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NOVÁ HRADEČNÁ
ZPRAVODAJ OBCE zimní

2019

Přejeme všem spoluobčanům,
mnoho osobních úspěchů,
rodinné pohody a vše nejlepší
v novém roce 2019.

Vážení a milí spoluobčané!
S blížícím se koncem kalendářního roku nastává
období, kdy se většina z nás pozastaví a rekapituluje uplynulé období. Malé ohlédnutí je na místě
i zde.
V minulém čísle zpravodaje jste se dozvěděli o dotacích, které naše obec získala v letošním roce.
Rekonstrukce šaten na hřišti zdárně probíhá, atletická dráha bude dokončena na jaře příštího roku.
V roce 2019 nás ještě čeká výstavba chodníků kolem základní školy a v Hradci od mateřské školy
směrem k hasičskému areálu. Na tyto chodníky
jsme také získali dotaci od Ministerstva pro místní
rozvoj přes MAS Uničovsko o.p.s.. Připravuje se
také projektová dokumentace na výstavbu gravitační kanalizace, abychom mohli zažádat o dotaci na její výstavbu. A půjde-li vše podle našich
plánů, čekají naši obec v příštích letech významné
akce spojené s velkými finančními náklady.
Prožili jsme společně úspěšný rok. Byl naplněn
mnoha zajímavými společnými akcemi. Dovoltemi, abych na tomto místě poděkovala Vám všem,
kteří jste se zapojili do kulturního a společenského života v naší obci, či jste jinak přispěli k jejímu
růstu. Jsme rádi, že se někteří z Vás starají dobrovolně a nezištně o veřejná prostranství a zeleň.
Přeji Vám jménem pana starosty, zastupitelů
a pracovníků obecního úřadu v Nové Hradečné
klidné prožití svátků vánočních a do nového roku
2019 mnoho štěstí, zdraví a spokojenosti.
						
			
Marta Nováková
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SPOLEČENSKÁ KRONIKA

ZE ŽIVOTA ŠKOLY

		Narodili se
Aneta Lakomá
Rodičům nového občánka gratulujeme a přejeme mnoho šťastně prožitých chvil.

		Jubilanti
Jana Hamplová, Milena Nováková, Květoslava Dorušáková, Josef Petr, Marie Drtilová, Miroslava Roligová, Božena Schmidová,
Daniela Poláchová, Danuška Poláchová, Robert Gőtzlinger, Jan Jořenek, Marie Šléšková, Věra Buxbaumová, Anna Krabicová,
Dagmar Cikrytová, Jan Lukáš, Marie Koňaříková, Jan Hübner, Miloslav Pavlík, Zdeněk Valigura, Emílie Nesetová, Marie
Gőtzlingerová
Obec Nová Hradečná touto cestou gratuluje k významnému životnímu výročí
a přeje do dalších let pevné zdraví, štěstí a spokojenost.

		Opustili nás
Josef Obíral, Oldřich Kovář
Vyjadřujeme touto cestou upřímnou soustrast pozůstalým.

Z NAŠÍ FARNOSTI
To světlo ve tmě svítí
a tma ho nepohltila
►► Nepochybuji o tom, že pro mnohé
z nás jsou vrcholem kalendářního roku
Vánoce. Vybízí k tomu i ta skutečnost, že
jsou téměř v závěru roku. A naše přirozenost je taková, že potřebujeme mít cíl
před sebou, abychom měli motivaci za
něčím jít, o něco usilovat. Těšíme se také
na chvíle odpočinku, společně prožitých
chvil radosti a na všechny hezké okamžiky, které si můžeme vzájemně připravit.
Nikomu z nás přitom nevadí, že neznáme datum narození Ježíše, Božího Syna,
o kterého jde o Vánocích především. Díky
jeho narození tyto svátky můžeme proží-

vat. A to 25. prosince, jak se to začalo
slavit v Římě už v polovině 4. století po
jeho narození. Děti mne v náboženství
někdy opravují, že štědrovečerní večeře a následné rozbalování dárků máme
přece 24. prosince. V dobách, kdy ještě
neměli hodinky, počítali nový den od
chvíle, kdy vyšly první hvězdy. A tak je
pro nás Ježíš jako světlo, které přichází
v noci a zahání temnotu. Židé chápali,
že Mesiáš – Zachránce, kterým pro nás
Ježíš je, má přijít jen pro ně. Avšak díky
evangeliu sv. Matouše si 6. ledna připomínáme setkání pohanských mudrců od
východu s tímto Mesiášem a jejich projev
úcty novému králi. Tím se dává najevo, že
Ježíš přichází jako Zachránce pro všechny,
kteří ho chtějí přijmout.

Zvláště nyní v době nejisté budoucnosti a ekonomických i morálních zmatků
zůstává Ježíš stále pevnou oporou. Jeho
světlo – jeho slovo a příklad – svítí bezpečně na cestu našeho života. A bude
svítit, i kdyby se jakékoliv vlády či společnosti pokoušely toto světlo zatemnit.
Pokud ovšem nezavřeme oči a srdce.
Přeji Vám všem, ať přijímáme bezpečí,
které nám Bůh nabízí ve zmatcích světa.
Ať jsou pro nás Vánoce znamením Boží
věrnosti a povzbuzením naší naděje, že
i nás Bůh stále miluje a provede nás pozemským životem ke šťastnému naplnění
ve věčnosti.◄
P. Karel Janečka
farář

VÁNOČNÍ BOHOSLUŽBY VE FARNOSTI NOVÁ HRADEČNÁ
24. 12. 2018
25. 12. 2018
26. 12. 2018
28. 12. 2018
29. 12. 2018
30. 12. 2018
31. 12. 2018
1. 1. 2019

Štědrý den – 15.00 hod. mše svatá pro děti v Libině | 24.00 hod. Nová Hradečná
Narození Páně – 7.50 hod. Nová Hradečná
Sv. Štěpána – 7.50 hod. Troubelice
18.00 hod. Nová Hradečná
16.00 hod. Lazce
svátek Svaté Rodiny – 7.50 hod. Nová Hradečná
18.00 hod. Troubelice
7.50 hod. Nová Hradečná

Betlémské světlo bude možné si zapálit v již neděli 23. 12. a na Štědrý den
od 8. hodiny v předsíni farního kostela.

«

Na výlovu šumvaldského rybníka

«

Zahájení adventu

►► Teplý podzim skončil a již se ozvala paní zima. Ve škole za sebou máme tři
měsíce pilné práce a také spoustu akcí,
kterými si zpestřujeme výuku, ale také
společenský život v obci.
V rámci připravované renovace naší školní zahrady, o které jste se mohli dočíst
v podzimním čísle Zpravodaje, proběhlo
milé setkání s našimi seniory. Děti připravily malé občerstvení ve formě jablečného štrůdlu a chuťovek. Uvařili jsme čaj
a kávu a poseděli společně na školní zahradě. Přítomné babičky i dva dědečkové
zavzpomínali na svá školní léta, která strávili v naší škole, na jejich učitele, práci na
školním pozemku i to, jak škola vypadala

«

Zahájení adventu

«

Mikulášská návštěva

před více než šedesáti léty. Jak se topilo
v kamnech v jednotlivých třídách uhlím,
na umyvadla ve třídách, do kterých se
nalévala voda ze džbánů, na kalamáře
v lavicích a inkoustu, který se často vylil
na podlahu, na uhelné prázdniny, ale také

na pana řídícího s rákoskou a houslemi.
Vzpomínky to byly kouzelné a pro naše
žáky mnohé z nich téměř nepředstavitelné. Zavítala mezi nás také paní architektka Ing. Hana Bělařová, která představila
svůj projekt. Vycházela při tom z našich
požadavků, zkušeností jiných škol a také
nápadů dětí, které své představy o školní
zahradě zpracovaly ve výtvarné podobě.
V rámci seniorského setkání proběhla
vernisáž těchto výtvarných děl a pět nejzdařilejších prací bylo oceněno. Výtvarná
dílka jsme veřejnosti představili také na
Sousedském posezení, na kterém vystoupila i děvčata z tanečního kroužku.
Hold jsme vzdali i naší republice, v rámci
připomínky vzniku ČSR tím, že se pečlivě
staráme o nově vysazenou lípu. Vyrobili
jsme pamětní desku a strom jsme poctivě
na podzim zalévali, aby dobře zakořenil.
Snad bude na Hůrce růst dalších 100 let.
Do Adventu jsme vstoupili v pátek 30. 11.
Letos bylo naše společné setkání na place u kostela pořádně mrazivé, ale i přes
velkou zimu jsme si pěkně zazpívali a zatančili. Naštěstí jsme se mohli zahřát hradečanským dětským punčem a dospělí
svařáčkem či grilovanou klobáskou. Zavítal mezi nás také Mikuláš s Andělem i čertem. Zlobivci měli trochu nahnáno, ale
nakonec si čert do pekla nikoho neodnesl
a všechny děti slíbily, že budou po celý rok
hodné. Mikuláš s Andělem odcházeli spokojeni a čert s prázdným pytlem.
Za námi je Adventní koncert a čeká nás
adventní výtvarné tvoření, Vánoce v lese
a společné chvíle u školního vánočního
stromečku, který si děti nazdobily vlastnoručně vyrobenými ozdobami .
Do školy půjdeme v tomto roce naposledy 21. 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
ve čtvrtek 3. 1. 2019 a hned pojedeme na
exkurzi do SEV Sluňákov.
Všem žákům, rodičům, zaměstnancům
školy i spoluobčanům přejeme klidné
prožití svátků vánočních a dobrý start do
nového roku. Děkujeme také všem příznivcům naší malé školy.◄
Soňa Trávníčková
ředitelka ZŠ
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ZE ŽIVOTA MATEŘSKÉ ŠKOLY

ZPRÁVY KLUBU ŽEN
►► Společně s Klubem seniorů jsme
se sešly na adventním tvoření na sále
obecního úřadu. Pod vedením Terezy
Jelínkové si každá účastnice vyrobila
krásný vánoční svícen. Našim dětem

Odpady…třídění…
kontejnery…
recyklace
►► To jsou témata, která nyní řeší děti
v mateřské školce. Možná Vás to překvapí, ale školka v Nové Hradečné není
jen obyčejná mateřská školka, je to navíc ekoškolka. V letošním školním roce
ji čeká obhajování titulu Ekoškolka a tak
se děti i ekotým pilně připravují.
Již mají zkušenost s minulými tématy –
jídlo, prostředí a voda. Nyní se věnují poslední oblasti, a to jsou odpady. V říjnu
děti doma s rodiči a určitě i sourozenci
vytvářeli „hračku odpaďačku“ – figurky
z papíru, plastů, kartonů, sklenic a dalších odpadků. Své výtvory děti nosily do
školky a druhý listopadový den rodiče
i děti hodnotili nejlepší výtvory. Ještě
ten samý den po lampionovém průvodu
a uspání broučků přišlo vyhodnocení.
Autoři tří nejlepších výrobků z odpadů
získali odměnu. Ale ani ostatní nepřišli
zkrátka. Všechny děti dostaly sladkosti,
a i rodiče si zamlsali na dobrotách od
paní Irenky.
Tím bylo téma zahájeno a čekalo je
a ještě čeká mnoho práce, ale i zábavy.
Děti se postupně učily třídit odpadový
materiál. Prvním krokem pro ně bylo
rozlišit co je papír, plast, kov, sklo, nebezpečný materiál, co patří do kompostu a co do odpadkového koše. Není
to pro ně vůbec jednoduché, ale jsou
velmi šikovné, a tak určitě ne jednoho
rodiče svými znalostmi již překvapily.
Druhým krokem bylo roztřídění odpadu podle barev kontejnerů. Musí si
zodpovědět, zda máme dost kontejnerů, kde jsou umístěny, zda jsou označeny pro ně pochopitelným způsobem.
Pro většinu by téma asi skončilo, ale
ne pro naše malé zvědavce. Co se děje

v mateřské a základní škole jsme přispěly na mikulášský balíček.
Na únor připravujeme již tradiční masopustní zvaní a maškarní ples.

Těšíme se na setkání s Vámi na našich
akcích a Vám všem přejeme radostné
a pokojné prožití Vánoc, pevné zdraví
a pohodu v novém roce.◄
Za Klub žen
Hanka Ševčíková a Marta Nováková

MOTORISMUS V NOVÉ HRADEČNÉ

s odpadem dál? Kam z kontejnerů
mizí? To jsou otázky, které je zajímají a odpovědi se dozví i na návštěvě
skládky v Medlově, kde uvidí hory odpadků. Následně by si měly uvědomit,
že třídění a recyklace pomáhá našemu
životnímu prostředí. Děti si již mohly
vyzkoušet recyklaci v praxi. Zasadily do
krabiček od mléka (ne do plastových
kelímků) semínka řeřichy. Z papírových kuliček vyrobily ozdoby a zvířátka.
Ze skořápek ořechů broučky. Prázdné
skleničky od jogurtu nebo přesnídávky
použily na pečený čaj nebo koupelovou
sůl. Tyto recy-věci školka pak nabízela
na jarmarku při rozsvěcení stromečku.
Lépe pochopit děti mohly i používání
přírodních materiálů místo nakupovaných plastových ozdob na oblíbené tradiční akci vyrábění adventních věnců

«

Výroba mýdla

a ozdob s paní Talandovou, která používá výhradně přírodní materiály. Aktivity se s velkou oblibou účastní i maminky a babičky dětí, občas se zapojí
i zručný tatínek.
Téma odpadů se může zdát být pro
naše mrňousky těžké a složité. Je to jen
zdání. Děti jsou velmi pozorné a v tomto směru ví někdy více než někteří dospělí. ◄
Za ekotým
Lucie Babišová

►► Motorismus má v obci dlouholetou tradici a určitě patří k životu našich
občanů. Pořádalo se zde několik ročníků volných závodů v motoskieringu,

motokros a závodili zde i pitbike motorky v rámci mezinárodních seriálů Moravia Cup.
Mezi hlavní postavy hradečanského motorismu patří Alois
Petrovský, který nyní dává
před motokrosem přednost
spíše silničním motocyklům
a motokrosař Petr Hromek.
Právě Petr Hromek se po 22
lech jízdy na pitbiku vrátil loni
ke klasickým motokrosovým
strojům. Přechod zpět na „velkou motorku“ nebyl jednoduchý a neobešel se
bez pádů a zranění. Petra to však neodradilo a v letošní sezóně startoval ve

Slováckém poháru a jeden mezinárodní závod si odjel v Petrovicích u Karviné, kde skončil mezi třicítkou jezdců na
třetím místě. Letošní sezónu zhodnotil
slovy: „Loni jsem se zajel podívat na
Slovácký pohár do Žlutavy. Překvapila
mě perfektní organizace a především
krásné tratě, na kterých se seriál jede.
Při posledním závodu a pádu jsem si
sice vážně poranil rameno a klíční kost,
ale na rozhodnutí odjet letos celý seriál to nic nezměnilo. Slovácký pohár
se jede na osm závodů, v každém dvě
rozjížďky a body se sčítají. Na startu se
celkem představilo v 6 kategoriích více
než 150 jezdců. V mojí kategorii nad
padesát let nás závodilo 21. Pravidelně
se mně dařilo dojíždět do pátého místa
a nedokončil jsem pouze dvě rozjížďky.
Nejlépe se mi povedl závod v Březolupech a poslední podnik Boršicích, kde
jsem byl na stupních vítězů. Celkové
třetí místo je pro mě velkým úspěchem a povzbuzením do další sezóny.
Rozhodně bych je nedokázal zajet bez
velké podpory svého realizačního týmu
a sponzorů. Všem touto cestou děkuji. Zvláště chci poděkovat Obci Nová
Hradečná, bratrům Duškům a Tomáši
Pořízkovi.“ No, a pokud to zdraví dovolí,
bude i v příštím roce Hradečnou reprezentovat v motokrosu.◄
Miroslav Ševčík

TJ SOKOL NOVÁ HRADEČNÁ
►► TJ Sokol Nová Hradečná pořádá
v neděli 23. 12. 2018 TURNAJ VE STOLNÍM TENISE pro občany Nové Hradečné. Začátek je v 9.00 hod. V rámci turnaje je vypsána i kategorie pro žáky od
10 let. Vezměte si pálku, cvičební obuv
a přijďte si zahrát.

Zveme příznivce pohybu na 9. ROČNÍK
BĚHU ZA JEŽÍŠKEM. Pojďte se s námi
odreagovat od vánočního shonu
a proběhnout se po nové trase. Start
v 10.00 hod. u kostela. V cíli Vás bude
čekat čaj a vánoční cukroví. Pro děti
bude opět připraveno malé překvapení.

Zveme všechny občany na tradiční
NOVOROČNÍ VÝSTUP NA BRADLO.
Každý, kdo mezi 9.00 hod. a 11.00 hod.
hodinou vystoupí na vrchol, obdrží upomínkový list 34. ročníku.◄
Marta Nováková
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PLESOVÁ SEZONA V NOVÉ HRADEČNÉ

SÁZENÍ STROMU REPUBLIKY

SOKOLSKÝ
PLES

MYSLIVECKÝ

PLES

26. ledna 2019

11. 1.
2019
začátek ve 20.00 hod.

Sál TJ Sokol

NOVÁ HRADEČNÁ

K tanci zahraje

SIRIUS

M AŠ K AR N Í

MERENDA

Bohatá tombola | Vstupné 100 Kč

předprodej vstupenek Marta Nováková, Nová Hradečná 11 | tel: 725 757 876

K LU B U ŽEN
22. února 2019

Svoz odpadu 2017
Komunální odpad v úterý po 3 týdnech

Plasty

31. prosince

3. ledna
30. ledna
27. února
27. března
24. dubna
22. května
19. června
17. července
14. srpna
11. září

(náhrada za 1. 1.)

22. ledna
12. února
5. března
26. března
16. dubna
7. května
28. května
18. června

9. července
30. července
20. srpna
10. září
1. října
22. října
12. listopadu
3. prosince
23. prosince

(náhrada za 24. 12.)

Papír a sklo
9. srpna
6. listopadu
4. prosince

dle potřeby, na zavolání
Nebezpečné odpady
11. května
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Vánoční křížovka o ceny

Obecní úřad
►► Žádáme občany, aby neparkovali
svá vozidla na chodníku. Chodník není
parkoviště.
►► Kalendáře na rok 2019
I letos jsme pro Vás připravili obecní kalendáře na nový rok 2019. Kalendáře si
můžete zdarma vyzvednout v kanceláři
obecního úřadu. Od obce dostanete do
každé rodiny jeden kalendář.
►► Vylosovaný výherce křížovky podzimního čísla: Růžena Nováková,
Nová Hradečná 119
►► TŘÍKRÁLOVÁ SBÍRKA 2019
5. 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.

TŘÍKRÁLOVÝ
KONCERT
13. 1.

Číslo 18

Soutěžní křížovka
POMŮCKA:
BÁN, EIFEL,
EPE, INN,
OKE, PIER,
PRSK, ZŘIT

DRUH
MOTÁKA

4. DÍL
TAJENKY

INICIÁLY
ŠANSONIÉRA
AZNAVOURA

NAPROSTÝ
NEDOSTATEK
SVĚTLA

NÁJEM
HOSPODÁŘSKÉHO
OBJEKTU

DETEKTIV
AGATHY
CHRISTIE

STÁČENÍM
VYTVOŘIT
(provaz)

ÚŘEDNÍK
(hanlivě)

ZÁHYB NA
KALHOTÁCH
ČÁRA SOUMĚRNOSTI

NA ONO
MÍSTO

TESLOVY
INICIÁLY
OPAK
KATIONTU

CITOSLOVCE
ZACHICHOTÁNÍ

NEBÝT
NA LOVU

ZKRATKA
ORGANIZACE
SPOJENÝCH
NÁRODŮ

ZARYTÝ
ODPOR
(obecně)

„Počítač člověka v administrativě nenahradí,
protože neuvaří kávu, . . . (viz tajenku).�

PROTIVNÍK
TURECKÁ
OBJEMOVÁ
MÍRA

KAMENNÁ
PŘÍSTAVNÍ
HRÁZ

LÝTKOVÉ
KOSTI
(zastarale)

TESKNIT
USLINTANÝ
ČLOVĚK

ZAHRADNÍ
NÁDOBY

KUCHYŇSKÝ
STROJ

TRÁVOVITÁ
ROSTLINA

KONĚ
(básnicky)

BÁSNICKÝ
ZÁPOR

3. DÍL
TAJENKY

STRATIGRAFICKÝ
STUPEŇ
DEVONU

2. DÍL
TAJENKY

TÝKAJÍCÍ SE
VÝTVARNÝCH
DĚL

STANOVATI
TÝKAJÍCÍ SE
ŠVU

LATINSKÝ
PŘEKLAD
BIBLE
ZADNICE

STŘEDNÍ
VELIKOST

VZÁCNÉ
KNIHY

JMÉNO CESTOVATELE
HOLUBA

SÍDLO
V NIZOZEMÍ

NOREK
AMERICKÝ

VELCÍ DRAVÍ PTÁCI
CHYBNÝ
NÁZOR

RUMCAJSOVA ŽENA

OBLÍBENÁ
PÍSEŇ

STARÉ
DUTÉ MÍRY

LÉČKA

INICIÁLY
REŽISÉRKY
NELLIS

PRACOVITÁ

MŽIKNUTÍ
(řídce)

MALAJSKÁ
DÝKA

SLANÉ
MINERÁLKY
PATŘÍCÍ PANOVNÍKOVI

KOVANÁ
HŮL SE
SEKYRKOU

VSTRČIT
NÍSTĚJ
(nářečně)

HRDLOŘEZOVÉ

VYBRAT

STAVEBNÍ
VÝTAH

ZNAČKA
YTTERBIA
BÝČÍ
ZÁPASY
KANCELÁŘ
PREZ. REPUBLIKY (zkr.)
METROPOLE
VIETNAMU

SYPACÍ
OTVORY

TĚLOCVIČNÝ
PRVEK

ROUŠKA
PRUSKO
(zastarale)

CVIK NA
KRUZÍCH

ODĚVNÍ
PRŮMYSL
(zkratka)

INVESTIČNÍ
FOND (zkr.)

KÓD
LETIŠTĚ
INNSBRUCK

SPÍLÁVATI

ŠERÁK
CHEMICKÁ
ZNAČKA
NEONU

ZNAČKA
BROMU
MÁZDRA

NAJEDNOU

MAĎARSKÝ
HEREC
(János)

NÁŠ HEREC
(Jiří)
LÍNO

TEXT
OPERY

CITOSLOVCE
HLASU
KOZY

OSLÍ CITOSLOVCE

1. DÍL
TAJENKY

ŠATY

UKAZOVACÍ
ZÁJMENO

HLAVNÍ
ČINITEL
(knižně)

ZACHVÁCENÉ
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Své
odpovědi
můžete zaslat emailem na podatelna@novahradecna.cz
osobně6/2017
odevzdat v kanceláři obecního úřadu ve tvaru - tajenka, jméno, příjmení, bydliště. Uzávěrka došlých odpovědí do 31. 1. 2019. Ze správných odpovědí bude za přítomnosti starosty obce
vylosován jeden výherce, který získá věcnou cenu.

Zveme Vás na tradiční Tříkrálový koncert,
který se uskuteční v neděli 13. 1. 2019 ve
15.00 hodin v kostele sv. Vavřince v Nové
Hradečné. Vstupné dobrovolné.

JABLEČNÝ
ŠTRŮDL
Podle tety Růženky
Letošní velkou úrodu jablek můžetezpracovat třeba tak, že upečete
jablečný štrůdl podle starého receptu tety Růženky.

Na těsto potřebujete 350 g polohrubé mouky, 1 kostku ztuženého tuku (250 g) nastrouhat do mouky, přidejte 1 celé vejce,
hořčicovou sklenici mléka a špetku soli a asi 8 – 10 jablek.
Vše zpracujte ve vláčné těsto, rozdělte na 4 díly a postupně vyválejte tenké pláty, které posypejte mletými vlašskými ořechy,
přidejte 2 – 3 nastrouhanájablka a podle chuti přidejte cukr a skořici. Vše zamotejte, přendejte na plech a pečte dozlatova.
Dobrou chuť

