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Hnátnický zpravodaj
INFORMACE Z NAŠÍ OBCE   •   OBČASNÍK   •   ZDARMA         PROSINEC 2018

Vážení spoluobčané,

konec kalendářního roku se přiblí-
žil. Prosinec je tu a s ním čas hod-
nocení, předvánoční nervozity až 
stresu. Proč ale začínat tak pesimi-
sticky. Z podzimních komunálních 
voleb vzešlo zastupitelsvo, které 
téměř z poloviny tvoří noví čle-
nové a vlastně i členky. Je to jistě 
signál, že práce zastupitelsva obce 
potřebovala nový impulz. Věříme, 
že nově zvolení zastupitelé budou 
podnětem pro nové úkoly a inten-
zivnější práci na úkolech stávají-
cích. 

Jaké jsou naše stávající cíle? Do-
končit rozpracované akce. Mezi 
ně jistě patří vybudování chod-
níků a oprava silnice. To je úkol, 
který se snažíme řešit se Správou 
a údržbou silnic Pardubického 
kraje. Na výstavbu chodníků je 
zpracována studie. Připravujeme 
zadání stavební dokumentace 
nejdůležitějších a stavebně nej-
schůdnějších částí. Dalším dlou-
hodobým úkolem je zkvalitnění 
obecních komunikací. Postupně 
probíhají úpravy a asfaltování vy-
braných úseků. Čekají nás i roz-

sáhlejší úpravy cest, které byly 
vybudovány v 80. letech minulé-
ho století původním JZD. I když 
je projekt páteřních cest kolem 
obce pozastaven, pokračujeme 
v přípravě případných napojení. 
Dalším dlouhodobým úkolem je 
narovnání pozemkových vzta-
hů a chyb, které vznikly zejména 

v dobách, kdy bylo všechno všech.  
To je úkol dlouhodobý a finanční 
komise připravuje podklady k oce-
nění dotčených pozemků. Z hle-
diska lepšího fungování likvidace 
odpadů nás také čeká vybudování 
sběrného dvora, který zajistí lep-
ší organizaci a větší dostupnost 
ukládání a třídění. Dlouhodobým 
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problémem je nedostatek staveb-
ních pozemků. Pro jeden obecní 
pozemek vhodný ke stavbě rodin-
ných domů máme zpracovanou 
dokumentaci ve fázi studie a je 
zadáno výběrové řízení na zhoto-
vitele stavební dokumentace inže-
nýrských sítí a komunikací.

Omezená výstavba bohužel zna-
mená i stárnutí obecní populace, 
problémy s provozem místní ma-

Obecní knihovna
Dnes vás chci pozvat do obecní 
knihovny. Ta má již v naší vesnici 
dlouholetou tradici, a to od roku 
1876.

V současné době nabízí čtenářům 
6500 svazků pro všechny věkové 
kategorie, od těch nejmenších až 
po dospělé čtenáře. Knižní fond 
je každoročně doplňován ze stře-
diskové knihovny v Ústí, čtyřmi 
soubory po osmdesáti nových 
knihách, plus dostáváme dotaci 
od obce na nákup nejžádanějších 
knih. Knižní fond je prezentován 
v on-line katalogu knihovny. 

https://vufind.knihovna-uo.cz/
hnatnice/

Tam se může každý podívat, zda je 
kniha, o kterou má zájem, k dispo-
zici.

Knihovna používá výpůjční pro-
gram KOHA, který splňuje poža-
davky moderního knihovnictví 
současnosti.

Pokud hledáte pobavení, vědění, 
odreagování od všedních starostí, 
či sháníte povinnou četbu, příjď-
te. Ráda vás přivítám, poradím, 
doporučím.

Jiřina Smolová, 
knihovnice obecní knihovny

teřské i základní školy.  Řešení je 
několik. Odkup pozemků obcí od 
soukromých vlastníků a následné 
zasíťování a prodej. Nejrychlejší 
a nejschůdnější možností je pří-
mý odkup stavebníky od majitelů 
a následné zajištění infrastruktury 
s podporou obce. 

Tím jsem se ale dostal k detailům, 
které nepřísluší úvodnímu slovu.  
Nápadů na fungování a rozvoj 

obce je jistě hromada a uvítáme, 
pokud se objeví v podobě rozum-
ných návrhů na jednáních zastupi-
telstva. 

Přejeme všem krásné Vánoce 
a šťastné vykročení do roku 2019.

místostarosta Karel Beran
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Sbor dobrovolných 
hasičů
Než začnu s výčtem událostí, kte-
ré se týkaly našeho sboru, vrátím 
se krátce do prvního pololetí. Na 
konci června jsme podali žádost 
na Generální ředitelství záchran-
ného sboru o dopravní automobil. 
Žádost byla podána elektronicky 
a z celkového počtu 47 žádostí 
v Pardubickém kraji je naše na 15 
místě a je velká pravděpodobnost 
získání nového dodávkového au-
tomobilu, který bude sloužit ze-
jména k přepravě osob. Akce po-
kračuje žádostí o další dotaci (tak 
aby bylo pokryto 75% nákladů) 
a výběrem vhodného vybavení 
a výstroje vozu. 

Protože se opět nenašel nájem-
ce areálu Pod Lipami ujali jsme 
se na poslední chvíli zpříjemnění 

pouťového víkendu otevřením 
občerstvení. Počet víkendových 
návštěvníků nám bohužel jen po-
dal vysvětlení, proč nemá o areál 
nikdo zájem… 

Na začátku prázdnin slavil náš 
nejstarší člen a dlouholetý velitel 
Miroslav Hanzelka devadesáté na-
rozeniny.  Nezapomněli jsme a nav- 
štívili oslavence přímo na naroze-
ninové oslavě.

V polovině července jsme se se-
šli, abychom sestavili kandidátku 
pro podzimní volby do obecního 
zastupitelstva. Schůze se po dva-
nácti letech konala „Na Hradě“. 
Všichni přítomní si ji náležitě uži-
li a sestavená kandidátka byla ve 
volbách velice úspěšná.

Na konci prázdnin vždy pořádáme 
tradiční kontrolu růstu stromků, 
které pravidelně sázíme. Letos 

jsme poseděli na zahradě u Slá-
vy Pražáka, kde nás zchladil sice 
dlouho očekávaný, ale tento večer 
nevítaný déšť.

Sokol Hnátnice pořádal v půlce 
září sportovní odpoledne s kon-
certem dechové hudby a polo-
žením květin k památníku vzniku 
republiky před základní školou. 
Zástupci sboru nemohli na takové 
akci chybět i s novým sborovým 
praporem.

Druhou říjnovou sobotu nás čekal 
výlet do Vinařství Sýkora v Čejko-
vicích. Cestou jsme si prohlédli 
zámek Lednice, odpoledne pak 
vlastní výrobu vína a večer jsme 
věnovali kontrole jeho kvality.

V den vzniku Československa bylo 
sice sychravo a zima, ale přeci se 
našlo pár účastníků procházky ke 
stromu svobody. Skupina vyrazila 

Ze života zájmových organizací
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od hasičské lípy, kde byla položena 
první květina republice ve 14:00. 
Dále se zastavila u lip před školou 
a obecním úřadem a pokračovala 
k Janu Duškovi (za Konzumem), 
kde stojí lípa zasazená v roce 1918 
tehdejším starostou Janem Duš-
kem. Procházka byla zakončena 
v klubovně.  

V neděli 2.prosince jsme rozsvíti-
li vánoční výzdobu v centru obce. 
Odpoledne zpříjemnilo vystoupe-
ní dětí z mateřské školky a také 
známý imitátor Václav Faltus z Le-
tohradu. 

Činnost sboru bohužel není pou-
ze zábava. Zásahová jednotka se 
pravidelně schází k údržbě tech-
niky a nácviku hasebních činno- 
stí. Cvičeni jsou i její noví členové. 
Jednotka měla v letošním suchém 
létě i několik zásahů. Asi nejzávaž-
nějším byl požár louky na Valdštej-
ně odpoledne 14.srpna. Neopatr-
ným pálením suché trávy došlo 
k rozšíření ohně na louku. Naštěstí 
se oheň jednotkám z Hnátnice, 
Dolní Dobrouče a profesionálních 
hasičů podařilo zastavit před les-
ním porostem. Další větším zása-
hem byly likvidace popadaných 
stromů po větrné smršti v úterý 
30.října.  Jednotka vyjížděla třikrát 
a při posledním výjezdu ještě její 
část hlídala transformátor, na kte-
rém sršely jiskry z porušené po-
jistky. Po příjezdu pracovníku VČE 
se přesunula k likvidaci stromů na 
Humperk.

Členové jednotky také absolvovali 
dvě taktická cvičení. První proběh-
lo v srpnu v Hnátnici. Byl nahlášen 
požár budovy s velkým počtem 
osob, takže nešlo jen o hašení, 
ale i vyhledávání a transport zra-
něných. Druhé cvičení, připravené 
JSDHo Dolní Dobrouč, se odehrá-
lo v prostorách firmy ADOR, která 
vyrábí dveře. Všichni zúčastnění 
byli seznámeni s prostorami fir-
my a možnostmi likvidace požáru 

nebo jiné nebezpečné situace. 

Celoroční činnost jsme zhodnotili 
na výroční valné hromadě na cha-
tě Lesanka. 

Do nového roku přejeme všem 
zdraví a štěstí!

…a jedna pozvánka na konec: 
HASIČSKÝ PLES bude v sobotu 
26. ledna U Pstroužka, srdečně 
vás zveme.

za hasiče z Hátnice 
jednatel Karel Beran 

T.J. Sokol Hnátnice
Dovolte mi nejprve, abych vám 
v tento slavnostní adventní čas 
jménem tělocvičné jednoty po-
přál klidné Vánoce a úspěšný rok 
2019. Pokud bych měl začít své 
krátké povídání nejdůležitější in-
formací, která má význam nejen 
pro Sokol, ale pro všechny občany, 
týkala by se rekonstrukce podla-
hy a obložení tělocvičny. Stávající 
palubovka se dostala do dezolát-
ního až havarijního stavu, štípala 
se a hrozilo poranění cvičenců. 
Vzhledem k nákladnosti jsme 
upustili od dřevěné palubovky 
a zvolili ekonomické řešení v po-
době pokládky plastových dílců 
firmou STILMAT s.r.o. Žamberk. 
Nebylo nutné demontovat poško-
zenou podlahu, ta posloužila po 
drobné opravě roštu jako podklad 

pro novou. Výhodou taktéž byla 
rychlost, v říjnu došlo k omezení 
provozu sokolovny pouze na de-
set dnů (7. - 17. 10.), ve kterých 
stihl i místní truhlář Petr Vencl 
zhotovit a instalovat nové oblo-
žení. Celková cena rekonstruk-
ce činila 277.090 Kč (palubovka 
193.600 Kč, obložení 83.490 Kč). 
Na pokrytí nákladů jsme dokázali 
získat dotace, jednak od  Pardu-
bického kraje z programu „Podpo-
ra výstavby, rekonstrukcí a oprav 
sportovních zařízení, pořízení 
investičního movitého majetku 
sportovních zařízení a organizací“ 
ve výši 50.000 Kč, jednak od Mi-
nisterstva školství, mládeže a tělo-
výchovy z programu „Můj klub“ ve 
výši 44.000 Kč. Výhledově při zís-
kání dalších dotačních prostředků 
plánujeme rekonstrukci osvětlení, 
poruchové a nákladné výbojky 
budou nahrazeny LED osvětlením. 
Nová tělocvična bezpochyby při-
spěje k bezpečnému sportování 
žáků základní a mateřské školy při 
hodinách tělocviku. Je třeba po-
znamenat, že výše dotačních pří-
spěvků, zejména ministerských, 
je vázána na sportování dětí. 
S potěšením musím konstatovat, 
že ač jsme malá obec, naše mlá-
dež do Sokola cvičit chodí. Využiji 
příležitosti a poděkuji cvičitelům 
všestrannosti, florbalu a stolního 
tenisu, kteří o děti po sportovní 
stránce pečují. 
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Oddíl všestrannosti po prázdni-
nové přestávce opět zahájil cvi-
čení určené pro předškolní děti 
a mladší žactvo. Mimo pravidel-
ných týdenních schůzek jsme se 
zapojili i do organizace dalších 
akcí a přípravy tematických cviče-
ní. V rámci oslav výročí republiky 
jsme 15. 9. 2018 pro děti uspo-
řádali zábavné soutěžní odpole-
dne. Na osmi stanovištích si malí 
účastníci vyzkoušeli různé tradiční 
i netradiční disciplíny a za své úsilí 
byli odměněni malým dárkem. Za 
nádherného slunečného počasí 
jsme se dne 16. 10. 2018 sešli spo-
lečně s rodiči na fotbalovém hřiš-
ti nad školkou, kde jsme si naše 
úterní cvičení zpestřili drakiádou. 
Na pozadí podzimní přírody se 
po modrém nebi proháněli draci 
různých barev, tvarů a velikostí. 
Krásnou podívanou jsme si všichni 
moc užili. Pravidelná cvičení dět-
ské všestrannosti probíhají v úterý 
od 15.30 do 16.30 hod. Za velkého 
zájmu dětí pokračuje kroužek flor-
balu a to vždy v pondělí od 16.30 
do 17.30 hod. Nemohu opomi-
nout pondělní a čtvrteční cvičení 
žen a úterní cvičení mužů. Po-
drobný rozpis cvičebních hodin 
lze nalézt na stránkách jednoty 
www.sokolhnatnice.webnode.cz, 
kde jsou i podrobnější informace 
o činnosti jednotlivých oddílů. 

Nejbohatší sportovní činnost zdo-
bí oddíl stolního tenisu. Tradičně 
obsazujeme Regionální doroste-
necký přebor. Přestože družstvo 
z důvodů zdravotních hraje své zá-
pasy oslabené, dosud neprohrálo. 
Muži složili pro tuto sezónu dokon-
ce dva týmy. Zatímco nově ustave-
né „BÉČKO“ sbírá zkušenosti v nej-
nižší soutěži a na první vítězství 
zatím čeká, Hnátnice A postoupilo 
do Regionálního přeboru II. třídy 
a zde se s ambicí dalšího postupu 
drží v tabulce na druhém místě. 
Jejich výsledky můžete sledovat 
na stránkách stis.ping-pong.cz. 

Vždy v pátek od 16.30 hod. v so-
kolovně pokračují cvičební hodi-
ny těch nejmenších hráčů stolní-
ho tenisu, v září opět přibyli noví 
adepti této krásné hry, pravidelně 
chodí devět dětí.

Soutěží regionálního přeboru 
se účastní také naši nohejbalis-
té. Kromě toho oddíl nohejbalu 
uspořádal 5. 7. 2018 již 21. ročník 
turnaje trojic „O putovní pohár“. 
Zúčastnilo se jej celkem 17 týmů 
ze širokého okolí. Turnaj byl roz-
dělen do dvou výkonnostních 
úrovní a to registrovaní - 6 týmů 
a neregistrovaní - 11 týmů. Pořa-
dí v registrovaných: 1. Žamberk, 
2. Hnátnice, 3. Kopalo nám to. 
Pořadí v neregistrovaných: 1. Pře-
kvapení, 2. Podhorka, 3. Přesčas. 
Celkově byl turnaj velice vydařený 
a skoro jako jediný v okolí si udr-
žuje standardně vysokou účast 
družstev. Tréninky nohejbalu pro-
bíhají v sokolovně vždy ve středu 
od 18.00 do 20.00 hod. 

Vedle sportovních akcí se So-
kol podílel i na společenských či 
společensko-sportovních akcích. 
1. 7. - 6. 7. 2018 proběhl v Praze 
XVI. Všesokolský slet. Účastnili se 
jej i cvičenci naší jednoty. 

20. 7. 2018 se uskutečnil v Ali re-
staurantu partnerský petanque za 
účasti 13 družstev.

15. 9. 2018 proběhla v centru obce 
oslava 100 let založení republiky, 
v jeho průběhu ženy zacvičily sle-
tovou skladbu „Cesta“.

Na závěr bych vás rád pozval na 
akce ať už společenské nebo spor-
tovní, které se uskuteční na konci 
tohoto roku nebo v tom příštím. 
Mezi Vánoci a silvestrem v soko-
lovně proběhnou Memoriál Jo-
sefa Moravce ve stolním tenise 
pro neregistrované hráče v kate-
gorii dospělých a dětí a to 26. 12. 
od 14.30 hod., následující den  
27. 12. od 14.00 hod. volejbalový 
turnaj smíšených družstev. Ten se 
bude konat při účasti více jak tří 
družstev. 28. 12. od 14.00 hod. 
pořádáme 10. ročník „ Memoriálu 
Jiřího Pražáka“ v nohejbalu trojic, 
30. 12. od 13.00  hod. turnaj v lí-
ném tenise. 23. 2. 2019 od 18.00 
hod. vás očekáváme v Ali restau-
rantu na volební valné hromadě 
Tělocvičné jednoty Sokol Hnátni-
ce. S předstihem se můžeme těšit 
na Sokolský maškarní ples, který 
v roce 2019 připadne na sobotu 
9. 3. Rádi se s vámi uvidíme.

. 

za T.J. Sokol Hnátnice  
Jiří Procházka 
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Všesokolský slet
Naši sokolové se zúčastnili XVI. 
Všesokolského sletu v Eden Aréně 
v Praze ve dnech 1. 7. – 6. 7. 2018.
Již od podzimu roku 2017 nacvičo-
vali cvičenci naší TJ sletové sklad-
by. Ženy ve složení: Hana Aligero-
vá, Gabriela Beranová, Miroslava 
Dušková, Monika Gottwaldová, 
Jana Pražáková, Jaroslava Pražá-
ková, Marianna Smolová, Daniela 
Svačinová a Alena Zmrzlíková na-
cvičovaly skladbu „CESTA“.
Muži ve složení: Jiří Dušek, Pavel 
Hnátnický, Tomáš Mazálek, David 
Pražák, Alan Vebr, Patrik Vebr, Petr 
Němec, Dagmar Kučerová a Sabi-
na Vebrová skladbu „BORCI“.
Nácvik i přípravy byly časově ná-
ročné. Samotnému sletu v Praze 
předcházela veřejná vystoupení 
v Městečku Trnávka, v Hradci Krá-
lové a župní slet v Pardubicích.

Zahájení sletového týdne odstar-
toval v neděli 1. 7. 2018 slavnostní 
sletový průvod Prahou. Centrem 
Prahy prošlo na 13 tisíc sokolů. 
Byla to jedna z nejatraktivnějších 
součástí sletu. Odpoledne sloužil 
v chrámu sv. Víta kardinál Dominik 
Duka mši za sokoly. V zaplněném 
chrámu byl ohromující pohled na 
nastoupené praporečníky se so-
kolskými prapory, mezi nimiž se 
hrdě tyčil i prapor T.J. Sokol Hnát-
nice.
Od pondělí do středy v obrovských 
vedrech probíhala tvrdá příprava 
na čtvrteční a páteční vystoupe-
ní hromadných skladeb a nácvik 
slavnostního zahájení a zakončení 
sletu, kterého se hnátničtí sokolo-
vé také účastnili.
Vrcholná vystoupení ve dnech 
5. a 6. 7. na zaplněné ploše sta-
dionu v Eden Aréně jsou neza-
pomenutelným zážitkem plným 

emocí s bouřlivou atmosférou. 
Byla to opravdu povedená osla-
va sokolské myšlenky i příspěvek 
k oslavám 100. výročí samostatné 
republiky. Jak úvodní, tak závěreč-
né slavnostní ceremonie sletu se 
odkazovaly na stoleté výročí vzni-
ku Československa.
Byl to pro všechny úžasný týden 
s mimořádnou atmosférou. Všich-
ni jsme si to užívali a skvělé reakce 
publika byly sladkou odměnou za 
ty nervy a úsilí.
Ukázali jsme, že i malá venkovská 
sokolská organizace se dokáže 
prezentovat na tak velkých vrchol-
ných vystoupeních, jako je všeso-
kolský slet v Praze.

Za T.J. Sokol Hnátnice 
Jaroslava Pražáková
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Farní okénko
V polovině  prázdnin  jsme  se  
v Dolní  Dobrouči  při  „Zahradní 
slavnosti“  rozloučili  s otcem Ja-
nem  Kubisem, který  v naší  far-
nosti  působil  dvanáct  let.  

Od  1. 8. 2018  máme nového du-
chovního  správce, otce Ing. Tomá-
še Fialu. Zde  v Hnátnici  se  spo-
lečně  setkáváme  o pravidelných  
nedělních  bohoslužbách  –  vždy  
jednou  za  čtrnáct dní.

Blíží  se  vánoční  svátky  a ve  
zdejším  kostele  narození  Ježíš-
ka  oslavíme  při  tradiční  půlnoč-
ní  mši svaté, která  bude  sloužena  
na Štědrý den ve 22 hodin.

Přeji  všem  klidné  a veselé  vá-
noční   svátky  a hodně  zdraví  
v novém roce 2019.

                                                                                                  
Eliška Kovrzková                  

Podrobnější informace 
www.farnostdobrouc.cz 

Tříkrálová sbírka
Také v příštím roce 2019 pořádá 
Charita ČR Tříkrálovou sbírku, ten-
tokrát už podevatenácté. I naše 
obec se zapojuje prostřednictvím 
skupinek koledníků do této nej-
větší dobrovolnické celostátní 
akce.

V roce 2018 byla v Hnátnici do 
charitních pokladniček vybrána, 
šesti skupinkami koledníků, částka 
25.429 Kč. V celém orlickoústec-
kém okrese bylo celkem vykole-

dováno 2.895.811 Kč. Celých 65% 
využila oblastní charita na projek-
ty v našem regionu. 

Termín letošní sbírky je určen na 1. 
až 14. ledna 2019. S přáním „štěs-
tí, zdraví vinšujeme vám“ budou 
opět koledníci zvonit 4. a 5. ledna 
u vašich dveří a prosit o dary pro 
potřebné. 

Požehnané a klidné Vánoce a vše 
nejlepší do nověho roku 2019 pře-
je 

Daniela Svačinová

Dobrá Hnáta
Po letní pauze jsme ve středu 24. 
října uskutečnili další promítání. 
Na dokumentární film maďarskob-
ritské produkce Projekt Babička se 
přišlo do Ali restaurantu podívat 
více jak dvacet diváků. V listopa-
du jsme pak na základě hlasování 
našich příznivců promítli švédský 
film Život začíná po stovce. Oprav-
du nikdo neodcházel s pocitem, 
že je starý. Oba filmy byly opět 
z nabídky programu Promítej i ty! 
(organizace Člověk v tísni). Vzhle-
dem k velkému diváckému zájmu 
budeme do léta promítat ne dva-
krát, ale ještě třikrát: 23. ledna, 
13. února a 24. dubna. Filmy bu-
dou znovu vybírány prostřednic-
tvím hlasování.  

Příprava Komunitního centra v bu-
dově KONZUMu stále probíhá, i 
když pomaleji než jsme si mysle-
li. Kdo jste byl nakupovat v KON-
ZUMu v době rekonstrukce, tedy 
v náhradním prodeji, tak jste mohl 
nahlédnout do budoucích prostor 

našeho centra. V současné době 
zde probíhají přípravné práce 
elektrikářské a vodoinstalační. 
Poté nás čeká vyřešení podlah, 
omítnutí některých zdí a výmalba. 
Pak již jen nastěhování nejnutněj-
šího vybavení. 
Obchodní družstvo KONZUM za-

hrnulo Spolek Dobrá Hnáta do 
svého každoročního programu 
Společně za úsměv. Máme číslo 6 
a přispívat nám můžete na projekt 
Kuchyňka v Komunitním centru 
Hnátnice, a to až do 31. 12. 2018. 
Dále máme v roce 2019 napláno-
váno setkání generací nad starými 
fotografiemi, vyprávěním a spo-
lečnou kreativní tvorbou.  Vzpomí-
nat budeme v sobotu 16. března 
na ochotnickou činnost v Hnátni-
ci. Jste-li pamětníci, máte-li nějaké 
fotografie, scénáře, kostýmy coko-
li, co by se vázalo k tématu, ozvěte 
se nám. 

za Spolek Dobrá Hnáta 
Alice Červinková 

alice.cervinkova@email.cz 
777 929 426
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Krásný teplý podzim je ten tam, ale 
v naší školce nám to vůbec nevadí! 
Naopak, užíváme si všech společ-
ných dní. V letošním školním roce 
s novým pedagogickým obsazením 
kvalifikovaných paní učitelek, které 
zajišťují výchovně vzdělávací prá-
ci, ve dvou věkově oddělených tří-
dách, pod vedením paní ředitelky 
Mgr. Andrey Exlerové. Nepedago-
gičtí zaměstnanci MŠ zůstávají beze 
změn. 

Školní rok jsme zahájili pohádkou 
v Roškotově divadle s názvem „Ať 
žijí duchové“. Začali jsme jezdit na 
plavání do KPB Chobotnice v Ústí 
nad Orlicí, a také jsme zahájili vý-
uku angličtiny pod vedením pana  
Mgr. Malínka z Holmes English. 
V měsíci říjnu navštívila školku paní 
Mgr. Říhová z SPC Kamínek UO, aby 
zde provedla logopedickou depis-
táž. Nezapomněli jsme také přivítat 
naše nové kamarády na OÚ při akci 
„Vítání občánků“. Naší snahou a vizí 
je, aby se ve školce líbilo a cítily se 
dobře nejen děti, ale důvěru nám 
pedagogům projevili i jejich rodiče, 
a proto jsme společně v podzimních 
měsících prožili ne jedno společné 
odpoledne pod názvem ,,Broučko-
vání” a ,,Dýňování”. V rámci pre-
vence nás navštívila také „zoubko-
vá víla“, která učila děti správnému 
čištění zoubků. Nově jsme otevřeli 
preventivní programy s názvem 
„Povídálek“ a „Školáček“. Oba jsou 
zaměřené na prevenci vzniku lo-

Mateřská škola Hnátnice

gopedických vad a na zdokona-
lování schopností a dovedností 
nezbytných pro zvládnutí čtení, 
psaní a počítání v 1. ročníku ZŠ. 

Školka aktuálně žije pro ty nej-
menší, nejkrásnějším obdobím 
v roce, Vánocemi. Čas koled, tě-
šení se na všechno, co je s Váno-
cemi spojené. Společně s dětmi 
připravujeme vše, co k těmto 
svátkům patří. V prosinci nás na-
vštíví čert a Mikuláš, upečeme si 
společně cukroví a na závěr roku 
nám Ježíšek nadělí dárečky pod 
stromeček ve školce. V rámci spo-
lupráce s rodiči, ZŠ a OÚ, nás če-
kají také společné akce. Poprvé se 
uvidíme u rozsvícení vánočního 
stromu (2. 12. 2018), kde děti za-

zpívají vánoční koledy a každého 
návštěvníka obdarují drobným 
dárečkem. Podruhé v kostele při 
společné celorepublikové akci 
„Česko zpívá koledy“ (12. 12. 
v 18 hod.), a poté ještě u nás ve 
školce při vánočním posezení 
s rodiči. Závěrečnou akcí tohoto 
roku bude vánoční program v MŠ 
pro děti z ekocentra Oucmanice.

Do nového roku vám přejeme 
hodně zdraví a spokojenosti 
a hlavně krásné Vánoce všem na-
šim dětem!

za kolektiv MŠ Hnátnice 
Mgr. Andrea Exlerová

ředitelka školy
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Myslivecký spolek 
Podhradí Hnátnice 
Podzim je pro  všechny myslivce 
hlavní loveckou sezonou, sou-
středíme se na  odlov holé zvěře, 
zvláště pak na  slabší a přestár-
lé kusy, které by nemuseli přežít 
zimu.

Pořádame  společné hony, kde se 
zaměřujeme na lov škodné zvěře 
a divokých prasat.

Od konce  září se také začína při-
krmovat spárkatá a drobná zvěř, 
aby nabrala kondici na přícháze-
jící zimní období. Každý myslivec 
musí být na zimu řádně připraven, 
to znamená, nakoupené  obilí, na-
sušené  seno, uskladněné dužnaté 
krmivo…

Z drobné zvěře nám zůstává pou-
ze zajíc polní, ostatní  druhy úplně 
vymizeli z našeho revíru. Bažanta  
obecného se nám  i přes několik 
pokusů  nepodařilo vrátit do pří-
rody.

Na první hon u nás v Hnátnici 
jsme se sešli   3. listopadu,  na dru-
hý  1. prosince a sezonu  ukončíme  
tradičním  vánočním výšlapem 
26. prosince.

Náš Myslivecký spolek  pořádá  
16. února 2019 již XXI. Myslivec-
ký ples  v hostinci U pstroužka. 
K tanci a poslechu nám zahraje 
kapela FLECK BAND.  Bude připra-
vená bohatá tombola  se zvěřinou 
a mnoho dalších zajímavých  cen. 
K občerstvení se bude podávat  

zvěřinová kuchyně s výběrem ně-
kolika jídel.

Zveme  vás všechny a těšíme se na 
hojnou účast.

Závěrem, bych vám všem chtěl 
popřát klidné prožití svátků vá-
nočních a do nového roku všem 
pevné zdraví. 

Za Myslivecký spolek Podhradí 
Hnátnice Petr Hrdina
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Konzum Hnátnice

Nově zrekonstruovaná 
prodejna KONZUM
V pátek 23. 11. 2018 v 10.00 byla 
slavnostně otevřena nově zre-
konstruovaná prodejna KONZUM 
v Hnátnici. Jedná se o naši první 
prodejnu s konceptem KONZUM 
Cafe na venkově. Již od roku 1898 
jsou naše obchody místem setkává-
ní lidí a i na venkově je třeba tuto 
myšlenku dále zachovávat a důstoj-
ně podporovat. Vnímáme jako dů-
ležité zde udržovat život a hlavně 
potravinovou obslužnost. Posezení 
v KONZUM Cafe doplňuje i dětský 
koutek a kromě prodeje potravin 
zde od 4. 12. zajišťujeme také pro-
voz poštovních služeb. Věříme, že 
se nové prostory a vybavení pro-
dejny bude občanům Hnátnice líbit 
a plnohodnotně sloužit.

Otevírací doba KONZUMu:                      

PO: 7.30 - 12.00, 13.00 - 17.00                    
ÚT: 7.30 - 12.00, 13.00 - 17.00          
ST: 7.30 - 12.00, 13.00 - 17.00                   
ČT: 7.30 - 12.00, 13.00 - 17.00          
PÁ: 7.30 - 12.00, 13.00 - 17.00          
SO: 7.00 - 11.00                            
NE: ZAVŘENO  

Otevírací doba pošty:                                     

PO: 10.00 - 11.30, 13.00 - 16.30                          
ÚT: 8.00 - 12.00                                          
ST: 10.00 - 11.30, 13.00 - 16.30                          
ČT: 8.00 - 12.00                                          
PÁ: 8.00 - 12.00                                          
SO: ZAVŘENO                                               
NE: ZAVŘENO

Pošta poskytuje základní poštov-
ní služby (placení poštovních po-
ukázek, vklady a výběry z účtů, 
podání poštovních zásilek, výdej 
zásilek atd.). Uloženou zásilku je 
možné vyzvednout i mimo oteví-
rací dobu pošty, tedy v rámci ote-
vírací doby prodejny KONZUM.

Váš KONZUM 
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Historie družstva 
v Hnátnici
V pátek 23. listopadu  byla v míst-
ní prodejně KONZUMu malá slav-
nost. Po  revitalizaci byl uveden do 
provozu malý venkovský souper-
market. Řeklo by se nic zvláštního, 
ale přece přináší KONZUM zákaz-
níkům dvě novinky, z nichž jedna  
má premieru. Jde o to, že se v pro-
dejní místnosti poprvé  na vesnici 
vytvořilo komunikační centrum 
KONZUM Cafe, kde si, zatímco si 
děti v koutku hrají, mohou rodiče, 
maminky nebo babičky posedět 
při kávě a popovídat si. Druhou 
službou, kterou prodejna posky-
tuje, jsou poštovní služby  Pošta 
partner. 
Při slavnostním otevření byli zá-
stupci KONZUMu požádáni, když 
už letos obchodní družstvo KON-
ZUM slaví 120. výročí založení, 
aby řekli,  jak to bylo s družstev-
nictvím v Hnátnici. 
To byla dobrá otázka, protože 
družstvo má v obci hluboké koře-
ny.
Myšlenka založit novou obchodní 
společnost, kde zavládne sprave-
dlnost, zrála mezi místními obča-
ny již delší dobu. Když v roce 1911 
došlo ke zdražení cukru a dalších 
potravin, bylo to impulsem k zalo-
žení družstva „Svépomoc“, po vzo-
ru konzumních družstev  v Ústí nad 
Orlicí a Dolní Dobrouči. A družstvu 

se dařilo. Už v roce 1919 má spo-
lek 151 členů a z účetní uzávěrky 
lze vyčíst, že v aktivech je uváděna 
budova.
Družstvo „Svépomoc“ celkem 
úspěšně přečkalo těžké období 1. 
světové války a 1. republiky. V roce 
1938 zůstala Hnátnice součástí 
protektorátu Bohmen und Ma-
hren  a tlak na utlumení českého 
obchodu vzrostl. Zboží bylo málo, 
byly zavedeny  potravinové lístky, 
přirážky na pivo, tabák a lihoviny 
a další ústrky. A tak, protože krizi 
mohly přestát jen velké celky, do-
šlo spolu s dalšími družstvy k fůzi 
s Konzumní jednotou v Ústí nad 
Orlicí. Svépomoc vtoupila do Jed-
noty se dvěma prodejnami. 

O tom, že místní družstevníci byli 
aktivní svědčí zpráva, že se v roce 
1948 v rámci soutěže „Dozorčích 
výborů“, dnes bychom řekli „Vý-
borů členů“, umístili na 2. místě, 
hned za Dozorčím výborem z Par-
níku.

Po roce 1948 působily v obci dvě 
prodejny. Tradiční v horní části 
obce a u Vyčítalů, v blízkosti dneš-
ní prodejny. Současná budova 
byla postavena v akci „Z“ v roce 
1982. Akce „Z“ si zaslouží vysvět-
lení. Nějak se stalo, že převládá 
názor, že Jednota získala prodejnu 
bezplatně. Podnětem k tomu je 
skutečnost, že občané  na stavbě 
prodejny pracovali často zadar-
mo. Skutečnost je ale jiná. Podle 

tehdějších nařízení stavěla prodej-
nu obec s tím, že její náklad ne-
směl přesáhnout 75% rozpočtové 
ceny. Proto byla pravidlem brigád-
nická práce občanů – zadarmo. Po 
skončení a kolaudaci stavby Jed-
nota prodejnu odkoupila za  100% 
rozpočtované ceny. Obci tak zbylo 
25% nákladu, což mohla použít 
k místním účelům. Budova sestá-
vala z prodejny smíšeného zboží 
a prodejny masa a uzenin.
Po roce 1990 byly všechny samo-
statné prodejny masa na vesnicích 
z ekonomických důvodů  zrušeny 
a mezi ními i prodej masa v Hnát-
nici.
V roce 2003 došlo k rekonstrukci, 
která zahrnovala jak výměnu zaří-
zení včetně chlazení, tak i zateple-
ní budovy a instalaci klimatizace.
Letošní přestavba posunuje úro-
veň obchodu o několik pozicí výš 
a to jak rozsahem sortimentu, tak 
i již zmíněnými novými prvky – 
poštou a KONZUM Cafe.

Za družstvo  KONZUM 
Ing. Jan Šváb 

předseda představenstva
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V Hnátnici 12. 12. 2018. email: starosta@hnatnice.cz, http://www.hnatnice.cz

Vážení spoluobčané,

přijměte ode mne přání 
klidných a hezkých Vánoc, 
dobré zdraví v budoucím 
roce, ať se vám splní vše 
co máte naplánováno, 
nebo po čem toužíte. 

Jiří Dušek 
starosta obce

Připravované akce

Koncert sboru žambereckého gymnázia Corale v kostele sv. Petra a Pavla

Memoriál Josefa Moravce - 
turnaj neregistrovaných hráčů stolního tenisu

Volejbalový turnaj smíšených družstev

Memoriál Jiřího Pražáka - nohejbalový turnaj trojic

Turnaj v líném tenise

Promítání dokumentárního filmu (Dobrá Hnáta)

Hasičský ples

Promítání dokumentárního filmu (Dobrá Hnáta)

Myslivecký ples

Sokolský maškarní ples

Vzpomínání na ochotnickou činnost v Hnátnici (Dobrá Hnáta)

Promítání dokumentárního filmu (Dobrá Hnáta)

26. 12. 

27. 12. 

28. 12. 

30. 12. 

23. 1.

26. 1.

 16. 12.

16. 2.

16. 3.

24. 4.

13. 2.

9. 3.


