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NOVÁ HRADEČNÁ
ZPRAVODAJ OBCE l e t n í
Vážení spoluobčané,
máme za sebou opravdu složité období,
které začalo koronavirovou krizí, která změnila mnohým jejich běžný život.
V této době bylo nutné kromě jiného zajistit zásobení rouškami. Proto bych rád
poděkoval všem, kteří se podíleli na jejich
výrobě a také za dodání materiálu paní
Blance Hübnerové (Urbáškové).
A jako by to nestačilo, tak nás nedávno
postihly výrazné lokální přívalové deště,
které s sebou přinesly zatopené sklepy a studny, cesty znečištěné bahnem.
Není to nic příjemného, ale naštěstí jsme
nedopadli tak zle jako sousední obce.
A opět se našli obětaví lidé, kteří přiložili
ruce k dílu. Tentokrát to byli především
naši dobrovolní hasiči. Zajistili pomoc
v naší obci a také se významně podíleli na
odstraňování škod i v okolních těžce zasažených vesnicích. Prokázali příkladný postoj k pomoci a za to jim patří velké díky.
Jakoby příroda zvedala varovný prst
nad naším přístupem k ní. Když se procházím po okolí, tak pozoruji, jak nám
doslova před očima mizí les v okolí Bradla. Vidím, jak se z polí stává beton, jak
je zdevastovaná krajina a odkaz našich
předků. Říkám si, kdy si to plně uvědomíme a hlavně s tím začneme něco
dělat? Kdy zase začneme poctivě hospodařit na našich polích, chovat se zodpovědně v našich lesích? Kdy se vrátíme
k pěstování plodin pro nás důležitých?
Kdy se vrátíme k hluboké orbě, kdy obnovíme meze, aleje? Kdy založíme mokřady? Kdy budeme řešit meliorace?
Abychom neměli strach při každém větším dešti, že nám vyplaví obec. Anebo

naopak, abychom marně nehledali vodu
ve studních. Máme v naší republice celou řadu odborníků, kteří nám říkají, co
máme dělat, ale...
INVESTICE V NOVÉ HRADEČNÉ BUDE
OHROŽENA

Jak jsem psal v minulém čísle, obec Nová
Hradečná podala letos žádost na Ministerstvo životního prostředí, abychom
mohli čerpat dotaci z Národního fondu
na kanalizaci. Jedná se o akci za 100 milionů korun, kterou by mohly z 64 %
procent pokrýt prostředky z dotace. Spoluúčast ve výši 36 milionů musí obec dát
ze svého. Pokud stát sebere obcím 20 %
příjmů, bude investice ohrožena.
Podmínkou získání dotace je nutnost
doložení finančních prostředků na úhradu vlastního podílu. Vzhledem k dobrému hospodaření v obci, dala banka záruku, že poskytne úvěr i 20 milionů korun.
Rozpočet obce Nová Hradečná je na
straně daňových příjmů ve výši 10 milionů. Každá obec, tedy i Nová Hradečná,
má určeno, že vynaloží 20 % na investice.
Jednoduchými kupeckými počty se půjčka od banky ve výši 20 milionů bude po
2 milionech splácet 10 let.
V tuto chvíli se situace značně zkomplikovala. Záměr vládních opatření snížit
obecní rozpočty o 10 až 20 procent by
prakticky znamenala omezení schopnosti splácet bankovní úvěr. Navíc můžeme
předpokládat, že po koronavirové krizi
přijde i krize hospodářská, která může
znamenat další výpadek obecních příjmů.
V případě, že naše obec získá dotaci
a budeme si brát úvěr z banky dle naše-

ho záměru, tak se dostaneme do potíží.
Dalším úskalím může být, že nám banka
úvěr vůbec neposkytne, neboť naše příjmy budou krácené. Druhou hrozbou je
to, že úvěr budeme mít přiklepnutý, ale
nebudeme mít z čeho splácet, protože
2 miliony budou chybět.
Věřme však, že se nenaplní katastrofické
scénáře a že tak budeme moci uskutečnit a úspěšně dokončit naše plánované
záměry.
Ing. Tomáš Müller
starosta
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SPOLEČENSKÁ KRONIKA

NOVÁ HRADEČNÁ

		Narodili se
Matyáš Rozkovec, Martin Urbášek, Jan Smékal, Teodor Wywial
Rodičům nových občánků gratulujeme a přejeme mnoho šťastně prožitých chvil.

PÁTEK

		Jubilanti
duben – Marie Kubíčková, Marie Lukášová, Věra Bolfová, Josef Lukáš, Karel Ochránek, Jiřina Petrová, Miloslav Navrátil,
Emilie Ryšavá, Marie Havelková, Jaroslava Teplíková, Marianna Dostálová, Karel Kalus
květen – Jiří Cikryt, Anna Mrázová, Edita Pavlíková, Jaroslav Hampl, František Dorušák, Jan Polách. Emil Macoun,
Marie Petrová, Věra Kalusová, Petr Ondruch, Marie Ondruchová
červen – František Polách, František Obíral, Jaromír Dvořák, Karla Solovská, Marie Poláchová, Alenka Čanová,
Jana Müllerová, Zdenka Dorušáková
Obec Nová Hradečná touto cestou gratuluje k významnému životnímu výročí
a přeje do dalších let pevné zdraví, štěstí a spokojenost.

Pivní festival
18.00 hod. Divadlo pro děti Dana Taraby
a balonkový klaun
21.00 hod. Letní kino film
17.00 hod.

VLASTNÍCI

SOBOTA

		Opustili nás
Věra Buxbaumová a Václav Dorušák
Vyjadřujeme touto cestou upřímnou soustrast pozůstalým.
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14.00-20.00 hod.

Výstava drobného zvířectva

INFORMACE OBECNÍHO ÚŘADU

AREÁL TJ SOKOL
21.00 hod.

SVATOVAVŘINECKÁ
POUŤ

NABÍDKA PRÁCE

KONTEJNER
NA BIOODPAD

► Svatovavřinecká pouť v Nové
Hradečné letos připadá na neděli
9. 8. 2020. S programem počítáme
v obdobném duchu jako vloni, pokud vše půjde dobře a nerozjede se
znovu další vlna koronaviru.

► Hledáme zájemkyni/zájemce
o pravidelnou úpravu květinových
záhonů v obci. Zejména se jedná
o záhon v Hradci na křižovatce. Pokud si chcete přivydělat, je to příležitost pro Vás. Bližší informace získáte při osobní návštěvě na obecním
úřadě nebo na tel.: 585 032 264.

Oznamujeme občanům, že přistavování kontejneru na bioodpad
bude omezeno, protože při možnosti umísťování větví na stanoviště za obchodem je pro obec
neekonomické vyvážet poloprázdný kontejner na bioodpad.
KONTEJNERY BUDOU PŘISTAVENY:

Již nyní se však můžete těšit na
tradiční letní kino s malým pivním festivalem v pátek a divadelním pohádkovým představením
pro děti. S pohádkou přijede pan
Daniel Taraba a součástí bude
vystoupení balónkového klauna. V sobotu a neděli nás čeká
chovatelská výstava drobného
hospodářského zvířectva. Pouťová zábava již tradičně proběhne v sobotu od 21 hod. V neděli
se můžete zúčastnit některé ze
slavnostních poutních mší v našem kostele a na place navštívit
jarmark. Také letos nebudou chybět pouťové atrakce a lunapark
pro děti na Hasičské louce a opět
máme přislíbeno, že vstupné na
téměř všechny atrakce od pátku
do neděle bude 20 Kč.

► TJ SOKOL Nová Hradečná hledá
správce hřiště. Jedná se o přípravu hřiště (lajnování, praporky,
sítě na brány) před fotbalovými
zápasy v Nové Hradečné. Bližší informace můžete získat u předsedy spolku Ing. Jaroslava Ševčíka,
tel.: 606 665 896.

Z JEDNÁNÍ
ZASTUPITELSTVA
OBCE
► Zastupitelé obce schválili příspěvek ve výši 20 000 Kč, který
bude zaslán na transparentní účet
obce Šumvald zřízený Olomouckým krajem.

24. 7. – u Klárů
7. 8. – u OÚ
21. 8. – u ZD

4. 9. – u Klárů
18. 9. – u OÚ
2. 10. – u ZD

Samozřejmě zůstává možnost zavést bioodpad do Sběrného dvora
Libina vlastním autem.
OTEVÍRACÍ DOBA:
Po a St: 9 -12 hod. a 13-18 hod.
So: 8 -11 hod.

Tradiční pouťový karneval
hraje skupina LIVIN
vtupné 100 kč

NEDĚLE
KOSTEL SV. VAVŘINCE
8.00 hod. Ranní poutní mše svatá | 10.00 hod. Poutní mše svatá
po mších a od 15.00 hod. Misijní jarmark | 14.30 hod. Svátostné
požehnání | 15.00 hod. Posezení na faře s kapelou

PLAC U KOSTELA
8.00-12.00 hod.

Lidový jarmark

ŠVESTKOVÝ SAD (za Rutarovým)
8.00-17.00 hod.

Výstava drobného zvířectva

AREÁL TJ SOKOL
15.00 hod.

Pouťové čaje - Festival autorské hudby

PODĚKOVÁNÍ
► Děkujeme všem občanům, kteří
se podílejí na údržbě prostranství
před svými domy a zvelebují tak
naše společné životní prostředí.

Doprovodný program pro děti na Hasičské louce (pouťové atrakce, lunapark) od pátku do neděle.
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ZE ŽIVOTA ZÁKLADNÍ ŠKOLY

obložíme novou nádobu na dešťovou
vodu, která je nainstalována u budovy
školy. Oběma externím spolupracovníkům velmi děkuji za pomoc při realizace těchto projektových dnů.

řeli nové prvky nainstalované na školní
zahradě a školu tak připravili na návrat
žáků k 25. 5. 2020. Do školy nastoupily
dvě třetiny žáků a začalo společné dolaďování probraného učiva z domácího
vzdělávání. S žáky, které si nechali rodiče doma, pokračovalo vzdělávání na
dálku.

Bohužel se ani naší škole nevyhnuly
problémy s letošní „velkou vodou“. Po
náhlém přívalovém dešti, který napáchal obrovské škody v sousední obci
Šumvald, došlo k zatečení vody do
výtvarné dílny a školní výdejny stravy.
Z tohoto důvodu jsme dětem rozdali
vysvědčení již v pátek 26. 6. a od pondělí 29. 6. jsme již začali s vysoušením
a dalšími stavebními pracemi. Díky
vstřícnosti pana L. Obírala a Z. Obírala,
jsou stavební práce již v plném proudu. V obou místnostech je již oseka-

V červnu se nám podařilo ještě zrealizovat dva projektové dny. První
jsme nazvali „Hravě žij zdravě“ a byl
zaměřený na zdravou výživu. S paní
Mgr. Ilonou Müllerovou, specialistkou
na nutriční poradenství, jsme strávili příjemné dopoledne, během něhož
se žáci dozvěděli spoustu zajímavých

ná omítka a jsem ráda, že ruku k dílu
přiložili i naši bývalí žáci Ladík Obíral
a Filip Janíček, vnuci pana zedníka. Věřím, že se již nic dalšího nepřihodí, vše
se zvládne do konce prázdnin opravit,
abychom společně mohli nový školní
rok zahájit v klidu a pohodě.
Všem žákům, jejich rodičům i zaměstnancům školy přeji zasloužený prázdninový odpočinek, žákům 5. ročníku, kteří
od nás odchází na 2. stupeň do ZŠ Troubelice úspěšný start v jejich novém působišti. Se všemi ostatní se setkáme
v novém školním roce 2020/2021, který zahájíme v úterý 1. září.◄
Soňa Trávníčková
ředitelka ZŠ

ZE ŽIVOTA MATEŘSKÉ ŠKOLY

Zpráva z MŠ
►► Přejeme všem rodičům a jejich dětem pěkné prožití letních prázdnin.
Zveme rodiče na krátkou pravidelnou informační schůzku 25. srpna v 17.00 hod.
v mateřské škole, kde budou seznámeni
s organizací nového školního roku. ◄
Zdeňka Maulerová
ředitelka MŠ

Z NAŠÍ FARNOSTI
►► Druhá polovina letošního školního roku byla poněkud zvláštní. Ve škole
jsme společně s žáky moc času nestrávili. Stejně jako všechny školy nás zasáhlo mimořádné opatření ministra zdravotnictví, kterým byla od 11. 3. 2020
zakázána osobní přítomnost žáků ve
školách. Přišlo to jako blesk z čistého
nebe a všichni učitelé museli okamžitě
reagovat na tuto novou situaci. Zahájili jsme způsob distanční výuky formou
domácího vzdělávání. Začátky nebyly
jednoduché, ale postupně se vše podařilo zvládnout. Velký dík patří rodičům za jejich vstřícný přístup a snahu

zadávané úkoly týden co týden s dětmi
plnit. Postupně začala také fungovat
online výuka u žáků 4. a 5. ročníku.
Prvňáčci četli online s paní učitelkou
alespoň jedenkrát týdně přes aplikace
na mobilním telefonu. Fungoval také
způsob předávání podkladů a materiálů k výuce a jejich následné kontrole
přes „boxíky“ u školy. Touto cestou chci
všem učitelům poděkovat za maximální pracovní nasazení, díky kterému
jsme tuto situaci zvládli. Ostatní zaměstnanci školy se věnovali činnostem,
na které jindy nezbývá čas. Roztřídili
a zalaminovali spoustu pomůcek, nat-

informací o zdravé výživě. Společně
sestavili zdravý jídelníček a připravili si dvě velmi chutné pomazánky, ze
kterých si připravili zdravou svačinku. Protože se z hygienických důvodů
nemohly propojit děti z jednotlivých
třídních skupin, pracovaly v jednotlivých skupinách a udělané pomazánky
si navzájem ochutnaly. Druhý den byl
ve znamení polytechnické výchovy.
S panem Dominikem Gardoněm, který
s námi na tomto projektu spolupracoval coby odborníkem z praxe, si starší
děti smontovaly ptačí budky a společně natíraly dřevěné plotovky, kterými

POZVÁNÍ NA POUŤ
►► V první polovině letošního roku
jsme byli poněkud omezeni ve vzájemném setkávání. Mnoho tradičních akcí
se muselo zrušit nebo odložit. Tato situace by už snad neměla nastat při tradiční pouti k poctě sv. Vavřince v našem
farním kostele. Proto přijměte pozvání
na tuto pouť. Můžeme při ní děkovat
za překonání různých těžkostí. Můžeme
prosit o další ochranu pro naši obec.

Události posledních týdnů nám připomínají, že nejsme pány situace. Snadno se
může stát něco, s čím nepočítáme. Pouť
se uskuteční v neděli 9. srpna. Bohoslužby budou v 8.00 hod. a v 10.00 hod. Kazatelem bude misionář P. Ján Jakubovič
ze společnosti sv. Vincence, který působí v Lošticích. Dopoledne bude u kostela
probíhat tradiční misijní jarmark. Prodejem různých výrobků z domácí výroby získáváme prostředky pro děti na
Haiti, které má farnost na dálku v adopci. Zajišťujeme jejich vzdělání, aby měli
lepší perspektivu na uplatnění v životě.

Pokud by někdo chtěl podpořit tento
jarmark a přinést nějaký svůj produkt,
může ho odevzdat na faře do pátku
7. srpna. Odpoledne ve14.30 hod. bude
v kostele svátostné požehnání a po něm
bude posezení na farním dvoře. Kdo
bude chtít, bude si moci zazpívat. Kdo
se na to necítí, může poslouchat nebo
si povídat s druhými. Dobroty k pohoštění budou také k dispozici. Všichni jste
srdečně zváni.◄
Karel Janečka
farář

Fotbal - rozpis 2020

VÁ

Fotbal - rozpis 2021

Ne 2. 8. 16.30 hod.

Sokol Nová Hradečná - Sokol Bohuňovice "B"

Ne 21. 3. 15.00 hod.

Sokol Střelice - Sokol Nová Hradečná

So 8. 8. 17.00 hod.

SK Grygov - Sokol Nová Hradečná

Ne 28. 3. 15.00 hod.

Sokol Nová Hradečná - FK Horka nad Moravou

Ne 16. 8. 16.30 hod.

Sokol Nová Hradečná - Sokol Střelice

Ne 4. 4. 15.30 hod.

SK Šumvald - Sokol Nová Hradečná

So 22. 8. 16.30 hod.

FK Horka nad Moravou - Sokol Nová Hradečná

Ne 11. 4. 15.30 hod.

Sokol Nová Hradečná - FK Přáslavice

Ne 30. 8. 16.30 hod.

Sokol Nová Hradečná - SK Šumvald

So 17. 4. 16.00 hod.

Sokol Příkazy - Sokol Nová Hradečná

So 5. 9. 16.00 hod.

FK Přáslavice - Sokol Nová Hradečná

Ne 25. 4. 16.00 hod.

Sokol Nová Hradečná - FK Hlubočky "B"

Ne 13. 9. 16.00 hod.

Sokol Nová Hradečná - Sokol Příkazy

Ne 2. 5. 16.30 hod.

Sokol Nová Hradečná - FC Lužice

Ne 20. 9. 10.15 hod.

FK Hlubočky "B" - Sokol Nová Hradečná

So 8. 5. 16.30 hod.

SK Slatinice "B" - Sokol Nová Hradečná

So 26. 9. 15.30 hod.

FC Lužice - Sokol Nová Hradečná

Ne 16. 5. 16.30 hod.

Sokol Nová Hradečná - SK Červenka

Ne 4. 10. 15.00 hod.

Sokol Nová Hradečná - SK Slatinice "B"

So 22. 5. 16.30 hod.

TJ Blatec - Sokol Nová Hradečná

So 10. 10. 15.00 hod.

SK Červenka - Sokol Nová Hradečná

Ne 30. 5. 16.30 hod.

Sokol Nová Hradečná - Sokol Újezd

Ne 18. 10. 14.30 hod. Sokol Nová Hradečná - TJ Blatec

Ne 6. 6. 17.00 hod.

FC Sigma Hodolany - Sokol Nová Hradečná

Ne 25. 10. 14.30 hod. Sokol Újezd - Sokol Nová Hradečná

Ne 13. 6. 16.30 hod.

Sokol Nová Hradečná - Sokol Dlouhá Loučka

Ne 1. 11. 14.00 hod.

Sokol Nová Hradečná - FC Sigma Hodolany

Ne 20. 6. 17.30 hod.

Sokol Bohuňovice "B" - Sokol Nová Hradečná

So 7. 11. 14.00 hod.

Sokol Dlouhá Loučka - Sokol Nová Hradečná

Ne 15. 11. 14.00 hod. Sokol Nová Hradečná - SK Grygov

►► Mladí členové Sokola a SDH
v Nové Hradečné uspořádali v naší obci
dne 10. 7. 2020 benefiční koncert za
účasti 6 hudebních skupin. Výtěžek této

BENEFIČNÍ KONCERT

akce ve výši 26 500 Kč bude zaslán na
transparentní účet zřízený Krajským úřadem Olomouckého kraje. ◄

SDH NOVÁ HRADEČNÁ
►► Letos je to 140 let od založení prvního sboru v obci, a to v Hradci. Již od
minulého roku jsme připravovali oslavu
tohoto výročí s bohatým programem,
ale situace s nemocí COVID nám nedovolila akci uspořádat. Oslavu uskutečníme pravděpodobně příští rok.
Napilno má letos jednotka obce. 18. 1.
se konala výroční schůze za rok 2019 a po
slavnostní večeři jsme byli vysláni operačním střediskem k požáru komínu.
Další událostí byla 7. 3. technická pomoc
– vyčištění stavidel na splavu a uvolnění průtoku. Následně nastala pandemie
COVID a i v této době jsme byli nasazení,
17. 3. ke spolupráci s PČR při hlídání uzavřené oblasti. Jednotka byla připravena
i na rozvoz potravin do uzavřených oblastí, to nakonec nebylo potřeba.
14. 4. se ve večerních hodinách rozhořel požár u turistického chodníku na
Bradlo, nejspíše od nedopalku. Díky naší
Tatře, která se jako jediná dostala až na
místo požáru, se podařilo zabránit dalšímu šíření ohně.

Chtěl bych poděkovat všem členům
jednotky a sboru za nasazení, bez nich
by to nešlo. Poděkování patří také občanům, kteří přišli na pomoc. Velké díky
patří panu starostovi, který byl vždy
tam, kde bylo potřeba.

HR ADEČ

N

NO

TJ SOKOL NOVÁ HRADEČNÁ
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Smutným zásahem byla asistence při
pálení včelstev v obci. Bylo velmi smutné vidět všechny včelaře, kteří přišli
o svou radost, své včely.
7. 6. přišly prudké deště, kdy po hodině
přišel první výjezd na žádost pana starosty na čerpání vody a pytlování proti
tekoucí vodě přes rodinné domy v okolí
bývalé tel. budky. Bouřky nepřestávaly
a začali jsme tušit, že bude dlouhá noc.
Ve 22.30 hod. přišlo vyslání na záchranu
osob uvězněných v autě v obci Šumvald.

Během cesty k zásahu bylo ve vysílačce
slyšet, že se děje něco velkého. Při příjezdu do Šumvaldu už tekla obcí velká
řeka. Záchrana osob je pro nás prioritou, a tak jsme rozhodli vydat se Tatrou
proti proudu a lidi se pokusit zachránit.
Jenže po pár metrech začala voda tak
rychle stoupat, že jsme ji měli až po
okna. Tatra si nacucla do motoru a i my

zůstali uprostřed živlu. Chvíli to vypadalo, že se z toho nedostaneme. Královnu
se podařilo ale nastartovat a mohli jsme
couvnout do bezpečí. Lidé na nás volali z domů, abychom je zachránili a vytáhli. Bezmoc, kterou jsme s klukama
cítili, byla hrozná. Nezbývalo nám nic
jiného než počkat na záchranné čluny,
abychom se k nim mohli dostat. Během
tohoto čekání jsme byli svědky vloupání do již opuštěných domů. Tyto hyeny
jsme stihli zadržet a předali PČR.
Bylo nám jasné, že se voda vylije z řeky
i u nás v obci. Rozdělili jsme se a půlka
jednotky se vrátila domů na evakuaci
spodních domů v Hradci.
Pro zajímavost v tu noc bylo nasazeno
přes 60 jednotek na evakuaci a záchranu v okolních obcích.
Kolem 3 hodiny ranní jsme byli posláni zpět do naší obce, kde jsme hlídali
domy až do rozednění. Ráno jsme začali
s úklidem a čerpáním vody ze sklepů.
Na pomoc přijela i jednotka z Troubelic.
Práce na odklízení trvaly až do večerních
hodin. A abychom toho neměli málo,
byli jsme vysláni k požáru autovraku
u Vochtrovny, kam jsme jeli vyprostit zapadlou CAS z HZS Uničov.
V úterý ráno v 7 hodin jsme byli posláni
opět do Šumvaldu, kde jsme zasahovali až do pátku. Naše děvčata ve čtvrtek
uspořádala humanitární sbírku pro obce
Šumvald a Oskava. Díky občanům se
podařilo celou hasičárnu naplnit spotřebiči, dezinfekcí, pitnou vodou a potřebnými věcmi. V pátek se vše rozvezlo
do postižených obcí. V sobotu 13. 7. nás
operační středisko vyslalo na pomoc do
Oskavy. Každý večer po výjezdech jsme
čistili studny u nás v obci.
Moc mě potěšilo, když jsme viděli
v Šumvaldu naše spoluobčany z Hradečné, kteří tam jezdili pomáhat. Byl jsem

hrdý na to, že jsou od nás a pomáhají.
Týden po povodni přišly další velké
srážky a opět bylo potřeba naší pomoci. Dělali jsme vše, aby se situace u nás
v obci neopakovala. Pan starosta byl
celý den při nás a pomáhal všude, kde
bylo zapotřebí. Bylo to velice náročné
období, jak po psychické, tak i po fyzické
stránce.

Poděkovat chceme i občanům za železný
šrot, za výdělek jsme nakoupili záchranné vesty, protože zkušenost se záplavami
nás zase něco naučila. Na závěr, pokud by
měl někdo chuť a srdce rozšířit naše řady
ve výjezdové jednotce, tak ať se nestydí
a přijde se za námi podívat.◄
Za SDH Nová Hradečná
Kunert Jaroslav ml.

Srdečně Vás zveme do NOVĚ OTEVŘENÝCH PROSTOR

Poradenství a konzultace
Bachovy květové esence, Aromaterapie, Bylinky,
Klid a harmonie ve Vašem emočním životě.
Vhodné pro miminka, děti, teenagery, studenty, dospělé,
těhotné, seniory, zvířátka i rostliny.
Andělská léčivá terapie
Pomoc na míru pro Vaše tělo i duši,
harmonizace čaker, energetické odstranění bloků

Blanka Motánová
783 97 Paseka 18, tel. 603 468 004
BlankaMotanova@seznam.cz Facebook, WhatsApp, Messenger

Otevírací doba dle objednávek.
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Křížovka o cenu

SOUTĚŽ O CENY: 1 x 1500 Kč, 5 x 300 Kč

Číslo 1

Soutěžní křížovka
POMŮCKA:
AMATOL,
BANDERA

VZOREC
FOSFIDU
CÍNU

CHEMICKÝ
PRVEK
(zn. Ce)

VPRAVIT
PO KAPKÁCH

PŮVODCE
DÍLA

ZVUK PŘI
PRASKNUTÍ

VELBLOUDÍ
KŘÍŽENEC

INICIÁLY
BÝVALÉHO
PŘEDSEDY
VLÁDY
ČERNÍKA

NÁPLŇ
CIGARET

UKUTÝ

SPOJIT
SEŠÍVAČKOU

3. DÍL
TAJENKY
SIBIŘSKÝ
VELETOK

VYHYNULÝ
DIVOKÝ
DRUH TURA
DOMÁCÍHO

ČÁST
KABÁTU
SOUŘADICÍ
SPOJKA

PRAVOSLAVNÝ
DUCHOVNÍ

ŽABÍ
HLAS
VYHLOUBENÍ RYTÍM

ZDVIŽ
ZUBNÍ
POVLAK

STŘEDOVĚKÝ
NÁJEZDNÍK
SLOVENSKÁ
ŘEKA

SPOJOVACÍ
SOUČÁST

INICIÁLY
FYZIKA
TORRICELLIHO

„Lidi, mějte . . . (viz tajenku)!�

PROSPEKTOR
RYTMICKÉ
CELKY

NA KTERÉM
MÍSTĚ

ZKRATKA
AKADEMIE
MÚZICKÝCH
UMĚNÍ

JMÉNO
LITERÁTKY
STÝBLOVÉ

VRÁVORAVOST
NÁRODNÍ
LISTY (zkr.)

KONTROVERZNÍ
UKRAJINSKÝ POLITIK (Stepan)

VOJENSKÁ
VÝBUŠNINA
ÚKON ŠERMÍŘE ŠAVLÍ
ŠKVÍRA

1. DÍL
TAJENKY

INICIÁLY
REŽISÉRA
RYCHMANA
EMIL
ZÁTOPEK

2. DÍL
TAJENKY

MALÉ
KACHNY

ÚŘEDNÍ
PÍSEMNOSTI

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. 8. 2020. Ze správných odpovědí bude za
přítomnosti starosty obce vylosován jeden výherce, který získá věcnou cenu.
Výherce z minulého čísla: Josef Hoffinger,
Nová Hradečná 96

Přišlo nám poděkování.

PŘENESENÍ
BARVY
Z RAZÍTKA
NA PAPÍR

FORMA
LYRICKÉ
BÁSNĚ

ZVÍŘECÍ
ÚSTA

