NOVÁ HRADEČNÁ
Zpravodaj obce Prosinec 2013

Vážení přátelé,
nastal adventní čas a s ním i doba,
kdy se ohlížíme zpět a hodnotíme, co nám
uplynulý rok přinesl, co se nám podařilo
a čeho bychom chtěli v novém roce dosáhnout. Máme za sebou všichni náročný rok,
naplněný činorodými aktivitami, spoustou
práce, ale také pocitu spokojenosti z vykonaného díla.
Chceme Vás všechny touto cestou oslovit
a pozvat na připravované vánoční a novoroční akce, o kterých přinášíme v tomto
čísle informace.

Ročník 11 č. 4

čtvrtletník

MK-ČR-E-14853

PF 2014
Dovolte nám, abychom
Vám jménem pana starosty,
zastupitelů a všech pracovníků
obecního úřadu v Nové Hradečné popřáli klidné prožití
svátků vánočních a do nového
roku 2014 mnoho štěstí, zdraví
a spokojenosti.

Společenská kronika
Narodili se

Laura Nečková, Štěpán Wywial
Rodičům nových občánků gratulujeme a přejeme mnoho šťastně prožitých chvil s jejich dětmi.

Jubilanti

Marie Táborská, Božena Schmidová, Jiří Macek, Oldřich Kovář,
Emílie Macounová, Květoslava Dorušáková, Josef Petr,
Miroslava Roligová, Marie Šléšková, Bohumil Sittek,
Věra Buxbaumová
Obec Nová Hradečná touto cestou gratuluje k významnému životnímu výročí a přeje do dalších let
pevné zdraví, štěstí a spokojenost.

Oznamujeme občanům výši místních poplatků na rok 2014
1. místní poplatek za komunální odpad:
Dospělý
25,- Kč/měs
Dítě
12,50 Kč/měs
Chataři a chalupáři na l nemovitost
Podnikající fyzické a právnické osoby

300,- Kč/rok
150,- Kč/rok
300,- Kč/rok
1 000,- Kč/rok

2. místní poplatek ze psů:
Sazba poplatku zůstává stejná a to:
Za jednoho psa/rok
50,- Kč

za každého dalšího psa/rok

3. místní poplatek za pronájem hrobového místa:
Poplatek za pronájem pozemku/rok
Poplatek za služby + vodu/rok

50,- Kč

3,- Kč/m2
10,- Kč/m2

Občanům, kterým končí v r. 2014 platnost pronájemní smlouvy na hrobové místo, bude vydána nová
smlouva , která se uzavírá na dobu 10ti let a poplatek za pronájem se platí na dobu 5ti let dopředu.

»» Upozorňujeme občany, že místní poplatky jsou splatné k 31.3. 2014, dále žádáme občany,
aby komunální odpad nedávali do plastových pytlů a používali výhradně popelnice k tomu určené!!! ««

Z NAŠÍ FARNOSTI

Vánoční bohoslužby v kostele sv. Vavřince v Nové Hradečné
Vážení občané, lidé dobré vůle, milí farníci,
nabízím Vám přehled vánočních bohoslužeb a vánočního dění v kostele sv. Vavřince v Nové Hradečné.
Každého z Vás bych rád na tyto bohoslužby a toto vánoční dění pozval.
Úterý 24. prosince – Štědrý den

mše svatá ve 24 hodin
Středa 25. prosince – Slavnost Narození Páně – Boží hod vánoční

mše svatá v 7:50

od 17:00 do 19:00 bude otevřený kostel a bude možnost se podívat
na výzdobu chrámu a betléma, v 18.00 se budou u jesliček zpívat koledy
a číst zprávy o narození Ježíše v Betlémě
Neděle 29. prosince – Svátek Svaté Rodiny

mše svatá v 7:50

s obnovou manželských slibů a žehnání vína.
Středa 1. ledna – Slavnost Matky Boží Panny Marie – Nový Rok

mše svatá v 7:50
Na Štědrý den od 8 hodin až do nočního času
si bude možné odnést do svých domovů Betlémské světlo, které symbolizuje Ježíše Krista – Světlo
světa. Toto světlo se dostane díky skautům
z betlémské jeskyně – z místa Ježíšova narození –
do našich domovů.
Na Štědrý den od 9:00 do 10:00 se budou
v kostele sv. Vavřince stavět jesličky. Zvu děti
i jejich rodiče.
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INFORMACE OBECNÍHO ÚŘADU

Na Štědrý den v 15 hodin v kostele Navštívení
Panny Marie v Troubelicích bude „dětská půlnoční“ – mše svatá s kázáním a zpěvy pro děti
a s malým dárkem pro děti. Opět zvu děti i jejich
rodiče.

Na setkání s některými z Vás se těší Otec Pavel

Termíny svozu odpadu na rok 2014

Svoz nebezpečného odpadu: 1.) 15.3.2014
2.) 6.9.2014
Mobilní sběr nebezpečného odpadu v roce 2014 se provádí zastávkovým způsobem.
Sběrné vozidlo zastaví v určený čas na stanovištích:
1. Hradec – vjezd do družstva
2. Obední úřad
3. u Klárového

9:00-9:30
9:30-10:00
10:00-10:30

Druhy přebíraných odpadů:
bateriové monočlánky, automobilové akumulátory, oleje, barvy, ředidla, kyseliny, pesticidy, léky, rtuťové
zářivky a výbojky, nádoby se zbytky chemikálií, televizory, lednice, mrazáky, pneumatiky, textil, nábytek,
koberce, peřiny, matrace, vyřazené elektrospotřebiče, pračky a podobně.

Termíny svozu domovního odpadu v roce 2014 Termíny pro svoz plastů v roce 2014
leden
únor
březen
duben
květen
červen
červen
červenec
srpen
září
říjen
listopad
prosinec

13.1.2014
10.2.2014
10.3.2014
7.4.2014
5.5.2014
2.6.2014
30.6.2014
28.7.2014
25.8.2014
22.9.2014
20.10.2014
17.11.2014
15.12.2014
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leden
únor
březen
duben
duben
květen
červen
červenec
srpen
září
říjen
listopad
prosinec

7.1.2014
4.2.2014
4.3.2014
1.4.2014
29.4.2014
27.5.2014
24.6.2014
22.7.2014
19.8.2014
16.9.2014
14.10.2014
11.11.2014
9.12.2014

TŘÍKRÁLOVÁ
SBÍRKA 2014
V sobotu 4. 1. 2013 Vás
navštíví koledníci Tříkrálové sbírky, kterým můžete přispět finanční částkou
na charitní sbírku. Darované prostředky poslouží na
pomoc potřebným lidem
u nás i ve světě.

Předem děkujeme
za Váš příspěvek.

TJ SOKOL
NOVÁ HRADEČNÁ
TJ Sokol Nová Hradečná pořádá v neděli 22. 12. 2013
turnaj ve stolním tenise pro občany Nové Hradečné. Soutěžit se bude ve dvou kategoriích, mládež do
15 let a dospělí. Zahájení turnaje bude v 9:00 hodin
v tělocvičně TJ. Vezmi s sebou pálku a sportovní obuv
a přijdi si změřit své síly v předvánočním turnaji.
Běh za Ježíškem
Na Štědrý den Vás zve atletický oddíl TJ Sokol na
3. ročník Běhu za Ježíškem, který bude odstartován
v 10:00 hod po dokončení stavění jesliček. Poběžíme
nebo půjdeme (jak kdo se cítí) od kostela celou vesnicí
k mateřské škole, kde nás v cíli bude čekat svařák, čaj
či něco ostřejšího a pro malé účastníky první dáreček.
Můžete nám cestou fandit a přijít do cílové rovinky
povzbudit účastníky tohoto běhu...
Výstup na Bradlo
Ve středu 1. 1. 2014 zve TJ všechny občany k Novoročnímu výstupu na Bradlo. Každý účastník, který
vystoupí na vrchol Bradla mezi 9:00 a 11:00 hodinou
obdrží pamětní list 29. ročníku.
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POZVÁNKA
Na tradiční Tříkrálový koncert, který se uskuteční v neděli 4. 1. 2014 ve 14:30 hodin v kostele
sv. Vavřince v Nové Hradečné.
Účinkují:
Smíšený pěvecký sbor Uničov
SCHOLA Nová Hradečná
Vstupné dobrovolné.

Plesová sezona v Nové Hradečné
18.1. 2014 Sidecarcross ples
24.1. 2014 Myslivecký ples
21.2. 2014 Maškarní merenda Klubu žen
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Krásné Vánoce a v novém roce hodně zdraví, štěstí
a pohody Vám přejí všichni z MŠ Nová Hradečná.
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