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Vážení spoluobčané,
jak jste již mnozí z Vás zjistili, naše
obec se stala vítězem krajského
kola soutěže Vesnice roku a získala Zlatou stuhu a oprávnění užívat
titul „Vesnice Olomouckého kraje
roku 2014“. Hodnotitelská komise
ocenila, budu-li citovat z oficiálního vyjádření, „promyšlený přístup
k rozvoji obce, harmonické zapojení všech generací do života obce,
vytváření podmínek pro aktivní
využití volného času, propojení
a spolupráci spolkového života,
využívání dotačních finančních
prostředků k rozvoji obce, péči
o zeleň a životní prostředí, vytváření podmínek pro rozvoj turistického ruchu, aktivní činnost
a zapojení dětí a mládeže do

sportovních aktivit a příkladnou
spolupráci s farností“. Slavnostní
předání všech udělených ocenění a diplomů za účast v jubilejním 20. ročníku soutěže Vesnice
Olomouckého kraje roku 2014
se uskuteční v naší obci v pátek
25. 7. 2014.
Nemusí však zůstat jen u krajského titulu! Vítězstvím v regionálním
kole jsme se totiž automaticky stali
kandidáty na celostátní ocenění…
Hodnotitelé se do Nové Hradečné
přijedou podívat v prvním zářijovém týdnu a následné vyhlášení
výsledků celostátního kola proběhne 20. září v Luhačovicích.
A vy můžete přímo na místě sledovat, zda uspějeme, protože
do Luhačovic vypravujeme auto-

bus. Na vyhlášení jak krajských,
tak celostátních cen „Vesnice
roku“ jste všichni srdečně zváni!
Na závěr mi dovolte, abych poděkoval těm z Vás, kterým osud obce
není lhostejný a aktivně se podílíte na dění v obci, zaměstnancům
základní a mateřské školy za vzorný, příkladný přístup, představitelům spolků za jejich neutuchající činorodost a všem občanům,
kteří Novou Hradečnou považují
za svůj domov a rádi zde žijí. Je to
v první řadě Vaše zásluha, že se
naše obec může pyšnit tak významným oceněním.
Ing. Tomáš Müller, starosta

Zveme srdečně všechny občany
na slavnostní předávání cen
krajského kola soutěže

Vesnice roku 2014 ,
které se uskuteční 25. 7. 2014.

SVATOVAVŘINECKÁ POUŤ
V NOVÉ HRADEČNÉ 2014
PÁTEK 8.8.2014:
Areál TJ SOKOL
• 17:00 Malý pivní festival
• 21:00 Letní kino - film Revival

SOBOTA 9.8.2014:
Penzion Pod Hůrkou
• 14:00 – 20:00 Výstava drobného hospodářského zvířectva
Hřiště TJ SOKOL
• 15:30 Mistrovské utkání v kopané
Začátek akce v 10 hod. Přijďte se podívat
a svojí přítomností podpořte úsilí nás všech.
Po skončení oficiální části asi od 14 hod
bude následovat lidová veselice, na které
bude zdarma podáváno občerstvení (pečené
sele, uzený kabanos, pivo, víno, nealko ...)

Areál TJ SOKOL
• 20:00 Tradiční pouťový karneval - hraje skupina LIVIN

NEDĚLE 10.8.2014:
Kostel sv. Vavřince
• 7:50, 10:00 Mše svatá, po mších a od 15:00 Misijní jarmark
• 14:30 Svátostné požehnání, Te Deum, novokněžské požehnání
• 15:15 Posezení na faře s dechovkou Rohelanka
• 8:00 – 12:00 Lidový jarmark
• 9:15 a 11:15 Divadlo pro děti – Červená sukénka, červená karkulka

SPOLEČENSKÁ KRONIKA
Jubilanti
Marie Kubíčková, Miloslav Navrátil, Emilie Ryšavá, Věra Bolfová, Josef Lukáš, Karel Ochránek, Jan Dostál, Jindřiška Heclová, Emil Macoun,
František Dorušák, Jaroslav Hampl, Marie Petrová, Alena Čaňová, Jana Müllerová

Obec Nová Hradečná touto cestou gratuluje k významnému životnímu výročí a přeje do dalších let pevné zdraví, štěstí a spokojenost.

Opustili nás
Miluše Charvátová a Anna Valigurová

Vyjadřujeme touto cestou upřímnou soustrast pozůstalým.
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Penzion Pod Hůrkou
• 8:00 – 17:00 Výstava drobného hospodářského zvířectva,
součástí výstavy bude možnost jízdy na koni v sedle i v kočáru
Areál TJ SOKOL
• 15:00 Pouťové čaje s doprovodným programem - Výstava malých a velkých motocyklů,
šermířské vystoupení

Doprovodný program pro děti na Hasičské louce (pouťové atrakce, lunapark).
Cena atrakce 20 Kč.
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Z NAŠÍ FARNOSTI
Pěkně Vás všechny zdravím z fary,
vážení a milí občané výstavní vesnice Nová Hradečná.
Nejspíš každý z nás rád něco slaví.
Slavíme jmeniny, narozeniny, různá
výročí, ukončení určité etapy života
nebo přijetí na vysněnou školu či
postavení v zaměstnání atd. Naše
obec také chce oslavit jedny jmeniny. Jmeniny patrona našeho farního kostele. Ano, je jím jáhen Vavřinec, který se stal díky svému životu
vzorem – svatým.
Opět se nám tedy přiblížila naše
tradiční pouť ke cti svatého Vavřince. Rád bych Vás všechny pozval na tuto oslavu jmenin. Kdo
již pozvání přijal? Měl by mezi nás
přijet bývalý a dlouholetý pan farář
z Nové Hradečné – „STRÝČEK“
- P. Václav Turza, který s námi osla-

ví své kulaté narozeniny – 80 let.
Také pozvání přijal můj poslední
předchůdce – P. Vladimír Mrázek,
který v naší vesnici prožil krásných
osm let. Pozvání přijali manželé
Švecovi z Velehradu, kteří sebou
přivezou dobrou náladu a i dobré
víno. Dále pozvání přijala dechová hudba Rohelanka a moji rodáci
z farnosti Hradčovice z Jižní Moravy a mnoho dalších.
Jak může vypadat naše nedělní slavení? Dopoledne v 8 hodin bude
mše svatá a v 10 hodin bude mše
svatá obětována za poutníky a obyvatele Nové Hradečné. Na této mši
svaté by měl být s námi i „STRÝČEK“. Odpoledne ve 14.30 bude
v kostele svátostné požehnání
a novokněz P. Karel Skočovský
udělí novokněžské požehnání.

A od 15:30 pokračuje oslava v areálu farních prostor.
Co máme připravené? Bohaté občerstvení, výborná vína, dechovou
hudbu k tanci i poslechu, bohatý program pro děti (soutěže, hry,
skákací hrad atd.). Dále můžete navštívit neobvyklá místa fary a hospodářské budovy. Budete si také
moci prohlédnout kůr a varhany,
které se restaurují, a dále vystoupat do kostelní věže se zvonem
a vyhlídkou na obec a daleké okolí.
A především máme možnost být
spolu a tak oslavit patrona našeho
farního kostela a oslavit to, že jsme.

domácnost průměrně ročně spotřebuje 2,2 MWh elektrické energie, jsou to impozantní čísla.

Z E Ž I VOTA M A T E Ř S K É Š K O LY

Srdečně každého z Vás zvu.
Otec Pavel

Z E Ž I VO TA Z Á K L A D N Í Š K O LY
Díky Recyklohraní ušetřila naše
škola životnímu prostředí řadu surovin, naši žáci odevzdali k recyklaci 11 televizí, 4 monitory a 487 kg
drobného elektra.
Program Recyklohraní nejenže vzdělává a motivuje naše žáky
v oblasti ekologie, ale přináší také
možnost přímo přispět ochraně životního prostředí. Žáci i škola samotná v rámci projektu odevzdávají k recyklaci vysloužilé spotřebiče.
Nyní můžeme přesně vyčíslit, kolik
elektrické energie, ropy, uhlí, primárních surovin či vody jsme díky
recyklaci ušetřili životnímu prostředí. Víme také, o kolik jsme snížili
produkci skleníkových plynů nebo
nebezpečného odpadu. Informace
vycházejí ze studií neziskové společnosti ASEKOL, která pro nás
zajišťuje sběr a recyklaci vytříděných elektrozařízení. Naše škola
získala certifikát vypovídající nejen
o přínosech třídění televizí a počí-

tačových monitorů, ale také o významu sběru drobných spotřebičů.
Studie LCA posuzuje systém zpětného odběru CRT televizorů, počítačových monitorů a drobného
elektrozařízení. Hodnotí jejich
sběr, dopravu a zpracování až do
okamžiku finální recyklace jednotlivých frakcí vyřazených spotřebičů
do nového produktu. Pro každou
frakci byly vyčísleny dopady na
životní prostředí. Výsledky studie
jsou prezentovány jako spotřeba
energie, surovin, emise do ovzduší, vody a produkce odpadu. Konečná bilance vyzněla pro zpětný
odběr elektrozařízení jednoznačně
pozitivně, a to ve všech aspektech.
Výsledek studie jednoznačně
prokázal, že zpětný odběr elektrozařízení, i těch nejmenších, má
nezanedbatelný pozitivní dopad
na životní prostředí. Zpětný odběr
a recyklace např. stovky mobilních
telefonů uspoří tolik energie, kolik
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spotřebuje moderní úsporná lednice za více než 4 roky provozu.
Díky recyklaci jednoho notebooku
dojde ke snížení spotřeby ropy,
na kterou osobní automobil ujede
téměř 100 kilometrů, nebo dojde
k úspoře 392 litrů pitné vody. Stejné množství je například spotřebováno při 30 cyklech myčky nádobí.
„Z Certifikátu Environmentálního vyúčtování společnosti ASEKOL vyplývá, že občané naší obce
v loňském roce vytřídili 11 televizí, 4 monitory a 487,00 kg drobných spotřebičů. Tím jsme uspořili
14,08 MWh elektřiny, 883,04 litrů
ropy, 56,85 m3 vody a 0,37 tun
primárních surovin. Navíc jsme
snížili emise skleníkových plynů
o 2,78 tun CO2 ekv., a produkci nebezpečných odpadů o 11,58 tun“.
Když si uvědomíme, že například
osobní automobil vyprodukuje
za rok provozu 2 tuny skleníkových plynů a jedna čtyřčlenná

Proto si všichni, kteří zodpověd- obrovský dík.
ně třídí a přispívají tak k ochraMgr. Soňa
ně životního prostředí, zaslouží
Trávníčková, ředitelka ZŠ

Jedním z úkolů mateřské školy
v letošním roce bylo rozvíjení
předčtenářské gramotnosti u dětí.
Nejvýraznější vliv na rozvoj čtenářství má rodina a škola. Důležitým
momentem je předčítání rodičů
a prarodičů. V mateřské škole čteme dětem denně před odpoledním
spánkem.
Na začátku školního roku jsme
vyzvali maminky, které mohou

do MŠ. Dvakrát jely děti do Šumperka na divadelní představení:
Tři veteráni a Kubula a Kuba Kubikula.
V mateřské škole jsme pracovaly
s pohádkou po celý rok. Děti poznaly známé i méně známé pohádky a pohádkové příběhy. Kreslily
je, reprodukovaly a dramatizovaly.
Poslouchaly je ve všech formách
-veršované, hudební i dramatické.
Prohlížely si obrázky k pohádkám
v knihách. Děti jsou zvídavé, rády
si v knihách listují. Děti také navštívily místní knihovnu, kde je paní
knihovnice seznámila s knihami
a jejich uspořádáním. Postavy
ohádkových příběhů dětem pomáhaly po celý rok plnit různě obtížné
úkoly a tím se nejstarší děti připrapřijít dopoledne do MŠ, aby přišly
vovaly na vstup do školy.
a všem dětem přečetly z knihy, kteNa závěr školního roku jsme se
rou čtou svým dětem doma. Někorozloučili s 16 dětmi, budoucími
lik maminek a jeden tatínek dětem
školáky. Dostaly v upomínku na
přečetli pohádku, ukázali obrázky,
mateřskou školu knihu Příběhy
připravili několik omalovánek a hry
zvířátek, vlastnoručně namalovaný
pro děti. Dětem se tato změna líbiklobouček a čtyřlístek pro štěstí.
la a byly velmi rády, že právě jejich
maminka četla.
Pro děti byly připraveny i maňáskoVšem přejeme krásné prázdniny
vé pohádky, které přijely za dětmi
Ryšavá Helena

Velikonoce na „Hůrce“
V neděli 20. 4. 2014 se na Hůrce
u Sv. Jána konala velikonoční akce
pro děti a rodiče. Tato akce byla
i přes silný vítr v našich očích velice
úspěšná. Na kopci v Nové Hradečné se ten den sešlo skoro přes třicet
dětí s jejich rodiči a prarodiči, aby
si společně užili připravenou velikonoční atmosféru.
Chtěla bych moc poděkovat všem

těm, kteří dorazili a nebáli se pustit do pletení své vlastní pomlázky
nebo těm, co ochutnali něco málo
z tradičích velikonočních „ pamlsků“. Vždy se snažíme, aby si děti
kromě zábavy, diplomů a drobných
pozorností odnesly i nové znalosti
a postřehy. Proto do těchto „akcí“
zařazujeme i pár znalostních her,
které zprvu zamotají hlavy i sa-

motným dobrovolníkům. Pro tentokrát šlo o poznávání stop zvířat
a jarních květin rostoucích dostupně v přírodě. Musím podotknout,
že děti se s těmito úkoly popraly opravdu skvěle a své odměny
si plně zasloužily.
Každý návštěvník v nás vyvolává
pocit, že to, co po týdny vytváříme,
dává doopravdy smysl a neděláme
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to zbytečně. Jde o obrovskou podporu ze strany místních obyvatel
do dalších projektů a dalších let.
Na prvním místě bych chtěla poděkovat Marii Obíralové a Simoně
Obíralové, které jako spoluorganizátorky zvládají všechny své povinnosti.
Dále bych chtěla poděkovat obecnímu úřadu Nové Hradečné v čele
s panem starostou, který věřil v náš

projekt a podporoval jej po finanční stránce.
V neposlední straně chci poděkovat všem mým přátelům, kteří
se v den „akce“ proměnili ve věrné dobrovolníky. Těm přátelům,
kteří podporují mé nápady a udělají
si čas jen proto, aby mi udělali radost.
Mezi naše projekty patří samozřejmě i DRAKIÁDA, na kterou
se v ŘÍJNU 2014 opět můžete těšit.

Pokud se mezi vámi najdou i tací,
co se doposud žádného z našich
projektů nezúčastnili, tak je na čase
to v dalších letech napravit.
TOUTO CESTOU VÁS
SRDEČNĚ ZVU.
Budeme se na vás moc těšit.
Tereza Jelínková

TJ SOKOL NOVÁ HRADEČNÁ - oddíl kopané
Rozpis II. Třídy mužů, TJ Sokol Nová Hradečná / Podzim 2014
Kolo

Den

Datum

Soupeř

Hodina

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.

SO
SO
NE
NE
NE
NE
NE
NE
NE
NE
SO
NE
SO
SO

09.08.
16.08.
24.08.
31.09.
07.09.
14.09.
21.09.
28.09.
05.10.
12.10.
18.10.
26.10.
01.11.
08.11.

NH - BLATEC
FK HORKA - NH
NH - STŘELICE
ÚJEZD U UNIČOVA - NH
NH - SK ČERVENKA
NH - FK ŠTERNBERK "B"
TJ ŠTĚPÁNOV "B" - NH
NH – CHOMOUTOV
KOŽUŠANY - NH
NH - FK NEMILANY
DLUHÁ LOUČKA - NH
NH - FC DRAHLOV
FC LUŽICE - NH
BLATEC - NH

15:30
16:30
16:30
16:30
16:30
16:00
16:00
16:00
15:30
15:00
15:00
14:30
13:30
13:30

Pořadatel
Autobus odjezd
15:00
15:30

14:45
13:45
14:00

na čtyřech závodech za větší oddíl Uničova a přispěním několika desítek bodů za skok do dálky, hod medicinbalem, za běh na
800m a 300m a za štafetu jsme
pomohli Uničovu porazit oddíly Hranic, Prostějova, Šternberka
a Valašského Meziříčí. Poděkování
z Uničova patří především Tomáši
Macounovi, Ríšovi Gogolovi, Emě
Trávníčkové, Marušce Kostelné,
Evičce Mrazčinské a Julii Šinclové.
I když se nepodařilo všem dětem
získat vytoužené medaile, nadšeně se vrhly do posledního závodu
v Olomouci, odkud si odměnu
v podobě sladkostí a malých suvenýrů dovezly nakonec všechny
děti. Největším zážitkem pro ně
však bylo, že mohly na Čokoládové tretře získat podpis či fotku od
naší desetibojařské hvězdy Romana
Šebrleho, který celou akci zaštiťoval.
Celé závody proběhly i jako dětský
den, takže si děti dovezly i spoustu
jiných a nejen běžeckých zážitků.
Za poctivý přístup dětí k tréninku
a za jejich odhodlání na závodech
jsme pro všechny atlety opět uspořádali v červnu jedno netradiční

odpoledne plné her a zábavy. Děti
přišel pochválit za jejich výsledky
i náš pan starosta. Na závěr nechyběla sladká odměna a společné opékání, které se letos
uskutečnilo díky manželům Ulrichovým, za což jim moc děkujeme.
I letos budeme opět pomáhat při
zorganizování jednoho z letních
karnevalů.
V srpnu jedeme s dvaceti dětmi na
soustředění do Karlova pod Pradědem, kde se nám podařilo sehnat
pěkné ubytování za příznivou cenu
a kde děti budou nejen trénovat
a připravovat se na podzimní závody ve „vysokohorských“ podmínkách, ale hlavně se bavit. A jelikož
nám to tamější příroda dovoluje,
uspořádali jsme toto soustředění
pro děti letos v indiánském duchu.
Pokud by někdo mohl a přispěl
nám nějakými drobnostmi do dětské tomboly, budeme moc rádi.
Na podzim nás ještě čeká přespolní závod v Uničově, Olomouci
a Šternberku, kde budeme opět
bojovat o co nejlepší umístění
v rámci Běžeckého poháru mládeže olomouckého kraje a kde,

12:15
11:45

Oddíl kopané je v roce 2014 finančně podporován Olomouckým krajem.

Atletický oddíl
Během března a dubna se naše děti
zúčastnily přespolního běhu ve
Šternberku, v Přerově a v Hranicích. Z těchto závodů jsme si díky
Marušce Kostelné, Ríšovi Gogolovi, Mikuláškovi Poštulkovi, Tomáškovi Hoffingerovi a Tomáškovi
Macounovi dovezli jednu stříbrnou, tři bronzové a tři bramborové
medaile.
V květnu a v červnu jsme byli
s dětmi na šesti závodech na dráze, kde naši mladí atleti dokázali,
že i když jsme z malého oddílu, tak

dokážeme vybojovat krásná umístění a dovedeme dobře reprezentovat naši obec. O tom, že právě
závody na dráze, jsou u dětí velice oblíbené, svědčí i naše početná
účast, která letos patřila mezi jednu
z největších. Děti si mohly vyzkoušet na opravdových atletických
stadionech běh na 60m, běh přes
překážky, skok do dálky, hody míčkem, vrhy koulí a oštěpem a štafetový běh. Mezi největší letošní úspěchy
patří získání části zlatého pokladu
v dálce chlapců v rámci závodu
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Zlatá liga, který se podařilo vybojovat Ríšovi Gogolovi a také dvě
stříbrné medaile z běhu na 800m,
které získala Maruška Kostelná.
Tento závod kopíruje známý mítink
Golden Ligue a odtud si děti mohou
za dvě atletické soutěže přivézt kus
zlatého pokladu ve formě čokoládových zlatých mincí. Krásná
umístění v první desítce z počtu
40-50 závodníků celého kraje
získala i Ema Trávníčková, Terezka Kappelová a Tomáš Hoffinger.
Také jsme letos poprvé hostovali

/pokračování na straně 7 /
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jak to zatím vypadá, bojujeme
o stupínky nejvyšší. Také náš místní
zářijový závod Bradelníček, který
se uskuteční 21.9.2014 a na který
Vás chci již nyní i s Vašimi dětmi pozvat, je do tohoto Poháru zařazen.
Na závěr i letos děkuji našim sponzorům, především obci Nová
Hradečná, Marku Kostelnému,
UNEX a.s. a rodičům, kteří nám
každý rok přispívají malými dárky pro děti. Také naší mateřské
organizaci TJ Sokol děkuji za
celkovou a nejen finanční podporu. Svým kolegům trenérům
děkuji za dobře odvedenou práci
a za čas, který našim dětem věnují.
Opět připomínám, že nábor nových dětí ve věku 4,5 až 15 let bude
probíhat v období celého září v tělocvičně a na hřišti.
Více na internetových stránkách
http://atletikahradecna.wz.cz.
Pěkné prázdniny plné nejen sportovních
zážitků přeje všem občanům
Ing. Renáta Mikulková,
trenérka atletiky

Projekt Meziobecní spolupráce na Uničovsku „Obce sobě“

Zlepšit vzájemnou komunikaci mezi
obcemi, zkvalitnit veřejnou správu
a službu občanům má evropský projekt meziobecní spolupráce, který pod zkráceným názvem Obce sobě, realizuje Svaz
měst a obcí ČR. Zaměřuje se především na oblast odpadového
hospodářství, školství a sociální ... Do projektu Podpory
meziobecní spolupráce, zkráceně nazývaného Obce sobě,
se zapojilo 185 z celkem 205 území
správních obvodů obcí s rozšířenou
působností (ORP).
Dne 16.6.2014 se uskutečnilo první
oficiální setkání představitelů obcí
zapojených do projektu Meziobecní spolupráce, který se na Uničovsku realizuje. Cílem projektu není

nahrazovat jiné fungující aktivity
a projekty, ale poskytnout organizační, právní i finanční pomoc dobrovolně vytvářeným svazkům obcí
a měst. Proto mu také ve zkratce
říkáme Obce sobě.
Měl by vést ke zkvalitnění veřejné
správy a jejímu udržení co nejblíže

výtečné Staroměstské máslové trubičky. Firma Hanita je propojena
s Pálenicí Maršíkovský mlýn (pěstitelská pálenice a lihovar), která
produkuje bylinný likér a ovocné
destiláty pod ochrannou známkou
Ullersdorf, provozuje moštárnu
a výrobnu sirupů a my měli možnost si ji „očichat“. Ve Velkých
Losinách nás čekalo čokoládové
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z nás to byl výlet za poznáním, pro
jiné inspirace nápadů, ale především to bylo příjemné setkání se
zajímavými lidmi z Jeseníků, Hané
a Slovenska.
Exkurze byla určena: podnikatelům

v cestovním ruchu, certifikovaným nadšených zájemců o regionální
výrobcům a zájemcům o certifika- značku.
ci výrobků a služeb, členům MAS
a dalším příznivcům o tuto proIng. Iveta Kopcová ,
blematiku z území MAS.i z MAS
manažer MAS Uničovsko
Uničovsko, o.p.s. se zúčastnilo pár

občanům. Namísto administrativního či násilného slučování obcí, podporuje vznik svazků obcí „zezdola“,
podle jejich místních potřeb a přání.
Ing. Iveta Kopcová,
koordinátor projektu

Nová Hradečná PITBIKE CUP

Dne 12.6.2014 se uskutečnilo setkání výrobců a poskytovatelů služeb
na území Jeseníky originální produkt ®
Zájemci navštívili Rychlebské stezky, které si pyšní atraktivním „bike-parkem.“ Jedná se o ucelenou síť
stezek (trailů) speciálně upravených
pro zábavnou jízdu na horském
kole v těsném kontaktu s přírodou.
Všechny stezky začínají a končí
v obci Černá Voda u Informačního
centra RS. Poté proběhla prohlídka
trubičkárny v Branné, kde se vyrábí
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překvapení v podobě „Velkolosinských pralinek“, které jsme
ochutnali. V Horní Lipové nás vítali
exotičtí papoušci a zvířata z Fauna
parku, kde chtějí vytvořit co nejoptimálnější podmínky pro sbližování a
kontakt člověka s přírodou. A na závěr tu byla ukázka šikovných rukou
, které dokáží uháčkovat a drátkovat
překrásnou bižuterii…. Pro některé
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V sobotu 12. 7. uspořádali členové Sdružení příznivců motorismu
z Nové Hradečné a Lipinky již třetí
ročník PITBIKE CUPU. Na velmi
pěkně připravené a náročné trati
u lesa závodilo více než třicet jezdců v šesti kategoriích. Většina
z nich využila prázdninové přestávky v Stomp Morávia Cupu a předvedli svoje motokrosové umění
početným divákům ve volném závodě. Mezi nejmenšími nadějemi
si nejlépe vedli Adam Řezníček
a Julie Talandová, která závodila na elekrostroji. Elitní dětskou kategorii vyhrál po pěkném
souboji Damián Hecl před Matějem Talandou. Mezi juniory
se nejvíce dařilo domácím Michalu Urbáškovi a Robertu Kneblovi
z Lipinky. Kategorii Veteránů vyhrál Jiří Stanzel před domácím
Petrem Hromkem a mezi hobisty
si nejlépe vedl troubelický David
Karlíček. Prestižní kategorii Elite

ovládl suverénním způsobem
Ladislav Faltus, patřící ke špičce mezinárodního seriálu Stomp
Moravia Cup. V doprovodném programu nechyběla soutěž o nejhezčí
motokrosový skok, kterou vyhrál
Martin Dočkal z Lipinky a divácky
oblíbený běh o slivovici. Celou akci
zhodnotil na závěr její hlavní organizátor Petr Hromek slovy: „Jsem
velmi rád, že se nám daří udržet
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vysokou laťku v organizaci těchto
závodů. Jejich příprava zabere
spoustu času a děkuji touto cestou
všem za ochotnou a obětavou pomoc. Také zástupcům obce chci
poděkovat za pochopení a podporu
při jejich pořádání. Nejhezčí odměnou je pro nás pochvala od zúčastněných jezdců a přání zazávodit
si i u nás na příští rok.“

INFORMACE OBECNÍHO ÚŘADU
Od 1. 8. 2014 budou mít naši občané možnost využít služeb Sběrného dvora v Libině. Po předložení občanského průkazu mohou odevzdat následující odpadový materiál:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Papírové a lepenkové obaly
Plastové obaly
Kovové obaly
Kompozitní obaly
Skleněné obaly
Obaly obsahující zbytky nebezpečných látek nebo obaly těmito látkami znečištěné
Absorpční činidla, filtrační materiály (včetně olejových filtrů jinak blíže neurčených), čisticí tkaniny
a ochranné oděvy znečištěné nebezpečnými látkami
Pneumatiky
Brzdové kapaliny
Nemrznoucí kapaliny obsahující nebezpečné látky
Papír a lepenka
Sklo
Rozpouštědla
Kyseliny
Zásady
Pesticidy
Zářivky a jiný odpad obsahující rtuť
Olej a tuk neuvedený pod číslem 20 01 25
Barvy, tiskařské barvy, lepidla a pryskyřice obsahující nebezpečné látky
Nepoužitelná cytostatika
Baterie a akumulátory, zařazené pod čísly 16 06 01, 16 06 02 nebo pod číslem 16 06 03 a netříděné baterie
a akumulátory obsahující tyto baterie
Vyřazené elektrické a elektronické zařízení obsahující nebezpečné látky neuvedené pod čísly 20 01 21
a 20 01 23
Vyřazené elektrické a elektronické zařízení neuvedené pod čísly 20 01 21, 20 01 23 a 20 01 35
Plasty
Kovy
Objemný odpad

Sběrný dvůr je umístěn v areálu bývalého JZD u autobusové točny vedle obchodu U Cásků.
Provozní doba: středa 9:00 – 12:00 a 13:00 – 18:00
sobota 9:00 – 13:00

Sbor dobrovolných hasičů Nová Hradečná Vás srdečně zve ...
na 9. ročník pohárové soutěže
O putovní pohár starosty obce

na pohárovou soutěž
mladých hasičů

v kategorii mužů a starosty SDH v kategorii žen

Poslední letošní soutěž Olomoucké Ligy
mladých hasičů.

Datum konání: 27.7.2014 v 11:00 hod.
Místo konání: Areál SDH Nová Hradečná
Disciplíny: Požární útok 3B muži a 2B ženy
Po ukončení soutěže, proběhne
doplňková soutěž PS-8 (1.cena: sele).
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Datum konání: 14.9.2014 v 9:00 hod
Místo konání: Areál SDH Nová Hradečná
Soutěžní disciplíny : požární útok

