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NOVÁ HRADEČNÁ

ZPRAVODAJ OBCE p o d z
imn
í
Vážení občané,
nastal podzim, deštivé září vystřídalo tereziánské babí léto v říjnu. Slunce jakoby
chtělo dohnat to, co v létě nestihlo. Pěkné počasí přeje pracím na dokončování
finálních oprav komunikací po stavbě
kanalizace. Čistička odpadních vod je
spuštěna do předčasného užívání a již
hodně občanů se napojilo na novou kanalizační stoku. Bohužel najdou se i tací,
kteří přes výslovné upozornění vypouští
obsah septiku a žumpy do kanalizační
stoky. Apeluji na Vás a žádám, abyste si
opravdu nechali své jímky vyvézt a nevypouštěli obsah jímky do kanalizační
stoky. Ničí se tím zařízení čistírny a bakterie potřebné pro správné čištění.
V letošním roce se na opravení všech
místních komunikací bohužel nedostane. Bude ještě potřeba opravit komunikaci kolem Černých, kde bude třeba
vybudovat odvodnění a zpevnit uličky
k Martinovi Obíralovi, Zdenovi Giesslovi,
k Langerům a k mostu od zastávky „Pod
kostelem“. Pokud to bude možné, po-

žádáme o dotaci na opravu místních
komunikací. Nedostaneme-li ji, provedeme opravu v příštím roce z vlastních
prostředků.
Chci Vám poděkovat za velmi pěknou
účast ve volbách do obecního zastupitelstva a děkuji Vám za důvěru, kterou
jste nám dali svými hlasy. Výsledky hlasování jsou umístěny na webu obce.
Moc si vážím důvěry a budu se snažit
nadále odvádět dobrou a poctivou práci
pro blaho obce a nás všech. Jsem připravena naslouchat vašim problémům,
a bude-li to v mých silách, vyřešit je.
Místostarostou obce byl na ustavujícím zastupitelstvu zvolen pan Jaroslav
Kunert. Věřím, že budeme dobrý tým ve
vedení naší obce.
Na tomto místě chci také poděkovat
bývalému zastupitelstvu naší obce za
obětavou práci pro nás všechny. Mnozí
z nich pracovali pro obec 20 let. Bez jejich pomoci, podpory a nasazení bychom
zdaleka nezvládli vše, co se nám v minulosti podařilo. Spolupodíleli se na řízení a budování naší obce. Patří jim velké

díky za jejich práci v čele s bývalým dlouholetým starostou, panem Ing. Tomášem
Müllerem, nyní poslancem Parlamentu
České republiky, Mgr. Heleně Žovincové,
Ing. Jaro slavu Ševčíkovi, Mgr. Svatavě
Rutarové, Jaromíru Suralovi, paní Janě
Kostelné, MUDr. Marku Poláchovi a Pavlu
Šobotovi.
Také před nově zvoleným zastupitelstvem
stojí výzvy. Do nového obecního zastupitelstva byli zvoleni Ing. Mar ta Nováková,
pan Jaroslav Kunert, Mgr. Helena Žovincová, Ing. Jaroslav Šev čík, Ing. Jarmila
Rusnáková, Ing. Milan Turták, Bronislav
Langer, Renáta Gogolková a Ing. Martin
Surala. Věřím, že všichni vytvoříme dobrý tým a budeme táhnout, jak se říká, za
jeden provaz.
A tak přeji nám všem, aby se nám práce
dařila a aby naše obec dále vzkvétala.
Ing. Marta Nováková
starostka
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ÚŘADU
Fotbal - rozpis 2022INFORMACE OBECNÍHO
Fotbal - rozpis 2023
Ne 7. 8. 15.00 hod.

Sokol Střelice - Sokol Nová Hradečná 0:1 (0:1)

Ne 14. 8. 16.30 hod. Sokol Nová Hradečná - FK Horka nad Moravou 4:2 (2:2)

OBECNÍ KNIHOVNA
PEDIG
Ne 21. 8. 16.30 hod. Sokol Pňovice - Sokol Nová Hradečná 2:0 (0:0)
Ne 28. 8. 16.30 hod.

Sokol Nová Hradečná - Sokol Bohuňovice "B" 3:2 (0:0) Pen: 4:2

SoDokončují
3. 9. 16.00 se
hod.práce
TJ Blatec
- Sokol Nová
HradečnáMáme
3:1 (1:1)tu
na opravách
nových

So 25. 3. 15.00 hod.

FK Horka nad Moravou - Sokol Nová Hradečná

Ne 2. 4. 15.30 hod.

Sokol Nová Hradečná - Sokol Pňovice

Ne 9. 4. 15.30 hod.

Sokol Bohuňovice "B" - Sokol Nová Hradečná

Ne 16. 4. 16.00 hod.

Sokol Nová Hradečná - TJ Blatec

KANALIZACE

23. 4. 16.00
Sokol
Újezd
- Sokol Nová
Hradečná Projekpodzim a s nímNe
přichází
i čashod. Stále
jsou
připraveny
k vyzvednutí
jsou
připraveny
vyzvednutí
ProjekNe
30.
4.
16.00
hod.
Sokol
Nová
Hradečná
FK
Hlubočkypřípojek.
"B"
setkávání při tvoření s pedi- tové dokumentace
dokumentace k vybudování
vybudování
přípojek.
úpravy
finišují
a my
se již těšíme
do nogem. Scházíme
ve5.14
hod.
dnyHradečná
se
pro ně
dostavit.
Poúřední
předchozí
telefonické
domluvě
se pro
Ne
18. 9. 10.15
hod.
FK Hlubočky
"B" - Sokol
Nová Hradečná
5:3 (3:1) se ve čtvrtek
Ne 7.
16.30
hod. V
Sokol
Nová
- SKmůžete
Grygov
vých
větších
prostor.
na
sále
obecního
úřadu.
Máte-li
zájem
Po
podpisu
smlouvy
obdržíte
projekt
ni
můžete
dostavit.
Po
podpisu
smlouvy
So 24. 9. 15.30 hod. SK Grygov - Sokol Nová Hradečná 0:1 (0:0) Pen: 4:5
So 13. 5. 14.00 hod.
Sokol Příkazy "A" - Sokol Nová Hradečná
a chuť, jste vítáni.
aobdržíte
do 6 měsíců
podpisu
smlouvy
buprojektod
a do
6 měsíců
od podpisu
St 28. 9. 15.30 hod. Sokol Nová Hradečná - SK Červenka 0:4 (0:4)
Ne 21. 5. 16.30 hod. Sokol Nová Hradečná - FC Lužice
dete
povinni
realizovat
část
smlouvy
budete
povinnisoukromou
realizovat souNe 2. 10. 15.00 hod. Sokol Nová Hradečná - Sokol Příkazy "A" 0:5 (0:4)
So 27. 5. 17.00 hod.
SK Štarnov - Sokol Nová Hradečná
splaškové
a napojit
kromou
část
přípojkykanalizace
splaškové kanalizace
HARMONOGRAM UZAVÍREK A OPRAV KOMUNIKACÍ přípojky
So 8. 10. 15.00 hod. FC Lužice - Sokol Nová Hradečná 5:0 (2:0)
Ne 4. 6. 16.30 hod. se
Sokol
Nová
Hradečná
Chválkovice "B"
na veřejnou
část. - SKčást.
a napojit
se na
veřejnou
k připojení:
NeOd
16. 24.
10. 14.30
hod.
Sokol
Nová
Hradečná
- SK Štarnov
2:3 (0:3)
Ne 11. 6. 16.30 hod. Podmínky
SK Šumvald
- Sokol Nová Hradečná
Linka
890325
10. do
6. 11.
2022
– úplná
uzavírka
Po
vybudování
soukromé
části přípojky
Spoje
č.
2,
22
budou
vedeny
ze
zastávky
Nová
III/44412
od
křižovatky
s
III/31550
směr
Dolní
Ne 23. 10. 14.30 hod. SK Chválkovice "B" - Sokol Nová Hradečná 13:3 (7:1)
Ne 18. 6. 16.30 hod. Sokol Nová Hradečná
- FK Přáslavice
musí
být
provedena
kontrola
zaměstHradečná,
Hradec
po
silnici
III/44412
a
dále
Libina.
Ne 30. 10. 14.30 hod. Sokol Nová Hradečná - SK Šumvald
So 24. 6. 16.30 hod.
SK Červenka - Sokol Nová Hradečná
nancem obce, a to proto, aby byla přípojjednosměrnou objízdnou trasou po silnici
Uvedeným úsekem silnice III/44412 nebuSo 5. 11. 14.00 hod. FK Přáslavice - Sokol Nová Hradečná
III/31550 – III/31552 Troubelice – ul. Malá
ka vybudována v souladu s projektem
de umožněn průjezd spojům linky 890325,
Sokteré
12. 11.
14.00 vedeny
hod. Sokol
Nová Hradečná
- Sokol Střelice
Strana – III/44412 do zastávky Troubelice,
budou
po následujících
objízda zejména, zda odpovídá požadavkům
u kaple a dále ve svých trasách směr Uničov
ných trasách:
na těsnost. Kanalizační přípojky slouží
dle platného jízdního řádu.
Vybrané spoje budou vedeny ze zastávky Troupouze k odvádění splaškových odpadOHLÉDNUTÍ
ZAobslouženy
UDÁLOSTMI
OBCI
Zastávky budou
v původních polo- Vních
belice,u Polákových po silnici III/31548
ul. Velká
vod, nesmí do nich být napojeny
hách bez omezení.
Strana s obsluhou zastávky Troubelice,u Kropádešťové ani jiné povrchové vody (tj. svoLinka 890327
čů – III/31552 Nová Hradečná s obsluhou stády dešťových vod ze střech objektů, ze
Spoj č. 2 bude veden ze zastávky Nová
vajících zastávek Nová Hradečná,pod kostelem;
zpevněných ploch kolem objektů, z dreHradečná, žel. st. po silnici III/31550 a dále
Nová Hradečná, ObÚ; s náhradní obsluhou
náží apod.). Do splaškové kanalizace by
DOKTOR
CUP
jednosměrnou objízdnou trasou III/31552 –
stávající zastávky Nová Hradečná, Hradec,
měly být napojeny všechny splaškové
III/31548 ul. Velká Strana do zastávky Troubeu kaple (v opačném směru se zastávka nachází
odpadní vody z domu, tedy nejen z WC,
lice, u Kropáčů a dále ve své trase dle platného
na III/44412) – poté obousměrnou objízdnou
ale i z umývadel, van, sprchových kou►►
Prázdninové
přestávky
v
pitbikojízdního řádu.
trasou III/44412 – III/44628 Šumvald – II/446
tů, dřezů, automatických praček, myček
vém
seriálu
Stomp
Moravia
Cupu
využili
Zastávka Troubelice,u kaple nebude obsluDolní Libina do zastávky Libina, u Cásků a dále
nádobí apod. Z důvodu zamezení průpořadatelé
z
Nové
Hradečné
k
přípravě
hována s náhradou v zastávce Troubelice,
ve svých trasách dle platného jízdního řádu.
saku spodních vod do kanalizace musí
2.Zastávka
ročníkuNová
volného
závoduHradec
pitbiků
s ná- u Kropáčů.
Hradečná,
nebude
být kanalizační přípojky vodotěsné!
zvem Doktorobsluhována
Cup – memoriál
JiříhoveVáni,
Zastávky Nová Hradečná, pod kostelem;
obousměrně
s náhradou
stáVlastníkem přípojky je osoba, která na
kterýzastávce
proběhl
v sobotu
30.Hradec,
července.
Nová Hradečná, ObÚ; Nová Hradečná, Hradec,
vající
Nová
Hradečná,
u kaple.
Samotný
závodbude
byl poznamenán
nepří- u kaple nebudou tímto spojem obsluhovány své náklady přípojku pořídila (§ 3 odst.
Na
linku 890325
vypracován výlukový
6 zák. č. 274/2001 Sb., o vodovodech
zní počasí.
připravená
trať bez náhrady.
jízdní
řád, ve Velmi
kterémdobře
bude upřesněno
vedení,
a kanalizacích). O kontrole bude vystanovohradečanského
po silném
Linka 932272
časová
poloha spojů a areálu
obsluhasejednotlivých
Spoj
č.
2
bude
veden
ze
zastávky
Troubelice,
zastávek.
ven protokol „Záznam o kontrole – ulodešti stala mimořádně obtížnou. Již po
u
Kropáčů
dále
po
III/31548
ul.
Velká
Strana
žení domovní části splaškové kanalizační
prvních tréninkových jízdách muselo
–Jsem
III/44412
s obsluhou
Troubelice,
NADk- náhradní
autobusováharmonogramu
doprava
přípojky“. Budou-li
stavbou
vaší přípojky
starší juniory
Gustav
Hodek,
dojít
úpravě časového
rád, že
ani silnýzastávky
déšť jejich
práci Petrovský,
kaple a dále poajednosměrné
traSpojestarší
NAD budou
vedeny
zastávky Libina,
dotčena veřejná
prostranství
a chodníVeterány
Karel Ridl,
Openy Ondřej
Klipro
kategorie
a ze
nejmenší
k tré- uneznehodnotil
celý závod objízdné
jsme mohMalá Strana
– III/31552Členům
Nová Hradečná
nám.
II/446
a dále
obousměrnou
ky, jste
povinni totodívkou
uvést do
původního
a nejrychlejší
byla
Veronika
ninkuponasilnici
ni ani
raději
nevyjeli.
V pole- lise ul.
úspěšně
absolvovat.
míst- meš
– III/31550
do zastávky
Nová Hradečná,
žel.ne
st.
objízdnou
– II/446
Šumvald
– III/44628
stavu.
Dostálíková.
dní pauzetrasou
pro ně
pohotoví
organizátoři
ního
hasičského
sboru
za pomoc
a
dále
ve
své
trase
dle
platného
jízdního
řádu.
Troubelice
–
III/44412
–
III/31548
ul.
Velká
Stranapojení
kanalizace
napitbiúřad
stihli nachystat náhradní trať na přileh- s kropením trati, ale za čištění strojů, Po
Nová
Hradečná
přivítádonesete
účastníky
Spoje
č.
10,
11,
12,
18,
19
budou
vedeny
na
s
obsluhou
zastávky
Troubelice,
u
Krškových,
potvrzení
o vyčerpání
jímky (septiku)
seriálu
Stomp Moravia
Cup na
lé travnaté ploše, takže i Trpaslíci s aku a OÚ v Nové Hradečné za všestrannou kového
ze zastávky Nová Hradečná, žel. st. po silnici
případně Troubelice, sídliště a dále ve svých tražumpyříjna
a uzavřeme
smlouvuNesejdou
o odvádění
ještě jednou.
se
čtyřkolkami a kategorie Mini mohla svo- podporu.
Poděkování patří také všem konci
III/31550 a dále obousměrnou objízdnou trasou
sách dle platného jízdního řádu.
odpadních
platbě stočného.
Stočtrati, alevod
přia slavnostním
vyhlášení
je závody absolvovat. Pro některé to byl jezdcům, kteří se nebáli pustit do boje na
po III/31552 Troubelice – MK ul. Malá Strana –
Zastávka Nová Hradečná, Hradec nebude
né bude stanoveno
zveřejněnoročníku,
v ceníúčastníkůa letošního
první životní závod. Zbývající kategorie s blátem a závod předčasně nevzdali. nejlepších
III/44412 do zastávky Troubelice, u kaple a dále
obousměrně obsluhována bez náhrady.
ku
s
platností
od
1.
ledna
2023.
absolvovaly
odpolední
závod
i
přes
obkteré
se
uskuteční
v
areálu
TJ
Sokol
NH
Doufám,
že
pokud
budeme
moci
uspove svých trasách dle platného jízdního řádu.
Zastávka Nová Hradečná, pod kostelem nev
sobotu
29.
října
odpoledne.
Ocenění
tížné
podmínky
na
původní
trati.
Vše
řádat
příští
ročník,
se
již
všichni
svezou
Zastávky Nová Hradečná, pod kostelem;
bude obsluhována v původní poloze, ale bude
za první místo v kategorii veterán zde
se obešlo před
bez zranění,
i když
se většiaNová
rádiHradečná,
se do Nové
vrátí.“
ObÚ;Hradečné
Nová Hradečná,
Hradec,
přemístěna
budovu školy.
Zastávku
buna jezdců
nevyhnula
pádům
převezme i Petr Hromek. Podařilo se mu
domácích
závodnic
uZkaple
nebudouzávodníků
obsluhoványabez
náhrady. si
dou
obsluhovat
pouze vybrané
spojenebo
NAD. uklouznutím.
vyhlášení
vedly
nejlépe
které velmi dobře skloubit náročnou roli řediNa linky
890327 asestry
932272Kalusovy,
budou vypracováOd 7. 11. doPouze
15. 11.závěrečné
2022 – úplná
uzavírka
tele seriálu s rolí jezdce a určitě mu patří
vítězů a odměnění
účastníků
proběhlo
vnykategorii
trpaslíků
obsadily
výlukové jízdní
řády, ve kterých
budedruhá
upřesIII/44412
od křižovatky
s III/31550
směr
velká gratulace. Poděkování za pomoc
bez deště. Těžký závod zhodnotil za po- místa.
Petr časová
Hromek
dojel
poa probléněno vedení,
poloha
spojů
obsluha
Troubelice
řadatele
Petr
Hromek
„ Nejdříve
mech
s třísly
mezi veterány čtvrtý. s uspořádáním slavnostního vyhlášení
jednotlivých
zastávek.
Uvedeným
úsekem
silniceslovy:
III/44412
nebude
chci poděkovat
našídotčených
partě za linek,
obě- Vítězství
mezi Trpaslíky patřilo souro- patří opět OÚ v Nové Hradečné a všem
NAD
umožněn
průjezdcelé
spojům
Spoje
NAD
budou vedeny kategorii
ve své traseMini
dle
které
budou
vedeny
po
následujících
objízdsponzorům.◄
tavou týdenní přípravu trati, zajištění zencům Tomanovým,
M. Š.
platného
jízdního
řádu.
ných
trasách:
sponzorů a všeho, co k závodům patří. vyhrál Víťa Diviš, mladší juniory Marek
Ne
11. 9. 16.00
Sokol
Nová Hradečná
- Sokol Újezd
1:0 (1:0)
prostor
pro hod.
obecní
knihovnu.
Poslední
společných
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SPOLEČENSKÁ KRONIKA
Jubilanti
Červenec – Anežka Maulerová (92), Bohuslav Műller, Anna Dobrozemská, Brigita Langerová,
Jarmila Šobotová, Drahomíra Drbalová (75), Anna Dorušáková, Josefa Obíralová, Anna Šléšková
Srpen – František Petr (85), Ingrid Urbášková, Karel Krabica, Růžena Jořenková, Vlastimila Matalová
Září – Václav Petr, Marie Pudová, Bohumil Polách (85), Jarmila Meinzlová, Veronika Chovanečková,
Marie Drábková, Anna Műllerová, Jiří Talanda (75), Marie Talandová, Zdeňka Hűbnerová,
Antonín Táborský (93)
Obec Nová Hradečná touto cestou gratuluje k významnému životnímu výročí
a přeje do dalších let pevné zdraví, štěstí a spokojenost.

Opustili nás
Marie Kovářová, Miroslav Macoun, Jaroslav Hampl, Emílie Ryšavá
Vyjadřujeme touto cestou upřímnou soustrast pozůstalým.

ZE ŽIVOTA MATEŘSKÉ ŠKOLY

Zpráva z MŠ
►► V letošním školním roce máme
dvě třídy s 28 dětmi. Tři děti dojíždějí z Lipinky, dvě z Pískova, po jednom
z Troubelic-sídliště a Troubelice-Lazce
a jeden chlapeček přijíždí z Nové Dědiny
u Uničova.
Tak jako každý rok, i letos děti vítaly
podzim na zahradě. Podzimní počasí
nám ale nepřálo, tak se brambory nepekly na ohni, ale v troubě. I tak dětem
velice chutnaly. Na zahradě sbíráme jablka, ořechy, dosbírali jsme maliny, ostružiny, hroznové víno a rajčata. V říjnu se
děti vypravily autobusem do Troubelic
na program: Ptáci-dravci, starší děti jely
na pohádku do Uničova a všechny děti
tvořily v dílničkách s paní Talandovou.

Koncem října uspáváme s dětmi broučky a připravujeme se na Halloween, který se koná 3. listopadu na zahradě MŠ
společně s rodiči.

I v letošním roce opět plníme úkoly
z mezinárodního programu: Ekoškola.
Loni děti třídily a recyklovaly odpad, letos se budou zabývat tématem: Voda. ◄
Helena Ryšavá
učitelka

PLÁNOVANÉ AKCE
DEN BOJE ZA SVOBODU A DEMOKRACII – 17. 11. 2022 | na place u kostela v 17.00 hod.

– setkání na place u kostela se svíčkou v ruce
VÝLOV HRADECKÉHO RYBNÍKA – 17. 11. 2022 | od 13.00 hod.
ZAHÁJENÍ ADVENTU V NOVÉ HRADEČNÉ – 25. 11. 2022 | na place u kostela od 16.00 hod.
– rozsvěcení vánočního stromu s doprovodným jarmarkem
ADVENTNÍ KONCERT – 27. 11. 2022 | v kostele Sv. Vavřince v 15.00 hod.

– účinkuje Collegium Cantantium z Prahy. Předprodej vstupenek v kanceláři OÚ a ve škole za 150 Kč,
v den konání koncertu na místě za 200 Kč.
ČESKO ZPÍVÁ KOLEDY – 7. 12. 2022 | u betlému před ZŠ v 18.00 hod.
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ZE ŽIVOTA ZÁKLADNÍ ŠKOLY

►► Blíží se konec října a za námi jsou
téměř dva měsíce školní práce v novém
školním roku 2022/2023. Letos výuka
probíhá opět ve třech třídách. Do prvního ročníku nastoupil po dlouhé době
rekordní počet prvňáčků – 12, kterým
přeji, aby všechny nástrahy při získávání dovedností v psaní, čtení i počítání
úspěšně zvládli. Celkový počet žáků naší
školy je 28, z tohoto důvodu jsme museli
požádat našeho zřizovatele Obec Novou
Hradečnou o udělení výjimky z nejnižšího
počtu žáků. Za podporu obecního zastupitelstva v tomto směru velmi děkujeme. Jsme přesvědčeni, že je důležité, aby
v naší obci fungovala škola alespoň s ročníky 1. stupně ZŠ a nejmenší děti se tak
mohly vzdělávat ve třídách s nižším počtem žáků, kde se jim mohou zkušení pedagogové individuálně věnovat. Letos do
naší školy dojíždí 7 přespolních žáků. Dva
z Lipinky, dva z Plinkoutu, jeden z Dlouhé
Loučky, jeden z Pískova a jedna žákyně
z Uničova. Rodiče těchto dětí si naši školu
vybrali záměrně, protože se jim líbí naše

vzdělávací filozofie rodinné školy s nižším
počtem žáků ve třídách a individuálním
přístupem ke každému jednotlivci. Na
škole působí šest pedagogických pracovníků a o provoz se stará jeden provozní
zaměstnanec.
Ve všech ročnících vyučujeme podle
Školního vzdělávacího programu Základního vzdělávání s motivačním názvem
„Tvořivá škola“. Jeho podobu můžete najít na nových webových stránkách školy
www.skolanovahradecna.cz. Zde můžete najít také veškeré informace a aktuality
ze života školy.
Jako každý podzim jsme se už začali
věnovat problematice dopravní výchovy, starší děti navštívily dopravní hřiště
v Uničově, kde si vyzkoušely své znalosti i praktickou jízdu na kole. Společným
putování do Lipinky jsme si připomenuli
svátek Sv. Václava a společně s dětmi ze
spádové ZŠ Troubelice jsme se zúčastnili
také výukového programu o dravcích.
A co dalšího nás na podzim ještě čeká?
Vyrazili jsme na výlov Šumvaldského ryb

níka, připravíme si projektové dopoledne
na téma „Hravě jíme zdravě“, kdy si připravíme zdravé svačinky z výpěstků naší
školní zahrady.
Pozvání rovněž s předstihem přijměte na tradiční zahájení Adventu, které
letos připadlo na pátek 25. 11. 2022.
Snad se po třech letech opět uskuteční. Zajištěno bude tradiční občerstvení, vystoupí děti z MŠ i ZŠ, k zakoupení budou drobné vánoční dekorace
a výrobky z výtvarných dílniček. Další
adventní pozvánkou je Adventní koncert, který se uskuteční v neděli 27. 11.
v 15.00 hod. v kostele sv. Vavřince. Naše
pozvání letos přijal ženský komorní sbor
Collegium Cantantium z Prahy. Vstupenky v ceně 150 Kč bude možné zakoupit
v přeprodeji na OÚ v Nové Hradečné od
1. listopadu 2022, případně na místě
v ceně 200 Kč.
Připravujeme také společné zpívání u „Betlému“ v areálu základní školy
v rámci celorepublikové akce Česko zpívá Koledy, na které vám naši žáci zahrají i Vánoční příběh. O termínu této akce
vás budeme včas informovat.◄
Soňa Trávníčková
ředitelka ZŠ

KLUB SENIORŮ
►► Akce Kotlíkový guláš se konala
v sobotu 27. srpna. Náš spolek se také
zúčastnil. Vaření v kotlíku byla pro většinu
z nás novinka. Po zahájení akce započalo
krájení cibule a mohl se rozdělat oheň.
Některé členky krájely maso, jiné míchaly
cibuli, aby se nespálila. Pomalu se přikládalo na oheň a maso se dusilo ve vlastní
šťávě, až bylo měkké. Nejhorší chvíle začala při dochucování guláše – každý radil
podle své zkušenosti, hlavně aby byl guláš
dostatečně hustý a chuťově pikantní. A již
se začalo ochutnávat, přicházeli zájemci
z řad přítomných diváků. A my s napětím

čekali na výrok poroty (naše zastupitele).
Největší šok přišel, když náš guláš vyhrál
první místo a jako odměnu za naše úsilí
jsme dostali zvěřinu (2 mladé divočáky).
Nevěděli jsme, co s výhrou provedeme.
Rozhodli jsme se, že maso upečeme
a společně sníme. K hostině jsme se
sešli na sále OÚ 21. 10. 2022. Přinesli
jsme si další pochutiny – zeleninu, kyselé okurky, nechyběly ani frgály a pečivo.
Přišel mezi nás i člen zastupitelstva pan
Jaroslav Ševčík. V příjemné atmosféře si
pohovořil s přítomnými seniorkami.◄
Marie Poláchová
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SDH NOVÁ HRADEČNÁ
Dne 25.9. se naši mladí hasiči zúčastnili
slavnostního vyhlášení Olomoucké ligy
v požárním útoku v Olomouci na náměstí. Ukázalo se, že se jim spousta hodin
práce na trénincích vyplatila. Přípravka
se celkově umístila na 1. místě, mladší
žáci na 6. místě a starší žáci na 11. místě.
Rád bych touto cestou poděkoval všem
členům, kteří se aktivně zapojují, za jejich
skvělou práci i všem, kdo nejsou členy
našeho sboru, ale jakýmkoliv způsobem
nám pomáhají.
Závěrem bych vám chtěl popřát pevné
zdraví a spoustu krásně prožitých podzimních dní. ◄

NO

TJ SOKOL NOVÁ HRADEČNÁ

VÁ

CVIČENÍ RODIČŮ
S DĚTMI
TJ Sokol Nová Hradečná v letošním
roce nově otevírá oddíl cvičení rodičů
s dětmi. Cvičit se bude od listopadu
vždy ve čtvrtek od 16.30 do 17.30 hod.
Cvičení je určeno pro děti předškolního věku. Doprovod rodičů a čistá sportovní obuv do tělocvičny jsou nutné.
Pokud máte zájem o pohyb se svými
dětmi, jste vítáni.

CVIČENÍ ŽEN
Chcete se protáhnout a příjemně zrelaxovat? Pak přijďte mezi nás! Setkáváme
se vždy ve středu od 18.30 do 19.30 hod.
Jste srdečně zvány!
Zveme Vás i na další cvičení, rozpis je
zveřejněn na stránkách obce.

KOPANÁ
Průběžná tabulka umístění fotbalového
týmu v soutěži.

Á

Za SDH Nová Hradečná
Jan Pavlík

HR ADEČ

N

►► V Přichází podzim a nadešel čas
zrekapitulovat si, co jsme v létě zvládli
udělat.
Na hasičském areále se nám podařilo
prodloužit a vydláždit přístřešek pro diváky a také ho připojit k obecnímu vodovodu, což nám zjednodušilo spoustu práce.
Koncem července vypukl v národním
parku České Švýcarsko obrovský lesní požár a naše jednotka byla 4. 8. povolána
a odjela s odřadem olomouckého kraje
na čtyři dny likvidovat ohniska lesního
požáru kolem Hřenska.
27. 8. jsme ve spolupráci s obecním
úřadem pořádali „Novohradečanský
kotlík“. Jednalo se o soutěž místních
spolků a or ganizací ve vaření guláše.
Poté jsme si pro děti připravili „Pirátský
den“. Děti si mohly užít spoustu tema-

ticky zaměřených soutěží, skákací hrady,
malování na obličej, plavbu na loďce na
místním rybníce a spoustu další zábavy.
Večer jsme promítali film „Gump – pes,
který naučil lidi žít“. Tato akce byla velice vydařená a věřím, že se spoustě návštěvníkům líbila.
Dne 10.9. jsme pořádali pohárovou
soutěž mladých hasičů v požárním útoku
zařazenou do olomoucké ligy. Nejprve
nás zlobilo počasí, když celou noc před
soutěží pršelo, ráno se ale počasí spravilo a vykouklo na nás dokonce i sluníčko.
Soutěže se zúčastnilo celkem 44 družstev
ve třech kategoriích a naši mladí hasiči
předvedli krásné výkony. Děkuji všem,
kteří se přišli na soutěž podívat a podpořit naše děti v jejich výkonu.

1.

Sokol Pňovice

46:8

2.

FC Lužice

35:12

3.

Sokol Příkazy "A"

40:16

4.

FK Horka nad Moravou

39:20

5

Sokol Bohuňovice "B"

21:17

6.

FK Přáslavice

28:19

7.

TJ Blatec

25:26

8.

SK Grygov

22:16

9.

SK Červenka

21:33

10.

SK Štarnov

23:29

11.

SK Chválkovice "B"

28:37

12.

Sokol Nová Hradečná

14:31

13.

SK Šumvald

16:34

14.

Sokol Střelice

14:25

15.

FK Hlubočky "B"

31:65

16.

Sokol Újezd

18:33
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ÚŘADU
Fotbal - rozpis 2022INFORMACE OBECNÍHO
Fotbal - rozpis 2023
Ne 7. 8. 15.00 hod.

Sokol Střelice - Sokol Nová Hradečná 0:1 (0:1)

Ne 14. 8. 16.30 hod. Sokol Nová Hradečná - FK Horka nad Moravou 4:2 (2:2)

OBECNÍ KNIHOVNA
PEDIG
Ne 21. 8. 16.30 hod. Sokol Pňovice - Sokol Nová Hradečná 2:0 (0:0)
Ne 28. 8. 16.30 hod.

Sokol Nová Hradečná - Sokol Bohuňovice "B" 3:2 (0:0) Pen: 4:2

SoDokončují
3. 9. 16.00 se
hod.práce
TJ Blatec
- Sokol Nová
HradečnáMáme
3:1 (1:1)tu
na opravách
nových

So 25. 3. 15.00 hod.

FK Horka nad Moravou - Sokol Nová Hradečná

Ne 2. 4. 15.30 hod.

Sokol Nová Hradečná - Sokol Pňovice

Ne 9. 4. 15.30 hod.

Sokol Bohuňovice "B" - Sokol Nová Hradečná

Ne 16. 4. 16.00 hod.

Sokol Nová Hradečná - TJ Blatec

KANALIZACE

23. 4. 16.00
Sokol
Újezd
- Sokol Nová
Hradečná Projekpodzim a s nímNe
přichází
i čashod. Stále
jsou
připraveny
k vyzvednutí
Ne
30.
4.
16.00
hod.
Sokol
Nová
Hradečná
FK
Hlubočkypřípojek.
"B"
setkávání při tvoření s pedi- tové dokumentace k vybudování
úpravy
finišují
a my
se již těšíme
do nogem. Scházíme
ve5.14
hod.
dnyHradečná
se pro ně
Ne
18. 9. 10.15
hod.
FK Hlubočky
"B" - Sokol
Nová Hradečná
5:3 (3:1) se ve čtvrtek
Ne 7.
16.30
hod. V úřední
Sokol Nová
- SKmůžete
Grygov dostavit.
vých
větších
prostor.
na
sále
obecního
úřadu.
Máte-li
zájem
Po
podpisu
smlouvy
obdržíte
projekt
So 24. 9. 15.30 hod. SK Grygov - Sokol Nová Hradečná 0:1 (0:0) Pen: 4:5
So 13. 5. 14.00 hod.
Sokol Příkazy "A" - Sokol Nová Hradečná
a chuť, jste vítáni.
a do 6 měsíců od podpisu smlouvy buSt 28. 9. 15.30 hod. Sokol Nová Hradečná - SK Červenka 0:4 (0:4)
Ne 21. 5. 16.30 hod. Sokol Nová Hradečná - FC Lužice
dete povinni realizovat soukromou část
Ne 2. 10. 15.00 hod. Sokol Nová Hradečná - Sokol Příkazy "A" 0:5 (0:4)
So 27. 5. 17.00 hod.
SK Štarnov - Sokol Nová Hradečná
HARMONOGRAM UZAVÍREK A OPRAV KOMUNIKACÍ přípojky splaškové kanalizace a napojit
So 8. 10. 15.00 hod. FC Lužice - Sokol Nová Hradečná 5:0 (2:0)
Ne 4. 6. 16.30 hod. se Sokol
Nová Hradečná
na veřejnou
část. - SK Chválkovice "B"
k připojení:
NeOd
16. 24.
10. 14.30
hod.
Sokol
Nová
Hradečná
- SK Štarnov
2:3 (0:3)
Ne 11. 6. 16.30 hod. Podmínky
SK Šumvald
- Sokol Nová Hradečná
Linka
890325
10. do
6. 11.
2022
– úplná
uzavírka
Po
vybudování
soukromé
části přípojky
Spoje
č.
2,
22
budou
vedeny
ze
zastávky
Nová
III/44412
od
křižovatky
s
III/31550
směr
Dolní
Ne 23. 10. 14.30 hod. SK Chválkovice "B" - Sokol Nová Hradečná 13:3 (7:1)
Ne 18. 6. 16.30 hod. Sokol Nová Hradečná
- FK Přáslavice
musí
být
provedena
kontrola
zaměstHradečná,
Hradec
po
silnici
III/44412
a
dále
Libina.
Ne 30. 10. 14.30 hod. Sokol Nová Hradečná - SK Šumvald
So 24. 6. 16.30 hod.
SK Červenka - Sokol Nová Hradečná
nancem obce, a to proto, aby byla přípojjednosměrnou objízdnou trasou po silnici
Uvedeným úsekem silnice III/44412 nebuSo 5. 11. 14.00 hod. FK Přáslavice - Sokol Nová Hradečná
III/31550 – III/31552 Troubelice – ul. Malá
ka vybudována v souladu s projektem
de umožněn průjezd spojům linky 890325,
Sokteré
12. 11.
14.00 vedeny
hod. Sokol
Nová Hradečná
- Sokol Střelice
Strana – III/44412 do zastávky Troubelice,
budou
po následujících
objízda zejména, zda odpovídá požadavkům
u kaple a dále ve svých trasách směr Uničov
ných trasách:
na těsnost. Kanalizační přípojky slouží
dle platného jízdního řádu.
Vybrané spoje budou vedeny ze zastávky Troupouze k odvádění splaškových odpadOHLÉDNUTÍ
ZAobslouženy
UDÁLOSTMI
OBCI
Zastávky budou
v původních polo- Vních
belice,u Polákových po silnici III/31548
ul. Velká
vod, nesmí do nich být napojeny
hách bez omezení.
Strana s obsluhou zastávky Troubelice,u Kropádešťové ani jiné povrchové vody (tj. svoLinka 890327
čů – III/31552 Nová Hradečná s obsluhou stády dešťových vod ze střech objektů, ze
Spoj č. 2 bude veden ze zastávky Nová
vajících zastávek Nová Hradečná,pod kostelem;
zpevněných ploch kolem objektů, z dreHradečná, žel. st. po silnici III/31550 a dále
Nová Hradečná, ObÚ; s náhradní obsluhou
náží apod.). Do splaškové kanalizace by
DOKTOR
CUP
jednosměrnou objízdnou trasou III/31552 –
stávající zastávky Nová Hradečná, Hradec,
měly být napojeny všechny splaškové
III/31548 ul. Velká Strana do zastávky Troubeu kaple (v opačném směru se zastávka nachází
odpadní vody z domu, tedy nejen z WC,
lice, u Kropáčů a dále ve své trase dle platného
na III/44412) – poté obousměrnou objízdnou
ale i z umývadel, van, sprchových kou►►
Prázdninové
přestávky
v
pitbikojízdního řádu.
trasou III/44412 – III/44628 Šumvald – II/446
tů, dřezů, automatických praček, myček
vém
seriálu
Stomp
Moravia
Cupu
využili
Zastávka Troubelice,u kaple nebude obsluDolní Libina do zastávky Libina, u Cásků a dále
nádobí apod. Z důvodu zamezení průpořadatelé
z
Nové
Hradečné
k
přípravě
hována s náhradou v zastávce Troubelice,
ve svých trasách dle platného jízdního řádu.
saku spodních vod do kanalizace musí
2.Zastávka
ročníkuNová
volného
závoduHradec
pitbiků
s ná- u Kropáčů.
Hradečná,
nebude
být kanalizační přípojky vodotěsné!
zvem Doktorobsluhována
Cup – memoriál
JiříhoveVáni,
Zastávky Nová Hradečná, pod kostelem;
obousměrně
s náhradou
stáVlastníkem přípojky je osoba, která na
kterýzastávce
proběhl
v sobotu
30.Hradec,
července.
Nová Hradečná, ObÚ; Nová Hradečná, Hradec,
vající
Nová
Hradečná,
u kaple.
Samotný
závodbude
byl poznamenán
nepří- u kaple nebudou tímto spojem obsluhovány své náklady přípojku pořídila (§ 3 odst.
Na
linku 890325
vypracován výlukový
6 zák. č. 274/2001 Sb., o vodovodech
zní počasí.
připravená
trať bez náhrady.
jízdní
řád, ve Velmi
kterémdobře
bude upřesněno
vedení,
a kanalizacích). O kontrole bude vystanovohradečanského
po silném
Linka 932272
časová
poloha spojů a areálu
obsluhasejednotlivých
Spoj
č.
2
bude
veden
ze
zastávky
Troubelice,
zastávek.
ven protokol „Záznam o kontrole – ulodešti stala mimořádně obtížnou. Již po
u
Kropáčů
dále
po
III/31548
ul.
Velká
Strana
žení domovní části splaškové kanalizační
prvních tréninkových jízdách muselo
–Jsem
III/44412
s obsluhou
Troubelice,
NADk- náhradní
autobusováharmonogramu
doprava
přípojky“. Budou-li
stavbou
vaší přípojky
dojít
úpravě časového
rád, že
ani silnýzastávky
déšť jejich
práci Petrovský,
starší juniory
Gustav
Hodek,
kaple a dále poajednosměrné
traSpojestarší
NAD budou
vedeny
zastávky Libina,
dotčena veřejná
prostranství
a chodnípro
kategorie
a ze
nejmenší
k tré- uneznehodnotil
celý závod objízdné
jsme mohVeterány
Karel Ridl,
Openy Ondřej
KliMalá Strana
– III/31552Členům
Nová Hradečná
nám.
II/446
a dále
obousměrnou
ky, jste
povinni totodívkou
uvést do
původního
ninkuponasilnici
ni ani
raději
nevyjeli.
V pole- lise ul.
úspěšně
absolvovat.
míst- meš
a nejrychlejší
byla
Veronika
– III/31550
do zastávky
Nová Hradečná,
žel.ne
st.
objízdnou
– II/446
Šumvald
– III/44628
stavu.
dní pauzetrasou
pro ně
pohotoví
organizátoři
ního
hasičského
sboru
za pomoc
Dostálíková.
a
dále
ve
své
trase
dle
platného
jízdního
řádu.
Troubelice
–
III/44412
–
III/31548
ul.
Velká
Stranapojení
kanalizace
napitbiúřad
stihli nachystat náhradní trať na přileh- s kropením trati, ale za čištění strojů, Po
Nová
Hradečná
přivítádonesete
účastníky
Spoje
č.
10,
11,
12,
18,
19
budou
vedeny
na
s
obsluhou
zastávky
Troubelice,
u
Krškových,
potvrzení
o vyčerpání
jímky (septiku)
lé travnaté ploše, takže i Trpaslíci s aku a OÚ v Nové Hradečné za všestrannou kového
seriálu
Stomp Moravia
Cup na
ze zastávky Nová Hradečná, žel. st. po silnici
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Lunapark byl umístěn již druhým rokem na dálku. Po mši si také mohli přítomní
► Letošní

Opustili nás
NOVOHRADEČANSKÝ
Marie Kovářová, Miroslav Macoun, Jaroslav Hampl, Emílie Ryšavá
Vyjadřujeme touto cestou upřímnou soustrast pozůstalým.
KOTLÍK
► Prvního ročníku se zúčastnilo 8 družstev, 6 spolků a týmy základní a mateřská
školy. Hodnocení bylo velice obtížné,
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Zpráva z MŠ
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můžete těšit na druhý ročník Novohradečanského kotlíku. Moc děkuji našim
hasičům a hasičkám za pomoc s organizací. Jsem také moc ráda, že se do akce
zapojila většina spolků, které v obci fun-

gují, a děkuji jim za účast. Stánek myslivců se střelbou a dravými ptáky, pirátské odpoledne se soutěžemi a ostatní
doprovodné akce se setkaly s velkým
ohlasem.◄

Koncem října uspáváme s dětmi broučky a připravujeme se na Halloween, který se koná 3. listopadu na zahradě MŠ
společně s rodiči.

tovali naši obec. Vařili jsme guláš z hovězího masa a myslím, že i přes naše
počáteční obavy se povedl a maso bylo
měkké. Tedy aspoň to říkali lidé, kteří
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Marta Nováková

Helena Ryšavá

učitelka
což paradoxně nebývá o našich drakiá- s drakem na poli není věc jednoduchá,
dách zvykem, a tak podzimní odpoledne a proto se kromě výšky hodnotil taky
DRAKIÁDA
přilákalo spoustu místních i přespolních vlastní zápal, vytrvalost a spolupráce
návštěvníků.
K našemu úžasu
se do sou- dětí a rodičů. Speciální cena pak čekala
PLÁNOVANÉ
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pírové podzimní dekorace. A neopomenu číme za realizaci, podporu, obsluhu
ADVENTNÍ KONCERT – 27. 11. 2022
kosteles výborným
Sv. Vavřince
v 15.00 hod.stanovišť i nakažlivé nadšení. Velké
ani| vstánek
občerstvením,
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po
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– účinkuje Collegium Cantantium z Prahy. Předprodej vstupenek
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letícího
drav den konání koncertu na místě za 200 Kč.
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ZŠ vve18.00
hod.
ČESKO
ZPÍVÁ
KOLEDY
Počasí jsme si pro naše jubileum nemoh- v ní rozdáno
6 krásných
dvou kaTereza Jelínková
li přát lepší. Dokonce sem tam i zafoukalo, tegoriích – menší a větší děti. Poprat se
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Křížovka o cenu
Číslo 11
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VZHŮRU

4. DÍL
TAJENKY

ORIENTAČNÍ
ZÁVOD
(zkratka)

HRDINA
(knižně)

JMÉNO
NORSKÝCH
KRÁLŮ

MĚSTO
V ITÁLII

LEGUÁNOVITÝ
JEŠTĚR

LETÁK

DRUH
PALMY

ZDOBITI
VZOREM

ZAŠPINIT
BRČÁLOVOU
BARVOU
ZNAČKA
AUTOBUSŮ

NÁRODNÍ
PARK
(zkratka)

OBYVATEL
ILAVY
DRUH
HUDBY

KONĚ
(básnicky)

KRÁL
A SVRŠEK
V KARTÁCH

KAZIN
OTEC
KOVOVÝ
PRVEK

TKANINA
S ATLASOVOU
VAZBOU

ZN. KILONEWTONU
JARUŠKA

ZKR. VAŠÍ
EXCELENCE

PENĚŽNÍ
TÍSEŇ
(slangově)

MÍSTO
PŘISTÁNÍ
NOEMOVY
ARCHY

1. DÍL
TAJENKY
NÁČINÍ
NA ŘEZÁNÍ

ČTVRTÝ
ÚTVAR
PRVOHOR
LODNÍ
ZAŘÍZENÍ

SKANDINÁVEC

DOPRAVOVAT AUTEM

LOTYŠSKÉ
PLATIDLO

VELKÁ
JESETEROVITÁ RYBA

SLADKOVODNÍ RYBA
PODOBNÁ
KAPRU

VELMI
VZÁCNÝ
KOSOČTVEREČNÝ
NEROST

BIOLOGICKÁ
SYSTEMATICKÁ
JEDNOTKA

ZDOBENÁ
RYTÍM

BÝVALÝ
JEZDEC F1
ŽIVÁ
BYTOST

OVLÁDAT

EKONOMICKÝ ÚSTAV
(zkratka)

2. DÍL
TAJENKY

NEJVYŠŠÍ
VRCHOL
FILIPÍN

SYROVOST
(řídce)

PRUDKÉ
NAPADENÍ
NEPŘÍTELE

ZASTARALÁ
SOUŘADICÍ
SPOJKA

FRANCOUZSKY „NULA�

TĚŽKOSTI

ŽLUTOHNĚDÉ BARVY

DOMÁCKY
OLDŘICH
STARÉ
ZÁJMENO

PŘISPÍVAT
NA AKCI
SVÝMI
PENĚZI

DOMÁCKY
LUDMILA
NAŘÍKAT

OHRAZENÍ
POZEMKU

NÁSTROJ
K BROUŠENÍ

VYSOKÉ
KOPCE

BRATR LÍZY
SIMPSONOVÉ

KONTAKTNÍ
ÚTVARY
PŘI LÍBÁNÍ

INICIÁLY
PROZAIKA
TOLSTÉHO
SKUTEK

KUS LÁTKY
NA MYTÍ

VOLÁNÍ
NA KOČKU

VELKÉ
PLAVIDLO

STÁVAT SE
BAHNITÝM

ROSTLINA
KALABA

SEDACÍ
UMYVADLO

PŘESTÁVKY

STUPEŇ
RYCHLOSTI

PRŮPIS
(řídce)

ZKRATKA
PRAŽSKÉ
VYSOKÉ
ŠKOLY

OBRNĚNÉ
BOJOVÉ
VOZIDLO

KOVOVÝ
PRVEK

OBRUBA

DRUH
PEČIVA

ZNAČKA
JEDNOTKY
FREKVENCE

POLOHA
NA BŘIŠE

PLOŠNÁ
MÍRA

ROZTÉKAT
SE TEPLEM

MUŽSKÉ
JMÉNO

BANKOVNÍ
PANIKA

JIRÁSKŮV
ROMÁN

OSOBNÍ
ZÁJMENO

ZNAČKA
RADIA

VIOLA
(zkratka)

PEŠKOVY
INICIÁLY

3. DÍL
TAJENKY

UZAVÍRAT
NA ZÁMEK

SLOUŽÍCÍ
K VYTÁPĚNÍ

Své
odpovědi můžete
emailem
na podatelna@novahradecna.cz nebo osobně odevzdat v kancelářistrana
obecního
KŘÍŽOVKY
PLNÉzaslat
FÓRŮ
6/2017
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úřadu ve tvaru (tajenka, jméno, příjmení, bydliště). Uzávěrka došlých odpovědí je do 15. 11. 2022. Ze správných odpovědí bude za přítomnosti starostky obce vylosován jeden výherce, který získá věcnou cenu.
Výherce z minulého čísla: Růžena Nováková, Nová Hradečná 119

