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NOVÁ HRADEČNÁ

ZPRAVODAJ OBCE p o d z i m n í
Vážení spoluobčané,
nejzásadnějším počinem v uplynulém čtvrtle� byla oprava silnice v čás� naší obce. Nutno
říci, že stavba neprobíhala hladce a u některých z Vás budila značné obavy z toho, jak
Vám omezí Váš životní standard. Vzniklé problémy jsme se snažili řešit opera�vně, vždy
s myšlenkou na veřejný prospěch. Uvědomujeme si, že řada z Vás se musela dočasně
uskrovnit ve svém pohodlí a zvyklostech, ale
věříme, že nega�vní emoce a postoje spojené se stavbou
brzy opadnou a převáží pocista
ty spoko
spokojenos� se zlepšením stavu vozovky.
Je třeb
třeba si uvědomit skutečnost, že peníze
na opravy
silnic se získávají opravdu velmi
o
těžce.
těžc �esty tře� třídy jsou obecně ve velmi
neuspokojivém
stavu nejen v našem regionu,
ne

a situace se podle posledních prognóz nijak
výrazně zlepšovat nebude. Obec také nemůže
zasahovat do výběru realizační ﬁrmy, vyjádřit
se k projektové dokumentaci nebo ji nějakým
způsobem připomínkovat. Toto náleží správě
silnic Olomouckého kraje. Také bych chtěl připomenout, že pokud mají být realizovány takto náročné akce, je nezbytné, aby individuální
požadavky a nároky byly upozaděny a ustoupily pro obecné blaho. Věřím, že těžkos�,
které jsme museli překonávat v minulých
týdnech jsou za námi a můžeme se s klidem
připravovat na nadcházející podzimní dny.
Ing. Tomáš Müller
er
ta
starosta

Pozvánka na Sousedské posezení aneb
OCHUTNEJTE HRADEČNOU
Srdečně zveme všechny občany a rodáky z naší obce na Sousedské posezení, které pro
nás všechny připravujeme. Jako symbolické vstupné můžete donést vlastní produkty.
Pečte koláče, frgále, cukroví, doneste slivovici či víno, křížaly, domácí klobásy, uzené,
ovoce, zelí, okurky a tak dále, zkrátka co Vás napadne. Z přinesených pochu�n vytvoříme společně rautový stůl a všichni tak budeme moci „ochutnávat“ Hradečnou.

V sobotu 18. 11. 2017 v 16.00 hod.
v Sále TJ SOKOL
VSTUPNÉ vlastní domácí produkty/dobrovovolné
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SPOLEČENSKÁ KRONIKA
N
Narodili se
Jan Surala,
rala,
la, Sára
Sá Pivničková
Rodičům
čům malý
malých občánků gratulujeme a přejeme mnoho šťastně prožitých chvil.

Jubilanti
Ju
červenec:
enec: Anež
Anežka Maulerová, Marie Kovářová, Marta Ch��lová, Bohuslav Müller, Anna Dobrozemská, Jaroslav Pavelka,
Brigita Langerová,
Lang
Jarmila Šobotová, Drahomíra Drbalová
srpen: Bohumila Poštulková, Anna �avrá�lová, �ran�šek Petr, Karel Konstatský, Ingrid Urbášková, Karel Krabica,
Drahomíra Macounová, Josef Dorušák
září: Antonín Táborský, Václav Petr, Zdeňka Kobzová, Jan Puda, Marie Pudová, Bohumil Polách, Jarmila Meinzlová,
Veronika Chovanečková, Václav Dorušák, Marie Drábková, Anna Müllerová, Jiří Talanda
Obec Nová Hradečná touto cestou gratuluje k významnému životnímu výročí
a přeje do dal
dalších let pevné zdraví� štěs� a spokojenost.

Opustili nás
Opu
Joseff Matal
Vyjadřujeme
me touto cestou upřímnou soustrast pozůstalým.

ZE ŽIVOTA MATEŘSKÉ ŠKOLY
PODZIMNÍ zprávy
ze školky
►► V letošním školním roce navštěvuje �� �� dě�.
►► S dětmi pracují dvě paní učitelky
a školní asistent, kterého jsme získali
na základě žádos� o poskytnu� dotace
v rámci Výzvy ,,Podpora škol formou
projektů.“

►► V září jsme přivítali Podzim s pro�ramem, kdy dě� pekly brambory, sbíraly dýně, smažily bramboráčky, hrály
různé hry. �avš�vila nás teta Bobina
s muzikoterapií.
►► V říjnu nás čeká jablíčkový den
a uspávání broučků s lampionovým
průvodem. ◄
Zdenka Maulerová
ředitelka MŠ
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ZE ŽIVOTA ŠKOLY

«
►► Školní rok 2017/2018 jsme
společně zahájili v pondělí 4. září. Výuka probíhá opět ve třech třídách. Do
prvního ročníku nastoupilo 9 žáků,
ve druhé třídě se společně učí žáci
2. a 4. ročníku s 24 žáky a ve tře� třídě
je 18 žáků 3. a 5. ročníku. Celkem naši
školu letos navštěvuje 51 žáků, což je
nejvyšší počet dě� naší školy od počátku jejího osamostatnění v roce 1994.
Z Lipinky k nám letos dojíždí 4 žáci. Na
škole působí sedm pedagogických pracovníků, z toho dva ve funkci asistent
pedagoga.
Ve všech ročnících vyučujeme podle
Školního vzdělávacího programu Základního vzdělávání s mo�vačním
názvem „Tvořivá škola.“ Jeho podobu
můžete najít na nových webových stránkách školy www.skola.novahradecna.cz.

Slavnost slabikáře

Zde můžete najít také veškeré informace a aktuality ze života školy.
Letošní školní rok chceme opět zaměřit na ekologické projekty, které budeme částečně organizovat sami, ale
využijeme i programy připravované ekologickými středisky Studánka v Uničově
a Sluňákov v Horce na Moravě. Jsme
zapojeni také do tzv. Recyklohraní, které spočívá mimo jiné i v tom, že škola
sbírá elektrozařízení a staré elektrospotřebiče, 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. Opakovaně se na vás obracíme s žádos�, pokud
doma máte nějaký nepotřebný elektrospotřebič, odevzdejte ho ve škole. Že
má smysl sbírat a třídit, se můžete prů-

běž
běžně dočíst v našich zprávách z projektu RECYKLOHRANÍ.
V pátek 29. 9. jsme společně putovali ke kapli sv. Václava v Lipince. Přivítala nás zde paní starostka Mgr. Králová
a společně s paní Brachařovou nám pověděli něco z historie kapličky i samotné
obce. Závěrem si každý malý poutník
mohl pochutnat na výborném lipinském
koláčku. O organizaci se postarala také
paní Rusnáková. Všem třem ženám děkuji za milé přije�.
Starší školáci se už začali věnovat problema�ce dopravní výchovy, navš�vili
dopravní hřiště v Uničově, kde si vyzkoušeli své znalos� i prak�ckou jízdu
na kole. Naši nejmladší školáci se také
pus�li do práce. Zvládli první písmenka
v Živé Abecedě a musím říci, že se jim
školní práce daří. Zúčastnili se také projektu Den bez úrazu, který organizačně
připravil DDM Uničov. Nejvíce dě� zaujala prak�cké ukázka canisterapie a práce záchranářského psa.
Dovolte mi, abych pozvala všechny
rodiče, prarodiče a příznivce naší malé
školy na malou zahradní slavnost, kterou plánujeme na pondělí 23. 10. od
15.30 hodin v areálu školy. Na programu
budou tvořivé dílničky s podzimní tema�kou, pečení brambor a banánů a malé
občerstvení, které si pro vás, s pomocí
zaměstnanců školy, připraví dě�.
Přijměte rovněž s předs�hem pozvání
na tradiční zahájení Adventu, které letos
připadlo na pátek 1. 12. 2017. ◄
Soňa Trávníčková
ředitelka ZŠ

Z NAŠÍ FARNOSTI
Podzim, čas vzpomínek
►► Přiblížil se nám podzimní čas. Zanedlouho si budeme připomínat památku zesnulých. Nikdy není tak rozzářený
hřbitov, jako první listopadové dny. Ale
ne všichni mají možnost navš�vit hroby
svých blízkých. Někteří se odstěhovali
daleko a není snadné nebo možné sem
zajet. Někteří zahynuli ve válce nebo při
neštěs� a jejich hrob není znám nebo
vůbec neexistuje. Přesto můžeme na ně
pamatovat a také se za ně modlit. Po ně-

kom nám zůstaly nějaké památky, třeba
i postavený dům. Nežijeme na nějakém
opuštěném ostrově. Někdo zde žil před
námi a věřím tomu, že i dlouho po nás.
I my můžeme ovlivnit, jak budou žít naši
potomci. Nejenom �m, jaké prostředí
jim zanecháme, ale i �m, jaký příklad jim
dáme. Záleží také na nás, jestli budou mít
důvod vzpomínat na nás s vděčnos�.
Naše vděčnost se projevuje i v tom, že
si vážíme toho, co naši předkové vybudovali a co nám ještě nyní slouží. A to bez
ohledu na to, zda jsme zde vyrostli nebo
jsme se přistěhovali. Proto děkuji obci

Nová Hradečná a obci Lipinka za pomoc
při opravách kostela. Spolu s dotací ministerstva kultury pokryly tyto příspěvky
necelou tře�nu nákladů na malování
kostela. Celková částka na výmalbu tvořila 630 000 Kč. Dárci věnovali do začátku října 299 500 Kč. S dalšími prostředky z kostelních sbírek máme nyní již na
splacení půjčky 400 000 Kč, kterou jsme
si na malování vzali. Pokud ještě do konce roku něco našetříme, mohlo by se
nám podařit v příš�m roce opravit ještě
dveře kostela a dokončit odvlhčení v zákris�i. Pak by kostel už mohl být celkově
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životu v obci i k příjemnějšímu cestování
těm, kdo tudy projíždějí. ◄
P. Karel Janečka
POZVÁNKA K ADVENTU

na nějaký čas v pořádku. Je to dílo těch,
kteří zde žili před námi. Zaslouží si pozornost. A také nám připomíná, že život
smr� nekončí. Když tedy vzpomínáme na
naše zemřelé, kostel obrací náš smutek
v naději, že se s našimi blízkými budeme
moci jednou opět setkat. Neboť ten, který nás stvořil, nás nestvořil pro smrt, ale
pro život. Chci také poděkovat za opravu
silnice v této čás� obce, která proběhla.
I to je součást celku a přispívá k lepšímu

Letošní adventní doba, tedy příprava
na Vánoce, bude nejkratší, jaká může
být. Začíná v neděli 3. prosince. Je krásné opravovat stavby a mít hezké prostředí kolem sebe. Ale ještě důležitější
je opravovat především naše vztahy
a naše vlastní srdce. Protože když žijeme v lásce s druhými, teprve tehdy
můžeme zažívat opravdový pocit štěs�.
Proto na první adventní neděli 3. prosince zveme na takovou duchovní obnovu manželů. Uskuteční se v kostele
v Troubelicích v 15 hodin. Projdeme si
„CESTU MANŽELŮ“ s 15 zastaveními na
společné životní cestě, jak je vytvořena na poutním místě Rokole u Nového
Města nad Metují. Pro ty, kteří jsou na

začátku manželského života, může být
inspirací. Pro ty, kdo už prošli velkou
část, může být příležitos� k hodnocení. Může být příležitos� k vděčnos�. A také k odevzdání Bohu toho, co
se nepovedlo. Protože on i to může
pro nás i pro druhé přetvořit v dobro.
Účastnit se nemusí jen manželé, přijít
může kdokoli.
Za Římskokatolickou farnost
Nová Hradečná zve
P. Karel Janečka
PLETENI´ ADVENTNÍCH VĚNCŮ
Římskokatolická farnost Nová Hradečná
ve spolupráci s Centrem pro rodinu
srdečně zve na Pleteni adventních
věnců. Uskuteční se ve středu 29. 11.
2017 v 17.00 hodin v zeleném salonku
restaurace Hanačka v Troubelicích. Materiál na výrobu věnců bude připravený.

Tabulka fotbal

Rozpis utkání

Klub

HR ADEČ

N

NO

VÁ

Á

TJ SOKOL NOVÁ HRADEČNÁ
Stav k 30. 9. 2017
Z

V

R

P

6. 8. 2018

16.30 h. Nová Hradečná – Bohuňovice

1.

Sokol Náklo

9

9

0

0

48:10 27 0

0

12. 8. 2018

15.10 h. Nová Hradečná – Grygov

2.

FC Lužice

10

7

0

3

35:17 22 0

1

20. 8. 2018

16.30 h. Nová Hradečná – Chválkovice

3.

SK Grygov

10

6

0

4

33:25 17 1

0

27. 8. 2018

14.30 h. Odrlice – Nová Hradečná

4.

FK Hlubočky "B"

9

5

0

4

29:22 17 0

2

3. 9. 2018

16.00 h. Nová Hradečná – Střelice

5.

SFK Nedvězí

10

6

0

4

16:19 17 2

1

10. 9. 2018

16.00 h. Nová Hradečná – Lužice

6.

Sokol Střelice

10

5

0

5

36:22 16 1

2

16. 9. 2018

15.30 h. Drahlov – Nová Hradečná

7.

SK Chválkovice "B"

10

5

0

5

29:21 16 0

1

24. 9. 2018

15.30 h. Nová Hradečná – Bouzov

8.

Sokol Nová Hradečná

9

5

0

4

21:27 14 3

2

30. 9. 2018

15.00 h. Slavonín – Nová Hradečná

9.

FK Slavonín "B"

10

4

0

6

25:28 13 0

1

8. 10. 2018

15.00 h. Nová Hradečná – Mladeč

10. Sokol Bohuňovice "B"

10

4

0

6

22:34 11 1

0

15. 10. 2018 15.10 h. Hlubočky – Nová Hradečná

11. Sokol Odrlice

10

3

0

7

20:30 10 0

1

22. 10. 2018 14.30 h. Nová Hradečná – Nedvězí

12. Sokol Bouzov

10

3

0

7

16:30

9

0

0

28. 10. 2018 14.30 h. Náklo – Nová Hradečná

13. Sokol Mladeč

9

3

0

6

11:17

8

2

1

5. 11. 2018

14. FC Drahlov

10

3

0

7

14:53

7

2

0

začátek utkání

14.00 h. Bohuňovice – Nová Hradečná

Stolní tenis pro děti

Volné pracovní místo

►► TJ Sokol Nová Hradečná zahajuje kroužek stolního tenisu, a to od
pátku 13. 10. 2017 od 15.45 hod. do
16.45 hod. v sokolovně. Sportovní obuv
s sebou. ◄

►► TJ Sokol Nová Hradečná oznamuje
občanům, že nabízí volné pracovní místo správce/správcová Sokolovny Nová
Hradečná a venkovního areálu TJ Sokol

S

B

P+

P-

na částečný pracovní úvazek. Náplní
práce je evidence akcí v těchto prostorech a jejich úklid za zajímavou ﬁnanční
odměnu.
Zájemci, hlaste se u p. Jaroslava Ševčíka
na tel.: 606 665 896. ◄
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ATLETICKÝ ODDÍL
►► V podzimní sezoně máme s dětmi
za sebou již tři závody, dva přespolní běhy
a jeden trojboj pro nejmenší. Z Maratonky v Uničově jsme se dovezli 3 medaile,
Hanička a Berenika Mikulkovy získaly
medaile stříbrné a Lucinka Rozehnalová
bronzovou.
Ještě úspěšnější jsme byli na našem domácím závodě Bradelníček, který jsme
uspořádali opět na �otbalovém hřiš�
a přilehlých polních cestách. Počasí nám
sice nepřálo, ale protože je náš závod zřejmě oblíbený, účast byla opět velká. Snad
díky domácímu prostředí a také poc�vé
přípravě na soustředění v Jeseníkách se
objevovaly na předních místech každé
kategorie hlavně zelené domácí dresy.
Šimonek Benda, Lucinka Rozehnalová,
Berenika Mikulková – 1. místa., Hanička
Mikulková, Markéta Adamcová – 2. místa, Leonka Šenková , Petr Babiš, Justýna
Šenková – 3. místa, Jan Kyselý, Sárinka
Babišová, �vička Lišková, Bár�k Stoklásek
– 4. místa, Barunka Rusnáková – 5. místo.

První tři závodníky v každé kategorii
jsme ocenili pohárem a prvních pět závodníků obdrželo pěknou věcnou cenu.
Všichni závodníci dostali v cíli sladkost.
Ani ta�nky déšť neodradil a vyběhli
na svou trať ve 12členné skupině, za
což byli všichni odměněni domácími
buchtami a klobáskami ze soukromého
řeznictví, první tři dostali i pohár. Opět
velké poděkování za pěkné ceny patří nejen obci Nová Hradečná a větším
sponzorům, ale obrovská pomoc přišla
opět ze strany rodičů dě� z atle�ky.
Děkuji touto cestou všem, kteří nám
sehnali ceny a pomohli s přípravou závodu.
Hned 5 dní po přespolním závodu jsme
zorganizovali trojboj pro nejmenší dě�
z Uničova, Šternberku a Hradečné. Závod
je nazvaný trojboj s čer�kem Bradlíkem,
a proto nás také po celou dobu závodu
provázeli dva malí čer�ci z Bradla, kteří
dětem pomáhali ke skvělým výsledkům.
Každé dítě bylo odměněno drobnou ce-

«

Domácí závodnice v popředí běhu na 600 m

«

1. místo Šimon Benda

«

«

nou, první tři dostali diplomy a všechny
dě� krásnou medaili s obrázkem čer�ka.
Hradečanš� nejmenší atle� byli opět
na předních místech a v počtu medailí
skončili druzí za Šternberkem a porazili tak Uničov. Na to, že jsme tak malá
vesnice a náš atle�cký oddíl má mnohem méně členů, tak je to pro nás velký úspěch. Výsledky: Překážky: 1. místa
Rusnáková Barborka a Benda Šimon;
2. místo Poštulka Mikuláš; Dálka:
2. místa Rusnáková Barunka a Poštulka
Mikuláš, 3. místo Benda Šimon; Hod:
1. místa Poštulka Mikuláš a Rusnáková
Barunka, 3. místo Benda Šimon.
Letos nás ještě čeká přespolní závod ve
Šternberku a nový závod ve Frýdku Místku a samozřejmě náš tradiční 7. ročník
Běhu za Ježíškem, na který Vás již nyní srdečně zvu. Sejdeme se před 10. hodinou
na Štědrý den u našeho kostela. ◄
Ing. Renáta Mikulková
t�en��ka atle�ky

1. místo Berenika Mikulková,
3.místo Justýna Šenková

1.místo Lucinka Rozehnalová, 2. místo
Hanička Mikulková, 3. místo Leonka Šenková
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SDH NOVÁ HRADEČNÁ
Mladí hasiči
►► Máme podzim a končí jedna hasičská sezóna. Nastal čas se ohlédnout za
�m, co jsme v roce 2017 s dětmi dokázali. Byly to soutěže jednotlivců i družstev,
soutěže v požárním útoku, ale i různé
štafety. Na okresním kole celostátní hry
Plamen se mladší žáci umís�li na 14. místě (z 31 družstev) a starší na 6. místě
(z 28 družstev). V Olomoucké lize mladých hasičů mladší žáci obsadili 8. místo
z 34 a starší žáci 13. místo z 30 družstev.
Také v kategorii jednotlivců se nám dařilo
a dětem se podařilo získat několik výkonnostních tříd.
V letošním roce jsme opět pořádali dětskou pohárovou soutěž, která se uskutečnila 10. 9. 2017 na Areálu SDH. Soutěž
byla zařazena do Olomoucké ligy mladých hasičů. Této soutěže se zúčastnilo

63 soutěžních družstev z celého okresu
Olomouc. Tímto bych chtěla poděkovat
všem sponzorům a hlavně všem členům
i dobrovolníkům, kteří pomohli, aby
soutěž proběhla v pořádku. Do kroužku
mohou chodit dě� již po dovršení 4 let.
Zájemci se mohou přijít podívat na trénink a případně se domluvit s vedoucím.

Tréninky jsou vždy ve středu v 17.00 hod.
(Od měsíce listopadu budou probíhat
v tělocvičně TJ Sokol.) Rádi přivítáme
nové zájemce o hasičský sport. ◄
Silná Andrea
vedoucí MH

ZPRÁVY Z KLUBU ŽEN
►► Zahájily jsme pravidelné zdravotní cvičení v tělocvičně TJ Sokol. Zveme �mto všechny zájemce. Scházíme
se každé úterý v 18.00 hodin. Těší se na
V
Vás cvičitelky Hana Ševčíková a Ilona
Müllerová
Müllero

►► V sobotu 21. 10. 2017 se vypravíme na zájezd do �ach�c za tajemstvím
čach�cké paní.
►► Pro členky Klubu žen a jejich příznivce chceme uspořádat ochutnávku
svatomar�nských vín. Navš�ví nás
manželé Švecovi z Velehradu pravděpodobně v sobotu 11. 11. 2017.

►► Do Adventu bychom chtěly vyrobit další postavy k našemu betlému ze
sena. Věříme, že se nám podaří a betlém bude o něco větší než vloni.◄
Hana Ševčíková
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AKTUALITY Z OBCE
Obnovení Obrázku
Panny Marie
na Hůrce
►► Možná si někteří z nás vzpomenou
na zelený obrázek, který stál u cesty na
Hůrce. Proč a z jakého důvodu tam stál,
to již nezjis�me. Ale rozhodli jsme se,
že necháme vybudovat obrázek nový.
Vše se podařilo a 8. 9. 2017 požehnal
�tec Karel obrázek s dřevěnou plas�kou Panny Marie.
Plas�ku vyřezal pan Lubomír Lédr
z Libiny a dřevěnou schránku vyrobil
pan Picek, zaměstnanec obecního úřadu
v Lipince. Když půjdete pěšinou na Hůrce
nad vesnicí, nemůžete jej minout. ◄
Marta Nováková
místostarostka

►► Je blá�vá neděle a my se s paní
místostarostkou nacházíme před číslem
popisným 19. Chvíli to vypadá, že zrezavělý zámek zha� naši dopolední výpravu,
ale po menším zápase se ocitáme v tmavé předsíňce a můžeme zdokumentovat
stav nemovitos�.

vy, ale vždy když jedu kolem, vzpomenu
si, jak byl opřený na zápraží a ve své typické zmijovce pozoroval místní cvrkot.
„Pepíček Krist,“ byl místní postavičkou
a to myslím v tom nejlepším slova smyslu. Vždyť tyto ﬁgurky vždy byly a budou
nedílnou součás� obecního života. Jeho
domek patří k původní vesnické zástavbě.
Nyní tedy můžeme společně nahlédnout do soukromí této „hradečanské

Jistě znáte bývalé stavení pana Josefa
Krista. Jakpak by také ne, je situovaný
téměř uprostřed obce a navíc pěkně přímo u cesty. Všichni jej míjíme cestou na
vlak do lesa či do obchodu a někteří si
zde dokonce vyzvedávají obědy. Mnozí
z nás, kteří už nejsou nějaký čas školou
povinní, si rovněž pamatujeme jeho původního majitele, pana Krista. Nevím jak

osobnos�.“ Překvapuje mě, že domek je
kupodivu v celkem dobrém stavu. Až na
le�té pavučiny a prach nám nic nepadá
na hlavu a dokonce tu nekvete ani plíseň.
Je až dojemné jak obydlí působí dojmem,
že ho jeho majitel opus�l teprve nedávno. V předsíni nás přivítají připravená
vědra s uhlím, jen přiložit. Stejně tak
truhla je ještě plná osobních věcí. V malé

U pana Krista

světničce jsou pak na posteli přichystané
duchny, ale hlavně na stole leží zmijovka
hned vedle velikonočního zajíčka. Vše tu
zůstalo, tak jak to opus�l. Stěny i skříňka
samozřejmě vyzdobené křesťanskými
mo�vy, protože pan Krist byl silně věřící
a také dlouhou dobu působil jako místní kostelník. Ještě s fotoaparátem rychle
nakouknu na prostornou půdu a po smetení nachytaných pavučin nás již čeká závěrečné resumé na dřevěné verandičce,
kde se s paní místostarostkou rozcházíme
k nedělnímu obědu.
Přesto, že někteří spoluobčané by asi
byli raději, kdyby se stavba zbourala,
dle mého názoru by to byla škoda. Dům
má hodnotu už jen z hlediska zachování
původní dispozice. Jsou v něm původní
kachlová kamna a také nábytek. Mám
podezření, že pod zvlněným linem se dokonce nachází původní podlaha s dusané hlíny. Držím této jedinečné vesnické
stavbě palce, aby nalezla nové využi�. ◄
Hanka Maulerová
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Křížovka o cenu

Obecní úřad
Informace
►► Vylosovaný výherce křížovky:
Klára Kuxová, Nová Hradečná 34
►► Zveme vás na hodinu powerjógy
Každý pátek od 17.00 hod. na sále Obecního
úřadu v Nové Hradečné. Přijďte protáhnout své tělo, posílit ducha a odpočinout si
od každodenních staros�. Vezměte si podložku a pohodlný oděv.

Poděkování

►► Chci touto cestou poděkovat spolkům
v Nové Hradečné, které se zapojily spolu
s Obecním úřadem do organizace letošní
Svatovavřinecké pou�. Bez jejich pomoci
a nadšení by se nám těžko podařilo uskutečnit program pou� v takovém rozsahu.
I když letošní pouť byla ovlivněna opravou
silnice, tak se nám pouť vydařila. Každý si
mohl dle svého vybrat z programu, co se
mu líbí. Takže ještě jednou upřímné díky
Českému svazu chovatelů a TJ Sokol Nová
Hradečná. Velké díky také patří samozřejmě
našim farníkům a panu faráři za přípravu
duchovní čás� Svatovavřinecké pou�.

Pozvánka
na ZAHÁJENÍ ADVENTU

1. 12. 2017
v 16.00 hod.
Plac před kostelem

ROZSVÍCENÍ VÁNOČNÍHO STROMU
Občerstvení:
svařené víno, dětský punč,
grilované klobásky

Své odpovědi můžete zaslat emailem na podatelna@novahradecna.cz nebo osobně
odevzdat v kanceláři Obecního úřadu ve tvaru (tajenka, jméno, příjmení, bydliště). Uzávěrka do šlých odpovědí je do 1. 11. 2017. Ze správných odpovědí bude za přítomnos�
starosty obce vylosován jeden výherce, který získá věcnou cenu. Vítěze vylosuje žák ZŠ
v Nové Hradečné.

KULINÁŘSKÉ OKÉNKO
DÝŇOVÁ ROLÁDA

Nejprve se připravte pyré z dýně Hokkaido, kterou nemusíte loupat. Dýni rozkrojíme,
íme,
vydlabeme semínka, nakrájíme na proužky a rozložíme na plech vyložený pečícím papírem
apírem
a upečeme asi 45 minut do změknu�. Po vychladnu� dýni rozmixujeme do pyré. Pyré
ré můžete
zamrazit a máte jej tak k dispozici k všestrannému využi�.
Na roládu ušlehejte do husté pěny 3 celá vejce a 200 g cukru krupice – šlehejte tak 5 ažž 10 minut,
minut pak přimíchejte 115 g
hladké mouky, 1 lžičku skořice, 1 lžičku perníkového koření, ½ lžičky prášku do pečiva, ½ lžičky sody, ¼ lžičky soli a 150 g
dýňového pyré. Dáme na plech vyložený pečícím papírem a pečeme na 160 -180 °C. Po upečení necháme chvíli odpočinout. Ještě horký plát překlopíme na pomoučenou utěrku a i s utěrkou zamotáme a necháme zchládnout. Po vychladnu�
naplníme krémem, který připravíme smícháním 1 kelímku smetany ke šlehání – ušlehaný do tuha, 250 g mascarpone,
200 g zakysané smetany a cukru dle chu�.:-)

