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NOVÁ HRADEČNÁ

ZPRAVODAJ OBCE p o d z i m n í

Vážení spoluobčané,
opět využívám možnosti informovat vás
prostřednictvím zpravodaje o situaci
s investičními projekty. Jak jste mnozí
z vás postřehli, byla dokončena výstavba chodníků a parkovacích míst. Tato
stavba byla řádně zkolaudována a nyní
chystáme podání žádosti o proplacení
dotace ve výši 3,1 mil. Kč. Vybudované
dílo by mělo hlavně zajistit větší bezpečnost v okolí MŠ a ZŠ. Doprava na cestách
neustále narůstá, a tak jsou chodníky
pro pěší určitě důležitou součástí veřejného prostoru.

Vaše zahrady, políčka se budou ukládat
do zimního spánku, a tak doufám, že si
najdete čas se setkat na obecních akcích,
o kterých je podrobněji psáno na následujících stránkách.
S přáním klidného podzimního času.
Ing. Tomáš Müller
starosta
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SPOLEČENSKÁ KRONIKA

INFORMACE OBECNÍHO ÚŘADU
SOUSEDSKÉ POSEZENÍ
► Srdečně Vás zveme na tradiční „Sousedské“ posezení, které se letos uskuteční
v sobotu 9. listopadu v 16.00 hod. na sále
TJ SOKOL Nová Hradečná.
Občerstvení přineste jako vždy na náš
společný rautový stůl.
Součástí letošního posezení bude
ochutnávka vín z Velehradu od manželů Švecových za poplatek, který uhradíte na místě. Můžete si zakoupit vína od
vinařů a poslechnout si výklad o víně.

NOVÝ TARIF IDSOK
Od příštího roku bude jízda vlakem
ještě snadnější.

► Občané jezdící v Olomouckém kraji

vlakem budou mít od 1. ledna 2020 výrazně snazší cestování. Změny vyplývají
z nově uzavřené smlouvy mezi krajem
a Českými drahami. Nová opatření se
dotknou i vlaků společnosti RegioJet.
Ve všech osobních a spěšných vlacích
v Olomouckém kraji začne od 1. ledna
2020 platit výhradně Tarif IDSOK. Ten
lidem umožňuje přestup mezi různými
dopravními prostředky.
Cestující díky tomu budou moci využít
k přepravě vlaky, autobusy i městskou
hromadnou dopravu.

Od 1. ledna 2020 nebudou v osobních
a spěšných vlacích platit IN-karty Českých drah.
Od stejného termínu bude možné s Jízdenkou IDSOK cestovat také rychlíky
a expresem Českých drah. Občané je
využijí při jízdě linkami dálkové osobní
dopravy R8, R12, R13, R18, R27 a Ex2.
Stejná pravidla budou platit i ve vlacích
dopravce RegioJet. S Jízdenkou IDSOK
cestující budou moci využívat jeho spoje
na trati Kojetín – Přerov – Hranice.
Informace o dalších změnách krajský
koordinátor dopravy průběžně zveřejní na webu idsok.cz. Cestující se mohou obrátit také na Infolinku IDSOK na
telefonním čísle: 588 88 77 88 denně
od 5.00 do 22.30 hod. kromě víkendu
a dnů pracovního klidu.

		Jubilanti
Bohuslav Müller, Anna Dobrozemská, Jarmila Šobotová, Anna Dorušáková, Anežka Maulerová, Brigita Langerová,
Drahomíra Drbalová, Marie Kovářová, František Petr, Karel Krabica, Karel Konstatský, Bohumila Poštulková, Drahomíra
Macounová, Ingrid Urbášková, Růžena Jořenková, Jarmila Meinzlová, Marie Pudová, Václav Petr, Václav Dorušák,
Jiří Talanda, Veronika Chovanečková, Bohumil Polách, Marie Drábková, Anna Müllerová, Antonín Táborský
Obec Nová Hradečná touto cestou gratuluje k významnému životnímu výročí
a přeje do dalších let pevné zdraví, štěstí a spokojenost.

		Opustili nás
Josef Dorušák, Jaroslav Pavelka, Anna Navrátilová
Vyjadřujeme touto cestou upřímnou soustrast pozůstalým.

Z NAŠÍ FARNOSTI

www.idsok.cz/mediakit

DEN BOJE ZA SVOBODU
A DEMOKRACII

PODZIMNÍ POZVÁNKY

► Výročí 30 let od Sametové revo-

►► Milí spoluobčané, v červnovém
zpravodaji jsem oznamoval, že plánujeme v listopadu besedu s koordinátorkou
projektů na Haiti paní Klárou Löffelman-

luce si připomeneme 15. 11. 2019
v 18.45 hod. na place u kostela.

novou. Tato beseda se nakonec uskutečnila již v úterý 8. října v sále obecního
úřadu v Nové Hradečné. Farnost Nová
Hradečná podporuje na Haiti dvě děti,
aby mohly chodit do školy a měly větší šanci uplatnění v životě. Existují však
i další formy pomoci. Například naši lidé
jezdí na Haiti vrtat studny a zajišťovat
tak vodu jako základní životní potřebu.

V Nové Hradečné poděkujeme za dar
svobody bohoslužbou v pátek 15. listopadu v 18 hodin. Po ní proběhne vzpomínková akce před kostelem na návsi.
Také na tuto slavnost všechny srdečně
zveme.◄
Za organizátory
P. Karel Janečka

deti ktere na Haiti
podporujeme

ZAHÁJENÍ ADVENTU
► V pátek 29. listopadu v 16.00 hod.

Vás zveme na zahájení adventu na
place před kostelem v naší obci. Svým
vystoupením Vás potěší žáci naší školy, zahřejete se tradičním svařákem
a ochutnáte grilovanou klobásku. Součástí bude jarmark, kde si budete moct
zakoupit drobné vánoční dekorace
a výrobky od našich dětí z mateřské
a základní školy, které pro Vás vyrobily
pod vedením svých pedagogů.

ADVENTNÍ KONCERT
14. 12. 2019 v 15.00 hod.
kostel Sv. Vavřince v Nové Hradečné
Vystoupí žáci naší školy
a soubor SOLIDEO
– s hudbou gotiky, renesance a baroka
Vstupné dobrovolné

Judensley Merisier

narozen v roce 2011. Ještě neví, čím by chtěl být. Je kamarádský, poslušný, zodpovědný. Rád chodí do školy.
Má rád sport, hudbu a tanec. Doma pomáhá se zametáním a mytím nádobí. Otec je řidič, matka obchodnice. Má tříletého sourozence. Rodina je velmi chudá,
nevlastní dům, pozemek, zahradu ani žádný dobytek.

Sarahdjine Thelus

narozena v roce 2001. Chtěla by se stát lékařkou. Je
velmi zbožná, ve škole má ráda francouzštinu. Má
4 sourozence, otec vyrábí dřevěné uhlí, matka je v domácnosti. Jsou velmi chudí.
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ZE ŽIVOTA MATEŘSKÉ ŠKOLY

ZE ŽIVOTA ZÁKLADNÍ ŠKOLY

Zpráva z mateřské školy
►► Začal nám nový školní rok
a všechny děti se nám vrátily odpočaté
a opálené od sluníčka. V letošním školním roce chodí do MŠ 22 dětí.
Okolí školy se přes prázdniny změnilo, a to díky výstavbě nových chodníků a úpravě parkoviště před školou.
S dětmi tak můžeme bezpečně dojít až
k hřišťátku u hasičské louky. Většinu
času však trávíme na naší zahradě, kde
mají děti velký prostor pro hru a různé

Je cas
skizet
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činnosti: sběr jablek, ořechů a dýní.
Děti vykopaly brambory a sklízí ostružiny, švestky i maliny.
V září přijela za dětmi do MŠ pohádka, společně přivítáme podzim pečením
brambor na zahradě.
V říjnu budeme bubnovat s „tetou
Bobinou“ a uspíme broučky na zahradě po společném lampionovém průvodu s rodiči.◄
Helena Ryšavá
učitelka MŠ

►► Pomalu se blíží konec prvního
měsíce školního roku 2019/2020 a my
se můžeme těšit na zprovoznění zrekonstruované školní zahrady, která se
blíží ke zdárnému konci. Její kolaudaci
bychom rádi zorganizovali pro všechny
příznivce naší školy formou společného
workshopu, kde si nové prostory zahrady společně představíme a jednotlivá
zákoutí i prakticky vyzkoušíme. Děti ze
školy již pilně sbírají podzimní ovoce, ze
kterých připravují výtečné křížaly, které
poslouží k občerstvení všech přítomných. Termín tohoto společného setkání bude včas upřesněn obecním rozhlasem a na informačních plakátech.
Letos výuka probíhá opět ve třech třídách. Do prvního ročníku nastoupilo
9 žáků, kterým přeji, aby všechny nástrahy při získávání dovedností v psaní,
čtení i počítání úspěšně zvládli. V tomto školním roce navštěvuje naši školu
33 žáků, což je zatím nejnižší počet, který jsme ve třech třídách měli. 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. Jsem
přesvědčena, že je důležité, aby v naší
obci fungovala škola alespoň s roční-

Do posledni
svesticky...
ky 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 máme v naší škole 2 přespolní
žáky. Jeden žák dojíždí z Lipinky a jeden
z Plinkoutu. Na škole působí pět pedagogických pracovníků a jeden školní

ukazkova
krasojizda

asistent, jehož mzdové prostředky jsou
hrazeny z projektu EU. 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.skola.novahradecna.cz. Zde
můžete najít také veškeré informace
a aktuality ze života školy.
Stále pokračujeme v projektu Recyklohraní, který už důvěrně znáte. Smysl
je v tom, že škola sbírá drobné vysloužilé elektrozařízení a staré elektrospotřebiče (nevybíráme TELEVIZORY a PC
MONITORY), které odevzdává firmě
ASEKOL a ta podle nasbíraného počtu
kilogramů připisuje škole body, které
potom můžeme vyměnit v e-shopu za
různé pomůcky a vybavení do školy.

Opakovaně se na vás obracíme s žádostí, pokud doma máte nějaký nepotřebný elektrospotřebič, odevzdejte ho ve
škole. V průběhu celého školního roku
žáci rovněž plní také různé zajímavé
úkoly z oblasti environmentální výchovy, třídění odpadů, ochrany životního
prostředí apod.
Všichni školáci se už začali věnovat
problematice dopravní výchovy, navštívili dopravní hřiště v Uničově, kde si vyzkoušeli své znalosti i praktickou jízdu
na kole.
V pátek 27. 9. jsme se vydali na již
tradiční putování ke kapli sv. Václava
v Lipince. Starší děti se letos vydaly
na výukový program o sv. Václavu do
Arcibiskupského muzea v Olomouci
a u této příležitosti navštívíly rovněž
Svatováclavskou katedrálu.
Pozvání rovněž s předstihem přijměte
na tradiční zahájení adventu, které letos
připadlo na pátek 29. 11. 2019. Zajištěno
bude tradičním občerstvení, vystoupení
dětí, k zakoupení drobné vánoční dekorace a výrobky z výtvarných dílniček
dětí ZŠ a MŠ. Další adventní pozvánkou
je Adventní koncert, který se uskuteční v sobotu 14. 12. 2019 v 15.00 hod.
v kostele sv. Vavřince. Naše pozvání letos přijal soubor SOLIDEO a na programu se letos budou podílet i žáci naší
školy.◄
Soňa Trávníčková
ředitelka ZŠ

ROZPIS FOTBAL
1. kolo
2. kolo
3. kolo
4. kolo
5. kolo
6. kolo
7. kolo
8. kolo
9. kolo
10. kolo
11. kolo
12. kolo
13. kolo
14. kolo
15. kolo
16. kolo
17. kolo
18. kolo
19. kolo
20. kolo
21. kolo
22. kolo
23. kolo
24. kolo
25. kolo
26. kolo
27. kolo
28. kolo
29. kolo
30. kolo

neděle 4. 8. 2019 15.00
sobota 10. 8. 2019 14.00
sobota 17. 8. 2019 16.30
neděle 25. 8. 2019 16.30
sobota 31. 8. 2019 16.00
sobota 7. 9. 2019 16.00
neděle 15. 9. 2019 16.00
sobota 21. 9. 2019 15.30
neděle 29. 9. 2019 15.30
sobota 5. 10. 2019 15.00
neděle 13. 10. 2019 15.00
neděle 20. 10. 2019 14.30
neděle 27. 10. 2019 14.30
neděle 3. 11. 2019 14.00
neděle 10. 11. 2019 14.00
neděle 17. 11. 2019 13.30
sobota 21. 3. 2020 15.00
neděle 29. 3. 2020 15.00
neděle 5. 4. 2020 15.30
neděle 12. 4. 2020 15.30
neděle 19. 4. 2020 16.00
sobota 25. 4. 2020 16.00
neděle 3. 5. 2020 16.30
sobota 9. 5. 2020 16.30
neděle 17. 5. 2020 16.30
neděle 24. 5. 2020 16.30
neděle 31. 5. 2020 16.30
sobota 6. 6. 2020 16.30
neděle 14. 6. 2020 16.30
neděle 21. 6. 2020 17.30
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Sokol Střelice – Sokol Nová Hradečná
Sokol Nová Hradečná – FC Lužice
FK Horka nad Moravou – Sokol Nová Hradečná
Sokol Nová Hradečná – Sokol Drahanovice
Sokol Dlouhá Loučka – Sokol Nová Hradečná
TJ Blatec – Sokol Nová Hradečná 9:1
Sokol Nová Hradečná – SK Grygov
SK Červenka – Sokol Nová Hradečná
Sokol Nová Hradečná – Sokol Náklo
FK Přáslavice – Sokol Nová Hradečná
Sokol Nová Hradečná – Sokol Újezd
FC Sigma Hodolany – Sokol Nová Hradečná
Sokol Nová Hradečná – Sokol Příkazy
Bohuňovice “B” - Sokol Nová Hradečná
Sokol Nová Hradečná – Sokol Střelice
Sokol Nová Hradečná – SK Šumvald
FC Lužice – Sokol Nová Hradečná
Sokol Nová Hradečná – FK Horka nad Moravou
Sokol Drahanovice – Sokol Nová Hradečná
Sokol Nová Hradečná – Sokol Dlouhá Loučka
Sokol Nová Hradečná – TJ Blatec
SK Grygov – Sokol Nová Hradečná
Sokol Nová Hradečná – SK Červenka
Sokol Náklo – Sokol Nová Hradečná
Sokol Nová Hradečná – FK Přáslavice
Sokol Újezd – Sokol Nová Hradečná
Sokol Nová Hradečná – FC Sigma Hodolany
Sokol Příkazy – Sokol Nová Hradečná
Sokol Nová Hradečná – Sokol Bohuňovice “B”
SK Šumvald – Sokol Nová Hradečná

ATLETICKÝ ODDÍL
►► Začala nám podzimní sezona, na
kterou jsme se opravdu dobře připravili
během letního soustředění, které letos
proběhlo v Nové Hradečné. 32 dětí bydlelo a stravovalo se v budově Sokolu
v Nové Hradečné a trénovalo v našem
novém atletickém sektoru. Děti si tentokrát vyzkoušely nejen pro ně tradiční
disciplíny, ale poprvé se mohly seznámit se skokem do výšky, k němuž jsme
si dovezli během jara z olomouckého
stadionu vybavení, házely oštěpem,
vrhaly koulí na námi vybudovaném
novém kruhu a běhaly překážky. Samozřejmě jsme se chystali i na vytrvalost. Nyní máme s dětmi za sebou dva
přespolní běhy. Z Maratonky v Uničově

jsme si dovezli 7 medailí, z toho 3 zlaté,
na našem tradičním Bradelníčku jsme
vybojovali medailí 10. Zlaté medaile
zopakovali 2× za sebou Šimon Poštulka,
Šimon Benda a Hana Mikulková, která
ještě letos v šesti pořádaných závodech
nebyla poražena. Stejně jako ona, tak
i Tereza Kappelová, Markéta Adamcová,
Berenika Mikulková, Jan Kyselý bojují
o co nejlepší umístění v krajském běžeckém poháru mládeže, jehož slavnostní
vyhlášení proběhne v listopadu.
Ještě nás letos čeká zorganizovat pro
nejmenší děti z Uničova, Šternberku
a Hradečné trojboj s čertíkem Bradlíkem
v běhu, skoku a hodu a posledním závodem, kterého se zúčastníme bude
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přespolní běh ve Šternberku. Po těchto
závodech se přesuneme opět do tělocvičny, kde budeme trénovat hlavně obratnost, nácvik míčových her a zahájíme
přípravu na halovou sezonu. Tentokrát
budeme trénovat ve třech skupinách,
jelikož členskou základnu po úspěšném
náboru tvoří v současné době 59 atletů.
Blíží se konec sezony a já už teď cítím, že
tento rok bude patřit k těm nejúspěšnějším. Vždyť účast našich dětí v projektu
Atletika pro celou rodinu, velký úspěch
naší atletické školky v okresním čtyřboji,
poražení velkých oddílů našim družstvem
mladších dívek v krajském tříkolovém víceboji, obsazení prvních příček tabulky
v krajském poháru mládeže v přespolním
běhu, získání nového atletického sektoru, to jsou opravdu nemalé činy, za které
jsem jako šéftrenérka vesnického oddílu
atletiky opravdu pyšná. Chci za ně touto
cestou poděkovat hlavně trenérům, kteří
se pravidelně dětem věnují, obětují svůj
volný čas, aniž by očekávali jakoukoliv
odměnu a samozřejmě velké díky patří i zástupcům obce, kteří nás v činnosti
podporují. Doufám, že tyto úspěchy na-

motivují děti ještě k vyšším cílům, stejně
jak tomu bylo u Terezy Kappelové, která
před několika dny byla nominována na
mezikrajové utkání. Zde bude jako jedna
ze tří žaček reprezentovat Olomoucký
kraj v kouli, kam pojede se svou trenérkou a olomouckými delegáty. Tereza na

mezikrajovém utkání na vlastní kůži zažije takovou malou českou olympiádu
a poprvé se zúčastní velkých závodů.
Držme jí společně palce, o jejich výsledcích vás budu informovat v dalším
zpravodaji. ◄

Ing. Renáta Mikulková
trenérka atletiky

SDH NOVÁ HRADEČNÁ
Mladí hasiči
►► Máme podzim a končí jedna hasičská sezóna. Nastal čas se ohlédnout,
co jsme v roce 2019 s dětmi dokázali.
Byly to soutěže jednotlivců i družstev,
soutěže v požárním útoku, ale i různé
štafety. Také jsme se zúčastnili pohárových soutěží v našem okolí. Na okresním kole celostátní hry Plamen se mladší
žáci umístili na 14. místě (z 29 družstev)
a starší na 12. místě (z 34 družstev).
V Olomoucké lize mladých hasičů mladší žáci obsadili 14. místo z 29 a starší
žáci 8. místo z 28 družstev. V letošním
roce nás také reprezentovalo družstvo
přípravky, které se umístilo na 1. místě. Také v kategorii jednotlivců se nám
dařilo. Nejlepší umístění získala Aneta
Vybíralová a to 1. místo na Olomouckém drakovi za kategorii přípravka do
6 let. Ostatní děti si také zlepšily svá
maxima.
Letos jsme opět pořádali dětskou
pohárovou soutěž, která se uskuteč-

nila 1. 9. 2019 na Areále SDH. Soutěž
byla zařazena do Olomoucké ligy mladých hasičů. Této soutěže se zúčastnilo
60 soutěžních družstev z celého okresu
Olomouc. Na domácí soutěži obě družstva obsadila shodně 5.místo. Tímto
bych chtěla poděkovat všem sponzorům, a hlavně všem členům, ale i dobrovolníkům, kteří pomohli, aby soutěž
proběhla v pořádku.

Pokud má někdo zájem, tak do kroužku mohou chodit děti od dovršení 4 let.
Zájemci se mohou na nás přijít podívat na trénink a případně se domluvit
s vedoucím. Tréninky jsou vždy ve středu v 17.00 hod. na hasičském areále
a od měsíce listopad pak v tělocvičně
TJ Sokol. Rádi přivítáme nové zájemce
o hasičský sport. ◄
Andrea Silná
vedoucí MH
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Křížovka o cenu

Q

ÚŘAD

ŠKROBENÍ

Q

ČÁST

KANTORKA

MOTORU

(slang.)

ZNAČKA
DEKANEWTONU

VSTUPENKA

PES

PLATIDLO
LAOSU

Q

TŘETÍ ČÁST
TAJENKY

ŽELVY

SPORTOVNÍ

KRÁTKÉ

KLUB (zk.)

KABÁTY
ONA

PRVNÍ ČÁST
TAJENKY

PÁS

HÁDKA
TRAŤ

SPOLEČEN.
ŘÁD (zk.)

Q

KREVNÍ
SKLIZEŇ

BUDOVY

TLAK (zk.)

PRO KONĚ

DRUHÁ ČÁST

SLOVENSKÁ

TAJENKY

OTÁZKA
PŘECEDIT

PŘÍTOK
LABE

NÁZEV
PÍSMENE "L"

MPZ
RUMUNSKA

KÓD

KDY

ERITREY

(sloven.)

JAKO

BÍLÝ

(sloven.)

PTÁK
PŘEDLOŽKA

ŠKŮDCE
STROMŮ

POLNÍ
MÍRY

KORÝŠ
SLOVEN.

ČESKÝ
ZPĚVÁK

A SICE

ZÁJMENO

KOUZLO

KOČOVNÍCI

ŘEMEN

VĚZENÍ

Q
PŘÍTEL
(franc.)

PYSKY
JMÉNO KOMENSKÉHO

TENATA

SVALOVINA

MALÝ
OTA

DÝKA
(lat.)

© Martin Kratochvíl, http://www.krizovky.4fan.cz

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. 10. 2019. Ze správných odpovědí bude za přítomnosti starosty obce vylosován jeden výherce, který
získá věcnou cenu.
Výherce z minulého čísla:
paní Marie Obíralová, Nová Hradečná č.p. 34

