čtvrtletník obce Nová Hradečná | ročník 19. | č. 3 | říjen 2021 | povolení číslo MK – ČR – E – 14853

podzimní
Vážení spoluobčané!
V úvodu bych vám chtěl poděkovat
za vaši trpělivost, s jakou přistupujete k výstavbě kanalizace v naší obci.
Dopravní omezení, prach a hluk vám
zcela jistě přináší řadu komplikací, či
útrap a vím, že není snadné se s nimi
vypořádat. Při budování kanalizace
jsme naštěstí zatím nemuseli řešit nějaký závažný technický nebo stavební
problém. Ohledně financí se držíme
rozpočtu a zatím vše vychází do koruny
přesně. Věřím, že dílo zdárně příští rok
dokončíme a obec zadlužíme jen minimálně.
Přeji vám co nejvíce slunných dnů
a pozitivní energie, aby na nás covid již
neměl sílu.
Ing. Tomáš Müller
starosta

autorkou fotografií je paní Svatava Rutarová

|2|

SPOLEČENSKÁ KRONIKA
		Narodili se
Michaela Holínková, Tomáš Holub, Stella Pešková
Rodičům nových občánků gratulujeme a přejeme mnoho šťastně prožitých chvil.
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Ale já dávám přednost knížce, kterou si
mohu vzít do rukou, listovat v ní a kdykoli se k ní vracet.

ZAČÍNÁME OPĚT
S PEDIGEM

Myslíte si, že hmotné knihy jednou
vymizí?
Ne, myslím si, že ne. Mají stále pro mnoho lidí svoje kouzlo.

►► Tak jsme se dočkali! Doba koronavirová nás donutila změnit naše plány.
Ale buďme optimisty a věřme, že to nejhorší je už za námi a my se tak můžeme
pomalu vracet k tomu, co máme rádi
a co nás baví a zajímá. Opět zahajujeme
kroužek pletení z pedigu. Přijít mohou
všichni, kdo rádi něco tvoří a nebojí se
zkoušet nové věci. Přivítáme mezi sebou
nejen mírně pokročilé, ale i začátečníky.

Čím je kniha pro Vás?
Knížka je pro mne stále velká radost.

		Jubilanti
červenec – Anežka Maulerová, Marie Kovářová, Bohuslav Müller, Anna Dobrozemská, Brigita Langerová,
Jarmila Šobotová, Drahomíra Drbalová, Anna Dorušáková, Josefa Obíralová, Anna Šléšková
srpen – Bohumila Poštulková, František Petr, Karel Konstatský, Ingrid Urbášková, Karel Krabica, Drahomíra
Macounová, Růžena Jořenková, Vlastimila Matalová
září – Antonín Táborský, Václav Petr, Marie Pudová, Bohumil Polách, Jarmila Meinzlová,
Veronika Chovanečková, Marie Drábková, Anna Müllerová, Jiří Talanda, Marie Talandová,
Zdeňka Hübnerová
Obec Nová Hradečná touto cestou gratuluje k významnému životnímu výročí
a přeje do dalších let pevné zdraví, štěstí a spokojenost.

Děkujeme Vám za poskytnutý rozhovor
a především za léta práce pro naši obec.
Přejeme Vám do dalších let pevné zdraví
a ještě spoustu krásných chvil s knížkou
v ruce. ◄
Mgr. Svatava Rutarová

Scházet se budeme jednou za čtrnáct
dní vždy ve čtvrtek v 15.00 hodin na
obecním sále. (Začali jsme již 30. září.)
Máte-li chuť příjemně strávit čas, vy-

zkoušet si něco nového a přitom se
i dobře pobavit, přijďte mezi nás!
Svatava Rutarová, Marie Havelková

ZE ŽIVOTA ZÁKLADNÍ ŠKOLY
INFORMACE OBECNÍHO ÚŘADU
ROZHOVOR
KNÍŽKA JE PRO MNE
STÁLE RADOST

►► V měsíci červenci ukončila po mnoha letech svoje působení v naší obecní
knihovně paní Jana Müllerová. Vykonávala svoji práci obětavě a s láskou. Mnozí
si ji vybaví jako usměvavou a ochotnou
paní knihovnici, jiní si vzpomenou na
školní besedy o knížkách a ti ještě starší
i na divadelní představení, která společně
pod jejím vedením připravovali. Položili
jsme jí proto několik otázek.

(Poznámka: Střediskový systém znamená, že naše obec spolu s dalšími
spadá pod knihovnu v Litovli, která
pravidelně (několikrát do roka) obměňuje část knižního fondu jednotlivých knihoven. Obecní knihovna tak
má k dispozici nejen vlastní fond, ale
i fond zapůjčených titulů. Aktuální nabídka je tak obměňována a doplňována
o nové knížky.)

Jak jste se vlastně k práci v knihovně
dostala?
Byla to vlastně taková náhoda. Přede
mnou tu pracovala paní Jarka Žampachová, která však končila. Byla jsem velký čtenář, a tak se na mě obrátili, jestli
bych to po ní nepřevzala. A já souhlasila.

Co Vás za tu dobu nejvíce potěšilo?
Nejradostnější pro mne byla práce
s dětmi – soutěže, besedy a divadelní
představení (Sněhurka a sedm trpaslíků,
Zvířátka a Petrovští, …). Bylo to náročné období, chodila jsem do práce, ale
moc ráda na to vzpomínám. Děti měly
obrovský zájem a chuť něco dělat, učily se texty, byly aktivní. Pro mne to byla
radost s nimi pracovat. Pak zájem začal
upadat. Přednost dostala televize, internet a mobily.

Jak dlouho jste v knihovně působila?
Je to už dlouho, celých 48 let.
Co se za tu dobu změnilo?
Tou největší a nejvýznamnější změnou
bylo zavedení střediskového systému,
což bylo velké plus pro malé vesnické
knihovny, protože obce nebyly schopny
finančně dotovat obnovu knižního fondu. Knihovny by určitě zanikly. Je moc
dobře, že byl tento systém v celé republice zachován.

Obecně platí, že dnes mladí lidé málo
čtou. Co říkáte Vy na poměrně nový
trend čteček a e-knihy?
Přístup dětí ke knihám se změnil, velmi
ubylo dětských a mladých čtenářů. A to
je velká škoda! Dnes hledají vše na internetu, který jim nabízí spoustu informací.

►► Pomalu se blíží konec měsíce září
v novém školním roce 2021/2022 a je
vidět, že děti si už zvykly na školní práci a jiný, než prázdninový režim. Letos
výuka probíhá opět ve třech třídách.
Do prvního ročníku nastoupilo 7 žáků,
kterým přejeme, aby všechny nástrahy
při získávání dovedností v psaní, čtení
i počítání úspěšně zvládli. V tomto školním roce navštěvuje naši školu 27 žáků,
což je zatím nejnižší počet, který jsme
ve třech třídách měli. Z tohoto důvodu
jsme požádali našeho zřizovatele Obec
Novou Hradečnou o udělení výjimky
z nejnižšího počtu žáků. Za podporu
obecního zastupitelstva v tomto směru
velmi děkujeme. Jsme přesvědčeni, že
je důležité, aby v naší obci fungovala
škola alespoň s ročníky 1. stupně ZŠ
a nejmenší děti se tak mohly vzdělávat
ve třídách s nižším počtem žáků, kde
se jim mohou zkušení pedagogové individuálně věnovat. Letos máme v naší
škole 6 přespolních žáků. Jeden žák
dojíždí z Pískova, jeden ze Šumvaldu,
jedna žačka z Uničova a tři děti dojíždí
z Plinkoutu. Na škole působí šest pedagogických pracovníků a jedna školní asistentka, jejíž mzdové prostředky
jsou hrazeny z projektu EU. O provoz
školy se stará jedna provozní zaměstnankyně.
Ve všech ročnících vyučujeme podle
Školního vzdělávacího programu Základního vzdělávání s motivačním názvem

„Tvořivá škola“. Jeho podobu můžete najít na webových stránkách školy
www.skola.novahradecna.cz. Zde můžete najít také veškeré informace a aktuality ze života školy.
Stále pokračujeme v projektu Recyklohraní, který už důvěrně znáte. Smysl
je v tom, že škola sbírá drobná vysloužilá elektrozařízení a staré elektrospotřebiče (nevybíráme TELEVIZORY a PC
MONITORY), které odevzdává firmě
ASEKOL a ta podle nasbíraného počtu
kilogramů připisuje škole body, které
potom můžeme vyměnit v e-shopu za
různé pomůcky a vybavení do školy.
Pokud doma máte nějaký nepotřebný
elektrospotřebič, můžete ho odevzdat
ve škole. Děkujeme!
Během celého školního roku žáci rovněž plní různé zajímavé výzvy z oblasti
environmentální výchovy, zdravého životního stylu, třídění odpadů, ochrany životního prostředí apod. Na pátek
17. 9. jsme si naplánovali projektové
dopoledne s názvem „Hravě jíme zdravě“. Podobnou akci jsme uskutečnili
opakovaně. Děti se nejprve společně
seznámily se zásadami zdravého stravování, se skladbou jídelníčku, formou
hry doplňovaly druhy potravy do potravní pyramidy. Poté si již ve skupinách
po třídách vyzkoušely praktické dovednosti při chystání zdravé svačinky nebo
menšího oběda. Za podpory paní učitelek, asistentek, vychovatelky a taky

paní školnice si děti nachystaly mrkvovou a pórkovou pomazánku na kanapky, upekly perník a štrúdl a nejstarší
páťáci připravili pro všechny pečené
brambory. Spotřebovali jsme při tom
část naší záhonkové úrody – brambory, pórek i mrkev. Děti čistily zeleninu,
krájely, míchaly, zdobily a taky ochutnávaly. Výborný domácí chleba nám
upekla paní školnice. Součástí dopoledne byla hra „Zapoj smysly a mysli“.
Děti poznávaly naše středoevropské
druhy ovoce a zeleniny podle zraku,
hmatu, čichu a chuti. Věříme, že po
tomto dni by malé pohoštění zvládli
připravit i prvňáčci.
Teď na podzim se všichni školáci už
začali věnovat problematice dopravní
výchovy. Postupně navštívili dopravní
hřiště v Uničově, kde si vyzkoušeli své
znalosti i praktickou jízdu na kole. A co
dalšího nás ještě čeká? V pondělí 27. 9.
jsme se vydali na již tradiční pěší putování ke kapli sv. Václava do Lipinky.
Zda se bude moci uskutečnit zahájení Adventu, to se uvidí dle vývoje epidemiologické situace. Stejné to bude
s uspořádáním Adventního koncertu.
Budeme Vás včas informovat.◄
Za ZŠ Nová Hradečná
Hana Ševčíková
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Doktor Cup – Nová Hradečná

ZE ŽIVOTA MATEŘSKÉ ŠKOLY

►► Prázdninovou pauzu v pitbikovém
seriálu Stomp Moravia Cupu využili pořadatelé z Nové Hradečné k uspořádání
volného podniku s názvem Doktor Cup
– memoriál Jiřího Váni. Na pěkně připravené pitbikové trati si v sobotu 31. 7.
zazávodilo třicet jezdců všech věkových
kategorií. Pro nejmenší do šesti let byla
určena kategorie Trpaslík, kde soutěžily
děti na elektro čtyřkolkách. Pro všechny zúčastněné děti to byl první životní závod a za podpory rodičů jej také
zdárně dokončily. Mezi dívkami si vedla nejlépe Kačenka Kalusová, hochy
vyhrál Štěpán Pořízka. Kategorii Mini
nad šest let s pitbikovými motorkami
ovládl Filip Prášilík, juniory Jiří Záluský
a dívky Anička Jurková. Dospělí startovali v kategorii Hoby, kterou vyhrál

Zpráva z MŠ
►► Začal nový školní rok, všechny děti
se vrátily odpočaté a opálené od sluníčka. V letošním školním roce máme
dvě třídy a v nich zatím 28 dětí.
V září přijela za dětmi pohádka, děti
přivítaly na školní zahradě podzim, pomalu se připravují na uspávání broučků a těší se na výuku plavání v bazénu
v Uničově.◄
Zdeňka Maulerová
ředitelka MŠ

Z NAŠÍ FARNOSTI
Pozvánky
z farnosti
►► Milí přátelé z Nové Hradečné!
Loňský podzim nás uzavřel do našich
domovů a nebylo možné uskutečnit
plánované akce. Doufáme však, že le-

Lidové misie
ve farnosti
►► Antoine de Saint-Exupéry, autor
světoznámé knihy Malý princ a zároveň
pilot, který nouzově přistál na poušti,
prohlásil: „Krása pouště tkví v tom, že
na některém místě ukrývá oázu. Jsem
si jistý, že každý z nás ve svém životě
prožívá zkušenost pouště, chvíle, když
se nám zdá, že všechno je ztracené,
ale i momenty nalezení oázy, která
nás občerství a dá sílu kráčet všedností pouště o kousek dál. Vím, že nikdo
z nás si nepřeje prožít těžké chvíle, ale
je to jakýmsi paradoxem života, že až
těžká chvíle nebo ztráta drahé osoby
nám umožňuje rozpoznat hodnotu
toho, koho ztrácíme. Ztráta, která nám
dá ochutnat pocit prázdnoty a přinese

tos bude situace lepší. Dovoluji si tedy
učinit tyto pozvánky.
Abychom využili naše památné varhany, pozval jsem svého kamaráda ze
Zlína. Vyučuje hru na varhany a pravidelně koncertuje nejen u nás, ale
i v Německu, Rakousku a Itálii. Kromě
skladeb Johanna Sebastiana Bacha
zazní díla dalších jeho současníků, ale

i několika pozdějších autorů. Koncert se
uskuteční ve farním kostele sv. Vavřince
v neděli 10. října v 17 hodin.
V první polovině listopadu se uskuteční tzv. Lidové misie. Celý program vám
bude doručen do vašich schránek. Připojuji pozvání samotných misionářů.◄

s sebou spoustu otázek. Člověk může
před těmito otázkami a prázdnotou
utíkat, ale je jisté, že nic nevyřeší, jenom oddálí to, co ho ničí. Rád bych vás
pozval, abychom neutíkali sami před
sebou a před svými otázkami, ale našli si čas na setkání se sebou samým.
Nesprávný postoj k problémům nás
může obrat o to, co je v životě nejcennější, o pokoj v srdci, úsměv na tváři
a radostnou jiskru v očích. Nebojme se
vstoupit do tohoto dialogu. Nebojme
se přijmout fakt, že na existencionální
otázky života může dát odpověď jedině Bůh, on může dát nejenom odpověď na naše otázky ale i smysl naším
ztrátám nebo prohrám. Drazí obyvatelé Nové Hradečné, Troubelic, Oskavy
a Libiny, chtěl bych vás touto cestou srdečně pozvat využít čas lidových misií,
které budou u vás probíhat od 5. 11.
– 14. 11. 2021. V závěru měsíce října,

vám budou rozneseny programy do vašich domovů. Budu rád, když si budete
moci vybrat alespoň něco. Pokud můžete, najděte si čas na celé misie, abyste mohli načerpat pro své životy. Chci
vás pozvat na přednášky, které budou
během misií ve vašich vesnicích, ale
zároveň vás chci pozvat, abychom společně vyplnili tu prázdnotu, která nám
zůstává po odchodu našich drahých
z tohoto světa. V pondělí 8. 11. 2021
budou všechny mše a pobožnosti na
hřbitovech obětované za vaše zemřelé. Nebojme se tak posílit pouto, které
nekončí ani ve věčnosti, jak řekl kardinál Špidlík. Během misií budeme každý
večer prosit o Boží požehnání pro každého obyvatele vašich vesnic, jestli je
věřící nebo ne. Připojte se k modlitbě
za vás a vaše rodiny. Těšíme se na vás.
Jménem misijního týmu ◄

Gustav Hodek a v kategorii Veterán
si vedl nejlépe domácí Petr Hromek.
Všichni vítězové kromě Filipa Prášilíka
jsou členy úspěšného týmu 2H PITBIKE
RACING team.
Hlavní organizátor Petr Hromek k závodům řekl: „Jirka Váňa byl můj dlouholetý kamarád a doprovázel mě na
všech závodech. Pomáhal nám s přípravou a organizací domácích podniku
a aktivně se zapojil i do seriálu pitbikových motokrosů. Dlouhodobě vykonával funkci časoměřiče a traťového
komisaře. Všichni ho znali spíše pod
přezdívkou Doktor, proto jsme také
závod na jeho počest nazvali Doktor
Cup. Motorismus má v Nové Hradečné
dlouholetou tradici, pořádali jsme zde
závody v motokrosu, pitbikový seriál,

motoskiering či superkros. Jirka byl
vždy mezi nejaktivnějšími pořadateli
a doufám, že i dnešní závod by se mu
líbil. Jsem také rád, že mám okolo sebe
partu lidí, kteří jsou ochotni se na organizaci motoristických akcí podílet.
Za to jim patří velké poděkování. Dále
chci poděkovat i místnímu SDH v čele
s Jardou Kunertem za pomoc při úpravě trati a lékařský dozor a v neposlední
řadě i sponzorům za krásné ceny.“
První ročník Doktor Cupu se vydařil po
všech stránkách a určitě přispěl k oživení společenského života v obci v nejednoduché covidové době.◄

P. Karel Janečka

P. Ján Jakubovič CM

«
«

Kategorie Trpaslík - dívky

Kategorie Trpaslík

«
«

Kategorie Trpaslík - hoši

Kategorie Veterán

M.Š.

VÁ

FOTBAL – ROZPIS 2021/2022

pohárovou soutěž, která se uskutečnila
4. 9. 2021 na Areále SDH. Této soutěže
se zúčastnilo 18 soutěžních družstev.
Na domácí soutěži družstvo mladších
A obsadilo – 1. místo, starších – 2. místo a družstvo mladší B – 5. místo. Také
naši nejmenší (přípravka) nás vzorně
reprezentovali. Poslední soutěž, které
jsme se zúčastnili, byla štafeta a požární útok v Trusovicích, kde byli jen starší
žáci, kteří obsadili 5. místo. Pokud epidemiologická situace dovolí, čeká nás

HR ADEČ

N

NO

TJ SOKOL
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Ne 15. 11. 2021
14.00 hod.

Sokol Nová Hradečná - SK Grygov

Sobota 26. 3. 2022
15.00 hod.

Sokol Příkazy "A" - Sokol Nová Hradečná

Neděle 1. 8. 2021
16.30 hod.

Sokol Nová Hradečná - SK Grygov
2:1 (0:1) Pen: 5:4

Neděle 3. 4. 2022
15.30 hod.

Sokol Nová Hradečná - SK Šumvald

Sobota 7. 8. 2021
15.00 hod.

Sokol Nová Hradečná - Sokol Příkazy "A"
4:2 (2:2)

Neděle 10. 4. 2022
15.30 hod.

Sokol Bohuňovice "B" - Sokol Nová
Hradečná

Neděle 15. 8. 2021
17.00 hod.

SK Šumvald - Sokol Nová Hradečná
2:3 (1:2)

Neděle 17. 4. 2022
16.00 hod.

Sokol Nová Hradečná - FK Přáslavice

Neděle 22. 8. 2021
16.30 hod.

Sokol Nová Hradečná - Sokol Bohuňovice "B"
2:1 (1:0)

Neděle 24. 4. 2022
15.00 hod.

Sokol Střelice - Sokol Nová Hradečná

Sobota 28. 8. 2021
16.30 hod.

FK Přáslavice - Sokol Nová Hradečná
2:0 (1:0)

Neděle 1. 5. 2022
16.30 hod.

Sokol Nová Hradečná - Sokol Pňovice

Neděle 5. 9. 2021
16.00 hod.

Sokol Nová Hradečná - Sokol Střelice
1:5 (1:1)

Sobota 7. 5. 2022
16.30 hod.

TJ Blatec - Sokol Nová Hradečná

Neděle 12. 9. 2021
16.00 hod.

Sokol Pňovice - Sokol Nová Hradečná
3:2 (1:1) Pen: 6:5

Neděle 15. 5. 2022
16.30 hod.

Sokol Nová Hradečná - Sokol Újezd

Neděle 19. 9. 2021
15.30 hod.

Sokol Nová Hradečná - TJ Blatec
0:3 (0:2)

Neděle 29. 5. 2022
16.30 hod.

Sokol Nová Hradečná - FC Sigma Hodolany

Sobota 25. 9. 2021
15.30 hod.

Sokol Újezd - Sokol Nová Hradečná
4:1 (3:0)

Sobota 4. 6. 2022
17.00 hod.

FC Lužice - Sokol Nová Hradečná

Úterý 28. 9. 2021
15.30 hod.

FK Horka nad Moravou - Sokol Nová Hradečná

Neděle 12. 6. 2022
16.30 hod.

Sokol Nová Hradečná - FK Hlubočky "B"

Neděle 10. 10. 2021
15:00

FC Sigma Hodolany - Sokol Nová Hradečná

Sobota 18. 6. 2022
17.30 hod.

SK Červenka - Sokol Nová Hradečná

Neděle 17. 10. 2021
14.30 hod.

Sokol Nová Hradečná - FC Lužice

Neděle 26. 6. 2022
16.30 hod.

Sokol Nová Hradečná - FK Horka nad Moravou

Neděle 24. 10. 2021
10.15 hod.

FK Hlubočky "B" - Sokol Nová Hradečná

Neděle 31. 10. 2021
14.30 hod.

Sokol Nová Hradečná - SK Červenka

Sobota 6. 11. 2021
14.00 hod.

SK Grygov - Sokol Nová Hradečná

Ne 15. 11. 2021
14.00 hod.

Sokol Nová Hradečná - SK Grygov

Sobota 26. 3. 2022
15.00 hod.

Sokol Příkazy "A" - Sokol Nová Hradečná

ZDRAVOTNÍ CVIČENÍ
►► Zveme všechny zájemce o zdravotní cvičení do tělocvičny v Nové Hradečné. Každé úterý od 18 hodin si můžete protáhnout záda a další partie těla. K dispozici jsou velké balony,
overbaly a jiné pomůcky ke cvičení. ◄

Andrea Silná

ÚSPĚCHY ATLETŮ NA MISTROVSTVÍ MORAVY A SLEZSKA

«

Berenenika Mikulková bronzová medaile ze skoku do výšky

MLADÍ HASIČI

«

Tyto výsledky stačily třem atletům na
nominaci na Mistrovství Moravy.

ÚSPĚCHY BYLY VELIKÉ

SDH NOVÁ HRADEČNÁ

►► Máme podzim a naše závodní
sezóna byla bohužel zase krátká. Letos jsme mohli začít trénovat až před
prázdninami, a tak jsme pro děti uspořádali trénink se stanováním na Areále
SDH, který se nám vydařil.
V letošním roce jsme absolvovali jen
3 soutěže v požárním útoku, kde nás
vzorně reprezentovala všechna 4 družstva. Letos jsme opět pořádali dětskou

ještě poslední závod, a to branný závod
požární všestrannosti, na který poctivě
trénujeme.
Tímto bych chtěla poděkovat všem
sponzorům, hlavně všem členům,
rodičům ale i dobrovolníkům, kteří
nás podporují a pomohli nám soutěž
v Nové Hradečné uspořádat.◄

Filip Kappel zlatá medaile z koule

►► Mezi největší úspěchy podzimní
sezony patří účast našich tří atletů na
Mistrovství Moravy a Slezska.
S dětmi jsme v září nejprve absolvovali krajské přebory, odkud dovezl medaile Kamil Pur za 3. místo na 300 m,

Mikuláš Poštulka 2 bronzové medaile
za 1000 m a hod kriketovým míčkem,
Berenika Mikulková obsadila 3. místo na
60 m překážek a Filip Kappel dovezl dvě
zlaté medaile z míčku, z koule a stříbro
za oštěp.

Mikuláš Poštulka obsadil 8. místo na
1500 m a 5. místo v míčku. Berenika
Mikulková skončila 6. na 60 m překážek a ze skoku do výšky byla výkonem
146 cm třetí. A náš reprezentant Filip
Kappel dovezl zlatou medaili z koule
a stříbrnou z míčku. U Filipa mi to připomíná úspěchy Venduly Langerové,
bývalé naší atletky, která měla kariéru
podobně rozjetou jako Filip a několikrát obsadila medailové umístění i na
Mistrovství ČR. Tak snad Filipa na republice také uvidíme.
V sobotu 25. 9. jsme stihli s trenéry
zorganizovat i 9. ročník přespolního
běhu Bradelníček v Nové Hradečné.
Počasí nám přálo a účast na tuto dobu
plnou omezení a nemocí byla moc pěkná. Nechyběly ani medaile, naši atleti
vybojovali celkem 17 medailí z 36 možných, což je moc pěkný úspěch.◄
Ing. Renáta Mikulková

Řešení soutěžních křížovek z čísla 4/2017

Vylosovaní řešitelé z čísla 4/2017

1. . . . aquapark pro chudé? — 16. . . . výzkumná práce
s bramborami nám začíná nést ovoce. — 17. Vysvědčení,
to je tsunami v našich poměrech. — 18. . . . na dovolené chci
zkusit také slanou vodu. — 19. . . . více než rok nebyl doma,
a přesto čekáme dítě. — 30. . . . nehnulo svědomí, ale kuře.

Výhra 1500 Kč: Miroslav Bradáč, Nivnice.

|8|

Křížovka oVýhry
cenu
300 Kč: Jana Zůzová, Most; Eliška Andreovská, Dalovice; Ludmila Sedláčková, Vrchlabí; Martin Galečka, Rohatec;
Libuše Sklenářová, Topolná.

Číslo 2
POMŮCKA:
DESK,
EBIT, PAC

PÁDOVÁ
OTÁZKA

ÚDOLÍ
(básnicky)

PATŘÍCÍ
EVĚ

SLONÍ
ZUBY

ZKRATKA
VODNÍ
ELEKTRÁRNY

POLICEJNÍ
VOZY
(slangově)

VÝSTŘEDNÍ
MLADÍK

SPĚCH
NA JAKÉM
MÍSTĚ

NÁZEV
BARVIVA
NA VEJCE

2. DÍL
TAJENKY
INICIÁLY
FOTBALISTY
SIVOKA

JIŽNÍ
PLODY

ODLIŠNÉ
ŠATNÍ
MOTÝLCI

CHEMICKÁ
ZNAČKA
NOBELIA

LIPSKÉHO
LIMONÁDOVÝ HRDINA

PROTIVA

AKVARIJNÍ
RYBKA

PŘIVYKNUTÍ

VYHYNULÝ
DRUH
PŠTROSA

TAŽNÁ
ZVÍŘATA

STARÁ
BODNÁ
ZBRAŇ

SPLAVY
BÁSNICKÁ
STOPA

ŘECKÉ
PÍSMENO

ŠLEHANÝ
POKRM

PNEUMATIKA (slangově)

BRKA

PRAVOSLAVNÉ
OBRAZY

DISTRIBUTOR TISKU

DIPLOMATICKÉ
SDĚLENÍ

EVROPANKY
(slovensky)

3. DÍL
TAJENKY

ŽIDOVSKÝ
ÚŘAD

HUDEBNÍ
NÁSTROJ

URČITÍ
V POŘADÍ

HUDEBNÍ
INTERVALY

SLANÁ
SUŠENKA

PŮLIT
(knižně)

ŠESTÝ DEN
V TÝDNU

VOLÁNÍ
NA DRŮBEŽ

JAPONSKÁ
TŘEŠEŇ

PART PRAVÉHO HRÁČE

MOŘSKÝ
ZÁLIV
VÝROBKY
ŠEVCŮ

NAMÁHAVÁ
PRÁCE

PŘEDLOŽKA
ANGLICKY
„PSACÍ
STŮL�

TENISOVÁ
HRA

ZEMŘELÍ
(poněk. zast.)

PROVOZNÍ
ZISK
(angl. zkr.)

LÁSKA
(knižně)

ZPĚVÁK
SKUPINY
LUCIE

TÝKAJÍCÍ SE
LAKU

INICIÁLY
REŽISÉRA
RAJMONTA

NOVINOVÁ
RUBRIKA
INFORMUJÍCÍ O
NEHODÁCH

OTLAČITI

DOSNY

STÍNOVÝ
OBRAZ

INICIÁLY
TENISTY
LENDLA

NÁSTROJE
K POBÍZENÍ
ZVÍŘAT

MALÁ NINA

ODĚVNÍ
PRŮMYSL
(zkratka)

IDIOT

ASIJSKÁ
POUŠŤ

PONDĚLÍ
A ÚTERÝ

ŠVÝCARSKÁ
MINCE

POLOVINA
ŠESTI
ČAJOVÝ
ALKALOID
INIC. FILOZOFA CHALUPNÉHO

DRUH
LAMY
SPZ
TÁBORA

1. DÍL
TAJENKY
STRUČNÁ
CHARAKTERISTIKA
ČLÁNKU

VZDYCHAT
(řídce)
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Své
odpovědi
můžete zaslat emailem na podatelna@novahradecna.cz nebo KŘÍŽOVKY
osobně odevzdat
v kanceláři
úřadu ve tvaru (tajenka, jméno, příjmení, bydliště). Uzávěrka došlých odpovědí je do 30. 10. 2021. Ze správných odpovědí bude za přítomnosti starosty obce vylosován jeden výherce, který získá věcnou cenu.
Výherce z minulého čísla: Růžena Nováková, Nová Hradečná 117

