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NOVÁ HRADEČNÁ
ZPRAVODAJ OBCE z i m n í
Vážení spoluobčané,
někteří z Vás si již užívají vánoční atmosféru, někteří se snaží dohnat to, co během roku nestihli nebo zameškali.
Zkrátka adventní doba rychle ubíhá, ať
už v činorodosti nebo rozjímání.
Blíží se konec roku, a proto mi dovolte, abych Vás ve stručnosti informoval
o plánech na další rok.
Na jeho začátku budeme zpracovávat
a podávat žádost o dotaci na vybudování chodníků v dolní části obce v okolí
mateřské školy. Dále připravujeme podání žádosti o dotaci na vybudování
atletické dráhy pro naše mladé atlety
a na opravu fotbalových šaten.

Pf

Také máme v plánu pokračovat v řešení
problematiky a případného budování
kanalizace v naší obci. Koncem ledna by
měla proběhnout informativní schůzka
s Vámi občany.
Přeji Vám klidný advent, radostné prožití svátků vánočních v kruhu svých
blízkých a v novém roce všem pevné
zdraví.
Ing. Tomáš Müller
starosta

2018
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Spolecenská
kronika
ˇ

Narodili se

Ze zivota
ˇ ˇskoly

Vojtěch Langer
Rodičům nového občánka gratulujeme a přejeme mnoho šťastně prožitých chvil.

Jubilanti
Božena Schmidová, Milena Nováková, Oldřich Kovář, Emilie Macounová, Květoslava Dorušáková, Jana Hamplová, Josef
Obíral, Josef Petr, Miroslava Roligová, Daniela Poláchová, Marie Šléšková, Věra Buxbaumová, Robert Gőtzliner, Jan
Jořenek, Dagmar Cikrytová, Jan Lukáš, Marie Koňaříková, Emílie Nesetová, Milada Macková, Miloslav Pavlík, Marie
Gőtzlingerová, Jan Hübner
Obec Nová Hradečná touto cestou gratuluje k významnému životnímu výročí
a přeje do dalších let pevné zdraví, štěstí a spokojenost.

Opustili nás
Zdeňka Kobzová
Vyjadřujeme touto cestou upřímnou soustrast pozůstalým.

Ze zivota
materské
ˇ
ˇ ˇskoly
Děkujeme za vaši přízeň a podporu.
Krásné Vánoce prožité v kruhu vašich
blízkých a do nového roku pevné zdraví,
štěstí a pohodu vám přejí všichni
ze ZŠ Nová Hradečná.

Děti a zaměstnanci mateřské školy Nová Hradečná přejí všem občanům
hodně štěstí a zdraví v novém roce.

Z nasíˇ farnosti
Vánoce
– radost z dítěte
►► Vánoce jsou v naší společnosti stále oblíbenými svátky. I když si už
pod tímto svátkem nepředstavujeme
všichni totéž. Hlavní náplní Vánoc je
radost z dítěte. Radost z narození dítěte, které už na začátku svého života
upoutalo pozornost vnímavých lidí.
Toto dítě přišlo, aby vrátilo naději těm,
kdo se cítili ohroženi zlem, které bylo
přítomno i v tehdejší společnosti. Přišlo, aby posílilo ty, kteří si uvědomovali, jak snadno se člověk nechá ovlivnit

ke zlému. A někdy ublíží, i když to ani
nechce. Mnoho generací lidí se na to
dítě těšilo. Ale když přišlo, bylo také
hodně těch, kteří nepochopili, že čas
vysvobození je tady. Přesto v něho
mnozí další uvěřili. A tuto možnost
máme i dnes. Jak píše evangelista Jan:
„Těm pak, kteří ho přijali a věří v jeho
jméno, dal moc stát se Božími dětmi.“
I v dnešní době můžeme přijat Ježíše
do svého života, protože on žije. Jako
Bůh je stále zde. Vánoční doba představuje také určitou symboliku. Začíná
oslavou narození Ježíše Krista. Končí
svátkem Křtu Páně, který připadá tentokrát na neděli 7. ledna. Ježíš křtem

v Jordánu vstoupil do veřejného života. Začal ohlašovat příchod Božího
království a vyzýval lidi k přijetí Boha
a k životu v lásce, kterou chce vlévat
do našich srdcí.
Narození dítěte je i v dnešní komplikované době pro většinu lidí radostnou
událostí. Od té chvíle začínáme žít
v tomto světě. Ale můžeme už teď začít
nový život skrze křest. Křest je přijetím
Boha do našeho života a Bůh působí,
že s ním můžeme žít navždy. Ježíšův
křest byl symbolický. On se tím ztotožňoval s námi jako by sám byl hříšník.
My jsme ve křtu hříchů zbaveni a jsme
Bohem přijati za vlastní. Bůh nás pak
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může osvobozovat od zla a zbavovat
hříchů, kdykoli o to s důvěrou prosíme.
Naše spolupráce je ovšem důležitá.
V této souvislosti si dovoluji povzbudit rodiče, kteří uvažují o možném křtu
svého dítěte, aby neváhali. Někteří
jsou si vědomi toho, že jejich život není
před církví úplně v pořádku. Nejsou
církevně sezdaní nebo jeden z nich
není pokřtěný či ani jeden nebyl ve
víře vychován. To ještě není překážka
pro křest dítěte. Farář se sice neubrání

podezření, zda bude výchova opravdu
podle víry, když sami rodiče podle ní
moc nežijí. Nedoporučuji však v této
věci shánět informace od lidí, zda farář
pokřtí nebo ne. Církevní právo stanoví jasné požadavky a někteří pochopili jako odmítnutí, když některý farář
chtěl, aby svoji víru brali opravdově
a splnili požadované podmínky. Skutečnost je však taková, že i lidé, kteří
splňují podmínky církevního práva, se
podle víry v životě neřídí. Je proto lépe
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informovat se vždy přímo u faráře.
Když je dobrá vůle a trochu snahy, dá
se vždy domluvit.
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. Ať dokážete
přijímat Boží dary tak, jak je On dává,
a tak zakoušíte radost ve všech situacích dalšího roku. ◄
P. Karel Janečka

Momentky ze zivota
obce
ˇ

Vánocní
ˇ
ˇ bohosluzby

Na Štědrý den si můžete zapálit betlémské světlo, které bude k dispozici v předsíni farního kostela.

Narození Páně
Sv. Štěpána
Mše
Svaté Rodiny
Matky Boží

Troubelice
mše svatá pro děti v Oskavě
Nová Hradečná
Nová Hradečná
Troubelice
Nová Hradečná
Nová Hradečná
Nová Hradečná

Běh za Ježíškem
►► Zveme příznivce pohybu na 7. ročník Běhu za Ježíškem. Pojďte se s námi
odreagovat od vánočního shonu a proběhnout se pohodovým tempem celou
naší vesnicí. Start v 10 hod. u kostela
a cíl v areálu mateřské školky, kde na
účastníky čeká čaj se svařákem a vá-

NO

TJ Sokol Nová Hradecná
ˇ

«
VÁ

HR ADEČ

noční cukroví. Pro děti bude opět připraveno malé překvapení. ◄

Novoroční výstup
na Bradlo

Turnaj
ve stolním tenisu

►► Zveme všechny občany na tradiční Novoroční výstup na Bradlo. Každý,
kdo mezi 9.00 a 11.00 hod. vystou pí
na vrchol, obdrží upomínkový list
33. ročníku.◄

►► Srdečně vás zveme na Turnaj
ve stolním tenisu, který se uskuteční
23. 12. 2017 od 9.00 hod. v tělocvičně. ◄

Tradiční Běh za Ježíškem start v 10.00 hod. na Štědrý den

Sousedské posezení - vystoupení dětí MŠ

««

Á

25. 12.
26. 12.
29. 12.
31. 12.
1. 1.

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

N

23. 12. Mše 4. neděle adventní
24. 12. Štědrý den

«

«

Mikuláš zavítal do naší školy

Sousedské posezení - vystoupení dětí ZŠ

Sousedské posezení - vystoupení dětí ZŠ

«

Také děti ve školce se mohly těšit z nadílky

«
Pf 2018

«

Vítání občánků 25. 11. 2017

«

Žáci ZŠ v ekologickém centru Sluňákov
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SDH Nová Hradecná
ˇ

Aktuality z obce
SVOZ DOMOVNÍHO ODPADU
Platba místních poplatků za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání
a odstraňování komunálního odpadu:
Zvýšení sazby poplatku za dospělou osobu z původních 300 Kč / 1 osoba na 350 Kč / 1 osoba.
Zdůvodnění: navýšení počtu svozů popelnic z 1 x měsíčně na 1 x za 3 týdny + úhrada za odvoz a uložení bioodpadu
obci Libina.
(Poplatek za děti do 15 let zůstává v částce 150 Kč / 1 dítě; v roce, kdy dítě dosáhne 15 let platí již sazbu 350 Kč / 1 osoba).
Splatnost poplatků je do 31. 3. 2018.
ROZPIS SVOZŮ:
Komunální odpad:
v úterý po 3 týdnech
9. ledna
30. ledna
20. února
13. března
3. dubna
24. dubna
15. května
5. června
26. června

sudý týden
lichý týden
sudý
lichý
sudý
lichý
sudý
lichý
sudý

Plasty:
17. července
7. srpna
28. srpna
18. září
9. října
30. října
20.listopadu
11. prosince

lichý
sudý
lichý
sudý
lichý
sudý
lichý
sudý

3. ledna
30. ledna
27. února
27. března
24. dubna
22. května
19. června

17. července
14. srpna
11. září
9. října
6. listopadu
4. prosince

Nebezpečné odpady:

Mladí hasiči

Plesová sezona
Klub ˇzen
Klub žen Nová Hradečná
Vám přeje radostné a pokojné prožití
Vánoc a v novém roce se budeme těšit
na setkání s Vámi na našich akcích

13. 01. 2018

Sokolský ples

27. 01. 2018

Myslivecký ples

16. 02. 2018

Maškarní merenda Klubu žen

26. května
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Křížovka o cenu

Obecní úřad
Informace
►► Kalendáře na rok 2018
I letos jsme pro Vás připravili obecní kalendáře na nový rok 2018. Kalendáře si můžete
zdarma vyzvednout v kanceláři obecního
úřadu. Od obce dostanete do každé rodiny
jeden kalendář.
►► Vylosovaný výherce křížovky říjnového
čísla: Veronika Chovanečková,
Nová Hradečná 169.
►► 6. ledna proběhne v naší obci Tříkrálová sbírka. Do zapečetěných pokladniček
můžete přispět finanční částkou na charitní sbírku. Darované prostředky poslouží na
pomoc potřebným lidem u nás i ve světě.
Předem děkujeme za Váš příspěvek.

POZVÁNKA
Zveme Vás na tradiční

TŘÍKRÁLOVÝ KONCERT,
který se uskuteční v neděli 7. 1. 2018
v 15.00 hodin v kostele sv. Vavřince v Nové Hradečné.
Vstupné dobrovolné.

Účinkují: sólistka Moravského divadla Olomouc
Radoslava Mičová (zpěv),
Kristýna Dvořáková (violoncello),
na varhany je doprovodí Vendula Nováková

Své odpovědi můžete zaslat emailem na podatelna@novahradecna.cz nebo osobně
odevzdat v kanceláři Obecního úřadu ve tvaru (tajenka, jméno, příjmení, bydliště). Uzávěrka došlých odpovědí je do 31. 1. 2018. Ze správných odpovědí bude za přítomnosti
starosty obce vylosován jeden výherce, který získá věcnou cenu. Vítěze vylosuje žák
ZŠ v Nové Hradečné.

KULINÁŘSKÉ OKÉNKO
SIRUP NA GROG A SVAŘENÉ VÍNO
500 g cukru, 1 lžíce hřebíčků, 3 kousky celé skořice, 1/3 vanilkového lusku,
3 kuličky nového koření, 3 tobolky kardamomu, 1 lžíce rozinek a 1 bio citron
Cukr nasypte do hrnce a za stálého míchání nechte pozvolna zkaramelizovat. Když roztavený cukr získá zlatavě hnědou
barvu, zalijte jej půllitrem vody. Postupujte obezřetně, protože se okamžitě odpaří velké množství horké vody. Přiveďte
k varu, aby se všechen karamel ve vodě rozpustil. Poté přihoďte koření, rozinky a kůru z citronu a pět minut vařte. Hrnec
odstavte, přiklopte pokličkou a nechte do druhého dne louhovat. Následující den sirup přeceďte a naplňte do čistých lahví.
Návod na podávání Pro přípravu svařeného vína zahřejte 200 ml červeného nebo bílého vína. Nevařte, aby nevyprchal alkohol. Přidejte dvě lžíce sirupu nebo více podle chuti a užívejte si pohodu Vánoc.

