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Vážení občané, dostává se k vám opět občasník obce Malé Hradisko. Zastupitelstvo, dle
schváleného rozpočtu, pracuje na dalších plánovaných akcích. Navazuji na minulý zpravodaj, kde
jsem uváděl podání žádosti do programu podpory obnovy kulturního zázemí v investiční oblasti u
Olomouckého kraje – u nás v obci to byla žádost na digitalizaci kina. Žádost byla podpořena.
Z dotace byl pořízen nový dataprojektor s příslušenstvím pro digitální projekci, plátno pro venkovní
projekci, které je přenosné a může se instalovat například i ve spodním sále kulturního domu.
Plánujeme obnovení činnosti kina a rozšíření na letní představení.
Velkou investiční akcí za podpory Olomouckého kraje ve výši 500 tis. Kč byla realizace
nového multifunkční hřiště. Hřiště máme hotové, a jak víte, slavnostní otevření proběhlo 31.8.2019.
Společně s otevřením sportoviště proběhla hasičská soutěž za účasti obcí 6. okrsku. Na novém hřišti
se hrál první turnaj v malé kopané.
Myslím, že jsme všichni rádi, že se toto hřiště podařilo dostavět v termínu, kdy jsme využili
zbytek léta a krásného podzimu ke sportování. Realizace nebyla nijak lehká. Předcházelo hledání
lokality, projektování, změny a varianty návrhů projektu. Následně hledání financování, výběrové
řízení, které jsme museli jednou zrušit a následně znovu realizovat. Věřím, že se zde budeme
setkávat nejen při fotbalových zápasech našich fotbalových nadšenců, ale že nám multifunkční
hřiště bude dlouho dobře sloužit při různých sportovních utkáních a kulturních akcích.
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Obec řešila další zásadní investici a tím je realizace nové komunikace v zástavbové lokalitě
Nad Trpínkami. Aktuálně je dořešena změna č. 1 realizačního projektu, následovalo výběrové řízení
a realizace díla. V tuto chvíli je položena první obrusná vrstva, která uzavřela štěrkodrtě a
komunikace je připravena pro položení finální živičné vrstvy (bude položena dle technologických
postupů za příznivých klimatických podmínek). Akce je financována z vlastních finančních zdrojů,
vysoutěžená cena ve výši 2 200 tis Kč.
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V zástavbové lokalitě Nad Trpínkami proběhla instalace veřejného osvětlení - sedm stožárů
s výložníky a světelnými LED svítidly Philips. Příprava - tzn. kabeláž, příprava pro stožáry, napojení
na stávající VO - byla realizována již dříve, v rámci instalace vedení NN.

Dovolte mi popřát všem krásné vánočními svátky, mnoho zdraví a štěstí v nastávajícím roce
2020. Opět děkuji občanům, kteří obec reprezentují, nebo aktivně pomáhají při různých akcích,
nebo jsou prostě jen rádi, že žijí právě v „našem“ Malém Hradisku.
Starosta Marian FIEDLER

Zpravodaj Malé Hradisko

Pomocník občanů při objednávce odvozu odpadních vod.
Pro potřebu uvádím 3 společnosti, které možno využít

1) Firma Svoboda kanalizace - fekálie s.r.o. Prostějov
Adresa:
Šárka 3332/42, 796 01 Prostějov
okres Prostějov, Olomoucký kraj
Telefon: +420 581 070 821
Mobil: +420 774 368 343
Pracovní doba:
Pondělí - pátek: 7:00 - 18:00
Sobota - neděle: na základě osobní domluvy
E-mail: svobodapetr68@seznam.cz
Web: www.kanalizace-fekalie.cz

Odvoz na ČOV Kostelec na Hané nebo Kralický Háj
Orientační cena za kompletní službu je 3.300,-Kč vč. DPH (plný fekální vůz 10m 3 – odvoz
Kostelec na Hané), resp. 3.400,-Kč vč. DPH (plný fekální vůz 10m 3 – odvoz Kralický Háj). Při
odběru odpadních vod je vyžadována přítomnost objednatele, nebo pověřeného zástupce.
Nabízíme komplexní služby:
- Práce fekálním vozem, odvoz a likvidace fekálií septiků a žump plus tukových jímek
- Práce tlakovým vozem, čištění kanalizace a odpadů
- Monitoring kanalizace a odpadů
- Vystavení dokladu o řádné likvidaci fekálií a provedených prací pro případnou kontrolu ze
strany příslušných úřadů
Disponujeme řádnou koncesí na prováděné činnosti. Smluvně spolupracujeme s čistírnami
odpadních vod v Olomouckém kraji čímž se snižují náklady na dopravu pro zákazníka.
Práce fekálním vozem:
Manipulace, sání + vypouštění
Likvidace odpadu
Doprava

500,-Kč
100,-Kč/m3
35,-Kč/km

Práce tlakovým vozem:
Čištění kanalizace
Monitoring kanalizace
Doprava

700,-Kč/30 min.
700,-Kč/30 min.
15,-Kč/km
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2) Bc. Petr Kment (Kostelec na Hané)
Odvoz fekálií, vývoz septiků a žump
Odvoz splaškových vod ze septiků a žump.
Kostelec na Hané, Sídliště Sport 848
+420 608 816 861 petakment@gmail.com

3) SEZAKO Prostějov
J. B. Pecky 4342/14, Prostějov 796 01

Vladimír Peštuka
havarijní služba - 6:00 - 20:00
objednávky - žumpy a čištění odpadů 6:00 - 16:00
vedoucí provozu, vedoucí zkoušení těsnosti
pestuka@sezako.cz
+420 603 546 641
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Plán svozu komunálního odpadu 2020
3. ledna 2020

(pátek)

31.ledna 2020

(pátek)

28. února 2020

(pátek)

27. března 2020

(pátek)

24. dubna 2020

(pátek)

22. května 2020

(pátek)

19. června 2020

(pátek)

26. června 2020

(pátek)

3. července 2020

(pátek)

17. července 2020

(pátek)

31. července 2020

(pátek)

14. srpna 2020

(pátek)

28. srpna 2020

(pátek)

25. září 2020

(pátek)

23. října 2020

(pátek)

20. listopadu 2020

(pátek)

18. prosince 2020

(pátek)
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Rozpis plesů kulturní dům
Malé Hradisko na rok 2020
11. ledna 2020

Farní ples - farnost Protivanov

18. ledna 2020

Myslivecký ples Malé Hradisko

25. ledna 2020

volný termín

1. února 2020

Hasičský ples SDH Malé Hradisko

Akce pořádané obcí Malé Hradisko a kulturní komisí
červen - prosinec 2019
8. 6. proběhl dětský den nazvaný Dvorní posezení. Děti vyráběly, malovaly a soutěžily, aby
byly odměněny sladkostmi. Občerstvení již tradičně zajistili hasiči Malé Hradisko.
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28.– 30. 6. se uskutečnilo účastníky žádané nocování na „šlepru“. Jako každý rok, v páteční
podvečer, v den vysvědčení, se sešlo na šlepru několik rodin s dětmi, které se rozhodly zde strávit
noc pod stanem. Počasí i letos přálo, takže jsme opékali, grilovali a zvládli uvařit a sníst velký kotlík
buřtguláše. V sobotu ráno se nikomu ještě domů nechtělo, zajeli jsme tedy doplnit zásoby, zaplavat
si a v podvečer už se zase sedělo u ohně. V neděli už se všichni rozjeli užít si prázdniny.
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31. 8. jsme uspořádali na hřišti turnaj v malé kopané, který se odehrál na nově zbudovaném
multifunkčním hřišti. Zároveň proběhla hasičská soutěž.

V neděli, 22. 9. proběhlo Vítání občánků. Přivítáni byli tři noví občánci – Lukáš Příhoda,
Aneta Pospíšilová a Marta Valerie Loubalová. Slavnostní dopoledne opět zpestřilo vystoupení dětí
z mateřské školky a hudební doprovod paní Lenky Holubové s dětmi ze ZŠ Protivanov.

19. 10. se konala tradiční Drakiáda v prostorách fotbalového hřiště. Počasí nás nešetřilo,
takže nás čekala hustá mlha a bezvětří . I tak se účastnilo 30 dětí. Všechny děti odcházely
spokojené, s diplomem a sladkostmi. Ten nejlepší drakovod dokonce s dortem, putovním pohárem
a titulem "Eso drakiády".
v páteční podvečer 29. 10. proběhl Dušičkový lampionový průvod. Průvod dětí s rodiči se
za příjemného „nedušičkového“ počasí, vydal obcí, všichni vybaveni lampiony a lucerničkami po
stopách bludiček až na místní fotbalové hřiště. Zde děti dostaly čaj na zahřátí a vyráběly strašidelné
papírové loutky a pavoučky.
23. 11. pořádal obecní úřad každoroční Setkaní s dříve narozenými občany. Opět nechyběla
živá hudba k poslechu i tanci. Děti z mateřské školy předvedly krátké pásmo písniček. I sami senioři
se zapojili a někteří nacvičili vtipnou scénku s písničkami. Posezení tak bylo hned veselejší a my se
těšíme na příští rok. Bylo připraveno občerstvení v podobě výborného zvěřinového guláše (velké
poděkování patří myslivcům z Malého Hradiska), kávy a zákusku (děkujeme paní Marii Štindlové).
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7.12. jsme pro děti uspořádali Mikulášskou nadílku, která začala v 15:00 hod. u KD. Děti z
mateřské školy opět krásně nacvičily představení s básničkami, písničkami i pohádkou, dále na řadu
přišla mikulášská dílna - děti si s rodiči vytvořili vánoční věnec z papíru, a pak už všichni netrpělivě
očekávali příchod Mikuláše, andělů a čertů. Na pódiu se tak na chvíli objevilo i peklo s váhou pro
hříšníky.
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23. prosince od 18:00 hod. jste opět srdečně zváni na tradiční setkání
u vánočního stromu před kulturním domem. Přijďte si před Štědrým dnem
odpočinout, poslechnout koledy, popovídat s přáteli, ochutnat punč, svařené víno a
čaj.
Novoroční výšlap na Hradiska
Na nový rok se opět bude konat již pátá novoroční vycházka na „Hradiska“.

Novoroční vycházka
Obecní úřad Malé Hradisko Vás opět po roce zve k novoroční
procházce na „Hradiska“.
Pojďte s námi po svátcích trošku regenerovat tělo i mysl na čerstvém
vzduchu. Čekáme vás u KD

1. 1. 2020, ve 13:30 hod.
Můžete se připojit kdekoliv směrem ke Šlepru.
V cíli bude pro Vás přichystán snad pěkný výhled, na zahřátí nejen
oheň (kdo chce, vezměte špekáčky), ale i svařák, pro děti a abstinenty čaj.
„Plácačky“ vlastní 
Akce se koná v mrazu, sněhu i oblevě, pouze za deště bude zrušena.

