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NOVÁ HRADEČNÁ
ZPRAVODAJ OBCE j a r n í
Vážení spoluobčané,
máme tu už druhé jaro spojené s covidem. Naše životy se v mnohém změnily,
přesto nebo právě proto určité hodnoty,
mezi které patří zdraví, rodina, přátelé,
práce, životní prostředí pro nás mají
velký význam. Místo, kde žijeme, máme
pořád zájem zlepšovat, a proto jsem
rád, že vám mohu oznámit, že projekt
budování kanalizace pokračuje. Dokumenty, které jsme zaslali na ministerstvo
životního prostředí, byly již z velké části
zkontrolovány a nebylo zjištěno příslušným ministerstvem žádné pochybení.
Proto už nám nic nebrání, abychom
v měsíci dubnu zahájili přípravné práce a začali budovat stavbu kanalizace.
O přesném datumu zahájení stavebních
prací budete informování prostřednictvím našich obecních webových stránek.

Na nich také do konce měsíce března
zveřejníme harmonogram prací a budete
jejich prostřednictvím průběžně informování o důležitém dění kolem kanalizace.
Podstatné také je, že zde před zahájením
zveřejníme situační výkresy. Z výše uvedených dokumentů zjistíte, kdy se bude
kopat u vaší nemovitosti a jak je naplánována veřejná část kanalizační přípojky.
Na soukromé části kanalizačních přípojek je potřeba zpracovat projektovou
dokumentaci a získat povolení na stavebním úřadě. Vypracování a financování
projektové dokumentace na soukromé
části kanalizačních přípojek schválilo
obecní zastupitelstvo uhradit z obecních
prostředků. A to i včetně všech vyjádření a povolení. Sníží se tak vaše výdaje
a ušetří Vám to čas. Vybudování kanalizační přípojky na vlastním pozemku si
již budou majitelé hradit z vlastních pro-

středků. Věřím, že toto náročnější období
stavby, určité nepohodlí a úsilí, které kvůli tomu vynaložíme, společně zvládneme
a v budoucnu se budeme těšit z komfortu, který nám to přinese.
Také vám přeji pevné zdraví a léto bez
výraznějších omezení, které právě nyní
zažíváme.
Ing. Tomáš Müller
starosta

autorkou fotografií je paní Svatava Rutarová
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SPOLEČENSKÁ KRONIKA

ZE ŽIVOTA ZÁKLADNÍ ŠKOLY

		Narodili se
Milan Šobota, Dominik Kurčík
Rodičům nových občánků gratulujeme a přejeme mnoho šťastně prožitých chvil.

		Jubilanti
leden – Ivan Jakubec, Jarmila Petřvalská, Mária Díbalová, Helena Kalusová, Ludvík Kantor, Oldřich Hromek, Jan Bukovjan,
Josef Podešva, Miroslav Matal
únor – Radoslava Škrlová, Františka Pavlíková, Zdeňka Lukášová, Jaroslav Šléška, Ladislav Pop, Helena Ochránková,
Aloisie Čouková, Bedřiška Blažková, Jaroslav Kalus, Lidmila Popová, Jan Giessl, František Vojáček, Miroslav Dorušák,
Emilia Macounová
březen – Josef Žampach, Marie Müllerová, Růžena Petrovská, Alois Petrovský
Obec Nová Hradečná touto cestou gratuluje k významnému životnímu výročí
a přeje do dalších let pevné zdraví, štěstí a spokojenost.

►► S přicházejícím jarem jsme se i my
ve škole přehoupli do druhého pololetí
školního roku, které je opět ovlivněno
nemocí Covid 19. Žáci 3. - 5. ročníku
se stále vzdělávají distančně (na dálku) a od 1. března je zakázána osobní
přítomnost všem žákům základních
škol, včetně prvňáčků a druháčků. Radost z toho nemají pedagogové, žáci
ani jejich rodiče. Na všechny je kladen
obrovský tlak. Vždyť je to již celý dlouhý rok, co nám vstoupila tato nemoc
a omezení do životů nejen ve škole,
ale i rodičům v zaměstnání i doma.
Musím konstatovat, že tentokrát jsme

byli již mnohem lépe připraveni, jak po
technické stránce, ale i proškolením
v používání aplikace MS Teams. Každý den probíhá online výuka v tomto
prostředí ve všech třídách. Rodičům
se podařilo zajistit potřebné technické vybavení i internetové připojení
pro téměř všechny žáky a výuka může
probíhat online. Touto cestou děkuji
všem rodičům i prarodičům za jejich
vstřícný a obětavý přístup. V případě
potřeby nabízíme dětem možnost individuálních konzultaci, které pravidelně
využívají zejména prvňáčci a jejich rodiče, pro které je první školní rok nej-

důležitější. Z vývoje současné situace
lze předpokládat, že se do Velikonoc ve
škole s dětmi nepotkáme. Věřím, že po
velikonočních prázdninách zase školní
budova ožije běžným školním životem
se všemi žáky v lavicích. Všichni si to
velmi přejeme. Je tady bez dětí smutno. Přestože se snažíme učit děti co
nejlépe, nic nemůže nahradit osobní
kontakt mezi žákem a učitelem a prezenční výuku přímo ve škole.◄
Soňa Trávníčková
ředitelka ZŠ

		Opustili nás
Jan Müller, David Dušek, Kamil Silný
Vyjadřujeme touto cestou upřímnou soustrast pozůstalým.

INFORMACE OBECNÍHO ÚŘADU
SČÍTÁNÍ LIDU, DOMŮ
A BYTŮ 2021
► Na konci března se uskuteční sčítání
lidu, domů a bytů. Jeho průběh bude
poznamenán epidemií covidu. Lidé mohou statistickému úřadu předat údaje
elektronicky – což je preferovaná forma,
anebo vyplněním papírového dotazníku.
► Web scitani.cz s veškerými informacemi o sčítání lidu. Na těchto stránkách
jsou veškeré údaje ke sčítání lidu, domů
a bytů.
Web pro vyhledání sčítacího komisaře
a kontaktního místa:
scitani.ceskaposta.cz
V interaktivním formuláři je možné vyhledat sčítacího komisaře pro konkrétní
adresu, na stránkách je také možné najít seznam všech komisařů pro každou
obec v ČR.
Rozhodným okamžikem je půlnoc z pátku
26. března na sobotu 27. března, do formulářů se tedy uvedou data platná právě
v tuto chvíli.
On-line dotazníky mohou lidé vyplňovat
od 27. března do 9. dubna. Kdo tak neučiní, tomu sčítací komisař do 26. dubna
doručí formulář v listinné podobě. Vyplněné dotazníky pak lidé v odpovědní

obálce odevzdají na poště nebo vhodí do
poštovní schránky a bezplatně odešlou
do centrály sčítání, případně je nejpozději
do 11. května doručí na kontaktní místo.
Podrobnější informace jsou umístěny na
stránkách obce.

TŘÍKRÁLOVÁ SBÍRKA
2021
► Tradiční sbírku jsme v letošním roce
nemohli uspořádat a tak jste mohli
přispívat do pokladniček umístěných
na obecním úřadě, v obchodě COOP, v
kostele Sv. Vavřince po mších a na faře
v Nové Hradečné.
Podařilo se vybrat touto formou 37 443
Kč. Nutno dodat, že velkou část darů
obdržel pan farář také od farníků z okolních obcí. Velké díky Vám všem.

TŘÍDĚNÍ ODPADŮ
► Žádáme občany, aby se aktivně zapojili do třídění odpadů v obci z důvodu navýšení částky za netříděný odpad.
Obec platí částku 500 Kč/t při množství
netříděného odpadu do 200 kg/osobu
a rok, nad 200 kg/osobu a rok bude platit

800 Kč/t. Účtování zvýšené sazby se projeví na zvýšení ročního místního poplatku
za tuhý domovní odpad na 1 osobu.
► Dále upozorňujeme občany, aby do
prostoru za obchodem dávali jen větve.
► Zelený, mokrý bioodpad dávejte do
kontejneru na bioodpad nebo odvezte
do Sběrného dvora v Libině.
► Do kontejneru na papír dávejte kartonové papíry a obaly rozlepené a sešlapané.

MÍSTNÍ POPLATKY
► Místní poplatky za svoz komunálního odpadu, psy a pronájem hrobového
místa bude možné zaplatit v pokladně
obecního úřadu do konce měsíce března.
Na platbě převodem na bankovní účet
se můžete opět domluvit s pracovníky
obecního úřadu.

AKCE
► Vzhledem k epidemiologické situaci
jsou všechny akce odvolány. V případě
konání akcí budete informováni rozhlasem nebo na stránkách obce.

Zápis dětí do 1. ročníku ZŠ Nová Hradečná
pro školní rok 2021/2022
se uskuteční v rozmezí od 1. do 16. dubna 2021 distančním způsobem,
nejlépe po předchozí tel. domluvě na tel. č.: 739 303 615
Rodiče budoucích prvňáčků zašlou na email: zs.novahradecna@seznam.cz / nebo předají osobně

• Žádost o přijetí k základnímu vzdělávání, případně žádost o odklad povinné
školní docházky (k vytisknutí na webových stránkách školy, nebo v tištěné
podobě k vyzvednutí ve škole)
•

kopii rodného listu dítěte (stačí ve formě prosté kopie, nebo skenu)

Kritéria přijetí: děti narozené od 1. 9. 2014 - 31. 8. 2015, včetně dětí s odkladem povinné školní docházky,
počet přijatých žáků do naplnění maximální kapacity ZŠ Nová Hradečná.

Velikonoční soutěž pro děti
Nakreslete, jak si představujete, že se slaví Velikonoce na Velikonočním ostrově.
Že nevíte, kde je Velikonoční ostrov?
Zkuste se o ostrově dozvědět co nejvíce
informací, dospělí vám jistě rádi pomůžou
anebo využijte moudrost internetu. Ti,
co mají dostatek vlastní fantazie, si mohou Velikonoce na Velikonočním ostrově
zkrátka vymyslet.
Nakreslený obrázek, komiks, koláž
či vystřihovánku (kreativitě se meze
nekladou) vhoďte společně se správnou odpovědí na otázku do schránky
na OU nebo oskenovaný výtvor pošlete
emailem na:
podatelna@novahradecna.cz.

NA VELIKONOČNÍM
OSTROVĚ

Tady
jsme
my

Je to zhruba
někde tady

Ty nejoriginálnější obrázky otiskneme
v příštím – letním čísle.
Těšíme se na vaše výtvory!

Odpovězte na otázku proč byl ostrov pojmenován zrovna Velikonoční?
A. Protože se zde slaví Velikonoce každý den.
B. Protože byl ostrov objevený na Velikonoční neděli.
C. Protože se obyvatelům líbil název Vánoční ostrov, ale ten už existoval.
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velkou sochách Moai?
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OMALUJ MĚ

Svoz bioodpadu Nová Hradečná
26. 3. 2021 - U obecního úřadu
1. 4. 2021 - U Klárů
9. 4. 2021 - U družstva
16. 4. 2021 - U obecního úřadu
23. 4. 2021 - U Klárů

30. 4. 2021 - U družstva
7. 5. 2021 - U obecního úřadu
14. 5. 2021 - U Klárů
21. 5. 2021 - U družstva
28. 5. 2021 - U obecního úřadu

4. 6. 2021 - U Klárů
11. 6. 2021 - U družstva
18. 6. 2021 - U obecního úřadu
25. 6. 2021 - U Klárů
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ZE ŽIVOTA MATEŘSKÉ ŠKOLY

Zpráva z MŠ
►► Zápis do mateřské školy pro školní rok 2021/2022 se bude konat v úterý
11. května 2021. V souvislosti s protiepidemickými opatřeními, která tento
školní rok v mateřských školách prová-

zejí, bude však potřebné organizaci přizpůsobit tak, aby byla zaručena bezpečnost dětí i dospělých. Zápis dětí bude
proto probíhat bez přítomnosti dětí
a jejich zákonných zástupců. Žádosti se
budou přijímat v období od 2. května
do 11. května. Žádost a potřebné informace jsou na internetových stránkách
školy: ms.novahradecna.cz.

Z NAŠÍ FARNOSTI

V případě změny v epidemiologických
opatřeních budete informováni o formě zápisu místním rozhlasem.
V březnu se v MŠ konal maškarní karneval. Děkujeme rodičům za krásné
masky. ◄
Zdeňka Maulerová
ředitelka MŠ

VELIKONOČNÍ
POZDRAV
►► Milí spoluobčané, pomalu nám
začíná jaro. Před rokem jsme doufali, že
ho budeme prožívat už obvyklým způsobem bez omezení. Bohužel to tak ještě
nebude. Proto nelze pozvat všechny na
oslavu Velikonoc. Snad nám zůstane aspoň těch 10 % účastníků bohoslužeb. To
znamená, že bez předchozího přihlášení není možné na bohoslužby přijít. Pro
mnohé z vás znamená současná situace
větší napětí a více starostí, i když mnohé aktivity mimo domov nejsou možné.
Přeji vám, abyste přes všechny starosti
dokázali aspoň na chvíli pohlédnout pozorně na probouzející se přírodu. Vždyť
i na malém kousku zahrádky, louky,
nebo v lese je možné vidět mnohé zázraky života. Přeji vám, ať vás naplňuje
tento pohled nadějí, že ani lidský život
nekončí, ale proměňuje se. To je hlavní
poselství Velikonoc. I když některé zasáhla ztráta někoho blízkého, může tuto

bolest tišit naděje, že máme možnost se
jednou znovu setkat, až i náš život bude
proměněn. Studentům a žákům vyprošuji zvládnutí různých zkoušek. Těm,
kteří se připravují na povolání, vyprošuji, aby se jim podařilo dostat se na školy, které je připraví na činnost, ve které
najdou radost a naplnění. Ze zkušenosti
víme, že bez překážek to nejde. A dnes
není moc chuti nějaké překážky zdolávat. Ale právě tehdy člověk roste a dozrává v zodpovědnou osobnost.
I přes nepříznivou situaci bychom
letos chtěli opět připravit „Noc kostelů“. Vychází na pátek 28. května. I když
program asi nebude moci být pro velké
skupiny, předpokládám, že se dá využít
farní zahrada a v kostele může být prostor pro ztišení. Letos je také několik
zajímavých výročí, která si při tom můžeme připomenout. Například si připomínáme 1 100 let od mučednické smrti
sv. Ludmily, babičky sv. Václava. Dále je
to 170 let od narození a 100 let od nástupu do úřadu olomouckého arcibisku-

pa Antonína Cyrila Stojana, který mimo
jiné povzbudil k zakládání farních charitních společenství, které předcházely
dnešní organizaci Charita Česká republika. Po první světové válce nebyla situace
mezi lidmi jednoduchá, mnozí žili v bídě
a farní charity byly organizovanými skupinami, které pomáhaly potřebným. ◄
Karel Janečka
farář

OKÉNKO Z PŘÍRODY

«

Datel ve Farním lese

– autorem fotografií je pan farář Karel Janečka

«

Sovy, které se uhnízdily na lípě u kostela
– foceno po mši v neděli 28. února

|8|

Křížovka o cenu
Číslo 28
POMŮCKA:
CON, EDOM,
KOMERS,
OOID,
SOUTYK

INSTITUCE

1. DÍL
TAJENKY

NEJVYŠŠÍ
VRCHOL
BRD

JEDOVATÝ
TROPICKÝ
STROM

HLUBOKÉ
POHNUTÍ
MYSLI

ŽENSKÉ
JMÉNO

VOJENSKÝ
POHYB
VZAD

KLADNÝ
VÝSLEDEK
ČINNOSTI

OTISK
CHODIDLA
NA ZEMI

SIBIŘSKÝ
VELETOK

MUŽI, JIMŽ
TÁHNE NA
OSMDESÁT

LÁHEVNÍKOVITÉ
DŘEVINY

RANNÍ
VYDÁNÍ
NOVIN

LŮŽKO
(expresivně)

ITALSKÝ
CYKLISTA
(Fabio)

ZNAČKA
KOSMETIKY

SOUHLASNĚ
KÝVAT
HLAVOU

PRAVOSLAVNÝ KNĚZ
CHRLENÍ
LÁVY

INICIÁLY
NÁRODOHOSPODÁŘE
RAŠÍNA

STAROVĚKÝ
KRAJ
STYK (řídce)

STO
PROCENT

ZÁSAH
JEZDCE
OTĚŽEMI
POHOŘÍ
NA KRÉTĚ

KŠC
LIHOVINA
ZE ZKVAŠENÉ RÝŽE

POSTAVENÍ
ZUBŮ

ZNAČKA
JÍZDNÍCH
KOL

SVRCHU

BOXERSKÉ
ÚDERY
(zastarale)

JEHLIČNAN
EVROPSKÉ
PLATIDLO

STUDENTSKÁ PITKA
(řídce)
ODTAMTUD

ZNAČKA
NANOVOLTU

BAVLNĚNÁ
TKANINA

DÁNSKÉ
MUŽ. JMÉNO

2. DÍL
TAJENKY

BÝVALÝ
ČESKÝ
TENISTA
(Cyril)

DOMÁCKY
ELIŠKA

ITALSKY
„S�

POHOVKA

TELECÍ
SVRŠKOVÁ
USEŇ

POTŘEBA
SKLENÁŘE

FORMOVAT

ŠPANĚLSKÝ
MALÍŘ
(Salvador)

FIREMNÍ
ZNAK
BOHUŽEL
(zastarale)

3. DÍL
TAJENKY
INFORMAČNÍ TECHNOLOGIE
(zkratka)

VEJČITÉ
TĚLÍSKO

DOVEDNOST
(knižně)

JEDNOTKA
AMERICKÉ
MĚNY

TIHLETI

NASÁVÁNÍ
BIBLICKÁ
PŘIKÁZÁNÍ

TLUKOT
SRDCE

CÍL PŘI
STŘELBĚ

NĚMECKÉ
ŽENSKÉ
JMÉNO

NÁZEV
ZNAČKY
LITRU

CESTA
VZDUCHEM

CITOSLOVCE
BZUČENÍ

RAŠELINOVÁ
CIHLA

„Na střední škole jsem také
poznala jednoho . . . (viz tajenku).�

OLYMPIJSKÉ
HRY (zkr.)
MUŽSKÉ
JMÉNO

VELKÉ
MÍSTNOSTI

KARLOVARSKÁ SPZ

KŘEČKOVAT

NEZNÁMÝ
AUTOR

OPRACOVÁNÍ SEKEROU

DOMÁCKY
ATANÁŠ

IZOTOP
RADONU

VLASTNÍ
KORÝŠŮM
OBRYTÍ
(řidčeji)

KARABÁČ
(řídce)

CITOSLOVCE
SMÍCHU

ZÁBAVNÝ
VÝSTUP
OZN. NAŠICH
NOREM
OBJEVITEL
PŮVODCE
TBC

VZ. OXIDU
STRONTNATÉHO
ZNAČKA
CÍNU
POLÍČEK
(moravsky)
ZNAČKA
SODÍKU

4. DÍL
TAJENKY

OPUSTITI

CHYTRÁK
(expresivně)

Své odpovědi
můžete6/2017
zaslat emailem na podatelna@novahradecna.cz nebo osobně odevzdat vstrana
kanceláři
NOVÉ
KŘÍŽOVKY
25
Obecního úřadu ve tvaru (tajenka, jméno, příjmení, bydliště). Uzávěrka došlých odpovědí je do 16. 4. 2021.
Ze správných odpovědí bude za přítomnosti starosty obce vylosován jeden výherce, který získá věcnou cenu.
Výherce z minulého čísla: Libor Maneth, Nová Hradečná č. 260.

