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NOVÁ HRADEČNÁ

ZPRAVODAJ OBCE p o d z i m n í
Vážení spoluobčané,
rád bych navázal na informace z minulého vydání obecní zpravodaje.
S potěšením vám sděluji, že naše žádost o dotaci na kanalizaci byla komisí hodnocena kladně a požadovaná
dotace nám byla přislíbena. Co to pro
nás znamená? Kromě plnění běžných
povinností v řízení obce je to pro nás
momentálně záležitost, která zaujímá
naši mimořádnou pozornost. Je s ní
spojena řada agendy a povinností.

V nejbližší době uzavřeme výběrové řízení a podepíšeme smlouvu s vítěznou
firmou. Na základě vysoutěžené ceny
budeme žádat o výši úvěru a samozřejmě budeme dokládat na ministerstvo
celou řadu dokumentů. O tom, kdy začneme skutečně budovat, Vám podám
bližší informace v prosincovém čísle
zpravodaje.
Dále bych rád zmínil pár slov k proběhlým volbám. Děkuji všem, kteří se
aktivně podíleli na přípravě a klidném

průběhu voleb v naší Nové Hradečné.
Děkuji také všem, kteří si nenechali
ujít možnost zasáhnout svým hlasem
do chodu kraje a senátu a šli volit. Dle
mého je to možnost demokraticky vyjádřit podporu nebo nesouhlas se současným stavem, protože „naříkání nad
pivem“ nemá opravdu žádnou váhu.
A také děkuji za Vaši podporu mé osoby ve volbách do Olomouckého kraje.               
Ing. Tomáš Müller
starosta
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SPOLEČENSKÁ KRONIKA

Z NAŠÍ FARNOSTI

		Narodili se
Patrik Lakomý
Rodičům nového občánka gratulujeme a přejeme mnoho šťastně prožitých chvil.

		Jubilanti
červenec – Bohuslav Müller, Anna Dobrozemská, Jarmila Šobotová, Anna Dorušáková, Anežka Maulerová,
Josefa Obíralová, Anna Šléšková, Drahomíra Drbalová, Marie Kovářová
srpen – František Petr, Vlastimila Matalová, Karel Krabica, Karel Konstatský, Bohumila Poštulková,
Drahomíra Macounová, Ingrid Urbášková, Růžena Jořenková
září – Jarmila Meinzlová, Marie Pudová, Marie Talandová, Václav Petr, Jiří Talanda, Veronika Chovanečková,
Bohumil Polách, 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 Drábek, Emil Macoun, Margita Lipská, Jiří Váňa
Vyjadřujeme touto cestou upřímnou soustrast pozůstalým.

INFORMACE OBECNÍHO ÚŘADU
OTEVÍRACÍ DOBA
NA POŠTĚ
Hodiny pro veřejnost na poště
v Nové Hradečné:
Pondělí | úterý | čtvrtek
8.30 – 10.00 a 15.00 – 16.00 hod.
Středa
8.30 – 10.00 a 15.00 – 16.30
Pátek
8.30– 11.00

Nové telefonní číslo: 954 278 384

KULTURNÍ AKCE
► Ohledně tradičních akcí na podzim sdělujeme, že se akce uskuteční
dle vývoje situace kolem  pandemie
COVID 19.

Pozvánky z farnosti
►► Milí přátelé z Nové Hradečné!
I přes nejistotu naší doby si dovolujeme
plánovat některé aktivity a chceme pozvat i Vás. Abychom využili naše památné varhany, pozval jsem svého kamaráda ze Zlína. Vyučuje hru na varhany
a pravidelně koncertuje nejen u nás,
ale i v Německu, Rakousku a Itálii. Kromě skladeb Johanna Sebastiana Bacha
zazní díla dalších jeho současníků, ale
i několika pozdějších autorů. Koncert se
uskuteční ve farním kostele sv. Vavřince
v neděli 18. října v 17 hodin.
V první polovině listopadu se uskuteční
tzv. Lidové misie. Celý program je přílohou tohoto zpravodaje. Připojuji pozvání samotných misionářů.
Karel Janečka
farář

Vincentinské
Lidové misie
Drazí obyvatelé Nové Hradečné a okolí,
bratři a sestry, od 6. 11. - 15. 11. 2020 se
ve vaší farnosti uskuteční Vincentinské
Lidové misie. Naposled se u vás konaly Lidové misie v roce 1924. I z tohoto
čísla můžeme vidět, že se jedná o výjimečnou událost v životě farnosti či
obce. A zkušenost nás učí, že výjimečné
události je nutné využít. Proč? Protože
rutina a stereotyp člověka spíše ubíjí,
než mu pomáhá. Dovolím si říct, že to,
co obohacuje naše životy, jsou vztahy.
Pokud máme vztah s někým, komu na
nás záleží, život má smysl, i když právě
nejsou nejkrásnější dny. Pokud ty vztahy
nemáme dobré, tak nemáme ani chuť
do života. Lidové misie jsou právě takovou nabídkou rozšířit, prohloubit svůj
život o jeden vztah. O vztah s Bohem.
A pochopit lépe to, co pro nás udělal
jeho syn Ježíš Kristus. Možná si kladete
otázku: Potřebujeme mi lidé 21. století,

UVEDENÉ AKCE S OHLEDEM NA VLÁDNÍ OPATŘENÍ BUDOU ODLOŽENY.
O termínu konání budete informováni.

lidé, kteří létáme do vesmíru, ještě slyšet o Kristu, o Bohu? I když je pravdou,
že člověk se posunul o hodně vpřed,
přece jenom zůstal člověkem a nenašel odpověď na nejzákladnější otázky
svého života, jaký smysl má můj život, mé utrpení, resp. má smrt. Jsou
věci, které nám pomáhají vzlétnout
k oblakům, a jsou věci, které nás nutí
rezignovat a uznat: „Sám si nepomůžu.“ To Ježíšovo poselství není jenom
o tom, co se musí dělat, je to poselství
o tom, že člověk Bohu není lhostejný.
Celá Bible mluví právě o tom, že Bůh
člověka hledá. A dovol, abych ti řekl, že
hledá i tebe!!! I kdyby ti už nikdo nedával šanci, Bůh ti ji dává! I kdyby už
nikdo nevěřil, že můžeš být jiný a že je
v tobě i kus dobra, Bůh ti věří. Využij
tedy čas, který může změnit tvůj život.
V průběhu října vám budou rozneseny pozvánky a program lidových misií.
Využijte tento čas, abyste se obohatili
o naději, kterou můžeme najít jenom
ve vztahu s Bohem.
Těšíme se na vás.
Misionáři sv. Vincence.
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ZE ŽIVOTA ZÁKLADNÍ ŠKOLY
V letošním školním roce vyučujeme ve
třech třídách. Ve spojeném 1. a 2. ročníku
učí paní ředitelka, Mgr. Soňa Trávníčková,
jsou zde 4 prvňáčci a 8 druháků. V této
skupině je jeden žáček z Pískova a jeden
z Plinkouta. Ve druhé třídě jsou dva žáci
3. a sedm žáků 4. ročníku, ty vyučuje
Mgr. Hana Ševčíková. Pátý ročník je
samostatný, navštěvuje ho 8 žáků a vyučuje zde Mgr. Renáta Tumová, jež zastupuje paní učitelku Žvátorovou, která
nastoupila na mateřskou dovolenou.
Na škole působí také 3 asistentky pedagoga. Z Lipinky letos nedojíždí žádný
školák. V tomto školním roce máme
29 žáků, školní družinu letos tedy mohou navštěvovat všichni žáci, působí

►► Začátek nového školního roku
2020/21 byl lehce poznamenán „koronavirovými“ opatřeními. Nemohli
jsme, tak jako v jiných letech, společně
zahájit školní rok. Každá skupina měla
vlastní zahájení ve své kmenové třídě
a všichni žáci i rodiče byli seznámeni se
zvýšenými hygienickými nároky. Používání roušek, časté mytí a dezinfekce rukou a nábytku se stalo běžnou součástí
školního života.   Žáků prvního stupně

se zatím nedotkla vládní nařízení, která by zakazovala účast žáků ve školách
z důvodu mimořádného opatření, pro
žáky obecně platí povinnost zúčastnit
se distančního vzdělávání, pokud bude
zavedeno. V naší škole s touto alternativou počítáme a jsme připraveni vyučovat prostřednictvím služby Microsoft
Teams. Jen doufáme, že to nebude potřeba, poněvadž na 1. stupni je přímá
práce učitele se žáky nenahraditelná.

zde paní vychovatelka Knobová. Zvýšené nároky jsou kladeny i na paní školnici, která několikrát denně musí dezinfikovat vypínače, kliky, WC a veškeré
pevné pracovní plochy.
Pevně věříme, že v této náročné
„KORONAVIROVÉ ZKOUŠCE“ všichni
obstojíme.
Ve všech ročnících vyučujeme podle
Školního vzdělávacího programu Základního vzdělávání s motivačním názvem
„Tvořivá škola.“ Jeho podobu můžete
najít na webových stránkách školy.
V minulých číslech Zpravodaje jsme vás
informovali o našem projektu „Školní
zahrada“ a využití vyvýšených záhonů,
o realizovaných projektech Polytechnické výchovy – montáž budek a výroba oplocení k nádobě na dešťovou
vodu i o projektu Zdravá výživa. Díky
těmto i jiným aktivitám v oblasti environmentální výchovy jsme byli úspěšní
v soutěži o titul Zelená škola a po šesti
letech jsme ho opět získali. Současně
jsme obdrželi finanční dar 25 000 Kč,
který využijeme na nákup pomůcek ke
vzdělávání v oblast EVVO a na realizaci
výukových programů s EVVO tematikou.
V říjnu bychom se měli zúčastnit výukového programu v SEV v Mladoňově, tam
pojedeme poprvé a tam bychom měli
jet také v červnu na školu v přírodě.
Jako každý podzimní čas, i letos jsme se
vydali na malé putování do Lipinky ke

kapličce sv. Václava, patrona naší země.
Všichni žáci absolvovali podzimní část
výuky na dopravním hřišti v Uničově
a na jaře budou dělat průkaz cyklisty.
Se zahájením výuky zájmových kroužků
zatím vyčkáme, uvidíme, jak se situace
ohledně koronaviru bude vyvíjet dál.
Rádi bychom vás pozvali na zahájení
Adventu a na Adventní koncert. Doufejme, že se obě tyto již tradiční akce
budou moci uskutečnit a budeme se
moci na nich společně setkat.◄
Za ZŠ Nová Hradečná
Hana Ševčíková

ZE ŽIVOTA MATEŘSKÉ ŠKOLY

Zpráva z MŠ
►► Nový školní rok začal v naší škole netradičně, protože o prázdninách
praskla v 1.patře hadička u WC a voda
vytopila hernu, chodbu a šatny. Zdi
a stropy byly zcela promáčené — voda
tekla i ze zásuvek. Děkujeme panu Šléš-

kovi a Maulerovi, kteří nám pomohli
„vyhnat vodu“ z budovy a vytáhnout
velký koberec z herny, který byl plný
vody. Všichni zaměstnanci se zapojili do
pravidelného každodenního vylévání
vody z pěti vysoušečů, které pracovaly
24 hodin denně. Díky obětavosti pana
starosty, který hned začal zařizovat vše
potřebné (a to pojištění, vysoušeče
a řemeslníky), jsme mohli 1. září zahájit
nový školní rok, i když zatím jen v prostorách jídelny. Veškerý čas trávíme na
zahradě školy. O prázdninách se položila nová podlaha v šatnách, v září se
šatny vymalovaly. V říjnu se položí nová
podlaha v herně a vymaluje se herna
a chodby. Děkujeme všem rodičům za
pochopení nastalé situace.
Dětem byla od začátku školního roku zajištěna plná péče, o nic nepřišly. Vzdělá-

vací program připravený na letošní školní rok se plní, i když jsou děti převážnou
část dne venku. Na zahradě přivítaly
podzim pečením brambor, sbíraly a sušily bylinky, v jablíčkovém týdnu vařily
kompot z jablek, sušily křížaly a v plánu
byla výroba pečeného čaje a marmelády z ovoce, které nám roste na zahradě.
Ale rybíz a jahody sklidil o prázdninách
místo dětí někdo cizí. Kdopak si na na-

šem ovoci pochutnal?! Pro děti zůstalo
na keřících jen pár rybízů. V září se nám
konečně začaly zvětšovat nasazené melouny. Děti je každý den pozorovaly, ale
sklizně se nedočkaly. Někdo je předběhl.
Je to smutné krást na zahradě mateřské
školy, krást dětem. ◄
Helena Ryšavá
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SDH NOVÁ HRADEČNÁ

Mladí hasiči

►►      V letních měsících měla nejvíc
napilno výjezdová jednotka, která po
prudkém dešti 18. 8. vyjížděla k zaplaveným zahradám a domům pod školou,
kde se pomocí pytlů s pískem snažila
zabránit vniknutí vody do domů a po
opadnutí vody prováděla čerpání zatopených sklepů.
20. 8. vyjížděla jednotka k požáru kovárny
v Lipince, kde prováděla ochlazování sousedního rodinného domu vodou, aby se
na něj nerozšířil požár a pomáhala s rozebíráním ohořelé konstrukce kovárny.

Závěrem mi dovolte, abych vám v této
nelehké době popřál hodně zdraví
a mnoho sil při zvládání této epidemiologické situace.◄
Za SDH Nová Hradečná
Jan Pavlík

VÁ

Á

NO

TJ SOKOL NOVÁ HRADEČNÁ

HR ADEČ

PODZIM PATŘÍ
HRADEČANSKÝM
ATLETŮM
►► Po dlouhé přestávce bez závodů se
hradečanským atletům opravdu podzim
vydařil. Nepodcenili jsme přípravu a na
podzimní závody jsme se začali trénovat již na letním soustředění od 10. do
14. srpna. Následně jsme pokračovali
s tréninkem u nás na hřišti a příprava se
opravdu vyplatila.
Na začátku září jsme dovezli 8 pohárů
z Berouna. Z uničovských závodů na
dráze jsme měli medailí 10. Třetí místo
z běhu na 100 m, z běhu na 500 m jsme
byli zlatí, stříbrní i bronzoví, z běhu na
600 m zlatí a bronzoví, mladší žactvo do-

«

Závody v Uničově

je, to už je opravdu úspěch. Děvčata
a hoši dovezli medaile z běhů i technických disciplín. Zlatí jsme byli v běhu na
1500 m, na kouli a na míčku, třetí místa
máme z běhu na 300 m, znovu z koule
a z oštěpu. Po kraji jsme slavili, a to jsme
ještě nevěděli, že ještě větší úspěch teprve přijde.
Zkusili jsme se nahlásit do vyšší soutěže a 25. 9. se nominovala dle výkonů
7 členná skupina atletů na Mistrovství
Moravy a Slezska, což je nejvyšší mož-

«

Mistrovství Moravy a Slezska

ná soutěž pro mladší žactvo. A kdo
nás 28. 9. reprezentoval? Filip Kappel,
Markéta a Veronika Adamcovy, Tereza
Keprtová, Berenika Mikulková, Honza
Kyselý a Štěpán Piňos. A co se nám podařilo? 1× 1. místo,  2× 9. místo, 1× 10.,
11., 12. a 18. místo, což je opravdu velký úspěch. Závodili jsme totiž s oddíly
z celé Moravy: Vítkovice, Brno, Zlín, Karviná, Frýdek Místek, Břeclav, Šumperk,
Olomouc, Prostějov, Uherské Hradiště

aj. A dovoluji si tvrdit, že většina atletů
z velkých oddílů ani nevěděla, kde se
Nová Hradečná nachází. Přesto jsme
byli jejich velkými konkurenty. Všichni
jmenovaní si za deštivého počasí udělali osobní rekordy, se kterými zakončili
velmi úspěšnou sezonu. S těmito časy
půjdeme na halu 2021, která nás čeká
v lednu a v únoru. Těšíme se na halu
a doufám, že můžeme doufat i ve stejně
dobrou reprezentaci Nové Hradečné. ◄
Ing. Renáta Mikulková

CHOVATELÉ NOVÁ HRADEČNÁ
N

«

22. 8. přišel další prudký déšť se silným
větrem a jednotka vyjížděla opět k pytlování a čerpání sklepů domů pod školou a následně k odklízení popadaných
stromů v obci.
5. 9. jsme pořádali pohárovou soutěž
mladých hasičů v požárním útoku, která
nebyla zařazená do olomoucké ligy, protože ta byla z důvodu koronaviru zrušena.
Zúčastnilo se jí celkem 15 družstev v kategoriích přípravka, mladší žáci a starší žáci.
Náš sbor se zúčastnil se čtyřmi družstvy,
které statečně bojovaly o kvalitní umístění a patří jim velký dík za výbornou reprezentaci sboru. Rád bych také poděkoval
obci Nová Hradečná v čele se starostou
a dalším sponzorům za sponzorské dary,
členům SDH, rodičům a dalším pomocníkům za pomoc na soutěži a v neposlední
řadě všem divákům, kteří přišli naše mladé hasiče podpořit.

VÝSTAVA DROBNÉHO
ZVÍŘECTVA
►► Ve dnech 8. až 9. 8. 2020 proběhla
v Nové Hradečné výstava drobného zvířectva. Mohli jste zhlédnout mnoho druhů drůbeže, holubů a králíků. Po zhléd-

«

Závody v Berouně

vezlo z běhu na 1000 m zlatou a bronzovou medaili, starší žactvo ze stejné
disciplíny bronzovou.

Následoval důležitý závod v Prostějově.
Mladší žactvo se zúčastnilo krajského
přeboru a opět perlilo. 6 medailí z kra-

nutí drobného zvířectva jste se mohli
občerstvit v naší udírně a osvěžit nealkoholickými   i alkoholickými nápoji. Po
občerstvení jste si mohli s námi zahrát
kolo štěstí. Mohli jste v něm vyhrát malé

drobnosti, které darovali naši sponzoři.
Tímto bychom jim chtěli poděkovat za
drobné ceny i za finanční podporu. Budeme se těšit na jejich další spolupráci
s námi na dalších výstavách. Samozřej-

mě nesmím zapomenout poděkovat
i našim členům za pomoc s přípravou
i organizací celé výstavy.
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Křížovka o cenu
Učitel ze základní školy si o prázdninách přivydělává jako výčepní v jedné z venkovských hospod: „Chlapi, už toho mám dost.
Jestli mi . . . (viz tajenku).�
Číslo 19

Soutěžní křížovka
POMŮCKA:
APLIKA,
CORSA,
KAKADA,
TAIT, UKE

PRACHOVÝ
SNÍH
(slangově)

1. DÍL
TAJENKY

ČINIT
NEŽIVÝM
(knižně)

USAZENÝ
POPÍLEK

VZOREC
SULFIDU
OLOVNATÉHO

OZNAČENÍ
KVALITNÍ
MOUKY

PŘÍPRAVEK
NA MYTÍ
NÁDOBÍ

LEŽÁK

PLEMENO
MALÝCH
PSŮ

CITOSLOVCE
PRASKÁNÍ

CIZOPASNÍ
HLÍSTI

ETYLEN

OBYVATEL
NĚMECKA

ANGLICKY
„STARÝ�

2. DÍL
TAJENKY

VZOREC
SULFIDU
INDNATÉHO

KOVBOJKA
LETMÝ
POHLED
(řídce)
OPAK
BLÍZKO

POPELAVÉ
ZBARVENÍ

MUŽSKÉ
JMÉNO

OŽEHNUTÍ
(řídce)
GARFUNKELŮV
KOLEGA

CHEMICKÁ
ZNAČKA
ASTATU

BEZOHLEDNÁ
EGYPTSKÁ
BOHYNĚ

ZAHÁLČIVÍ

STARÁ VĚC
(obecně)
POLOVODIČOVÁ
SOUČÁSTKA

STRÁDAT
DOMÁCKY
KORNELIUS

JMÉNO
REŽISÉRA
VON TRIERA
ČÁST
CELKU

VYSOKÝ
ÚČES (zast.)

HOVOROVÝ
SOUHLAS

BISKVIT

POTRHLÝ
ČLOVĚK

PRACOVNÍ
SKUPINA

ZAŘÍZENÍ
PRO ZAMĚŘENÍ CÍLŮ
VE VODĚ

ŘÍMSKÝCH
57

NĚČÍ
(básnicky)

ZVÍŘECÍ
VÝKALY

DOMÁCKY
BOHUSLAV
NÁČELNÍK
TATARŮ

HADROU
ZBAVOVAT
NEČISTOT

POVLAK
NA PEŘINU

PÁSOVEC
TŘÍPÁSÝ

CITOSLOVCE
VÝSMĚCHU

NAVÁTÁ
ZEMINA

ČÁST KRÁLÍKÁRNY

HORSKÁ
PASTVINA

NELÉTAVÝ
PTÁK

SLŮVKO
POCHOPENÍ

VRSTEVNATÝ JÍL

SLOUŽÍCÍ
KE KOSENÍ

ZÁHYB
NA LÁTCE

LESKLÁ
TKANINA

JMÉNO
SETONOVA
ZÁLESÁKA

KOV
PATŘÍCÍ
VÍTĚZŮM

AMBULANCE

CHITTUSSIHO INICIÁLY

NEŘEHTAT
(o koni)

NEMOCNÍ
LIDÉ

LENÍK

VINAŘSKÁ
DŘEVINA

TLAČENICE

MODEL
VOZU OPEL

CITOSLOVCE
RYTMU
HUDBY
KÝVAČ
ZLOST
(obecně)

SPECIALISTA

ZKRATKA
AKADEMIE
VÝTVARNÝCH UMĚNÍ

JMÉNO
HERCE
BROUSKA

DĚJIŠTĚ
ZOH 2014

ZNAČKA
TISKAŘSKÝCH
STROJŮ

CITOSLOVCE
RADOSTI

NÁSTROJ
KE ŠTÍPÁNÍ
DŘÍVÍ

MOŘSKÉ
PLÁŽE

JMÉNO
PSA

NOTOVÝ
ZÁPIS
STEPNÍ
PTÁCI

MUČITEL
(řidčeji)

PÁČENÝ
DŽUDISTA

DOMÁCKY
IZABELA
NENASYTNÍ

HLAVNÍ
MĚSTO
PERU

TAŽNÁ
ZVÍŘATA

INICIÁLY
HERCE
PREISSE

SVĚTOVÝ
POHÁR (zkr.)

3. DÍL
TAJENKY

POVRCHOVĚ
ZPRACOVAT
ŽÍRAVINOU

DEKORATIVNÍ
SVÍTIDLO

Své
odpovědi
můžete zaslat
emailem na podatelna@novahradecna.cz nebo osobně odevzdat v kanceláři
obecního
NOVÉ
KŘÍŽOVKY
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úřadu ve tvaru (tajenka, jméno, příjmení, bydliště). Uzávěrka došlých odpovědí je do 30. 10. 2020. Ze správných odpovědí bude za přítomnosti starosty obce vylosován jeden výherce, který získá věcnou cenu.
Výherce z minulého čísla: Květoslava Klárová Nová Hradečná č.59

