NOVÁ HRADEČNÁ
zpravodaj obce

Co nás čeká v roce 2013
Vážení spoluobčané,
letošní zima nás snad již definitivně
opustila a vy můžete začít zvelebovat a upravovat svoje zahrady
a okolí svých domů a také se těšit
ze slunečného počasí, kterého se
nám v zimním období dostávalo
pramálo.
Tak jako vy se chystáte přes zimu
na jarní práce, tak také obec se
připravovala na investiční akce
v letošním roce. Podali jsme žádosti o dotaci na nejrůznější úřady
a vyřizovali potřebná povolení.
V letošním roce jsme již zažádali
o dotace z krajského úřadu, a to
o příspěvek na jednotku sboru dobrovolných hasičů, na opravu kříže
na místním hřbitově, z programu
Obnovy venkova na rekonstrukci místní komunikace u telefonní
budky. Tuto komunikaci budeme
rekonstruovat i v případě, že dotaci
nezískáme.
(pokračování na další straně)
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Ve schváleném obecním rozpočtu jsme na ni vyčlenili částku
700 tisíc Kč. Dále jsme podali žádost na Ministerstvo pro místní
rozvoj na vybudování zážitkových hřišť u fotbalového hřiště
a v Hradci u rybníka.
Také nám již byla přislíbena dotace na vybudování tématické stezky
od nádraží ČD přes Hůrku do
hasičského areálu. Součástí této
stezky bude i dřevěná socha v parčíku před základní školou, která
by měla symbolizovat znak naší
obce. Pokud budete mít někdo
z Vás nějaký nápad, myšlenku,

či známého řezbáře, velice rádi
Vaše náměty uvítáme.
Z velkých investičních akcí, na
které jsme podali žádost o dotaci
z regionálního operačního programu, se jedná o úpravy veřejných
prostranství před kostelem a před
sokolovnou. Pokud budeme úspěšní, je realizace těchto akcí naplánována na příští rok.
Také letos se chystáme přihlásit do
soutěže Vesnice roku. Možná jste
někteří zaznamenali výsadbu ovocných stromů v naší obci a vysazení
květin u kapličky. Tyto akce jsou
součástí projektu Ochutnej Hradečnou, o kterém se podrobněji

zmiňuje Ing. Bělařová. Výsadbu
přitom vždy konzultujeme s občany, přičemž „aktivitě se meze nekladou“. Budeme vděční za vaše
názory, příspěvky a pomoc.
Ve spolupráci s akciovou společností Tagros budeme pokračovat
ve výsadbě liniových alejí podél
polních cest. Jedná se o polní cestu
od obecního úřadu na Červeňák,
cestu od Mosevu, kolem kříže k železniční trati a o cestu od fotbalového hřiště k lesu.
Závěrem Vám přeji co nejvíce slunných dní.

Společenská kronika
Narodili se

Natálie Bartošková, Pavel Chovaneček, Barbora Bukovjanová
Rodičům nových občánků gratulujeme a přejeme mnoho šťastně prožitých chvil s jejich dětmi.

Jubilanti

Oldřich Hromek, Marie Chovanečková, Margita Lipská, Františka Pavlíková,
Alena Bartošková, Aloisie Čouková, Marie Dorušáková a Marie Matalová
Obec Nová Hradečná touto cestou gratuluje k významnému životnímu výročí a přeje do dalších let
pevné zdraví, štěstí a osobní spokojenost.

Opustili nás

Miroslav Urbášek a Jan Petřvaldský

Ing. Tomáš Müller, starosta

Vyjadřujeme touto cestou upřímnou soustrast pozůstalým.

Tříkrálová sbírka 2013
Počátkem ledna letošního roku proběhla v naší obci
tradiční Tříkrálová sbírka. Téměř každým rokem je
vybraná částka vždy o něco vyšší než v roce předcházejícím. Letos jste přispěli částkou 19 139,- Kč. Ještě
jednou upřímné díky Vám všem, kteří jste přispěli do
kasiček koledníků. Dovolte ještě též poděkovaní dětem, našim malým koledníkům, a vedoucím skupin za
pomoc při organizaci letošní sbírky.

Masopust v Nové Hradečné.

Vážení občané,

Z činnosti Klubu žen

v letošním roce jsme se rozhodli vydávat náš Zpravodaj v jiné grafické úpravě. Doufáme, že se Vám bude
líbit a že se budete těšit ze čtení zpráv a informací
o dění v naší obci. Zároveň Vás chceme touto cestou
vyzvat k iniciativě a požádat, abyste i Vy, pokud máte
chuť a zájem, přispívali svými postřehy a články do
Zpravodaje. Uzávěrka příspěvků bude vždy 15. posledního měsíce příslušného čtvrtletí. Další číslo by
mělo vyjít v červnu a to znamená, že Vaše příspěvky můžete doručit do 15. června 2013 na e-mailovou
adresu: podatelna@novahradecna.cz

V měsíci únoru jsme uspořádali tradiční maškarní
merendu tentokrát ve stylu Limonádového Joa a divokého západu. K tanci nám zahrála kapela TEQUILA BAND a na plese byla dobrá atmosféra. Poděkovat chceme i obecnímu úřadu za pomoc při zvaní na
maškarní merendu a za zakoupení hlavní ceny.
Připravujeme opět tradiční Setkání generací s oslavou ke Dni matek, které se letos uskuteční v neděli
12.5. 2013

ROK
2006
2007
2008
2009

ČÁSTKA
14 901 Kč
14 365 Kč
16 751 Kč
17 792 Kč

ROK
2010
2011
2012
2013

ČÁSTKA
17 555 Kč
18 000 Kč
18 326 Kč
19 139 Kč

Koledníci: Vojtěch Novák, Patrik Dušek, Hanka
Obíralová, Marie Kostelná, , Kryštof Pospíšil, Patrik
Černý, Sofie Valigurová, Alena Podešvová, Petr Podešva, Lenka a Tomáš Hoffingerovi, Nikola Jořenková, Gabriela Vyroubalová, Kateřina Lipková, Martina Drábková, Miroslav a Radek Dittrichovi, Natálie
Ulrichová, Eva Mrazcinská, Aneta Langerová, Karla
Kubíčková a Richard Gogolka.

Marta Nováková

Hana Ševčíková

Svatava Rutarová a Marta Nováková
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Vedoucí skupin: Marta Nováková, Ilona Müllerová,
Markéta Valigurová, Soňa Hoffingerová, Lenka
Vyroubalová, Lenka Dittrichová a Zdenka Kubíčková.

Koledníci a vedoucí skupin Tříkrálové sbírky 2013.
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VELIKONOCE: POJĎME KE KRISTU
Milí čtenáři následujících řádek,
asi nejednomu z nás teplejší dny
uplynulých dní připomenuly, že se
blíží jaro. A s jarem i svátky, které
nazýváme Velikonoce - letos poměrně brzy, protože datum Velikonoc se řídí prvním úplňkem po
prvním jarním dnu. Křesťané již
téměř 2000 let slaví o těchto svátcích zmrtvýchvstání Ježíše Krista.
Když se zadíváme do kalendářů,
slovíčko Velikonoce najdeme pouze
u pondělí. Že by si tvůrci kalendářů nebyli schopni zjistit, jak dlouho
a ve které dny se tyto svátky slaví?
Nebo snad už ani nepřemýšlíme
o významu těchto svátků?
Pojďme teď na chvíli „jinam“.
V roce 863 z řecké Soluně přicházejí na Velkou Moravu bratři Cyril
a Metoděj. Letos tedy slavíme 1150.
výročí jejich příchodu na naše území. Co nám jejich misie přinesla? Pokud jsme dobře poslouchali
v dějepise, anebo nám to dějepisci nezatajili, jak se to bohužel nejen stávalo, ale i stává, odpověď

je jednoduchá. Pojďme postupně.
Přinesli písmo, které vytvořil Cyril,
aby mohl do slovanského jazyka
přeložit důležitá díla. Jak vypadalo první písmeno abecedy „A“?
Mělo tvar kříže. Poukaz na Kristův kříž, poukaz na to, kde člověk může hledat sílu. Dále přeložili knihy, především liturgické
a evangelia. Sestavili státní zákoník,
který se stal základem práva u nás
a stal se tak i rozvojem státního
útvaru s názvem Velká Morava.
Náš národ bratři Cyril a Metoděj
zařadili mezi kulturní a vzdělané
národy. Jen nevím, jestli jsme dnes
na své základy nezapomněli!
Bohužel musím říci, že to, co
vidím, říká, že máme krátkou paměť. Obracíme se k naukám východních náboženství, kterým „ani
za mák“ nerozumíme, myslíme, že
karty a různá kyvadélka či cosi podobného nám vyloží budoucnost,
necháváme na sebe působit magické rituály z televize, řešíme horoskopy, tzv. andělské karty, ener-

getické čakry a pozitivní energie a štěstí stále nepřichází a mezi
lidmi je stále více depresí a různých duševních zranění. Problém
najdeme v sobě, protože milujeme
sebe a ostatní je nám jedno. Když se
naučíme a budeme mít rádi druhého a teprve pak sebe, začne náš
svět fungovat tak, jak má.
Nabídka svatých bratří, ke které
se chci i já připojit, je tato: Pojďme ke Kristu! A to je i poselství
blížících se velikonočních svátků.
Jedině u Krista ukřižovaného
a zmrtvýchvstalého najdeme – já
i celá společnost – jistotu celého
života. Zde jsme ve škole lásky; k
Bohu i bližnímu. Po celou dobu, kdy
to budeme zkoušet bez Ježíše, budeme živořit… A Velikonoce jsou
o jistotě. Kéž o velikonočních
svátcích dokážeme tuto jistotu
najít.
To přeji každému z Vás.

P. Mgr. Vladimír Mrázek, farář

Velikonoční bohoslužby 2013
24. 3. Květná neděle – Nová Hradečná 7:50
28. 3. Zelený čtvrtek – Nová Hradečná 16:30
29. 3. Velký pátek – Nová Hradečná 16:30
30. 3. Bílá sobota – Nová Hradečná 5: 30 – 19:00 tichá modlitba u „Božího hrobu“
30. 3. Velikonoční vigilie – Nová Hradečná 19:00
31. 3. Zmrtvýchvstání Páně – Nová Hradečná 7:50
1. 4. Velikonoční pondělí – Troubelice 7:50
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Z E Ž I VOTA M A T E Ř S K É Š K O LY
V zimě napadlo dosti sněhu, a tak
si mohly děti užít zimních radovánek. Na zahradě mateřské školy
stavěly sněhuláky, koulovaly se a ze
sněhových koulí vytvořily sněžnou
housenku. Na kopci u Hradiska
jsme pro děti připravili sportování
na sněhu a bobování. Na vycházkách děti pozorovaly ptáky a stopy
zvířat ve sněhu. V lednu měli předškoláci velký den - v základní škole
se konal zápis do 1.třídy.
Děti nejen sportovaly, ale měly

i kulturní program. Do mateřské
školy přijeli za dětmi kouzelníci
a Kašpárek. Ten dětem vyprávěl
příběh o ochraně přírody. Děti
dostaly pozvánku na pohádku
do Troubelic. Pozvali je žáci ze
Základní školy v Troubelicích. Pod
vedením p. uč. Kunderové jim
zahráli pohádku O pekařích
a čertech. Zimní období jsme děti
ukončili maškarním karnevalem.
Do MŠ děti přišly v maskách
známých pohádkových postaviček.

Plnily úkoly, hrály hry a tancovaly.
Na závěr si děti z kouzelného pytlíku vybíraly překvapení.
Teď se s dětmi chystáme na jaro.
Vyrábíme Morenu a přivítáme vílu
Jarněnku.
Zápis do Mateřské školy Nová
Hradečná proběhne 16.dubna
2013 od 8:30 do 12:00 hodin.

Helena Ryšavá

Z E Ž I VO TA Z Á K L A D N Í Š K O LY
I když naši školu už zdobí jarní výzdoba, zima se s námi stále nechce
rozloučit. Před Velikonocemi proto přivítáme jaro tradičním vynášením Morany a přehoupneme se do
posledního čtvrtletí tohoto školního roku.
Prázdniny jsou ještě daleko, tak se
pojďme ohlédnout za prvními měsíci nového roku 2013. Před jednodenními pololetními prázdninami, které letos připadly na pátek 1.
února, proběhl na naší škole zápis
dětí do první třídy pro školní rok
2013/2014. Budoucí prvňáčci si
mohli vyzkoušet práci s interaktivní tabuli a vypadalo to, že se všichni na vyučování zpestřené využíváním interaktivní techniky těší. Do
prvního ročníku by mělo nastoupit
12 dětí. V pěti případech ještě rodiče zvažují odklad povinné školní
docházky.
Celkový počet žáků v naší škole se
tak přehoupne přes číslo 50 a bude
to historicky nejvyšší počet dětí
v novodobé historii školy, které
zasednout do lavic naší málotřídky. To s sebou přinese zvýšené
finanční nároky na provoz i drobné

technické úpravy. Musíme vybudovat novou šatnu pro naše nejmenší
školáky, protože kapacita současné
šatny bude nevyhovující. Již nyní
chci poděkovat členům obecního
zastupitelstva i panu starostovi za
jejich vstřícný přístup.
V týdnu od 15. dubna zahájíme
plavecký výcvik společně s MŠ.
Čeká nás deset dvouhodinových
lekcí plavání, letos opět v Plavecké
škole Delta Mohelnice na krytém
bazénu v Uničově.
Připravujeme také 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 bychom
rádi částečně uhradili atestované
pískoviště na školní zahradu.
Novinkou našeho recyklohraní je
zapojení do nového ekoprojektu ve spolupráci s firmou RE-CO
CZECH s.r.o.. Jedná se ekologickou recyklaci textilního odpadu.
V areálu školní zahrady bude přistaven trvale kontejner na oděv
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a obuv, do kterého bude možné
prostřednictvím paní školnice odevzdávat nepotřebné čisté oděvy
a obuv. Toto šatstvo bude firma
dále třídit a odevzdávat do charitních šatníků po celé České republice. Věřím, že tím přispějeme
k dobré věci a naučíme se být šetrnější k naší Zemi. Děkujeme proto
všem občanům, kteří naši sběrovou akci podpoří.
A na co dalšího se můžeme těšit? Čeká nás exkurze do střediska
ekologické výchovy Sluňákov, do
šumperského divadla si zajedeme
na Malou čarodějnici a se žáky 4. a
5. ročníku se budeme těšit na plánovanou vlastivědnou exkurzi do
Prahy.
Všichni si rovněž prověříme své
cyklistické dovednosti na dopravním hřišti v Uničově a 30. dubna
se tradičně sejdeme na Hůrce při
Sletu čarodějnic. Pak už se budeme
připravovat na oslavy Svátku matek, červnové radovánky při oslavě
MDD, zahradní slavnost s přespáním ve škole a vysvědčení.

Soňa Trávníčková, řed. ZŠ

TJ SOKOL NOVÁ HR ADE ČNÁ
Tabulka podzim 2012
Být jiní
Jestliže CHUŤ je prvním předpokladem (a tak trochu motorem)
k tomu, aby se cokoliv začalo
dít, něco změnilo, něco udělalo,
potom STEJNĚ NALADĚNÍ
LIDÉ jsou k tomuto nutností. Setkat se s lidmi stejného myšlení,
těmi, co jsou ochotni vyslovovat
a také přijímat názory a nápady,
tvořit, věnovat volný čas věcem
obecným, je velké štěstí. V Nové
Hradečné se mi to podařilo.
Jistěže se lze nechat inspirovat (to
je dobré vždy) a potom jednoduše
opisovat a kopírovat různé, co kdy,
kde a jak bylo uděláno. V obcích
tak potom vidíme stejné lavičky a odpadkové koše, děti si hrají
na stejných herních prvcích , informační tabule jsou stejné v Krkonoších i na Hané. Do obcí pronikají barevné kultivary stromů
a keřů, hrušky a jabloně s okrasný-

mi nepoživatelnými plody, stříbrné smrky. Řady tújí z Holandska,
kobercové trávníky z Polska,
závlahové systémy z Číny, rašelina
z Pobaltí …
Něco tady zkrátka nehraje. Něco
je hrozně nepřirozené, zbytečné,
drahé.
BÝT NĚČÍM VÝJIMEČNÍ znamená najít „téma“ (a nemusí být nutně převratné nebo drahé). Téma je vlastně NÁPAD. Tak
jak na každém ze začátků: vyklíčí
někde v podvědomí, opatrně se
vysloví nahlas a je-li přijatelný,
uskutečnitelný, začne se rozvíjet
dál. Do šířky, do dalších směrů.
U vás, v Nové Hradečné, nejspíš
z jadýrka jabloně okolních sadů,
ze zbytků krásných starých kamenných zídek, do hranic vyskládaného dřeva, z „obyčejných“ dřevěných laťkových plotů, ovocných stromů v zahradách a ranního zpěvu kohoutů v nich, vůně

a chuti domácí slivovice a z nádherně
meandrujícího
potoka
s poetickým jménem Brabínek,
vyrostl nápad OCHUTNÁVEJ
HRADEČNOU.
Nápad vysazovat v obci stromy
a keře, všechny jenom s jedlými
plody, které jsou velká dobrota
a které každý procházející Hradečnou může ochutnávat.
Za pár let budete moci chutnat
plody stromů a keřů nám známých,
ale i těch zapomenutých, které
znaly naše babičky, a také plody
méně nebo úplně neznámé.
V dalším článku příštího vydání
Zpravodaje Vás s nimi seznámím
(a udělám to velmi ráda).

Hana Bělařová, zahradní architekt, žijící na Přerovsku, narozená
v Posázaví - v hájence, v kraji tak
moc podobném tomu vašemu…

Pořadí
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.

Tým
Sokol Babice A
Sokol Bohuňovice B
Sokol Újezd u Uničova
FK Nemilany
Sokol Chomoutov
FC Lužice
Sokol Paseka
Sokol Střelice A
Sokol Nová Hradečná
Sokol Štarnov
FK Hlubočky B
Sokol Těšetice A
SFK Nedvězí
FK AUTODEMONT Horka

Zápas
14
14
14
14
14
14
14
14
14
14
14
14
14
14

+
9
8
8
8
7
5
5
5
3
4
4
5
3
2

0
4
3
2
1
3
5
3
3
7
3
3
0
3
4

1
3
4
5
4
4
6
6
4
7
7
9
8
8

Skóre
30 : 15
44 : 27
32 : 21
35 : 25
30 : 25
28 : 26
29 : 29
26 : 27
18 : 19
14 : 25
25 : 37
17 : 31
21 : 34
34 : 26

Body
31
27
26
25
24
20
18
18
16
15
15
15
12
10

Rozpis II. třídy mužů, Jaro 2013
Domácí
FK AUTODEMONT Horka
Sokol Nová Hradečná
Sokol Babice A
Sokol Nová Hradečná
Sokol Nová Hradečná
Sokol Bohuňovice B
FC Lužice
Sokol Nová Hradečná
Sokol Chomoutov
Sokol Nová Hradečná
Sokol Střelice A
Sokol Nová Hradečná

Hosté
Sokol Nová Hradečná
FK Nemilany
Sokol Nová Hradečná
Sokol Štarnov
SFK Nedvězí
Sokol Nová Hradečná
Sokol Nová Hradečná
Sokol Těšetice A
Sokol Nová Hradečná
Sokol Paseka
Sokol Nová Hradečná
Sokol Újezd u Uničova

Termín
06.04. 16:00
14.04. 16:30
20.04. 16:30
28.04. 16:30
01.05. 16:30
05.05. 16:30
11.05. 16:30
19.05. 16:30
25.05. 16:30
02.06. 16:30
09.06. 16:30
16.06. 16:30

Den
SO
NE
SO
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Hřiště

Nedvězí

Klub žen Nová Hradečná ve spolupráci s SDH Nová Hradečná a Obecním úřadem v Nové Hradečné

Vás zve 30.dubna 2013 na tradiční

SLET ČARODĚJNIC NA HŮRCE
Sraz čarodějnic pro lampiónový průvod je v 18.30, dolní konec
u mateřské školky a horní konec u školy.
Děti v Mateřské školce se také převlékly do masek.
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Čeká na Vás tradiční občerstvení a ohňostroj.
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HASIČI INFORMUJÍ
V krásných teplých jarních dnech
lidé začínají uklízet své zahrádky
po uplynulé zimě. Mezi jejich pracovní činnosti, kterým věnují svůj
čas, patří i vypalování staré suché
trávy. Je to sice nejrychlejší způsob
likvidace, ale vyvstává otázka, zda
je to i nejbezpečnější a nejekologičtější řešení. Lidé by si měli
v první řadě uvědomit, že provádět vypalování porostů je zakázáno
podle zákona 133/1985 Sb., o požární ochraně, § 17 odst. 3 písm. f).
Porušení tohoto zákazu může být
příčinou vzniku požáru s velkými

škodami na majetku či ohrožení zdraví nebo životů občanů. Za
přestupek na tomto úseku lze uložit fyzické osobě pokutu do výše
25 000,- Kč, právnické osobě nebo
podnikající fyzické osobě provozující činnost bez zvýšeného požárního nebezpečí pokutu do výše
250 000,- Kč, právnické osobě
nebo podnikající fyzické osobě
provozující činnost se zvýšeným
požárním nebezpečím pokutu
do výše 500 000,- Kč.
Existuje však určitý rozdíl mezi
vypalováním a spalováním. Vypa-

lováním se rozumí plošné vypalování např. trávy nebo strniště, a to
je zakázáno, spalováním se rozumí
např. zapálení shrabané trávy na
hromadě. Jak při vypalování, tak
také při spalování staré trávy mohou lidé zavdat příčinu ke vzniku požáru, ohrozit život a zdraví
osob, zvířata nebo majetek. Lidé by
neměli v žádném případě spalovat
trávu při větru, kdy by hrozilo další rozšíření ohně, nebo v blízkosti
snadno vznětlivého materiálu (suché trávy, sena, slámy,…) nebo lesa,
kdy hrozí vznik požáru.

SDH Nová Hradečná
Zima pomalu doznívá a ptáci již zpěvem vítají jaro.
Počátek roku jsme zahájili výroční schůzí za účasti
hostů z okolních sborů a starosty obce. Jaro jsme přivítali 16.3. na Hasičském bále. Tímto bychom chtěli
poděkovat všem sponzorům za bohaté dary do tomboly.
V letošním roce máme mnoho plánů. Čeká nás jarní sběr železa, za který našim spoluobčanům předem děkujeme. Na 30. 4. plánujeme ve spolupráci
s Klubem žen tradiční Pálení čarodějnic
s ohňostrojem.
Pohárová soutěž mužů a žen nás čeká 3.8.2013.
Tato soutěž je zařazena do Hanácké extraligy . Také
pořádání dětské pohárové soutěže, která se uskuteční
dne 8.9. v 9.30 v areálu SDH. Tato soutěž je zařazena
do Ligy mladých hasičů. Na všechny tyto akce jste
srdečně zváni a rádi vás uvidíme.
Čeká nás i práce na hasičském areálu. A samozřejmě
příprava a účast na pohárových soutěžích.
Za SDH Nová Hradečná
Jaroslav Kunert ml., velitel sboru

srdečně zveme. Soutěž je zařazena do Ligy mladých
hasičů okresu Olomouc. Tato soutěž se koná dne 8.9.
od 9:30 v areálu SDH. Přijďte se podívat, jaké pokroky jsme udělali. Do kroužku chodí děti od 5 do 15-ti
let. Pokud má někdo z dětí zájem navštěvovat tento
kroužek, může se za námi přijít podívat. Trénujeme
vždy ve středu od 17:00 na hasičském areálu.
Za oddíl mladých hasičů
Andrea Silná

Oddíl mladých hasičů
Přišlo k nám jaro a my se již nemůžeme dočkat nastávající sezóny. V zimních měsících jsme nezaháleli
a pilně trénovali, aby se nám v letošním roce dařilo
aspoň tak jako v loňském roce. Letos nás čeká mnoho soutěží.
Ale hlavně budeme pořádat pohárovou soutěž mladých hasičů v Nové Hradečné, na kterou Vás tímto
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Pálení Morany v Základní škole.

