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NOVÁ HRADEČNÁ
ZPRAVODAJ OBCE z i m n í
Vážení spoluobčané,
jak mnozí z vás zcela jistě zaznamenali, byl jsem v říjnových volbách zvolen
poslancem Parlamentu České republiky. Jak jsem slíbil ve volební kampani,
nechci sedět na dvou židlích. Dle mého
názoru totiž není možné řádně vykonávat obě funkce, starosty obce a poslance,
souběžně. Proto jsem se rozhodl vzdát
funkce uvolněného starosty a přijmout
pozici neuvolněného místostarosty.
Za bezmála dvacet let, kdy jsem
byl poprvé zvolen starostou Nové
Hra deč né, jsem se vždy snažil tuto
funkci vykonávat s nejlepším vědomím
a svědomím. Za dobu mého starostování se podařilo v naší obci vybudovat
celou řadu věcí, o kterých jsem vás vždy
informoval v našem obecním zpravodaji. Mým cílem bylo, aby se naše obec
rozvíjela a lidem se zde dobře žilo.
Dovolím si trochu bilancovat a připomenout několik investičních akcí, které
zkvalitnily život v naší obci. Podařilo se
nám dát do pořádku chodníky, dětská

hřiště, vysadili jsme aleje podél polních
cest, dali jsme do pořádku prostory školy a školky, zrenovovali jsme prostranství
u kostela a mnohé další. Nebylo to však
jen o hmotných věcech. Kvalitu života
v obci určují především lidé, kteří se na
jejím životě podílejí. Vždycky jsem podporoval naše zájmové spolky ve všech
jejich činnostech. Jako jeden z významných mezníků beru náš společný úspěch
v soutěži Vesnice roku v roce 2014. Tohoto titulu jsme dosáhli jen díky společnému úsilí a zapojení nás všech.
Také jsem se vždy snažil chovat s péči
řádného hospodáře. To mohu doložit i tím, že se podařilo našetřit přes
20 mil. Kč a získat dotaci ve výši 58 mil. Kč
na vybudování kanalizace. Můžeme tak
realizovat největší investiční akci v naší
novodobé historii. Pokud půjde vše
podle plánu, tak Nová Hradečná bude
čerpat úvěr pouze ve výši 7 mil. Kč, což
je schopna bez problémů splatit během
následujících tří let. Samozřejmě chápu vaši nespokojenost nad současným
špatným stavem komunikací, který je
ale nedílnou součástí každé takto zá-

sadní investice. Za vzniklé nepohodlí se
vám jménem svým i jménem stavební
firmy omlouvám. Součástí této akce je
však i následná oprava všech silnic 3. tříd
a dalších zasažených komunikací v naší
obci. V měsíci červenci bychom tak měli
mít hotovou nejen kanalizaci, čističku,
ale i spravený povrch všech komunikací
v naší obci.
Děkuji vám také za veskrze přátelskou
a pohodovou komunikaci a spolupráci,
kterou jsme za těch 20 let mezi sebou
měli. Budu se i nadále z pozice neuvolněného místostarosty snažit všemi silami
pomáhat, aby se nám v Nové Hradečné
žilo dobře. Rád bych současně popřál
své nástupkyni zejména hodně sil, štěstí
a úspěchů v náročné práci.
Závěrem chci všem popřát klidné a spokojené Vánoce v kruhu svých nejbližších,
šťastný nový rok a nám všem především
pevné zdraví!
Ing. Tomáš Müller
starosta

PF 2022
Veselé Vánoce a šťastný nový rok
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SPOLEČENSKÁ KRONIKA

INFORMACE OBECNÍHO ÚŘADU
		Jubilanti
► Na 19. jednání Zastupitelstva
obce Nové Hradečné dne 6. 12. 2021
po svém 18-ti letém působení ve
funkci starosty předal Ing. Tomáš
Müller pomyslné starostovské žezlo
Ing. Martě Novákové, která jej nahradí od 1. 1. 2022. A protože nechce odcházet od nedokončeného
díla, zůstává dále jako člen zastupitelstva na pozici místostarosty, aby
tak mohl být nápomocen při dokončování kanalizace v obci.
Zastupitelé děkují Ing. Tomášovi
Müllerovi za jeho lidský přístup, obětavou práci, pomoc občanům při řešení náhlých situací a v neposlední řadě
také za práci při zvelebování obce.
Přejeme mu hodně štěstí a spokojenosti v jeho novém působení na pozici poslance Parlamentu ČR.

POPLATKY
VODNÉ
Informujeme občany, že v prvním týdnu v měsíci lednu 2022 budou prováděny odečty vodoměrů. Začátek
možnosti plateb vodného v pokladně
obecního úřadu bude vyhlášen rozhlasem. Poplatek za vodné byl navýšen na 40 Kč/m3.
TDO
Poplatek za svoz komunálního domovního odpadu zůstává pro rok
2022 ve stejné výši jako letos a to
450 Kč na osobu. Děti do 15 let hradí polovinu.
Místní poplatky za svoz komunálního odpadu, psy a pronájem hrobového místa bude možné zaplatit v pokladně obecního úřadu od
1. 2. 2022.
Občané si mohou po domluvě
s pracovníky obecního úřadu na
tel. č. 585 032 264 domluvit úhradu
platby převodem na bankovní účet
č. 1801446349/0800. Jako variabilní
symbol uvádějte číslo popisné.

KALENDÁŘ

UZAVŘENÍ KNIHOVNY

► V letošním roce pro Vás připravujeme stolní kalendář. Můžete si
jej zakoupit za symbolickou cenu
30 Kč v kanceláři obecního úřadu.
O termínu zahájení prodeje budete
informováni obecním rozhlasem.

► Oznamujeme občanům, že dne
27. prosince 2021 bude knihovna
uzavřena a její provoz bude obnoven dne 10. ledna 2022.

říjen – Jana Hamplová, Květoslava Dorušáková, Josef Petr, Marie Drtilová, Marie Obíralová, Daniela Poláchová,
Danuška Poláchová, Miroslav Ryšavý, Miloslava Konstantská, Božena Schmidová
listopad – Ludmila Wiesnerová, Jan Jořenek, Emília Drábková, Anna Krabicová, Dagmar Cikrytová, Jan Lukáš
prosinec – Jarmila Klukanová, Miloslav Pavlík, Zdeněk Valigura, Božena Šobotová, Jiří Šobota, Jan Hübner,
Marie Götzlingerová
Obec Nová Hradečná touto cestou gratuluje k významnému životnímu výročí
a přeje do dalších let pevné zdraví, štěstí a spokojenost.

		Opustili nás
Karel Konstatský, Marie Koňaříková
Vyjadřujeme touto cestou upřímnou soustrast pozůstalým.

Z NAŠÍ FARNOSTI
ZMĚNY V DOPRAVĚ
Z důvodu špatného povrchu vozovky po budování kanalizace a ČOV
dojde k dopravnímu omezení na autobusové lince 890325.
Obslužnost obce Nová Hradečná budou zajišťovat spoje linek
890327, 932272 a vybrané spoje linky 890325.
Spoje č. 1, 5, 7, 17, 14, 16, 18, 24 linky 890325 budou vedeny ze zastávky Troubelice,u Polákových po silnici III/31548 ul. Velká Strana
a dále obousměrnou objízdnou trasou po silnici III/44412 s náhradní
obsluhou zastávky Troubelice, u kaple – III/44415 Nová Hradečná do
zastávky Nová Hradečná, Hradec a dále ve svých trasách dle platného
jízdního řádu.
Zastávky Nová Hradečná, pod kostelem a Nová Hradečná, ObÚ nebudou těmito spoji obousměrně obsluhovány bez náhrady.
Na zmíněnou linku 890325 je vypracován výlukový jízdní řád,
ve kterém bude upřesněno vedení, časová poloha spojů a obsluha
jednotlivých zastávek. Tento výlukový jízdní řád platí do 31. 3. 2022
a je k dispozici na vývěsce obce a webových stránkách Nové
Hradečné.
Výluka drážní dopravy na úseku Uničov – Šumperk skončí dne
16. 12. 2021.
Od 17. 12. 2021 do 14. 2. 2022 bude jezdit vlak.
V období od 15. 2. 2022 do 9. 12. 2022 je plánovaná výluka drážní dopravy v úseku Uničov – Šumperk a vlaky budou nahrazeny náhradní
autobusovou dopravou.

PŘÁNÍ K VÁNOCŮM
►► Za nedlouho oslavíme Vánoce.
Připomínáme si při nich narození dítěte. Taková událost v rodinách bývá vždy
důvodem k radosti. Je předáván život,
což je samo o sobě zázrak. Čím více nám
věda odkrývá, jakým způsobem se to
děje, tím více můžeme žasnout. A mnoho lidí vnímá děti jako pokračovatele

rodu, jako ty, ve kterých nějak pokračuje i jejich život, i když oni sami z tohoto
světa odejdou.
Dítě, které si připomínáme o Vánocích, je
dítě mimořádné. Přišlo nám říct, že našemu životu dává smysl láska. Nikoli nějaký
cit, který může pominout. Ale opravdová
vůle, úsilí chtít dobro nejen pro sebe, ale
i pro lidi kolem sebe. Toto dítě nám skutečnou Lásku zviditelnilo a také ji vlévá do
srdcí, která jsou ochotna nechat se jí naplnit. Můžeme dát jen to, co máme.

Přeji všem občanům lásku, pokoj a radost v srdcích nejen o Vánocích. Ať při
pohledu do jeslí poznáte dítě, které se
pro nás stalo darem, a načerpáte sílu
do celého nového roku. Ať i vy můžete
být pro druhé darem a prožíváte radost
z toho, že můžete přispět k lepšímu životu ve společenství, ve kterém žijete.◄

BOHOSLUŽBY
24. 12. 2021 – Štědrý den
25. 12. 2021 – Narození Páně
26. 12. 2021 – sv. Štěpána
29. 12. 2021
30. 12. 2021
31. 12. 2021
1. 1. 2022 – Matky Boží

15.00 hod.
24.00 hod.
7.50 hod.
7.50 hod.
18.00 hod.
16.30 hod.
18.00 hod.
7.50 hod.

Libina – mše pro děti
Nová Hradečná
Nová Hradečná
Nová Hradečná
Troubelice
Lazce
Troubelice
Nová Hradečná

TJ SOKOL NOVÁ HRADEČNÁ
Novoroční výstup
na Bradlo
►► TJ Sokol Nová Hradečná nebude
1. 1. 2022 z důvodu dodržení protiepidemických opatření organizovat hro-

madný výstup na Bradlo, ale individuálním nebo rodinným vycházkám se
meze nekladou. Všichni, kteří vycházku
na Bradlo absolvují mezi 9.00 až 11.00
hod., si mohou po cestě vyzvednout
upomínkový list.

P. Karel Janečka
farář
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ZE ŽIVOTA MATEŘSKÉ ŠKOLY

ZE ŽIVOTA ZÁKLADNÍ ŠKOLY

Zpráva z MŠ

kteří žáčci se sice třásli strachy, nakonec
ale zpytovali svědomí, slíbili nápravu
a čerti odcházeli opět s nepořízenou.
V nastávajících dvou týdnech nás ještě
čeká návštěva zvířátek v lese, kterým
každoročně nosíme do krmelce dobroty
a povídání o tom, jak se slaví Vánoce ve
světě a u nás. Poté se rozloučíme a budeme si užívat společné chvíle se svými
nejbližšími. Do lavic znovu usedneme
3. ledna 2022.

►► Podzim předává pomalu svou vládu zimě a my rekapitulujeme, jaký byl
náš školní podzim. Ten letošní se nesl ve
znamení radosti ze shledání a očekávání, co nového nám asi přinese.
I přesto, že jsme byli začátkem listopadu
pár dní v karanténě, jsme první čtvrtletí
zvládli bez větších potíží. Žáci i rodiče,
kteří byli znalí distanční výuky z minulých let, plynule přešli ze školní výuky na
on-line výuku. Velkou pochvalu zaslouží
zejména rodiče prvňáčků, pro které byl
tento stav výzvou, kterou dokázali splnit.
Z akcí školy jsme kromě výlovu rybníka
v Šumvaldu ještě uskutečnili projektový
den“ Les ve škole, škola v lese“, kde si

děti na čerstvém vzduchu, v prostředí
podzimně zbarvených stromů, zdatně
procvičovaly svoje vědomosti o přírodě.
Současně se svými znalostmi také potrénovaly orientaci v přírodním prostředí
a také svoji fyzičku.
I když se ochladilo, v pohybu plynule
pokračujeme a za dodržení platných hygienických požadavků trénujeme každé
pondělí imunitu v krytém plaveckém
bazéně v Uničově.
První sněhové vločky se snáší k zemi
a k velké radosti žáčků se pomalu blíží
Vánoce. Advent jsme zahájili vystavěním Betlému před hlavním vchodem
školy a ozdobením vánočního stromečku vlastnoručně vyrobenými ozdobami.
Opět letos neproběhl tradiční společný
adventní koncert, jarmark ani další doprovodné akce, na které se děti dlouho
připravovaly a těšily. Zachovány zůstaly alespoň „adventní pondělky“, kdy si
s dětmi zpíváme koledy, zapalujeme
svíčku na adventním věnci a pronášíme
svá přání.
Jsme rádi, že nás i letos navštívil Mikuláš se svou družinou andílků a čertů. Ně-

Všem žákům, rodičům, zaměstnancům školy i všem obyvatelům Nové
Hradečné přejeme klidné prožití vánočních svátků a do nového roku 2022
hlavně zdraví. ◄

Mgr. Renáta Tumová
tř. uč. III.

►► Na podzim děti na zahradě uspaly
broučky, sklidily vše ze zeleninové zahrádky, konal se jablíčkový týden a vyzdobily si zahradu vydlabanými dýněmi.
Nejstarší děti začaly jezdit na bazén do
Uničova a za dětmi přijeli chovatelé
papoušků Ara s představením těchto
krásných opeřenců. Advent u nás byl zahájen hudebním programem: Jezulátko
se narodilo. Dále plánujeme využít zahradu v adventním čase na krátkou hru
s plněním úkolů pro rodiče a děti s následným zpíváním vánočních koled na
schodech do mateřské školy.
Od září opět plníme s dětmi úkoly z programu Ekoškola. V rámci tématu Odpa-

dy se děti učí, jak mohou vzniku odpadu především předcházet, jak s ním je
možné dále pracovat a využívat ho nejen k tvůrčí činnosti. Ve škole pátrají po
tom, jaké druhy odpadu třídí, kde mají
koše na jednotlivé druhy odpadu. Děti
také navrhují, co by se v tomto tématu
mohlo ve škole zlepšit, plánují třídit více
druhů odpadu, označují koše. Postupně se podívají po vesnici, kde a jak jsou

ZE ŽIVOTA V OBCI

DRAKIÁDA
►► K podzimním radovánkám patří již
tradičně v naší obci Drakiáda. Letos se
uskutečnila dne 10. října. Počasí zúčastněným přálo, a tak mohli všichni strávit
veselé a příjemné odpoledne se svými
nejbližšími a známými v přírodě a přitom
si tak trochu i zasoutěžit, komu drak poletí dál a výš. Hry a zábava pro děti byly
zajištěny, dobře posloužily i stánky s občerstvením. Poděkování za vydařenou
akci patří hlavní organizátorce Tereze
Jelínkové, paní Marii Havelkové (upekla
nám výborné buchty), Marii Obíralové
a dalším. Za finanční podporu patří dík
i našemu obecnímu úřadu. ◄
Svatava Rutarová

umístěny kontejnery na třídění odpadu.
Protože: Odpad je věc, kterou stvořilo
našich deset prstů a těch deset prstů by
si s ním mělo umět také poradit.
Přejeme všem občanů. V této nelehké
době hodně zdraví a veselou mysl. ◄
Děti a zaměstnanci MŠ Nová Hradečná
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►► Žáci 5. ročníku naší školy navštívili v úterý 23. listopadu 2021 obecní
knihovnu. Proběhla zde beseda o knížkách, které děti čtou, jaké se jim líbí
a které knížky mají nejraději. Pro děti byl
připraven malý soutěžní kvíz i se sladkou
odměnou. Poté se seznámily s uspořádáním naší obecní knihovny i tím, jak se v ní
orientovat a vyhledávat oblíbené autory
či tituly. Teď už jenom očekáváme, kdy
k nám do knihovny opět zavítají a stanou
se našimi stálými čtenáři. Moc se na ně
těšíme! ◄

TVOŘÍME S PEDIGEM

BESEDA V KNIHOVNĚ

Svatava Rutarová
knihovnice

►► V měsíci říjnu jsme se opět začaly
setkávat při společném tvoření z pedigu.
Pokračujeme tak v činnosti, která nás
zaujala, baví nás a dává nám dobrý pocit z vlastní tvořivé práce. Přivítaly jsme
mezi sebou i nové zájemkyně. Začaly
jsme pletením vánočních zvonečků a pokračovaly jsme ošatkami a servírovacími
podnosy. Všem se nám dařilo. ◄

Díky výtěžku minulé sbírky (2021) jsme:
- poskytli přímou pomoc rodinám
a osobám v nouzi
- zakoupili osobní automobil pro Domácí
zdravotní a hospicovou péči
Vaše důvěra je pro nás závazkem a současně povzbuzením pro naši práci. Další
ročník Tříkrálové sbírky proběhne od
1. do 14. ledna 2022.

Svatava Rutarová
lektorka

PODZIMNÍ TVOŘENÍ

►► Ve čtvrtek 21. října 2021 proběhlo
na sále obecního úřadu Podzimní tvoření. Sešli se tu všichni, kdo rádi něco vyrábějí, tvoří a vymýšlí. Za vedení lektorky
Terezy Jelínkové vznikaly pod rukama
zúčastněných pěkné a zajímavé vazby
a věnce z přírodnin i umělých materiálů
a doplňků. Všichni zde tak strávili v příjemné a tvořivé atmosféře společné odpoledne a domů si navíc s uspokojením
odnášeli vlastní vydařené výrobky. ◄
Svatava Rutarová

►► Milí přátelé charitního díla, velice
si vážíme Vaší podpory Tříkrálové sbírky.
Děkujeme, že jste v minulé, tak trochu
netradiční sbírce (2021) na sběrných
místech přispěli částkou 289 999 Kč.
Sbírka probíhala poprvé také online, získaná částka 148 563 Kč byla rozdělena
do všech tří středisek Charity Šternberk.
Díky Vaší štědrosti můžeme i nadále pomáhat lidem v nouzi.
Zákonné režie
Projekty charity
Pomoc
do zahraničí
Diecezní
charita

5%

5%

10 %
15 %
Místní charita
65 %

Z nové sbírky (2022) chceme:
- podpořit fond přímé pomoci pro rychlou pomoc lidem v krizi
- zrekonstruovat S.O.S. byt
- podporovat zdravotní a sociální služby, které realizujeme v charitním středisku v Uničově
Prosíme o Vaši štědrost.
Poskytované služby ve středisku Uničov:
- zdravotní služba: Domácí zdravotní
a hospicová péče
- sociální služby: Charitní pečovatelská
služba Uničov, Charitní poradna NEDLUŽÍM, Sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi, NDC – Nízkoprahové denní
centrum SCHOD
- dobrovolnický projekt: Klub POHODA
- VOBIS centrum PRO VÁS – Kompenzační pomůcky, Humanitární sklad, Mimořádné události, Charitní šatník a bazárek

Dále organizujeme veřejné sbírky pro
postižené při živelných pohromách u nás
i v zahraničí a charitní sbírky šatstva. ◄
Charita Šternberk – středisko Uničov,
Šternberská 497, 783 91 Uničov
Pavla Petrová,
koordinátor Tříkrálové sbírky
mobil: 730 589 102
pavla.petrova@sternberk.charita.cz
www.sternberk.charita.cz.
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Křížovka o cenu

Číslo 30

Soutěžní křížovka
POMŮCKA:
ADAS, BL,
ČEKÁNKY,
EČER,
MOCHA

BELGICKÉ
LÁZEŇSKÉ
STŘEDISKO

1. DÍL
TAJENKY

INDIÁNI

VLHČENÉ

CHEMICKÁ
ZNAČKA
THORIA

NÁDRŽ
NA HAŠENÍ
VÁPNA

NEJSTARŠÍ
LATINSKÝ
PŘEKLAD
BIBLE

2. DÍL
TAJENKY

SLEPOVACÍ
MODEL

VYŘAZENÉ
SPISY

NIVNÍ PŮDA
(zkratka)

POBÍDNOUTI K RYCHLEJŠÍ CHŮZI
NEČISTOTA

PŘÍTEL
A RÁDCE
MOHAMEDA

JMÉNO
ZPĚVAČKY
PAVONE
BRNĚNSKÝ
PRÁVNÍK

FUJ

HYPNOTIZÉR

DÁMSKÝ
KLOBOUČEK
SNAD

CHEMICKÁ
ZNAČKA
CÍNU

INICIÁLY
MALÍŘE
LACINY

ČESKÉ
PŘEDVÁL.
POHRANIČÍ

UDĚLAT

MRAVNÍ
ZÁKLAD
(knižně)

OBRUBA
OBRAZU

JMÉNO
HERCE
KORBELÁŘE

VÝTVARNÍ
UMĚLCI

PRODĚLÁVAT

VĚTÉVKY
NA KMÍNKU
KRÁLOVNA
VÍL

TONDA
BATERIE

OSMINA
ČTYŘICETI

PĚSTOVANÁ
ZE SEMEN

JMÉNO
KOMENSKÉHO

SLABÝ
VÍTR

AFRICKÁ
ANTILOPA

RUKAVIČKOVÁ USEŇ

POKYNUTÍ
(básnicky)

UZLÍČEK
V TKANINĚ
CENNÉ
DŘEVO

KOLEGA
PATA

MPZ
SLOVENSKA

EFFOVY
INICIÁLY

FIALOVÝ
DRAHÝ
KÁMEN

DĚLNÍCI
V LODĚNICÍCH

ROSTLINY
JESENCE

BOJOVÝ
PLYN

Své odpovědi můžete zaslat emailem na podatelna@novahradecna.cz nebo osobně odevzdat v kanceláři
budete
do svých
poštovních
schránek
V předplatném
na stáncích
obecního
úřadu ve tvarulevněji
(tajenka,než
jméno,
příjmení, bydliště).Časopisy
Uzávěrka
došlých
odpovědí
je do
31. 1.dostávat
2022. zabalené do
igelitové fólie.
Všechny časopisy
z produkce
vydavatelství
je možné
Ze správných
odpovědí
bude zanašeho
přítomnosti
starosty
obce sivylosován
jeden výherce, který získá věcnou cenu.
předplatit u ﬁrmy Send Předplatné, spol. s r. o. Předplatné je možné

V následující tabulce uvádíme přehled našich titulů včetně cen
prodeji a v předplatném a termíny vyjití nejbližších
dalších čísel:

Výherce
Nová
15
objednat znaminulého
telefonníchčísla:
číslechEva
225Navrátilová,
985 225 nebo
777 Hradečná
333 370, č.vep.stánkovém
případně můžete vyplnit objednávkový formulář na internetových
stránkách www.send.cz nebo můžete poslat písemnou objednávku
na adresu SEND Předplatné, spol. s r. o., Ve Žlíbku 1800/77, hala
A3, 193 00 Praha 9. Pokud raději používáte elektronickou poštu,
tak písemnou objednávku lze také zaslat na adresu send@send.cz.
Další možností, jak získat předplatné, je pomocí SMS zprávy odeslané z vašeho mobilního telefonu. SMS zprávu pište ve tvaru OBJ
xxx JMENO PRIJMENI ULICE C.DOMU MESTO PSC, kde místo xxx
uvedete kód titulu z tabulky. Zprávu pak odešlete na telefonní číslo
605 202 115, cena za odeslání zprávy je dle tarifu vašeho operátora.

název titulu

Nové křížovky
Sudoku pro potěšení
Křížovky pro potěšení
Křížovky plné fórů speciál
Křížovky plné fórů
Velký křížovkářský třesk
Křížovky od Křižáka
Sudoku pro potěšení speciál

Svoz odpadu 2022

KOMUNÁLNÍ ODPAD

PLASTY

kód
NK
SPP
KPP
KPFS
KPF
VKT
KOK
SPPS

číslo

vyjde stánky předpl.

6/17
6/17
4/17
1/18
1/18
1/18
1/18
1/18

1. 11.
3. 11.
10. 11.
15. 12.
29. 12.
5. 1.
11. 1.
12. 1.

20
25
40
22
20
26
39
38

PAPÍR A SKLO

Kč
Kč
Kč
Kč
Kč
Kč
Kč
Kč

18
23
38
20
18
24
37
36

Kč
Kč
Kč
Kč
Kč
Kč
Kč
Kč

KŘÍŽOVKY
S PAVOUČKEM
—
PRO
VÁS
26. července
4. říjnaKŘÍŽOVKY
18. ledna
25. ledna
dle potřeby,
na zavolání

1. listopadu
16. srpna
8. února
22. února
každý luštitel, který nám zašle správné tajenky
KUPON 6. září Do slosování o peněžité výhry bude zařazen
29. listopadu
1. března
března křížovek
ODPADY1, 16–19
alespoň tří ze šesti 22.
soutěžních
s čísly 1, 16, 17, 18,NEBEZPEČNÉ
19 a 30 na stranách
28. prosince
27. zářía 32. Čeká na vás 1 20.
22. března
dubna
výhra
1500 Kč a dalších
5 výher po 300 Kč. Adresa pro zasílání řešení je:
18. říjnaKřížovky, Větrná17.
12. dubna
9, května
568 02 Svitavy. Řešení s nalepeným kuponem
zasílejte nejpozději
14. května
8. listopadu
3. května
do 17. ledna 2018.
14.Výherci
červnabudou uvedeni v čísle 2/2018. Výhry zasíláme do čtyř týdnů
29. listopadu
24. května
od zveřejnění. V jedné
obálce můžete zasílat řešení z více našich časopisů, řešení z každého
12. července
KPF
6/201720. prosince
časopisu uvádějte na
samostatném
listě opatřeném vaší adresou a kuponem.
14.
června
9. srpna
5. července
6. září

