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NOVÁ HRADEČNÁ
ZPRAV DAJ
Vážení spoluobčané,
jak jste již mnozí z vás zcela jistě zaznamenali, byla zahájena největší investiční
akce v historii obce-výstavba kanalizace
a čističky odpadních vod.
Dovolím si zde, pro váš přehled, krátké finanční shrnutí. Vysoutěžená cena
díla je celkem 90 miliónů Kč. Ze státního
fondu životního prostředí jsme obdrželi
dotaci ve výši 55,7 mil. Kč, z Olomouckého kraje 1,8 mil. Kč. Další finance již půjdou z rozpočtu obce, a to z našetřených
22,5 mil. Kč. Zbývá nám ještě k úhradě
10 mil. Kč, na které máme poskytnutý
úvěr. Ostatní náklady, jako autorský dozor, technický dozor, dotační poradenství ve výši 2,5 mil. Kč budou hrazeny
průběžně z rozpočtu obce.

BCE l e t n í

Práce na stavbě byly započaty v měsíci
květnu vybudováním příjezdové cesty
pro ČOV a následně se pokračuje ve výstavbě ČOV. Koncem května také začaly
výkopové práce na hlavním kanalizačním
řádu, a to od křižovatky u kapličky směrem do vesnice.

to bylo na hasičské louce, kde se tento
tradiční pouťový lunapark koná. Proto
jsme jednali s představiteli společnosti
Tagros a. s. o možnosti přesunutí pouťových atrakcí na přilehlé pole S potěšením vám mohu oznámit, že nám bylo
vyhověno.

Z důvodu bezpečnosti obyvatel a také
projíždějících autobusů, je stavební
firma nucena prozatím na měsíce červenec a srpen uzavřít průjezd obcí.
Žádáme vás tímto o pochopení a také
k osobnímu přístupu a v zájmu vaší bezpečnosti ke zvýšené opatrnosti při pohybu obcí.

Věříme, že léto i s naší tradiční poutí
ke svatému Vavřinci bude pro vás i přes
určitá omezení spojená se stavbou
kanalizace příjemně prožitou dobou.
Přejeme vám všem krásnou dovolenou
a spoustu pěkných a pohodových dní
strávených se svými blízkými

Další změnou bude umístění pouťového lunaparku. Bylo nutné zbudovat
zázemí pro stavbu a nejpříhodnější mís-

Ing. Tomáš Müller
starosta
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SPOLEČENSKÁ KRONIKA

INFORMACE OBECNÍHO ÚŘADU
		Narodili se
► Vážení čtenáři, jak jste
jistě zaznamenali, jarní
dubnové číslo našeho
Zpravodaje se tak trochu
stalo aprílovým. Zadováděl si tiskařský šotek a jeho přičiněním nám bylo
znesnadněno pohodlné listování.
Tímto se všem omlouváme.

PODĚKOVÁNÍ

► Z důvodu výstavby kanalizace
a zúžení vozovky v některých částech obce bude uzavřena komunikace vedoucí od křižovatky v Hradci
po křižovatku u školy po celou dobu
prázdnin.

UKLIĎME ČESKO

► Ve dnech 27. a 28. března proběhla celorepubliková akce Ukliďme
Česko. Stranou nezůstali ani naši
občané a aktivně se zapojili i se svými dětmi, sbírali odpadky a uklízeli
okolí svých domovů. Chceme touto
cestou poděkovat všem, kteří tak
přispěli i svým dílem a pomohli naší
obci, aby se s nadcházejícím jarem
stala ještě krásnější.
Následně pak proběhla v měsíci
dubnu i brigáda Klubu žen. Jednalo
se o úpravu zeleně a břehu podél
chodníku vedoucího k Rybízovce.

UZAVÍRKA PRŮJEZDU
OBCÍ

Autobusy veřejné linkové dopravy nepojedou přes obec, ale budou obsluhovat zastávky v Hradci
a v Hradečné směr Lipinka.

► Součástí života každé vesnice
je její kronika, která zaznamenává
události a významné momenty
obce. Již 22 let funkci kronikářky zodpovědně plnila paní Marie
Poláchová. Při slavnostním setkání
na obecním úřadě jí za osobní nasazení a léta poctivé práce poděkoval
starosta obce. Pomyslnou štafetu
kronikáře převzala paní Svatava
Rutarová.

VOLNÉ PRACOVNÍ
MÍSTO
► Obecní úřad vyhlašuje výběrové řízení na pozici účetní:
požadavek – min. středoškolské
vzdělání (ekonomického směru výhodou), nutná znalost práce na PC,
práce ve Word, Excel, nutná znalost
podvojného účetnictví (znalost podvojného účetnictví obcí a DPH je výhodou) a zpracování mezd. Nástup
od 1. 9. 2021. Žadosti o místo včetně vypisu z rejstříku trestů doručte
na obecni úřad do 28. 7. 2021.

Vlaková zastávka bude po dobu probíhající výluky na trati nahrazena
autobusovou dopravou, zastávka
bude přemístěna do Hradce k požární zbrojnici. Více informací na stránkách obce.

SVATOVAVŘINECKÁ
POUŤ
► Svatovavřinecká pouť v Nové
Hradečné letos připadá na neděli 8. 8. 2021. Podrobný program
na plakátech a stránkách obce dle
konkrétní situace.
Již nyní se však můžete těšit na
tradiční letní kino s malým pivním
festivalem v pátek a divadelním pohádkovým představením pro děti.
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. Pouťové atrakce a lunapark pro děti bude na poli u Hasičské louky

Petr Kalus
Rodičům novéha občánků gratulujeme a přejeme mnoho šťastně prožitých chvil.

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

		Opustili nás
Drahomíra Macounová, Jiří Kropáč, Lidmila Popová
Vyjadřujeme touto cestou upřímnou soustrast pozůstalým.

Z NAŠÍ FARNOSTI
POZDRAV Z FARNOSTI
►► Milí přátelé, přeji všem krásné letní dny. Přeji dětem a mladým prázdniny,
prožité společně s kamarády nebo příbuznými. Přeji také příjemné dovolené,
při kterých si odpočinete a načerpáte
nové síly do dalších povinností. A i těm,
kteří nikam nepojedou, přeji klidné dny
doma a objevování krás v okolí. Máme
tu mnoho hezkých míst, která mění své
krásy v různých obdobích roku, a tak
mohou být pořád nějak zajímavá.
Co se týká akcí farnosti, pouť v Troubelicích proběhla tentokrát bez společného posezení v Hanačce. Za sebou máme
také poutě k sv. Antonínovi.
Nyní mohu pozvat na pouť k sv. Vavřinci v Nové Hradečné, která bude v neděli 8. srpna. Bohoslužby budou v 8.00
a v 10.00 hod. Ve 14.30 hod. bude požehnání v kostele a po něm posezení na farním dvoře. Na neděli 10. října připravujeme ve farním kostele v Nové Hradečné
varhanní koncert. Koncertovat přijede

Ludvík Šuranský ze Zlína, který vyučuje
hru na varhany a pravidelně koncertuje
nejen u nás, ale i v Německu, Rakousku
a Itálii.
Centrum pro rodinu našeho děkanátu pořádá opět příměstské tábory pro
děti v Orlovně v Troubelicích v těchto
termínech:
12. 7. - 16. 7.
2. 8. - 6. 8.
9. 8. - 13. 8.
Více informací a přihlášky ke stažení:
www.sternberk.dcpr.cz/tábory.html

Pokud máte vztah k okolí, tak Vás také
zvu do Libiny na oslavu 300 let od postavení současného kostela sv. Jiří.
Oslava se uskuteční v neděli 26. září.
V 10.30 hod. bude bohoslužba za účasti některého z olomouckých biskupů.
Od 15.00 do 17.00 hod. bude otevřený
kostel s možností komentované prohlídky a s výstavou fotografií z dějin farnosti, budete si moci prohlédnout i některé
historické předměty.
Mnoho krásných chvil, dobré vzájemné
vztahy a čas k odpočinku přeje.◄
P. Karel Janečka
farář
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ZE ŽIVOTA MATEŘSKÉ ŠKOLY

ZE ŽIVOTA ZÁKLADNÍ ŠKOLY

Zpráva z MŠ
►► Skončil letošní velice náročný
školní rok. Začátek byl poznamenán havárií vody, kdy tři měsíce děti využívaly
jen jídelnu a ke spánku chodbu školy.

Na jaře byla škola uzavřená kvůli nemoci covid-19. Malé děti si v tomto
roce několikrát zvykaly jak na prostory,
tak na režim školy. Od jarního otevření
jsme trávili nejvíc času na zahradě, snažíme se plně využívat venkovní učebnu,
často jsme venku celé dopoledne i se
snídaní. Jen kdyby ta tráva tak rychle
nerostla. Děti se staraly o zeleninovou

zahrádku-zalévaly ředkvičky, hrášek,
jahody, dýně a bylinky. Oslavily dětský
den sportováním, vařením na ohni,
udělaly si výlet do lesa, kde si opekly
uzeninu. Velkým zážitkem byla návštěva místních mořských akvárií. Tak jako
každým rokem proběhlo slavnostní rozloučení s předškoláky-letos jsou to jen
3 děti. Pro rodiče a děti byla uspořádá-

NOC KOSTELŮ

►► Jsme na konci školního roku, našim školákům již začaly prázdniny a my
můžeme zhodnotit naši celoroční práci. V druhém pololetí školního roku byla
naše práce opět ovlivněna nemocí Covid
19. Všichni žáci se od ledna museli vzdělávat distančně (na dálku). Letos jsme
však byli na tuto situaci lépe připraveni.
Všichni pedagogové mohli využít nové
notebooky, které jsme pořídili z dotace
MŠMT. Podařilo se zakoupit výpočetní
techniku i pro žáky, kterým bylo umožněno jejich zapůjčení. Podle individuálních potřeb žáků a rodičů také probíhaly
konzultace ve škole. Na všechny byl
kladen obrovský tlak. Rodičům se však
podařilo zajistit potřebné technické vybavení i internetové připojení pro všechny žáky a výuka probíhala online. Touto
cestou děkuji všem rodičům i prarodi-

čům za jejich vstřícný a obětavý přístup.
Takto dobře jsme to mohli zvládnout jen
díky maximálnímu pracovnímu nasazení
všech pedagogů i ostatních zaměstnanců školy a za to jim patří velký dík.
Přestože jsme se do školy vrátili až
12. dubna, všechno učivo se podařilo
téměř v plném rozsahu probrat a zůstal
prostor i pro mimoškolní akce. Poprvé jsme navštívili Ústav ekologického
vzdělávání v Mladoňově, kde si děti
v programu Mikrokosmos osvojily poznatky ze života hmyzu a velmi se jim
tam líbilo. Pro páťáky se nám podařilo zorganizovat exkurzi do Prahy, kde
navštívili významné pražské památky
a svezli se elektrolodí po Vltavě. Společný výlet jsme si moc užili. Před vysvědčením jsme se vydali na Bradlo, jehož

vrchol všichni účastníci úspěšně zdolali. Vysvědčení bylo rozdáno ve středu
30. 6. 2021, kdy jsme se také rozloučili
s našimi páťáky za přítomnosti pana starosty a pana faráře.
Věřím, že po prázdninách školní budova ožije běžným školním životem
se všemi žáky v lavicích. Všichni si to
velmi přejeme. Snad nás Covid zase
nepřekvapí.
Všem žákům i pracovníkům školy přeji zasloužený prázdninový odpočinek.
Žákům 5. ročníku, kteří od nás odchází
na 2. stupeň do ZŠ Troubelice a gymnázium přeji úspěšný start v jejich novém
působišti. My ostatní se setkáme v novém školním roce 2021-2022 ve středu
1. září. V tento den rovněž přivítáme
5 nových prvňáčků.◄
Soňa Trávníčková
ředitelka ZŠ

na zahradní slavnost s tanečním programem Tancování s Verčou, občerstvením, zmrzlinou a opékáním uzeniny.
Přejeme všem dětem i rodičům pěkně
strávené letní dny a doufáme, že příští
školní rok bude lepší. ◄
Zdeňka Maulerová
ředitelka MŠ
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SDH NOVÁ HRADEČNÁ

NOVÁ HRADEČNÁ

PÁTEK

6.- 8. SRPEN

AREÁL TJ SOKOL
Malý pivní festival
17.30 hod. Divadlo pro děti - loutková pohádka
17.00 hod.

O ŠÍPKOVÉ RŮŽENCE

a Balonkový klaun
21.00 hod. Letní kino - dobrodružná pohádka

PRINCEZNA ZAKLETÁ V ČASE

►► Epidemie koronaviru omezila život
nám všem. Do jisté míry omezila i činnost
našeho sboru. Omezila, ale nezastavila.
Zatímco jsme pro vás měli nachystáno
několik akcí, které se kvůli vládním opatřením nemohly uskutečnit, jednotka pokračovala ve své činnosti dál. Vyjížděla
k likvidaci nebezpečných látek, k požáru
v Nové Hradečné i v Uničově.
Koronavirus už naštěstí ustupuje, ale
naši republiku postihla další katastrofa
v podobě silné bouře s tornádem, které
na jižní Moravě ničilo vše, co mu přišlo
do cesty. Naše jednotka byla povolána
na tři dny do obce Moravská Nová Ves,
kde mimo odklízecích prací členové jednotky převážně zakrývali střechy, aby
už tak poničené domy ještě nevyplavila
dešťová voda.
V březnu jsme prováděli sběr starého
železa. Rád bych poděkoval všem, kteří

SVA
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ŠVESTKOVÝ SAD (za Rutarovým)
14.00-20.00 hod.

Výstava drobného zvířectva

AREÁL TJ SOKOL
21.00 hod.

Tradiční pouťový karneval
hraje skupina LIVIN
jste nám železo před své domy nachystali. Po sběru jsme se zapojili do akce
„Ukliďme Česko“ a uklidili jsme řeku
Oskavu a její okolí od Libinského rybníku
až po splav u naší obce. V dubnu jsme
v lese stavěli oplocenku kolem nově vysázených stromků.
Po dlouhé době už konečně s náležitými opatřeními začali mladí hasiči
trénovat a v létě je snad čekají i nějaké
soutěže.

Touto dobou na areále stavíme nový
přístřešek, aby mohl být váš pobyt za
jakéhokoliv počasí příjemnější. Těšíme
se, až pro vás budeme moci uspořádat
nějakou kulturní nebo sportovní akci.
Závěrem vám přeji krásné prožití letních dní, spoustu odpočinku a rodinné
pohody.◄

Za SDH Nová Hradečná
Jan Pavlík

DOKTOR CUP

31. 7. 2021 NOVÁ HRADEČNÁ
PŘIHLÁŠKY V RESTAURACI U DRÁBKŮ
KATEGORIE

Děti s akuvozíky | Mini | Junior | Open | Veterán

NEDĚLE
KOSTEL SV. VAVŘINCE
8.00 hod. Ranní poutní mše svatá | 10.00 hod. Poutní mše svatá
po mších a od 15.00 hod. Misijní jarmark | 14.30 hod. Svátostné
požehnání | 15.00 hod. Posezení na faře

PLAC U KOSTELA
8.00-12.00 hod.

Lidový jarmark

ŠVESTKOVÝ SAD (za Rutarovým)
8.00-17.00 hod.

Výstava drobného zvířectva

AREÁL TJ SOKOL
15.30 hod.

Pouťové čaje - Festival autorské hudby

Registrace závodníků 11.00 hod.

MEMORIÁL

JIŘÍHO VÁNI

Tréninky od 13.00 hod.
Start závodu 14.30 hod.
Bohaté občerstvení

Pouťové atrakce, lunapark od pátku do neděle na poli u Hasičské louky
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Křížovka o cenu

Číslo 8
POMŮCKA:
ATTA,
AURA, AYER,
NPK, NUR,
PY, RYPS

2. DÍL
TAJENKY

NÁHLE

SŮL
KYSELINY
URANOVÉ

DRAHÝ
KÁMEN
S RELIÉFEM

HROB
(knižně)

DOKONALE
VYTAVITI

MLADÍ
SLEDI JAKO
POCHUTINA
(obecně)

ALKOHOLICKÝ NÁPOJ

DCEŘIN
SYN

KOHOUT
(řídce)


PÓROVINA
Z PÁLENÉ
HLÍNY

OBLUZOVAT

VAŠE
EMINENCE
(zkratka)

FRANCOUZSKÝ MALÍŘ
(Claude)

„Doktore, já to . . . (viz tajenku)!�

SVATOZÁŘ
VOLÁNÍ
NA HUSY

ZVÝŠENÝ
TÓN A

TKANINA
S VROUBKY

PARKOVÁ
ROSTLINA

BANKOVNÍ
PANIKA

OPAKOVAT
(z latiny)

TLUMOK

PODOMÁCKU
VYRÁBĚT

VSAZENÉ
PENÍZE

ČESKÝ ZPĚVÁK (Michal)

PRASTARÁ
ZBRAŇ

INICIÁLY
SKLADATELE
VIVALDIHO

1. DÍL
TAJENKY

ČESKÝ
PÍSNIČKÁŘ
(Karel)



KURS JEDNA
KU JEDNÉ

INICIÁLY
MALÍŘE
TANGUYHO

JMÉNO
KOMIKA
HARDYHO

ZVĚTŠOVACÍ SKLO

MAZADLA

KUSY PALIVOVÉHO
DŘÍVÍ

POTNÁ
LÁZEŇ
DRUH
HNOJIVA

AGUTIOVITÝ
HLODAVEC

NELÉTAVÝ
PTÁK

ROSTLINA
KALABA

ZVÍŘECÍ
VÝKALY

MPZ
PARAGUAYE

HERCI
V NĚMOHŘE

ŘÍMSKÝ
STÁTNÍK

ZÁPALNÝ
TROUD

PODÉL
(knižně)

MÍSTO
(v mužstvu)

DĚŤÁTKO
(expresivně)
KONEC
ŠACHOVÉ
PARTIE
POTOM

KRÁTKONOHÝ KŮŇ

ZNAČKA KOREJSKÝCH
AUTOMOBILŮ

LÉKAŘSKÉ
OTEVŘENÍ
MRTVOLY

ŠPANĚLSKÉ
ŠLECHTIČNY

BAHNA

VE VELKÉ
MÍŘE

INICIÁLY
HERCE
VYSKOČILA

ANGLICKÝ
ANALYTICKÝ
FILOZOF

MÍSTNOSTI
K UKLÁDÁNÍ
ZÁSOB

MALÉ PSÍ
PLEMENO

HŘÍCH
PŘEDLOŽKA

VYŠROUBOVATI

NELNOUT
(řidčeji)

JMÉNO
ZPĚVAČKY
CSÁKOVÉ
PRIMÁTI
INDICKÝ
ZPĚVNÝ
PTÁK

NĚMECKY
„JEN�

NEMOCNÝ
ČLOVĚK

ANGLICKÝ
ZBOJNÍK

VÝBUŠNÁ
TĚLESA

CITOSLOVCE
ZAVOLÁNÍ

ANGLICKÝ
ŠLECHTIC

ZÁSOBOVACÍ ODDÍL

NACHÝLENÍ
(knižně)

TAKOVÉ
MNOŽSTVÍ
ZKR. PARKU
KULTURY
A ODDECHU

OPUŠTĚNÁ

PRUDKÝ
SJEZD
NA LYŽÍCH
(slangově)

TŘEBAŽE

PŘÍVĚTIVÉ

CITOSLOVCE
RYTMU
HUDBY
ŽBIRKOVO
JMÉNO

TAVEBNÍ
ZTRÁTA

ZKRATKA
STŘEDY

ZNAČKA
SAMARIA

DOKONALÝ
VÝTVOR

MRAVENCI
STŘIHAČI

ZLÝ DUCH

ZKRATKA
TROMBOEMBOLICKÉ
NEMOCI

Své
odpovědi
odevzdat PLNÉ
v kanceláři
obecního
úřastrana
8 můžete zaslat emailem na podatelna@novahradecna.cz nebo osobně
KŘÍŽOVKY
FÓRŮ
6/2017
du ve tvaru (tajenka, jméno, příjmení, bydliště). Uzávěrka došlých odpovědí je do 30. 8. 2021. Ze správných odpovědí
bude za přítomnosti starosty obce vylosován jeden výherce, který získá věcnou cenu.
Výherce z minulého čísla: Eliška Koutná, Nová Hradečná 162

