NOVÁ HRADEČNÁ
Zpravodaj obce

Vážení spoluobčané,
ať chceme nebo nechceme, svět se
často točí kolem peněz. Obec finanční prostředky využívá k tomu,
aby zpříjemnila Váš život, zlepšila
prostředí, ve kterém žijete. Určitě
Vás tedy zajímá, jak naložíme například s odměnou 1,8 milionu korun,
která byla součástí loňského ocenění
Vesnice roku. Tento příjemný bonus nelze bohužel využít libovolně.
Peníze jsou totiž účelově vázány
a my jsme nuceni postupovat jako
v případě jiných dotací. Letos tak
díky nim opravíme veřejné osvětlení
a vybudujeme místní komunikaci na
„osmičce“.

březen 2015
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Podali jsme však žádosti o další dotace. Budeme-li úspěšní, vznikne
klubovna pro spolky a děti v budově
obecního úřadu a postavíme nové
víceúčelové hřiště. Velké naděje
vkládáme rovněž do žádosti o dotaci na vybudování chodníku na „rybízovku“, který by zvýšil bezpečnost
pěších.
Některé zvlášť významné a potřebné investice jsme ale schopni uhradit z obecního rozpočtu. Takovým
příkladem je podpora našich hasičů,
jimž se za dlouholetou obětavou
práci odvděčíme novým vozidlem.
Chceme také usnadnit údržbu obecní zeleně, proto hodláme zakoupit

čtvrtletník

MK-ČR-E-14853

malotraktor.
A pokud vyjmenovávám naše plány
na letošní rok, nesmím zapomenout na prořezání vzrostlých stromů
v obci, hlavně lip a topolové aleje
podél cesty na Libinu…
Přeji Vám krásné jaro, klidné, šťastné
a požehnané Velikonoce a hodně
slunných dnů.
Ing. Tomáš Müller, starosta

Dne 25.2.2015 se v Praze uskutečnilo Setkáni vítězů soutěže Vesnice roku 2014
s panem prezidentem Milošem Zemanem na Pražském hradě.

Pozvánky na připravované akce
Klub žen Nová Hradečná ve spolupráci s SDH Nová Hradečná a Obecním úřadem v Nové Hradečné
Vás zve 30.dubna 2015 na tradiční

SLET ČARODĚJNIC NA HŮRCE
Sraz čarodějnic je v 19:00 u Jána na Hůrce. · Čeká na Vás tradiční občerstvení a ohňostroj.
Zveme naše babičky a dědečky na společné posezení!
Klub žen ve spolupráci s obecním úřadem v Nové Hradečné a TJ Sokol pořádá

oslavu Svátku matek v neděli 10. 5. 2015 ve 14:00 hod v kulturním zařízení TJ SOKOL.
Svým vystoupením Vás potěší děti z naší mateřské a základní školy a pak bude následovat hudební
program skupiny Přátelé z Dlouhé Loučky. Tradiční občerstvení pro Vás bude přichystáno.

Dětský den ve spolupráci se ZŠ, TJ a OÚ
Děti spolu s rodiči zveme na

„Vítání prázdnin“ 26. 6. 2015 v 15 hod v areálu TJ Sokol Nová Hradečná
Připraveno pro Vás bude občerstvení, skákací hrad, soutěže a na závěr zahraje hudba.

2/ Zpravodaj Obce Nová Hradečná

březen 2015

g SPOLEČENSKÁ KRONIKA i
Narodili se
Natálie a Vojtěch Krabicovi, Pavel Bukovjan
Rodičům malých občánků gratulujeme a přejeme mnoho šťastně prožitých chvil se svými dětmi.

Dne 21. 3. 2015 jsme slavnostně přivítali v zasedací místnosti obecního úřadu nové občánky obce:
Terezku Příborskou, Klárku Kubíčkovou a Danielka Lipku.

Jubilanti
Prosinec: Marie Koňaříková, Emilie Nesetová, Milada Macková
Leden: Oldřich Hromek, Marie Chovanečková
Únor: Radoslava Škrlová, Margita Lipská
Březen: Marie Matalová, Marie Müllerová, Marie Dorušáková
Obec Nová Hradečná touto cestou gratuluje k významnému životnímu výročí a přeje do dalších let
pevné zdraví, štěstí a spokojenost.

Opustili nás
Irena Kunertová
Vyjadřujeme touto cestou upřímnou soustrast pozůstalým.
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Z NAŠÍ FARNOSTI
Vážení čtenáři Zpravodaje obce
Nová Hradečná, milí občané jarně
se probouzející Vesnice roku 2014
Nová Hradečná, pěkně Vás všechny zdravím z fary.
Před nějakým časem se mi do rukou dostal legračně rozepsaný rozhovor třech embryí v bříšku jedné
maminky, která mezi sebou uvažovala, zda vůbec existuje život po
porodu. Jak ten rozhovor asi vypadal? Můžete si přečíst.

Malý věřící: „Ani já to nevím přesně. Ale určitě tam bude mnohem
více světla než tady. A možná, že
dokonce budeme jíst ústy a běhat
a...“
Malý skeptik na to: „To je nesmysl.
Běhat, to přece nejde. A jíst ústy, to
je úplně směšná představa. Máme
přece pupeční šňůru, která nás
živí. A mimo to je nemožné, aby
existoval život po porodu, protože pupeční šňůra je krátká už teď.“
Malý věřící: „Určitě je to možné.
V břiše těhotné ženy se ocitla tři Jen bude všechno kolem trochu jiembrya. Jedno z nich byl malý vě- nak, než jak jsme tady zvyklí.“ Malý
řící, druhé malý pochybovač a třetí skeptik: „Vždyť se ještě nikdy nimalý skeptik.
kdo zpoza porodu nevrátil. PoroMalý pochybovač se zeptal: „Věříte dem prostě život končí. A vůbec,
vlastně v život po porodu?“ Malý život je jedno velké trápení v temvěřící: „Ano, samozřejmě, je přece nu.
zcela zjevné, že život po porodu Malý věřící: „Připouštím, že přesně
existuje. Náš život tady tu je jenom nevím, jak bude život po porodu
proto, abychom rostli a připravili se vypadat. Ale v každém případě pak
na život po porodu, abychom byli uvidíme maminku a ona se o nás
dost vyzrálí na to, co nás čeká.“ postará.“ Malý skeptik: „Máma?!?
Malý skeptik: „To je blbost, žádný Ty věříš na mámu? A kde má jako
život po porodu přece neexistuje. být?“ Malý věřící: „Vždyť je tu
Jak by měl vlastně takový život vů- všude kolem nás. Jsme a žijeme
bec vypadat?“
v ní, prostřednictvím ní. Bez ní

vůbec nemůžeme existovat.“ Malý
skeptik: „To je pěkná hloupost!
Z nějaké mámy jsem neviděl ještě
ani kousíček, takže je jasné, že nemůže existovat.“
Malý věřící: „Někdy, když jsme
úplně zticha, můžeš zaslechnout,
jak zpívá. Nebo cítit, jak hladí náš
svět. Pevně věřím tomu, že nás má
ráda, a že náš skutečný život začne
až potom!“
Vnitřně vnímám, že také patřím
mezi malé věřící. O Velikonocích
slavíme právě onu událost „porodu
na Boží svět“. Smrtí a vzkříšením
Ježíše Krista se nám otevřela „nebeská brána“. Jednoduše napsáno
– život nekončí smrtí, ale otevírá se
k věčnosti pro každého, kdo věří,
touží a žije z Pravdy.
Požehnané Velikonoce
Otec Pavel

Pozvání na velikonoční bohoslužby
ve farním kostele sv. Vavřince v Nové Hradečné:
•
•
•
•

Na Zelený čtvrtek (2. 4.) a Velký pátek (3. 4.) bohoslužby v 17 hodin.
Na Velký pátek v 19.15 hod odjezd autobusu ze zastávek na křížovou cestu na Křížovém vrchu
v Rudě u Rýmařova.
Na Bílou sobotu (4. 4.) bohoslužba ve 20 hodin
Neděle o Slavnosti Zmrtvýchvstání Páně v 7.50
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ZE ŽIVOTA ZÁKLADNÍ ŠKOLY
S přicházejícím jarem jsme se i my
ve škole přehoupli do druhého pololetí školního roku. Na konci ledna dostali všichni žáci svá pololetní
vysvědčení, kde bylo zhodnoceno jejich půlroční úsilí. Odměnou
všem za tuto práci byly jednodenní pololetní prázdniny a za krátko
i jarní prázdniny. Před prázdninami ještě na naší škole proběhl
zápis do 1. ročníku pro školní rok
2015/2016. Budoucí prvňáčci si
letos zahráli na různé profese. Pomáhali kominíkovi stavět komín,
malíři malovat obraz, paní učitelce
plnit úkoly na interaktivní tabuli
a různé další činnosti. Do 1. ročníku přišli rodiče zapsat 8 dětí,
v jednom případě zvažují odklad
povinné školní docházky o jeden
rok.
První únorový pátek byl ve znamení tradičního maškarního karnevalu, společně jsme si zadováděli
u písniček i netradičních disciplín.
Novinkou byla pěvecká soutěž
„Hradečanský slavíček“. I přes
dobrovolnou účast se do soutěže
přihlásili zástupci všech ročníků
a svedli pěknou pěveckou bitvu.
Vítěze můžete vidět na přiložené
fotografii. Zazněly písně lidové
i populární a pěvecké výkony všech

zpěváčků všechny pobavily a získaly ocenění poroty.
Naši školu už zdobí jarní výzdoba, vždyť jsme už společně vynesli
Moranu a přivítali jaro. Koncem
dubna připravujeme jarní sběr
starého papíru. Pan Mauler bude
opět svážet starý papír i od občanů Nové Hradečné, kteří jej mohou připravit ve stanovený den
před své domy. Termín svozu bude
včas oznámen obecním rozhlasem.
Z plánovaného výtěžku uhradíme

částečně autobusovou dopravu na
školní výlet a odměny za soutěže
pro děti. Připravujeme také vlastivědnou exkurzi do Prahy pro žáky
4. a 5. ročníku. Žáci si sami naplánují, která muzea a zajímavá místa
v Praze navštíví díky připravovanému projektu “Putování Prahou“.
A na co dalšího se můžeme těšit?
Čeká nás výuka na dopravním hřišti v Uničově, starší děti exkurze do
Vlastivědného muzea v Olomouci.
30. dubna se tradičně sejdeme na
Hůrce při sletu čarodějnic. Pak už
budeme připravovat svá vystoupení ke Svátku matek a na Dětský
den. Ten proběhne v pátek 26.6.
odpoledne v areálu TJ Sokol Nová
Hradečná. Připraveny budou netradiční soutěže pro děti, skákací hrad
a překvapení pro děti.
Mgr. Soňa Trávníčková. řed. ZŠ
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ZE ŽIVOTA MATEŘSKÉ ŠKOLY

Začal nový rok 2015. Za dětmi
do MŠ zavítali Tři králové. Dětem
a zaměstnancům předali vinš
-„Hodně štěstí, zdraví, dlouhá
léta“. Děti dostaly dary v podobě
cukroví. Všichni si poté zazpívali
píseň My tři králové.
V lednu se šly děti podívat do základní školy. Paní ředitelka je provedla celou budovou, prvňáčci
jim ukázali, co se už naučili - číst,
počítat, zpívat v anglickém jazyce
a mnoho jiného. Děti nejvíce zaujala školní dílna a družina. Koncem

ledna našich 9 předškoláků čekal
zápis do ZŠ.
Největší a nejradostnější byla u dětí
příprava na maškarní karneval.
Celou naši školu děti společně
s učitelkami vyzdobily. Když nastal
ten den, do školky chodili: batmanové, kovbojové, princezny, víly,
kostlivec, želva Ninja, pan král…
Některé maminky jsou opravdu
velice tvůrčí a připravily svým
dětem nádherné masky. Masky
se prohlížely a představovaly se.
Po svačince čekalo děti veliké pře-

kvapení. Přišly mezi ně postavy
z dětského seriálu Teletabís /zaměstnanci MŠ/ Děti byly tak překvapené, že chvíli nehnutě seděly.
Ale zábava se hned s postavičkami
rozběhla. Pod jejich vedením začal maškarní rej, kde se tančilo,
plnily se zábavné úkoly a hrály se
hudebně pohybové hry. Nechybělo ani občerstvení a malé dárečky.
Maškarní karneval byl příjemným
dnem, všichni přítomní si to užili.
To už nám končilo zimní období
a čím dál častěji na sebe upozorňovalo jaro, děti na vycházkách
pozorovaly měnící se přírodu. Aby
se ta zima nevrátila, kreslily jarní
obrázky, zapojily se do výtvarné
soutěže – Živly v přírodě. Spolu
s uč. vyrobily Morenu, kterou spálily na zahradě, pentličkami vyzdobily jabloňku. Písničkami a říkadly
zahnaly zimu a přivítaly vílu Jarněnku. Děti se už těší, až budou moci
používat ke hrám celou zahradu.
Zápis do MŠ na školní rok
2015-2016 se koná 29.dubna
od 9.00 hod. - 12.00 hod v MŠ.
Rodiče při zápisu předloží očkovací
průkaz, rodný list a kartu ZP svého
dítěte.
Ryšavá Helena, uč.MŠ

TŘÍKRÁLOVÁ SBÍRKA 2015
Tříkrálová sbírka v naší obci úspěšně proběhla v sobotu 9. ledna. Malí
koledníci a jejich vedoucí vybrali na
charitní sbírku částku 20 552 Kč.
Na celém Uničovsku, tedy v Uničově, dále v obcích Dlouhá Loučka,
Libina, Lipinka, Medlov, Nová
Hradečná, Oskava, Paseka, Šumvald, Troubelice, Újezd u Uničova
a Želechovice bylo letos vykoledováno celkem 398 020 Kč což je asi
o 31 000,- Kč více než vloni. Všem
dárcům upřímné díky.
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Děkuji také jmenovitě dětem Anetce Langerové, Lindě Slovákové,
Nikolce Jořenkové, Kryštofovi
Pospíšilovi, Peťovi Podešvovi,
Anetce Petrové, Patriku Černému,
Karle a Štěpánovi Kubíčkovým,
Evičce Mrazčinské, Gábince Vyroubalové, Martinovi Vojáčkovi,
Katce Lipkové, Mirkovi a Radečkovi Dittrichovým, Natálce Ulrichové, Hance Obíralové, Vojtovi Novákovi a Patriku Duškovi.
A velké díky za obětavost patří

březen 2015

vedoucím skupinek paní Iloně
Müllerové, Alici Langerové, Lence
Vyroubalové, Lence Dittrichové,
Hance Ševčíkové a Zdence Kubíčkové.
Koordinátor sbírky Marta Nováková

/pokračování na str.7/

/pokračování ze str.6/

VÝSLEDKY TŘÍKRÁLOVÉ SBÍRKY V NAŠÍ OBCI
ROK

ČÁSTKA

2006

14 901 Kč

2007

14 365 Kč

2008

16 751 Kč

2009

17 792 Kč

2010

17 555 Kč

2011

18 000 Kč

2012

18 326 Kč

2013

19 139 Kč

2014

18 787 Kč

2015

20 552 Kč

TJ SOKOL NOVÁ HRADEČNÁ
Rozpis II. Třídy mužů, TJ Sokol Nová Hradečná - Jaro 2015
Kolo

Den

Datum

Soupeř

Hodina

15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.

NE
NE
NE
SO
SO
NE
SO
NE
SO
NE
SO
NE

29.03.
05.04.
12.04.
18.04.
25.04.
03.05.
09.05.
17.05.
23.05.
31.05.
06.06.
14.06.

NH - FK HORKA
STŘELICE - NH
NH - ÚJEZD U UNIČOVA
SK ČERVENKA - NH
FK ŠTERNBERK „B“ - NH
NH - TJ ŠTĚPÁNOV „B“
CHOMOUTOV - NH
NH - KOŽUŠANY
FK NEMILANY - NH
NH - DLOUHÁ LOUČKA
FC DRAHLOV - NH
NH - FC LUŽICE

15:30
15:30
16:00
16:00
16:00
16:30
16:30
16:30
16:30
16:30
16:30
16:30

Pořadatel

Auta odjezd

14:30
14:50
14:45
15:00
14:45
14:30

Oddíl kopané je v roce 2015 ﬁnančně podporován Olomouckým krajem.

VÝZVA TJ SOKOL!
Zveme všechny zájemce, kteří by si rádi zahráli fotbal za Novou Hradečnou, aby se dostavili
na trénink fotbalového mužstva, který se koná každý pátek na fotbalovém hřišti v 18 hod.
Přijďte podpořit a pomoci zachránit fotbal v naší obci!
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INFORMACE OBECNÍHO ÚŘADU
VÝZVA!
Vyzýváme naše spoluobčany, aby přispěli svými fotografiemi, které budou využity při tvorbě
nového kalendáře pro rok 2016.

STALO SE
Dne 20. 3. 2015 se konala soukromá akce na Hůrce, která dopadla velice špatně. Jak můžete vidět na přiložených fotografiích, skupinka dospívající mládeže poničila vzrostlé stromy u sochy Sv. Jána a zanechala tam po
sobě velký nepořádek.
Apelujeme na rodiče dětí, aby na své dospívající děti více dohlíželi, aby se zajímali o to, co dělají ve volném
čase a nenechali je ničit okolí naší obce. Vždyť je přece cílem nás všech žít v obci, která je upravená a hezká,
a nesmíme dovolit ničit její okolí nezvladatelnými výrostky.
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