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Hnátnický zpravodaj
INFORMACE Z NAŠÍ OBCE   •   OBČASNÍK   •   ZDARMA         PROSINEC 2015

Vážení spoluobčané,

s blížícím se koncem roku přichází 
čas hodnocení i nových plánů. Ve 
vydání Hnátnického zpravodaje, 
které právě držíte v ruce najdete 
obojí. Svoji činnost v roce 2015 
a plány na rok příští vám přiblíží 
organizace zřizované obcí, spolky 
i sdružení. 

Život v naši vísce v posledních 
dvanácti měsících nejvíce ovlivnila 
asi největší stavba za posledních 
deset let, kterou je výstavba hlav-
ního řádu kanalizace. I té bude 
věnována velká část textu zpra-
vodaje. Přeji vám tedy příjemné 
předvánoční čtení.

Karel Beran, místostarosta

Kanalizace a čistička
Dílo je dokončeno, včetně uve-
dení dotčených pozemků a všeho 
ostatního do původního stavu.

Celková cena stavby činí 
64 767 439 Kč bez DPH. Do-
tace z Evropských fondů činí 
43 264 320 Kč, k tomu dotace ze 
Státního fondu životního prostře-
dí 2 544 960 Kč a dotace Pardu-

bického kraje 3 000 000 Kč.  S Ko-
merční bankou jsme na počátku 
stavby uzavřeli smlouvu o úvěru 
na 20 000 000 Kč. Z úvěru jsme 
skutečně vyčerpali 13 449 232 Kč. 
Úvěr můžeme splácet do roku 
2030, úrok je velmi přijatelný 
1,69% po celou dobu splácení. 
Protože úvěr nevyčerpáme, bude 
splacen dříve.

Kanalizace a čistička je vyprojek-
tována pro 800 EO (ekoobyvatel), 
při momentálním počtu obyvatel 
860 je to 788 EO. Maximální napl-
nění kapacity by tedy nastalo při 
počtu 900 obyvatel.

V zemi je 9845 m potrubí a 7 pod-
zemních čerpacích stanic – pro 

vysvětlení -  kanalizační spád musí 
být téměř desetinásobný oproti 
například potoku. Při tomto spá-
dování se po určitém úseku do-
stává potrubí do takové hloubky, 
že je nutno přečerpat výš, aby 
mohl následovat opět požadova-
ný spád.

Na konci, na Rybníkách je hlavní 
přečerpávací stanice do čističky 
za golfovým hřištěm.  Dvě přečer-
pávací stanice z uvedených 7 jsou 
umístěny u Nebíčka a pod býva-
lým dolním kravínem, mezi hlavní 
čerpací stanici a čističku, aby bylo 
možno odkanalizovat okolní ne-
movitosti.

Na náklady obce byly prodlouže-

Úvodní slovo

Čistírna odpadních vod
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ny všechny odbočky, které by ji-
nak končily pod asfaltem silnice, 
nebo našich místních komunikací. 
To si vyžádalo náklad 980 259 Kč 
bez DPH. Po dokončení kanalizace 
byly, nebo jsou připojovány obec-
ní budovy – MŠ, ZŠ, obecní úřad, 
pošta, bytovky č. p. 278 a 288  
a bývalé kadeřnictví č. p. 86 za cel-
kovou cenu 643 349 Kč.

Při asfaltování překopů do pů-
vodního stavu jsme ještě dohodli 
rekonstrukci blízkých asfaltových 
ploch za 646 430 Kč. Je dobré, že 
uvedení do původního stavu je sa-
mozřejmě lepší než bývalý skuteč-
ný původní stav.

Obdrželi jsme povolení ke zkušeb-
nímu provozu,  je tedy  možno, 
abychom si naše domy a domky 
připojili. Na obecní náklady ob-
drží každý z nás stavební povo-
lení a projektovou dokumentaci 
ve dvou vyhotoveních. To je dal-
ších 996 952 Kč z rozpočtu obce. 
Dokumentaci vám roznášíme, 
jakmile ji od projekční kanceláře 
dostaneme. Z celkových 205 ob-
jednaných projektů jsme jich do-
sud (20. 11. 2015) obdrželi a proti 
podpisu rozdali 117.

Zastupitelstvo obce ještě schválilo 
pro spoluobčany, kteří mají v ces-
tě přípojky obecní asfaltovou ko-
munikaci, zaasfaltování překopů. 
Několik z nás, kteří budou muset 
realizovat podvrt pod silnicí, ob-
drží příspěvek, jehož  poměrná 
výše bude ještě dohodnuta. K do-
kumentaci přikládáme i leták s po-
stupem schválení vašich přípojek 
a letáček, co do kanalizace nesmí-
me pouštět. S každým bude po 
jeho připojení ke kanalizaci sepsá-
na smlouva o vypouštění odpad-
ních vod zároveň s novou smlou-
vou o dodávce pitné vody.

V tuto chvíli je kromě obecních 
budov už připojeno 10 domů. 
Je zapotřebí, aby většina našich 
domů byla na kanalizaci napojena 
do podzimu roku 2016. Jinak by-
chom museli část dotací vrátit.

Stočné začneme vybírat počátkem 
příštího roku, jeho výše je stano-
vena výpočtem dle propozic Ev-
ropské unie. Odsouhlasí ji zastu-
pitelstvo obce a bude zveřejněna. 

Jiří Dušek, starosta obce 

Nevyhazujte ubrousky, hadry, 
plenky a podobné věci do 

WC mísy!

Nevhazujte léky do odpadu!

Nevhazujte zbytky jídel do 
dřezu!

Nevyplachujte kýble od barvy 
nebo betonu do kanalizace!

Nelijte olej, benzín a jiné che-
mikálie do kanalizace!

Olej z vaření nevylévejte do 
dřezu ani do WC!

Jak se chovat, aby 
Vaše kanalizace 

a domovní odpady 
fungovaly bez 

závad.
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Sbor dobrovolných 
hasičů v Hnátnici
Druhé pololetí roku 2015 připravi-
lo pro členy sboru, vedle tradiční 
práce, okamžiky zábavy, plnění 
obvyklých povinností i několik os-
trých zásahů. 

První akcí byla organizace pouťo-
vého víkendu. Obec poskytla bez-
platně areál Pod lipami a členové 
sboru zajistili prodej občerstvení 
i doprovodný program. V sobotu 
proběhla po pouťovém nohej-
bálku tradiční zábava s kapelami 
Quisp a On the roof a DJ Brosem.

V srpnu jsme, jako každý rok, vy-
razili zkontrolovat stromky, které 
vždy z jara sázíme na obecní po-
zemky. Kontrola byla zakončena 
u rybníka v Hnátníku posezením 
u ohýnku s dobrým jídlem i pitím. 
V září členové sboru zorganizovali 

v areálu Pod lipami Posvícenské 
posezení. Poslední společnou akcí 
bylo rozsvícení vánočních stromů 
spojené s pouštěním vánočních 
lodiček. 

Zásahová jednotka zřizovaná obcí 
a složená z členů sboru se od čer-
vence zúčastnila čtyř zásahů vy-
hlášených operačním střediskem 
v Pardubicích, včetně likvidace 
nebezpečného hmyzu (sršni) na 
žádost občanů.

Ve dvou případech šlo o odstra-
nění spadlých stromů. 8. 7. byly 
odklízeny stromy na cyklostezce. 
V pondělí 24. 8. se rozlomila lípa 
u Zbele na pozemku p. Martince 
a spadla na elektrické vedení a sil-
nici. V pátek 28. 8. jsme odstraňo-
vali ze štítu chaty vedle č. p.228  
velké sršní hnízdo, protože kva-
sícím se ovocem posilněný hmyz 
ohrožoval sousedy. 

Nejzávažnější zásah byl vyhlášen 
v pátek 7. 8. ve 14.08. Šlo o nahlá-
šený požár kombajnu na poli pod 
Žampachem. Naše jednotka ná-
sledovaná vozidlem z  Dolní Dob-
rouče a třemi vozy HZS Ústí nad 
Orlicí dorazila na místo jako  první 
a zlikvidovala hořící plevy přímo 
v mechanismu kombajnu.

Podařilo se zachránit nejen kom-
bajn v hodnotě 16 milionů korun, 
ale i celý ještě nesklizený lán obilí. 
Příčinou byla porucha převodové-
ho ústrojí kombajnu Class. Členo-
vé zásahové jednotky pak strávili 
krásnou letní noc při hlídání požá-
řiště a sledování letní oblohy plné 
hvězd.

Důležitou akci bylo také taktické 
cvičení, kterého se v úterý 27. 10. 
zúčastnily, mimo nás, jednotky 
Dolní Dobrouče, Lanšperka, Hor-
ní Dobrouče, Černovíra a HZS Ústí 

Ze života zájmových organizací
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nad Orlicí. Úkolem bylo prověřit 
možnosti hašení při požáru Truh-
lárny Vencl ve večerních pod-
mínkách. Jednotky se seznámily 
s místním prostředím, byly zjiště-
ny možnosti dopravy vody (hnát-
nický potok, obecní vodovod, řeka 
Orlice), vyzkoušeny prostředky 
pro osvětlení požářiště i požární 
technika. Získané poznatky byly 
prodiskutovány při závěrečném 
hodnocení na chatě Lesanka.     

Celoroční činností byl  úklid ko-
munikací při výstavbě kanalizace. 
Členové sboru se mytí věnovali té-
měř 100 hodin. 

V listopadu proběhla výroční valná 
hromada sboru, při které byl zvo-
len na dalších pět let výbor sboru. 
Ten bude pracovat ve složení:

starosta: Robert Kopecký,
náměstek starosty: Petr Vyčítal,
jednatel: Karel Beran,
velitel: Jiří Pražák,
zástupce velitele: Karel Beran,
hospodář: Alena Vyčítalová,
správce MTZ: Jan Mazálek,
strojník: Bedřich Suchomel,
kronikář: Pavel Bartoš,
člen výboru: Patrik Vebr,
člen výboru: Ilona Středová.

…A co se bude dít v roce 2016?  
V lednu vás přijdeme pozvat na 
tradiční Hasičský ples, který při-
pravujeme na 23. 1. 2016 s kape-
lou Song v sále hostince U pstrouž-
ka. V únoru pořádáme pro náš 
okrsek volejbalový turnaj v místní 
tělocvičně. Na březen plánuje-
me jarní úklid i výsadbu stromků 
v obecních lesích a v dubnu se se-
jdeme při pálení čarodějnic. 

Na závěr přejeme všem klidný 
předvánoční čas, krásné Váno-
ce a šťastné vkročení do nového 
roku.

za výbor SDH 
jednatel Karel Beran

T.J. Sokol Hnátnice
Poslední vydání Hnátnického 
zpravodaje vyšlo před letními 
prázdninami, které i do sokol-
ských řad přinášejí určité zvolnění 
a oddech. Výjimkou  byl 18. ročník 
tradičního nohejbalového tur-
naje “O putovní pohár”. Turnaje 
se zúčastnilo 10 týmů, které byly 
nalosovány do dvou skupin, ze 
kterých čtyři nejlepší postupovaly 
do play off. Výborný zápas přines-
lo finále, kde proti sobě nastoupi-
la družstva profesionálních hráčů 
PEMIMA (smečař Miloš Vyčítal) 
a SLATINA. Ve vyrovnaném soubo-
ji, v němž první set vyhrála PEMI-
MA a navrch měla i v setu druhém, 
pak ale došlo k obratu a tým SLAT-
INY vyhrál druhý a nakonec i třetí 
set a tím celý turnaj. Mužstva 
Hnátnice A a B si to spolu rozda-
la o třetí místo, kde šťastnější byli 
hráči Hnátnice B ve složení - Míra 
Appl, Jirka Appl a Jirka Petráček.

V září se opět naplno rozeběh-
la sokolská činnost, cvičit začali 
žáci a žákyně, ženy, trénují no-
hejbalisté, tělocvičnu využívají 
florbalisté, hráči líného tenisu 
a samozřejmě stolní tenisté, kteří 
v kategoriích dorostu a mužů hra-
jí mistrovské soutěže. Dorostenci 

jsou po čtyřech odehraných ut-
káních bez prohry na třetím místě 
regionálního přeboru, muži jsou 
v regionálním přeboru 3 na os-
mém místě. Páteční tréningy jsou 
vyhrazeny zejména pro začínající 
hráče, vlastně v našem případě 
hráčky. Od října nově chodí Denis-
ka a Nikolka Labudíkovi a Hanička 
Červinková. Chceme, aby si děti 
užily zábavu, ale zároveň se něco 
naučily. Je trochu škoda, že někteří 
šikovní kluci  oproti loňsku přesta-
li hrát.....Ale nikdy není pozdě na 
správná rozhodnutí a třeba se na-
jdou i další děti se zájmem o tento 
krásný sport.

Z praktických důvodů jsme se 
rozhodli změnit termín konání val-
né hromady. Ta se uskuteční 16. 
ledna v 18.00 hod. V Ali restauran-
tu. Budeme se tak moci seznámit 
mimo jiné s finanční závěrkou za 
celý rok 2015.

Ještě předtím nás čekají „spor-
tovní vrcholy“ roku. Mám na 
mysli 19. ročník Memoriálu Jose-
fa Moravce – turnaje neregistro-
vaných hráčů stolního tenisu. Zá-
jemci jsou vítáni v sokolovně dne 
26. 12. 2015 ve 14.00 hod. Dále 
Vás chci pozvat na „Rodinný“ vole-
jbalový turnaj, který proběhne 
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v sokolovně 27. 12. 2015 rovněž 
od 14.00 hod. Pro příznivce no-
hejbalu je na den 28. 12. 2015 
připraven turnaj trojic. Rozehrán 
bude, jak jinak, v Sokolovně ve 
14.00 hod. Následovat bude tur-
naj v líném tenisu, začátek je 
naplánován na 10.00 hod. dne 
29. 12. 2015.

Závěrem mi dovolte popřát klidný 
závěr roku, šťastné Vánoce, pe-
vné zdraví do nového roku podle 
sokolského hesla „Ve zdravém těle 
zdravý duch“.

Nazdar

Jiří Procházka
starosta T.J. Sokol Hnátnice  

Český 
zahrádkářský svaz
Dostávám dotazy ohledně organi-
zace ČZS v Hnátnici. Skutečnost je 
taková, že po hlasování na výroční 
členské schůzi a stvrzením všech 
přítomných členů svým podpisem, 
byla v základní organizaci ukonče-
na činnost a všechny doklady byly 
zaslány nadřízeným orgánům. Po-
sléze z ústředí ČZS v Praze nám 
bylo zasláno potvrzení o ukončení 
ZO ČZS v Hnátnici. Je to prakticky 
po 70 letech své činnosti v obci. 
Členská základna měla i přes 90 
členů a posléze již jen 12. Za své-
ho působení  v obci  se uskutečni-

lo 60 plesů, 35 výstav ovoce, přes 
40 zájezdů pro občany, každoroční 
prodej všech možných výpěstků, 
nákup dřevin, hnojiva a vápen-
ce pro členy a občany. Fungovala 
poradenská činnost a přednášky 
pro veřejnost. Započala se naučná 
stezka – „Okolo Hnátnice“ i různé 
akce pro děti, sportovní pochody 
a mnoho dalších úkolů jako výsad-
ba dřevin pro veřejnost, též prořez 
javorů a lip ve středu obce  a to 
přes 30 let.

Důsledky které vedly k zániku or-
ganizace je vícero. Velký úbytek 
členské základny, zvýšení člen-
ských příspěvků, velký výběr ovo-
ce a zeleniny v obchodech. Naše 
členská základna silně zestárla, 
dosažitelnost výpěstků v zahrad-
nictví  za stejné ceny jako od or-
ganizace, menší zájem společnos-
ti o tuto činnost a žádné výhody 
a práce pro organizaci zdarma. Též 
se nedaří po mnoho let prosadit 
v poslanecké sněmovně tak zvaný 
zahrádkářský zákon na podporu  
ovocnářství  a zahrádkaření  jako  
mají okolní země EU. Není tu ani 
malá podpora institucí k udržení 
organizace, která je bez financí  
a základna přestárlá.

Členům organizace bylo nabíd-
nuto členství v okolních organiza-
cích. Dostávám se k příjemnějším 
věcem jako je poděkování všem 
členům za jejich dobrou práci pro 
svaz a ať se jim v životě i na za-
hrádce daří. Co se týká osady, tam 
mají svoji samosprávu a smlouvu 
mají s vlastníkem pozemku. A nyní  
dovolte, abych  popřál všem obča-
nům a i bývalým členům ČZS šťast-
né a veselé svátky vánoční a do 
nového roku hodně zdraví a pěk-
né výpěstky na vašich zahrádkách.

Václav Jiruška

Myslivecký spolek 
Podhradí Hnátnice
Myslivecký spolek Podhradí Hnát-
nice má pouze  15 členů. Ale i tak 
zajišťuje širokou škálu činností při 
ochraně přírody a zvěře, které 
počet neustále klesá. Dále se sna-
žíme dělat co nejvíce akcí pro ve-
řejnost a hlavně pro občany naší 
obce. 

Nyní zrovna není vhodná doba na 
podrobné popisování  naší čin-
nosti, poněvadž „myslivecký rok“ 
končí až v měsíci březnu, kdy bu-
deme dělat plány na příští rok. 
Tam bude bilancována hlavní část 
naší myslivecké činnosti.

V současné době procházíme ob-
dobím honů, hlavní hony máme  
5. a 26. prosince 2015. Největší 
a tradiční akci připravujeme na 
měsíc únor 2016, kdy bychom 
chtěli zajistit již 19. Myslivecký 
ples pro občany Hnátnice a okol-
ních obcí.

V současnosti prochází MS Pod-
hradí  spoustou administrativy, 
jako je přijetí nových stanov spol-
ku, nové přihlášení spolku na kraj-
ském soudu apod. 

Pokud  je můj příspěvek velice 
krátký, tak jej využiji také k agi-
taci a touto cestou bych požádal 
spoluobčany o nahlášení nových 
zájemců o myslivost a přírodu. 
Hledáme nové aktivní zájemce 
o myslivost. Nabízíme jim pomoc 
při získání prvního mysliveckého 
průkazu, zbrojního průkazu a po 
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dohodě i finanční pomoc. Pomo-
hu jim i při teoretické přípravě na 
zkoušky,  přípravě na zbrojní prů-
kaz apod.

Děkuji všem za případnou po-
moc při náboru nových členů MS 
a příště podrobněji popíši naši 
konkrétní činnost  případně odpo-
vím na dotazy občanů k myslivec-
ké problematice.

Mgr. Jaroslav Jireš 
předseda MS Podhradí Hnátnice 

Farní okénko
Přiblížil se konec roku 2015 a tím 
i vánoční svátky. V této době si 
zaslouží člověk trochu pozastavit 
a zamyslet se. Proto vás chci po-
zvat na konaní akcí v období Vá-
noc a v novém roce 2016.

Půlnoční mše sv. bude slouže-
na na Štědrý den 24. 12. 2015 
o 22 hod.

Betlémské světlo bude v úterý 
22. 12. 2015 v 17 hod. D-centrum 
Dolní Dobrouč.

Po Novém roce bude Tříkrálová 
sbírka s koledníky asi 3. - 6. ledna 
2016.

Koncem března jsou 27. a 
28. 3. 2016 velikonoční svátky.

Koncem měsíce května se uskuteční 
„ Noc kostelů“ u nás v Hnátnici.

A mimo jiných svátků bude zde 
poutní mše sv. 3. července 2016 o 11 
hod.

Slavnost posvícení se uskuteční - 11. 
září se mší sv. taktéž v 11 hod.

Další informace naleznete na www.
farnostdobrouc.cz.

Chtěl bych poděkovat všem, kteří se 
dobře starají o místní kostel sv. Petra 
a Pavla během roku. Jako je výzdoba, 
veškerý úklid před a po všech akcích 
uskutečněných v kostele. Opravy 
střechy, budovy nátěry i údržba okolí. 
Dík patří též koledníkům na Tříkrálo-
vé sbírce a všem občanům i lidem , 
kteří přispívají ke zdárnému chodu 
a čistotě kostela po celý rok.

Též všem občanům a lidem dobré 
vůle přeji příjemné svátky vánoční 
a do nového roku štěstí zdraví a Boží 
požehnání.

ThLic. Ján Kubis a V. Jiruška

Datum a místo konání projekce

Všechen čas
na světě

Poetický, humorný a především inspirující 
dokument je kronikou života rodiny, která 
se rozhodla opustit společnost založenou na 
kontrole času a dodržování termínů. Rodiče 
a tři malé dcery za sebou nechají pohodlí 
domova, aby po devět měsíců žili v daleké 
divočině kanadského severu. 

Režie: Suzanne Crocker
USA | 2014 | 89 minut

K přání příjemného prožití 
vánočních svátků 
a mnoha úspěchů 

 v novém roce 2016 
připojujeme poděkování 
za vaši důvěru a dobrou 

spolupráci.

Vše nejlepší přeje 
kolektiv pracovníků 
MAS ORLICKO, z.s.

SKUPINA DOBRÁ HNÁTA
vás zve na promítání 

dokumentárního filmu 
Všechen čas na světě 

ve středu 20. ledna 2016 
od 19.00 v Ali restaurantu.

Vstupné nevedeme!

Více informací na 777 929 426.

Datum a místo konání projekce

Všechen čas
na světě

Poetický, humorný a především inspirující 
dokument je kronikou života rodiny, která 
se rozhodla opustit společnost založenou na 
kontrole času a dodržování termínů. Rodiče 
a tři malé dcery za sebou nechají pohodlí 
domova, aby po devět měsíců žili v daleké 
divočině kanadského severu. 

Režie: Suzanne Crocker
USA | 2014 | 89 minut
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V loňském školním roce jsme zrea- 
lizovali několik projektů, které 
jsou na naší škole významným do-
plňkem tradiční výuky.  

Světový den 
první pomoci
Děti dostaly jedinečnou příležitost 
vyzkoušet si na „vlastní kůži“ po-
city záchranářů a policistů z výšky 
jejich aut, mohly se navléci do uni-
forem, dýchacích přístrojů atp. Vy-
zkoušely si roli pacienta při zásahu 
zdravotníků na záchranářských 
nosítkách, měly možnost vy- 
zkoušet si umělé dýchání, fixaci 
zlomené nohy či ruky. V teoretické 
části se dozvěděly, jak se zachovat 
v případě dopravní nehody nebo 
úrazu.

Finanční gramotnost 
v praxi
Žáci si například vyzkoušeli jak 
na obecním úřadu zaplatit vod-
né a odpady, nakoupit v místním 

obchodě, nebo na poště poslat 
doporučený dopis. To vše formou 
zábavné skupinové práce.

Noc s Andersenem
Projekt „Rosteme s knihou“ vy-
vrcholil v pátek 27. 3. dopoled-
ní výstavou knih a následným 
odpoledním programem, který 

byl zahájen v obecní knihovně 
a pokračoval soutěžemi a aktivi- 
tami spojenými s četbou ve škole. 
Tématem letošního ročníku byla 
knížka „Na hradě Bradě” a dílo 
spisovatele Jana Drdy. 

Školní muzikál 
„V naší peřině“ 
Členové dramatického kroužku 
nastudovali hudební představení 
na motivy muzikálu „V peřině“. 
S realizací pomáhal taneční krou-
žek i ostatní žáci školy.

Ladislava Vítková, ředitelka školy 
a kolektiv ZŠ Hnátnice

Základní škola Hnátnice

Videozáznam z představení lze shlédnout na této adrese: 
https://www.youtube.com/watch?v=FzdBxAPUxdo
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„Krůček za krokem naším školním 
rokem… aneb malé nahlédnutí do 
naší výchovné práce“

Možná se nás zima také zeptá, co 
jsme dělali v létě, třeba i na jaře 
či na podzim… na tuto otázku 
můžeme jasně odpovědět: „Ani 
my jsme nezaháleli a díky tomu 
jsme společně prožili spoustu hez-
kých a zajímavých okamžiků.“

Ne náhodou se vzdělávací blok 
naší mateřské školy jmenuje „Co, 
kdy, kde, jak, proč…? Toč se světe, 
toč!“ Máme totiž školku plnou zví-
davých předškoláčků, kteří chtějí 
vědět a vyzkoušet vše, co k tak-
ovému „světu“ patří. A proto se 
nedivte, že se u nás neustále něco 
děje!

Pojďme společně nahlédnout do 
naší nemalé sbírky fotografií…

Jednou z činností je například 
zdravověda, kde děti získávají 
základní vědomosti o lidském těle, 
o správné výživě, jsou systematicky 
vedeny k osvojení si zdravého život-
ního stylu.

Mateřská škola Hnátnice

… A co sporty?

Od září do poloviny listopadu jsme 
absolvovali 10 lekcí přípravné 
plavecké výuky. Naši „Plaváčci“ 
získali „Mokré vysvědčení“ a poch-
valu za svoji odvahu i šikovnost.

Za zmínku stojí i naše „Dýňové ra-
dovánky“. Mladší děti si společně 
s paní učitelkou vydlabaly dýňové 
strašidýlko. Dýně ve velkém odd-
ělení nám všem připomínala pa-
pouška, zkrášlili jsme ho tedy 
peříčky a chocholkou.
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Právě jsme vám představili alespoň malý zlomek 
z aktivit naší mateřské školy.

A co nás a „naše“ děti čeká dál? ... Půjdeme dál, 
krůček za krokem tímto školním rokem…

Marta Svobodová, ředitelka
a kolektiv MŠ Hnátnice

Neměli bychom zapomenout ani na vycházky v maleb-
ném okolí Hnátnice. Nedávno jsme se vydali „Za kmo-
trou liškou“. S Budulínkem nakonec vše dobře dopad-
lo, a tak jsme si spolu s dětmi užívali krásně barevný 
podzimní den…

Uspořádali jsme také již tradiční 
dílničku pro děti a rodiče - ten-
tokrát „Podzimní kouzlení se 
zeleninou“. Výsledkem byly 
nádherné mašle z pórku, kvě-
ty na výzdobu svátečního sto-
lu nebo lístečky ze salátové 
okurky.

Každé pondělí 
15.45 - 16.45 

cvičí předškoláci s rodiči 
v sokolovně  

(po dohodě i bez rodičů).

PŘIDEJ SE!

777 929 426

PŘEDŠKOLÁCI 
S RODIČI 
V SOKOLOVNĚ
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Třicátá léta byla ve znamení  mezi-
národní hospodářské krize. V naší 
oblasti byl postižen nejvíce sa-
mozřejmě textilní průmysl. 30. 
června 1930 omezila výrobu dol-
ní továrna, dříve Perlheftrova, od 
roku 1927 Hernychova. Bylo pro-
puštěno přes 150 dělníků, ze kte-
rých následně 35 zůstalo zcela bez 
zaměstnání. Továrna pustla a úz-
kokolejná přípojka z továrny na 
nádraží, vedená po dřevěném via-
duktu, byla velice brzy neschopná 
jakéhokoli provozu. V horní továr-
ně se pracovalo na dvě směny, ale 
i tam práce ubývalo. Dvousměnný 
provoz byl zastaven v listopadu. 
I zde nastoupilo propouštění.

I v tak těžkém období se však pa-
matovalo různými sbírkami na 
pomoc druhým. V srpnu vyho-
řel domek truhláře Aloise Blechy 
(čp. 134) a zářijová sbírka přispěla 
postižené rodině částkou přes 1 
000 korun. Obec darovala tři jed-
le z obecního lesa na prkna. Kon-
cem září se Hnátničtí skládali ve 
prospěch stavby nemocnice v Ústí 
nad Orlicí. Do zřízeného fondu 
bylo odvedeno 763,80 korun.

V nemocnici věřilo mnoho lidí, 
zvlášť, když se v Hnátnici v násle-
dujících měsících rozšířila spála 
a záškrt. Jelikož se nákazu nepo-
dařilo rychle zastavit, obec se roz-

hodla zakoupit dezinfekční apa-
rát na formalinové výpary. Dříve 
si lampu obec půjčovala v Dolní 
Dobrouči. Dezinfekci zamořených 
domů prováděl obecní strážník. 
O zrádném záškrtu svědčí tragická 
událost z ledna 1931, kdy zemřeli 
tři synové zedníka Huberta Petráč-
ka (čp. 76) Ladislav, Jaroslav a Zde-
něk.

Bídné podmínky pro mnoho lidí se 
musely řešit. Například nezaměst-
naným rodinám bylo na zimní ob-
dobí v listopadu 1932 rozděleno 
přes 23 metr. centů bramborů (po 
32 Kč za 1 m.c.), které obec za-
koupila od hnátnických rolníků ze 
státního přídělu.

V prosinci se začalo vařit v tzv. po-
lévkovém ústavu, kterému daro-
vala finance místní záložna, kon-
zumní spolek i okresní péče o dítě 
v Ústí nad Orlicí. Místní školní 
rada poskytla zdarma školní ku-
chyni, inventář i otop, ke kterému 
hnátnický hasičský sbor přidal sta-
rý šindel z opravené střechy zbroj-
nice. Polévky vařily matky dětí 
pod vedením řídícího učitele. Ze 
státních dolů bylo před Vánocemi 
rodinám nezaměstnaných rozdě-
leno 20 m.c. uhlí, stejné množství 
bylo rozděleno i v lednu následují-
cího roku. V ústeckém okrese bylo 
v prosinci 1932 přes 1 500 neza-

městnaných dělníků. Podpory vy-
plácely jak obce, tak svazy dělnic-
tva a odbory.

V následujících letech nebyla sví-
zelná situace dělnictva i neza-
městnanost lepší, i když na konci 
roku 1936 nebyl v obci téměř žád-
ný člověk bez práce a to díky stav-
bě ústecké nemocnice a opev-
ňování hranic proti hrozícímu 
fašistickému nebezpečí.

V srpnu 1937 se začaly z dolní to-
várny odvážet stroje. Dílny byly 
prázdné a zdálo se, že je celý to-
vární objekt určen k zániku. Rodi-
ny se z Hnátnice začaly stěhovat 
za prací, ve škole ubylo mnoho 
dětí. Hnátnice začala neodvratně 
klesat na úroveň živořící chudé 
horské vesnice.

Omezována byla také práce v hor-
ní továrně, uzavřena byla v břez-
nu 1938. Situaci je těžké pochopit 
bez osobního prožitku. Vždyť ještě 
v roce 1931 hnátničtí řezníci za-
bili 406 vepřů, 81 telat, 159 kusů 
hovězího dobytka. Domácích vep-
řových porážek bylo 48. Do Hnát-
nice chodili  kupovat obyvatelé ze 
Žampachu, z Hlavné i z Lanšperka. 
Řezník Josef Vyčítal měl filiální 
prodejnu v Dolní Dobrouči. Maso 
bylo z Hnátnice dováženo také do 
Prahy, Liberce atd.

Za zmínku stojí také událost, kte-
rá se stala 15. června 1936, kdy se 
strhla bitka s cikány, kteří kradli 

Z obecní kroniky

Hnátnice v období let 1918 až 1938 
v samostatném Československu (2. část)
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topivo Františku Blažkovi, továr-
nímu strojníkovi. I když byli ci-
káni načapáni při lupu, nemínili 
utéci a tak přispěchali na pomoc 
sousedé. Výsledkem bylo několik 
modřin, někteří byli dokonce po-
kousáni. Jak zaznamenal, dle oby-
čejných zkušeností místní kronikář 
– a jistě bez jakýchkoli rasistických 
předsudků - „Cikáni jsou pravou 
metlou zdejších občanů. Pokradli 
zde mnoho peněz, slepic, krmiva 
a j.“

Za tzv. první republiky byly různé 
slavnosti běžnou součástí života 
obce, běžnou prezentací činnosti 
spolků a také jedinečnou možnos-
tí slavnostnějšího sousedského 
setkání. Nemalý vliv měla spolko-
vá pokladna, která se vždy alespoň 
částečně naplnila potřebným fi-
nančním obnosem k další činnosti 
a k dalším nezbytným nákupům.

K hojně navštěvovaným patřily 
slavnosti sázení stromků – strom-
kové slavnosti, kde vynikala ze-
jména škola a důstojná školní rada 
s místními kantory. Škole patřil 
také svátek matek a různé školní 
výstavy. Dětskými besídkami si 
hnátnická školní dítka vydělávala 
například na nákup časopisů do 
školní čítárny, nebo na příspěvek, 
který chudším žákům umožnil 
účast na školním výletě. Kurz va-
ření uspořádala zemědělská rada, 
stejně jako věneček kuchařek 
v hostinci u Halbrštáta.

Slavnosti připravoval také Čes-
koslovenský červený kříž. Známé 
byly hasičské a sokolské plesy, 
taneční zábavy a silvestrovské 
večery. Místní hudebníci vynika-
li maškarními plesy. K pobavení 
přispívala divadla mnohých hnát-
nických spolků a leckdy už jejich 
příprava znamenala konkurenční 
boj a podrážděné rozmíšky, třeba 
mezi hasiči a sokoly. Hnátnice byla 
svými amatérskými divadly vyhlá-
šená v celém okolí, nejen kvalitou, 

ale i počtem premiér. Hnátnický 
Sokol vlastnil licenci na biograf, 
kde bylo například v roce 1934 
promítnuto 11 němých filmů. Co 
bylo v průběhu let na programu? 
Třeba dětský film Jan Kozina, Boj 
o Dardanely, Třetí rota, Za stě-
nou klášterní. Tarsan byl trhákem 
v říjnu 1935. Licence k promítání 
byla Sokolům prodloužena v roce 
1936 na další čtyři roky. Hnátnič-
tí sokolové neusnuli na vavřínech 
a v roce 1937 přišli s šibřinkami. 
Úspěch byl značný.

Politický život hodnotili nejen kaž-
dodenní hosté místních hostinců, 
ale také členové spolků na svých 
schůzích a valných hromadách, 
případně příležitostným schůzích. 
Nejen pro rok 1934 bylo typické, 
že politické strany téměř spaly. 
Schůze mívala jen lidová strana. 
Výjimkou byla například důvěr-
ná schůze fašistů v hostinci Jose-
fa Halbrštáta, kterou svolali lidé 
z Písečné. Jedna ze schůzí se ko-
nala 24. února 1935. Hostem byl 
československý generál a český 
fašista Rudolf Gajda. Účast byla 
nevídaná, což je zdůvodňováno 

množstvím zvědavců, i když exis-
tovalo také mnoho obdivovatelů.

Na slavnostech se s programem 
pochlubilo hned několik spolků. 
Příležitost k určité obecní sou-
držnosti dávaly oslavy naroze-
nin T.G.Masaryka. Významný byl 
i Den svobody, kdy místní Sokol se 
školáky uspořádal slavnostní aka-
demii. Večer vyrukoval sbor dob-
rovolných hasičů s divadelní hrou. 
K slavnostnímu programu byl dů-
vod, když do obce přijela vzácná 
návštěva, jakou byl například 22. 
května 1938 královéhradecký bis-
kup Mořic Pícha (biskupem 1931 
– 1956).

Dne 7. března 1930 v den 80. na-
rozenin prvního prezidenta re-
publiky Československé zahájil 
psaní kroniky obce Hnátnice jako 
pamětní knihy řídící učitel tehdej-
ší hnátnické školy Josef Šmejdíř, 
který byl zvolený obecním zastu-
pitelstvem jako kronikář dne 14. 
února 1930 a kdy byla zvolena 
i letopisecká komise.

 Z podkladů obecní kroniky 
a knihy Hnátnice zpracovala: 

Jaroslava Kabrhelová

Biskup Mořic Pícha



12

Vydává obec Hnátnice. Příspěvky nejsou redakčně upravovány. Neprošlo jazykovou úpravou.  
Za obsah odpovídají uvedení autoři jednotlivých příspěvků. Grafická úprava Vít Červinka. 

V Hnátnici 14. 12. 2015. email: starosta@hnatnice.cz, http://www.hnatnice.cz

Ze života obce

Vážení spoluobčané,

přijměte prosím i ode mne přání 
hezkých a klidných Vánoc. 

Jiří Dušek 
starosta obce

Sportovní akce
Turnaj ve stolním tenise  26. 12. 2015

Turnaj ve volejbale           27. 12. 2015

Nohejbalový turnaj trojic 28. 12. 2015

Turnaj líného tenisu  29. 12. 2015

Plesy
Hasičský ples   23. 1. 2016

Myslivecký ples  únor 2016

Sokolský ples   5. 3. 2016

Další akce
Pálení čarodejnic  30. 4. 2016
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