.
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SPOLEČENSKÁ KRONIKA
		Narodili se
Anežka Válková, Tomáš Šobota
Rodičům malých občánků gratulujeme a přejeme mnoho šťastně prožitých chvil.

		Jubilanti říjen až prosinec
Jana Hamplová, Květoslava Dorušáková, Josef Petr, Emilie Macounová, Oldřich Kovář, Božena Schmidová, Josef Obíral,
Miroslava Roligová, Daniela Poláchová, Robert Götzlinger, Jan Jořenek, Marie Šléšková, Věra Buxbaumová, Bohumil Sittek,
Marie Koňaříková, Milada Macková, Miroslav Pavlík, Emílie Nesetová, Marie Götzlingerová
Obec Nová Hradečná touto cestou gratuluje k významnému životnímu výročí a přeje do dalších let pevné zdraví, štěstí a spokojenost.

Z NAŠÍ FARNOSTI
Na zemi pokoj lidem
dobré vůle
►► Toto je druhá polovina zvolání,
která podle Bible zazněla z úst andělů nad Betlémem při narození Ježíše.
V této podobě se nám dostala slova
do chvalozpěvu, který zpíváme při každé slavnostnější bohoslužbě. Překlady
se trochu různí. Většinou je to přeloženo: Na zemi pokoj mezi lidmi. Bůh má
v nich zalíbení. A možná si stále říkáme:
„Kde je ten pokoj mezi lidmi? Proč ho je
stále tak málo?“ Vánoce vnímáme jako
období pokoje, kdy toužíme prožívat
příjemnou sváteční atmosféru a alespoň trochu zapomenout na každodenní starosti a problémy. Ty se velmi brzy
zase připomenou, pokud jsme schopni se

od nich alespoň na nějaký den odpoutat.
Není možné se divit, že je ve světě kolem
nás mnoho zla. Často je dost sporů a narušených vztahů mezi nejbližšími. Tam,
kde není odpuštění, není ani lásky, neboť
odpuštění je plodem lásky. A kde není
láska, nemůže být skutečný pokoj v srdci.
Když nemá člověk pokoj v sobě, nemůže
ho dávat dál. Pokusme se v příštím roce
urovnat vztahy s těmi lidmi, se kterými je
nemáme zcela v pořádku. A pokud jsme
už trochu připraveni, můžeme se o to
pokusit ještě v předvánočním čase. Je
možné, že i přes naše upřímné úsilí druhá strana naši nabídku nepřijme. Přesto
bychom se měli pokusit krok ke smíření
udělat. Když se to podaří, můžeme prožít Vánoce jako opravdové svátky pokoje. A nejen to. Budeme mít v srdci pokoj
i nadále. Cesta k uskutečnění je v první

části zmíněného zvolání nad Betlémem:
„Sláva na výsostech Bohu.“ My nejsme
schopni mnohá zranění v našich vztazích
uzdravit a napravit. Otevřeme-li však
srdce dokořán Bohu, on je schopen to
udělat. Je schopen změnit náš pohled
na bližního, je schopen dát nám poznání našich vin a má moc je odstranit. Je
schopen dát i sílu přijat druhého s jeho
chybami a učinit z nás nositele pokoje.
Kvůli tomu Ježíš na tento svět přišel.
Přeji Vám všem, ať uzdravující Boží láska
naplní vaše srdce. Ať jsou pro nás Vánoce obdobím milosti, kdy znovu zakusíme Boží blízkost a poznáme, že Bůh umí
proměňovat nás i naše vztahy s druhými.
A skrze nás je schopen uzdravovat i naše
lidské společenství.◄
P. Karel Janečka
farář

VÁNOČNÍ BOHOSLUŽBY VE FARNOSTI NOVÁ HRADEČNÁ
Sobota 24. 12.
Neděle 25. 12.
Pondělí 26. 12.
Pátek 30. 12.
Sobota 31. 12.
Neděle 1. 1.

Štědrý den – mše svatá v 15.00 hodin v Troubelicích zvláště pro děti
a ve 24 hodin v Nové Hradečné.
Narození Páně – mše svatá v 7.50 hodin.
Sv. Štěpána – mše svatá v Troubelicích v 7.50 hodin.
svátek Svaté Rodiny – mše svatá v 16.00 hodin.
mše svatá na poděkování za uplynulý rok v 18.00 hodin.
mše svatá v 7.50 hodin.

PŘIJMĚTE TAKÉ DALŠÍ POZVÁNÍ
Betlémské světlo bude možné si zapálit v Nové Hradečné 23. 12. po večerní bohoslužbě
a na Štědrý den od 8. hodiny v předsíni farního kostela.
Možnost navštívit betlém v kostele bude v Troubelicích v pondělí 26. 12. po mši svaté,
tedy od 8.30 do 9 hodin a v Nové Hradečné tentýž den od 16 do 17 hodin.
V pátek 30. 12. bude v Nové Hradečné mše svatá v 16 hodin s obnovením manželských slibů
a po ní přátelské posezení na faře u vína.
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ZE ŽIVOTA ŠKOLY

«

Děkujeme za vaši přízeň
a podporu. Krásné Vánoce
prožité v kruhu vašich
blízkých a do nového roku
pevné zdraví, štěstí a pohodu
vám přejí všichni
ze ZŠ Nová Hradečná.

ZE ŽIVOTA MATEŘSKÉ ŠKOLY
V naší mateřské škole se
stále něco děje,
vytváří, podniká…
►► V září děti spolu s rodiči zažily společný Jablíčkový den. Počasí nám nepřálo,
tak se vše odehrálo ve třídě. Děti i rodiče
plnili úkoly, proběhla soutěž o nejkrásnější jablko a o nejdelší jablečnou slupku.
Na závěr bylo pohoštění: jablíčkový čaj
a štrúdly, které pomáhaly děti péct.
V říjnu se konaly 2 výukové programy
pro děti. V prvním programu předvedla dětem maminka Karolínky zdravou
stravu a upekla s dětmi jáhlovou kaši
s jablky a oříšky. Ve druhém se děti dozvěděly, jak vzniká chleba v programu
„Od zrníčka k bochníku“, který pro děti
připravila agentura Děti na větvi.
V dýňovém týdnu se opět zapojili rodiče. Společně s dětmi doma vyráběli
a do školky přinášeli své výrobky, které
byly zdařilé: dýňová strašidýlka, dýňové dekorace, dýňové perníčky i dýňová
buchta. Na závěr celého týdne si děti
uvařily dýňovou polévku.
Nezapomínáme také na pohádky. Velmi pěkné dopoledne bylo s pohádkou:
Boty dělaj kocoura. Děti se stávaly herci
a zapojovaly se do pohádky.
V listopadu děti uspaly na zahradě
broučky a začaly se připravovat na advent-nejkrásnější čas pro nás a hlavně pro děti. Děti se zapojily do výroby

vánočních dekorací a připravovaly se
na vánoční besídku pro rodiče. Stalo
se již tradicí, že po besídce děti pustí
na zahradě MŠ lampion štěstí, proběhne malý vánoční jarmark s dětskými
dekoracemi a na všechny čeká pohoštění – vánoční cukroví a něco teplého
na zahřátí pro děti i dospělé.
Přejeme všem pěkné prožití svátků
vánočních a šťastný nový rok.
Helena Ryšavá
uč. MŠ

«

Adventní tvoření

ADVENTNÍ TVOŘENÍ
v naší mateřské školce

Ještě než začal advent, měly maminky,
babičky a další zájemci možnost vyrobit
si pod vedením paní Talandové adventní věnec. Děti s její pomocí vyráběly papírový vánoční stromeček s ozdobami
z přírodnin, barevných provázků a ozdob
ze slaného těsta. Děti tvoření náramně
bavilo.
Maminky, babičky a děti se pak pustily do omotávání polyesterového věnce
netkanou batikovanou textilií v zelených

barvách. Poté korpus ozdobily větvičkami, na některých byl i mech. Dozdobily
věnec šípky, ozdůbky z kůry pomeranče
nebo slaného těsta, provázky, mašlemi
a nakonec si vybraly svíčky v barvě jim
nejmilejší. Vznikly překrásné symboly
adventu – viz obrázek.◄
Za ekotým
Lucie Babišová
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ZPRÁVY KLUBU ŽEN
►► Pro všechny, kdo si chtějí užít
Advent a přípravu na Vánoce, vyrobily členky Klubu žen v Nové Hradečné
betlém ze sena. Každý z vás, kdo půjde
kolem naší školy, se může potěšit a ve
svých myšlenkách se zklidnit. Kouzlo
Vánoc spočívá v lásce, rodinné pospolitosti a sounáležitosti k místu, kde žijeme
a společně se setkáváme.
Přejeme Vám jménem Klubu žen radostné a pokojné prožití Vánoc a v novém roce se budeme těšit na setkání
s vámi na našich akcích. ◄

«

Klub žen

«

TJ Sokol
Nová Hradečná
►► Zveme příznivce pohybu na 6. ročník Běhu za Ježíškem. Pojďte se s námi
odreagovat od vánočního shonu a proběhnout se pohodovým tempem celou
naší vesnicí. Start v 10 hodin u kostela a cíl v areálu mateřské školky, kde
na účastníky čeká čaj se svařákem
a vánoční cukroví. Pro děti bude opět
připraveno malé překvapení.
►► Zveme všechny občany na tradiční
Novoroční výstup na Bradlo. Každý, kdo
mezi 9. a 11. hodinou vystoupí na vrchol,
obdrží upomínkový list 32. ročníku.

Betlém ze sena

Adventní
koncert
SPIRITUÁL
KVINTET
v kostele
sv. Vavřince

Tabulka fotbal
Klub

Z

V

R

P

S

B

P+

P-

1.

1. FC Olešnice

15

15

0

0

79:15

43

2

0

2.

FC Sigma Hodolany

15

10

0

5

46:18

32

1

3

3.

Nová Hradečná

15

10

0

5

23:17

30

1

1

4.

Sokol Dlouhá Loučka

15

9

0

6

36:19

28

1

2

5.

SFK Nedvězí

15

10

0

5

38:31

28

2

0

6.

FC Lužice

15

9

0

6

32:24

25

2

0

7.

Sokol Mladeč

15

7

0

8

41:32

22

1

2

8.

Moravský Beroun B

15

7

0

8

37:45

20

1

0

9.

SK Náměšť n. H. B

15

7

0

8

26:50

18

4

1

10. Sokol Bouzov

15

6

0

9

26:47

17

1

0

11. FK Hlubočky B

15

4

0

11

38:45

15

1

4

12. Sokol Střelice

15

5

0

10

19:31

15

2

2

13. Sokol Bohuňovice B

15

5

0

10

30:55

15

1

1

14. TJ Těšetice

15

1

0

14

26:68

7

0

4
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Místní akční skupiny pomáhají zkvalitnit život na venkově
►► Zlepšení kvality života obyvatel
na venkově, propojování místních aktérů, získávání a rozdělování dotačních
prostředků i podpora turistického ruchu v regionu je cílem Místních akčních
skupin (MAS). Jsou důležitým článkem
komunitně vedeného místního rozvoje
v České republice. S jejich pomocí se
opravovaly hasičské zbrojnice, místní
komunikace, knihovny, sokolovny, křížky a kapličky, stavěly spolkové domy,
hřiště, muzea, rozhledny nebo naučné
stezky. V letech 2007 až 2013 získaly
MAS na realizaci strategických plánů
rozvoje regionů z Programu rozvoje venkova (PRV) 5,3 miliardy korun. V programovacím období 2014 -2020 by tato částka měla být více než trojnásobná. MAS
se budou nově podílet také na budování
rodinných a komunitních center, budou
podporovat sociální podnikání, agroturistiku nebo regionální výrobu.
„Místní akční skupiny ale nevznikly primárně jen kvůli finančním prostředkům,
které mohou rozdělovat – to je přidaná
hodnota,“ říká předseda Národní sítě
Místní akční skupiny ČR Václav Pošmurný. Motivací pro založení MAS, a to už
od jejich vzniku v Evropě v roce 1991, je
podle něj především snaha spojit partnery v regionu. MAS se pak pro ně stávají
mentorem, který je vede celým procesem – poskytuje jim poradenský servis,
konzultace při psaní projektů, pomáhá
s jejich realizaci i zajištěním udržitelnosti,
ale především je propojuje.
Činnost MASek podporuje i ministr
zemědělství Marian Jurečka: „Ministerstvo zemědělství vždy podporovalo rozvoj venkovských aktivit na místní úrovni,
protože pouze lidé, kteří v daném území

sami žijí, mohou mít nejlepší povědomí
o konkrétních potřebách jeho rozvoje
a dalšího zvelebení. Právě Místní akční
skupiny sdružující obce, místní podnikatele, zemědělce i další aktéry, stojí v první linii
veřejných zájmů, kdy se dá něco hmatatelného ke zlepšení podmínek místních obyvatel skutečně zrealizovat. Ministerstvo
zemědělství má bohaté zkušenosti s naplňováním metody Leader z minulého programovacího období a i do budoucna se
jeví nabídka z Programu rozvoje venkova
v tomto ohledu jako nejatraktivnější a nejlépe uchopitelná. Jsme připraveni naše
působení v tomto ohledu dále vyhodnocovat a ve střednědobém horizontu ještě
vylepšovat ve prospěch řešení nejpalčivějších problémů, které venkov potkávají,
abychom zabránili odchodu zejména mladých lidí do měst a venkovu vrátili jeho
obraz kulturního a přírodního dědictví pro
celou naši společnost.“
MAS je nezávislým společenstvím občanů, neziskových organizací, soukromé podnikatelské sféry a veřejné správy
(obcí, svazků obcí a státních institucí). Je
založena na principech místního partnerství, jehož cílem je podpora a rozvoj
venkova. Snaží se koordinovat a sjednotit
zájmy obyvatel regionů, které zastupují.
Komunitně vedený místní rozvoj, respektive metoda LEADER, kterou MAS uplatňují, přispívá k lepšímu zacílení podpory
na potřeby daného venkovského území
a k rozvoji spolupráce místních aktérů.
Díky tomu jsou MAS důležitým článkem
při rozdělování finančních prostředků
z Evropské unie i národních zdrojů.
„Místní akční skupiny by měly výrazně
přispívat k lepšímu životu v jednotlivých
regionech naší republiky a díky znalosti

lokálního prostředí efektivněji řešit konkrétní problémy… Místní akční skupiny tak
mají skutečný potenciál naplnit smysl své
existence a výrazně zlepšit konkurenceschopnost jednotlivých regionů,“ uvedla
nedávno ministryně pro místní rozvoj
Karla Šlechtová.
V rámci svých aktivit vytváří MAS strategii rozvoje, která definuje směry, jimiž
by se měl daný region vydat. Naplňovat
tuto strategii se pak daří díky partnerství
a spolupráci aktivních jedinců a subjektů sdružených v MAS. V programovacím období 2014 -2020 se objevil nový
pojem používaný pro využití metody
LEADER, a to Komunitně vedený místní rozvoj (CLLD). Také jeho nástrojem
je zapojení občanů na místní úrovni
do hledání odpovědí na sociální, environmentální a ekonomické výzvy. Jsou
shrnuty v Strategii komunitně vedeného
místního rozvoje (SCLLD), která se vztahuje k území dané MAS. Realizace těchto strategií bude financována z různých
fondů – Integrovaného operačního programu (IROP), Operačního programu
Zaměstnanost (OP ZAM) a Programu
rozvoje venkova (PRV).
První MAS v České republice vznikly
v roce 2002. V současnosti je jich 180,
a to v územní působnosti 5 873 obcí,
v nichž žije 6,1 milionu obyvatel, což
je 58 procent populace České republiky. Činnost MAS je financována z Integrovaného regionálního operačního
programu (IROP), členských příspěvků,
půjčkami, granty a úvěry krajů nebo výnosy organizace, které MAS poskytují. ◄
MAS Uničovsko, o.p.s.

Svoz odpadu 2017

KOMUNÁLNÍ ODPAD
9. ledna
6. února
6. března
3. dubna
28. dubna
(náhrada za 1.5.)
29. května

26. června
24. července
21. srpna
18. září
16. října
13. listopadu
11. prosince

PLASTY
3. ledna
31. ledna
28. února
28. března
25. dubna
23. května
20. června

PAPÍR / SKLO
18. července
15. srpna
12. září
10. října
7. listopadu
5. prosince

dle potřeby na zavolání
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Mladí hasiči
►► Blíží se nám konec roku, ale mladí
hasiči, i když nastává zima, nezahálí. Dne
25.9 jsme se s dětmi zúčastnili slavnostního vyhlášení Olomoucké ligy. Starší

«

kem 85 soutěžních hlídek. Starší žáci zde
obsadili 15. místo ze 45 hlídek a mladší 10. místo ze 40 hlídek. Toto umístění
nám velice pomohlo ke startu nové se-

běh jednotlivců 60 m s překážkami se
nám dařilo. Nejlépe se vedlo Kateřině
Lipkové, která s časem 14:98 získala
2. výkonnostní třídu a Nikole Motličkové
s časem 15:27 také 2. výkonnostní třída.
Na olomouckém Drakovi a šumperském
Soptíkovi se taktéž dařilo nejmladším
dětem, které postoupily do druhých
kol a umístily se v první polovině. Dne
23. 12. nás ještě čeká vánoční posezení
s rodiči a možná přijde i Ježíšek s nadílkou pro děti. Po novém roce nás čeká
příprava na novou sezónu v tělocvičně,
kde si prověřujeme naše dovednosti.
A pak už se těšíme na jaro, kdy nám
začne hlavní sezóna. V příštím roce se
chceme pokusit o lepší umístění v lize
Mladých hasičů okresu Olomouc. Náš
kroužek navštěvuje 23 dětí od 5-15 let.
Pokud má někdo zájem navštěvovat tento kroužek, může se na nás přijít podívat
a případně se domluvit s vedoucími.

zóny 2016/2017. V letošním roce si děti
dovezly ze soutěží poháry a také nějaké
medaile. Mezi největší úspěch starších
žáků patřilo 2. místo na okresním kole
Plamen a postup do krajského kola, kde
pak obsadili 6. místo.Také v disciplíně

Všem našim spoluobčanům přejeme
klidné Vánoce a hlavně hodně zdraví,
úspěchů, spokojenosti a vzájemné
tolerance v novém roce. ◄
Silná Andrea
vedoucí MH

Tým mladých hasičů

žáci obdrželi ceny za 7. místo, mladší
za 9.místo a přípravka za 1. místo. Dne
8. 10. děti absolvovaly první soutěž nového ročníku hry Plamen a to branný
závod požární všestrannosti v domácím
prostředí. Této soutěže se zúčastnilo cel-
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PLESOVOU SEZONU v Nové Hradečné
zahájíme letos v rekonstruovaném
kulturním zařízení.
Přijďte podpořit naše spolky a prohlédnout si krásně
opravený sál a přilehlé prostory.

SOKOLSKÝ
PLES

Sál TJ Sokol NOVÁ HRADEČNÁ

14.1.
2017

»

V roce 2016 byla obci
Nová Hradečná poskytnuta
z Olomouckého kraje dotace
na Modernizaci budovy místní
sokolovny ve výši 300 000 Kč
z Programu obnovy venkova 2016

začátek 20.00

Klub seniorů

hudba Esmeralda

►► Konečně jsme se sešli! Po dlouhém rozmýšlení jsme se dohodli, že
se budeme scházet každé 1. pondělí
v měsíci v sálku na Obecním úřadě. Poprvé se nás sešlo jen pět, ale podruhé
(5.12.) nás již bylo více a zavítal mezi
nás i jeden muž. Vyráběli jsme vánoční svíčky z včelího vosku. Náplň dalších
schůzek si domluvíme vždy předem.
Zveme všechny seniory, kteří se chtějí
občas vidět a společně si popovídat. ◄

předprodej vstupenek
M. Nováková, Nová Hradečná

Myslivecký spolek
BRADLO Troubelice
Vás srdečně zve na

MYSLIVECKÝ

PLES

4. února 2017

Marie Poláchová

od 20.00 hodin

v Nové Hradečné
Bohatá tombola,
zvěřinové speciality,
slosovatelné vstupenky

MAŠKARNÍ

MERENDA
17. února 2017
začátek ve

20.00 hodin

hudba ESMERALDA

předprodej vstupenek
M. Nováková, Nová Hradečná 11
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Obecní úřad
►► Zastupitelstvo obce se rozhodlo
zachovat pro další generace staré kříže
a pomníky z hrobů, které již nemají vlastníky. Vyjadřujeme tím úctu k našim předkům, kterým tyto pomníky patřily a jsou
poslední zmínkou o jejich existenci. Kříže
a pomníky jsou shromážděny na dvou
místech v prostorách hřbitova.

Vánoční křížovka o ceny
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 31. 1. 2017. Ze správných odpovědí bude za přítomnosti starosty obce
vylosován jeden výherce, který získá věcnou cenu. Vítěze vylosuje žák ZŠ v Nové Hradečné.

►► Rekonstrukce obecního rozhlasu
Skončila rekonstrukce obecního rozhlasu,
prosíme občany, aby nahlásili případné
závady nebo popřípadě špatnou slyšitelnost hlášení obecním rozhlasem do kanceláře obecního úřadu.
►► Kalendáře na rok 2017
I letos jsme pro Vás připravili obecní
kalendáře na nový rok 2017. Kalendáře
si můžete zdarma vyzvednout v kanceláři obecního úřadu. Od obce dostanete
do každé rodiny jeden kalendář.

►► TŘÍKRÁLOVÁ SBÍRKA 2017
7. ledna proběhne v naší obci Tříkrálová
sbírka. Do zapečetěných pokladniček můžete přispět finanční částkou na charitní
sbírku. Darované prostředky poslouží na
pomoc potřebným lidem u nás i ve světě.
Předem děkujeme za Váš příspěvek.
Marta Nováková
místostarostka
►► Poděkování
V minulém zpravodaji vyšla výzva ohledně výroby a darování potřeb pro porodnici v Šumperku. Velice mne potěšila
pozitivní odezva i věci, které jsem pro
porodnici obdržela. Velké poděkování patří paní Pavlíkové za úžasné bačkůrky pro
miminka a paní Navrátilové za překrásné
oblečení.
Kdo by se chtěl přidat a vyrobil či daroval pro miminka oblečení, zavinovačky,
dečky, atd. může mě kontaktovat na
luciebabisova@gmail.com.
Děkuji a přeji krásné Vánoce a šťastný
nový rok!
Lucie Babišová

KULINÁŘSKÉ
OKÉNKO
Vánoční pečený čaj
se zázvorem
K navození správné vánoční pohody
si připravte domácí pečený čaj.
Na 8 skleniček potřebujete 2200 g citrusů (pomeranče, mandarinky
popřípadě 1 grep – ten důkladně oloupejte), 2 citrony, kousek čerstvého
zázvoru, 4 svítky skořice, 3 ks badyánu, 6 ks hřebíčků, 900 g hnědého cukru, 50 ml rumu.

Postup výroby

Všechny citrusy oloupejte a nakrájejte na malé kousky. Pokud máte
chemicky neošetřený citron, můžete 1 nakrájet i s kůrou. Na plechu
smíchejte s oloupaným a najemno nakrájeným zázvorem, skořicí, badyánem, hřebíčkem a cukrem. Pečte asi 35 minut při 200 stupních. Během
pečení promíchejte. Po upečení přidejte rum popřípadě jiný alkohol a
horkou směs plňte do čistých sklenic, které otočte dnem vzhůru a nechte
takto do zchladnutí. Část citrusů také můžete nahradit jiným ovocem.
Příjemnou zábavu při výrobě i ochutnávkách přeje
Marta Nováková

