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NOVÁ HRADEČNÁ
ZPRAVODAJ OBCE j a r n í
Vážení spoluobčané,
v dnešní době, kdy je celá republika v karanténě a dochází k omezení určitých
činností, bych vám chtěl poděkovat za
dodržování daných pokynů i preventivních opatření a hlavně za to, že řešíte

věci s klidnou hlavou. Také bych chtěl
poděkovat všem dobrovolníkům, kteří se
nám hlásí s nabídkou pomoci na obecní
úřad a hlavně pak našim ochotným švadlenkám, které nám šijí ochranné roušky,
jejichž zásluhou jsme mohli obdarovat
každého občana v naší obci.

I když jsme všichni pravidelně informováni prostřednictvím veřejných médií,
nedokážeme dnes nikdo odhadnout,
jak se bude situace dále vyvíjet, a proto
si dovolím připomenout pár obecných
rad:

2. Hygiena

1. Zůstaňte doma

Respektujte karanténu v celé ČR.
Koronavirus se šíří na místech, kde
se setkávají lidé. Nezvěte si proto
domů žádné návštěvy, omezíte
tak nebezpečí, že na ně přenesete
nákazu nebo že se naopak
z nich přenese na vás.

Myjte si často ruce
mýdlem, vždy před jídlem
a po použití WC. Kýchejte
a kašlete do kapesníku či rukávu,
používejte jednorázové
kapesníky, které poté
vyhoďte.

4. Senioři

Právě nejstarší lidé bývají
koronavirem nejvíce ohroženi
a jejich podíl mezi oběťmi nákazy
je daleko nejvyšší. Proto by jim
ostatní měli být nápomocni, aby
vůbec nemuseli vycházet z bytů
– pomoci jim s nákupy a ujistit
je, že je o ně postaráno.

3. Roušky
a respirátory

5. Rychlé nákupy.

Nebezpečí nákazy snižuje
používání ochranných roušek
a respirátorů. Používejte
ručně šité roušky, které vždy
po použití vyperte, nejlépe
vyvařte a přežehlete.

Pokud musíte jít nakoupit nebo
do lékárny, udělejte to co nejrychleji. V místech, kde jsou další
lidé, se pohybujte jen co nejkratší
dobu, pokud možno s rouškou
na obličeji. Plaťte kartou, pokud
saháte na bankovky a mince,
dezinfikujte si ruce.

7. Sledujte informace

6. Kdy k lékaři?

↑

Doktoři odsouvají běžné zákroky
na pozdější období, až epidemie skončí.
Nechoďte za nimi kvůli věcem, které snesou
odklad. Svoje dotazy a požadavky řešte telefonicky.
Pokud pociťujete příznaky koronaviru (dušnost,
horečka více jak 38 stupňů, suchý kašel):
a) zůstaňte doma a telefonicky kontaktujte
svého obvodního lékaře a dodržujte karanténu
b) případně volejte na číslo 155 a dále
postupujte podle informací operátora

Situace se mění každým dnem, úřady
vyhlašují nová a nová omezení. Čtěte
noviny, sledujte televizi a zpravodajské
weby. Deník.cz detailně monitoruje zprávy
z Česka i z vašeho regionu a má svůj
koronavirový speciál. O aktuálním vývoji
informují také státní orgány – vláda,
ministerstvo zdravotnictví,
Státní zdravotní ústav či hygienici
na svých webových stránkách:
koronavirus.mzcr.cz
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Hlavní poradenské linky:
1212 (Státní zdravotní ústav)

585 719 719

(Okresní hygienická stanice Olomouc).
Našim důchodcům doporučujeme
i poradenský portál
www.neztratitsevestari.cz,
kde naleznou informace
širokého zaměření.
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8. Buďte
v kontaktu s blízkými

TANICE

Využijte telefony nebo možnosti
elektronické komunikace s příbuznými
a přáteli. Informujte je o své
situaci a buďte jim oporou, pokud
budou potřebovat poradit či
povzbudit. Na aktuální tíživou
situaci nejsme sami.

OUCI

Wolkerova 74/6, 779 00 Olomouc, tel. 585 719 111, e-mail: epodatelna@khsolc.cz, ID: 7zyai4b

V Olomouci dne 24.3.2020

-CoV-2

9. Nemyslete jen na nákazu.

Pokud máte možnost chodit do práce,
využijte ji. Pokud vám kvůli uzavření
pracoviště nastaly volné dny, využijte je
k úklidu a uspořádání věcí, které jste
dosud odkládali. Můžete také číst,
sledovat filmy, nebo prostě
jenom tak odpočívat.

Věřím, že řada z vás neztratila zájem
o veřejné dění, a tak ve stručnosti popíši, co letos chystáme.
Podali jsme žádost na Olomoucký
kraj na rozšíření požární zbrojnice a na
výměnu krytiny na fotbalových šatnách. Tyto akce uskutečníme i v případě neobdržení dotace z vlastních
prostředků.

10. Přemýšlejte, co uděláte.

Každý čin může mít nebezpečné následky
pro vás i vaše okolí – když ne teď, třeba ještě
za pár dní. Navrátilci z lyžování v Itálii
ještě před pár dny netušili, co jejich výlet
způsobí, ale dnes již vidí, že počty nakažených
i jejich vinou hrozivě rostou. Jsme si jisti,
že se nechováme jako oni, a že nemůžeme
být také pro někoho nebezpeční?

Také jsme podali žádost na ministerstvo
životního prostředí o vybudování kanalizace včetně ČOV v naší obci. Ministerstvo vyčlenilo prostředky ve výši 1,5 miliardy Kč a žádostí se sešlo za 7 miliard
korun, takže šance na získání dotace je
cca 20 procentní, což není moc optimistické. Tuto akci bez dotace samozřejmě
z ekonomických důvodů nemůžeme

datum,

.

realizovat. Byť bylo ministerstvem přislíbeno navýšení finančních prostředků,
tak v důsledku koronaviru se tento příslib stává nereálný.

23. 3. 2020, 12:00
23. 3. 2020, 13:00
Olomouc, v
sestrou cca 15 min

Na závěr vám přeji více než kdykoliv jindy
pevné zdraví.
Ing. Tomáš Müller
starosta

►► Z důvodu nouzového stavu
kvůli nemoci COVID - 19 jsou všechny připravované akce až do odvolání zrušeny. O případném konání
akcí v dalších měsících budete včas
informováni obecním rozhlasem
a na webových stránkách obce.

►► Na červen připravují naši
hasiči Hasičské odpoledne u příležitosti 140 let založení sboru
dobrovolných hasičů v naší obci.
S ohledem na nynější situaci se
akce pravděpodobně neuskuteční.
O konání oslavy v náhradním termínu budete informováni.

OCHRANNÉ POMŮCKY
►► V případě potřeby si můžete
na obecním úřadě vyzvednout látkové roušky a desinfekci.
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ZE ŽIVOTA MATEŘSKÉ ŠKOLY

SPOLEČENSKÁ KRONIKA
		Narodili se

Zprávy z MŠ

Tobias Mráz
Rodičům nového občánka gratulujeme a přejeme mnoho šťastně prožitých chvil.

		Jubilanti
leden – Jarmila Petřvalská, Mária Díbalová, Helena Kalusová, Ludvík Kantor, Oldřich Hromek, Jitka Kubíčková,
Josef Drábek, Anna Giesslová, Josef Podešva, Miroslav Matal
únor – Radoslava Škrlová, Františka Pavlíková, Jaroslav Šléška, Zdeňka Lukášová, Aloisie Čouková, Jan Müller, Ladislav Pop,
Bedřiška Blažková, Helena Ochránková, Margita Lipská, Jaroslav Kalus, Lidmila Popová, Jan Giessl, Josef Štencl
březen – Josef Žampach, Marie Müllerová, Růžena Petrovská
Obec Nová Hradečná touto cestou gratuluje k významnému životnímu výročí
a přeje do dalších let pevné zdraví, štěstí a spokojenost.

►► V únoru se konal v mateřské škole maškarní karneval, projektový den:
V lese, navštívili jsme MŠ Troubelice
a tam zhlédli vystoupení kouzelníka.
V březnu jsme si zaskotačili s Verčou
a už se moc těšíme na jaro, kdy začneme
trávit hodně času venku na naší pěkné
zahradě. Pokud se naše mateřská škola
otevře, zahájíme jaro spálením Morany
na ohni a s vílou Jarněnkou probudíme
zahradu ze zimního spánku.
Zápis do mateřské školy na školní rok
2020/2021 se bude konat 6. května
2020 v době: 9.00-11.00 hod. v budo-

vě MŠ. K zápisu si přineste rodný list
dítěte, vyplněnou přihlášku a potvrzení od dětského lékaře. Formuláře si

stáhněte na stránkách školy:
ms.novahradecna.cz ◄
Zdenka Maulerová
ředitelka MŠ

Z NAŠÍ FARNOSTI
VELIKONOČNÍ
POZDRAV
►► V poslední době při různých výkyvech počasí či při letošní teplé a suché
zimě si mnozí klademe otázku, co to
udělá s naší přírodou. V přírodě sice nebývá vše jako podle šablony a s různými
změnami si dokáže poradit. Určitý pořádek ve střídání období spojený s průvodními jevy (v zimě by mělo mrznout

a měl by být sníh) dává jakousi naději,
že bude v přírodě většina věcí tak, jak
předpokládáme.
Podobné je to i s námi lidmi. Když máme
dobrý základ, když máme pořádek v srdci, dokážeme překonat různé výkyvy, které způsobují nečekané okolnosti našeho
života (v poslední době třeba nečekaná
epidemie a s ní spojená opatření). Jinak
s námi různé zkoušky zamávají tak, že se
můžeme zcela změnit, bohužel i k horšímu. Postní doba a Velikonoce nám připo-

mínají, kde můžeme nacházet nejen dočasnou oporu, ale také pevný základ pro
náš vývoj a osobní růst. Bůh sám ukazuje,
že je s námi. I když neruší naši svobodu
a dovoluje, abychom ji i zneužívali, má
pro nás lék a řešení, které člověku pomůže k nápravě. Oběť Ježíše Krista, která vrcholí jeho vítězstvím při vzkříšení.
Přeji všem požehnané Velikonoce,
radost a pokoj v srdci a pevnou víru
v Boží vítězství nad vším zlem.◄

BOHOSLUŽBY VE SVATÉM TÝDNU A O VELIKONOCÍCH

Zelený čtvrtek 9. 4. – Nová Hradečná 16.30 hod.
Velký pátek 10 4. – Nová Hradečná 16.30 hod.
Velikonoční vigilie 1. 4. – Nová Hradečná 20.00 hod.
Neděle Zmrtvýchvstání 12. 4. – Nová Hradečná 7.50 hod.
Pondělí velikonoční 13. 4. – Troubelice 7.50 hod.

Karel Janečka
farář

ZE ŽIVOTA ZÁKLADNÍ ŠKOLY
►► Moc vás všechny zdravím z povinné karantény, ve které již týden přežívám a zřejmě ještě nějaký čas budu.
Předně musím moc poděkovat všem
zaměstnancům školy, kteří buďto šili
roušky nebo v rámci svých možností
pomáhali zvládat tuto nelehkou situaci.
Vím, že situace, ve které jsme se ne-

dobrovolně ocitli, není jednoduchá,
ale věřím, že ji společně zvládneme.
Každý den myslím na rodiče, kteří se
svými dětmi musí probírat nové učivo
a plnit námi zadávané úkoly. Rodiče,
buďte prosím trpěliví a učivo s dětmi
zkuste probrat v uvedeném rozsahu.
Určitě trochu zvolníme, oproti tomu,
co bychom udělali ve škole. Bohužel
se do školy zatím z důvodu karanténního opatření nedostanu, takže se snažím vše řešit na dálku. Jsem v kontaktu

s panem starostou
a také všemi zaměstnanci školy,
kterých se povinná
karanténa netýká.
Pokud by bylo cokoliv potřeba, neváhejte mne kontaktovat telefonicky nebo
emailem. Pokusím se vám na případné
dotazy odpovědět. Prosím o shovívavost, pokud to nebude ihned. Jinak
se s důvěrou můžete obrátit také na
paní zástupkyni Mgr. Hanu Ševčíkovou
(tel.: 728 308 051).
Informace k zápisu do 1. ročníku:
Naše škola se bude řídit aktuálním pokynem MŠMT. K zapsání dětí do 1. ročníku pro školní rok 2020/2021 postačí
vyplněná žádost o zahájení povinné
školní docházky v naší škole, která bude
zveřejněna na webových stránkách školy od 1. dubna 2020. Všechny potřebné
informace již rodiče budoucích školáků
obdrželi v MŠ. Pokud byste se ještě chtěli na cokoliv zeptat, neváhejte mne tel.
kontaktovat na čísle: 739 303 615, příp.
603 301 938.
Věřím, že se situace brzy zlepší a opět
se setkáme ať již ve výuce, případně na
dalších akcích školy. Přeji Vám všem pevné zdraví.◄

Soňa Trávníčková
ředitelka ZŠ

►► Dovolte mi malé ohlédnutí za
uplynulým obdobím. Z důvodu nastalé
mimořádné situace ve společnosti jsme
nemohly uskutečnit výroční schůzi Klubu žen, která byla naplánovaná na pátek
13. března. Chci tedy alespoň touto cestou moc poděkovat všem členkám KŽ,
dále těm, které napekly zákusky, v pátek
před plesem připravily sál a veškeré pohoštění, Vám všem, které jste nějakým
způsobem přispěly ke zdárnému průběhu plesu a v sobotu dopoledne jste
přišly po plese ještě uklidit. Vřelé díky!

Ze získaných prostředků část použijeme na dárky pro seniorky, pro děti
v MŠ a ZŠ, na Vítání prázdnin a vánoční
dárky pro děti. Část využijeme na kulturní a zdravotní programy pro členky
Klubu žen.
S ohledem na současnou situaci,
jsme prozatím zrušili zdravotní cvičení, o jeho obnovení budeme včas informovat obecním rozhlasem. Další
akce - např. Jarní tvoření týden před
Velikonocemi, dále oslava Svátku matek letos plánovaná na pátek 15. 5. od-

poledne se zřejmě neuskuteční. Malou
pozornost bychom ženám ale rády předaly, tak jako v jiných letech.
Co naopak můžeme podniknout, je
možnost zapojit se do výzvy obecního
úřadu, která se týká šití ústních roušek
a pokud to situace dovolí, tak i péče
o květinová prostranství v obci.
Děkuji za Váš čas a ochotu dělat něco
pro druhé.◄

Mgr. Hana Ševčíková

►► Máme tu začátek roku a já si myslela, že na úspěchy, jaké jsme zaznamenali loni si budeme muset chvíli počkat.
Ale první halové závody ukázaly opak.
Na konci roku bylo našich 10 dětí
pozváno na slavnostní vyhlášení běžeckého Poháru mládeže olomouckého kraje, kam se zvou děti, které se
umístí celkově v bodování mimo dráhu
do pátého místa. Z 30 vyhodnocovaných jsme jen my tvořili třetinu atletů.
Tentokrát to bylo za úspěchy v deseti
bodovaných přespolních závodech.
Mezi vyhodnocené atlety patřili v kategorii starších Markéta Adamcová,
Tereza Kappelová, Berenika Mikulková,
Justýna Šenková, Tereza Keprtová a Jan

►► Náš klub navštěvuje sice jen kolem
15 členů, ale snažíme se, aby činnost
byla různorodá. Již koncem loňského
roku – začátkem prosince jsme přivítali

HR ADEČ

Krajský přebor na sebe nenechal
dlouho čekat. Nejdříve jsme drželi pěsti Berenice, která postoupila z třetího
běhu na 60 m př. svým třetím místem
do finále „A“ a zlepšila si svůj osobní rekord. Ve finále skončila celkově čtvrtá
s časem 11,18 s, protože se jí podařilo
znovu zlepšit čas a porazit své soupeřky z Olomouce a Šumperku. Následně
přišel na řadu Filip Kappel, který po
souboji se zábřežským borcem vybojoval svým posledním pokusem 9,72
první místo. Těmito výkony jsme se nominovali na Mistrovství Moravy a Slezska. Berenika se již do finále neprobojovala, ale svým opět pěkným výkonem
reprezentovala náš malý oddíl. U Filipa
to bylo opět napínavé. Svým čtvrtým
pokusem se nakonec posunul na třetí místo a výkonem 9.84 neporazil jen
dva borce z Moravy. Takový úspěch pamatujeme naposledy, když za nás vrhala koulí Vendula Langerová.
Přeji všem občanům a příznivcům
sportu v těchto těžkých dnech hlavně
zdraví a radost ze života. ◄
Ing. Renáta Mikulková,
trenérka atletiky

TŘÍKRÁLOVÁ SBÍRKA 2019

KLUB SENIORŮ
v hojném počtu seniory z Libiny a Oskavy.
Toto setkání se uskutečnilo na sále OÚ,
kde jsme připravili občerstvení. Všechny přítomné pozdravil i náš pan starosta
a předal malou pozornost. Společně jsme
si popovídali a také zazpívali. V lednu se
opět rozjela oblíbená akce pletení předmětů z pedigu pod vedením zkušené lektorky p. Svatavy Rutarové (navštěvovalo
9 členek). 10. března jsme na oplátku byli
pozváni do Libiny. Zde se opět sešli členové seniorských klubů z Libiny, Oskavy
a Nové Hradečné v počtu 80 členů. Přivítali nás starostové z Libiny i Oskavy a jako
pozornost u příležitosti MDŽ všechny
ženy obdržely krásnou živou růži. Organizátoři měli připraveno nejen bohaté občerstvení, ale i kulturní program
– hudební produkci a zájemci si mohli
i zatančit. S dobrým pocitem jsme se
vraceli autobusem domů a slíbili jsme si,

Kyselý a z kategorie přípravek Bára Pospíšilová, Leona Šenková, Lucie Rozehnalová a Hana Mikulková, která jako
neporažená obsadila na všech deseti
závodech první místo.
Po Vánocích jsme se, jak už jsem avizovala, rozjeli na závody v hale, kde na
kontrolních závodech v Olomouci skončila Markéta Adamcová třetí na 800 m,
Daniel Mikulka výkonem 145 cm čtvrtý
ve skoku do výšky, Berenika Mikulková
postoupila v běhu na 60 m př. do finále „B“, kde skončila druhá a mohla se
účastnit krajského přeboru v Ostravě
spolu s Filipem Kapplem, který skončil
první ve vrhu koulí.

VÁ

Á

TJ SOKOL NOVÁ HRADEČNÁ

NO

ZPRÁVY Z KLUBU ŽEN
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že naše společné setkání nebylo poslední. V současnosti jsme nuceni z důvodu
nouzového stavu být doma, ale pevně
doufáme, že se situace zlepší a budeme
se opět moct scházet. Děkujeme také
všem ochotným lidem, kteří nám seniorům pomáhají v této těžké době. ◄
Marie Poláchová

PRÁCE S PEDIGEM
Svoji činnost ukončil kroužek plení
z pedigu. Strávily jsme společně pěkné chvíle plné pohody i radosti z hotových výrobků. Na podzim se proto
opět setkáme a budeme pokračovat
v tvoření. ◄

Mgr. Svatava Rutarová

►► V sobotu 4. ledna proběhla
v naší obci Tříkrálová sbírka. V letošním roce naši koledníci vybrali částku
26 398 Kč. Děkuji všem koledníkům
a jejich vedoucím za pomoc při letošní
Tříkrálové sbírce. V letošním roce koledovali: Karolínka Faltýnková, Zdenek
Ryšánek, Karla Nesetová, Šimon Kostelný, Eliška Nesetová, Aneta Bartošková, Ště pán Kubíček, Natalie Ulrichová,
Lucie Jořenková, Romanka a Mireček

Ryznarovi, Martin a Hanička Vojáčkovi, Barunka a František Rusnákovi,
Simonka Šobotová, Viktorka Ulrichová,
Petr a Sára Babišovi , Barunka a Emička
Bukovjanovi. Možná Vás překvapilo, že
některé skupinky měly více „králů,“ ale
bylo více zájemců z řad dětí, a tak jsem
nechtěla nikoho odmítnout. O to více
nás všechny těší, že jsme v letošním roce
vybrali o dost více než vloni. Vedoucími
skupinek spolu se mnou byli Zdenka
Kubíčková, Lucie Babišová, Zdenka Navrátilová, Renata Nesetová, Veronika
Vojáčková a Jarmila Rusnáková. Závěrem mi dovolte poděkovat Vám všem,
kteří jste svým příspěvkem přispěli do
pokladniček tříkrálové sbírky◄
Marta Nováková

ROK

ČÁSTKA

2006

14 901 Kč

2007

14 365 Kč

2008

16 751 Kč

2009

17 792 Kč

2010

17 555 Kč

2011

18 000 Kč

2012

18 326 Kč

2013

19 139 Kč

2014

18 787 Kč

2015

20 552 Kč

2016

20 983 Kč

2017

21 027 Kč

2018

23 879 Kč

2019

23 742 Kč

2020

26 398 Kč
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Křížovka o cenu

z

OVOCNÁ
ZAHRADA

z

PODIV

BALKÁNKSÝ

MAĎARSKÝ

SLOVEN.

POKRM

BÁSNÍK

PŘEDLOŽKA

z

STĚNY

PÍSEŇ
KELTSKÝCH
BARDŮ

PŘEDLOŽKA

SPORTOVNÍ

JEV

KLUB (zk.)

ASIAT
DRUHÁ
ČÁST
TAJENKY

SETINA
HEKTARU

ŠPÁDOVÁ
KARTA

z

PRVNÍ ČÁST
TAJENKY

AŤ

NÁPĚV

POHOVKA

TALIÁN

SÍDLO PAPUI-

INIC. HERCE

NOVÉ GUINEI

PRACHAŘE

HYBNÁ

OSOBNÍ

SÍLA

ZÁJMENO

TŘETÍ ČÁST
TAJENKY

ZNAČKA
AKTINIA

POVODEŇ
ZPÍVAT

VERŠ
(franc.)
K NIČEMU

OBEC U
DOMAŽLIC

PYSK
KRÁL

PAN

ZVÍŘAT

NEPATRNÝ

SIMPSON

PORÁŽKA

OBNOS

V BOXU
PLETENEC
VLASŮ

NEDOPALEK

VÝMĚŠEK
KŮŽE
ZNAČKA

NEPŘETR-

SODÍKU

ŽITÝ

KARETNÍ
HRA

PROTIKLAD

AFRICKÝ
KMEN
(LIBÉRIE)

z

KOHOUT
INIC. REŽIS.
KACHYNI

NÍZKÉ
DŘEVINY

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

VELRYB

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. 4. 2020. Ze správných odpovědí bude za přítomnosti starosty obce vylosován jeden výherce, který
získá věcnou cenu.
Výherce z minulého čísla: Miroslav Knebl Nová Hradečná 122

