NOVÁ HRADEČNÁ
Zpravodaj obce

Vážení spoluobčané,
ačkoliv se mi to zdá téměř neuvěřitelné, znovu je tu konec roku. Jestliže něco končí, je třeba hodnotit,
shrnout kladné i záporné stránky
a poučit se tak pro budoucnost.
A přestože bych byl nerad, aby mé
hodnocení vyznělo jako „poplácávání se po ramenou“, jsem při ohlédnutí za uplynulými měsíci nucen
konstatovat, že rok 2014 se do historie Nové Hradečné zapíše jako rok
velice úspěšný.
Důvody jsou následné: Společně
jsme vydobyli prvenství v krajském
kole soutěže Vesnice roku, v celostátním kole jsme se pak umístili
na nečekaném a o to pro naši další
práci povzbudivějším třetím místě.
Obci se ale podle mého soudu dařilo nejen šířit její dobré jméno nave-
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nek, nýbrž také, což je možná ještě
důležitější, naplňovat naše představy
o zásadní vizuální i praktické změně veřejných prostor. Díky dotacím
se můžeme těšit z revitalizovaného
náměstí před kostelem sv. Vavřince
a využívat upravené plochy před areálem TJ Sokol. Nový kabát a novou
výtvarnou dílnu získala naše základní škola. Děti v mateřské škole zase
mají ve školní zahradě k dispozici
nové herní a environmentální prvky.
K příjemným vzpomínkám na letošní
rok se jistě zařadí nedávné slavnostní
odhalení sochy srdce u základní školy. Socha se tak stala součástí stezky
Putování po Nové Hradečné. Výčet
obdobně milých okamžiků, které
jsme spolu letos zažili, by byl jistě
dlouhý, proběhla přece celá řada tradičních kulturních a společenských

čtvrtletník
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akcí… Všechny zásadní události
tohoto roku si stejně jako v předchozích letech připomeneme v kalendáři na rok 2015, který bude pro
Vás k dispozici na obecním úřadě.
Z předchozích řádků by se mohlo
zdát, že na obecním úřadě nosíme
růžové brýle. Věřte ale, že si dobře
uvědomujeme, kde naši obec „tlačí
bota“, jaké úkoly jsou před námi.
Proto si na tomto místě dovolím
poděkovat za důvěru, kterou jste vedení obce projevili ve volbách. Vážíme si Vašich hlasů, zavazují nás k
další usilovné práci, která by ovšem
bez Vašeho zájmu a Vaší spolupráce
a pomoci byla zbytečná.
Přeji krásné Vánoce a v novém roce 2015
pevné zdraví.
Ing. Tomáš Müller, starosta

g SPOLEČENSKÁ KRONIKA i
Narodili se
Tereza Příborská, Klára Kubíčková a Daniel Lipka
Rodičům malých občánků gratulujeme a přejeme mnoho šťastně prožitých chvil se svými dětmi.

Jubilanti
Marie Táborská, Božena Schmidová, Jiří Macek, Oldřich Kovář, Emilie Macounová,
Květoslava Dorušáková, Marie Šléšková, Bohumil Sittek a Věra Buxbaumová
Obec Nová Hradečná touto cestou gratuluje k významnému životnímu výročí a přeje do dalších let
pevné zdraví, štěstí a spokojenost.

Opustili nás
František Chovaneček
Vyjadřujeme touto cestou upřímnou soustrast pozůstalým.

TŘÍKRÁLOVÁ SBÍRKA 2015
Začátkem ledna, tak jako každý rok, Vás navštíví koledníci Tříkrálové sbírky, kterým můžete přispět finanční částkou na charitní sbírku. Darované prostředky poslouží na pomoc
potřebným lidem u nás i ve světě. Předem děkujeme za Váš příspěvek.

POZVÁNKA
na tradiční Tříkrálový koncert, který se uskuteční
v neděli 11.1.2015 ve 14:30 hodin
v kostele sv. Vavřince v Nové Hradečné.
Účinkují: Smíšený pěvecký sbor Uničov, SCHOLA Nová Hradečná
Vstupné dobrovolné

PLESOVÁ SEZONA V NOVÉ HRADEČNÉ
30.1.2015
20.2.2015
2/ Zpravodaj Obce Nová Hradečná
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Myslivecký ples
Maškarní merenda Klubu žen

Ohlédnutí za sousedským posezením 11.10.2014
Již podruhé jsme se letos sešli
na sousedském posezení. Za přispění všech zúčastněných občanů
jsme mohli ochutnávat produkty
a výrobky, pod kterými se stoly jenom prohýbaly. A že bylo z čeho
vybírat! Společně jsme se ohlédli za

letošním ročníkem celostátní soutěže Vesnice roku a zhlédli filmové
záznamy z jednotlivých kol a vyhlášení výsledků soutěže. Program
zpestřilo i vystoupení žáků naší
školy, kteří poprvé zazpívali hymnu Nové Hradečné (text viz níže),

a promítnutí dokumentu z letošní Vavřinecké pouti. K poslechu
a tanci zahrála Mlynářská kapela
Franty Kopeckého. Všichni jsme
se dobře bavili.

Hymna Nové Hradečné
Refrén:
Hradečná, Hradečná, Hradečná,
Hradečná to je naše dědina,
1. Máme lesy, máme pole i ty sady
ovoce plné.
2. Na kopečku kostelíček, hlídá
nás tam Vavřineček.
3. Na Bradle se vždycky sejdem,
štěstí zdraví sobě přejem
4. Ať se nám tu dobře daří,
to zpívají mladí staří

Z NAŠÍ FARNOSTI

Vánoční bohoslužby v Římskokatolické farnosti Nová Hradečná
Vážení občané, lidé dobré vůle, • Středa 31.prosince
milí farníci, nabízím Vám přehled
– mše sv. v 18.00
vánočních bohoslužeb a vánočního • Čtvrtek 1. ledna
dění v kostele sv. Vavřince v Nové
Slavnost Matky Boží Panny Marie
Hradečné. Každého z Vás bych rád
– Nový Rok – mše svatá v 7.50
na tyto bohoslužby a toto vánoční
dění pozval.
Rád také přidávám další informace:
• Středa 24. prosince
Štědrý den – mše svatá ve 24 hod.
• Čtvrtek 25. prosince
Slavnost Narození Páně – Hod
boží vánoční – mše svatá v 7.50
• Pátek 26. prosince
Svátek sv. Štěpána, prvomučedníka
– mše sv. v 7.50 v Troubelicích
• Neděle 28. prosince
Svátek Svaté Rodiny – mše svatá
v 7.50 s obnovou manželských
slibů a žehnání vína.
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• Na Štědrý den od 8 hodin až
do nočního času si bude možné
odnést do svých domovů Betlémské světlo, které symbolizuje Ježíše
Krista – Světlo světa. Toto světlo
se dostane díky skautům z betlémské jeskyně – z místa Ježíšova narození – do našich domovů.
• Na Štědrý den od 9.00 do 10.00
se budou v kostele sv. Vavřince stavět jesličky. Zvu děti i jejich rodiče.
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• Na Štědrý den v 15 hodin
v kostele Navštívení Panny Marie
v Troubelicích bude „dětská půlnoční“ – mše svatá s kázáním
a zpěvy pro děti a s malým dárkem
pro děti. Opět zvu děti i jejich rodiče.
• Čtvrtek 25. prosince i v pátek
26. prosince – od 18:00 do 19:00
bude otevřený kostel a bude možnost se podívat na výzdobu chrámu
a betléma, vždy v 18.30 se budou
u jesliček zpívat koledy a číst zprávy o narození Ježíše v Betlémě.
• Na Silvestra 31.12. bude tichá
adorace od 23.00 do 24.00.
Na setkání s některými z vás se těší
Otec Pavel

Z E Ž I VOTA Z Á K L A D N Í Š K O LY

Získali jsme titul „Zelená škola Olomouckého kraje“
(a nemá to souvislost s novou barvou fasády školní budovy)
Získáním titulu „Zelená škola Olomouckého kraje“, jsme navázali na letošní úspěchy naší vesnice.
V náročné konkurenci jsme v naší
kategorii, v již devátém ročníku
ekologické soutěže, získali nejvyšší
bodové ohodnocení. Titul Zelená
škola můžeme užívat až do června
roku 2016. O získání titulu jsme
usilovali šest let, ale až letos se nám
to podařilo. Přihlášené školy byly
hodnoceny podle jasně stanovených kritérií. Patřilo sem například
zpracování ročního plánu EVVO,
zapojení škol do sítí Středisek ekologické výchovy, spolupráce v národních projektech zaměřených
na oblast ekologické výchovy –
Les ve škole, škola v lese, fungování přírodovědně - ekologického
kroužku, zřízení koutku živé přírody v ŠD, organizace vícedenního
pobytu v přírodě, přírodovědné
exkurze nebo výstavy a účasti žáků

v přírodovědných soutěžích –
Zelená stezka atd.. Dalším hlediskem bylo třídění domovního odpadu, organizování sběru starého
papíru a jiných druhotných surovin. Hodnoceno bylo též využití
školní zahrady pro ekovýchovné
aktivity, spolupráce školy při realizaci těchto aktivit s okolními
školami a jinými subjekty. Získání
tohoto titulu nás velmi potěšilo
a poděkování patří všem zaměstnancům školy.
Mezi velmi zdařilé podzimní akce
školy patřilo také zorganizování
terénní exkurze pro pedagogy základních škol Olomouckého kraje
ve spolupráci s Centrem ekologických aktivit Sluňákov. Náš společný pěší výlet po naučné stezce
Krajinou památného Bradla se velmi líbil i stážistce z Velké Británie.
Byla nadšena pohodovou atmosférou, která panovala nejen ve škole,

ale i v lese při opékání klobás. Podivovala se rovněž nad košíky plnými hub a sběratelsko- houbařskou
vášní některých kolegů.
Veřejnost jsme přivítali na Dni
otevřených dveří 11. října. Největší zájem návštěvníci projevili
o historickou třídu, jejíž inventář byl
zapůjčen obcí Troubelice ze zrušené školy v Pískově. Na dřevěných
panelech si pak mohli prohlédnout
historické fotografie zapůjčené občany, za což velmi děkujeme. Přítomným hostům jsme představili
nově zřízenou výtvarnou učebnu
v suterénu školy. Na školní oslavu
navazovalo Sousedské posezení
na sále TJ Sokol s promítáním filmů ze života obce a ochutnávkou
domácích produktů.
Advent jsme letos poprvé společně zahájili v pátek 28. listopadu
na opraveném prostranství u kostela. Zazpívaly a zatančily děti ze základní školy a vystoupila také farní
Scholička. Na letošním adventním
koncertě v sobotu 13. prosince
zahraje folková skupina Nezmaři
a Symfonický orchestr ZUŠ Uničov. Věřím, že tento koncert bude
pěknou tečkou za letošním úspěšným rokem naší obce.
Do školy půjdeme v tomto roce naposledy 19. prosince. Tento školní
den si zavzpomínáme, jak to chodilo o Vánocích dříve, rozbalíme
si dárky pod stromečkem a budeme se společně těšit na vánoční
pohodu a překvapení u nás doma.
V novém roce se ve škole opět sejdeme v pondělí 5. 1. 2015.
Všem žákům, rodičům, zaměstnancům
školy i vám ostatním přejeme klidné
prožití svátků vánočních a dobrý start
do nového roku. Děkujeme také všem
příznivcům naší malé školy.
Soňa Trávníčková, řed. ZŠ
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Z E Ž I VOTA M A T E Ř S K É Š K O LY
Nastal podzimní čas a na děti čekalo nejedno překvapení a zajímavé
činnosti.
U nahlášených dětí bylo provedeno screeningové vyšetření zraku
kamerou PLusoptic. Na základě
dioptrických hodnot bylo dětem
určeno, kdo vidí správně, či mají
oční vadu. Tak jako loni, i letos
se děti mohou přihlašovat na Lyžáček, který pořádá APV Aktivity pro
všechny Uničov. Děti odjíždí ráno
od MŠ, dopoledne se učí lyžovat
a na oběd se vrací do MŠ.
V říjnu se konala v MŠ beseda
O správné výživě-děti se zde hravou formou dověděly, co je pro ně
zdravé a co škodlivé. Děti mají každý den možnost si doplnit svačinku
nějakým ovocem nebo zeleninou nabídka je pestrá. Vedeme děti, aby
získaly návyk se stravovat zdravě.
Je ovšem nutná i podpora ze strany
rodičů.
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Na vycházkách děti chodily krmit
ovečky, pozorovaly býky, změny
v podzimní přírodě, co se děje
na rybníku a protože se blíží zima,
vypravily se na Hradisko, kde děti
jako śkřítci Podzimníčci připravily
pro broučky zimní domečky.
Za dětmi přijel pan malíř-učil děti
jednoduchou kresbou nakreslit
známá zvířátka a pan imitátor - ten
zase dětem předvedl, jak se zvířátka
pohybují a jaké vydávají zvuky.
11. listopadu přijela Martinská jízda
s tancem a hrami, podzim se přetahoval se zimou a zatím podzim
zvítězil. Děti začaly vystřihovat
sněhové vločky, aby přivolaly zimu.
Nejstarší děti se vypravily do střediska ekologické výchovy Studánka
v Uničově, kde se zapojily do programu: Mají ptáci v zimě hlad?
V adventním čase na děti čeká Mikuláš s nadílkou a filmem, „Čertování“ v MŠ, pohádka Jak si Ježíšek

prosinec 2014

užil české vánoce a zdobení vánočního stromečku.
11. prosince se koná v MŠ vánoční
besídka. Děti předvedou vánoční
pásmo písní, básní, zatančí a zahrají pohádku. Po vystoupení dětí
se na naší nové krásné školní zahradě uskuteční malý vánoční
jarmark - děti připravují malé vánoční ozdoby. Ozdobíme stromeček pro zvířátka, prohlédneme
si zahradu, ochutnáme vánoční
punč, vánoční cukroví a tak jako
loni pustíme lampion štěstí. Zveme všechny rodiče i prarodiče užít
si s námi tento předvánoční čas.
Všem přejeme krásné a šťastné Vánoce
a hodně zdraví v novém roce.
Ryšavá Helena, uč. MŠ

S D H N OV Á H R A D E Č N Á
DATUM

Umístění

DRUH

Konání

26. 4.

Ženy - 3. místo

Muži - 5. místo

Okrsek + TFC

Břevenec

25. 5.

Ženy - 8. místo

Muži - 16. místo

Pohárovka

Janovice

31. 5.

Ženy - 1.místo

Muž i - NP

HE

Odrlice

7. 6.

Ženy - 1.místo

Muž i - NP

TFC

Medlov

14. 6.

Muži - NP

HE

Dolní Libina

15. 6.

Muži – 2. místo

Pohárovka

Brníčko

HE

Střelice

28. 6.

Ženy – 2. místo

29. 6.

Ženy – 1. místo

Muži - NP

VC

Mostkov

5. 7.

Ženy – 3. místo

Muži - NP

HE

Olešnice

6. 7.

Ženy – 4. místo

Muži - NP

HE

Břevenec

12. 7.

Ženy – 7. místo

Muži – 11. místo

HE

Haňovice

13. 7.

Ženy – 6. místo

Muži – 17. místo

VC

Nemrlov

19. 7.

Ženy – 1. místo

TFC

Ješov

26. 7.

Ženy - NP

HE

Šumvald

27. 7.

Ženy – 1. místo

Pohárovka

Nová Hradečná

2. 8.

Ženy – 11. místo

VC

Bludov

9. 8.

Ženy – NP

Muži - NP

HE

Plinkout

9. 8.

Ženy – 5. místo

Muži -NP

Noční - Pohárovka

Janoslavice

16. 8.

Ženy -2. místo

Muži - NP

TFC

Velký Týnec

17. 8.

Ženy – 4. místo

VC

Třeština

30. 8.

Ženy 5. místo

TFC

Chválkovice

30. 8.

Ženy – 1. místo

Muži - NP

Noční - Pohárovka

Troubelice

31. 8.

Ženy- NP
HE - Ženy -10. místo
TFC - Ženy –14.místo
Ženy - 1. místo

Muži - 27. místo
Muži -13.místo
Muži -19. místo
Muži – 17. místo

VC

Bohuslavice

TFC + HE finále

Olomouc

13. 9.
13. 9.
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Muži - NP

Celkové umístění TFC Olomouc

TJ SOKOL NOVÁ HRADEČNÁ
Chtěli bychom tímto upřímně poděkovat zastupitelstvu obce Nová
Hradečná v čele s panem starostou Ing. Müllerem za spolupráci
a finanční spoluúčast při letošní rekonstrukci našeho karnevalového
areálu a prostoru před tělocvičnou
a restaurací Bradlo.

NOVOROČNÍ VÝSTUP NA BRADLO

Ve středu 1.ledna 2015 zveme všechny občany k Novoročnímu

výstupu na Bradlo. Každý účastník, který vystoupí na vrchol Bradla mezi 9:00 a 11:00 hodinou obdrží pamětní list 30. ročníku.

Členové výboru TJ Sokol
Nová Hradečná

Stolní tenis

TJ Sokol Nová Hradečná pořádá
v neděli 21. 12. 2014 turnaj ve stolním tenise pro občany Nové Hradečné. Soutěžit se bude ve dvou
kategoriích, mládež do 15 let a dospělí. Zahájení turnaje bude v 9:00
hodin v tělocvičně TJ.
Vezmi s sebou pálku a sportovní obuv a přijď si změřit své síly
v předvánočním turnaji!

Atletický oddíl

I když atletická sezona skončila již
v září a my jsme se s dětmi přesunuli do tělocvičny, radost z našich
výsledků jsme zaznamenali znovu na začátku listopadu. Pozvání
na slavnostní vyhlášení Běžeckého
poháru dětí a mládeže Olomouckého kraje 2014 dostali z našeho
malého oddílu hned čtyři atleti.

Pohár za první místo v celém olomouckém kraji za pět bodovaných
přespolních závodů získala v kategorii mladších žákyň Maruška Kostelná. Její bratr, Tomáš Macoun,
nezůstal pozadu a získal krásný
pohár za druhé místo v kategorii
přípravek. Z mladších přípravek
pak byli oceněni za celoroční

úspěchy a za účast na závodech
a vyhodnoceni za páté místo i Ema
Trávníčková a Ríša Gogolka. Dětem
moc blahopřeji a přeji jim spoustu
dalších úspěchů a chuť ke sportování.
Také ostatní příznivce pohybu zvu
24. prosince na již tradiční 4. ročník
Běhu za Ježíškem. Pojďte se s námi
opět odreagovat od vánočního
shonu a proběhnout se pohodovým tempem celou naší vesnicí. Sejdeme se tradičně v 10 hod u kostela a poběžíme do areálu mateřské
školky, kde se společně posilníme
teplým čajem, svařákem a vánočním cukrovím. Pro děti bude opět
připraveno malé překvapení.
Krásný zbytek podzimu a pohodové Vánoce přeje všem občanům Nové Hradečné
a příznivcům sportu
Ing. Renáta Mikulková,
trenérka oddílu atletiky
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INFORMACE OBECNÍHO ÚŘADU
Výše místních poplatků na rok 2015
Místní poplatek
za komunální odpad
Dospělý
Dítě
Chataři, chalupáři na 1 nemovitost
Podnikající fyzické a právnické osoby

Poplatek
za měsíc
25,00 Kč
12,50 Kč

Místní poplatek ze psů
Za 1 psa
Za každého dalšího psa

Poplatek
za rok
300 Kč
150 Kč
300 Kč
1 000 Kč
50 Kč
50 Kč

Místní poplatek za pronájem hrobového místa
Poplatek za pronájem pozemku
Poplatek za služby + voda

3 Kč/m2
10 Kč/m2

Občanům, kterým končí v roce 2015 platnost pronájemní smlouvy na hrobové místo, bude vydána nová smlouva,
která se uzavře na dobu 10-ti let a poplatek za pronájem se platí na dobu 5-ti let dopředu.
Místní poplatky jsou splatné ke dni 31.3.2015
Žádáme občany, aby komunální odpad nedávali do plastových pytlů a používali výhradně nádoby k tomu určené!

Termíny svozu domácího
odpadu na rok 2015
Měsíc
leden
únor
březen
duben
květen
červen
červenec
srpen
září
říjen
listopad
prosinec

Termíny svozu plastů
na rok 2015

Den
12.
9.
9.
3.
4.
1. a 29.
27.
24.
21.
19.
16.
14.

PF 2015

8/ Zpravodaj Obce Nová Hradečná

Měsíc
leden
únor
březen
duben
květen
červen
červenec
srpen
září
říjen
listopad
prosinec

Den
6.
2.
3.
28.
26.
23.
21.
18.
15.
13.
10.
8.

Dovolte nám, abychom Vám jménem pana starosty,
zastupitelů a všech pracovníků obecního úřadu v Nové Hradečné
popřáli klidné prožití svátků vánočních a do nového roku 2015
mnoho štěstí, zdraví a spokojenosti.

prosinec 2014

