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Hnátnický zpravodaj
INFORMACE Z NAŠÍ OBCE   •   OBČASNÍK   •   ZDARMA         PROSINEC 2014

Vážení spoluobčané, 

po několika letech se Vám dostává 
opět do rukou Hnátnický zpravo-
daj a to v tištěné podobě. V době 
digitálních médií a rychlých zpráv 
jsme zvolili tuto formu, protože 
si uvědomujeme, že digitální mé-
dia někomu nevyhovuji a nejsou 
všem přístupná. Věříme, že ocení-
te informace o dění v obci, které 
budou v dalších vydáních rozšíře-
ny.

Za zastupitelstvo obce 
Karel Beran

Informace obce 
a Obecního úřadu
Upozornění pro 
vlastníky pozemků! 

V červenci tohoto roku byla do-
končena komplexní pozemková 
úprava v nezastavěném území 
obce. Změny v číslování parcel 
a  výměry jsou důvodem pro při-
znání a podání pouze řádného 
daňového přiznání k dani z nemo-
vitosti za rok 2014 (daň z nemovi-
tých věcí), které je nutné doručit 
Finančnímu úřadu v Ústí nad Or-
licí do 31. 1. 2015. Dle sdělení fi-

nančního úřadu je nezbytné, aby 
v daňovém přiznání byly uvedeny 
nejen veškeré pozemky  a stav-
by  podléhající dani, které vlastní 
poplatník, ale i pozemky a stav-
by, které jsou ve spoluvlastnictví 
(např. manželů) dle listů vlastnic-
tví.
Jinými slovy to znamená, že  da-
ňové přiznání se týká všeho, co je 
zapsáno u Katastrálního úřadu na 

listu(ech) vlastnictví. Nelze tedy 
podat přiznání jen na pozemky, 
které byly dotčeny pozemkovou 
úpravou. Potřebné tiskopisy a po-
kyny na vyplnění  obdržíte na 
obecním úřadě.
Daňové přiznání lze vyplnit 
i elektronicky (http://eds.mfcr.cz): 
Daňový portál – elektronické 
formuláře – daň z nemovitých 
věcí. 

Úvodní slovo

Zastupitelé Kontakty
Starosta Jiří Dušek starosta@hnatnice.cz, 724 189 563
Místostarosta Ing. Karel Beran karlosbe72@gmail.com, 604 640 648
Finanční výbor
Předseda Vladislav Aliger aliger@abv-uo.cz

Mgr. Pavel Bartoš bartos.hna@seznam.cz
Václav Jiruška mvjiruskovi@seznam.cz
Alan Vebr vebr@vmk.cz
Jan Mazálek honza.mazalek@centrum.cz

Kontrolní výbor
Předseda Ing. Ladislav Vítek ladislav.vitek@rieter.com

Ing. Miroslav Appl miroslav.appl@autoneum.com
Ladislav Hýbl ladiso@seznam.cz
Ing. Jaroslav Krátký jarda.kratky@centrum.cz

Doplnění členů kontrolního výboru obce na lichý počet (viz. ustanovení § 118, 
odst. 2, zákona č. 128/2000 Sb.). Dne  18. 11. 2014 byl na zasedání zastupitelstva 
obce zvolen členem kontrolního výboru p. Bc. Vít Červinka, bytem Hnátnice č. p. 20, 
vit.cervinka@kontakt.cz.

Zastupitelstvo obce pro období 2014 - 2018
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Poplatek za likvidaci 
odpadů v roce 2015 

V roce 2015 zůstává místní popla-
tek za provoz systému shromaž-
ďování, sběru, přepravy… v obci 
v nezměněné výši, tj. 500 Kč na 
poplatníka. Poplatek  lze uhradit 
v pokladně obce od 12. 1. 2015. 
Plátce zároveň obdrží známku(y) 
na popelnici(e). Do 31. 1. 2015 
bude vyvezen  veškerý odpad 
z popelnic. Po tomto datu bude 

vyvážen  jen z popelnic označe-
ných známkou.

Díky tomu, že obec je od r. 1998 
zapojena do systému třídění, re-
cyklace a využití druhotných suro-
vin (plasty, sklo, tetrapak, papír), 
který zajišťuje nezisková orga-
nizace EKO – KOM, a.s., získává 
obec zpětně finanční prostředky 
za vytříděné a odvedené druhot-
né suroviny.  Odměna je určována 
podle druhu třídění, rozmístění 

kontejnerů a podle  sebraného 
množství. V roce 2014 obec získala 
od EKO – KOMu částku ve výši 66 
883 Kč, která je zpětně započtena 
do systému sběru odpadu v obci. 
Proto je velmi důležité nadále  
odpady důsledně třídit a nedávat 
do popelnic odpad, který patří do 
kontejnerů. Jen tak zamezíme zvy-
šování poplatku za svoz a  likvidaci 
odpadů.

Za Finanční výbor obce 
Pavel  Bartoš

V červnu 2014  začala výstavba 
hlavního řadu, čerpacích jímek 
a čističky v projektu „Odvedení 
a likvidace splaškových odpad-
ních vod v obci Hnátnice“. Tímto 
datem se nás tento projekt začal 
přímo dotýkat, i když přípravy byly 
zahájeny už před lety, kdy tehdej-
ší  zastupitelstvo rozhodlo o pří-
pravě projektové dokumentace. 
Zrekapitulujme si tedy několik 
důležitých věcí. Co tehdy vedlo 
zastupitele k tomuto důležitému 
a nelehkému kroku.

První diskuse v zastupitelstvu obce 
o potřebě centrální splaškové ka-
nalizace byla vyvolána zákonem č. 
254/2001 Sb. (vodní zákon), který 
nabyl účinnosti dnem 1. 1. 2002. 
Na základě tohoto zákona padla 

platnost  veškerých vydaných po-
volení k nakládání s podzemními 
i povrchovými vodami, což  zna-
mená, že po účinnosti výše zmí-
něného zákona již nikdo nevlastnil 
platné povolení k vypouštění od-
padních vod z nemovitosti pro-
střednictvím biologického septiku 
(kromě novostaveb vybavených 
domovními čističkami). 

Vypouštění odpadních vod po 
tomto datu bylo tedy nelegální 
a vlastník domu (fyzická osoba) 
se tímto dopouští přestupku (viz 
ustanovení §118 odst. 1, písm. 
a) vodního zákona). Ve správním 
řízení mu může  být uložena i po-
kuta až do výše 50 000 Kč. Jistě si 
v této souvislosti vzpomínáte na 
masivní kampaň v televizi i ve for-

mě různých tiskovin, kde jsme byli 
důrazně upozorňováni na skonče-
ní povolení nakládání s vodami. 
Postupně ale tato kampaň umlkla 
a bylo ponecháno na občanech, 
jak budou tuto situaci řešit, aby 
získali povolení k vypouštění od-
padních vod. 

Následovala akce obecního úřadu 
a občanům, kteří této možnosti 
využili, zpracoval ing. Pavel Pešek 
v roce 2008 žádost o výjimku na 
získání   povolení na vypouště-
ní  odpadních vod z nemovitosti. 
Výsledkem této akce bylo vydání 
povolení k  vypouštění odpadních  
vod platné  do 31. 12. 2015. Vli-
vem těchto skutečností  a po ob-
sáhlé diskusi v zastupitelstvu obce 
o možnostech řešení (samostatné 

Výstavba kanalizace
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řešení fyzickými osobami, které 
by znamenalo výstavbu domá-
cích čističek  vlastním nákladem 
a vlastním nákladem na provoz,  
s nejistou funkcí a splavováním 
tzv. mrtvé vody do hnátnického 
potoka, nebo výstavbou uzavře-
ných nepropustných jímek včetně 
doložení dokladu  o nepropust-
nosti, s nutností častého a drahé-
ho vývozu, nebo výstavbou sep-
tiků s pískovými  filtry s nutností 
vývozu kalů), rozhodlo zastupitel-
stvo obce i na základě výsledků 
zpracované studie,  usnesením č. 
3/2008 ze dne 26. 6. 2008, o bu-
doucí realizaci splaškové kanaliza-
ce se zaústěním do Tiché Orlice.

Následovalo období příprav spo-
jených se zpracováním projektové 
dokumentace a hledání místa pro  
umístění stavby čističky odpad-
ních vod. Bylo uvažováno s něko-
lika místy: Na rybníkách, na louce 
za Nebíčkem, případně zaústění 
do čističky v obci Dolní Dobrouč. 
Žádná z těchto variant se z růz-
ných důvodů nejevila jako dobrá. 
Velmi složité by bylo i zaústění  do 
čističky v Dolní Dobrouči zejména 
z hlediska provozu a financování 
stavby. Nakonec byla stavba čistič-
ky umístěna do místa za golfovým 

hřištěm, kde nemůže být nikomu 
na obtíž.   

Významným argumentem „pro“ 
byla také jedna z posledních mož-
ností získání dotace ze Státního 
fondu životného prostředí (po-
tažmo z evropských fondů). Při 
projektové ceně stavby  téměř 
100 milionů korun, by byl projekt 
z rozpočtu obce nerealizovatelný. 
Projektová dokumentace a žádost 
zpracovaná firmou OHGS  byla na 
jaře 2014 kladně vyřízena a bylo 
vyhlášeno výběrové řízení na 
dodavatele stavby. Vysoutěžená 
cena 64 788 910 Kč bez DPH, bude 
ze 75% kryta právě dotací z Evrop-
ské unie, zbylých 25% z dotací 
Pardubického kraje a z rozpočtu 

obce Hnátnice. Stavba na zákla-
dě výběrového řízení v souladu 
s podmínkami fondu, byla zadána 
firmě Vakstav, spol. s r.o. Jablonné 
nad Orlicí.

K vlastní stavbě. Z důvodu oslav 
první zmínky o naší obci byly zahá-
jeny práce v úseku „Na rybníkách“. 
Postupně přibyly další úseky (nej-
dříve v asfaltu hlavní silnice, kvů-
li dokončení před zimou). Počet 
pracovních čet se zvýšil ze dvou 
na šest. Stavba je průběžně mo-
nitorována stavebním dozorem 
a konzultována s projektantem 
a zástupci obce při pravidelných 
kontrolních dnech ve čtrnáctiden-
ním intervalu. Předpokládáme, 
že do konce roku 2014 bude pro-
stavěno přibližně 30 milionů Kč. 
V příštím roce bude pokračovat 
stavba čistící stanice a finančně 
náročný nákup čistících a komu-
nikačních technologií. V jarních 
měsících bude provedena výmě-
na provizorních (zimních) asfaltů 
a dokončena úprava dotčených 
ploch na pozemcích obyvatel 
a obce. 

Přes veškerou snahu obce i sta-
vební firmy dochází, bohužel, ob-
čas k nedorozuměním nebo zkres-
lení informací. Prosíme Vás tímto 
o trpělivost a vstřícnou komunika-
ci se stavbyvedoucími. 

Karel Beran 
Pavel Bartoš
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T.J. Sokol Hnátnice
Vážení spoluobčané,

v tento čas se na Vás obracím 
s přáním klidných Vánoc a úspěš-
ného vykročení do nového roku 
a také bych chtěl vzpomenout na 
podniky, které pro všechny spo-
luobčany v uplynulém roce 2014 
uspořádal spolek T.J. Sokol Hnát-
nice. Spolek sdružuje bezmála 200 
členů organizovaných v oddílech 
všestrannosti, nohejbalu a stolní-
ho tenisu. Nabízí možnost cvičení 
mužům, ženám všech věkových 
kategorií, mladším žákyním a žá-
kům i rodičům s dětmi. Scházejí se 
dále hráči fotbálku, florbalu a lí-
ného tenisu. Nohejbalisté a stolní 
tenisté účinkují i v mistrovských 
soutěžích. Stolní tenis vychovává 

hráče od útlého věku. Na pravi-
delné páteční tréninky od 16.15 
hod. v sokolovně dochází 10 dětí 
ve věku od 8 let.

Náplní Sokola je zejména spor-
tovní činnost, ale samozřejmě se 
podílí i na společenském životě 
obce. Mohli jsme se společně po-
tkat v únoru na lyžařském zájezdu 
do Deštného v Orlických horách, 
v březnu na Sokolském maškar-
ním plese. Pozvání sem přijalo 
celkem 116 lidí. Ples se pravidel-
ně pořádá v sokolovně, v čistém 
prostředí, prostorově téměř neo-
mezeném (cca 160 míst k sezení, 
velký taneční parket). K tanci hra-
je vždy živá hudba. S předstihem 
bych Vás chtěl pozvat na další roč-
ník plesu, který připadá na sobotu 
7. 3. 2015. Lze přijít i bez masky.

V dubnu jsme společně šlapali po 
dvou trasách 47. ročníku pochodu 
Kolem Hnátnice v celkovém po-
čtu 451 turistů. Jde zřejmě o udá-
lost, která má v obci nejdelší tra-
dici, máte možnost se zúčastnit 
i v roce 2015, v neděli 26. 4. Dvě 
trasy budou měřit obvyklých 7 
a 15 kilometrů a budou vytyčeny 
po více či méně známých hnátnic-
kých zákoutích. 

Ve stejném měsíci jsme uspořá-
dali atletické závody dětí na hřišti 
za školkou. Dvě z dětí se v květ-
nu zúčastnily Župních atletických 
přeborů v Ústí nad Orlicí, Adam 
Procházka ve své kategorii zvítězil. 
Na cyklovýlet dne 24. 5.  bohužel 
jelo velmi málo cyklistů, částečně 
to lze přičíst horšímu počasí. Přes-
to pro všechny bylo připraveno 
posezení a pohoštění v Ali restau-
rantu.

Červen patřil oslavám výročí zalo-
žení obce Hnátnice. Sokol dostal 
možnost prezentovat jednak svou 
činnost, jednak možnosti sportov-
ní plochy ve středu obce. Viděli 
jsme ukázky sletových skladeb 
mužů a žen, in-line hokeje, byli 
jsme svědky vpravdě historického 
vítězství hnátnických gladiátorů 
nad profíky ze Žamberka. Přijeli 
hokejbaloví mistři ČR z Letohradu, 
tanečníci ze skupiny NEON Žam-
berk, tanečníci společenských tan-
ců z Letohradu, seznámili jsme se 
s FIT DUMPINGEM, zahráli si flor-

Ze života zájmových organizací
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bal a fotbálek. Na závěr si o ceny 
zasoutěžili nejmenší. Výstava ve 
škole dokumentovala historii a vý-
voj hnátnického Sokola.

V červenci oddíl nohejbalu uspo-
řádal 17. ročník turnaje trojic 
O putovní pohár. 

V září začalo po prázdninové od-
mlce cvičení všech oddílů. Stolní 
tenis uspořádal 2. ročník Memo-
riálu Libora Hubálka – turnaj sou-
těžních hráčů. 

V říjnu se T.J. Sokol vyslal kandi-
dátku do obecních voleb.   Vedl ji 
dosavadní starosta obce a součas-
ně místostarosta Sokola Jiří Du-
šek. Celkem bylo odevzdáno 3860 
platných hlasů, z nichž sokolové 
obdrželi 1466, což představuje 
37,97%. Sokolské sdružení se tak 
stalo vítězem voleb v obci a získa-
lo 4 mandáty.  Dne 20. 10. 2014 
uspořádal nohejbalový oddíl tra-
diční nohejbalový turnaj dvojic. 
Svou činnost Sokol zrekapituloval 
na valné hromadě spojené s miku-
lášskou zábavou dne 6. 12. 2014 
v Ali restaurantu. 

Rád bych Vás ještě před závěrem 
roku pozval na sportovní akce 
naplánované do hnátnické soko-
lovny. V pátek 26. 12.  proběhne 
XVIII. ročník Memoriálu Josefa 
Moravce – turnaje neregistrova-
ných hráčů stolního tenisu, den 
poté 27. 12. volejbalový turnaj 
smíšených družstev a 28. 12. 
VI. ročník Memoriálu Jiřího Pra-
žáka – nohejbalového turnaje 
trojic. Dění v Sokole můžete sle-
dovat na internetových stránkách 
http://sokolhnatnice.webnode.cz/. 

Věřím, že se budeme v příštím 
roce často setkávat při sportov-
ních i společenských událostech 
v obci a přeji všem pevné zdraví.

Jiří Procházka 
Starosta T.J. Sokol Hnátnice

Sbor dobrovolných 
hasičů v Hnátnici 
v roce 2014 
Sbor dobrovolných hasičů (SDH) 
funguje v naší obci už od roku 
1891. V současné době má 64 čle-
nů. Čtrnáct  členů tvoří Jednotku 
sboru dobrovolných hasičů obce 
(JSDHO), kterou má za povinnost 
zřizovat obec. Jednotka disponu-
je zásahovým vozem Škoda 706 
RTHP-CAS 25, stříkačkou PS12, 
plovoucím i kalovým čerpadlem, 
motorovou pilou, elektrocent-
rálou s osvětlením, pilou na kov 
i beton a samozřejmě ochrannými 
obleky a sadami hadic pro dopra-
vu vody. Vybavení je obnovováno 
a doplňováno z rozpočtových pe-
něz obce, dotací kraje nebo mi-
mořádných dotací (např.dotace 
z povodní za účast našich členů 
v roce 2013).

Zásahová jednotka se sešla při de-
seti školeních a údržbě techniky. 
Členové jednotky absolvovali tři 
taktická cvičení (ochrana areálu 
Autoneum Hnátnice, dálková pře-
prava vody v Dolní Dobrouči, vy-
užití bazénu jako vody pro hašení 

požáru) a školení strojníků a veli-
telů organizovaná Hasičským zá-
chranným sborem Pardubického 
kraje. V roce 2014 jsme, bohudík, 
nezaznamenali žádný ostrý zásah, 
pouze technickou pomoc (čištění 
kanalizace po silném dešti u horní 
točny).  

V roce 2014 sbor tradičně pořádal 
společenské a sportovní akce (Ha-
sičský ples, Pálení čarodějnic, Roz-
svícení vánočního stromu, Hasič-
ský volejbálek), pracovali jsme pro 
obec (úklid příkopů po zimě, sáze-
ní stromků v obecním lese, úklid 
autobusových zastávek, čištění sil-
nice při stavbě kanalizace). Někdy 
jsme se jen  bavili (Okrskový ples 
v Horní Dobrouči, kontrola vzrůstu 
stromků, zastavování svatby Petra 
Vyčítala ml.). Činnost sboru (SDH)  
je financována z výdělku z pořáda-
ných akcí a příspěvku na činnost 
z obecního rozpočtu.

Jistě nejvýznamnější akcí tohoto 
roku byla aktivní účast na oslavách 
650 let obce Hnátnice. Členové 
připravili v prostorách zbrojnice 
výstavu dokumentů a techniky, 
nacvičili „živé obrazy“ z histo-
rie i současnosti sboru a v nedě-
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li 29. 6. je předvedli. Současně 
byly sboru i obci zástupci Okresní-
ho sdružení hasičů předány výroč-
ní medaile.  

Členové sboru se pod společnou 
kandidátkou Sdružení nezávislých 
kandidátů SDH Hnátnice zúčastnili 
říjnových voleb do obecního za-
stupitelstva a obsadili čtyři z jede-
nácti křesel. 

Výbor sboru připravil čtyři pracov-
ní a sedm členských schůzí. Čin-
nost sboru v uplynulém roce byla 
vyhodnocena na listopadové vý-
roční valné hromadě dne 22. 11.  
na chatě Lesanka.

Přejeme všem občanům pěkný 
konec roku 2014 a ještě hezčí rok 
2015, hodně zdraví a štěstí! 

Za výbor SDH 
jednatel Karel Beran

Myslivecké sdružení 
Podhradí
Myslivecké sdružení „Podhradí“ 
v Hnátnici k 1. 1. 2014 čítalo 16 
členů. V průběhu roku jsme do-
provodili na poslední cestě p. Jo-
sefa Kacálka, který zemřel dne  
1. 8. ve věku 88 let. Pan Josef Ka-
cálek byl dlouholetým myslivec-
kým hospodářem.

V roce 2014 zahájilo sdružení  svoji 
činnost přípravou a organizací 17. 
mysliveckého plesu, který se ko-
nal dne 22. února v sále hostince  
U Pstroužka. Zástupci myslivecké-
ho sdružení pozvali  všechny naše 
občany osobní  návštěvou. K tanci 
hrála hudební skupina „PROJEKT“. 
Podle ohlasů byli účastníci plesu 
spokojeni a stejně tak i pořadate-
lé.

Ve dnech 28. a 29. června, u pří-
ležitosti hnátnické pouti, proběh-
ly zároveň oslavy 650 let založení 
obce. Myslivecké sdružení se na 
těchto oslavách podílelo výstav-
kou mysliveckých trofejí instalova-
nou ve třídě základní školy. Po oba 
dny se u výstavky střídali členové 
a podávali odborný výklad.

Další  akcí uspořádanou  i pro 
občany na chatě Lesanka, bylo 
již tradiční „Myslivecké poseze-
ní“ se střelbou, které se konalo 
dne 13. září. Střelby byly zaháje-
ny v 9:00 hod. a ukončeny  11:00 
hod. Bylo stříleno z brokovnic na 
asfaltové terče (holuby) a z ma-
lorážky na pevný terč. Celkem se 
střeleb zúčastnilo 28 myslivců 
z okolních sdružení (z Dolní Dob-
rouče, Lanšpšrka, Libchav, Písečné 
a z Líšnice). Nedílnou součástí této 
každoroční podzimní akce je i my-
slivecká kuchyně. Kolem jedenác-
té hodiny byla jíž jídla připravena 
ke konzumaci. Mysliveckou kuchy-
ní opět ovládala vynikající kuchař-
ka paní Bronislava Janotová z Ústí 
nad Orlicí, která vaří výborně. Ob-
zvlášť její srnčí svíčková je vynika-
jící. Na jídelním lístku byla kančí 
pečeně s houskovým knedlíkem 
a zelím, srnčí svíčková, kančí gu-
láš, srnčí guláš a zvěřinová polév-
ka. Protože mysliveckému pose-
zení přálo i počasí, byla návštěva 
veliká a mnozí si odnášeli chutné 
pokrmy v nádobách domů.

Poslední akcí byl dne 25. října 
výlov rybníka. Byl zahájen v 8:00 
hod. a ukončen asi v 11:00 hod.  
I když v rybníku moc ryb nebylo, 
mohli si přihlížející  menší množ-
ství zakoupit.

To co bylo výše popsáno je vedlej-
ší činnost mysliveckého sdružení, 
kterou přispívá ke společenské-
mu životu v obci. Hlavní činností 
myslivců je v přírodě zvěř chránit, 
řádně o ní pečovat a ochraňovat 
ji před pytláky a jinými predáto-
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ry.  Lovit jen kusy slabé, nemocné 
a malá srnčata, která by zimu stej-
ně nepřežila. Činností myslivců 
není jen lov a střelba, ale po ce-
lou zimu je nutné o zvěř i pečovat. 
Zakládat do krmelců seno, zrniny 
a další jako kaštany, žaludy, řepu 
apod. A věřte mi, že v zimě, po-
kud napadne větší množství sně-
hu, není nic příjemného prodírat 
se po kolena sněhem 2x týdně do 
lesa.

Za myslivecké sdružení 
Miroslav Hanzelka

Český 
zahrádkářský svaz 
V úvodu trochu historie o zahrád-
kaření v obci Hnátnice. Tehdej-
ší spolek zahrádkářů byl založen 
v květnu roku 1945, jako okrašlo-
vací spolek a patřící pod Moravu. 
Úkolem bylo rozšířit zahrádkaření 
mezi obyvatelstvo a zároveň vést 
k soběstačnosti ovoce a zeleniny. 
Zakládaly se sady a aleje ovocných 
dřevin, později již neudržovaných. 
Členská základna postupně se roz-
růstala až na 90 členů. Byla založe-
na i oplocená zahrádkářská osada 
s ovocnými stromy a záhony pro 
zeleninu a později i chov králíků. 
Pořádalo se mnoho přednášek 
i drobných výstav ke spokojenos-
ti obyvatel. Hromadné nákupy 
zahrádkářských potřeb se slevou 
pro členy. Na podzim se pořádaly 
taneční Jiřinkové zábavy  a záro-
veň se uspořádávaly v měsíci úno-
ru plesy pro veřejnost a těch bylo  
60.

Naše ženy pořádaly prodejní vý-
stavy  tzv. second hand, což mělo 
úspěch zvláště u rodičů, kde si vy-
bírali věci pro děti. K tomu vždy 
skoro každý rok byla výstava ru-
kodělných prací, ovoce a zeleniny. 
Bylo pořádáno pro děti i mnoho 
akcí  jako dětský den, vycházky 
do přírody  i turistické pochody. 

z našich prostředků. Síly a chuť 
se časem vytrácely a již jsme 
udržovali jen to nejnutnější – také  
značení bylo stále poškozováno.

Dnešní stav členské základny je asi 
jako když ji naši předkové před 70 
lety zakládali. Jen  s tím  rozdílem, 
že nyní naše členská základna je 
přestárlá a každý občan si ovo-
ce a zeleninu zakoupí v obchodě 
a nemusí lopotně pracovat na 
zahrádce. Časem, jako již jinde, 
přijdeme na to, že čerstvé ovoce 
a zelenina ze zahrádky je přece jen 
lepší, ale dá to o trochu práce na-
víc v dnešním uspěchaném životě.

Za ZO ČZS 
Václav Jiruška

Mimo tuto činnost byl pořádán 
každoroční zájezd nebo výlet 
s určitou tématikou. Většinou se 
jednalo o prodejní výstavy se za-
hrádkářskou tématikou nebo kul-
turní památky jako hrady, zámky 
či okrasné zahrady. Též se nám 
osvědčila spolupráce s obecním 
úřadem, kdy již nebylo tolik členů, 
tak se zapojila široká veřejnost, 
aby byl zaplněn autobus. Takto se 
vše nabízelo i do okolí jako Lan-
šperk a Žampach.

Jak členská základna stárla 
a nastal úbytek členů zvýšením 
příspěvků či již nebylo zapotřebí 
angažovanosti se naše aktivity 
omezily na to, co se dá zvládnout. 
Ještě jsme stále prořezávali javory 
a lípy s úklidem ve středu obce. 
Též jsme měli údržbu „Naučné 
stezky v Hnátnici“. Každý rok čle-
nové opravovali značení a to jen 



8

Základní škola 
Hnátnice
Naše malotřídní škola je školou 
rodinného typu se zaměřením na 
výuku angličtiny (od 1. ročníku), 
čtenářské gramotnosti a využití 
moderních technologií. V posled-
ních letech byla nově zrekonstruo-
vána a moderně vybavena. Kromě 
výměny oken, zateplení a dlažby 
v celé budově byla rovněž nově 
vymalována. Interaktivní tabule 
a počítače s připojením na inter-
net jsou k dispozici v každé třídě 
a jsou učiteli a žáky pravidelně vy-
užívány. 

V současnosti navštěvuje školu 
31 žáků, kteří se učí ve třech tří-
dách. K dispozici mají také školní 
družinu, školní jídelnu a mohou 
navštěvovat zájmové kroužky. 
V letošním školním roce je to 
kroužek „Šikulky“ (pod vedením 
sl. Jakubcové), Počítačový kroužek 
(p. Krátký), Dramatický kroužek 
(p. Vítková a p. Hofrichterová) 
a Taneční kroužek (p. Hofrichte-
rová a sl. Jakubcová). Žáci pátého 
ročníku rovněž vydávají každý mě-
síc školní časopis „Novinky ke sva-
čině“ (p. Vítek).

Účastníme se také kulturních 
a společenských akcí, jako napří-
klad oslavy výročí 650 let obce, 
vítání občánků nebo rozsvícení 
vánočního stromu. Každoročně 
jezdíme na plavecký výcvik do 
krytého bazénu v Ústí nad Orlicí, 
v zimním období se žáci mohou 
zdokonalit v lyžařských dovednos-
tech v Lyžařské školičce v České 
Třebové. 

Aby byla pro žáky výuka zajíma-
vější a názornější, připravujeme 
pro ně pravidelné projektové dny. 

Tento rok to byl například Světo-
vý den první pomoci, kde se žáci 
seznámili s prací složek integrova-
ného záchranného systému, nebo 
Halloweenské odpoledne s lam-
piónovým průvodem. Následovat 
budou projekty zaměřené na zá-
sady slušného chování, dopravní 
výchovu, finanční gramotnost, 
zdravý životní styl, ekologii a další 
témata. 

Nyní se však již všechny děti těší 
na vánoční prázdniny, a proto i my 
Vám přejeme mnoho štěstí, zdra-
ví, pohody a klidu o vánočních 
svátcích i v nadcházejícím roce 
2015.

Za ZŠ 
 Ladislava Vítková, ředitelka

SOKOL
Každé pondělí 

od 15.45 - 16.30 
cvičí předškoláci 

v sokolovně.

PŘIDEJ SE!

777 929 426
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Mateřská škola 
Hnátnice
Zřizovatelem naší mateřské školy 
je obec Hnátnice. Ve spolupráci 
s ní se školka neustále „dává do 
gala“.

V nedávné době byl interiér ško-
ly v obou odděleních vybavený 
novým nábytkem přizpůsobeným 
dětským potřebám a od minulého 
měsíce se dětem příjemně odpo-
čívá na zbrusu nových postýlkách. 
Jednou větou je možné říci, že se 
pro naše nejmenší společně snaží-
me vytvořit co nejlepší prostředí.

Mateřská škola je dvoutřídní, 
v současné době ji navštěvuje 42 
předškolních dětí ve věku 2 - 6 let. 
Ne všechny děti jsou však z Hnát-
nice, nyní do této „školičky“ dojíž-
dí  16 dětí z okolních vesnic a měst 
(např. z Písečné, Letohradu, Luka-
vice, Žamberka, Hejnic, Dobrouče 
a Ústí nad Orlicí). Přijímáme sem 
také děti integrované, dle potřeby 
i s asistentkou. S dětmi pracují 3 
pedagogické pracovnice, o zajiš-
tění potřeb  dětí se stará také ne-
pedagogický personál – kuchařka, 
školnice a vedoucí stravování.

Naše výchovně vzdělávací práce je 
zaměřena na osobnostní rozvoj dí-
těte. Snažíme se rozvíjet osobnost 
samostatného, čestného, tvůrčího 
a zdravě sebevědomého  jedince, 
s dobrým vztahem ke svým kama-
rádům i ostatním lidem. V našem 
vzdělávání klademe důraz hlavně 
na prožitkové učení – proto se 
snažíme, aby děti co nejvíce věcí 
a činností zkusily, zažily. Pořádáme 
pro ně nejrůznější akce, při kte-
rých si vše, co se naučí mohou vy-
zkoušet , ohmatat a prožít. Jsou to 
například různá setkání, návštěvy, 
výlety, experimenty, ale i běžné 
každodenní práce a předměty. 
V průběhu roku zde děti mají mož-
nost mimo jiné absolvovat Pří-
pravný plavecký výcvik (10 lekcí), 

jednou týdně si zacvičit jógu, mo-
hou navštěvovat výuku angličtiny 
(B. Holmes) nebo se zúčastnit „Ta-
neční školičky“. Během výchovné 
práce jsou zapojené také do hry 
na flétničku a foukací harmoniku.

V naší mateřské škole můžeme 
nabídnout také logopedickou 
péči – formou logopedických chvi-
lek i individuální práce s dětmi 
s lehčími vadami ve výslovnosti 
(v návaznosti na logopedickou 
poradnu). S dětmi se zapojujeme 
do projektu environmentální vý-
chovy – vytváříme u nich pozitivní 
postoj k prostředí, ve kterém žijí. 
Okolí mateřské školy totiž nabízí 
bohatou škálu takto zaměřených 
činností. Zapojili jsme  se také 
do Preventivního programu rizi-
kového chování, ve kterém děti 
motivujeme ke zdravému životní-
mu stylu, učíme je vyrovnávat se 
s obtížemi, které patří k běžnému 
životu.

V neposlední řadě do svých vzdě-
lávacích činností zveme i rodiče. 
Společně se setkáváme při usku-
tečňování tzv. „dílniček“, ve kte-
rých se společně s dětmi učíme 
různým dovednostem. Od letošní-
ho září jsme měli již  tři –„Bylinko-
vou dílničku“, „Podzimní kouzlení 
s dýněmi a jablíčky“ a „Předvá-
noční keramickou dílničku“.  Rodi-
če i další členové rodin se účast-
ní i jiných pořádaných akcí, např. 
Mikulášské besídky, besídky pro 
maminky nebo Dne pro babičky 
a dědy, či Dne otevřených dveří. 
Nedávno jsme společně s dětmi 
ze ZŠ  přivítali Sv. Martina na bí-
lém koni, který  nám přivezl klíč 
od paní Zimy. Před Vánocemi nás 
zase děti ze školy pozvou na jejich 
Vánoční besídku. Už se moc těší-
me na setkání.

Co napsat závěrem? Přáli bychom 
si, aby se každý den prožitý v naší 
mateřské škole stal pro  děti ra-
dostnou událostí, příjemnou zku-

šeností a zdrojem dobrých  zákla-
dů do jejich  dalšího života.  

Marta Svobodová, ředitelka 
a kolektiv MŠ Hnátnice
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100. výročí první 
světové války 1914 – 
1918
V letošním roce jsme si připomí-
nali významné výročí – 100 let 
od vypuknutí první světové války. 
Tento konflikt měl velký význam 
pro naše země, protože na jeho 
konci se zrodilo samostatné Čes-
koslovensko. 

Velká válka se nevyhnula ani naší 
obci. Podle záznamů v kronice 
obce Hnátnice, které  zpracoval 
do knihy „Hnátnice“ v roce 1998 
Radim Dušek, se dočteme ná-
sledující. Dne 26. července 1914 
ráno přijelo do Hnátnice auto 
z Lanškrouna, ve kterém byli 
úředníci z hejtmanství. Starosta 
obce František Skalický dostal pří-
kaz, aby se nevzdaloval ze svého 
domova. Očekávalo se vyhlášení 
mobilizace. Telegram přišel odpo-
ledne. Celá obec byla na nohách 
díky hlasitému  bubnování. Lidé se 
sbíhali k nalepovaným plakátům. 
Císař volal „milované národy“ do 
zbraně.

V Hnátnici se s rodinami i s obcí 
loučilo 97 mužů. Do 24 hodin za 
„patronace“ četníků nastupovali 
u svých doplňovacích velitelství 
nebo pluků, odkud byli vysíláni ve 
velkých transportech na frontu. 
Hned v září byli voláni do zbraně 
ti, kteří se narodili v letech 1891 
až 1894. První zraněný přišel An-
tonín Lipenský (čp.90). 29. listo-
padu byla v Hnátnici, v domě Jana 
Skalického (čp.38), zřízena izolač-
ní místnost pro nemocné tyfem, 
cholerou a úplavicí. V prosinci byli 
odvedeni další 42 muži, z nichž 29 
narukovalo už 16. ledna 1915. Od-
vody se zdály bez konce. Z Hnátni-
ce byli na „válečná jatka“ vyhnáni 
353 muži, z nichž padlo 34 mužů, 
18 jich zemřelo v nemocnicích 
nebo doma následkem zranění, 
válečných útrap a nakažlivých ne-
mocí. Dále byli i nezvěstní, někdo 
zůstal v Rusku. Dva se z fronty 
vrátili jako mrzáci, 80 vrátivších 
se mužů bylo při vojenských pro-
hlídkách označeno za nezpůsobilé 
k práci.

Ale ani ti, kteří zůstali doma, ne-
měli na růžích ustláno. 21. února 
1915 byl v Hnátnici nařízen soupis 
zásob potravin. K vyvlastnění do-
šlo začátkem března. Vedením byl 
pověřen hostinský Josef Halbrštát. 
Ke konci roku už pekaři přestali 
péci bílé pečivo a brzy i chléb pro 
volný obchod. Mlýny byly dány 
pod státní dozor, mletí mohlo být 

prováděno pouze se svolením 
hejtmanství. Rekvírován byl hově-
zí i vepřový dobytek, nejen koně. 
Chléb, mouka, cukr byl vydáván 
pouze na lístky. Ceny potravin se 
zpočátku zdvojnásobily, pak už jen 
neustále rostly, byl jich nedosta-
tek.

Násilné zábory obilí nastaly v roce 
1917. „Komisionář“ Ros z Ústí nad 
Orlicí prohledával s vojenskou 
asistencí každé stavení. Potravi-
ny byly ukrývány, kde se jen dalo. 
Často se však ve špatných skrýších 
kazily a promáčely vodou. Mezi 
obyvatelstvem se rozšířila úplavi-
ce, která se dostala i do Hnátnice. 

V říjnu byly odvedeny děti naro-
zené v roce 1900, tedy ti, kteří 
na začátku války chodili ještě do 
školy. Ze 13 bylo odvedeno 11 
chlapců. Krizovým byl rok 1918. 
Ceny potravin prodávané na lístky 
se vyšplhaly do závratných výšek. 
Hnátničtí, stejně jako ostatní lidé 
z okolí, odcházeli do vzdáleněj-
ších míst, aby potraviny obstarali 
tajně, i přes kruté zákazy a tresty. 
Potraviny se měnili za látky, boty 
i šperky. Po vesnicích se šířil svrab 
a tzv. španělská chřipka. Učitelé, 
starosta, obec i  jednotlivci byli 
úředníky z hejtmanství i berního 
úřadu nuceni k upisování váleč-
ných půjček. Upisování se stalo 
vykupováním z povinností.

Nový rekviziční úředník po Ro-

Z obecní kroniky
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sovi Čížek, který byl přidělený 
lanškrounským hejtmanstvím, 
se zvlášť vyznamenával záští ke 
všem, i v Hnátnici. Prohledával 
s patrolami maďarských vojáků 
chalupy od chlívů až po půdy, od-
hadoval výnos úrody už před skliz-
ní na poli. Dle odhadu předepiso-
val, kolik kdo odvede.

V roce 1918 převzal jeho funkci 
učitel Antonín Vítek, který v Hnát-
nici mnohým ulehčil.

Josef Šmejdíř, řídící učitel a kroni-
kář naší obce zaznamenal násle-
dující příběh vojína (tehdy našeho 
občana) z konce války pod názvem 
„Na frontě“. Jan Dušek, rolník z č. 
234 (Pod borkem) vypravuje: „Byl 
jsem vojínem u pěšího zeměbra-
neckého pluku 30. z Vysokého 
Mýta. V neděli 27. října 1918 poz-
dě večer obdržel pluk rozkaz ode-
jíti z italského města Sarone do 
zákopů na řece Piavě. Ale Češi po-
síleni zprávami o událostech v Če-
chách i za hranicemi neuposlechli 
jsme rozkazu, ale v největším po-
řádku za zpěvu písní „Kde domov 
můj“ a „Hej, Slované“ nastoupili 
jsme cestu do své vlasti bez dů-
stojníků.

Druhý den vysláno bylo za námi 
16 českých důstojníků, mezi nimi 
podplukovník Beran. Ten se nám 
nabídl, že nás povede. S radostí 
jsme se mu podřídili a dobře jsme 
udělali. Přes mnohé překážky 
a nebezpečenství podařilo se mu 
dovésti nás až do Gradišky. Tam 
dověděli jsme se o zřízení Česko-
slovenské republiky. Náš velitel 
Beran chtěl mužstvu radostnou tu 
zprávu přečísti, leč pro pláč a po-
hnutí tak učiniti nemohl. Zprávu 
přečetl tedy plukovní lékař Dr. 
Kupec, který také s námi byl na 
pochodu. Hudba zahrála „Kde 
domov můj“ a „Hej, Slované“, za-
zpívali jsme si s hudbou, provolali 
slávu svému novému státu, rados-
tí a nadšením jsme se objímali a lí-

bali všichni vespolek bez rozdílu 
hodností. U pluku zavedli jsme si 
hned české velení.

Na dalším pochodu nás Jihoslo-
vané srdečně pozdravovali a víta-
li. Už před námi donesla se k nim 
zpráva, že Češi pochodují domů. 
To už jsme odložili vše, co upomí-
nalo na staré Rakousko, zejména 
kokardy. Návrat do vlasti však ne-
byl snadný ani pro tak spořádaný 
pluk, jako jsme byli my. Až za 14 
dní jsme se dostali do vlaků. 

Ve Štýrském Hradci se proti nám 
postavilo vojsko německé národ-
nosti a z kulometů spustili do nás 
palbu. Vyhrnuli jsme se na ně. 
Když viděli naši sílu, uprchli. Ve Ví-
deňském Novém Městě silná vo-
jenská tlupa nás zákeřně přepadla 
palbou z pušek a kulometů. Rychle 
jsme z vlaku vyskákali a vzali jsme 
celé město útokem. Odpůrce jsme 
schytali a odzbrojili.

V Hrušovanech na nás zase čeka-
li Němci. Podplukovník jim však 
už předem telefonoval, co se jim 
stane, nenechají-li nás klidně do 
svého domova projeti. Polekali se 
a dali nám pokoj, obzvláště když 
viděli, jak máme pušky a kulome-
ty připraveny. Šťastně jsme dojeli 
až do Vysokého Mýta, kde nás už 

s celou slávou očekávali. Sokolská 
hudba zavedla nás na náměstí, kde 
nás obyvatelstvo srdečně pozdra-
vovalo. Starosta města nás všech-
ny uvítal. Na rozloučenou jsme 
dostali každý v nemocnici misku 
čaje a k tomu velkou buchtu. Pak 
jsme se rozjeli domů ku svým dra-
hým a bylo to nejradostnější vítání 
po tolika letech“.

Legionáři: Ze zajatců v Rusku a Itá-
lii vstoupilo na výzvu T. G. Masary-
ka do Československého vojska 27 
hnátnických mužů. Bojovali bez 
vyhlídky na úspěch za dosažení 
své národní svobody.

Záznamy hnátnického kronikáře 
z období první světové války kon-
čí výstižně: „Do vichřice odvodů, 
rekvizic, zpráv o padlých a zmrza-
čených, poplašných zpráv z bojišť, 
hladu, bídy, udávání, prostopáš-
ností, zazněla zázračná slova: Svo-
boda - převrat – konec války – re-
publika!“

Z podkladů obecní kroniky 
a knihy Hnátnice zpracovala: 

Jaroslava Kabrhelová

Fotografie 30. zeměbraneckého pluku Vysoké Mýto
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Přání
Vážení spoluobčané,

přeji Vám hezké, klidné Vánoce 
a v novém roce dobré zdraví. Přeji 
nám všem, abychom naši Hnátnici 
rozvíjeli společným pochopením 
a spoluprací. 

Jiří Dušek 
starosta obce

Plesy
Hasičský ples   24. 1. 2015

Myslivecký ples  14. 2. 2015

Sokolský ples   7. 3. 2015

Sportovní akce
Turnaj ve stolním tenise  26. 12. 2015

Turnaj ve volejbale           27. 12. 2015

Nohejbalový turnaj trojic 28. 12. 2015

Hasičský volejbálek  28. 2. 2015

Další akce
Pálení čarodejnic  30. 4. 2015

Akce v prvním pololetí 2015


