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Úvodní slovo
Vážení Hnátničáci,
s přicházejícím létem se ve vašich
schránkách objevilo další vydání
obecního zpravodaje se souhrnem
informací o činnosti obce, obecního úřadu a zájmových organizací
v prvním pololetí letošního roku.
Přejeme vám nejen pěkné počtení
ale i krásný prázdninový čas naplněný odpočinkem a letní pohodou.
Karel Beran, místostarosta

Připojení na kanalizaci
Vážení spoluobčané, v současné
době probíhá v obci zkušební provoz nově vybudované kanalizace.

votního prostředí rovněž hrozí pokuta za vypouštění odpadních vod
nezákonným způsobem.
Obec pro vás na své náklady zajistila a postupně vám předává projektovou dokumentaci k realizaci vaší
kanalizační přípojky včetně územního souhlasu v hodnotě 5 500 Kč.
Pokud jste již projektovou dokumentaci a platný územní souhlas
obdrželi a nepřipojíte se na kanalizaci nejpozději do 31. 10. 2016,
mohla by po vás obec požadovat
úhradu nákladů za výše uvedenou
projektovou dokumentaci. Možnost obce požadovat danou úhradu vyplývá z ustanovení § 3 zákona č. 274/2001 Sb., o vodovodech
a kanalizacích pro veřejnou potře-

bu a o změně některých zákonů,
v platném znění, v němž se uvádí,
že kanalizační přípojku pořizuje na
své náklady odběratel. Pro případ
napojení se v uvedeném termínu,
tj. do 31.10.2016 se tak obec svého nároku na úhradu nákladů za
projektovou dokumentaci vzdává.
Současně je připraven systém zálohových plateb vodného a stočného v termínech a ve výši, kterou
si sami určíte vyplněním dotazníku. Dotazník obdržíte s novou
smlouvou o vodném a stočném
ihned po vašem připojení na kanalizaci. Doručte jej potom co nejdříve na obecní úřad.
Jiří Dušek, starosta obce

Rokem 2015 skončila platnost
vašeho stávajícího povolení k vypouštění odpadních vod, které
vám vydal MÚ Ústí nad Orlicí, odbor životního prostředí.
S ohledem na poskytnutou dotaci ze SFŽP a možné sankce z jeho
strany vůči obci je nutné, aby bylo
ke dni kolaudace stavby kanalizace
tj. 21. 9. 2016 napojeno co nejvíce občanů. Po tomto termínu vám
od MÚ Ústí nad Orlicí, odboru ži1

Ze života zájmových organizací
T.J. Sokol Hnátnice
Poslední příspěvek do Hnátnického zpravodaje jsem končil přáním
všeho nejlepšího v novém roce,
tak doufám, že se všem čtenářům
dobře daří. Tělovýchovná jednota
začala kalendářní rok valnou hromadou, zhodnotili jsme sportovní,
společenské i ekonomické úspěchy i případná drobná zaváhání.
Došlo k volbě nového starosty
T.J. Sokol, stal se jím Ing. Miroslav
Appl.
V sobotu 20. února 2016 jsme
uspořádali lyžařský zájezd do skiareálu PAPRSEK - Velké Vrbno.
Dne 5. 3. 2016 jsme se opět po
roce sešli v hnátnické sokolovně
na maškarním bále. Účast předčila i ta nejsmělejší očekávání.
Vstupenku si zakoupilo celkem
159 osob. Naprostá většina přišla
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zamaskována do neuvěřitelných
kostýmů, ze kterých jsme vybírali ten nejzajímavější. Volba padla
na „československou stokorunu“,
kterou nám představili manželé
Vítkovi. K plesu v sokolovně tradičně patří bohatý raut v ceně vstupného, snad všichni využili možnosti nechat si pořídit památeční
foto. Podařilo se nám zajistit mohutnou tombolu, lístky do ní byly
prodány během hodiny... Hlavní
cenu, víkendový wellness pobyt,
věnovala firma A.B.V., poděkování
patří všem sponzorům, kteří plnili
tombolu cenami. Hudbu obstarala
i letos skupina SKELET, v přestávce jsme shlédli představení stepu
a aerobiku.
V neděli 24. 4. 2016 jsme za chladného oblačného počasí vyšlápli na
44. ročník turistického pochodu
Kolem Hnátnice. Pro turisty byly

připraveny trasy na 7 a 15 km se
startem od obecního úřadu. Trasa na 7 km vedla na Valdštejn,
dále po rozmoklé louce k rybníku Šušek, kde byla občerstvovací stanice a kontrola, odtud zpět
k obecnímu úřadu. Trasa na 15 km
pokračovala od rybníku přes Písečnou, Žampach a Hlavnou. Občerstvení na trase a v cíli zajišťovaly oddíly nohejbalu a stolního
tenisu. Pochodu se zúčastnilo
i přes nevlídné počasí 314 turistů
(231 na 7 km, 83 na 15 km). V cíli
bylo vylosováno 95 účastníků,
kteří obdrželi věcné ceny od našich sponzorů.
V tradičním termínu, na den osvobození jsme oprášili téměř samohybné stroje a vyrazili na výlet.
Start byl naplánován na 9.30 hod.,
do vyčerpání akademické desetiminutovky jsme se shromáždili

v počtu 30 cyklistů, na trase nás
dojížděli opozdilci, další se připojili
v Letohradě, nakonec jsme vytvořili 40členný peloton. Za zpočátku
krásného počasí jsme všichni po
cyklostezce dojeli do Žamberka na
Babetu k občerstvovací stanici. Po
načerpání sil se část vracela přes
Písečnou do Hnátnice. Zdatnější
pokračovali přes Popluží kolem
řeky do Bohousové a Litic. Zde nás
přivítali oznámením, že je hrad
uzavřen. Nechali jsme se zlákat
jiným poutačem zvoucím do kempu na rybí speciality přímo z udírny. Na místě jsme nalezli pouze po
uplynulé noci dosti použitou vedoucí a po rybičkách ani památky,
avšak s příslibem, že příště bude
líp... Pokračovali jsme do Potštejna, cestou jsme potkávali dost turistů, zřejmě těch, co předešlého
dne nestihli dojít do cíle pochodu
Přes tři hrady. Na potštejnském
náměstíčku jsme si přišli na své
ve vyhlášené kavárničce (tedy já
ji považuji za vyhlášenou a vždycky se zastavím). Podhradím, přes
Vochtánku jsme mířili do Sopotnice, tady jsme v pohodě trefili cyklotrasu do Rybné. To už jsme se
začínali obávat počasí, zatáhlo se
a ozimělo. V Hejnicích jsme najeli
na perfektní asfaltovou cestu vedoucí do polí k Písečné, a pak že
neumíme smysluplně čerpat evropské dotace. Ze Žampachu jen
párkrát šlápnete a jste v cíli - Ali

restaurantu v Hnátnici. Na rožni
se usmívala kýtička a nedalo se jí
odolat.
Sokol se účastní i soutěží sdružených pod sportovními svazy. Oddíl
nohejbalu hraje od jara do podzimu regionální soutěž, obsazuje
turnaje po celých východních Čechách. Oddíl stolního tenisu má
v sezóně 2015/2016 dvě soutěžní
družstva. Muži hráli v sestavě Petr
Hubálek, David Procházka, Vladislav Aliger a Ladislav Kalousek
Regionální přebor 3. třídy. Ambicí bylo zachovat tuto soutěž i pro
další rok, tedy nesestoupit. Tento cíl se podařilo splnit. Obsadili
jsme 8. místo. s devíti vítěznými
zápasy, jednou remízou a 12 porážkami. Nejvyšší úspěšnost měl
Petr Hubálek - 86%, byl 3. nejlepší
v celé soutěži, Vladislav Aliger si
oproti loňsku zvedl skóre na 47%,
David Procházka vyhrál 38% svých
zápasů, Ladislav Kalousek 30%.
Do utkání naskočili i dorostenci. Adam Procházka uhrál 3 body
oproti 6 porážkám - úspěšnost
33%. S družstvem Libchav byla
pro příští rok dohodnuta výměna
soutěží, budeme hrát lepší přebor
2. třídy.
Junioři hráli své zápasy v Regionálním přeboru dorostu, nastupovali ve složení Luděk a Martin
Melicharovi a Adam Procházka.
Pro Luďka to byla poslední mlá-

dežnická sezóna a podařilo se ji
korunovat ziskem titulu Přeborník okresu. Hnátnice jako jediný
tým neprohrála ani jeden zápas,
třikrát remízovala, a to v situaci
kdy zápasy s Žamberkem a Chocní jsme museli odehrát pouze se
dvěma hráči. Při rovnosti bodů
i skóre na druhém místě skončilo
Ústí nad Orlicí B, v náš prospěch
hrál lepší poměr vzájemných zápasů. Adam byl s 91% úspěšností druhý nejlepší v soutěži, Luděk
šestý (76%), Martin sedmý (75%).
Vydobyli jsme si právo pro příští
rok hrát v divizi. To však předpokládá získání náhrady za Luďka,
který se věkově mezi dorostence
již nevejde. Projednáváme přestup hráče Sudslavy Dominika Pavelky. Je třeba připomenout, že
pokračovatele hledáme i v našich
řadách, zaregistrujeme do soutěží
ČAST Ivetku Hnátnickou, na pravidelných pátečních trénincích herně vychovávámě mladší děti, noví
zájemci jsou vítáni.
Probíhají samozřejmě pravidelná
cvičení všestrannosti žen, mužů,
žáků a žákyň a rodičů s dětmi.
10. 5. se závodilo na atletických
závodech za školkou. Úspěšné
děti nás budou reprezentovat na
Župních přeborech v Ústí nad Orlicí. V sobotu 4. 6. od 14.00 hod.
se konal Dětský den Pod lipami.
17. 6. od 17.00 hod. se v Ali restaurantu uskuteční sokolský turnaj v pétanque, 5. 7. se na kurtech
odehraje 19. ročník nohejbalového turnaje trojic O putovní pohár. Příležitosí ke sportu je hodně
a kdo má zájem, jistě si k němu
cestu najde.
Hezké léto za Sokol přeje
Jiří Procházka
jednatel T.J. Sokol Hnátnice
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Hasiči z Hnátnice
v prvním pololetí…
Zimní měsíce začátku kalendářního roku jsou pro hasiče zejména
ve znamení teoretické přípravy.
Členové zásahové jednotky, která
je ze zákona zřizována a podporována obcí, se každý měsíc pravidelně školili v organizaci a taktice
hašení požárů i řešení dalších nebezpečných situací. Pod vedením
zkušeného záchranáře z pobočky
Českého červeného kříže v Ústí
nad Orlicí pana Martina Hodovala absolvovala naše jednotka
v prostorách zasedací místnosti
obecního úřadu kurz první pomoci. Školení bylo primárně určeno
členům zásahové jednotky, ale
zúčastnili se ho i noví členové sboru, Miloš Hůlka, Víťa Smola a Karel Beran ml. Velitelé jednotky
a družstva se zúčastnili předepsaného jednodenní kurzu pro velitele v sídle HZS Ústí nad Orlicí.
Od března pomáháme s úklidem
komunikací firmě Vakstav, která
buduje kanalizaci v Červené – Rotneku. Naši strojníci tak plní požadavek na cvičné jízdy a ostatní si

procvičí práci s plovoucím a kalovým čerpadlem při čerpání vody
z potoka nebo řeky.
Vlastní sborová činnost byla zahájena organizací tradičního Hasičského plesu. Večer s kapelou
SONG z Kostelce nad Orlicí strávila
tancem a zábavou více než stovka
účastníků.
V únoru připravilo Okresní sdružení hasičů školení pro hospodáře
a členy revizních rad. Hospodářka
sboru Alena Vyčítalová a člen revizní komise Stanislav Pražák tak
získali další důležité informace
k vedení a kontrole účetnictví.
V dubnu jsme, jako každý rok,
prošli a uklidili příkopy na příjezdech do obce. Vždy nás překvapí
kolik odpadků a lahví od tvrdého
alkoholu se za rok nasbírá. Další
tradiční činností je sázení stromků
v obecních lesích. Letos se dosazovaly plochy na hranicích s katastrem Žampachu. Kvůli trvajícímu
suchu jsme tam v květnu vyrazili
znovu, některým čerstvě vysázeným stromům bylo třeba dodat
chybějící vláhu. K novým činnostem, které provádíme v rámci nácviku práce s vodou, patří i mytí
obecních kontejnerů na tříděný
odpad.
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V sobotu 30. dubna jsme uspořádali Pálení čarodějnic na fotbalovém hřišti za školkou. Z příjemného přírodního areálu však většinu
účastníků vyhnala ukrutná zima.
Teploměr v noci ukazoval pouze 3°C, a ani velká hranice a připravené občerstvení nedokázalo
všechny přítomné zahřát.
SDH Lichkov ve spolupráci s Okresním sdružením hasičů zorganizoval
setkání Zasloužilých hasičů a nositelů Řádu svatého Floriána, na
které byl za náš sbor pozván Karel
Beran st. Zasloužilí hasiči z celého
okresu strávili pěkný den zpestřený prohlídkou Vojenského muzea
v Králíkách i hudebním a tanečním
vystoupením.
V pátek 20. 5. se naši členové
zúčastnili okrskové soutěže v požárním sportu v Horní Dobrouči.
Družstvo mužů složené ze zkušených hasičů i nováčků (Víťa Smola,
Karel Beran ml., Vojta Kočí, Miloš
Hůlka, Karel Beran, Patrik Vebr,
Jirka Pražák) obsadilo výborné
druhé místo a zanechalo za sebou
všechna čtyři domácí družstva
z Dolní a Horní Dobrouče. Za vítězným Lanšperkem, účastníkem
okresní ligy, jsme skončili v těsném závěsu dvou sekund.

A co nás čeká v nejbližší době?
V letošním roce je to už 125 let co
byl náš sbor založen. Výročí oslavíme o pouťovém víkendu výstavou
historického i soudobého vybavení sboru a slavnostním nástupem
členů.
S končícím jarem a nástupem
nejteplejšího období roku si tak
všichni navzájem můžeme popřát
krásné a poklidné léto bez požárů, povodní a jiných přírodních
katastrof, při kterých jsou právě
dobrovolní hasiči povoláváni jako
první do zásahu.
za výbor SDH
jednatel Karel Beran

Farní okénko
Nejprve informace o pořádané
akci Noc kostelů v Hnátnici. Vše
proběhlo v pátek 10. 6. podle
programu na pozvánkách. V 16
hod. se otevřela volná prohlídka interiéru kostela, prezentace
varhan paní Horákovou a výstava
fotografií. V okolí kostela byly připraveny soutěže pro děti, kterých
bylo bohatě využito. Též bylo připraveno občerstvení a ochutnávka několika druhů mešního vína
i s Uničipsy. Sladké i slané občerstvení bylo dostatek pro všechny návštěvníky. U vchodu každý
obdržel brožuru o historii obce,
kostela a významných osobností.
V 17 hod. se uskutečnila skvěle

komentovaná prohlídka kostela
v podání Dr. Svačinové a doplněnými zajímavostmi od pana Jirušky. Následoval na varhany zahraný
Svatováclavský chorál a to vše při
naprosto plném kostele návštěvníků. Další program byl od 18 do
19 hod., kdy v komponovaném
programu zazněl akordeon V. Snášelové, pásmo dětí ZŠ Hnátnice
pod vedením N. Řehořové, houslové skladby a flétna v interpretaci M. Skaliské a vnučky Nikol. Též
scénky mladých z farnosti a hudební chvály dobroučské Rytmiky
pod vedením J. Šolcové. Zakončení provedl s modlitbou P. ThLic.
Ján Kubis. Za vydařené a příjemně
strávené odpoledne bych chtěl
touto cestou poděkovat všem
účinkujícím, pořadatelům za organizaci i OÚ za spolupráci a hlavně
všem, kteří navštívili tuto zdařilou
akci v tak pěkný den. Akci navštívilo přes 300 osob jak z obce, tak
ze širokého okolí. Všem moc děkujeme.

Další připravované akce:
Pouť 3. 7. se mší sv. v 11 hod.
Následují hned dva svátky 5. 7.
Cyril a Metoděj /den slovanských
věrozvěstů/ a den upálení mistra
Jana Husa 6. 7.
25. - 31. 7. – Světový den mládeže
v Krakově – Polsko.
4. 9. – pouť u Horákovy kaple a výročí 150 let posvěcení.

11. 9. – posvícení, mše svatá
v 11 hod.
Farní den se uskuteční v Dolní
Dobrouči 18. 9. s celodenním programem.
Tématický výlet celé farnosti je
připravován na 1. 10. do Luže
nebo Želivu, u příležitosti Svatého
roku milosrdenství a otevření Svaté brány milosrdenství. Nově byly
otevřeny ještě dvě Svaté brány milosrdenství v Koclířově- Českomoravská Fatima a v Králíkách, kostel
Nanebevzetí Panny Marie na Hoře
Matky Boží.
Všem přejeme příjemné léto, dobré putování a mládeži dobře vydařené prázdniny.
V. Jiruška
Podrobnější informace na
www.farnostdobrouc.cz

Výzva
Hledáme jakékoli další fotky nebo kresby křížku,
který stával na dnešním pozemku č. 132 v Hnátnici.
Předem děkujeme za zapůjčení, po vyhotovení kopie
samozřejmě vrátíme.
Za Dobrou Hnátu
Alice Červinková, 777 929 426
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Dobrá Hnáta
Spolek Dobrá Hnáta vkročil do nového roku filmovým promítáním.
Využili jsme možnosti projektu
Promítej i ty! organizace Člověk
v tísni a promítli kanadský dokumentární film Všechen čas na světě. V Ali restaurantu se sešlo více
jak 30 diváků. Film vyprávěl o životě rodiny se třemi dětmi, která
se rozhodla na čas opustit svět řízený časem a termíny.
V březnu jsme uspořádali akce
hned dvě. Putovali jsme za pramenem Hnátnického potoka. Pramen jsme označili dřevěnou cedulí a věříme, že se na místo budeme
vracet. Ve stejném čase do Hnátnice také zavítala autorka dětské

literatury Lenka Kosková-Třísková, která dětem četla ze své nové
knížky Ondráškova abeceda. Poslechnout si její čtení a vyprávění
přišlo 13 dětí a několik rodičů.
V dubnu jsme promítali podruhé,
a to německý dokumentární film
Z popelnice do lednice. Účast mírně poznamenalo propukající jaro,
ale nakonec se diváci sešli. O to
živěji diskutovali o obsahu filmu
a jistě odcházeli minimálně s myšlenkou omezit plýtvání potravinami.
Jaro je také spojeno s úklidem.
Často ale zbyde spousta věcí, které už nepotřebujeme, ale někomu
by posloužit mohly. Proto jsme
uspořádali první Sousedský bazar. Ti, kdo přišli, si mohli vybrat
za rozumné peníze, případně i za-

darmo, z široké nabídky. Na výběr
bylo zejména dětské oblečení,
sportovní vybavení, potřeby pro
domácnosti, ale i knihy apod. Další Sousedský bazar se v prostorách
Pod lipami uskuteční v sobotu 1.
října. Nabídněte, co vám doma
přebývá, nebo se přijďte podívat,
co by se vám hodilo.
Ve středu 19. října je naplánováno další promítání opět v Ali restaurantu. Film a přesný čas bude
upřesněn. Aktuální informace najdete na vývěskách, na facebooku
a uslyšíte v místním rozhlase. Máte-li nějaké dotazy, tak nás kontaktujte.
Za spolek Dobrá Hnáta
Alice Červinková
alice.cervinkova@email.cz
777 929 426

Pozvánka

Myslivecký spolek Podhradí Hnátnice
Vás zve na posezení spojené se střelbou
a zvěřinovou kuchyní dne 3. září 2016.
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Mateřská škola Hnátnice
„Jdeme dál krůček za krokem, tímto školním rokem... Ani jsme se
nenadáli a je tu jaro!“ … a s ním
mnoho dalších společných zážitků.

Velikonoční dílnička
Koncem března jsme uspořádali
další – již tradiční – Velikonoční dílničku. Výsledkem našeho snažení
byla hnízdečka z proutí s velikonočními kuřátky a zajíčky.
Dílničky k různým příležitostem
pořádáme několikrát v roce a využíváme znalostí a dovedností šikovných maminek, či lidí z blízkého
okolí.

Čarodějnice
Nedávno u nás proběhl velký čarodějnický rej – soutěžilo se, tančilo,
létalo na košťatech… Byla to prostě
„mela“, jako každoročně! Že bylo
hodně veselo, o tom svědčí naše
fotografie.

Besídka pro maminky
Pro maminky k svátku (a nejen pro
ně) jsme s dětmi připravili jarní
besídku, na které děti zazpívaly, zatančily, ale i zahrály dvě pohádky.
Mladší děti si připravily pohádku
O budce, starší si pak troufly na Kozlíčka Nebojsu. Za svoje divadelní
vystoupení i za dárečky děti sklidily velký potlesk a dostaly nejednu
pusu.

Výtvarné soutěže
Děti v naší mateřské škole se nejen baví, ale také učí a „pracují“. Na

jaře se zúčastnily hned dvou výtvarných soutěží – Škola z Marsu
– poznávej vesmír a Školka plná
dětí (pořádala Pedagogická fakulta Univerzity v Hradci Králové).
V obou soutěžích se umístily na
předních místech.
Pomalu, ale jistě se blíží konec
školního roku, a s ním nás čekají ještě další společně prožité
okamžiky, mezi které patří oslavy

MDD, školní výlet, sportování
a vycházky do krásného okolí
naší školky.
V neposlední řadě pak proběhne také loučení s budoucími
prvňáčky i s celým školním rokem
2015/2016.
Marta Svobodová, ředitelka
a kolektiv MŠ Hnátnice
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Základní škola Hnátnice
V tomto čísle zpravodaje bychom
vám chtěli přiblížit některé zajímavé momenty ze života naší
školy.
Druhé pololetí jsme tradičně
zahájili školním karnevalem. Děti
si užily promenádu masek, různé
soutěže a závěrečnou diskotéku.
V březnu jsme se společně s dětmi
z mateřské školy dozvěděli mnoho
zajímavostí o dravcích a sovách.
Povídání bylo doplněno praktickými ukázkami, do kterých se
mohli zapojit i odvážlivci.
Výstavkou knih ve školní družině
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jsme zahájili projekt „Rosteme
s knihou“.
Tento školní rok jsme pořádali
večer s Andersenem. Tématem
byla Malá mořská víla. Jedním
z letošních jubilantů byl Zdeněk
Svěrák, tak jsme se nechali inspirovat filmem Kuky se vrací. Děti
plnily různé úkoly a vyráběly lesní
skřítky z přírodnin a odpadových
materiálů.
4. květen byl dnem, na který se
děti velice těšily. Mohly si přinést
do školy na celý den své domácí
mazlíčky. Představily nám je
a měly možnost se s námi podělit

o své zkušenosti s chovem a péčí.
Kdo si zvířátko nemohl přinést,
pochlubil se alespoň obrázky
nebo krátkým videem.
Žáci naší školy se také zúčastnili
regionálního kola přírodovědné
poznávací soutěže v České Třebové
a věřte, že třeba poznávání minerálů nebylo nic jednoduchého.
Konec školního roku se kvapem
blíží, a tak intenzivně nacvičujeme
na závěrečnou školní besídku, na
kterou vás tímto srdečně zveme.
Ladislava Vítková, ředitelka školy
a kolektiv ZŠ Hnátnice

Hnátnická pouť - 28. 6. - 3. 7.

2. 7. Pouťová zábava Pod lipami
3. 7. Odpoledne se Sopotnickou dechovkou
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Z historie obce
130 let založení Pošty v Hnátnici
Zdejší pošta byla zřízena a otevřena na popud továrníka Karla
Pelheftera 1. 10. 1886. Sám poskytl místnost v čp. 236 a také zastával až do roku 1906 funkci c. k.
poštovního expedienta. Od toho
roku jest veden poštovní zřízenec
do roku 1916. Ale již v roce 1906
byl zřízen Morseův telegraf. Ředitelství pošt převzalo poštu do své
správy a jmenovalo administrátorem Josefa Musila a roku 1907
Emilii Puras. Roku 1908 - 1912 byl
expedientem Josef Richter. 1913
povýšen na poštovní úřad a byl
ustaven poštmistr Karel Michalec,
který roku 1914 narukoval a zastupovala jej Milada Bergel. Roku
1919 vrátivší se Karel Michalec
úřadoval do roku 1920. Pak zde
úřadovali Stanislav Kovář 1921,
Antonie Nováková, 1925 poštmistrovou ustanovena Jaromíra
Michalcová jenž, ale 21. 7. onemocněla a již se na úřad nevrátila.
Potom následovali administrátoři
Rudolf Maryška, Antonie Nováková, Jan Bláha, Bohumil Sháněl,
který 12. 4. 1928 předal úřad expedientu Bedřichu Kolářovi.
Po poklesu agendy bylo zrušeno
místo poštmistra, který předal
úřad Čeňku Kučerovi a pošta se
stěhovala do čp. 201 ve středu
obce tehdejšího domu p. faráře
a děkana Jičínského, kde jest do
10

dnešní doby. V roce 1930 připojena telefonní linka z Ústí nad Orlicí
v nákladu 23 tis. Kč. 1. 3. 1930 byl
předán úřad expedientce Marii
Hrodkové a 1. 9. přišla z Ústí nad
Orlicí Růžena Petrušková a 3. 1.
1931 poštovní expedient František Houdek. Pozvedla se agenda a bylo zřízeno opět definitivní
místo poštmistra. Obvod se zvětšil o Lanšperk, Václavov a zámek
Žampach.
V roce 1936 se telefon prodlužuje až na Žampach i pro četnickou
stanici, za státní náklad 14 tis. Kč.
Odešel z úřadu Fr. Houdek na jeho
místo nastupuje Jan Marel do
roku 1945 a od něho převzal jeho
místo již zdejší rodák Karel Keprta,
Hnátnice čp. 86. Ale 23. 3. 1950
musí předat úřad poštmistrovi z Oucmanic. Poštovní posel je
zde Vendelín Nágl a Ludvík Vacek
z čp. 190. Nastupuje zde poštmistr
František Hejduk Hnátnice čp. 259
a poslové jsou Marta Hejduková
a Růžena Jansová. Nastupuje zde
Josef Ruprich 1970 - 73 z Dolní
Čermné.
Od r. 1973 - 2007 je vedoucí
pošty Marie Jirušková Hnátnice
čp. 62. Doručovatelé jsou postupně Alena Doležalová, Božena Petráčková, Helena Hrbotická,
Alena Vyčítalová. Hana Melicharová a brigádnice Zdena Blechová

a Růžena Hanzelková, které pouze
zastupovaly doručovatelky v době
dovolené nebo nemoci. Lanšperk
doručují nejprve Emil Dušek st.
a pak Anna Lukešová a Dana Zastoupilová .
V roce 2007 1. 9. nastupuje vedoucí pošty Věra Freudlová
z Hnátnice – Humperk. Postupně
je zavedena motorizace a místo
doručovatelek sem zajíždí auto
s posádkou vypravenou z Ústí
nad Orlicí a nyní až z České Třebové. Na poště je omezený provoz
a balíky se dopravují též z České
Třebové. Informační letáky distribuje soukromá firma potažmo
J. Dušek.
Všem pošťákům je zapotřebí poděkovat za léta doručování zásilek
po celé obci.
Václav Jiruška

Vážení čtenáři,
občané obce Hnátnice,
dnes vás všechny zdravím ze
stránek vašeho obecního zpravodaje. Vždy, když je příležitost,
jako je tato, přemýšlím o tom,
jak vám mám co nejlépe sdělit,
jak si vás všech vážím a jak jsem
rád, že právě ve vaši obci mám
hodně dobrých přátel. Jak jsem
rád, že se mohu dle svých sil
a možností s vámi setkávat a když
je třeba i konkrétně pomoci. Jak
soukromě, tak na obecní úrovni.
Je to na podzim již šest let, když
jsem vás naposledy žádal, tehdy
z pozice radního Pardubického
kraje, o podporu v senátním klání
a děkuji za vaši přízeň, která mi až
dosud umožnila z pozice senátora
udělat něco dobrého pro náš region.

Celý život se člověk učí, získává
zkušenosti a jedna z těch, kterou
si stále více a více uvědomuji, co
mě doopravdy naplňuje, je služba druhým. Vím, může to znít
jako fráze, ale skutečně už od dob
mého starostování v sousedním
Letohradu mě nejvíce těší, když
za sebou vidím kus dobře udělané
práce. A nyní, kdy velkou část
svého profesního života trávím
v Praze, jsem vždy k dispozici, je-li
například třeba nasměrovat, projednat a prosadit některé záležitosti na úřadech s celostátní působností nebo na ministerstvech.
Jak říkám, senátor má mimo jiné
možnost podat pomocnou ruku
a být tím, kdo pomůže v Praze
otevírat dveře tam, kde se často žadatel nesetká hned s porozuměním a ochotou spolupracovat…

Období, které jsem v Senátu prožil,
mi potvrdilo ještě jednu skutečnost. Výhodou je propojení pozice senátora a zároveň krajského
zastupitele. Mnoho problémů
není třeba složitě přenášet do
vrchních pater politiky, ale jde
pak jednat přímo, bez zbytečných
prostojů a nedorozumění, v podstatně zkráceném čase. Tuto službu bych vám chtěl opět nabídnout
a věřím, že ji s důvěrou přijmete.
Tak jako před šesti lety, vás tedy
prosím o podporu v říjnových
senátních, potažmo i v krajských
volbách a předem děkuji za váš
hlas.
S díky vás zdraví Petr Šilar,
senátor
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Připravované akce
17. 6.

Sokolský turnaj v pétanque (Ali restaurant)

2. 7.

Pouťová zábava Pod lipami		

3. 7.

Odpoledne se Sopotnickou dechovkou

5. 7.

19. ročník nohejbalového turnaje trojic O putovní pohár

26. 8.

11. ročník otevřeného turnaje v pétanque dvojic (Ali restaurant)

3. 9.

Posezení MS Podhradí 		

1. 10.

Sousedský bazar			

7. - 8. 10.

Senátní a krajské volby 		

19. 10.

Promítání (Dobrá Hnáta)		

Vážení spoluobčané,
přijměte prosím i ode mne přání
příjemně stráveného léta.
Jiří Dušek
starosta obce
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