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NOVÁ HRADEČNÁ
ZPRAVODAJ OBCE l e t n í

Vážení spoluobčané,
v loňském čísle letního obecního zpravodaje jsem Vás rozsáhle informoval
o průběhu budování splaškové kanalizace. Po roce můžu napsat, že vše zatím
běží podle časového harmonogramu.
Pro připomenutí: v měsíci září bude
vypsaná dotace a také v tomto měsíci bychom měli mít stavební povolení.
Do konce letošního roku bude sběr žádostí o dotaci a začátkem příštího roku
dojde k vyhodnocení, kde se dozvíme,

zda jsme byli úspěšní v získání dotace.
O dalším průběhu a podrobnostech Vás
budu informovat v následujících číslech
obecního zpravodaje.
Přeji Vám krásné prožití letních dní, plných odpočinku, výletů a vydařených
dovolených. Ať Vám vyjde léto podle
Vašich představ.
Ing. Tomáš Müller
starosta
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INFORMACE OBECNÍHO ÚŘADU
SVOZ ODDPADU

BIOODPAD
►► Z důvodu třídění bioodpadu na

větve umístěné v prostoru za obchodem a ostatního bioodpadu došlo ke
snížení jeho množství v kontejnerech.
Proto jsme v rámci snížení nákladů za
přistavení kontejneru upravili přistavení kontejnerů v obci, termíny najdete
v níže uvedené tabulce. Žádáme občany, aby bioodpad neumísťovali do
popelnic, protože tím zvyšují poplatek
za TDO. Tato opatření jsou přijata, aby
nedocházelo k navýšení ročního místního poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění,
využívání a odstraňování komunálních
odpadů.

DATUM
21. 6. 2019
28. 6. 2019
4. 7. 2019
12. 7. 2019
19. 7. 2019
26. 7. 2019
2. 8. 2019
9. 8. 2019
16. 8. 2019
23. 8. 2019
30. 8. 2019

MÍSTO PŘISTAVENÍ KONTEJNERU
zrušeno
U Klárů
zrušeno
U družstva
zrušeno
U Obecního úřadu
zrušeno
U Klárů
zrušeno
U družstva
zrušeno

ŠETŘETE VODOU

SVATOVAVŘINECKÁ
POUŤ

►► Žádáme občany, aby šetřili vodou

►► Svatovavřinecká pouť v Nové

z obecního vodovodu. Pokud bychom
zaznamenali v průběhu roku významný
pokles vody v obecní studni, byli bychom nuceni v příštím roce zakázat napouštění bazénů z obecního vodovodu.
Dále apelujeme, aby občané zachytávali vodu dešťovou k zalévání zahrádek a nepoužívali k tomuto účelu vodu
obecní.

Hradečné letos připadá na neděli
11. 8. 2019. S podrobným programem
budete seznámeni prostřednictvím plakátů a webových stránek naší obce. Již
nyní se však můžete těšit na tradiční
letní kino s malým pivním festivalem
v pátek a divadelním pohádkovým představením pro děti. S pohádkou přijede

pan Daniel Taraba a součástí bude vystoupení balónkového klauna. V sobotu
a neděli nás čeká chovatelská výstava
drobného hospodářského zvířectva.
Pouťová zábava již tradičně proběhne
v sobotu od 21.00 hod. V neděli se můžete zúčastnit některé ze slavnostních
poutních mší v našem kostele a na place
navštívit jarmark. Také letos nebudou
chybět pouťové atrakce a lunapark pro
děti na Hasičské louce a opět máme přislíbeno, že vstupné na téměř všechny
atrakce od pátku do neděle bude 20 Kč.

KOLOBEH VODY doplnovacka pro nejmensi
Déšť ___
Povrchový odtok ___
Zásoby podzemní vody ___

Odpařování z volné hladiny ___
Zásoby sněhu a ledu ___
Odtok z ání sněhu__

Vsakování ___
Zásoby vody v moři ___
Tvorba oblaků ___

Zásoby sladkovodní vody ___
Odtok podzemní vody ___

2.

1.

11.
10.
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SPOLEČENSKÁ KRONIKA
		Narodili se
Matyas Jurník
Rodičům nového občánka gratulujeme a přejeme mnoho šťastně prožitých chvil.

		Jubilanti
Věra Bolfová, Marie Kubíčková, Marie Lukášová, Josef Lukáš, Karel Ochránek, Jiřina Petrová, Miloslav Navrátil,
Emilie Ryšavá, Marie Havelková, Jaroslava Teplíková, Marianna Dostálová, Karel Kalus, Jiří Cikryt, Anna Mrázová,
Edita Pavlíková, Jaroslav Hampl, František Dorušák, Jan Polách, Emil Macoun, Marie Petrová, Věra Kalusová,
Petr Ondruch, Marie Ondruchová, Jindřiška Heclová, František Polách, František Obíral, Edeltrauda Pavelková,
Jaromír Dvořák, Marie Poláchová, Karla Solovská, Alenka Čanová, Jana Müllerová.
Obec Nová Hradečná touto cestou gratuluje k významnému životnímu výročí
a přeje do dalších let pevné zdraví, štěstí a spokojenost.

		Opustili nás
Maria Kostelná
Vyjadřujeme touto cestou upřímnou soustrast pozůstalým.

Z NAŠÍ FARNOSTI
PRÁZDNINOVÉ
POZVÁNÍ
►► Nastávají letní dny, které jsou
především prázdninovým odpočinkem
pro děti. Ale i pro mnoho dospělých je
to čas dovolených a příležitostí vypnout
z pracovního tempa a nabrat nové síly
do každodenních úkolů a povinností.
Odpočinout si je také určité umění. Pokud je člověk pod tlakem úkolů, stále
v nějakém stresu, má to vliv i na jeho tělesné zdraví. Jistě máte také zkušenost,
že ve stavu napětí se těžko hledá řešení
situace. Když se člověk může odpoutat
od problémů a odpočine si, snadněji
najde řešení i pro takové situace, které se zdály bezvýchodné. Přeji proto
všem, abyste mohli prožít chvíle poho-

dy a odpočinku. Aby tyto chvíle sloužily
také k upevnění rodinných a přátelských
vztahů.
Dovoluji si také pozvat na pouť ke
sv. Vavřinci, která se koná v Nové Hradečné v neděli 11. srpna. Bohoslužby
budou v 8.00 a v 10.00 hodin. Odpoledne ve 14.30 hodin bude požehnání
v kostele a po něm posezení na farní zahradě. Letos nám bude hrát k poslechu
hudební skupina AKVAREL, která má
v repertoáru písně country, folk a pop.
Obec připravuje další doprovodný program, který bude také včas zveřejněn.
Na konci září je slavnost sv. Václava. Při
té příležitosti si dovoluji pozvat také na
pouť do Lipinky. Mše svatá bude v sobotu 28. září ve 14.00 hodin. Myslím,
že je to dobrá příležitost poděkovat za
30 let svobody, ale i příležitost prosit

3.

5.
6.
7.

4.
8.
9.

o to, abychom svobodu dokázali dobře
prožívat a byli zodpovědnými lidmi. Neboť i na nás záleží, v jakém světě bude
žít generace po nás.
Díky svobodě můžeme také lépe poznávat, že životní podmínky v naší zemi
jsou velmi dobré. V mnoha jiných zemích mají lidé mnohem složitější život.
Také nám to umožňuje pomáhat v jiných zemích. Nevelkými výdaji můžeme
umožnit vzdělání i další rozvoj života
mnoha lidem. Naše farnost pomáhá
na Haiti v rámci projektů, které tam
zajišťuje Arcidiecézní charita Olomouc.
S koordinátorkou těchto projektů plánujeme besedu 19. listopadu v Nové
Hradečné. Pro zájemce budou plakátky
s informacemi včas zveřejněny.◄
Karel Janečka
farář
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ZE ŽIVOTA MATEŘSKÉ ŠKOLY
Slavnostní vyhlášení titulů
Mezinárodního programu Ekoškola

►► Dne 21. 6. 2019 jsme byli pozváni
na slavnostní předávání titulů Mezinárodního programu Ekoškola, které se
odehrávalo v prostorách Brožíkova sálu
Staroměstské radnice. Předávání probíhalo za účasti významných hostů. Odpoledne jsme se zúčastnili volného programu – prohlídky Staroměstské radnice.
Zvláštní prosbou bylo, abychom si
donesli své oblíbené hrnečky. A proč?

zdravime ze
zahradky

kluci a holky
z nasi skolky

Důvodem je co nejméně zatěžovat životní prostředí a nepoužívat jednorázové nádobí. A tak jsme si mohli kávičku a čaj vychutnat z našich oblíbených
hrnků a ještě nás hřál dobrý pocit, že
jsme udělali něco pro ekologii.
Předávání i volný program byl úžasný,
škoda jen, že se za školku může zúčastnit
jen 5 osob. Proto musíme být v dalších
letech opět aktivní, abychom měli zase
možnost jet v jiném složení na slavnostní
předávání.◄

Za ekotým
Lucie Babišová
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ZE ŽIVOTA ZÁKLADNÍ ŠKOLY
►►Jsme na konci školního roku, našim školákům brzy začnou prázdniny
a my se můžeme ohlédnout a zhodnotit naši celoroční práci. V druhém
pololetí školního roku jsme se nejen
intenzivně učili, ale také společně prožili spoustu hezkých chvil na mimoškolních akcích. Od dubna se naši žáci začali opět intenzivně věnovat dopravní
výchově, kterou organizačně zajišťoval
DDM v Uničově. Po úspěšném zvládnutí dopravních testů i jízdy zručnosti získali všichni čtvrťáci svoje první řidičské
osvědčení – průkaz cyklisty.
Jarní dny jsme trávili mimo jiné i činnostmi zaměřenými na ekologickou
výchovu. Zmapovali jsme, jak rostou
aleje, které jsou vysázeny v okolí naší
vesnice. Společně se žáky ZŠ Troubelice
jsme se zúčastnili výukového programu
spolku Seiferos, který se zaměřuje na
ochranu ptactva. Velmi kladné ohlasy
měla také návštěva firmy Tagros na Dni
otevřených dveří. Žáci se zde seznámili s chodem zemědělského družstva
a jeho jednotlivými součástmi, ovocnářskou, živočišnou i rostlinnou výrobou, zemědělskou technikou atp.
V posledním červnovém týdnu ukončili žáci 1. - 5. ročníku plavecký výcvik,
opět na bazénu v Uničově, kde na po-

Na školní výlet jsme zavítali do našeho
krajského města. Navštívili jsme Pevnost poznání a poznávali jsme krásná
zákoutí Olomouce s ledňáčky a želvami
při plavbě Ololodí po řece Moravě.
Závěrečný týden školního roku byl
v duchu sportu, her, turistiky a společné zábavy. V úterý večer jsme absolvovali stezku odvahy do Pilosky a potom jsme přespali ve škole. Se školou
a kamarády jsme se před prázdninami
rozloučili v pátek 28. června, kdy si děti
odnesly svá vysvědčení. Během prázd-

kům 5. ročníku, kteří od nás odchází na
2. stupeň ZŠ a gymnázium přeji úspěšný start v jejich novém působišti. My
ostatní se setkáme v novém školním
roce 2019/2020, který zahájíme v pondělí 2. září. V tento den rovněž přivítáme 10 nových prvňáčků.
Závěrem mi dovolte poděkovat všem
zastupitelům obce Nová Hradečná a panu
starostovi za vybudování parkovacích
míst a chodníků v okolí školy. Tato nemalá
investice vytvořila bezpečnější a pohodlnější prostředí pro nás, rodiče i návštěv-

hura na prazdniny

slední hodině dostaly všechny děti svá
„mokrá vysvědčení“ za velmi dobré
plavecké výkony. Úspěšní jsme byli také
ve výtvarných soutěžích, kde žáci získali
krásná ocenění za netradiční výtvarná
zpracování různých témat. Dvě tříčlenná družstva, tvořená žáky 4. a 5. ročníku, obsadila ve velmi silné konkurenci
krásné 4. místo v soutěži Zlatý list.

nin nás čeká rekonstrukce školní zahrady, na kterou jsme, díky úspěšně podanému projektu „Učíme se v zahradě,“
získali finanční prostředky ze Státního
fondu životního prostředí ČR. Věřím, že
se celou akci podaří úspěšně zvládnout
do konce prázdnin.
Všem žákům i pracovníkům školy přeji
zasloužený prázdninový odpočinek. Žá-

níky školy. Děkuji také všem zaměstnancům ZŠ Nová Hradečná za jejich obětavou
práci nad rámec pracovních povinností
v průběhu celého školního roku, protože
hlavně díky nim mohou naši žáci získávat
kvalitní elementární vzdělání v krásném
podnětném prostředí.◄

Soňa Trávníčková
ředitelka ZŠ

►► Fotbal v Nové Hradečné opět
ožívá a po třech letech strávených ve
3. třídě postupuje náš tým zpět o patro výše do 2. třídy okresního přeboru.
Téměř se stejnou sestavou se podařil
nemalý zázrak.
Kdyby nebylo malého zaváhaní, tak
jsme celou soutěž vyhráli. Zbytečné ztráty s mužstvy z dolní poloviny tabulky nás
odsunuly na celkové 2. místo, se ztrátou
1 bodu na vedoucí Bohuňovice B.
S celkovým počtem 57 získaných
bodů jsme 27 bodů uhráli na domácím
hřišti a skvělých 30 bodů na hřištích
soupeřů. V tabulce zápasů na venkovních hřištích nám náleží 1. místo.
Všem příznivcům bychom chtěli poděkovat za podporu a chod mužstva
a doufám, že i v nové sezoně nás bude
podporovat hojný počet fanoušků.
Fandili nám celou sezónu a hnali nás
kupředu hlavně teď při posledních
zápasech, kdy se hrálo o postup. Tolik
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N
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Á
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Tabulka fotbal
Klub

Z

V

R

P

S

B

1.

Sokol Bohuňovice "B" ↑

26

19

0

7

88:38:00

58

1

2

2.

Sokol Nová Hradečná ↑

26

19

0

7

57:32:00

57

1

1

3.

Sokol Střelice

26

18

0

8

72:39:00

56

1

3

4.

SK Grygov

26

16

0

10

62:45:00

49

1

2

5.

Sokol Pňovice

26

17

0

9

54:39:00

47

4

0

6.

Sokol Jívová

26

13

0

13

47:51:00

40

0

1

7.

FK Hlubočky "B"

26

12

0

14

85:72

37

0

1

8.

Sokol Bouzov

26

13

0

13

50:48:00

37

2

0

9.

FK Slavonín "B"

P+

P-

26

12

0

14

53:71

36

2

2

10. SK Chválkovice "B"

26

10

0

16

56:84

30

1

1

11. Sokol Mladeč

26

9

0

17

44:66

28

1

2

12. Sokol Luká ↓

26

9

0

17

43:68

27

4

4

13. SFK Nedvězí

26

9

0

17

49:75

27

1

1

14. TJ Štěpánov ↓

26

6

0

20

25:57:00

17

2

1

skvělých fanoušků nemá v okolí žádný
klub. Ještě jednou děkujeme.
Co ještě závěrem napsat, snad jen to,
co říkává jeden nejmenovaný sportovní

komentátor: ,,FOTBAL PŘECE NEMÁ
LOGIKU“◄
Sportu zdar a fotbalu zvlášť!
Štěpán Drábek a Standa Zdráhal

ATLETICKÝ ODDÍL

►► Dne 27. 5. jsme uspořádali na našem hřišti rodinný závod Atletíme s rodiči
v rámci projektu Pohybová gramotnost
– atletika pro celou rodinu. Je to projekt,
který pro nás připravil Český atletický
svaz spolu s Českou spořitelnou.
V březnu bylo vybráno 10 našich rodin, jako reprezentanti Olomouckého

kraje, aby po dobu 20 týdnů společně
doma minimálně jednou týdně trénovali s dodanými pomůckami v běhu,
skoku a hodu dle hesla projektu: Běhej,
skákej, házej rád s rodiči to můžeš dát.
Cílem projektu je zvýšit pohybovou
gramotnost v rodinách a apelovat na
nás na rodiče, že pokud budeme trávit

více času jako rodina sportem a ne třeba díváním na televizi, zvýšíme si kvalitu
života, utužíme mezilidské vztahy v rodině a budeme možná více jako rodina
šťastnější. Povinnou podmínkou projektu je uspořádat jednoduchý čtyřboj
(štafetový běh 20 m, hod pěnovým
oštěpem, skok daleký z místa, slalomový běh na 30 m) pro 1 rodiče a 1 dítě
ve věku 4,5 roku – 11 let. Původně měl
závod proběhnout za účasti pražských
zástupců, což byla pro nás velká čest,
nakonec vedoucí projektu nepřijeli, ale
i tak závody vyšly perfektně a všichni
jsme si je užili. Zájem byl veliký, z původně nahlášených 24 rodin bylo nakonec třicet sportujících dvojic. Mezi nimi
i hodně babiček a dědečků, kteří se zapojili opravdu s nadšením, když nemohli rodiče, anebo když maminky závodily
s druhým dítětem. Všechny dvojice byly
oceněny diplomem, medailí, náramkem a drobnými cenami.
Neméně významnou doprovodnou akcí
bylo slavnostní otevření nového sportoviště pro atlety, které se nachází hned
vedle fotbalového hřiště za účasti starosty obce Nová Hradečná pana Tomáše
Müllera, pana Machovského z realizační
firmy a občanů Nové Hradečné.
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Krásný 80 m sektor pomůže mladým
atletům při trénování specializovaných
disciplín, jako je běh na 60 m, 60 m
překážek, skok do dálky a jiné. Díky
těmto skvělým tréninkovým podmínkám se jistě zvýší konkurenceschopnost a výsledky dětí budou ještě lepší
než nyní. Po slavnostním otevření si
děti připravily pro zástupce obce a fanoušky poděkování ve formě vloženého
závodu. Závodilo se O pohár starosty
Nové Hradečné v disciplínách na 60 m

překážek a 60 m hladkých. Pro všechny
to byl nový sportovní zážitek. Děti dostaly z rukou starosty nejen pohár, ale
i krásné ceny od rodiny Hübnerových.
Poděkování k oběma akcím patří
všem atletickým rodičům, organizátorům závodů (Věra Kyselá, Monika
Žovincová, manželé Maulerovi, Karel
Kalus, Honza Polách, Mira Ševčík mladší, Jirka Neček, Štěpánka Šenková, Jarča
Rusnáková, Jarda Ševčík, Alice Langerová, Libor Langer, Standa Zdráhal a jeho
tým u občerstvení), fanouškům, kteří
nás přišli podpořit a hlavně sportovcům, kteří nám připravili krásný sportovní zážitek.
Pěkné prázdniny plné nejen sportovních zážitků přeje všem malým i velkým. ◄

Ing. Renáta Mikulková
trenérka atletiky

DŮLEŽITÉ TERMÍNY
LETNÍ SOUSTŘEDĚNÍ
19. -23. 8.
PRVNÍ TRÉNINK po letním odpočinku
26. 8. od 17.00 hod.
NÁBOR NOVÝCH ATLETŮ
celé září od 2. 9.
vždy v pondělí a čtvrtek od 17.00 hod.
pro děti ve věku od 4,5 – 12let
ZÁVOD BRADELNÍČEK
21. 9. 10.00 hod.

POZVÁNKA KLUBU SENIORŮ A KLUBU ŽEN
Chcete si zkrátit dlouhé zimní dny
nebo večery? Naučit se něco nového
nebo jen oživit své dovednosti a ještě se u toho pobavit? Nabízíme vám
pletení z pedigu nebo základy ruč-

ních prací - pletení, háčkování, vyšívání. Tato nabídka je pro všechny věkové
kategorie. Případné dotazy vám zodpoví
Mgr. Svatava Rutarová tel.: 721 362 644
nebo paní Havelková tel.: 728 985 949.

Přihlásit se můžete i na obecním úřadě
Nová Hradečná, telefon 585 032 264.
Těšíme se na Vás.
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Křížovka o cenu

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. 8. 2019. Ze správných
odpovědí bude za přítomnosti starosty
obce vylosován jeden výherce, který
získá věcnou cenu.
Výherce z minulého čísla:
Lidmila Poppová Nová Hradečná 24.

