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NOVÁ HRADEČNÁ
ZPRAVODAJ OBCE l e t n í
Vážení občané,
léto je v plném proudu, příroda se nám
odměňuje svojí novou sílou, ale ne vždy
máme důvod jenom k radosti. Budování
kanalizace, která začala vloni na jaře, je
pro všechny z nás jistě omezujícím prvkem života v naší obci. Její výstavba se
ale chýlí ke konci. Čistírna odpadních
vod by měla být předběžně zkolaudována koncem prázdnin. Po provedení
nezbytných kroků ke kolaudaci si budete moci začít budovat připojovat své
soukromé přípojky kanalizačních stok.
Do poloviny listopadu budou již také dle
smluv opraveny i komunikace v obci.
Dovolte mi proto poděkovat Vám všem
za trpělivost a pochopení.
(O podmínkách připojení soukromé
kanalizační přípojky se dočtete v sekci
Informace obecního úřadu.)
Kromě výstavby kanalizace velkou měrou zasahuje do života v naší obci také
stavba Elektrizace železniční trati. Vše
staré muselo ustoupit, buduje se nové
zabezpečovací zařízení, kolejové lože,

opravují a modernizují se mosty a propustky. Druhou neděli v prosinci, k začátku nového jízdního řádu by měla být
dokončena stavba a měl by být obnoven
vlakový provoz. Zrychlí se tak spojení do
Uničova, Olomouce a Šumperka.
S ohledem na plánovanou uzavírku přejezdu v srpnu bude letos pouť organizována a přizpůsobena možnostem tak,
aby nebyla ohrožena bezpečnost občanů
a abyste si zároveň mohli užít sváteční
srpnový víkend od 12. 8. do 14. 8. 2022
Podrobnější informace se včas dozvíte.
Doufám, že se bude moci uskutečnit letní
kino a malý pivní festival v pátek, v sobotu pak tradiční pouťová zábava a v neděli
po mši, která začne v 10 hodin, posezení
na farní zahradě s kapelou. Naši farníci
pro Vás připravují možnost zakoupení
občerstvení a tradiční misijní jarmark,
jehož výtěžek poputuje na adoptované
děti na Haiti. Chovatelé již avizují, že po
loňském úspěchu se výstava opět uskuteční v Hradci na hasičském areále.
Dále připravujeme ve spolupráci se
složkami z naší obce nultý ročník vaření

kotlíkového guláše. Chci Vás všechny co
nejsrdečněji pozvat v poslední srpnovou
sobotu na hasičský areál. Věřím, že si
společně, malí i velcí, užijeme rozloučení s prázdninami a ochutnáme kotlíkové guláše uvařené členkami klubu žen,
hasiči, myslivci, chovateli, členy TJ Sokol, zaměstnanci základní a mateřské
školy, klubem seniorů, farností v Nové
Hradečné i aktéry motokrosu.
Vážení občané, upřímně děkuji Vám
všem, kteří se staráte o veřejná prostranství před svými domy. Velmi si Vaší
práce vážím. Je hezké, že nejste lhostejní ke svému okolí a snažíte se i svým
malým dílem přispět k tomu, aby naše
obec vzkvétala.
Na závěr mi dovolte popřát Vám
v nadcházejícím dovolenkovém období
prosluněné dny plné pohody, spokojenosti, zdraví a doufám, že se setkáme
na připravovaných akcích v naší obci.
Jste srdečně zváni!
Ing. Marta Nováková
starostka
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INFORMACE OBECNÍHO ÚŘADU
LETNÍ BRIGÁDA
Chceš si přivydělat přes prázdniny?
Obecní úřad nabízí možnost brigády
pro studentky a studenty z naší obce.
Jejich pracovní náplní budou práce související s údržbou zeleně a veřejného
prostranství. Zájemci se mohou hlásit
osobně v kanceláři obecního úřadu.
Podrobné informace na telefonním čísle
585 032 264.

UZAVŘENÍ
OBECNÍHO ÚŘADU

TERMÍNY
PŘEDPOKLÁDANÝCH
UZAVÍREK V OBCI
S OHLEDEM NA OPRAVY POVRCHŮ
KOMUNIKACÍ
Od 1. 8. do 31. 8. 2022 – uzavírka železničního přejezdu v obci
Ohledně konání pouťových akcí budete
informováni. Bylo dohodnuto a přislíbeno, že v případě této akce bude umožněn částečně provoz přes uzavřený
přejezd. Po domluvě s obecním úřadem
a zhotovitelem stavby Elektrizace trati.

Z důvodu čerpání dovolené bude obecní úřad uzavřen ve dnech 4. července
a dále 7. a 8. července 2022.

Od 1. 9. do 9. 10. 2022 – uzavírka silnice
III/31550 po křižovatku s III/31552 – od
křižovatky v Hradci po křižovatku u školy

KNIHOVNA bude v měsíci červenci také
uzavřena.

Dále budou postupně uzavírány následující komunikace a to silnice III/31552
od křižovatky u školy směrem na Troubelice a silnice III/44412 – průtah obcí
na silnici od Libiny po Troubelice.

HARMONOGRAM
UZAVÍREK A OPRAV
KOMUNIKACÍ V OBCI

Od 4. 7. do 16. 7. 2022 uzavírka silnice
III/44412 – od křižovatky v Hradci směr
Troubelice.
Uzavírka bude mít vliv na veřejnou autobusovou dopravu:
- linka 890325 VOJTILA bude obsluhovat
všechny zastávky v obci
- linka 932272 ARRIVA autobusy bude
obsluhovat pouze zastávku Nová Hradečná žel. st.
- Náhradní autobusová doprava za vlak
budou obsluhovat zastávku Nová Hradečná, pod kostelem a Nová Hradečná,
Hradec.

O přesných terminech a organizaci dopravy budete informováni na stránkách
obce, na vývěsce a rozhlasem. Opravy
místních komunikací započnou v měsíci
srpnu a a budou na sebe navazovat.

KANALIZACE
Projektové dokumentace k vybudování
přípojek jsou nachystány k vyzvednutí
v kanceláři obecního úřadu. V úřední
dny se pro ně můžete dostavit.
Po podpisu smlouvy obdržíte projekt
a do 6 měsíců od podpisu smlouvy budete povinni realizovat soukromou část
přípojky splaškové kanalizace a napojit
se na veřejnou část.

PODMÍNKY K PŘIPOJENÍ:
Po vybudování soukromé části přípojky musí být provedena kontrola
zaměstnancem obce, a to proto, aby
byla přípojka vybudována v souladu
s projektem a zejména, zda odpovídá
požadavkům na těsnost. Kanalizační přípojky slouží pouze k odvádění
splaškových odpadních vod, nesmí
do nich být napojeny dešťové ani jiné
povrchové vody (tj. svody dešťových
vod ze střech objektů, zezpevněných
ploch kolem objektů, z drenáží apod.).
Do splaškové kanalizace by měly být
napojeny všechny splaškové odpadní vody z domu, tedy nejen z WC, ale
i z umývadel, van, sprchových koutů,
dřezů, automatických praček, myček nádobí apod. Z důvodu zamezení
průsaku spodních vod do kanalizace
musí být kanalizační přípojky vodotěsné! Vlastníkem přípojky je osoba,
která na své náklady přípojku pořídila
(§ 3 odst. 6 zák. č. 274/2001 Sb., o vodovodech a kanalizacích). O kontrole
bude vystaven protokol „Záznam o kontrole – uložení domovní části splaškové
kanalizační přípojky“. Budou-li stavbou
vaší přípojky dotčena veřejná prostranství a chodníky, jste povinni toto uvést
do původního stavu. Po napojení je
vlastník přípojky povinen s obcí uzavřít
smlouvu o odvádění odpadních vod
a platbě stočného. Výše stočného bude
určena odbornou firmou.
CO DO KANALIZACE NEPATŘÍ?
- Přepálené tuky
- Tampony a těžce rozložitelný materiál jako jsou vlhčené ubrousky, pleny,
kapesníky apod.
Napojení přípojky na kanalizační řad
bude možné až na pokyn Obce Nová
Hradečná.
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SPOLEČENSKÁ KRONIKA
Jubilanti
Duben – Marie Kubíčková, Miloslav Navrátil, Emílie Ryšavá, Marianna Dostálová (85),
Věra Bolfová, Jiřina Petrová, Josef Lukáš, Karel Ochránek, Karel Kalus, Marie Havelková (75),
Marie Lukášová, Jaroslava Teplíková
Květen – František Dorušák (92), Jaroslav Hampl, Marie Petrová, Edita Pavlíková, Anna Mrázová (80),
Petr Ondruch, Jiří Cikryt, Jan Polách, Věra Kalusová, Marie Ondruchová, Pavel Dorotík
Červen – František Polách, Marie Poláchová, Alenka Čanová, Jana Műllerová, Jaromír Dvořák,
František Obíral, 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
Karla Solovská, Marie Jelínková
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.
Myslím, že všichni máme rádi čas, kdy
nemusíme plnit různé povinnosti, ale
můžeme se rozhodnout, jak čas prožít
podle svých představ. I to je umění,
protože se snadno stane, že takový čas
promarníme zbytečnostmi. A je nám
to potom líto. I když někteří z různých
důvodů nemohou odjet na dovolenou

Dovoluji si také pozvat na pouť ke
sv. Vavřinci, která se koná v Nové
Hra dečné v neděli 14. srpna. Letos jsme
se rozhodli udělat výraznější změnu.
Bohoslužba bude pouze v 10 hodin. Po ní
bude možnost dát si na faře guláš nebo
řízek k obědu, posedět a popovídat a na
chuť si dopřát ještě další dobroty. Společný čas nám zpříjemní hudební skupi-

na HUBERTUS. Přátelské posezení bude
zakončeno ve 14.30 hod. svátostným
požehnáním v kostele.
Na konci září je slavnost sv. Václava. Při
té příležitosti si dovoluji pozvat také na
pouť do Lipinky. Poutní mše svatá bude
ve středu 28. září ve 14.00 hod. Myslím,
že je to dobrá příležitost prosit o ochranu pro náš národ. A také za to, abychom
byli zodpovědnými lidmi a společně se
podíleli na tom, aby naše společnost byla
dobrá, abychom spolu byli rádi. Toho
můžeme dosáhnout především tím, když
naše vlastní srdce bude dobré. ◄
P. Karel Janečka
farář

MORAVSKÁ VLAJKA
►► Příchod patronů Moravy sv. Cyrila
a Metoděje k nám na Moravu byla událost obrovského kulturního a duchovního
významu nejen pro naši zem, ale pro značnou část Evropy. Na počest této události
bude na naší radnici vyvěšena moravská
vlajka. Moravská vlajka je v současnosti

SVOZ ODPADU
Svoz tuhého domovního odpadu se
uskuteční v pondělí 4. 7. 2022 (místo
původně plánovaného termínu v úterý
5. 7. 2022)

a zůstávají doma, přesto je možné
radovat se i z drobností a snad najít
i chvilku k „vypnutí“, uvolnění od každodenních starostí. Přeji proto všem,
abyste mohli prožít chvíle pohody
a odpočinku. Aby tyto chvíle sloužily
také k upevnění rodinných a přátelských vztahů.

Zemské barvy a znak Moravy, 1900

také vnímána jako symbol sounáležitosti
občanů k území Moravy, jejího duchovního a společenského života.
Historie moravské vlajky
Dnešní hojně rozšířená podoba moravské vlajky vychází ze zemských barev,
zlaté a červené, kterých se od počátku
19. století používalo k výzdobě, později
začaly být vyvěšovány i jako prapory. Oficiálního stvrzení se dočkaly v roce 1848,
kdy poslanci Moravského zemského sněmu schválili 5. článek nové moravské
ústavy, ve kterém se definuje zemský

znak a zemské barvy: „Země moravská
podrží dosavadní svůj erb zemský, totiž
orlici vpravo hledící, v poli modrém a červenozlatě kostkovanou. Zemské barvy
jsou zlatá a červená.“ Od stanovených
zemských barev byla následně odvozena
moravská vlajka, kterou tvoří dva vodorovné pruhy. Horní pruh je žlutý, spodní
je červený. V druhé polovině 19. století
a počátkem 20. století, v době vzestupu
nacionalismu, to byla právě moravská
vlajka, která sjednocovala obyvatelstvo
naší země bez ohledu na národnost. Ačkoliv události dvacátého století nebyly
pro její užívání příliš příznivé, najdeme
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o ní doklady za první republiky, po roce
1945 i kolem roku 1968.

Nový impuls k rozšíření přišel po uvolnění poměrů po roce 1989. Tradiční
žlutočervené moravské vlajky začaly být
opatřovány zemským znakem – šachovanou orlicí v modrém poli, a to z důvodu odlišení od jiných podobných vlajek.
Tato varianta si pro svoji srozumitelnost
i estetickou úroveň získala velmi rychle
oblibu po celé Moravě a stala se základní a všeobecně uznávanou podobou
moravské vlajky současnosti.
Další použití moravské vlajky

Současná podoba moravské vlajky

Kromě tohoto nejvýznamnějšího svátku bývá moravská vlajka vyvěšována
i v další dny spjaté s moravskou historií.

28. března si připomínáme výročí narození světoznámého moravského učence
Jana Ámose Komenského, 15. září význačného moravského politika a diplomata, ochránce moravských zemských
práv a svobod, Karla staršího ze Žerotína.
Zvolení moravského markraběte Jošta
Lucemburského, zvaného též Moravský,
římským králem připadá na první říjen,
28. října si připomínáme si nejen vznik
Československé republiky, ale také svatořečení velkomoravského panovníka
Rostislava. Další vhodnou příležitostí
jsou výročí a události spjatá s obcí (např.
obecní slavnosti, hody), či některým
z významných rodáků. ◄

PLÁNOVANÉ AKCE
22 . 7. 2022 ZÁBAVA S KAPELOU HERRGOTT – AREÁL TJ SOKOL
30. 7. 2022 DOCTOR CUP – MOTOKROSOVÁ TRAŤ
12. 8. 2022 DIVADLO PRO DĚTI, PIVNÍ FESTIVAL A LETNÍ KINO – AREÁL TJ SOKOL
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ZE ŽIVOTA ZÁKLADNÍ ŠKOLY

►► Jsme na konci školního roku, našim
školákům brzy začnou zasloužené prázdniny a my se můžeme ohlédnout za naší
celoroční prací. Jsme rádi, že jsme letošní
školní rok prožili celý ve škole a nemuseli
jsme děti vzdělávat distančně (na dálku).
Ve škole jsme se ale jen neučili, podařilo
se nám uskutečnit několik zdařilých akcí.
Mezi nejhezčí patří Svátek Slabikáře, který oslavili prvňáčci se svými rodiči a prarodiči. Ukázali, jak hezky se naučili číst,
předvedli běhací diktát a zazpívali rodičům písničku. Maminky i babičky dostaly
malý květinový dárek ke svátku matek.
Nakonec jsme společně snědli dort ve
tvaru Slabikáře a společně si popovídali.

Pro páťáky se nám podařilo zorganizovat vlastivědnou exkurzi do Prahy,
kde navštívili významné pražské památky a svezli se elektrolodí Vodouch
po Vltavě. Ke konci našeho výletu jsme
navštívili i našeho bývalého pana starostu Tomáše Müllera v Poslanecké sněmovně. Ukázal nám jednací sál, svoji
kancelář a nakonec všechny děti pozval
na limonádu do poslanecké restaurace.
Společný výlet jsme si moc užili včetně
jízdy rychlíkem a svezení metrem.

Na závěr školního roku jsme se vypravili
na ozdravný pobyt v přírodě do Ústavu
ekologického vzdělávání v Mladoňově.
Prožili jsme zde krásný týden plný zába-

vy her, ale i získávání nových poznatků.
Nechyběl táborák s opékáním špekáčků,
večerní diskotéka ani noční hra. Děti byly
šikovné a celý týden byl bezproblémový.
Před vysvědčením se ještě vydáme na
Bradlo, zasportujeme si a rozloučíme se
s našimi páťáky. Vysvědčení rozdáme ve
čtvrtek 30. 6. 2022.
Věřím, že po prázdninách se ve zdraví
všichni sejdeme a školní budova ožije
běžným školním životem se všemi žáky
v lavicích.
Všem žákům i pracovníkům školy přejeme zasloužený prázdninový odpočinek.
Žákům 5. ročníku, kteří od nás odchází
na 2. stupeň do ZŠ Troubelice a na sportovní školu do Šumperku, přeji úspěšný
start v jejich novém působišti. My ostatní se setkáme v novém školním roce
2022-2023 ve čtvrtek 1. září, případně
v pondělí 5. září, pokud by bylo nutné
udělit ředitelské volno z důvodu napojení školní budovy na novou kanalizaci. O aktuální situaci vás budeme včas
informovat. V tento den rovněž přivítáme 14 nových prvňáčků. ◄
Soňa Trávníčková
ředitelka ZŠ

13. 8. 2022 POUŤOVÁ ZÁBAVA – AREÁL TJ SOKOL

VÝSTAVA DROBNÉHO HOSPODÁŘSKÉHO ZVÍŘECTVA – AREÁL SDH HRADEC
14. 8. 2022 POUŤOVÝ JARMARK – PLAC U KOSTELA

ZE ŽIVOTA MATEŘSKÉ ŠKOLY

POSEZENÍ NA FARNÍ ZAHRADĚ S KAPELOU HUBERTUS
VÝSTAVA DROBNÉHO HOSPODÁŘSKÉHO ZVÍŘECTVA – AREÁL SDH HRADEC
27. 8. 2022 NOVOHRADEČANSKÝ KOTLÍK ANEB ROZLOUČENÍ S PRÁZDNINAMI
– AREÁL SDH HRADEC
10. 9. 2022 DĚTSKÁ LIGA MLADÍ HASIČI – AREÁL SDH V HRADCI
22. 10. 2022 BRÁDELNÍČEK – AREÁL TJ SOKOL

DOKTOR CUP
Zveme všechny příznivce adrenalinového sportu na druhý ročník Doktor Cupu,
kterým chceme uctít památku našeho
velkého přítele a kamaráda Jiřího Váňu
„DOKTORA“. Závodu se mohou zúčastnit
všichni, kdo vlastní nějaké malé motorové nebo i aku vozítko. Těšit se mohou na
pěkné ceny. Na závěr proběhne tradiční
běh „ O FLAŠU SLIVOVICE“ a posezení
u ohně s bohatým občerstvením.

Sbor dobrovolných hasičů Nová Hradečná Vás srdečně zve
na pohárovou soutěž zařazenou do Olomoucké Ligy mladých hasičů

V sobotu 10. 9. 2022 od 9.30 hod.
Areál SDH Nová Hradečná
SOUTĚŽNÍ DISCIPLÍNY:
požární útok v kategorii:
přípravka, mladší žáci, starší žáci

►► Školní rok končí a děti se již těší na
prázdniny. Tak jako každý rok, tak i letos
bylo pro děti připraveno mnoho akcí. Děti
jely do Šumperka na divadelní představení: Krkonošské pohádky. Na zahradě
MŠ osazovaly nový vyvýšený záhon, kde
pěstují ředkvičky, fazole, hrášek a rajčata.
Každý den sklízí jahody, kterých se letos
hodně urodilo. Koncem května jely děti
autobusem na farmu do Doubravského
dvora. Byla pro ně připravena komentovaná prohlídka farmy, vyzkoušely si
i krmení kraviček. Dostaly výbornou
zmrzlinu a pohrály si na hřištích kolem farmy. Domů se vracely příjemně
unaveny. Autobus na výlet byl zaplacen
z prodeje dřeva ze zahrady MŠ. V červnu
proběhl na naší zahradě Den dětí – vařila
se tradiční gulášová polévka v kotlíku na
ohni, byla připravena zábavná stanoviště se soutěžemi. Vedeme děti k pohybu
a všestranné zdatnosti. Své dovednosti
ukázaly v Atletickém čtyřboji: skok do písku, hod míčkem, běh a běh přes překážky.

14. 6. proběhlo Slavnostní rozloučení
s předškoláky na zahradě MŠ. Děti pozvaly své rodiče i prarodiče na cirkusové
představení, které si pro ně připravily.
Vystoupili šašci, akrobati, cvičený pejsek, jaguár, baletky, provazochodkyně,
žongléři, koníci, akrobati… Děti předvedly cirkusový program a odměnou
jim byl veliký potlesk.
Provoz MŠ v letošním školním roce končí 15. července a školka se znovu otevře

1. září. Do ZŠ odchází 8 dětí a k zápisu do
mateřské školy přišlo 7 dětí.
Krátká informativní schůzka před
začátkem školního roku se koná pro
všechny rodiče v úterý 30. 8. v 17. hod.
v mateřské škole.
Přejeme všem dětem i rodičům pěkně
prožité letní dny. ◄
Helena Ryšavá
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ZIMNÍ A JARNÍ SEZÓNA SE HRADEČANSKÝM ATLETŮM
OPRAVDU VYDAŘILA

K TOP ÚSPĚCHŮM PATŘILO:

Mikuláš Poštulka

3. místo na Mistroství Moravy a Slezska
starších žáků v kouli – Filip Kappel – postup na podzimní Mistrovství ČR žáků
1. místo na Zlaté lize v pětiboji přípravek
– Beáta Hübnerová
1. místo na Čokoládové tretře v Opavě
a postup na Čokoládovou tretru ČR – celkově 14. místo – Beáta Hübnerová

Tereza a Berenika

Mistrovství ČR
Halové Mistrovství ČR žáků a žákyň
v Praze
8. místo ve vrhu koulí – Filip Kappel
– starší žák
Jarní sezónu tvořilo 6 přespolních závodů, kde jsme sbírali hlavně přední místa
ve všech kategoriích. Dále 3 × 5 krajských
závodů družstev (atletická školka, přípravky, mladší žáci, starší žáci, dorost)

Filip Kappel
►► Od ledna máme za sebou 33 závodů a spoustu úspěchů, za které by se
nestyděl ani velký oddíl s opravdovým
atletickým stadionem.
V zimě jsme se účastnili halových Mistrovství a k největším úspěchům patřily:
Halový krajský přebor starších a mladších žáků v Ostravě
1. místo na 800 m a 2. místo ve vrhu koulí
3 kg – Mikuláš Poštulka – mladší žák
1. místo ve vrhu koulí 4 kg – Filip Kappel
– starší žák

2. místo ve skoku vysokém – Berenika
Mikulková – starší žákyně
Halové Mistrovství Moravy a Slezska
mladších žáků v Ostravě
2. místo na 800 m – Mikuláš Poštulka
– mladší žák
Halové Mistroství Moravy a Slezska
starších žáků v Ostravě
2. místo ve vrhu koulí – Filip Kappel
– starší žák

a samozřejmě několik individuálních závodů na dráze. K největším úspěchům
patřilo umístění těchto atletů z atletické
dráhy:
1., 2., 3. místo v kouli – nejlepší výkon
– 12,77 m – Filip Kappel – prvním rokem
starší žák
1., 1., 2. místo v oštěpu – starší žák
– 40,30 m – Filip Kappel – prvním rokem
starší žák
1. místo v disku – nejlepší výkon
– 30,81 m – Filip Kappel - prvním rokem
starší žák
3. místo na 800 m – nejlepší výkon
– 2:32,47 – Tereza Keprtová – prvním
rokem starší žákyně
2. místo na 1500 m – nejlepší výkon
– 5:26,18 Tereza Keprtová, prvním rokem starší žákyně
1., 1., 1. místo na 800 m – nejlepší výkon
– 2:23,24 - Mikuláš Poštulka – druhým
rokem mladší žák
1., 1. místo v oštěpu – nejlepší výkon
– 33,75 - Mikuláš Poštulka – druhým rokem mladší žák
2. místo koule – nejlepší výkon – 10,36 m

Nejmenší atleti
– Mikuláš Poštulka – druhým rokem
mladší žák
2., 2. místo v kriketovém míčku – nejlepší výkon – 57,41 m – Mikuláš Poštulka
– druhým rokem mladší žák
3. místo ve skoku do výšky – nejlepší výkon – 139 cm – Matěj Pospíšil druhým
rokem mladší žák
2. místo 60 m – nejlepší výkon – 9,32 m
Šimon Benda – druhým rokem přípravka
(10let)
2. místo na 60 m – nejlepší výkon
– 9,23 m – Beáta Hübnerová prvním rokem přípravka (9 let)

Největším úspěchem, který hradečanská atletika nikdy nezažila, je nominace
Mikuláše Poštulky na Letní olympiádu
dětí a mládeže. A to hned ve dvou disciplínách – běh na 800 m a oštěp. Olympiáda je pořádána od roku 2003 a letos
bude probíhat od 26. 6. do 30. 6. Je
určena mladým sportovcům ve věku od
dvanácti do šestnácti let, v kategoriích
mladších a starších žáků a žákyň. Sportovcům navozuje atmosféru opravdových olympijských her. Mladí účastníci
nejsou ochuzeni o zapálení olympijského ohně, slavnostní ceremoniály, soužití
v olympijské vesnici nebo složení olympijské přísahy. S výsledky našeho nadějného atleta vás seznámím v dalším čísle
zpravodaje.
Poslední informací pro všechny čtenáře je pozvánka na náš tradiční přespolní
závod, Bradelníček, který bude letos probíhat netradičně 22. října 2022 v areálu
Sokolu od 10.00 hod.◄
Pěkné letní dny Vám přeje
Renáta Mikulková
trenérka atletiky
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OHLÉDNUTÍ ZA UDÁLOSTMI V OBCI
Velikonoční tvoření

►► Na sále obecního úřadu proběhlo
pod vedením paní Terezy Jelínkové dne
30. března velikonoční tvoření. Zajímavé
a netradiční materiály a postupy zaujaly všechny zúčastněné. Společně jsme
prožily příjemné odpoledne a domů
jsme si odnesly barevné a vlastnoručně
vyrobené velikonoční věnce.
Navazující akcí pak byly Velikonoce u nás,
které se uskutečnily 9. dubna. Zaměřeny
byly na velikonoční tradice a byly určeny
celým rodinám.◄

Čarodějnice

kové akce na významu. Koho by ještě
nedávno napadlo, co všechno se může
v Evropě a přilehlých zemích odehrát!
Proto je třeba si události i z naší historie
připomínat. Pan starosta Ondřej Plačko
z Troubeli přednesl krátký projev, žákyně naší školy pod vedení paní učitelky
Hany Ševčíkové vystoupily s krátkým
programem, k památníku byl položen
vzpomínkový věnec a na závěr zazněla
naše státní hymna. Paní starostka poděkovala všem za účast. ◄

►► Tradičně jsme se 30. dubna sešli
v 18 hodin u Jána na Hůrce. Pro děti
připravily paní učitelky s maminkami
soutěže, malí čarodějové a čarodějnice si upekli hady na ohni. Kdo chtěl,
mohl si opéct špekáček a zazpívat pár
písní za doprovodu kytary. Na závěr
byl odpálen ohňostroj. Po dvou letech
nucené přestávky se tak obec mohla
opět sejít Děkujeme našim hasičům za
skvělé občerstvení a všem ostatním za
přípravu soutěží a zhotovení vatry. ◄

Ukliďmě Česko

Ukliďme Novou Hradečnou

Setkání generací

►► K jaru neodmyslitelně patří úklid.
Znají to všechny hospodyňky, hospodáři i děti. Ale nestačí mít pořádek jenom doma, v chalupě. Je třeba udělat
úklid všude kolem nás, pomoci jaru, aby
mohlo zvesela vykouknout. A tak jsme
se sešli ráno 2. dubna, nafasovali igelitové pytle, ochranné rukavice a dali se do
práce. A že bylo co sbírat! Stále se najde
hodně lidí, kteří si přírodu, příkopy a volná prostranství pletou s odpadkovým
košem. Nasbírali jsme toho opravdu
hodně. Do akce se zapojili kromě občanů také žáci naší školy, maminky s malými dětmi a hasiči, kteří uklízeli břehy
Oskavy. Všichni jsme odcházeli s pocitem dobře vykonané práce. ◄

►► V pátek 6. května se odpoledne
uskutečnilo u příležitosti Svátku matek setkání generací. Je to již tradičně
příležitost pro společná setkání, popovídání si, zavzpomínání a dobrou zábavu. O tu se postaraly členky klubu žen,
které připravily i bohaté občerstvení.
Program oživilo vystoupení našich
dětí a kytarový doprovod paní Ireny
Dorušákové, při kterém jsme si všechny pěkně zazpívaly. ◄

Svatava Rutarová

Bratrušovská tragédie

►► Dne 30. března proběhl v Nové
Hradečné pietní akt k uctění památky
Bratrušovské tragédie. Zvláště v dnešní
době, kdy nedaleko našich hranic zuří
válečný konflikt, nabývají tyto vzpomín-

Oprava hráze

►► V měsíci červnu proběhla oprava hráze a vyčištění rybníka v Hradci.
Z důvodu netěsnosti hráze bylo nutné
rybník částečně revitalizovat. Může
tak nadále sloužit svému účelu. Do budoucna počítáme i s revitalizací vodní
plochy u hřiště TJ Sokol. ◄

MLADÍ HASIČI
►► Náš Sbor reprezentují tři družstva a to přípravka, mladší a starší
žáci. Pravidelně se účastníme soutěží
Olomoucké ligy a také nás čekají nějaké pohárové soutěže. Našim mladým
hasičům se v letošním roce zatím podařilo získat jeden pohár, protože konkurence je čím dál větší.
V květnu jsme absolvovali soutěž
„Plamen“ okresu Olomouc (jedná se
o hodnocení celoroční činnosti a absolvování několika různých disciplín). Na
této soutěži se nám podařilo obsadit
4. místo v kategorii mladších žáků, starší žáci zde obsadili 14. místo. V září nás
čeká i domácí soutěž, která je zařazena
do Olomoucké ligy mladých hasičů.
Pokud má někdo zájem se přihlásit do
kroužku, může se přijít podívat na trénink, který se koná vždy ve středu od
17.00 hod. (mimo měsíce července)
na hasičské louce v Hradci.
Tímto přeji Všem dětem mnoho dalších úspěchů a žádné úrazy (hlavně
o prázdninách). ◄
Za mladé hasiče Silná Andrea
vedoucí mládeže

— 4. Evropan; padat v kapkách z mračen k zemi;
duchovní správa. — 5. Domácky Adam; ničemný člověk; mešní kniha. — 6. Soli kyseliny sírové; žák Metoděje. — 7. Javory horské; švýcarská metropole; jestli.
— 8. Český; soubor prostředků; majitel. — 9. Kapusta (nářečně); ostny; pruh látky kryjící okno. —

elektřiny; šatní motýlci; šíje. — 12. Pořadí (odborně); nepouš| 10 |
tět; eindhovenský fotbalový klub. — 13. Měnová jednotka Macaa; hořký nealkoholický nápoj; oblíbené písně. — 14. Konec
tajenky. — 15. Indický bůh smrti; jméno malíře Filly.
Pomůcka: ﬁrn, opleny, optrony, Yama.
Číslo 12

Křížovka o cenu

Celá rodina se sešla k oslavě babiččiných sedmdesátých narozenin. Babička si povzdychla: „Jak nemám být tak tlustá, když
už dostávám . . . (viz tajenku)!�
Číslo 13
POMŮCKA:
DENIS, LOZA,
NAZAREJEC,
ŘÁSA

JMÉNO
FILOZOFA
DIDEROTA

VYNECHAT

ŽÁDNÁ VĚC

OTEC
(řídce)

NÁSTROJE
NA ŘEZÁNÍ

FALEŠNÁ
PŘEDSTAVA

DÁRCI
TRANSPLANTÁTU

UCHÁZÍVATI

ÚTVAR
INICIÁLY
OHRANIČUREŽISÉRA
JÍCÍ ÚSTNÍ
MOSKALYKA
OTVOR

PLOD
DUBU

PŘÍRODNÍ
VĚDEC

ČLEN STARÉ
KŘESŤANSKÉ SEKTY

PÍSMENO
ŘECKÉ
ABECEDY

DOTČENÉ

NESAHAT

VÝSTELKA
TĚLNÍCH
DUTIN

BRVA
(nářečně)

TEMNÁ
ČÁST DNE

VZTEKAT
SE

RÉVA
(slovensky)

Z MLSNOSTI
SNÍST

VÝMYSLY
(expresivně)

SÁZECÍ
KOLÍK

INFEKČNÍ
MONONUKLEÓZA
(zkratka)

SOUMAR
PRÁCHNIVĚNÍ

ÚPLNĚ
STEJNÁ
VĚC

MALÁ
DORA

TAJENKA

PŘEDSTAVITEL ŠVEJKA

BÝVALÁ
ZNAČKA
ŽILETEK

ZÁKRSEK
(řídce)

ROSOLOVITÁ HMOTA
SEVERSKÉ
ZVÍŘE

ŽABÍ HLAS

MALÁ
STEPNÍ
LIŠKA

MYTICKÝ
KRASAVEC

SPZ
JESENÍKU

ZNAČKA
INDIA

KRÁTKÉ
PÍPNUTÍ

HORNÍ
KONČETINA

VYTVÁŘENÉ
PROPLÉTÁNÍM

OTEVŘENÝ
(z angličtiny)

STARŠÍ
JEDNOTKA
AKTIVITY

PODŘADICÍ
SPOJKA

ROZEZNÍVANÝ
ÚDERY

Své odpovědi můžete zaslat emailem na podatelna@novahradecna.cz nebo osobně odevzdat v kanceláři Obecního úřa-
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du ve tvaru
(tajenka, jméno,
příjmení, bydliště). Uzávěrka došlých odpovědí je do 30. 7. 2022. Ze správných
odpovědí
bude za přítomnosti starosty obce vylosován jeden výherce, který získá věcnou cenu.
Výherce z minulého čísla: Marie Koňaříková, Nová Hradečná 27

Ceny:
Srnčí 1 kg/90 Kč
Dančí 1kg/65 Kč
Muflon 1kg/50 Kč
Divočák 1 kg/50 Kč
Kontakt:
Myslivecký hospodář
pan Jaroslav Kunert
tel.: 723 971 879

