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NOVÁ HRADEČNÁ
ZPRAVODAJ OBCE z i m n í

Vážení spoluobčané,
ani jsme se nenadáli a je tu opět závěr
roku. Přichází vánoční čas a s ním také
zamyšlení se nad právě odcházejícím
starým rokem.
Mnozí z vás, když hodnotí uplynulé
období, ať už mají nebo nemají za sebou úspěchy, tak se často zamýšlejí, co
v nadcházejícím roce udělat lépe.
Také já si dovolím velice stručně zhodnotit letošní rok. Za úspěšné určitě považuji, že byla dokončena rekonstrukce
fotbalových šaten, vytvořena nová atletická dráha, kterou se často pyšní jen
města, ale vzhledem k výborné činnosti

našeho atletického oddílu byla vybudovaná i v tak malé obci, jakou je Nová
Hradečná. Dále za sebou máme výstavbu
a kolaudaci nových chodníků včetně parkovacích míst pro ZŠ a MŠ. Na tuto investiční akci máme podanou žádost o platbu, takže věříme, že nedojde ke střetu
zájmu a požadovaná částka bude z operačního programu řádně vyplacena. Příprava budování kanalizace v naší obci je
ve stavu výběrového řízení, očekáváme,
že do konce ledna by měla být vysoutěžená firma a podána žádost o dotaci.
V právě končícím roce proběhla celá
řada kulturních a společenských akcí,

na kterých se organizačně podíleli jednotlivé spolky a já si dovoluji jim za to
vše poděkovat. Svou činností přispívají k aktivnímu životu v naší obci a tím
k spokojenějšímu a přátelštějšímu soužití nás všech. Také bych rád poděkoval všem občanům, kteří se podílejí na
chodu obce, úpravě veřejných prostor
a svou prací přispívají k lepším vzhledu
naší obce.
Závěrem Vám všem přeji příjemné
prožití svátků vánočních, veselý nový
rok a všem pevné zdraví v roce 2020.
Ing. Tomáš Müller
starosta
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INFORMACE OBECNÍHO ÚŘADU
Žádáme občany, aby
neparkovali svá vozidla na
chodníku a veřejné zeleni.

KALENDÁŘE NA ROK
2020
► I letos jsme pro Vás připravili obecní

kalendáře na nový rok 2020. Obrázky do
něj nakreslily děti z naší základní školy.
Kalendáře si můžete zdarma vyzvednout v kanceláři obecního úřadu. Od
obce dostanete do každé rodiny jeden
kalendář.

CESTOVÁNÍ VLAKEM
V ROCE 2020
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 Českých drah v Olomouckém kraji

bude od 1. ledna 2020 platit krajský tarif IDSOK a tarif TR10 se slevami IN25
a IN50. Pokud lidé zvolí tarif IDSOK,
budou moci přestupovat mezi různými
dopravními prostředky.
Cestující díky tomu budou moci využít
k přepravě vlaky, autobusy i městskou
hromadnou dopravu.
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.
Analogická 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 číslo 588 88 77 88 denně od 5 do 22.30 hodin kromě víkendu
a dnů pracovního klidu.

TŘÍKRÁLOVÁ SBÍRKA
► 4. ledna proběhne v naší obci Tříkrálová sbírka. Do zapečetěných pokladniček můžete přispět finanční částkou na
charitní sbírku. Darované prostředky
poslouží na pomoc potřebným lidem
u nás i ve světě.
Předem děkujeme za Váš příspěvek.

PLESOVÁ SEZONA
2020
17. 1.

Farní ples
Sál Orel Troubelice

18. 1.

Sokolský ples
Sál TJ Sokol Nová Hradečná

25. 1.

Myslivecký ples
Sál TJ Sokol Nová Hradečná

21. 2.

Maškarní merenda Klubu žen
Sál TJ Sokol Nová Hradečná

PODĚKOVÁNÍ
► Vánoční strom pro naši obec letos
opět, jako již několikrát,věnoval pan
Ochránek, moc děkujeme.

Poděkování patří také všem našim občanům, kteří se starají a pečují o zeleň
v naší obci nejen před svými domovy,
ale i na jiných prostranstvích.
V neposlední řadě chci moc poděkovat
slečně Haně Maulerové za její obětavý
přístup a pomoc při tvorbě zpravodaje,
kalendářů, plakátů a pozvánek.

SVOZ ODPADU 2020
Komunální odpad
14. ledna
4. února
25. února
17. března
7. dubna
28. dubna
19. května
9. června
30. června

Poplatky

21. července
11. srpna
1. září
22. září
13. října
3. listopadu
24. listopadu
15. prosince

Plasty
28. ledna
25. února
24. března
21. dubna
19. května
16. června
14. července
11. srpna
8. září

6. října
3. listopadu
1. prosince
29. prosince

Nebezpečné odpady
16. května
Papír a sklo
dle potřeby, na zavolání

Obecně závazná vyhláška č. 2/2019 o místním poplatku za provoz systému shromažďování,
sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů byla stanovena pro r. 2020:
Dospělí - 450 Kč, Dítě do nedovršeného 15 roku - 225 Kč, chalupáři - 450 Kč/objekt, firmy - 1 000 Kč
Poplatky jsou splatné do 31. 3. 2020 v kanceláři Obecního úřadu.
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SPOLEČENSKÁ KRONIKA
		Narodili se
Emílie Vytřísalová
Rodičům nového občánka gratulujeme a přejeme mnoho šťastně prožitých chvil.

		Jubilanti
Jana Hamplová, Milena Nováková, Květoslava Dorušáková, Josef Petr, Marie Drtilová, Božena Schmidová,
Miroslava Rolligová, Daniela Poláchová, Danuška Poláchová, Miroslav Ryšavý, Ludmila Wiesnerová, Robert Götzlinger,
Jan Jořenek, Marie Šléšková, Emília Drábková, Věra Buxbaumová, Anna Krabicová, Dagmar Cikrytová, Jan Lukáš,
Marie Koňaríková, Jan Hübner, Miloslav Pavlík, Zdeněk Valigura, Emílie Nesetová, Jiří Šobota, Marie Götzlingerová
Obec Nová Hradečná touto cestou gratuluje k významnému životnímu výročí
a přeje do dalších let pevné zdraví, štěstí a spokojenost.

		Opustili nás
Jindřiška Heclová, Marie Šléšková
Vyjadřujeme touto cestou upřímnou soustrast pozůstalým.

Z NAŠÍ FARNOSTI
Z NAŠÍ FARNOSTI

Přání k Vánocům
►► Opět se přiblížily Vánoce, svátky,
které opomene jen málokdo. Co je na
nich tak přitažlivé? Vždyť atmosféru,
v jaké tyto svátky prožijeme, si přece
z větší části vytváříme sami. Ale to základní určení, jak ji vytvářet, nám přece
jen ukazuje někdo jiný. Že to mají být
svátky radosti, pokoje, kdy si dokážeme
dělat radost, navzájem se obdarovávat,
to se už generace lidí učí od malého
děťátka, které se daleko od nás, časo-

vě i místně, narodilo v nenápadné stáji
v chudobě.
Pro koho se tehdy narodilo? Našli
k němu cestu chudí pastýři i bohatí
mudrci. Nešli ho však pozdravit vzdělanci té doby, kteří z knih přesně věděli,
kde ho hledat. Asi si mysleli, že ho nepotřebují. Byli na dvoře krále Heroda,
který byl pro ně živitelem. Jejich materiální zabezpečení jim stačilo. Kdyby
se šli poklonit tomu děťátku, velmi by
riskovali. Přišli by o přízeň krále Heroda a tím nejspíš i o život. Mudrci od
východu měli vnitřní svobodu. Materiálně byli také zajištěni. Přesto cítili,
že toto malé dítě je bohatší než oni, že

je i pro ně darem. Mudrci dokázali být
i při svém bohatství pokorní. Jen člověk
s touto vlastností poznává v tomto dítěti dar i pro sebe.
Přeji všem občanům lásku, pokoj a radost v srdcích nejen o Vánocích. Ať při
pohledu do jeslí poznáte dítě, které se
pro nás stalo darem, a načerpáte sílu
do celého nového roku. Ať i vy můžete
být pro druhé darem a prožíváte radost
z toho, že můžete přispět k lepšímu životu ve společenství, ve kterém žijete.◄
farář
P. Karel Janečka

VÁNOČNÍ BOHOSLUŽBY VE FARNOSTI NOVÁ HRADEČNÁ
24. 12. 2019
25. 12. 2019
26. 12. 2019
28. 12. 2019
29. 12. 2019
30. 12. 2019
31. 12. 2019
1. 1. 2020

Štědrý den – 15.00 hod. pobožnost pro děti v Troubelicích | 24.00 hod. Nová Hradečná
Narození Páně – 7.50 hod. Nová Hradečná
Sv. Štěpána – 7.50 hod. Troubelice
16.30 hod. Lazce
Svaté Rodiny – 7.50 hod. Nová Hradečn
16.30 hod. Pískov
18.00 hod. Troubelice
Matky boží – 7.50 hod. Nová Hradečná

Jako každy rok bude i letos k dispozici Betlémské světlo.
Můžete si jej zapálit a odnést domů již od neděle 22. prosince
z předsíně farního kostela.

|4|

ZE ŽIVOTA ZÁKLADNÍ ŠKOLY

►► Teplý podzim skončil a již se ozvala paní zima. Ve škole za sebou máme
tři měsíce pilné práce a také spoustu
akcí, kterými si zpestřujeme výuku, ale
také společenský život v obci.
V rámci renovace naší školní zahrady, proběhlo představení tohoto nového prostoru veřejnosti. Zavítala mezi
nás také paní architektka Ing. Hana
Bělařová, která na našem společném
workshopu doladila drobné detaily
a seznámila nás s tím, co do nových
záhonů a bylinkových pyramid na jaře
dosadíme. Na další spolupráci jsme se
domluvili i v jarním období v rámci jarního zahradnického workshopu. Práce
stavební firmy, která rekonstrukci prováděla, nebyla sice dokonalá a termínově se protáhla, ale výsledek stojí za
to. Z provozních prostředků našeho
zřizovatele bude ještě na jaře třeba dokončit zbylou část oplocení a nainstalovat dvě nové branky a pak už bude
vnější prostředí naší školy krásné, bezpečné a pro naše žáky podnětné.
Do Adventu jsme vstoupili v pátek
29. listopadu. Letos bylo naše společné setkání na place u kostela opět plné
písní a tanečků. Zahřáli jsme se hradečanským dětským punčem a dospělí
svařáčkem, či grilovanou klobáskou.
Do školy také zavítal Mikuláš s Andělem i čertem. Zlobivci měli trochu
nahnáno, ale nakonec čert odcházel
s nepořízenou.

Před námi je Adventní koncert, adventní výtvarné tvoření, Vánoce v lese
a společné chvíle u školního vánočního stromečku, který si děti nazdobily
vlastnoručně vyrobenými ozdobami.
Čeká nás ještě jeden adventní výlet
do uničovské jazykové školy Hanky
Bednářové, kde se zúčastníme vánočních jazykových lekcí, zastavíme se
u stromečku na uničovském náměstí
a ochutnáme, jaký dětský punč se vaří
v Uničově. Celý tento výlet bude zafinancován z výtěžku prodeje vánočních
dekorací, které jste si mohli zakoupit
v našem prodejním stánku při zahájení
Adventu. Všem, kteří si nějakou dekoraci zakoupili, děkujeme a už nyní přemýšlíme, co hezkého pro vás vyrobíme
příští rok.

Se školou se v tomto kalendářním
roce rozloučíme již 20. prosince. Tento
školní den si zavzpomínáme, jak to chodilo o Vánocích dříve, zaneseme nějaké
dobroty i do lesa zvířátkům a rozbalíme si dárky pod stromečkem. Pak se už
budeme společně těšit na vánoční pohodu a překvapení v našich domovech.
Po 14 denních prázdninách se ve škole
opět sejdeme až v pondělí 6. ledna.
Všem žákům, rodičům, zaměstnancům
školy i našim spoluobčanům přejeme
klidné prožití svátků vánočních a pohodový rok 2020 prožitý ve zdraví.◄
Soňa Trávníčková
ředitelka ZŠ
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FOTOGALERIE

Děti a zaměstnanci
MŠ Nová Hradečná
přejí všem hodně
zdraví a štěstí
v roce 2020.
♥

«

Zahájení adventu

«

Zahájení adventu

«

Zahájení adventu

«

Vánoční tvoření

TURNAJ VE STOLNÍM TENISE

►► TJ Sokol Nová Hradečná pořádá
v sobotu 21. 12. 2019 Turnaj ve stolním tenise pro občany Nové Hradečné.
Začátek je v 9.00 hod. V rámci turnaje
je vypsána i kategorie pro žáky od 10
let. Vezměte si pálku, cvičební obuv
a přijďte si zahrát.
BĚH ZA JEŽÍŠKEM

Zveme příznivce pohybu na 10. ročník
Běhu za ježíškem. Pojďte se s námi odreagovat od vánočního shonu a proběh-

nout se po nové trase. Start v 10.00 hod.
u kostela a cíl u obecního úřadu, kde na
účastníky čeká čaj se svařákem a vánoční cukroví. Pro děti bude opět připraveno malé překvapení.

VÁ

HR ADEČ

N

NO

TJ SOKOL NOVÁ HRADEČNÁ

Á
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TJ SOKOL hledá správce fotbalového
hříště. Zájemci se mohou hlásit u předsedy spolku Ing. Jaroslava Ševčíka nebo
v kanceláři obecního úřadu u paní Alice Langerové. Funkce správce bude finančně ohodnocena. ◄

NOVOROČNÍ VÝSTUP NA BRADLO

Zveme všechny občany na tradiční NOVOROČNÍ VÝSTUP NA BRADLO. Každý,
kdo mezi 9.00 a 11.00 hodinou vystoupí na vrchol, obdrží upomínkový list
35. ročníku.

KLUB SENIORŮ

►► Klub seniorů zahájil svoji činnost od
prosince 2016. Většinu členů tvoří ženy.
Scházíme se jedenkrát měsíčně. Naše
činnost je zaměřena na společné posezení, oslavu kulatých narozenin, výjezd do
Uničova na bowling, účast na zajímavých
přednáškách, rukodělné práce, výrobu
dekorací k Vánocům a Velikonocům. Velmi zajímavý a hojně navštívený byl zájezd
do Šternberka s prohlídkou hradu a mu-

«

Den seniorů

zea hodin. Pěkná akce se vydařila ke Dni
seniorů, kdy se několik členek zúčastnilo
setkání seniorů v Libině. Na oplátku jsme
zase pozvali všechny z Libiny i z Oskavy
k nám v pondělí 2. prosince.

Všichni byli spokojeni a podobnou
akci zase někdy uspořádáme. ◄
Mgr. Marie Poláchová
kronikářka

a společně strávené chvíle, možnost
proniknout do tajemství dávného řemesla, trocha snahy a vytrvalosti a na
konci radost z vlastnoručně vyrobeného dílka. Upletený košík určitě najde
uplatnění v každé domácnosti. Ale tím
to nekončí! Práce se nám zalíbila, materiálu máme dost, a tak se budeme
setkávat i dál a společně tvořit.

Tvoříme z pedigu

►► Zimní čas je ideální příležitostí ke
společným setkáváním, sdílením a tvořením. A tak jsme se sešly při zájmové
činnosti – pletení z pedigu. Příjemně

Touto cestou bychom také chtěly poděkovat našemu obecnímu úřadu za
finanční podporu naší činnosti. ◄
FOTO Mgr. Svatava Rutarová
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TŘÍKRÁLOVÝ
KONCERT
5. 1.

SOKOLSKÝ
PLES 18. 1.
2020
začátek ve 20.00 hod.

Sál TJ Sokol

NOVÁ HRADEČNÁ

K tanci zahraje

ORCHESTR

Zveme Vás na tradiční Tříkrálový koncert,
který se uskuteční v neděli 5. 1. 2020
v 15.00 hod. v kostele sv. Vavřince
v Nové Hradečné.
Vstupné dobrovolné

Bohatá tombola | Vstupné 100 Kč

předprodej vstupenek Marta Nováková, Nová Hradečná 11 | tel: 725 757 876

ZPRÁVY KLUBU ŽEN
►► V říjnu jsme zorganizovali pro
naše členky a příznivce zájezd do Györu
a Soproně, který se velmi vydařil. Společně s Klubem seniorů jsme se sešli
na adventním tvoření na sále obecního
úřadu. Pod vedením Terezy Jelínkové si

každá účastnice vyrobila Anděla. Našim
dětem v mateřské a základní škole jsme
přispěly na mikulášský balíček a dárky
pod stromeček.
Na únor připravujeme již tradiční masopustní zvaní a maškarní ples.

Těšíme se na setkání s Vámi na našich
akcích a Vám všem přejeme radostné
a pokojné prožití Vánoc a pevné zdraví
a pohodu v novém roce.◄
Marta Nováková

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
31. 1. 2020. Ze správných odpovědí bude za přítomnosti starosty obce vylosován jeden výherce, který
získá věcnou cenu.
Výherce z minulého čísla:
Růžena Nováková, Nová Hradečná 119
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