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Hnátnický zpravodaj
INFORMACE Z NAŠÍ OBCE   •   OBČASNÍK   •   ZDARMA         PROSINEC 2016

Spoluobčané hnátničtí,

rok 2016 se chýlí ke konci, vánoční 
strom svítí, předvánoční shon vr-
cholí nebo už je za námi a my v kli-
du očekáváme nejkrásnější svátky 
v roce. Věnujte chvíli času přečte-
ní našeho obecního zpravodaje.

Je čas hodnocení i nových plá-
nů. V textech od starosty obce, 
zástupců organizací i spolků jsou 
obsaženy rekapitulace i plány pro 
rok příští.  Přejeme vám příjemné 
předvánoční čtení, veselé Vánoce 
a šťastný nový rok 2017.

Karel Beran, místostarosta

Naše pitná voda
Dlouhá léta máme velmi kvalitní 
vodu, ale v množství, které nesta-
čí letní spotřebě obce, hlavně pro-
vozu bazénů.

Stávající vrt, označený jako H-H3 
umožňuje odběr 2 l/s vody,  byl 
v uplynulých letech několikrát té-
měř vyčerpán. Vždy se ale přes 
zimu spodní voda obnovila a zá-
soba s alespoň trochu umírněným 
hospodařením vystačila. Letoš-
ní další suchý rok už vrt nestačil. 

23. 6. byl vyčerpán pod spodní 
hranici a čerpadlo bylo vypnuto 
tepelnou ochranou. 

Bylo obrovské štěstí, že nový vrt 
byl natolik dokončen a byl už k dis-
pozici vyhovující protokol rozboru 
vody, že bylo okamžitě zahájeno 
čerpání z něho – z vrtu H-H4.

Vrt H-H4 jako podpůrný byl vyvr-
tán a osazen v roce 2013, včet-
ně čerpacích zkoušek a prvního 
rozboru vody. Nachází se v údolí 
Hnátník, 370 m pod vrtem H-H3. 
Má vydatnost 4 l/s kojenecké 
vody.

Z důvodu značného zpoždění pro-
jekční dokumentace byly zahájeny 
práce na výkopu výtlačného po-

trubí, šachtě nového vrtu, elektro-
instalaci a novém dálkovém řízení 
až 28. 4. 2016. 

Firma A.B.V. a firma CONEL odved-
ly rychlou a kvalitní práci a patří 
jim dík.

Máme stále kvalitní vodu a nemu-
seli jsme zažít donášku vody k nej-
nutnější potřebě z přistavených 
cisteren.  

Nový vrt, původně podpůrný, je 
užíván jako hlavní. Původní vrt 
se mírně obnovil, takže je týdně 
několik hodin čerpán. Zdá se, že 
se vrty vzájemně neovlivňují. Vrt 
H-H4 je mohutnější, bohužel ale 
i v něm voda nepatrně ubývá, ne-
doplňuje se.

Úvodní slovo
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Takové sucho jako zažíváme nikdo 
nepamatuje. Nedoplňují se ani 
vrty v údolí Tiché Orlice

Potřebujeme mokrou zimu, jinak 
budeme čerpat ze zásoby, o které 
nevíme, jak je velká.

Zde vás vážení spoluobčané 
všechny velmi prosím – važme si 
naší vody a šetřme ji. 

Jiří Dušek, starosta obce

Kanalizace a čistička 
odpadních vod 
Vážení spoluobčané,

16. 9. 2016 po úspěšné závěreč-
né kontrolní prohlídce obdržela 
obec Hnátnice kolaudační souhlas 
k uvedené stavbě. Naše kanali-
zace a čistička odpadních vod je 
tedy v plném provozu.

Tímto je každému z nás umožně-
no nakládat se svými odpadními 
vodami v souladu se zákonem 
254/2001 Sb.

Žádám vás, všechny uživatele, 
abyste dodržovali pravidla dobré-
ho chodu celého zařízení.

Je přísně zakázáno vhazování jed-
norázových plen, dámských hygie-
nických potřeb, parfemizovaných 
ubrousků a hadrů, které nejsou 
uzpůsobeny k rozložení v čistír-
ně. Obsluha v těchto dnech už 
minimálně jednou týdně vyndává 

a čistí některé z čerpadel sedmi 
čerpacích jednotek kanalizační 
stoky, ucpaných těmito hygienic-
kými prostředky.

Nelijte do kanalizace jedlé oleje, 
už vůbec ne minerální oleje, che-
mikálie a nevhazujte léky. 

Rovněž s olejem máme nadměr-
né starosti. V nádržích čističky se 
stolní olej usazuje v tuhém stavu  
na stěnách a technologiích u hla-
diny. Musí být ručně odstraňován 
a vybírán. Jeho množství neodpo-
vídá běžnému mytí nádobí. Jedlý 
olej se rozloží na kompostu jako 
bioodpad.

Napojení na 
veřejnou kanalizaci -  
Je povinné?
V Obci se stále opakují dotazy, 
zda je povinen majitel nemovitos-
ti s domovní čistírnou odpadních 
vod nebo septikem se zemním fil-
trem , nebo žumpou po vybudo-
vání veřejné kanalizace se na tuto 
kanalizaci připojit, anebo může li-
kvidovat odpadní vody stávajícím 
způsobem.

Většina spoluobčanů už je připo-
jena a díky nim mohla kolaudace 
úspěšně proběhnout.

Pokud však někdo napojení na ka-
nalizaci odmítá a trvá na dosavad-

ním způsobu likvidace odpadních 
vod v domovní ČOV nebo septiku, 
je nutné, aby se prokázal platným 
povolením k vypouštění odpad-
ních vod do vod povrchových nebo 
podzemních podle ustanovení § 8 
zákona č. 254/2001 Sb., o vodách, 
ve znění pozdějších předpisů.

POZOR!!!  Platnost těchto dřívěj-
ších rozhodnutí s nabytím právní 
moci vydaných do 31. 12. 2001 za-
nikla ze zákona dnem 1. 1. 2008.

Obec zprostředkovala koncem 
roku 2008 prodloužení povolení 
k vypouštění všem, kdo o to po-
žádali. Tato prodloužení platila 
do konce roku 2015 – s ohledem 
k dokončované kanalizaci, do její  
kolaudace.  Pokud tedy provo-
zovatel domovní ČOV (septiku) 
nepožádal do 31. 12. 2016 vodo-
právní úřad o prodloužení starého 
povolení nebo o vydání nového 
povolení, vypouští v současné 
době odpadní vody bez povolení 
a vystavuje se riziku sankčního po-
stihu.

Povinnost mít k vypouštění od-
padních vod do vod povrchových 
nebo podzemních povolení není 
nově zavedeným požadavkem, ale 
tuto povinnost ukládal už zákon č. 
138/1973 Sb. i zákon č. 11/1955 
Sb. V našem právním řádu je tedy 
tato povinnost „mít povolení“ za-
kotvena již od roku 1955. Vypouš-
tění odpadních vod „bez povolení 
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vodoprávního úřadu“ je tedy od 
roku 1955 nelegální.

Dále musí být prokazatelně do-
drženy podmínky vydaného roz-
hodnutí – „Povolení k vypouštění 
odpadních vod“, zejména je nutno 
pravidelně sledovat a měřit kvali-
tu vypouštěných odpadních vod 
a protokoly o provedených rozbo-
rech odpadních vod uschovávat.  

V ustanovení § 3 odst. 8 zák. č. 
274/2001 Sb., o vodovodech 
a kanalizacích v platném znění, 
je uvedeno, že obecní úřad může 
rozhodnutím uložit vlastníkům 
pozemků a staveb na kterých vzni-
kají nebo mohou vznikat odpad-
ní vody, povinnost připojit se na 
kanalizaci v případech, kdy je to 
technicky možné.

Obdobným způsobem řeší vodní 
zákon žumpu (bezodtokou vybíra-
telnou jímku).

Kdo akumuluje odpadní vody 
v bezodtoké jímce, je povinen za-
jišťovat jejich zneškodňování tak, 
aby nebyla ohrožena jakost po-
vrchových nebo podzemních vod 
a na výzvu vodoprávního úřadu 
prokázat jejich zneškodňování 
v souladu s vodním zákonem (do-
klady o pravidelných vývozech k li-
kvidaci na ČOV). 

Žumpy musí být vodotěsné, bez 
možnosti jakéhokoliv odtoku. Vy-
prazdňování žumpy musí být pro-

váděno pravidelně několikrát roč-
ně podle objemu akumulačního 
prostoru žumpy.

Pravomoc  kontrolovat  nakládání 
s odpadními vodami  má  kromě  
příslušného  vodoprávního úřadu 
také  Česká inspekce životního 
prostředí. V případě kontroly vo-
doprávním úřadem nebo České  
inspekci  životního  prostředí  bude  
povinen  vlastník  nemovitosti  
předložit množství dodané  pitné  
vody dle faktur obce  a předložit  
i množství vývozů žump  firmou, 
která má „oprávnění“ odebírat 
tyto  odpadní vody a dále je pak 
předávat na ČOV k zneškodnění. 
Obsah žumpy musí být zneškod-
ňován v souladu s platnými  práv-
ními  předpisy. Písemné doklady 
dle stanoviska ČIŽP by měly být 
uchovávány po dobu min. 3 let.

Je třeba dodat, že sankce za po-
rušení povinností ze zákona jsou 
vysoké. 

Kvůli vysokým cenám, které obča-
né platí specializovaným firmám 
za vývoz žumpy či septiku, se ně-
kteří obyvatelé uchylují k vypouš-
tění odpadní vody do přírody, pře-
čerpávají nebo vypouští odpadní 
vody tajně do obecní kanalizace.

Fyzická osoba, která vypouští od-
padní vody do vod povrchových 
nebo podzemních v rozporu s vy-
daným povolením, případně ne-
zajišťuje likvidaci odpadních vod 
ze žump v souladu s vodním záko-
nem, se vystavuje sankčnímu po-
stihu až 50 000 Kč.

Osoby oprávněné k podnikání 
a právnické osoby mohou být po-
trestány sankcí od 10 000 Kč až do 
10 000 000 Kč.

Shrnutí
V případě, kdy se občané nebo 
podnikatelé nebudou chtít při-
pojit na nově zřízenou veřejnou 
kanalizaci, a přitom nebudou mít 
odpovídající likvidaci odpadních 
vod nebo nebudou mít povolení 
k vypouštění odpadních vod, bu-
dou vystaveni riziku případných 
a možných kontrol ze strany ČIŽP 
a Vodoprávního úřadu.

Česká inspekce životního prostře-
dí nebo vodoprávní úřad může 
jako opatření k odstranění zjiště-
ných závad nebo odstranění a ná-
pravy zjištěných nedostatků, jejich 
příčin a škodlivých následků mimo 
jiné uložit povinnost připojit se na 
veřejnou kanalizaci. V tom přípa-
dě si bude občan hradit kanalizač-
ní přípojku v celé délce sám, tj. od 
své nemovitosti až do připojení na 
hlavní kanalizační řád. 

Česká inspekce životního prostře-
dí a vodoprávní úřad jsou také 
příslušní k projednání případných 
správních deliktů. 

Argument, že doposud bylo mož-
né bez postihu jednat určitým 
způsobem, protože to tak dělali 
všichni (vypouštět žumpu tajně 
na pole, nevyvážet septik a být 
„na černo“ napojen na obecní ka-
nalizaci bez smlouvy a povolení 
apod.) již nebude možné dále to-
lerovat.

Věřím, že splašková kanalizace 
bude sloužit ku prospěchu a po-
hodlí nás všech a určitě ku prospě-
chu našeho životního prostředí.

Jiří Dušek, starosta obce
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T.J. Sokol Hnátnice
Zdravím všechny čtenáře Hnátnic-
kého zpravodaje. Své neobsáhlé 
povídání bych uvedl připomenu-
tím úspěchu mládežnického stol-
ního tenisu. Dorostenecké druž-
stvo Hnátnice ve složení Luděk 
a Martin Melicharovi a Adam 
Procházka získalo titul regionální-
ho přeborníka. Od zástupce svazu 
stolního tenisu jsme si převzali 
diplom a pohár pro vítěze. V sou-
těži jsme ani jednou neprohráli 
a Adam Procházka měl druhou 
nejvyšší úspěšnost - 91%. Pro le-
tošní rok Luďka Melichara v týmu 
vystřídala Iveta Hnátnická, přesto 
se po pěti odehraných kolech dr-
žíme na druhém místě. Muži ve 
složení Petr Hubálek, Vladislav 
Aliger, David Procházka a Ladislav 
Kalousek bojují v regionálním pře-
boru II. třídy, prozatím obsazují 

desátou příčku. Zkušenosti v do-
spělé soutěži již začali získávat 
i naši úspěšní dorostenci. Vždy 
v pátek od 16.30 se v sokolovně 
stolní tenis učí začínající a mladší 
hráči a hráčky. Pravidelně chodí 9 
dětí, s jejich výchovou pomáhají 
dorostenci, možná i proto jsou vi-
dět výrazné pokroky.

Dne 17. 6. 2016 proběhl v Ali re-
staurantu turnaj sokolských dvojic 
v pétanque. Zvítězili manželé Pro-
cházkovi, druzí byli Duškovi a třetí 
nováčci – manželé Hubálkovi.

Naše činnost je zaměřena zejmé-
na děti a důkazem je jejich velký 
zájem o soutěže Dětského dne, 
který se uskutečnil 4. 6. 2016. Dne 
17. 10. se děti účastnily Drakiády, 
kterou uspořádal Sokol ve spolu-
práci se spolkem Dobrá Hnáta.

Začátkem prázdnin 5. 7. proběhl 

19. ročník tradičního nohejbalo-
vého turnaje „O putovní pohár”. 
Turnaje se zúčastnilo celkem 19 
družstev, z toho 9 registrovaných. 
Turnaj byl rozdělen na neregistro-
vané a registrované týmy. Vítězem  
registrovaných se stal tým „Ma-
rek“, hnátnické družstvo „Pemi-
ma“ letos poprvé nepostoupilo až 
do finále, ale skončilo už ve čtvrt-
finále. Mezi neregistrovanými vy-
hrál tým „Černčice B“, hnátnický 
tým skončil na třetím místě. Tento 
turnaj patří řadu let mezi oblíbe-
né a vyhledávané turnaje, o čemž 
svědčí i počet zúčastněných týmů.

V září jsme opět začali s pravidel-
ným cvičením. Cvičí žáci a žákyně 
v počtu 14 cvičenců, cvičí ženy, 
rodiče s malými dětmi, zahájit se 
chystají muži, trénují nohejbalisté, 
líný tenis, slušnou návštěvnost má 
posilovna.

Ze života zájmových organizací
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S koncem roku nás čekají tradiční 
sportovní turnaje. Mám na mysli 
jubilejní 20. ročník Memoriálu Jo-
sefa Moravce – turnaje neregis-
trovaných hráčů stolního tenisu. 
Zájemci jsou vítáni v sokolovně 
dne 26. 12 .2016 ve 14.30. Dále 
vás chci pozvat na „Rodinný“ vo-
lejbalový turnaj, který proběhne 
v sokolovně 27. 12. 2016 rovněž 
od 14.00. Pro příznivce nohejba-
lu je na 28. 12. 2016 připraven již 
8. ročník turnaje trojic „Memoriál 
Jiřího Pražáka“. Rozehrán bude, 
jak jinak, v sokolovně ve 14.00. 
Následovat bude turnaj v líném 
tenisu, začátek je naplánován na 
13.00 dne 29. 12. 2016. 

V roce 2017 vás Sokol zve na 
9. ročník „Sokolského maškarní-
ho plesu“, který se bude konat 
4. března v sokolovně.

Závěrem mi dovolte popřát klidný 
závěr roku, šťastné Vánoce, pevné 
zdraví do nového roku. 

Nazdar

Jiří Procházka,  
jednatel T.J. Sokol Hnátnice

Sbor dobrovolných 
hasičů v Hnátnici
Dobrovolná hasičina má v českých 
zemích dlouholetou tradici. Prv-
ní dobrovolné sbory v české části 
rakouského mocnářství vznikly ve 
druhé polovině devatenáctého 
století.  První, spíše německý sbor, 
začal fungovat v roce 1850 v Záku-
pech, český pak o čtrnáct let poz-
ději ve Velvarech. 

V Hnátnici byl ustaven sbor na 
počátku roku 1891 a jeho činnost 
slavnostně zahájena v červenci 
právě před 125 lety. Toto výročí 
jsme skromně oslavili při Hnátnic-
ké pouti 1. až 3. července. Při slav-
nostním nástupu byl vyznamenán 
za výkon funkce velitele Petr Vyčí-
tal medailí sv. Floriána.  Práci veli-

tele svědomitě a obětavě vykoná-
val od roku 1991 až do ukončení ze 
zdravotních důvodů v roce 2015. 
Současně jsme museli na posled-
ní chvíli zajistit průběh pouťového 
víkendu Pod lipami, protože nikdo 
neměl o sezónní pronájem areá-
lu zájem. I přes časovou tíseň se 
vše podařilo zajistit a pouť i oslavy 
proběhly důstojně. Dík patří všem 
členům, kteří se svou prací na této 
akci podíleli.

Na konci srpna jsme tradičně 
zkontrolovali stromky osázené 
zjara na obecních pozemcích a po-
seděli v lomu Ve skále při dobrém 
jídle a pití.

Na začátku září se družstvo vedené 
novým velitelem Jiřím Pražákem 
a ve složení Miloš Vyčítal, Bedřich 
Suchomel, Robert Kopecký ml., 
Karel Beran ml., Vítek Smola, Ja-
kub Krátký a Vojta Kočí zúčastnilo 
soutěže v netradičních hasičských 
disciplínách v Říčkách – Orlickém 
Podhůří. Se štěstím (Hnátničákům 
vlastním) a rozdílem půl sekundy 
v součtu časů naši borci celou sou-
těž vyhráli. 

Jeden zářiový den, byl to čtvrtek 
22., také naši členové věnovali dě-
tem v mateřské škole v Hnátnici, 
kde předvedli naši techniku a vy-
bavení. Současně si také připo-

mněli jak je naše mateřská škola 
situovaná pro případ zásahu.

Zásahová jednotka se pravidel-
ně schází každý poslední pátek 
v měsíci ke kontrole připravenosti 
techniky a doplnění teoretických 
i praktických znalostí.  Členové 
sboru také absolvovali podzimní 
školní cvičení okrsku, které se ko-
nalo v pátek 11. listopadu na Lan-
šperku. Bylo zaměřeno na noční 
zásah, tedy hašení a činnosti s tím 
spojené.  Vyhodnocení proběhlo 
v hostinci Na podhradí. Z hlediska 
zásahové jednotky proběhl tento 
rok velice klidně, bez ostrého zá-
sahu. Doufáme, že tento stav se 
bude opakovat i v dalších letech.

V listopadu také absolvoval náš 
zásahový vůz technickou prohlíd-
ku v STK v Ústí nad Orlicí. Naše vo-
zidlo Škoda RTHP- CAS 25 z roku 
1983 sice vyhovuje podmínkám 
provozu vozidel na pozemních ko-
munikacích, ale konstrukční řešení 
z padesátých let minulého století 
je již nedostačující.   V současné 
době zvažujeme co dál. Byla po-
dána žádost na převod vozu z HZS 
Pardubického kraje, zvažujeme 
grantovou žádost na Pardubický 
kraj a zásahová jednotka nečer-
pá již druhým rokem plnou část-
ku z obecního rozpočtu na svoji 
činnost a finance jsou spořeny na 
možný nákup jiného vozu. 
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Poslední listopadovou neděli jsme 
po recitačním a tanečním vystou-
pení dětí z mateřské školy rozsvítili 
vánoční strom a jesličky na návsi. 
Všechny potěšila hojná účast.   

V prosinci proběhne výroční valná 
hromada sboru, kde zhodnotíme 
svoji celoroční činnost a stanoví-
me si cíle pro roky příští.  Je jen na 

nás, jak si společně strávený čas 
uspořádáme a užijeme.
Na leden připravujeme tradiční 
Hasičský ples, který se bude ko-
nat (možná překvapivě) v hostinci 
U pstroužka a to plně v naší režii. 
Zveme vás tímto na naši tradiční 
akci s bohatou tombolou a možná 
přijede i zazpívá Elvis ….jinak hrají 
Náglovi.

Na závěr přejeme všem krásné Vá-
noce a šťastný a veselý rok 2017

za SDH Hnátnice 
jednatel Karel Beran

Spolek Dobrá Hnáta
V létě se Dobrá Hnáta stala sku-
tečným spolkem. Od 19. července 
je zapsána ve spolkovém rejstříku 
a má tak jasně definovánu práv-
ní formu. Přes prázdniny jsme 
nabírali síly a vymýšleli plány, co 
v Hnátnici podniknout.

V sobotu 1. října jsme zorganizo-
vali druhý sousedský bazar v pro-
storách Pod lipami. Počet prodejců 
a dárců se více než zdvojnásobil. 
Zájem byl o oblečení, boty, nebo 
i o skleničky na víno. Svého no-
vého majitele našla např. olejo-
vá lampička, batůžek, knížky, pár 

sklenic letošního medu i několik 
hraček. Pro návštěvníky byla při-
pravena výstava výtvarných prací 
žáků ZŠ Hnátnice na téma prázd-
niny. Děti si mohly vyrobit papí-
rový větrník v rámci tvořivé dílny. 
Určitě budeme v pořádání bazarů 
pokračovat. S dalším sousedským 
bazarem můžete počítat na jaře 
2017. 

V říjnu dále proběhlo promítání 
dokumentárního filmu z nabídky 
programu Promítej i ty! (organiza-
ce Člověkem v tísni). Diváci před-
chozích projekcí  vybrali v emailo-
vém hlasování film Švédská teorie 
lásky. Film popisuje proměny 
švédské společnosti po čtyřice-
tiletém sociálním experimentu. 
Zobrazované důsledky programu 
„Rodina budoucnosti“ v podobě 
zpřetrhaných vazeb a zbytnělého 
důrazu na nezávislost jedince do-
nutily každého přítomného diváka 
k zamyšlení. Další promítání  se 
uskuteční ve středu 18. ledna od 
19:15 v Ali restaurantu.  Film opět 
vybereme prostřednictvím hlaso-

vání. 

Ve spolupráci s T. J. Sokol Hnátnice 
jsme také uspořádali říjnovou Dra-
kiádu na hřišti za MŠ. Sešlo se více 
jak deset létajících draků a ještě 
více dětí a dospělých ochotných 
draky pouštět. 

Obchodní družstvo KONZUM zahr-
nulo Spolek Dobrá Hnáta do svého 
každoročního programu Společně 
za úsměv. Máme číslo 3 a přispí-
vat nám můžete na projekt Babič-
ko, povídej!  až do 31. 12. 2016. 
Setkání generací nad starými fo-
tografiemi, vyprávění a společná 
kreativní tvorba se uskuteční v so-
botu 25. února. Pokud byste se do 
projektu chtěli aktivně zapojit, ne-
váhejte nás kontaktovat. 

Za Spolek Dobrá Hnáta
Alice Červinková

alice.cervinkova@email.cz
777 929 426

Noc kostelů 2016  - foto Martin J. Rýznar



7

Farní okénko
Nejprve mi dovolte ohlédnutí za 
druhou polovinou roku 2016. Na-
posledy jsem hovořil o skvělé akci 
„Noc kostelů“, na kterou mám 
stále dobré ohlasy a jsou dotazy 
k historii obce a okolí.

Hned na počátku prázdnin se ko-
nala tradiční pouť se skvělou at-
mosférou za pěkného letního po-
časí.

Dne 16. 7. jsme se s farností vy-
dali do Hradce Králové, kde v ka-
tedrále Svatého Ducha přijal z ru-
kou biskupa Jana Vokála jáhenské 
svěcení dobroučský rodák  Ondřej 
Špinler. Prohlédnout si můžete fo-
tografie na webu. Taktéž i z ostat-
ních akcí, které zde budu postup-
ně představovat.

Krásné prázdniny pro školáky 
a dovolené pro dospělé postupně 
uplynuly a zbudou jen vzpomín-
ky. Na počátku září se slavilo po-
svícení a již 18. 9. byl ve farnosti  
společný farní den a dožínkové 
slavnosti. Kde jsme poděkovali za 
úrodu a také společně oslavili far-
ní den.
Následně v měsíci říjnu se roz-
vinula akce Lidové misie v Dolní 
Dobrouči – dny otevřených srdcí. 
Navštívili nás i v Hnátnici vyslaní 
misionáři z kongregace lazaristů 
z Olomouce a Bratislavy.
Načež následoval farní výlet 
15. 10. do Želiva a Číhoště. Farní-
ci se podívali do kláštera v Želivě, 
kde byli za totality internováni 
kněží a řeholníci. A protože je rok 
Božího milosrdenství byla zde ote-

vřena Svatá brána milosrdenství 
jako v Hradci Králové. Na zpáteč-
ní cestě bylo zastavení v působišti 
mučedníka P. Josefa Toufara v Čí-
hošti.
Jelikož nastala doba vánoční 
a bude mnoho akcí, chtěl bych 
upozornit na vystavené betlé-
my ve všech kostelech nebo tře-
ba v Řetové na faře  ve dnech 
17. a 18. 12. 
Další akce jako Misijní jarmark 
v neděli 11. 12 v D. Dobrouči. Zpí-
vání  koled  dětí z MŠ v Hnátnici 
ve středu 14. 12. Taktéž Adventní 
koncert v neděli 18. 12. v kostele 
sv. Petra a Pavla v Hnátnici. 

V. Jiruška

Mateřská škola Hnátnice zve všechny na

VÁNOČNÍ BESÍDKU aneb ČESKO ZPÍVÁ KOLEDY

Kdy: Středa 14. 12. 2016 v 17.30 

Kde: v místním kostele

V 17.30 vystoupí děti ze školky, v 18.00 si společně s vámi a dětmi 
ze základní školy zazpíváme 6 vybraných vánočních koled a písní.

Noc kostelů 2016  - foto Martin J. Rýznar
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Školní rok 2016/2017 jsme tra-
dičně zahájili plaveckým výcvi-
kem. Úplní začátečníci se s pla-
veckými dovednostmi hravou 
formou seznamovali, ti zdatnější 
se zdokonalovali.

Návštěvou ekocentra Paleta Ouc-
manice si žáci aktivně připomněli 
důležitost třídění odpadu a jeho 
recyklace. Také si vyzkoušeli ně-
které kooperativní hry, založené 
na principu dobrovolnosti, smě-
řující k potlačení sobeckosti a po-
chopení nezbytnosti spolupráce 
a přátelství.

 

Již několikátým rokem spolupra-
cuje s naší školou paní Třísková, 
která přiváží originální nápady, 
a s jejíž pomocí žáci za použití 
netradičních metod vyrábí různé 
dárkové předměty. Tentokrát to 
byly brože zdobené perleťovými 
barvami.

Ani letos jsme nevynechali dět-
mi oblíbený halloweenský večer, 
který jsme zahájili anglickými 
písničkami s tancem, zasoutěžili 
jsme si v zábavných strašidelných 
disciplínách a vyrobili si lucernič-
ky v podobě mumie. Večer jsme 
zakončili lampionovým průvo-
dem.

Základní škola Hnátnice
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V projektovém vyučování na téma fi-
nanční gramotnost se žáci seznamují 
s financemi a učí se chápat hodnotu pe-
něz. 

Zábavnou formou řeší ve skupinách růz-
né praktické úkoly. Prezentují své zkuše-
nosti s nakupováním, placením a různý-
mi formami spoření. V letošní lekci jsme 
společně nahlédli do banky, zjistili jsme 
co je to bankomat a PIN u platební karty. 

Blížící se advent nám připomněli členo-
vé kroužku Šikula. Vypalovali vánoční 
motivy do dřevěných vloček a vytvářeli 
sněhobílé věnce z vatových tamponů.

Krásné a pohodové Vánoce všem přejí 
žáci a zaměstnanci základní školy.

Ladislava Vítková, ředitelka školy 
a kolektiv ZŠ Hnátnice
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MAS ORLICKO, z.s. – CO NADĚLIL ROK 2016?
Rok 2016 se chýlí ke konci a my 
v kanceláři pomalu rekapituluje-
me a jistě se je o čem bavit: ať je 
to desítka vzdělávacích akcí, která 
odstartovala projekt Místních akč-
ních plánů (MAP) a přizvala k dis-
kusi o vzdělávání odbornou i laic-
kou veřejnost, podpora škol při 
čerpání prostředků na vzdělávání 
a mzdy zaměstnanců mateřský 
a základních škol, nebo příprava 

prvních výzev  z dotačních podpor 
v roce 2017. Plné znění příspěvku 
si můžete přečíst na webových 
stránkách MAS ORLICKO, z.s.

Pěkné svátky vám přeje celý tým 
MAS ORLICKO

MAS ORLICKO, z.s., 
Zemědělská 1004, 
564 01 Žamberk

www.mas.orlicko.cz

Změna lesního odborného 
hospodáře pro soukromé lesy
Jako lesní odborný hospodář pro náš katastr 
začal působit pan Slezák Pavel  725 257 680, 
úřední hodiny: středa 12:00 – 15:00 
v kanceláři Na Tiché Orlici.

Po telefonické dohodě lze i v dalších dnech 
v pracovní době od 6:00 – 14:30.

OBEC HNÁTNICE a SBOR CAMPANULA

Vás srdečně zvou na
PŘEDVÁNOČNÍ KONCERT

v kostele sv. Petra a Pavla v Hnátnici

Účinkují:

smíšený pěvecký sbor CAMPANULA 
 z Dolní Dobrouče a hosté

Chrámový sbor FAMILIA CANTORUM 
 a 

 Studentský symfonický orchestr 
 DECAPODA z Ústí nad Orlicí

Program:
adventní písně a koledy 

a 
ČESKÁ MŠE VÁNOČNÍ „HEJ MISTŘE J. J. RYBY“

     NEDĚLE 18. 12. 2016 v 15:30 hod.
vstupné dobrovolné
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Jistě občané zaznamenali, že poš-
ta v Hnátnici měla na počátku 
měsíce října výročí a to 130 let od 
založení. Pošta měla i razítko, kte-
rým byly označeny  zásilky na poš-
tě v Hnátnici vypravené. Je to ne-
jen výročí, ale i pro sběratele asi 
cenné a přesto jsme v novinách 
a to i poštovních nenalezli zmínku, 
nebo zprávu o tomto faktu.

Proto byl učiněn dotaz do redakce 
novin s následným zněním: „Pro-
sím o vysvětlení podle kterého 
klíče zadáváte do historického ka-
lendáře Poštovních novin, jelikož 
pošta Hnátnice měla v měsíci říjnu 
130. výročí a nebyla uvedena.“ 

V. Jiruška

Nyní následuje vyjádření redakce:

Dobrý den paní Jirušková,

níže posílám vyjádření kolegů, 
kteří rubriku připravují a k jejich 
vysvětlení se připojuji.

Při výběru výročí zřízení pošt pro 
PN preferuji kulatá a půlkulatá 
výročí, zejména 100, 125 a 150, 
v menší míře též 50 či 25 let. Jed-
noznačnou přednost mají ta nej-
starší (před rokem 1850). Číslo 
od čísla se může velmi lišit počet 
„kandidátů“, někdy jich je méně 

než deset, jindy naopak několik 
desítek. Stanovil jsem si maximál-
ní počet patnácti, která vybírám 
pro jednotlivá čísla, abych vyho-
věl kritériu přehlednosti (ovšem za 
ideální považuji 10 - 12).

Právě v případě PN 18/2016, po-
krývajícího období 23. 9. - 6. 10., 
mi vyšlo velmi mnoho možností 
k výběru, konkrétně 64. Mezi nimi 
dost v jistém smyslu „atraktivněj-
ších“, než je 130 - 180, 150, 100 
atd. Pošty se 130. výročím byly 
tři – pokud narazím na více pošt 
se stejným výročím, zpravidla je 
zařadím všechny, anebo žádnou, 
přičemž opět upřednostňuji výše 
uvedená čísla.

Proto jsem se rozhodl nezařadit 
ani jednu se 130. výročím, neboť 
bych tím již překročil uvedené ma-
ximum. Upozorňuji, že opravdu 
nejde o výraz nějakých osobních 

sympatií či antipatií, snažím se 
ovšem měřit rovným dílem a za-
řazovat též i mladší výročí z dru-
hé poloviny 20. Nebo i na začátku 
21. století, aby byl celkový výběr 
pestrý.

Děkuji za pochopení,  
zdravím, Petra Králová.

Historie obce

Vysvětlení k výročí 130 let Pošty Hnátnice
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V Hnátnici 12. 12. 2016. email: starosta@hnatnice.cz, http://www.hnatnice.cz

Připravované akce

Vánoční besídka MŠ Hnátnice a Česko zpívá koledy

Adventní koncert v kostele sv. Petra a Pavla

Memoriál Josefa Moravce - 
turnaj neregistrovaných hráčů stolního tenisu

„Rodinný“ volejbalový turnaj

Memoriál Jiřího Pražáka - nohejbalový turnaj trojic

Turnaj v líném tenisu

Hasičský ples

Promítání dokumentárního filmu (Dobrá Hnáta)

Babičko povídej! (Dobrá Hnáta)

Sokolský maškarní ples

Vážení spoluobčané,

přijměte prosím i ode mne přání 
hezkých a klidných Vánoc. 

Jiří Dušek 
starosta obce

14. 12. 

26. 12. 

27. 12. 

28. 12. 

29. 12. 

14. 1.

18. 1.

 18. 12.

25. 2.

4. 3.


