NOVÁ HRADEČNÁ
Zpravodaj obce

Vážení spoluobčané,
přestože od posledního vydání
obecního zpravodaje uplynuly
pouhé tři měsíce, v naší obci se
toho událo poměrně dost. Dovolte mi proto stručnou rekapitulaci
toho podstatného.
V samotném závěru loňského
roku jsme měli možnost navštívit
tradiční adventní koncert, který
vděčným posluchačům jako vždy
nadělil příjemnou vánoční pohodu. Sportovci si mohli na Štědrý
den vyběhnout „za Ježíškem“.
Počet účastníků běhu rok od roku
roste, tohoto ročníku se zúčastnilo rekordních 60 běžců, což svědčí
jak o rostoucí popularitě této více
než sympatické akce, tak o potřebě nejen občanů Nové Hradečné
zpestřit si často nadmíru opulentní sváteční dny pohybem. Protáhnout svá těla jsme si mohli také při
již 29. ročníku novoročního výstupu na Bradlo.
Také do naší vesnice začátkem

Duben 2014
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ledna dorazili Tři králové a dlužno
dodat, že Nová Hradečná se výší
darů řadí k nejlepším v celém Olomouckém kraji. A následovala plesová sezóna, kterou jsme zakončili
bujarým masopustním průvodem
našich žen a maškarní merendou.
V březnu jsme také přivítali osm
nových občánků a všechny s úsměvem... Fotografie z výše uvedených
akcí si můžete prohlédnout na
obecních internetových stránkách
http://www.novahradecna.cz/.
Obdobně nabitý program nás
čeká v roce letošním. Bude to celá
řada tradičních kulturních a společenských či sportovních akcí, o
kterých se rozepisují blíže zástupci
jednotlivých spolků a organizací.
Ústředním tématem roku je však
připomínka 770 let od první písemné zmínce o obci. Hlavní oslava výročí je plánována na říjen
a už nyní mohu naznačit, že pro
Vás chystáme nejedno překvapení.
V zimních měsících jsme také

čtvrtletník

MK-ČR-E-14853

zpracovali a následně podali žádost
o dotaci z Operačního programu
Životní prostředí, a to na environmentální výchovu dětí v mateřské
škole. Podle našeho názoru je totiž
třeba pěstovat v dětech něco tak
zdánlivě „obyčejné“, jako je vztah
k přírodě. Zažádali jsme rovněž
o příspěvek z Programu rozvoje
a obnovy venkova – konkrétně na
nátěr fasády základní školy a vybudování keramické dílny v suterénu.
V současné době připravujeme i
žádost na zlepšení systému protipovodňové ochrany obce. Během
zimy jsme také dokončovali projekt revitalizace centra před kostelem a před areálem TJ Sokol. Nyní
očekáváme výsledky výběrového
řízení na dodavatele stavebních
prací. Pokud nedojde ke komplikacím, stavbu bychom měli zahájit
začátkem května.
Ing. Tomáš Müller

SPOLEČENSKÁ KRONIKA
Narodili se

Ela a Jakub Pavlíkovi
Rodičům nových občánků gratulujeme a přejeme mnoho šťastně prožitých chvil s jejich dětmi.

Jubilanti

Marie Drábková, Marie Koňaříková, Emilie Nesetová, Milada Macková, Oldřich Hromek,
Marie Chovanečková, Mária Kostelná, Margita Lipská, Marie Matalová, Božena Chovancová
a Marie Dorušáková.
Obec Nová Hradečná touto cestou gratuluje k významnému životnímu výročí a přeje do dalších let pevné
zdraví, štěstí a spokojenost.

Významné životní jubileum oslavila dne 13.2.2014 paní Margita Lipská, nejstarší obyvatelka naší obce.
Jménem celé obce jsme jí popřáli hodně zdraví a pohody.

Opustili nás

Zdeněk Langer, Jiří Macek
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 Nová Hradečná, pěkně Vás všechny zdravím
z fary.
Vše kolem nás se začíná jarně probouzet. A my lidé, bytosti myslící
a svobodné, jsme snad na tom podobně. Proč to slovo „snad“?
Ze své povahy někteří z nás jsme
i leniví. Udělat něco dobrého, navštívit nemocnou osobu, přinutit
se uklidit to, co dávno mělo být
uklizeno, využít jinak a lépe nám
svěřený čas atd., to může být problém. Na hřbitově v Getsemanské
zahradě, která je součástí farního
kostela sv. Vavřince, je malá hora
s křížky. Lidé k ní přichází a berou
si domů křížek patřičné barvy. Na
každém křížku je napsaný na jeden

týden malý úkol. Po splnění úkolu
je možné křížek zalepit a umístit
ho do této hory, do hory Golgoty. Proč taková snaha něco dělat?
Vždyť i takto se dá probouzet to,
co v každém z nás je dobrého.
Někdy je nám probouzení něčím
nebo někým jiným ztěžováno. Spíše můžeme prožívat vnitřní nepokoj, který brání něco dělat pěkně.
Občas vidíme nebo slyšíme věci,
které nejsou dobré a mohou nás
i děsit. Pokud prožíváte něco podobného u vás doma a chtěli byste
o tom mluvit, popsat to, zeptat se,
co by se dalo s tím dělat, zastavte se. Rád Vám budu naslouchat,
a budete-li chtít, rád Vám k tomu
něco řeknu.
Před námi je velmi oblíbená a již
tradiční akce s bohatým progra-

mem - Noc kostelů, která bude
v pátek 23. května. Při ní se můžeme osobně potkat a povykládat.
Nebo kdykoliv, nejlépe po telefonní domluvě, se zastavte na faru.

Přeji nám dobré probouzení
a Vám všem dobré a pokojné dny.
Otec Pavel

CHARITA NABÍZÍ SVOJE SLUŽBY
POTŘEBNÝM
Obracíme se na Vás vážení občané
obce Nová Hradečná. Pokud znáte
někoho ve svém okolí, kdo potřebuje pomoc s péčí o svou osobu či
domácnost, nebo vy sami přemýšlíte o tom, že už nejlépe nezvládáte
tyto běžné úkony, tak prosím neváhejte nás oslovit a rádi Vám pomůžeme s řešením, prostřednictvím
Charitní pečovatelské služby.
Charitní pečovatelská služba v Uničově je terénní služba, jejíž posláním je pomoc a podpora uživatelům z Uničova a okolí.
Služba je poskytována seniorům,
osobám se sníženou soběstačností
v základních životních dovednostech z důvodu věku, chronického
onemocnění a zdravotně postiženým, jejichž situace vyžaduje pomoc jiné fyzické osoby.

Je to pomoc nejen samotnému uživateli služby, ale také rodinným příslušníkům, kteří se o své příbuzné
nemohou dostatečně postarat.
K základním činnostem patří pomoc při zvládání běžných úkonů,
jako např. pomoc při osobní hygieně, pomoc při přípravě stravy,
dovoz oběda, pomoc při zajištění
chodu domácnosti a také zprostředkování kontaktu se společenským prostředím.
Službu zajišťujeme v domácnosti uživatelů a uživatel si tuto péči
hradí.
V případě zájmu o pečovatelskou
službu máte možnost se obrátit
na vedoucí Charitní pečovatelské
služby v Uničově Bc. Petru Kejvalovou, tel. 605 897 998, která Vás
bude informovat o službě.
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O našich dalších sociálních a zdravotních službách, jako například
Charitní ošetřovatelská služba,
Nízkoprahové denní centrum
SCHOD s rozšířeným projektem
„Dluhy nejsou samozřejmost“,
Klub POHODA nabízených Charitou v Uničově se můžete se svým
dotazem obrátit na tel. 585 054 519.
Nebojte se využít našich služeb,
které Vám mohou pomoci a zdolat
nesnáze ve stáří.
Pěkné JARO Vám přeje, Bc. Alena
Charouzová – vedoucí Charity
v Uničově

Z E Ž I VO TA Z Á K L A D N Í Š K O LY
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, na které navazovaly týdenní jarní prázdniny,
letos bohužel bez sněhu a zimních
radovánek. Před prázdninami ještě
na naší škole proběhl zápis do 1.
ročníku pro školní rok 2014/2015.
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 prvního ročníku bylo
zapsáno šestnáct dětí.
Naši školu už zdobí jarní výzdoba, vždyť jsme už společně vynesli
Moranu a přivítali jaro. Čeká nás
ještě poslední nezvládnuté učivo a
tolik očekávané prázdniny. V týdnu od 4.dubna zahájíme plavecký
výcvik společně s MŠ Nová Hradečná. Absolvujeme deset dvouhodinových lekcí plavání, letos opět v
Plavecké škole Delta Mohelnice na

krytém bazénu v Uničově. V prvním dubnovém týdnu 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 letní ozdravný pobyt
v přírodě a odměny pro děti. Letos vyrazíme v neděli 22. června a
vypravíme se poprvé na Třemešek.
Domů se budeme vracet ve čtvrtek
26.6. a v pátek si ještě odskočíme
do školy pro vysvědčení a hurá na
prázdniny! Děkujeme proto všem
občanům, kteří naši sběrovou akci
podpoří a sníží tak celkové výdaje
rodičů na tuto akci.
A na co dalšího se můžeme těšit?
Čeká nás výuka na dopravním hřišti v Uničově, starší děti exkurze na
expozici času v Muzeu ve Šternberku, 30. dubna se tradičně sejdeme
na Hůrce při Sletu čarodějnic. Pak
už budeme připravovat svá vystoupení ke Svátku matek, Noci kostelů
a obecní slavnosti.
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V letošním roce slaví narozeniny
také naše škola. Školní budova,
ve které se učíme, byla slavnostně otevřena v roce 1934. K jejímu
osmdesátému výročí jí společně
s naším zřizovatelem (Obcí Nová
Hradečná) chceme nadělit nový kabát. Na podzim připravujeme další doprovodný program. Ve škole
chceme vytvořit expozici s pracovním názvem: Jak se učilo tenkrát…
kde bychom rádi prezentovali staré učební pomůcky a potřeby, v
rámci dne otevřených dveří. Část
expozice bude zapůjčena z Muzea
Komenského v Přerově, část chceme zajistit sami. Pokud tedy máte
doma starý Slabikář, Početnici, penál, školní fotografie, či cokoliv jiného s čím bychom se mohli setkat
ve škole minulého století, velmi
uvítáme, pokud nám tyto exempláře zapůjčíte. Kontaktovat můžete
všechny zaměstnance ZŠ osobně nebo na tel: 585 032 307, 739
303 615. Předem VELKÉ DÍKY
VÁM!
					
Mgr. Soňa Trávníčková. řed. ZŠ

Z E Ž I VOTA M A T E Ř S K É Š K O LY
Skončilo nám zimní období. I když
se děti nedočkaly sněhu, bylo pro
ně přichystáno několik akcí. Bylo to
Tříkrálové vinšování, odlévání stop

zvířátek v přírodě, krmení ptáčků. ganizován maškarní karneval. Děti
Sedm dětí se zúčastnilo lyžařského v maskách tancovaly, plnily různé
výcviku. Za dětmi také přijela po- úkoly a měly připravené pohoštění.
hádka a kouzelnice. Pro děti byl zor-

V nadcházejícím jarním období nás čekají tyto akce:
• Divadlo v Šumperku –
pohádka Kuba a Kuba
Kubikula
• Kino Uničov – pohádka Rákosníček.
• Vítání jara – pálení
Moreny. Podle počasí nás čekají výlety do
okolí obce. Od 4. dubna budou předškoláci každý pátek jezdit
na bazén do Uničova.
Společně se připravíme
na velikonoční svátky
a pálení čarodějnic.
• 15. dubna se bude konat zápis do MŠ Nová Hradečná v době od 8:00 do 11:00 hodin.
						

Vedení MŠ

TJ SOKOL NOVÁ HRADEČNÁ
TABULKA - podzim
Rk.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.

Tým
Sokol Paseka
FK Nové Sady B
FK Autodemont
Sokol Chomoutov
Sokol Újezd u Uničova
FC Drahlov
FK Nemilany
Sokol Dlouhá Loučka
FC Lužice
1.SK Šternberk
Sokol Střelice
Sokol Nová Hradečná
TJ Těšetice
Sokol Bohuňovice B

Záp
14
14
14
14
14
14
14
14
14
14
14
14
14
14
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+
9
9
9
9
8
7
6
5
5
4
3
3
2
2

0
3
3
3
1
1
2
3
3
2
4
3
2
4
0

2
2
2
4
5
5
5
6
7
6
8
9
8
12

Skóre
44:19
41:17
38:19
24:13
34:16
31:19
21:22
21:20
18:21
22:27
15:30
13:39
15:46
20:49

Body
30
30
30
28
25
23
21
18
17
16
12
11
10
6

PK

(Prav)
-9
-9
-9
-7
-4
-2
0
( -3)
( -4)
( -5)
( -9)
(-10)
(-11)
(-15)

/pokračování z předešlé strany/
Rozpis II. Třídy mužů, TJ Sokol Nová Hradečná / Jaro 2014
Kolo

Den

Datum

Soupeř

Hodina

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

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

30.03.
06.04.
12.04.
20.04.
27.04.
04.05.
10.05.
18.05.
25.05.
01.06.
08.06.
14.06.

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

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
Autobus odjezd
14:15 /auta
14:30 / auta
15:00 /auta
15:00 /auta
15:00 /auta

14:45 /auta

Oddíl kopané je v roce 2014 finančně podporován Olomouckým krajem.

Podpořme svojí účastí naše děti a Základní školu v Troubelicích
v jejich pokusu o překonání rekordu
– 206 klapačů a hrkačů na jednom místě – a zápisu do Knihy rekordů!“

ZÁKLADNÍ ŠKOLA TROUBELICE
ve spolupráci s RS při ZŠ a Obecními úřady Troubelice, Nová Hradečná a Lipinka

Vás srdečně zve na Vítání jara, které se uskuteční

ve středu 16.4. 2014 v 16:00 hodin a jehož součástí bude i

POKUS O ZÁPIS DO ČESKÉ KNIHY REKORDŮ
v počtu klapačů a hrkačů shromážděných na jednom místě.
Prosíme všechny chlapce a chlapy, strýce, dědečky, tatínky, bratrance, syny, vnuky a
občany, aby nám přišli pomoci tento rekord vytvořit.
V doprovodném programu proběhne i soutěž o nejchutnější velikonoční mazanec,
nejkrásnější velikonoční vajíčko, nejoriginálnější velikonoční ozdobu, nejkrásnější
velikonoční mrskačku, nejstaršího klapače a o nejvíce klapačů z jedné vesnice.
Občerstvení a dobrá zábava jsou zajištěny.
Bližší informace naleznete internetových stránkách školy.
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TŘÍKRÁLOVÁ SBÍRKA 2014
Tříkrálová sbírka v naší obci úspěšně proběhla v sobotu 4. ledna. Malí
koledníci a jejich vedoucí vybrali na
charitní sbírku částku 18 787 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 366.458,- Kč, což je
asi o 15.000,- Kč více než vloni.
Všem dárcům upřímné díky.
Přispění do této sbírky je známkou
toho, že nejsme lhostejní k osudu
druhých, a to je na Tříkrálové sbír-

ce to podstatné. Děkuji také jmenovitě dětem Anetce Langerové,
Nikole Ulrichové, Adélce Pořízkové, Marušce Kostelné, Alence
Podešvové, Patriku Černému. Karle a Štěpánovi Kubíčkovým, Evě
a Ladíkovi Mrazčinským, Gábince Vyroubalové, Katce a Kubovi
Lipkovým, Hance Obíralové, Vojtovi Novákovi a Patriku Duškovi.
A také vedoucím skupinek Iloně
Müllerové, Alici Langerové, Lence
Vyroubalové a Zdence Kubíčkové.
		
Marta Nováková

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

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 11.5.2014 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.
Klub žen
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ODDÍL MLADÝCH HASIČŮ NOVÁ HRADEČNÁ
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 srdečně zveme. Soutěž
je zařazena do ligy mladých hasičů
okresu Olomouc. Tato soutěž se
koná dne 14.9. od 9:30 na areále
SDH. Přijďte se podívat, jaké pokroky jsme zase 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. Trénink
máme vždy v e středu v 17:00 na
hasičském areále.
Za oddíl mladých hasičů: Silná Andrea.

Termíny soutěží, kterých se chceme s dětmi zúčastnit:
19.4. Velký Újezd CTIF
15.6. Mezice
4.5.
Loučany
22.6. Horka nad Moravou
10.5. Dolany - Plamen
6.9.
Olomoucký drak
18.5. Drahlov
14.9. Nová Hradečná
25.5. Trusovice
28.9. Olomouc vyhodnocení (štafety)
1.6.
Dolpolazy
4.10. Šumperský Soptík
8.6.
Nenakonice
11.10. Nové Dvory BZPV

Klub žen Nová Hradečná ve spolupráci s SDH Nová Hradečná a Obecním úřadem v Nové Hradečné
Vás zve 30.dubna 2014 na tradiční

SLET ČARODEJNIC NA HŮRCE

Sraz čarodějnic pro lampiónový průvod je v 18:30, dolní konec u mateřské školky a horní konec u školy.
Čeká na Vás tradiční občerstvení a ohňostroj.
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