět, ale zato ji můžete slyšet. Ministerstvo kultury v dubnu
prohlásilo zvon sv. Bartoloměje na
našem kostele za kulturní památku. Připomeňme si, že náš zvon je
pozdně gotickou památkou z roku
1503. Je to tedy jedna z nejstarších
památek farnosti i obce.
Jak uvádí rozhodnutí, „jde o reprezentativní dílo olomouckého kováře Jana“. Zvon má průměr 74 cm a
výšku 72 cm, jeho váha je 224 kg.
Tělo zvonu je ozdobeno reliéfem
Golgoty (místem, na němž byl
ukřižován Ježíš Kristus) a nápisy
gotickou minuskulí (malými písmeny abecedy).

Zvony byly odlévány především
jako ty, které zvou k bohoslužbě, modlitbě a oznamují radostné
i smutné události. Toto poslání jim
zůstalo dodneška; kéž umíme jejich
hlas dobře poslouchat. Jako již tradičně druhou srpnovou neděli bude
v naší farnosti i obci pouť ke cti
sv. Vavřince, patrona farního chrámu a tak i celé farnosti a obce.
Sv. Vavřinec je jedním z nejvýznamnějších světců církve a naši
předci si jej (již někdy před rokem
1250) vybrali za svého ochránce.
Pouť je tedy také možností a je
i její hlavní význam, přijít si vyprosit k Bohu požehnání a ochranu.
To kolem je vždy druhotné, i když
k pouti patří.
Chci vás tedy i letos pozvat na
poutní slavnost, která bude v neděli 11. srpna. Již tradičně budou dopoledne mše sv. v 7:50 a v 10 hod
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bude probíhat misijní trh na podporu dvou námi podporovaných
dětí na Haiti.
Odpoledne bude ve 14:30 svátostné a novokněžské požehnání
a bude následovat posezení na
farní zahradě s dechovkou Rohelankou. O části pouti, kterou organizuje obec, se dovíte na stránkách
zpravodaje.
A na závěr bych se chtěl se všemi, kteří čtete tyto řádky rozloučit,
protože odcházím z této farnosti.
K 1. 7. jsem byl jmenován farářem
a děkanem v Kyjově. Mým nástupcem bude P. Pavel Stuška, který
dosud působil na Arcibiskupském
gymnáziu v Kroměříži.
Zdraví a požehnání vyprošuje

P. Vladimír Mrázek, farář

Z E Ž I VO TA Š K O LY
S programem Recyklohraní naše
škola opět přispěla nemalou měrou
k ochraně životního prostředí.
Za rok 2012 se nám podařilo
odevzdat k recyklaci 6ks televizí,
8ks monitorů, 77 kg drobného
elektrozařízení a 28 kg vysloužilých
baterií.
Díky celostátnímu programu
Recyklohraní se nám podařilo nejen
poučit a motivovat žáky v oblasti
ekologie, ale také je aktivně zapojit
do procesu ochrany životního prostředí. Spoluorganizátorem celého
programu je společnost ASEKOL,
která zajišťuje svoz a následnou
recyklaci vybraného elektrozařízení.
V rámci Recyklohraní žáci třídí již
nepoužívané televizory, monitory
a drobné spotřebiče. S pomocí tzv.
LCA analýzy dat, můžeme přesně
vyčíslit, kolik elektrické energie,
ropy, uhlí, primárních surovin či
vody jsme díky našemu aktivnímu
snažení přírodě ušetřili. Můžeme
také spočítat, o kolik jsme snížili
produkci skleníkových plynů nebo
nebezpečného odpadu.
Díky zpětnému odběru a následné
recyklaci elektra je možné výrazně
přispět k řešení problémů se zásobami přírodních zdrojů, jako je

například voda nebo ropa. Už zpětný odběr a recyklace 100 mobilních
telefonů uspoří elektrickou energii
za více než 2 200 korun nebo ropu
potřebnou pro ujetí 417 km automobilem.
Získávání druhotných surovin
recyklací je navíc pro životní prostředí mnohem šetrnější, než těžba
primárních surovin přímo ze Země.
Při zpětném odběru 1 ks CRT televize (resp. monitoru) dojde k úspoře el. energie ve výši 162,39 kWh.
Stejné množství energie spotřebuje například 60 W žárovka svítící
nepřetržitě 4 měsíce.
Z Certifikátu Environmentálního vyúčtování společnosti ASEKOL vyplývá, že žáci naší školy
v loňském roce vytřídili 6 televizí,
8 monitorů a 77 kg drobných spotřebičů. Tím jsme uspořili 2,78 MWh
elektřiny, 0,59 tun uhlí, 150,27 litrů
ropy, 11,83 m3 vody a 0,09 tun primárních surovin. Navíc jsme snížili
emise skleníkových plynů o 0,59
tun CO2 ekv., a produkci nebezpečných odpadů o 2,37 tun.
Důkladná analýza společnosti ASEKOL posuzovala systém zpětného
odběru televizorů, počítačových
monitorů a drobných spotřebičů,
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jako jsou např. mobily, notebooky
nebo tiskárny. Společnost hodnotila, jaké byly dopady jejich sběru,
dopravy a ekologického zpracování
či likvidace na životní prostředí.
Následné výsledky studie byly prezentovány formou spotřeby energie, surovin, emisí do ovzduší, vody
a produkce odpadu.
Celkové výsledky za rok 2012 jsou
opravdu impozantní. Díky sběru
a recyklaci elektra se společnosti ASEKOL jen v loňském roce
v České republice podařilo ušetřit
více než 9 milionů litrů ropy, které mají v současnosti hodnotu přes
123 milionů korun, nebo skoro 198
tisíc MWh elektřiny, což je spotřeba celé České republiky za více
než jeden den. Ušetřená ropa by
pro změnu vystačila na 3 225 cest
kolem rovníku automobilem
s běžnou spotřebou.
A na tom všem mají zásluhu ti,
kteří si dají tu práci a zodpovědně
třídí odpad, čímž velkou měrou
pomáhají chránit naše životní prostředí. Děkujeme Vám, že si s námi
„RECYKLOHRAJETE“.

Soňa Trávníčková, řed. ZŠ

Z E Ž I VOTA M A T E Ř S K É Š K O LY
Přiblížil se konec školního roku.
Pro děti bylo připraveno mnoho
akcí, převážně na objevování přírody v okolí naší vesnice.
Předškoláci se vydali vlakem do
Libin a naučnou stezkou došli až
k Bradlu a zpět na hřiště do Nové
Hradečné.
Mladší děti se zase vydaly po stopách Bobra k Šumvaldu. Pod Hradiskem zase hledaly děti poklad.
Na výletě do lesa opékaly na hřišti
špekáčky, pozorovaly koně při práci a tekoucí Brabínek. Dále děti navštívily sousední obec Troubelice

- mateřskou školu a hřišťátko. Ve
Sluňákově v Horce nad Moravou
byl pro děti připraven program Za pavouky.
Na naší zahradě bylo vytvořeno
z vrbového proutí několik staveb
- iglú, tunel a indiánské týpí, zástěny a proutěné dekorace. To velice
obohatilo a zvelebilo naši zahradu.
Děti si zde mohou plně rozvíjet
svou hru a poznávací, sportovní
aktivitu.
Pokud počasí přálo, byly děti stále na zahradě. Zde děti poznávaly
stromy, keře, ptáky a hmyz. Společ-

ně s učitelkami si vytvořily zahrádku. Při oslavách dne Země si děti
nasadily brambory, zasely hrách
a ředkvičky. Dále si na zahradě
uvařily gulášovou polévku a během
dozrávání ochutnávaly ředkvičky.
V červnu děti navštívily hasičskou
stanici a dopravní hřiště v Uničově. Rozloučily jsme se také s našimi
předškoláky. Tak ať mají ve škole
pěkné výsledky a přes prázdniny si
odpočinou.
Pěkné a prosluněné prázdniny!

Helena Ryšavá, učitelka MŠ

SDH NOVÁ HRADEČNÁ
Vážení spoluobčané, rád bych chtěl
úvodem poděkovat všem, kteří přispěli humanitární sbírkou pro obec
Křešice u Litoměřic.
Věcné i finanční prostředky byly
osobně předány starostovi obce.
Naše jednotka byla v Křešicích
nasazena na odklízení následků
povodní.
Na místě byla složitá situace
a občané byli vděčni za každou po-

mocnou ruku. Čerpala se voda ze
sklepů, zaplavených zahrad, pomáhal se vynášet poničený nábytek
jak v rodinných domech, tak i na
základní škole. Jednotka na místě
zasahovala 5 dní nepřetržitě, poté
byla vystřídána novou „čerstvou“
jednotkou. Touto cestou děkuji
všem členům jednotky, kteří byli
ochotni bez váhání odjet pomoci
do postižených oblastí.
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V měsíci dubnu se jednotka také
účastnila, společně s dalšími, taktického cvičení nehody autobusu s velkým počtem zraněných.
Fotky z obou akcí lze shlédnout na
facebooku, na profilu SDH Nová
Hradečná.

Jaroslav Kunert ml., velitel sboru

TJ SOKOL NOVÁ HRADEČNÁ - ATLETIKA
Během jarní atletické sezony jsme
se s dětmi zúčastnili 3 přespolních
běhů a 7 závodů na dráze.
V Přerově děvčata Petrova vybojovala 7. a 9. místo, Ema Trávníčková doběhla na pěkném 6. místě.
Z Hranic si zlatou medaili za nejmladší kategorii dovezla Berenika
Mikulková a 3. místo obsadil ve
stejné kategorii Šimonek Žovinec,
4. místo Ladíček Mrazčinský.
Ve starších kategoriích se umístili
do desátého místa Natálka Ulrichová, Ema Trávníčková, Alenka Petrová, Ríša Gogolka, Eliška
Petrová, Maruška Nevěřilová,
Maruška Kostelná, Adéla Cikrytová
a Tonda Pekr.
Ve Šternberku, kde jsme kvůli
nemocem měli účast menší, si pak
nejlépe vedli a páté místo obsadili
Tomáš a Lenka Hoffingerovi.
Nejvíce jsme však letos pyšní na
to, že jsme byli schopní dovézt tři
stříbrné a dvě bronzové medaile
z pětiboje na dráze v Olomouci. Konkurence zde byla opravdu
velká, ale Elišce Petrové a Antonínu Pekrovi to nevadilo a součtem
bodů na 60m, skok do dálky, běh
přes překážky, hod kriketovým

míčkem a běh na 800m si vybojovali zasloužené medaile.
Z ostatních výkonů je třeba pochválit výkony Marušky Nevěřilové, Emy Trávníčkové, Marušky
Kostelné, Adély Cykritové a Aleny
Podešvové jejichž body stačily na
umístění do desátého místa.
S dětmi do 11 let jsme se pak opět
zúčastnili tří kol krajského přeboru přípravek na dráze, kde jsme
opět porazili velké oddíly Prostějova, Hranic, Uničova a Přerova
a nakonec jsme obsadili vytoužené
celkové páté místo a to jen těsně
o pět bodů za bramborovou medailí. Naši atleti si dovezli krásné
medaile, díky Marušce Nevěřilové zlato za disk, Eliška Petrová
dvakrát stříbro za skok do dálky,
jednou stříbro za 600m a naše dívky porazily Olomouc ve štafetě
a dovezly si bronz za 4x60m.
Z největších bodovačů jmenuji
Elišku Petrovou, Marušku Nevěřilovou, Tomáše Macouna, Ríšu
Gogolku, Tomáše Hoffingera,
Emu Trávníčkovou, Evičku Mrazčinskou. Ostatní děti, které ještě
z důvodu věku nebodovali, chválím za dobře odvedený závod a za

podporu oddílu, jmenovitě Šimon
Žovinec, Berenika a Daniel Mikulkovi, Natálka Ulrichová, Kája
Kubíčková, Alenka Petrová, Filip
Gogolka, Jeníček Bukovjan, Vojta
Novák, Petr Podešva.
I letos jsme se opět zapojili do zorganizování jednoho z karnevalů.
Pro děti jsme v červnu uspořádali
jedno netradiční odpoledne, kde
jsme opékali a hráli hry.
V srpnu nás čeká letní soustředění na Třemešku, které bude opět
plné her, překvapení, ale i přípravy na podzimní sezonu. Děkuji
předem opět všem rodičům, kteří
nám přispějí drobnostmi do dětské
tomboly.
Již nyní Vás všechny a nejen malé
příznivce atletiky zvu na 21. září
do areálu Sokolu, kde v dopoledních hodinách proběhne druhý ročník přespolního závodu. Kromě
dětských, žákovských a dorosteneckých kategorií opět plánujeme
uspořádat závod příchozích mužů
- otců, který měl loni velký úspěch.
Na závěr i letos děkuji našim
sponzorům, především obci Nová
Hradečná, Marku Kostelnému ale
i našemu novému sponzoru
UNEX a.s. Také naší mateřské
organizaci TJ Sokol děkuji za celkovou a nejen finanční podporu.
Svým kolegům trenérům děkuji za
dobře odvedenou práci a za čas,
který našim dětem věnují.
Opět připomínám, že nábor nových dětí ve věku 4,5 až 15 let bude
probíhat v období celého září v tělocvičně a na hřišti. Více na internetových stránkách
http://atletikahradecna.wz.cz.

Ing. Renáta Mikulková, trenérka
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TJ SOKOL NOVÁ HRADEČNÁ - FOTBAL
Rozpis II. Třídy mužů, TJ Sokol Nová Hradečná. Podzim 2013
Kolo
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.

Den
SO
NE
??
NE
SO
NE
SO
NE
NE
NE
SO
NE
NE
NE

Datum
10.08.
18.08.
??
01.09.
08.09.
15.09.
21.09.
29.09.
06.10.
13.10.
19.10.
27.10.
03.11.
10.11.

Soupeř
LUŽICE – NH
NH - ÚJEZD U UNIČOVA
1. SK ŠTERNBERK - NH
NH - CHOMOUTOV
TĚŠETICE - NH
NH - PASEKA
DLOUHÁ LOUČKA- NH
NH – HORKA NAD MORAVOU
STŘELICE - NH
NH - BOHUŇOVICE „B“
FC DRAHLOV - NH
NOVÉ SADY „B“ - NH
NH - FK NEMILANY
NH - LUŽICE

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

Autobus odjezd
15:15
15:15
14:45
15:00
14:30
13:00
8:30

?? - termín zápasu bude upřesněn Šternberkem minimálně 14 dnů dopředu

Oddíl kopané je v roce 2013 finančně
podporován Olomouckým krajem.
Pozvánka
TJ Sokol Nová Hradečná pořádá v sobotu 20. července 2013 od 11:30 hod.

TURNAJ V KOPANÉ MUŽŮ NAD 35 LET
memoriál Jaroslava Kaluse
za účasti 4 družstev:
Troubelice, Uničov, Nová Hradečná, Libina
Program:

11:30 Nová Hradečná – Uničov
12:30 Troubelice – Libina
13:30 Nová Hradečná – Libina
14:30 Uničov – Troubelice
15:30 Nová Hradečná – Troubelice
16:30 Libina – Uničov
od 17:30 hod. přátelské utkání mužů Nová Hradečná – Troubelice
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140 LET MORAVSKÉ POHRANIČNÍ DRÁHY
V letošním roce uplyne 140 let od
zahájení osobní železniční dopravy na Moravské pohraniční dráze,
tedy železniční trati ze Šternberka,
přes Hradečnou, Šumperk a Hanušovice do Dolní Lipky.
Historie železniční dopravy na trati dlouhé 89,9 km se začala psát
v roce 1872 založením společnosti
C. k. privilegovaná Moravská pohraniční dráha (německy K. k. privilegirte Mährische Grenzbahn,
úřední zkratka MGB).
Tak jak bylo v tehdejší době zvykem, na stavbě trati, která byla přímým napojením tratě od Brna, se
podílela firma bratří Kleinů ze Sobotína. Ta zajistila nejen projektovou dokumentaci, ale i kompletní
výstavbu. Již při projektování se
počítalo s výstavbou železniční-

ho spojení do Jeseníku a Polska.
Celé toto propojení mělo mít zásadní význam pro průmyslový
region Šumperska, dopravu železné
rudy z okolí Uničova a především
se počítalo s tím, že se po dokončení železničního spojení s Nisou
bude dovážet i černé uhlí z tohoto
regionu.
Celá stavba Moravské pohraniční
dráhy byla dokončena v roce 1873.
Již 15. října tohoto roku se uskutečnila slavnostní zahajovací jízda.
Pro zajištění provozu nakoupilo
vedení společnosti deset parních
lokomotiv. Kromě pořadových čísel od 1 do 10 dostaly všechny také
jména podle měst a obcí, ležících na
síti MGB, například Grulich (Králíky - původní název stanice Dolní
Lipka), Hannsdorf (Hanušovice),

POŽÁRNÍ SPORT
Letošní sezónu jsme zahájili v dubnu na okrskové soutěži v Troubelicích s družstvem mužů a žen.
Ženy získaly 1. místo a postoupily
do okresního kola, které se konalo
v Přáslavicích. Zde skončily ženy
na 8. místě. Z družstva mužů postoupili Troubelice, které doplnili
i naši muži.
První soutěž v seriálu Tohatsu
cup zahájila soutěž v Břevenci,

kde se ženy umístily na 1. místě,
muži na 11. místě. Následovala soutěž v Medlově, která pro
nás byla neúspěšná. Na soutěži v Benkově ženy opět obsadily
1. místo, muži 14. místo. Následovala opět nevydařená soutěž
v Dolní Libině.
Zúčastnili jsme se soutěže ve
Chválkovicích, kde ženy obsadily 5.
místo a po ní jsme vyrazili na noční
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Eisenberg (Ruda nad Moravou),
Bluda (Bludov), Frankstadt (Frankštát, dnes Nový Malín), Liebau
(Libina), Schönberg (Šumperk),
Neustat (Uničov) nebo Sternberg
(Šternberk).

Termín oslav je stanoven na sobotu 14. září 2013. Předpokládá se
účast historické soupravy v čele
s parní lokomotivou. Doprovod
vlaku zajistí průvodčí v historických uniformách.

soutěž do Janoslavic (Rohle). Ženy
zde získali 1. místo s putovním
pohárem.
Touto cestou Vás zveme na pohárovou soutěž v Nové Hradečné, která je zařazena do Hanácké
extraligy. Koná se dne 3. 8. 2013
od 13 hodin na areále SDH Nová
Hradečná.

Jaroslav Kunert ml., velitel sboru

