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NOVÁ HRADEČNÁ
ZPRAVODAJ OBCE j a r n í
Vážení občané,
vstoupili jsme do nového roku 2022
s velkým očekáváním a nadějí, že covidová nákaza ustoupí a nám všem se
bude opět lépe žít. Nestalo se tak. I když
dnes již covidová vlna polevuje a my
jsme se konečně dočkali zrušení mnohých proticovidových opatření, pocit
úlevy se nedostavil. Naopak ho přebilo
překvapení, zastínil ho strach a obavy z válečného konfliktu na Ukrajině.
Dnes do naší země proudí davy uprchlíků, především žen a dětí, kteří u nás
hledají ochranu a pomoc. Děkuji proto
Vám všem, kteří jste svoji pomocnou
ruku nabídli a poskytli finanční podporu
ukrajinským uprchlíkům. V tomto ohledu nás čeká ještě obtížný rok. Věřme, že
zvítězí zdravý rozum a konflikt na Ukrajině brzy skončí.
Ani náš každodenní život v obci není
tak úplně jednoduchý. Problematika
budování kanalizace v obci a její financování přináší nemalé problémy a starosti. V březnu započala dlouho očekávaná stavba Elektrizace železnic, která

koliduje se stavbou kanalizace a finální
opravou komunikací po dokončení kanalizace. S největší pravděpodobností
se finální oprava komunikací s ohledem
na kolizi se stavbou Elektrizace uskuteční v měsících srpen až říjen. Po kolaudaci kanalizace budete moct po obdržení
projektové dokumentace vybudovat
svoje přípojky a napojíte se na kanalizaci. Nyní se v souvislosti s výstavbou
kanalizace plánují uzavírky komunikací
a s tím samozřejmě souvisí také jiná
organizace dopravy. O změnách ve
veřejné dopravě budete informováni
obecním rozhlasem, na webu obce a ve
vývěsce obecního úřadu. Prosím o Vaši
trpělivost a toleranci!
Kromě financování kanalizace jsme na
zastupitelstvu obce schválili podání
žádosti o dotaci z Programu obnovy
venkova ve spolupráci s MAS Uničovsko. Z těchto prostředků bychom chtěli
zrealizovat rekonstrukci bývalé ordinace a přestěhovat do těchto prostor
knihovnu, která tak bude lépe dostupná starším občanům a bude mít k dispozici větší prostory. Paní doktorka po

dohodě s obecním úřadem tuto svoji
bývalou ordinaci zrušila. V nově zrekonstruované ordinaci v Troubelicích
bude mít lepší a kvalitnější vybavení
a bude tak moci poskytovat komplexní
péči o své pacienty. Pacienti se mohou
na vyšetření telefonicky objednávat,
případně paní doktorka nemohoucí a starší nemocné pacienty navštíví
u nich doma. Po vybudování vlakové
zastávky Troubelice střed (bude umístěna u přejezdu na Dědinku) bude ordinace
lékařky dostupná i železniční dopravou.
Z dotace dále máme v plánu zakoupit
100 nových polstrovaných židlí na sál
a nový stan. Také jsme podali žádost na
obnovu vybavení dětských hřišť, jelikož
některé prvky na hřišti již nejsou ve vyhovujícím stavu.
Práce je tedy před námi stále dost.
Přeji nám všem klidné a pokojné svátky velikonoční a věřím, že se už letos
budeme společně setkávat na akcích,
které plánujeme uskutečnit.
Ing. Marta Nováková
starostka

foto Svatava Rutarová

foto Jirka Doležal
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SPOLEČENSKÁ KRONIKA

INFORMACE OBECNÍHO ÚŘADU
UKLIĎME ČESKO

ÚPLNÁ UZAVÍRKA
SILNIC

Akce „Ukliďme Česko“ – pojďte se
s námi zapojit v sobotu 2. 4. 2022 a udělejme Novou Hradečnou a její okolí čistější a krásnější.

Úplná uzavírka silnic III/3150 v úseku
před přejezdem P4228 ve směru od
Lipinky po křiž. se sil. III/31552 v obci
Nová Hradečná od středy 23. 3. 2022
do středy 6. 4. 2022.

Zájemci o úklid, hlaste se na Obecním
úřadě v Nové Hradečné telefonicky na
čísle: 585 032 264 nebo E- mailem:
podatelna@novahradecna.cz nebo na
facebook Renáty Gogolkové.
Pytle a rukavice si můžete vyzvednout na
obecním úřadě ve čtvrtek 31. 3. 2022.
Kontejner na sebraný odpad bude přistaven od pátku 1. 4. 2022 do neděle
3. 4. 2022 na hasičském areálu.
Naplněné pytle odpadem posbíraným
z okolí obce můžete zanechat u krajnice
a o víkendu budou svezeny zaměstnanci
obce do sběrného kontejneru.

CHARITA
PRO UKRAJINU
V kanceláři obecního úřadu je umístěna
pokladnička, do které můžete přispět
finančním darem na pomoc Ukrajině.

BIOODPAD
Kontejner na bioodpad bude umísťován pravidelně na obvyklých místech
v obci. Do tohoto kontejneru patří pouze bioodpad ze zahrady: rostlinné zbytky z údržby zeleně v zahradách, ovoce
a zelenina ze zahrad, drny se zeminou,
rostliny a jejich zbytky neznečištěné
chemickými látkami, tak, aby je bylo
možné kompostovat.
Větve ze stromů ukládejte na prostranství
za obchodem – nedávejte zde pařezy, palety, desky a ořezané túje.

PEJSKAŘI

PLÁNOVANÉ ÚPLNÉ UZAVÍRKY:
7. 4. – 15. 5. 2022 - silnice III/44412
od křižovatky v Hradci směrem Dolní
Libina mimo BUS, pro ostatní automobily objízdná trasa.
16. 5. – 29. 5. 2022 - silnice III/44412
od křižovatky v Hradci směrem Dolní
Libina včetně BUS – bude stanoven výlukový jízdní řád a objízdná trasa.
30. 5. – 12. 6. 2022 - silnice III/31550
od křižovatky v Hradci směrem do
Hradečné včetně BUS – bude stanoven
výlukový jízdní řád a objízdná trasa.
13. 6. – 3. 7. 2022 – silnice III/31552
od Rybízovky (Zrcadla) směrem ke škole
včetně BUS - bude stanoven výlukový
jízdní řád a objízdná trasa.
O uzavírkách a výlukových jízdních
řádech budete informováni na webu
a rozhlasem.

Jubilanti

POPLATKY
Upozorňujeme občany na termín splatnosti místních poplatků na r. 2022,
vodného za r. 2021 a nájemného za
vodoměry na r. 2022. Platbu můžete uskutečnit v hotovosti na obecním
úřadě nebo převodem na bankovní
účet č. 1801446349/0800 s variabilním
symbolem rovnajícím se číslu popisnému a to do 31. 3. 2022. Částku k platbě
za Vaši nemovitost Vám sdělíme na tel.
č. 585 032 264.

Leden – Josef Podešva, Jarmila Petřvalská, Mária Díbalová, Helena Kalusová, Ludvík Kantor,
Miroslav Matal, Jitka Kubíčková, Anna Giesslová, Ivan Jakubec, Jan Bukovjan
Únor – Františka Pavlíková, Aloisie Čouková, Bedřiška Blažková, Jaroslav Kalus, Ladislav Pop,
Jaroslav Šléška, Helena Ochránková, Jan Giessl, František Vojáček, Miroslav Dorušák,
Emilia Macounová
Březen – Marie Műllerová, Josef Žampach, Růžena Petrovská, Alois Petrovský, Františka Vojáčková
Obec Nová Hradečná touto cestou gratuluje k významnému životnímu výročí
a přeje do dalších let pevné zdraví, štěstí a spokojenost.

Opustila nás
Radoslava Škrlová
Vyjadřujeme touto cestou upřímnou soustrast pozůstalým.

Z NAŠÍ FARNOSTI

SBĚR ŽELEZA
SDH Nová Hradečná pořádá sběr železa.
V pátek 1. dubna 2022 od 17.00 do
19.00 hod. a v sobotu 2. dubna 2022 od
8.00 do 10.00 hod.

PLÁNOVANÉ AKCE
TVOŘENÍ – 30. 3. 2022
– Klub důchodců zve na jarní tvoření
více info uvnitř zpravodaje

VELIKONOČNÍ
POZDRAV
►► Velikonoce jsou většinou naší společnosti vnímány jako znamení jara, probouzející se přírody. Pro křesťany jsou
také svátky nového života. Života, který
spočívá v proměně srdce. V každém srdci může vzniknout zlá myšlenka, která
pak působí i zlé skutky. Může se probudit pýcha, sobectví, hněv a další impulzy, které kazí vztahy a samotný život. Ale
máme možnost uzdravení a obnovování
srdce láskou. Zdroj této proměny nacházíme ve smrti, vzkříšení a oslavení Ježíše
Krista. Tyto události právě o Velikonocích
slavíme nejvíce.
Přípravou na Velikonoce je postní období. Půst chápeme často jako odpírání

si pokrmu. Případně se snažíme odepřít
si i nějaké další příjemnosti, které nutně
k životu nepotřebujeme. Je to podobné,
jako když sportovec touží dosáhnout
výborného výkonu. Musí nejdříve trénovat, posilovat svaly a připravovat tělo,
pak teprve může jít závodit. Tak i my
různými skutky můžeme posilovat svaly
své duše, (nebo jak také říkáme – svého srdce), posilovat svou vůli k dobru.
Neboť i když si mohu mnoho dovolit,
neznamená to, že mi všechno prospívá.
A také neznamená, že co chci já, musí
být zároveň dobré pro všechny.
Nejsme ovšem jako zmínění sportovci, kteří se připraví a teprve potom jdou
závodit. Případně mohou od sportování upustit, když zjistí, že jim to nějak nejde. My prožíváme život jaksi „naostro“
bez možnosti si ho vyzkoušet dopředu.

A žijeme jen jeden život. Rozlišovat
dobro od zla a rozvíjení toho dobrého
se učíme „v plném provozu“.
Proto nám Bůh nabízí odpuštění toho,
co jsme pokazili a také svou lásku. Tou
nás může naplnit do té míry, jak se jí otevřeme. Jak moc toužíme šířit dobro. Jeho
láska a tvůrčí moc má možnost měnit náš
život postupně až k úplné proměně. On
také rozšiřuje naše srdce, že jsme schopni přát dobro stále více lidem.
Nechejme se Bohem milovat, upevněme či obnovme své přátelství s ním
a pak nás může naplnit pravá radost.
Ta pak úplně nezmizí ani ve chvílích těžkých zkoušek. ◄

BRATRUŠOVSKÁ TRAGEDIE
– vzpomínková akce se uskuteční 30. 3. 2022
ve 14 hodin u hrobu obětí.

BOHOSLUŽBY VE SVATÉM TÝDNU A O VELIKONOCÍCH

TRADIČNÍ AKCE VELIKONOCE U NÁS

Zelený čtvrtek 14. 4. – Nová Hradečná 16 hodin.

– 9. 4. 2022, více info uvnitř zpravodaje

UNIČOVSKÁ TENISKA – 23. 4. 2022
start v Nové Hradečné v době od 8.00 do 10.30 hod.
trasy 6 km, 11 km a 20 km.

ČARODĚJNICE – 30. 4. 2022
u Jána na Hůrce, začátek v 18.00 hod.

Žádáme občany, aby při venčení psů uklízeli po svých psech výkaly na veřejném
prostranství v obci, cestě a chodnících
a své psy měli pod trvalým dohledem.
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SETKÁNÍ GENERACÍ v neděli 8. 5. 2022
ve 14.00 hod., u příležitosti Svátku matek

Velký pátek 15. 4. – Nová Hradečná 16 hodin.
Velikonoční vigilie v sobotu 16. 4. – Nová Hradečná 20 hodin.
Neděle Zmrtvýchvstání 17. 4. – Nová Hradečná 7.50 hodin.
Pondělí velikonoční 18. 4. – Troubelice 7.50 hodin.

P. Karel Janečka
farář
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ZE ŽIVOTA MATEŘSKÉ ŠKOLY

ZE ŽIVOTA ZÁKLADNÍ ŠKOLY

Zpráva z MŠ
Třídíte – recyklujete? My ano!!!

►► Na rozdíl od loňského a předloňského jara, kdy jsme se učili distančně – na
dálku, tak byl letošní školní rok poznamenán jen občasným testováním na covid,
což nám nečinilo žádný problém a vzdělávání tak probíhalo běžným způsobem.
Snad se podařilo, a ještě do konce roku
podaří, dohnat skluz v učivu a zmírnit důsledky distančního vzdělávání.
Nejen my dospělí, ale i naši žáci jsme
zaskočeni vývojem situace v Rusku a na
Ukrajině. Dětem se snažíme celou situaci vysvětlit adekvátně jejich věku, ale
není to vždy jednoduché.
Dovolte mi, abychom se s Vámi podělili
o naše běžné radosti a starosti. Děti si ani
nestačily užít zimu s jejími radovánkami
a už nám na dveře klepe jaro. Poslední
únorový pátek před jarními prázdninami
jsme si ve škole zadováděli na maškarním karnevalu se soutěžemi a tanečky.
V březnu – měsíci knihy se chystáme
na návštěvu knihovny v Uničově i v naší
obci. Vedeme děti ke čtení a je vidět,
že samy rády po dobré knize sáhnou.
Máme projekt „1 kniha za měsíc“, kdy
žáci spolužákům svoji přečtenou knížku

TŘÍKRÁLOVÁ SBÍRKA
2022
V sobotu 8. ledna proběhla v naší obci
Tříkrálová sbírka. V letošním roce naši
koledníci vybrali částku 30 442 Kč. Děkuji všem koledníkům a jejich vedoucím za pomoc při letošní Tříkrálové
sbírce. Závěrem mi dovolte poděkovat
Vám všem, kteří jste svým příspěvkem
přispěli do pokladniček tříkrálové sbírky.

představí, doporučí a zhodnotí. Kromě
ochutnávkové bedýnky s ovocem z projektu Ovoce do škol máme připraveno
opět pokračování projektu „Hravě jíme
zdravě“, to se uskuteční koncem března.
Na začátek dubna jsme naplánovali pěveckou soutěž „Hradečanský slavíček“
a do poroty možná zasedne i zpěvák
Martin Šafařík. Před Velikonocemi určitě
vyneseme Moranu a přivítáme jaro. Také
se vydáme na „Putování alejemi“, což
připravujeme ke Dni Země. V květnu nás
čeká divadelní představení v Šumperku,
výroba dárečků pro maminky a návštěva
dopravního hřiště v Uničově. Na červen
je plánována exkurze do Prahy pro žáky
4. a 5. ročníku a týdenní pobyt ve škole
v přírodě, tentokrát ve středisku ekologické výchovy v Mladoňově, kam se moc
těšíme!
To, že se nám školní práce daří, snad dokresluje i fakt, že o naši školu má zájem
stále více dětí a rodičů z blízkého i vzdálenějšího okolí. Jsme rádi, že pozitivní
klima a výsledky naší práce byly kladně
hodnoceny v závěrečné zprávě kontrolní činnosti ČŠI, která na škole proběhla

v listopadu loňského roku. Naši školu
v současné době navštěvují děti z Nové
Hradečné, Plinkoutu, Šumvaldu, Uničova,
Dlouhé Loučky a Pískova.
Informace k zápisu do 1. ročníku:
Naše škola se bude řídit aktuálním
pokynem MŠMT. K zapsání dětí do
1. ročníku pro školní rok 2022/2023
postačí vyplněná Žádost o přijetí dítěte
k základnímu vzdělávání v naší škole,
která je již zveřejněna na webových
stránkách školy www.zsnovahradecna.
cz. Všechny potřebné informace již rodiče budoucích školáků obdrželi také
v MŠ. Pokud byste měli jakékoliv dotazy,
neváhejte nás tel. kontaktovat na čísle
739 303 615, příp. 585 032 307, nebo na
emailu zs.novahradecna@seznam.cz.
Přejeme Vám všem pevné zdraví a těšíme se na setkání na některé z našich
plánovaných akcí. ◄
Za ZŠ Nová Hradečná
Hana Ševčíková

►► Děti se tématu o odpadech věnují v letošním roce velice intenzivně.
Recyklují různé kelímky lahve, krabice.
Vyrábí z nich květináče, do kterých vysévají řeřichu, pažitku (tu si sypou na
pomazánky, a tak si zpestřují svačinky),
aksamitníky a slunečnice, které budou
vysazovat na záhony ve vchodu do školky. Na jaře budeme instalovat na zahradě vyvýšené záhony. I do nich budou
děti připravovat sazenice a vysévat zeleninu. Přicházející Velikonoce budou
také ve znamení recyklace a výroby velikonočních ozdob. V únoru byla vyhlášená soutěž – Vyrob figurku z plastu.
Děti s pomocí rodičů doma tvořily a do
školky přinesly roboty, koníky, panáčky,
květinky… Byla z toho velice pěkná výstava a všechny děti byly odměněny.
Třiďte odpad, opravdu to má smysl!!!
Děti poznají rozlišení kontejnerů na odpad podle barvy, co kam patří. Přináší do
školky starý papír, který skladujeme ve
sklípku u vchodu do budovy – dveře se
nezamykají. Také občané z vesnice mohou starý papír (NE KARTONY) v tomto
sklípku po celý rok ukládat. Na jaře bude
přistaven kontejner (tak jako na podzim)
a papír bude odvezen. Za získané peníze
se dětem zaplatí autobus do divadla do
Šumperka nebo na výlet.
Se zimou jsme se rozloučili maškarním
karnevalem, dvakrát se konal pro děti
program – Muzikoterapie.
Konal se také projektový den – Naše
kočka. V březnu přijedou kouzelníci. Se
zimou se rozloučíme tím, že spálíme
Moranu, uklidíme listí a na zahradě budeme ještě více než doposud. Je přece
škoda být zavření doma, když je venku
pěkně. Připravíme pro děti Zajíčkovu
velikonoční stezku. V dubnu bude projektový den – Zdravá 5: Jíme zdravě,
program o bylinkách a v závěru měsíce
čarodějnický rej na zahradě s pečením
hadů.
Zápis do mateřské školy na školní
rok 2022/2023 se bude konat v úterý
3. května v mateřské škole od 8.00 do
11.00 hod., nebo po dohodě s ředitel-

kou MŠ v náhradním termínu. K zápisu
přineste vyplněnou přihlášku s potvrzením od dětského lékaře (je ke stažení

na stránkách mateřské školy), rodný list
a očkovací průkaz dítěte k nahlédnutí.◄
Za MŠ Nová Hradečná
Zdeňka Maulerová
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BŘEZEN
V KNIHOVNĚ

►► Měsíc březen je již tradičně věnován knihám. Také mladší žáci naší školy
využili příležitost a navštívili 21. března
naši knihovnu. Byli obeznámeni s organizací a chodem knihovny, prohlédli si
její prostory a seznámili s knižním fondem. Vyprávěli jme si o bajkách, přečetli si ukázky a popovídali o knížkách.
Tři žáci využili tuto příležitost, vybrali si
knížky, které je zaujaly, a stali se tak našimi novými členy a čtenáři.
Na závěr mi dovolte malé ohlédnutí za
uplynulým čtvrtletím. Za měsíc leden,
únor a březen tohoto roku se uskutečnilo celkem 232 knižních výpůjček. Dospělí
čtenáři se tak rovněž řadí k pilným čtenářům a návštěvníkům knihovny. A za to jim
patří poděkování. ◄

SETKÁNÍ SENIORŮ

►► V Dne 8. března se konalo již tradiční setkání seniorů Nové Hradečné,
Libiny a Oskavy. Uskutečnilo se tentokrát v nově opraveném kulturním domě
v Oskavě. Přátelé z Oskavy pro nás připravili bohaté občerstvení, děti místní
školy se představily pásmem písní a také
jsme od nich dostali drobné dárky, které samy vyráběly. Drobné upomínkové
dárky jsme obdrželi i od pana starosty
Obecního úřadu Oskava. Bylo to velice
příjemně strávené odpoledne.

►► Opět jsme se v novém roce začaly scházet a s chutí se pustily do práce
s pedigem. Tvoření, radost z hotových
výrobků a společná setkávání nás těší.
S příchodem jara a letních měsíců nás
zavolá zahrádka, a tak na nějakou dobu
naši práci přerušíme. Ale už dnes plánujeme podzimní setkání. ◄

Na závěr jsme se dohodli, že v podobných setkáních budeme pokračovat
i v budoucnu. ◄

Svatava Rutarová
knihovnice

Pále ní

TVOŘENÍ S PEDIGEM

Za Klub seniorů Nová Hradečná
Marie Havelková

s rozumem
Více informací najdete na www.olk.hzscr.cz

Biologický odpad spalujte v ohništi, které je
bezpečně oddělené od okolního prostředí
například kameny či pískem.
Pokud klestí pálíte v přírodě, tak oheň
rozdělávejte alespoň 50 metrů od okraje
lesa a v dostatečné vzdálenosti od budov,
objektů a předmětů, které se mohou
snadno vznítit.
Oheň neroznášejte po okolí. Mějte vždy
připravený dostatek hasicích prostředků
pro případ, že by se oheň vymknul kontrole.
Nikdy nenechávejte ohniště bez dozoru.

KOTLÍKOVÉ DOTACE
BŘEZEN 2022
►► Využijte závěrečný čas pro získání
finanční podpory na nový tepelný zdroj
výměnou za Váš starý kotel.
Možná ještě nevíte, že Olomoucký
kraj připravil zvýhodněnou dotaci na
pořízení nového kotle (případně tepelného čerpadla nebo plynového kotle)
výměnou za Váš stávající starý kotel,
který již přestal splňovat emisní normy.
Možná ještě nevíte, že dotace dosahuje
95% pořizovacích nákladů (v maximální
výši, například u kotle, 130 000 kč) a že
dotace je určena především pro důchodce a rodiny s dětmi, ale i pro další
žadatele, kteří splní předepsané podmínky.
Měli byste vědět, že možnost předběžné registrace zájemců o dotaci
skončí pravděpodobně v květnu tohoto roku. Na před-registraci, která výrazně zvýší šanci všech, kteří tak učiní,
aby bezproblémově získali podporu,
zbývají tedy reálně pouze dva měsíce
času.
Dobrá zpráva je, že výměna kotle
může v klidu proběhnout, až skončí
topná sezóna a bude opět teplo a pokud o dotaci požádáte, na výměnu kotle dostanete nejméně ještě jeden rok
času k dobru.
Pokud by vám přišla vhod pomoc
s výměnou starého kotle, prosím
kontaktujte nás na telefonním čísle
736 196 302 popřípadě se obraťte pro
informace na obecní úřad. ◄

Ukliďme

Novou Hradečnou
2. dubna 2022

Hasiči radí, j ak s e chovat při pá len í klestí

Pokud se rozhodnete pálit klestí na zahradě
či jinde v přírodě, nečiňte tak za silného
větru nebo v období extrémního sucha.
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Ohniště důkladně uhaste buď zalitím
vodou, nebo zasypáním zeminou. V
případě velkého množství odpadu je nutné
po dobu 5 dnů nebo do vydatného deště
místo pálení pravidelně kontrolovat.
Právnické a podnikající fyzické osoby jsou
povinny spalování hořlavých látek na
volném prostranství předem oznámit
hasičskému záchrannému sboru kraje. I
občanům doporučujeme, aby pálení hlásili,
a to zde: https://paleni.izscr.cz/

Upozorňujeme, že plošné vypalování trávy
a porostů je zakázáno! Pokud platí navíc
ve vaší obci i zákaz palení, respektujte ho.
Jinak vám hrozí pokuta až 25 tisíc korun.

Sejdeme se v 8,30 hodin
před školou a hasičárnou

Pytle zajištěny,
nezapomeňte na pevnou obuv!
Pokud již nyní víte o černé skládce
prosím o její nahlášení. Děkuji

Gogolková Renča
723 734 435
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Křížovka o cenu
Číslo 6
POMŮCKA:
BJ, FRAN,
LORO,
PELIOM

KÓD
ISLANDSKÉ
KORUNY

1. DÍL
TAJENKY

PRŮSVITKA

NICKA

ROD
VELKÝCH
PAPOUŠKŮ

DRUH
TYKVE

ZÁKLAD
UMĚLÝCH
BARVIV

RUKAVIČKÁŘSKÁ
USEŇ

UMĚLÝ
JAZYK

PLANETA

VELKÁ
MÍSTNOST

ČÁSTI
TÝDNŮ

MÍCHATI
KVEDLAČKOU
CHŮVA
(dětsky)

INICIÁLY
TENISTY
LENDLA

MÓDNÍ
OBCHOD

„Nevím, dcerko, proč chodíš ke kartářce. Já
jsem ti už . . . (viz tajenku).�

PAROHÁČ
ŘECKÉ
PÍSMENO

PŘÍMÉ
BOXERSKÉ
ÚDERY
(zastarale)

BEZPILOTNÍ
LETADLA

HALOVÝ
PRVEK
SVĚTLOVLASÝ

ZNAČKA
HEKTOPASCALU

SKVRNITÝ
KREVNÍ
VÝRON
V KŮŽI

SVINOVACÍ
ZÁVĚSY

ZNAČKA
SAMARIA

VÝSLEDEK
DOSTIHŮ

ODMĚNA
ZA PRÁCI

SKVRNITÍ
PSI

KMENY
(knižně)

ČÁRA
PEREM

PLODY
OBILNIN

PSÍ
PLEMENO

ZNAČKY
TÓNŮ

OPAK
HODNÝCH

MLÁDĚ
KOSA

MÁMINA
SESTRA

DRUH
MASA

NEMOTORA
(hanlivě)

TÁBORNÍK
UTRŽENÉ
KUSY
LÁTKY

ZÁBAVY
(expresivně)
ČLOVĚK
(z latiny)

STŘEDY

STOLNÍ
HRA

GÁZY

KUŽEL
A JEHLAN

LÉČIVÁ
ROSTLINA

INICIÁLY
KAISERA

S ODŘENÝMA UŠIMA

DÁMSKÝ
PLÁŠŤ

UNIVERZITNÍ
HODNOST

PODNIK
ZAHR. OBCH.
(zkratka)

POTULOVÁNÍ

PAROHÁČ
ZÁRMUTKY

SDĚLENÍ
VYJÁDŘENÁ
SLOVY

SLOVENSKY
„JEV�

ŠOUPAVÉ
KROKY

HAJDY
(řidčeji)

ZNAČKA
NANOAMPÉRU

POKRM
(knižně)

MUŽSKÉ
JMÉNO
JMÉNO
ZPĚVAČKY
PAVONE

OPAK
ODBORNÍKA

INICIÁLY
REŽISÉRA
VADIMA

2. DÍL
TAJENKY

RUDÉ
SICILSKÉ
VÍNO

STUPEŇ
DEVONU

BAKTERIE
KULOVITÉHO TVARU

NÁZEV
ZNAČKY
NEWTONU

BLYŠTĚNÍ

PLST
(obecně)

INICIÁLY
ZPĚVÁKA
SKUPINY
KATAPULT

SPZ
LIBERCE

CIZÍ ÚČET

CHYBY
(expresivně)

NOČNÍ
PTÁK

ITALSKÁ
ŘEKA

VODIVÁ
LÁTKA

PRODEJNÍ
STŮL

VÁNOČNÍ
PÍSEŇ

CELNÍ KÓD
BENINU

PATŘÍCÍ
MNĚ

BAŇATÁ
NÁDOBA

SOŠKA
BŮŽKA
LÁSKY

PLETICHY
(hanlivě)

ČÍŠNÍCI
ROZNÁŠEJÍCÍ
KÁVU

TROPICKÝ
PLOD

Své
odpovědi
můžete zaslat emailem na podatelna@novahradecna.cz neboKŘÍŽOVKY
osobně odevzdat
v kanceláři
strana
6
PLNÉ
FÓRŮobecního
6/2017
úřadu ve tvaru (tajenka, jméno, příjmení, bydliště). Uzávěrka došlých odpovědí je do 30. 4. 2022. Ze správných odpovědí
bude za přítomnosti starosty obce vylosován jeden výherce, který získá věcnou cenu.
Výherce z minulého čísla: Marie Obíralová, Nová Hradečná 34

