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NOVÁ HRADEČNÁ
ZPRAVODAJ OBCE j a r n í

Vážení spoluobčané,
zima se neodvratně chýlí ke konci. A i když to
tak občas nevypadá, jaro je za dveřmi. Přibývá prosluněných dní a my už netrpělivě
vyčkáváme, abychom vyrazili do našich zahrádek. Mnozí z Vás již pilně předpěstovávají
na okenních parapetech sazeničky paprik,
rajčat a jiné zeleniny či květin. Sledujeme,
jak nám ve sklenících roste povzbuzen prvními jarními paprsky slunce salát, ředkvičky
a jiné. Je tu čas, kdy se nejen probouzí příroda k životu, ale i my se s novou silou a nadějí
pouštíme do díla. I letos nás čeka spousta
práce a úkolů.
A jaké investiční akce letos chystáme? Pokud
dobře dopadnou žádosti o dotaci, pustíme se
do rekonstrukce fotbalových šaten a výstavby

atletické běžecké dráhy pro naše atlety. Dále
také pracujeme na přípravě odkanalizování
naší obce a v současné době potřebujeme
dořešit některé technické a hlavně ekonomické záležitosti. Věříme, že v příštím čísle
zpravodaje vám budeme moci poskytnou
ucelené informace.
A ještě nám dovolte Vás požádat o to, abyste
parkovali svá vozidla ve dvoře či v garážích.
Množství aut a vyjeté koleje na trávnících
u některých domů nejsou pěknou vizitkou
Nové Hradečné. Přejeme nám Všem hodně
sil, ať se práce daří.
Svatava Rutarová
a Marta Nováková
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ZE ŽIVOTA MATEŘSKÉ ŠKOLY

SPOLEČENSKÁ KRONIKA
Jubilanti
Oldřich Hromek, Maria Kostelná, Josef Podešva, Jarmila Petřvalská, Mária Díbalová, Helena Kalusová, Ludvík Kantor,
Jo sef Drábek, Miroslav Matal, Margita Lipská, Františka Pavlíková, Aloisie Čouková, Radoslava Škrlová, Zdeňka Lukášová,
Jan Müller, Bedřiška Blažková, Jaroslav Kalus, Josef Štencl, Ladislav Pop, Marie Müllerová a Josef Žampach
Obec Nová Hradečná touto cestou gratuluje k významnému životnímu výročí
a přeje do dalších let pevné zdraví, štěstí a spokojenost.

Ze života
naší MŠ
►► Do naší mateřské školy zavítalo
maňáskové divadlo. Děti zhlédly několik pohádek (např. O veliké řepě a Třech
kůzlátkách), během představení si moh-

Opustili nás

«

Michal Oblouk, Jan Puda, Milada Macková a Emilie Macounová
Vyjadřujeme touto cestou upřímnou soustrast pozůstalým.

Z NAŠÍ FARNOSTI
Smrt nemá
poslední slovo
►► „Bože, proč…?!“ Kolikrát už jsme
slyšeli nebo řekli tato slova? Kolikrát
jsme měli pocit, že nic nemá cenu, že
jsme bezmocní vůči zlu či utrpení, že
přes veškerou snahu nemůžeme pomoci
těm, na kterých nám záleží, že nás nikdo
nechápe… A nemuselo se jednat o velké
těžkosti nebo nějaké neštěstí. Někdy se
nás dotkne necitlivé slovo nebo nezájem
druhých o to, co se nám zdá důležité. A začínáme mít pocit, že nám nikdo nerozumí,
že o nás nikdo nestojí, ani lidé, ani Bůh…
Jak rádi bychom v různých situacích
našeho života znali odpověď na tuto
otázku. Ještě raději bychom byli, kdybychom se tak vůbec ptát nemuseli.
I v Bibli se tato otázka nezřídka vyskytuje. Mužové i ženy, kteří zakusili velké
boží činy ve svém životě, znají chvíle
prázdnoty, kdy na ně doléhá tíha života
a Božího mlčení, tíha toho, že Bůh, k němuž volají o pomoc, neodpovídá.
Místo odpovědi máme před sebou
o Velikonocích tragickou událost jedinečného muže, který změnil svět niko-

liv tím, že zabíjel druhé, ale tím, že se
sám nechal zabít přibitím na kříž. Tento
člověk, který svým vrahům odpouští,
když ho zabíjejí, je Synem Božím, který
„nelpěl na tom, že je rovný Bohu, ale
sám sebe se zřekl, vzal na sebe přirozenost služebníka… ponížil se a byl poslušný až k smrti, a to k smrti na kříži“ (Filip
2,7-8). Vysvětlení nám podává on sám
v evangeliu sv. Jana: „Bůh tak miloval
svět, že dal svého jednorozeného Syna,
aby žádný, kdo v něho věří, nezahynul,
ale měl život věčný“ (Jan 3,16). Z lásky
k nám Kristus umírá na kříži!
Svým vzkříšením dosvědčuje, že smrt
nemá poslední slovo. Zve nás, stejně jako
své učedníky, abychom žili spojeni s ním
a tak měli také naději, že vstaneme k novému životu.
Už při poslední večeři, kterou si připomínáme na Zelený čtvrtek, vysvětloval svým
apoštolům, jak s ním mohou zůstat: „Jako
si Otec zamiloval mne, tak jsem si já zamiloval vás. Zůstaňte v mé lásce. Zachováteli má přikázání, zůstanete v mé lásce, jako
já zachovávám přikázání svého Otce a zůstávám v jeho lásce“ (Jan 15,9-10). Je si
vědom toho, že sami to nedokážeme, ale
můžeme toho docílit jen s jeho pomocí.
Při mši svaté o Zeleném čtvrtku probíhá

také obřad mytí nohou. Připomíná, jak
Ježíš na začátku večeře umyl apoštolům
nohy. Když si Petr nechtěl nechat od Ježíše
nohy umýt, neboť byl přesvědčen, že jeho
mistr nemůže dělat tak podřadnou práci,
Ježíš mu řekl: „Jestliže tě neumyji, nebudeš
mít se mnou podíl“ (Jan 13,8). Připusťme,
že i my potřebujeme od Ježíše, aby nás
umyl. Potřebujeme očistit od hříchu, potřebujeme očistit i naše úmysly a skutky,
aby se v nich neprojevovalo naše sobectví
nebo je nekazila naše pýcha. A přijímejme
ho rádi jako pokrm ve svatém přijímání,
když nám dává sebe, aby rozmnožoval
naši lásku a sytil nás k novému životu. Tak
s ním už nyní žijeme nový život a smrt nás
nemůže rozdělit. Naopak naše spojení
s Bohem upevní.
Ať si ve všech těžkostech a trápeních života uvědomujeme, že Ježíš
Kristus prošel cestu kříže před námi,
že nás zvedá, když padáme, osvobozuje od zla a chce stále proměňovat
svou láskou, abychom ji mohli v plnosti prožívat v novém životě.◄
Přeje P. Karel Janečka
farář

BOHOSLUŽBY VE SVATÉM TÝDNU A O VELIKONOCÍCH
Zelený čtvrtek 29. 3.
Velký pátek 30. 3.
Velikonoční vigilie 31. 3.
Neděle Zmrtvýchvstání 1. 4.
Pondělí velikonoční 2. 4.

Nová Hradečná 16.30 hodin
Nová Hradečná 16.30 hodin
Nová Hradečná 20.00 hodin
Nová Hradečná 7.50 hodin
Troubelice 7.50 hodin

Požehnané

Velikonoce

«

Maškarní karneval

ly zatancovat a zazpívat známé písně.
Na představení přišly maminky s dětmi
z naší obce. Zimní období jsme zakončili maškarním karnevalem, který se

«

O špinavém prasátku

z důvodů nemoci uskutečnil dvakrát.
Vše proběhlo na výbornou. Pro děti byl
připravený zábavný program s různými
úkoly. Odměnou pro ně bylo vyhlášení
tomboly s občerstvením.

Maškarní karneval

Začátkem jara se připravujeme na
zvelebení naší zahrady ve spolupráci
rodičů, kde pro děti budeme vytvářet
různé koutky na podporu rozvoje přirozené zvídavosti a pobytu na čerstvém vzduchu. ◄

Zdenka Maulerová
ředitelka MŠ

ZE ŽIVOTA ŠKOLY

«
«

Maškarní karneval

Fandíme hokeji

►► 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
školní úsilí. Odměnou všem za tuto práci
byly jednodenní pololetní prázdniny.
Ve škole žijeme nejen učením, ale rádi
se společně také pobavíme. Mezi velmi

oblíbenou akci patří maškarní karneval,
kterého se letos zúčastnil rekordní počet
masek. Organizátorky z řad zaměstnanců ZŠ si pro děti připravily spoustu her
a dobré zábavy. Pro malé zpěváky jsme
zorganizovali soutěž Hradečanský slavíček. Všichni zpěváci získali za svá krásná
vystoupení sladkou odměnu.
Naši školu už pomalu začíná zdobit jarní výzdoba, koncem března vyneseme
Moranu a přivítáme jaro. V květnu proběhne tradiční 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 ozdravný pobyt, který
plánujeme na druhou polovinu červ-

na. Letos strávíme týden v Čenkovicích
v Orlických horách a věřím, že se zde
utuží náš kolektiv a prožijeme krásný
týden v přírodě.
A na co dalšího se těšíme? Čeká nás výuka na dopravním hřišti v Uničově, dokončíme plavecký výcvik pro děti 1. - 4. ročníku na plavecké škole v Uničově, Den
Země a mnoho dalších akcí. Mezi nejvýznamnější z nich určitě bude patřit
Noc kostelů, kterou pořádá farnost
Nová Hradečná, a my na ní vystoupíme
s dětmi ze ZŠ Troubelice na společném
koncertu. Připravovat budeme také
svá vystoupení ke Svátku matek a na
den dětí, který oslavíme v pátek 1. 6.
výletem do Šumperka, kde navštívíme
divadelní představení a muzeum. Pokračovat v oslavě MDD budeme odpolední Zahradní slavností na školním
hřišti a zahradě. Věřím, že se s vámi, na
některé z plánovaných akcí setkáme.
Prvňáčci oslaví společně se svými rodiči a prarodiči svátek Slabikáře, kde
se pochlubí svým čtenářským uměním
a získanými školními dovednostmi. Potom už se budeme těšit na vysvědčení,
rozloučíme se s našimi páťáky a přivítáme prázdniny.◄
Soňa Trávníčková
ředitelka ZŠ
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ZPRÁVY KLUBU ŽEN
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TJ Sokol Nová Hradečná
Rozpis fotbalových utkání
Sobota 31. 3. 2018

15.30 hod.

SK Grygov – Sokol Nová Hradečná

Neděle 8. 4. 2018

10.15 hod.

SK Chválkovice "B" – Sokol Nová Hradečná

Neděle 15. 4. 2018

1530 hod.

Sokol Nová Hradečná – Sokol Odrlice

Neděle 22. 4. 2018

15.00 hod.

Sokol Střelice – Sokol Nová Hradečná

Sobota 28. 4. 2018

16.00 hod.

FC Lužice – Sokol Nová Hradečná

Neděle 6. 5. 2018

16.30 hod.

Sokol Nová Hradečná – FC Drahlov

Sobota 12. 5. 2018

16.30 hod.

Sokol Bouzov – Sokol Nová Hradečná

Neděle 20. 5. 2018

16.30 hod.

Sokol Nová Hradečná – FK Slavonín "B"

Neděle 27. 5. 2018

14.30 hod.

Sokol Mladeč – Sokol Nová Hradečná

Neděle 3. 6. 2018

16.30 hod.

Sokol Nová Hradečná – FK Hlubočky "B"

Sobota 9. 6. 2018

16.30 hod.

SFK Nedvězí – Sokol Nová Hradečná

Neděle 17. 6. 2018

16.30 hod.

Sokol Nová Hradečná – Sokol Náklo

Hradečanští atleti
byli 3x oceněni
v kraji

Poprvé se naše děti umístily v této soutěži v celkovém ročním hodnocení 3x do
pátého místa. Nejlépe dopadla Berenika
Mikulková, která v kategorii předžaček

«
«

Vyhlášení krajského běžeckého poháru

Ocenění atleti za rok 2017

získala celkově 2. místo v kraji, v kategorii přípravek byla vyhodnocena jako
třetí Terezka Kappelová a pátá Markéta
Adamcová. Všechna děvčata obdržela
krásné poháry.

Děkujeme za Vaši přízeň a podporu při masopustním zvaní na maškarní merendu.

PŘEHLED DOTACÍ MAS

ATLETICKÝ ODDÍL

►► Jako velkou odměnou za celoroční úsilí byla pro náš atletický oddíl pozvánka na slavnostní vyhlášení atletů
Olomouckého kraje a vyhodnocení výsledků běžeckého poháru dětí a mládeže.
Běžecký pohár dětí a mládeže Olomouckého kraje je pro atlety pořádán od
roku 2007. V poháru je zařazeno dnes
již 11 přespolních závodů na různých
místech severní Moravy, soutěží zde pět
kategorií dívek a pět kategorií chlapců.
Vítězové jednotlivých vypsaných závodů
získávají body dle umístění. Sedm nejlepších výsledků se dětem započítává
do celkového hodnocení. Dané závody
mají děti motivovat k co největší účasti na bězích, což není vždy jednoduché,
jelikož závody začínají v únoru a končí
v listopadu. Díky perfektní spolupráci
rodičů se nám to však již třetí rok daří.

«

Nebylo to jediné slavnostní vyhodnocení, které děti čekalo. Tak jako každý rok
jsme ocenili nejlepší atlety za jejich poctivou přípravu a vynikající výsledky i na
výroční schůzi Sokolu na začátku března.
V dnešním roce máme za sebou již dva
přespolní závody, odkud jsme si dovezli
jednu zlatou, jednu stříbrnou, 3 bronzové a čtyři pátá místa. ◄
Ing. Renáta Mikulková
vedoucí trenérka oddílu atletiky
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SDH NOVÁ HRADEČNÁ
Oddíl mladých hasičů
►► Přišlo k nám jaro a my se již nemůžeme dočkat nastávající sezóny. V zimních měsících jsme pilně trénovali, aby
se nám v letošním roce dařilo aspoň tak
jako v loňském roce. Na Vánoce jsme
dostali nové vybavení a už se těšíme, až

«

pokroky jsme zase udělali. Do kroužku
chodí děti od 4 do 15-ti let.
Pokud má někdo s dětí zájem navštěvovat tento kroužek může se za námi přijít
podívat. Trénink máme vždy ve středu
v 17.00 hod. na hasičském areále. ◄
Za oddíl mladých hasičů
Andrea Silná

Tréning na ledě

je vyzkoušíme. Díky mrazivému počasí
jsme jeden náš trénink pojali netradičně.“ Bruslili jsme na rybníce“ a byla to
velká změna. 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 2. 9. od 9.30 hod.
na areále SDH. Přijďte se podívat, jaké

Hasiči Varují !!!
Přichází jaro
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 vyvstá-

BLÍŽÍCÍ SE AKCE

vá 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. Vypalováním 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.

pálení

čarodějnic
Děti spolu s rodiči zveme na

Pálení čarodějnic
30. 4. 2018 v 19.00 hod.
U Jána na Hůrce
Holky, maminky
a babičky přijďte
v KOSTýmU
čARODĚJNic,
ať je veselo.

SETKÁNÍ
GENERACÍ V mŠ

Mateřská škola Nová Hradečná
Vás srdečně zve, na setkání generací,
které se uskuteční v prostorách MŠ.

10. 5. 2018
V 9.00 hodin
Pro Vaše potěšení vystoupí děti
s krátkým programem a určitě
připraví I něco na zub.
Těší se na Vás děti z MŠ

TŘÍKRÁLOVÁ SBÍRKA 2018

Andrea Silná

Vedoucími skupinek byli Petra
Zapletalová, Zdenka Kubíčková, Alice
Langerová, Renata Nesetová, Veronika
Vojáčková a Jarmila Rusnáková. ◄
Marta Nováková

Sbor dobrovolných hasičů Nová Hradečná
bude provádět

SBĚR STARÉHO ŽELEZA
v pátek 13. 4. 2018 od 17.00 hod.
a v sobotu 14. 4. 2018 od 8.00 do 10.00 hod.
Prosíme občany, aby staré železo
nachystali před své domy až v den sběru.
Děkujeme

►► 6. ledna proběhla v naší obci
Tříkrálová sbírka. V letošním roce naši
koledníci vybrali rekordní částku 23 879
Kč. Velký dík patří Také vám všem kteří jste do pokladniček přispěli. Děkuji
všem koledníkům a jejich vedoucím
za pomoc při letošní Tříkrálové sbírce
a věřím, že i v příštím roce se najdou
kolednící a jejich dospělí vedoucí, kteří se zapojí do organizace této sbírky.

V letošním roce koledovali:
Alex a Leo Zapletalovi, Šimon Kostelný,
Bořivoj Neset, Zdeněk Ryšánek, Štěpán
Kubíček, Aneta Langerová, Richard
a Filip Gogolkovi, Eliška Nesetová, Aneta
Bartošková, Karla Nesetová Romanka
Réznarová, Martin a Hanička Vojáčkovi,
Barunka Rusnáková, Simonka Šobotová,
Kristýnka Koňaříková.

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

2016

20 983 Kč

2017

21 027 Kč

2018

23 879 Kč
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Křížovka o cenu

Obecní úřad
►► FOTOGRAFicKÁ VERNiSÁŽ
K 100. výročí vzniku Československé republiky vyhlašujeme fotografickou soutěž
jejímž tématem je život kolem nás:

„Jak žijeme a jak jsme žili.“
Zájemci o účast v soutěži dostanou k dispozici clipram o rozměru A3 a bude na
jeho rozhodnutí, jak fotografie v rámu
umístí. Cliprám si mohou vyzvednout ve
škole v Nové Hradečné popřípadě v kanceláři Obecního úřdu. Uzávěrka soutěže je
30. září 2018
U příležitosti oslav 28. října pak budou
cliprámy instalovány v Galerii Ve věži našeho farního kostela.
Věřím, že se najdou mezi námi občané,
kteří se do této aktivity zapojí.
►► Vylosovaný výherce křížovky
říjnového čísla: Karel Kalus,
Nová Hradečná 176.
►► ZVEmE NAŠE BABičKY A DĚDEčKY
NA SPOLEčNÉ POSEZENÍ!
Klub žen ve spolupráci s Obecním úřadem
v Nové Hradečné pořádá setkání u příležitosti Svátku matek na sále obecního
úřadu v Nové Hradečné. Svým vystoupením Vás potěší hudební uskupení
Přátelé z Dlouhé Loučky.
Své odpovědi můžete zaslat emailem na podatelna@novahradecna.cz nebo osobně
odevzdat v kanceláři Obecního úřadu ve tvaru (tajenka, jméno, příjmení, bydliště). Uzávěrka došlých odpovědí je do 30. 4. 2018. Ze správných odpovědí bude za přítomnosti
starosty obce vylosován jeden výherce, který získá věcnou cenu. Vítěze vylosuje žák ZŠ
v Nové Hradečné.

KULINÁŘSKÉ OKÉNKO
Bismarck (palačinka z trouby)

3vejce, mléko 180 ml, hladká mouka (polovinu lze nahradit celozrnnou)
65 g třtinový cukr 100 g, sůl 1 špetka, kůra z citronu, vanilka, olej na smažení, ovoce

Postup výroby

Rozehřejte troubu spolu s litinovou pánví na 200 °C. Mezitím si připravte těsto. Rozmixujete
vejce, mléko, mouku, cukr, sůl, kůru z citronu a vanilku. Mixujte přibližně minutu tak, aby byla
směs dobře propojená a lehce napěněná. Jakmile je pánev v troubě dobře rozpálená, dejte na ni
olej tak, aby se tukem ošetřil celý povrch, a vylijte do ní všechno těsto. Teď už jen rychle posypejte
povrch těsta připraveným ovocem a šup s pánví zpět do rozpálené trouby. V průběhu pečení nijak nevětrejte. To, že je
hotovo, poznáte tak, že se tento lívanec bude pěkně nafukovat, tvořit velké bubliny a bude mít hezky zlaté, dokřupava
vypečené okraje. Počítejte přibližně 15–20 minut. A teď už postupujte velmi rychle, protože jakmile vyndáte pánev
z trouby, velké bubliny začnou rychle padat. Mějte tedy připravený stůl a hlavně strávníky s vidličkami v ruce.

