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Úvodní slovo
Konec roku 2017 se blíží. Proběhly parlamentní volby a čeká nás
volba prezidenta. Na podzim proběhnou volby do obecních zastupitelstev. Co máme v posledním
roce našeho období ještě v plánu?
Z hlediska rozvoje a úpravy obce
a jejího majetku je několik věcí
k řešení. Některé jsou již rozpracovány, jiné čekají na zahájení.
Podařila se úprava většiny obecních cest (i těch, které se nestihly v rámci výstavby kanalizace),
některé ještě zpevnění čeká. Část
také čeká částečná oprava. Byla
zadána studie proveditelnosti
chodníků podél silnice, podle které budou postupně vypracovány
projekty ke stavebnímu povolení
a budou se po částech realizovat.
V plánu je i vybudování zpevněného chodníku kolem kostela nebo
rozšíření pouličního osvětlení
v některých částech obce. Na začátku roku bude také hotov návrh
územního plánu, který bude pro
několik dalších let závazným dokumentem pro možnou výstavbu.

die na jejich využití se zpracovává.
Státní fond životního prostředí
také plánuje počátek výstavby tzv.
páteřních komunikací podél vesnice (i když ve zkrácené podobě
proti původním plánům).
Další otázkou je také vybudování
sběrného dvora a jeho vybavení. Z obecních pozemků přichází
v úvahu prostory naproti hostinci
U Pstroužka nebo u čerpací stanice Na rybníkách. V jednání je i odkup soukromých pozemků nebo
spolupráce se Zespem Písečná
(zatím nepřístupný horní areál
nebo objekty u skladu nad hřbitovem).
Z technického vybavení obce nás
čeká k novějšímu traktoru Ze-

tor 7745, vedle již objednané radlice na sníh, nákup nosiče a kontejnerů a dalších doplňků. Nutná
bude také obnova vybavení pro
údržbu travnatých ploch.
Z krátkého výčtu je vidět, že mimo
provozních věcí je stále co řešit.
Doufáme, že rozpočet obce, zatížený navíc pouze splátkou úvěru na kanalizaci, umožní realizaci
výše uvedených záměrů.
Není našim cílem vyřešit vše hned,
ale rozumným přístupem připravit
podmínky pro realizaci.
Věřme, že rok 2018 bude dobrým
rokem.
Karel Beran
místostarosta

Obecně je u nás málo stavebních
pozemků ve vlastnictví obce. Stu1

Svoz komunálního
odpadu - změna.
Od počátku roku 2018 je pro
Hnátnici svozovým dnem popelnic
s komunálním odpadem ÚTERÝ.

Vyúčtování vodného
a stočného za rok 2017
Všichni občané obdrželi v těchtodnech do schránky vyúčtování
vodného a stočného. Ti kteří mají
doplatky mohou fakturu uhradit
převodním příkazem na účet obce
uvedený na faktuře, nebo hotově v pokladně obecního úřadu ve
dnech: PO a ST 13 – 17 hod, ÚT, ČT
a PÁ 7 -11 hod. Odběratelům, kteří uvedli, že chtějí vracet přeplatek na účet, budou v nejbližších
dnech částky odeslány. Ostatním
bude přeplatek vyplacen v hotovosti z pokladny obecního úřadu.

Knihy volně
Pod podloubím obecního úřadu je
umístěna „knihobudka“. Půjčte si
z ní knihu, která vás zaujme. Knihy
jsou zde pro všechny spoluobčany,
kteří rádi čtou a knihy si i půjčují.
Pokud se vám bude nějaká kniha
líbit a necháte si ji, nic se neděje,
knihobudku budeme doplňovat.
I vy do ní můžete vložit knihu, kterou už nepotřebujete, případně ji
vyměnit. Budeme rádi, když vám
tato forma půjčování knih přinese potěšení. Mějte na paměti, že
i ostatní rádi čtou. Zacházejte proto prosím s knihobudkou a knihami tak, aby mohly dlouho zpříjemňovat dny i dalším lidem.
Jiřina Smolová,
knihovnice obecní knihovny

Obec Hnátnice srdečně zve na

předvánoční chvíle s hudební skupinou
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VSTUPNÉ DOBROVOLNÉ
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Ze života zájmových organizací
Sbor dobrovolných
hasičů
Jak pro náš sbor začala druhá polovina roku 2017? Uspořádat pouťový víkend, přivítat nový sborový
prapor nebo se zúčastnit slavnostního odhalení pamětní desky
na místní základní škole, to byl nejen první červencový víkend, ale
i týdny příprav.
Vezměme to popořadě. Členové
sboru na výroční valné hromadě
v prosinci 2016 rozhodli, že dáme
po 70 letech vyšít nový sborový
prapor. Po jednání s paní Strachotovou, která se zabývá výrobou
praporů, se výbor usnesl, že bude
vyšit stejný motiv, pouze se změní
letopočet výroby. Prapor byl předán týden před slavnostním odhalením, které jsme naplánovali
na pouťový víkend. Byl připraven

a nacvičen program akce, který
trochu zkomplikovala skutečnost,
že si nikdo nepronajal areál Pod
Lipami a část členů musela zajistit
provoz občerstvení.
O pouťové neděli jsme pak spolu
se zástupci obce, Sokola a spolu
občany a dalšími hosty vzdali hold
našemu nejvýznamnějšímu rodáku Milanu Vyhnálkovi při odhalení
pamětní desky na budově školy
a následně provedli slavnostní výměnu našich sborových praporů.
Ještě jednou děkujeme firmám
Autoneum, Contipro, Výtahy
Kvadro, obci Hnátnice a členům
sboru, tedy všem, kteří přispěli finančně nebo svou prací na výrobu
nového praporu.
V září se sportovní družstvo vydalo obhajovat prvenství v soutěži
o Pohár starosty Orlického pod-

hůří, která se konala v Říčkách.
Soutěž se skládala z netradičního
útoku s přepojováním hadic a dráhy jednotlivců, která mimo jiné
zahrnovala tažení automobilního
kola, přenesení barelu s pískem
nebo pití piva na čas. V silné konkurenci opravdových sportovních
družstev dosáhli naši borci na pěkné třetí místo.
Každý měsíc se scházela zásahová
jednotka čítající v současné době
jedenáct stálých členů. V listopadu proběhla technická kontrola
cisterny Škoda CAS 25. Její stav je
z technického hlediska uspokojivý. Bohužel je čím dál více znát,
že konstrukční řešení z padesátých let minulého století patří
opravdu minulosti. Jízdní výkony
třicet sedm let starého stroje již
nepostačují současnému stavu
dopravy. Zejména jízda do stoupá-
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ní není pro řidiče a ostatní účastníky silničního provozu žádným
požitkem. Výbor sboru již zahájil
diskusi nad dalším směřováním
technického vybavení sboru a zásahové jednotky. Mezi uvažované
možnosti patří zejména pořízení jiného vozu se zásobou vody
nebo pouze dopravního automobilu s vybavením pro čerpání vody
a přepravu posádky.
Na začátku listopadu proběhlo
v Horní Dobrouči okrskové cvičení
zaměřené na dopravu vody a poznání prostředí.
Již tradičně jsme se sešli na začátku adventu při rozsvícení vánočního stromu Pod Lipami. S pásmem
písniček vystoupily děti ze základní školy, proběhla ohňová show
i ochutnávka jedlého hmyzu.
Závěr roku patří rekapitulaci, kterou je pro sbory dobrovolných hasičů výroční valná hromada. V příjemném prostředí chaty Lesanka
jsme vyhodnotili uplynulý rok
a naplánovali akce na rok 2018.
…a kde se na vás těšíme nejdříve? Na hasičském plese 20. ledna
U Pstroužka. Loni jsme si vyzkoušeli, že jsme schopni i v tvrdších
podmínkách připravit čisté a příjemné prostředí. Přijměte tedy
pozvání spolu s kapelou Chitaband na příjemně strávený lednový večer.
Na závěr přejeme všem v novém
roce hlavně zdraví, štěstí, ať vám
oheň jen slouží a vše špatné ať se
vám zdaleka vyhne.
za výbor SDH
jednatel Karel Beran
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T.J. Sokol Hnátnice
Blíží se konec roku a je možná ta
správná chvíle připomenout si
čím sokolská jednota v posledním
půlroce přispěla ke společenskému dění v obci. Letní příspěvek
jsem končil pozvánkou na Sokolský partnerský turnaj v petanque.
Ten proběhl 23. 6. 2017 v areálu
Ali restaurantu. Účastnilo se jej
10 dvojic, nejlepší formu prokázali
manželé Procházkovi, kteří zvítězili před „domácí“ dvojicí Aliger –
Kotyza a manželi Duškovými.
Začátkem prázdnin se na kurtech
uskutečnil jubilejní 20. ročník nohejbalového turnaje O putovní
pohár. Turnaje se zúčastnilo celkem 18 týmů, z toho 6 registrovaných v mistrovských soutěžích
nohejbalového svazu a 12 neregistrovaných. Za krásného počasí
se rozehrála utkání, která jsou rok
od roku na vyšší úrovni. Neregistrovaní hráli ve dvou skupinách
po 6 týmech, ze kterých první 4
postoupily do čtvrtfinále, které
se hrálo systémem play-off. Registrovaní hráli v jedné skupině
každý s každým. První čtyři týmy
postoupily do semifinále. V neregistrovaných bylo pořadí následující: 1. MDR, 2. PŘESČAS, 3. KAISER TEAM. Nejlepším hnátnickým
týmem v kategorii neregistrovaní
byl tým Hnátnice A v obsazení Jiří

Petráček, Petr Hubálek a Jiří Zrzáň.
V registrovaných bylo pořadí následující: 1. PÍSEČNÁ, 2. PEMIMA
ve složení Martin Stejskal, Miloš
Vyčítal a Radim Voříšek, 3. místo ODPADLÍCI. Na 4. místě skončil
další tým z Hnátnice ve složení
David Pražák, Jirka Kubelka. Oddíl
nohejbalu se v roce 2017 zúčastnil také regionálního přeboru, kde
se mu na jaře docela dařilo, a postoupil do podzimních bojů, kde
v prvním kole narazil na pozdějšího vítěze celé soutěže.
Po zahájení školního roku, dne
9. 9. jsme uspořádali Zábavné odpoledne pro děti plné her a soutěží. Děti i někteří dospělí si na
jednotlivých stanovištích vyzkoušeli svoji zručnost, pohyblivost,
ale i bystrost a logiku, např. při zatloukání hřebíků, hodu na cíl, hledání správných klíčů schovaných
v mouce, zrní apod. Více jak deset
stanovišť navštívilo přes 40 dětí.
Počasí se nad očekávání vydařilo
a všichni zúčastnění si odpoledne
užili.
V průběhu září se postupně
rozeběhla pravidelná cvičení
všestrannosti všech věkových kategorií (podrobný rozpis je k nahlédnutí na webových stránkách
sokolhnatnice.webnode.cz), tréninky nohejbalu a stolního tenisu.
Nově mají děti možnost zahrát si
florbal. Oddíl pod vedením p. Ur-

bana se schází v sokolovně vždy
v pondělí od 16:30 hod. Malí stolní tenisté hrají v obvyklém pátečním termínu od 16:30 hod, po
18:00 hod je střídají rekreační hráči. Pro tréninky soutěžních hráčů
jsou vyhrazeny úterní a čtvrteční
podvečery. Nohejbalisté trénují ve
středu od 18:00 hod.
Soutěžní činnost v zimní sezóně
vyvíjí stolní tenis. Muži hrají Regionální přebor III. Třídy, po odehraných devíti zápasech drží čtvrté
místo. Dorostenci ve svém regionálním přeboru zatím neprohráli.
V červenci 2018 se uskuteční
v Praze XVI. Všesokolský slet ve
dnech 1. 7. - 6. 7. 2018, kterého
se zúčastní i ženy a muži z naší T.J.
Hnátnice.
Ženy nacvičují v počtu 9 žen skladbu ,,CESTA“ od autorek D. Honové
a I. Jiránkové.
Cvičenky se scházejí v sokolovně
každé pondělí, kde tuto skladbu
nacvičují. Na nácviky dojíždějí i do
TJ Sokol Pardubice a TJ Sokol Česká Třebová, kde se společně s ženami z ostatních jednot připravují
na společné nácviky.
Muži nacvičují skladbu „BORCI“
pro dorostence a muže, od autorů
V. Pavelky, F. Dosedly a M. Matury.
Cvičenci se scházejí v sokolovně
jednou za čtrnáct dní v úterý, kde
tuto skladbu nacvičují. Již jsme
se zúčastnili župního nácviku ve
Slatiňanech (nácvik pro jednoty
v okolí Pardubic). Druhý nácvik by
se měl konat v Litomyšli (nácvik
pro jednoty z východní části naší
župy). Jako zástupce župního vedoucího nácviku skladby „BORCI“
se bratr Vebr zúčastnil i ústředních nácvičných srazů v Kostelci
nad Orlicí a v Praze.
Muži se neustále potýkají s nepravidelnou a slabou účastí cvičenců na cvičebních hodinách, a tak

bych rád oslovil všechny ty, kteří
by měli zájem, aby přišli rozšířit
naše řady.
Rádi bychom vám jménem výboru Sokola popřáli klidné svátky
a úspěšný nový rok.
Pokud závěr toho současného
chcete strávit aktivně při sportu,
budete vítáni dne 26. 12. od 14:00
hod na 21. ročníku Memoriálu Josefa Moravce – turnaji neregistrovaných hráčů stolního tenisu. Dne
27. 12. od 14:00 hod je připraven volejbalový turnaj smíšených
družstev. Pro příznivce nohejbalu
je na 28. 12. 2015, rovněž od 14:00
hod, přichystán již 9. ročník turnaje trojic Memoriál Jiřího Pražáka.
Následovat bude turnaj v líném
tenisu, začátek je naplánován na
13:00 hod dne 29. 12. 2015. Všem
těmto událostem poskytne prostory hnátnická sokolovna.

ná jednota bilancovat na valné
hromadě dne 27. 1. 2018, která
proběhne v Ali restaurantu od
18.00 hod, na kterou jsou všichni členové Sokola srdečně zváni.
Dne 3. 3. 2018 nás čeká 10. ročník Sokolského maškarního plesu.
Na 26. 5. 2018 připravuje Sokol
46. ročník pochodu Kolem Hnátnice s několika novinkami. Poprvé
v celé historii vyšlápneme v sobotu, nikoli v neděli, budou vypsány i cyklistické trasy, účastníky
čeká bohatý doprovodný program
v areálu Pod Lipami.
Budeme rádi, pokud se s vámi
nejenom při těchto příležitostech
setkáme.
za T.J. Sokol Hnátnice
Jiří Procházka a Alan Vebr

Celoroční snažení bude tělocvič5

Farní okénko
Naposledy jsme si připomněli
Hnátnickou pouť 2. 7., následovaly prázdniny, dovolené a naše
posvícení 10. 9., což jsme si každý
asi užili po svém. V naší farnosti
se uskutečnil společný farní den,
akce byla v Dolní Dobrouči, kde
byli i farníci z naší obce.

Farní den a dožínky
V neděli 17. září 2017 bylo děkováno při mši sv. za hojnou úrodu
a vše se potom oslavilo společným farním obědem v D-centru.
V doprovodném programu mladí z farnosti prezentovali zážitky
z Celostátního setkání mládeže
v Olomouci. Na besedu přijel i pan
Ivo Roškanin, který pomáhal hloubit studně na Haiti.

Farní výlet do Červené
Vody a Králík
Na svátek sv. Václava jsme se odpoledne vypravili na společný výlet do Červené Vody a Králík – Hedeče. Počasí všem přálo, takže se
autobus naplnil a zastoupeny byly
všechny generace. První zastávku
jsme učinili v Červené Vodě, kde
velmi ochotná paní Cinková představila historicky a architektonicky zajímavý kostel sv. Matouše.
Část poutníků se zde oddělila
a vydala se pešky přes rozhlednu
na Křížovém Vrchu na Horu Matky Boží do Králík. Rodiny s dětmi
zavezla paní řidička do Šanova,
odkud se vydaly na 6 km dlouhou
procházku ke klášteru. Ostatní se
svezli autobusem až na Hedeč.
Někteří si zašli na rozhlednu, kde
měli pěkný výhled na vrcholky
Jeseníků. V poutním místě byla
vystavena putovní socha Panny
Marie z Fatimy. Tato událost se
pojila s oslavou 100. výročí zjevení
P. Marie v portugalském městečku.
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V 18 hod započala poutní mše sv.
sloužená Mons. P. Dokládalem
z Koclířova za účasti mnoha kněží včetně o. Jana. Po osmé hodině
večerní se poutníci z celé republiky vraceli domů. I my jsme dojeli
bezpečně ke svým rodinám.
Mezitím jsme uctili památku zesnulých a rozsvěcovali svíce na
hrobech svých blízkých, a to hlavně 1. a 2. listopadu s hezkou vzpomínkou a modlitbou. A už se blížíme k svátečním Vánocům. První
adventní neděle je 3. 12. a právě
poslední 4. adventní neděle je
24. 12. 2017, což je i zároveň Štědrý den. Letošní prosinec je zvláštní tím, že má 5 sobot a i 5 nedělí.
Tím se dostávám k tomu, že půlnoční mše sv. bude v Hnátnici ve
22. hod.

Během adventních svátků bude
i mnoho shonu, dárky pro své blízké, úklid, pečení cukroví atd. nezapomeňme na dobré slovo a pohodové dny, kdy můžete navštívit
nejen příbuzné a známé, ale i vánoční koncerty jak zde v Hnátnici,
tak i v okolí. Další akce budou následovat i v příštím roce.
Nyní vám všem chci popřát příjemné a veselé svátky vánoční,
užijte si Silvestra a do nového roku
pevné zdraví, úspěchy a ať ten
nový rok 2018 je pro vás všechny
ještě lepší než ten rok uplynulý.
V. Jiruška
Podrobnější informace
www.farnostdobrouc.cz

Dobrá Hnáta
V květnu jsme se přihlásili do Burzy filantropie v Pardubickém kraji
s projektem Zvelebení hnátnické návsi. Do listopadového finále
jsme se neprobojovali, ale získali
jsme divokou kartu od spotřebního družstva KONZUM, které nám
tak věnovalo 5 000 Kč na realizaci našich projektů, které budou
v souladu s našimi stanovami.
Na prvních třídních schůzkách
v ZŠ Hnátnice jsme představili
projekt školního klubu, který by
časově i místně mohl navazovat
na provoz školní družiny. Bohužel
zájem ze strany rodičů byl příliš
malý, a proto prozatím o jeho realizaci nebudeme usilovat.
V sobotu 21. října proběhl další sousedský bazar. Poprvé jsme
vyzkoušeli, co to udělá, když věci
nabízené zdarma necháme na
místě ještě 3 hodiny po skončení.
Většina věcí se rozebrala, zbytek
putoval do kontejnerů na tříděný
či směsný odpad. Další sousedský
bazar bychom rádi spojili s jinou
nejlépe již tradiční akcí v Hnátnici
a navázali tak spolupráci s dalšími
spolky. Věříme totiž, že se přijdou
podívat i ti, co tentokrát pokukovali jen z dálky.
Prodlužující se noci byly jasným
signálem vrátit se po letní přestávce k promítacímu plátnu. Ve
středu 25. října jsme promítli švýcarský dokumentární film Thule-

Tuvalu, který se zabýval osudovým propojením grónského Thule
a polynéského ostrovního státu
Tuvalu. Lidé na obou místech pociťují již nyní a fatálně důsledky
tajícího ledu, který zvedá hladinu
oceánu.

Od listopadu běží další ročník
grantového programu Společně
za úsměv. I letos jsme v programu
zařazeni, máme číslo 5. Máte-li
zájem, můžete nám při svém nákupu v KONZUMu přispívat na vybavení Komunitního centra. Sbírka končí k 31. 12. 2017. Komunitní
centrum bude sloužit pro realizaci
akcí Dobré Hnáty, které vyžadují
střechu nad hlavou. V současné
době probíhají závěrečná jednání
o úpravách a následném pronájmu nevyužívaných prostor prodejny KONZUM v Hnátnici.
V Komunitním centru vznikne
prostor pro setkávání rodičů s malými dětmi, seniorů a dalších skupin. Plánujeme organizovat různé
přednášky a další akce. Přivítáme
i další návrhy na využití. Na realizaci úprav využijeme divokou
kartu od KONZUMu, finanční prostředky získané z programu Společně za úsměv a věříme, že uspějeme i s žádostí v programu Živá
komunita, který realizuje Nadace

Via. Do konce roku 2017 bychom
měli znát stanovisko Nadace Via.
Úpravy propuknou začátkem nového roku.
V listopadu jsme promítali americký dokument Ohrožená semínka, který vyvolal doposud asi
nejživější avšak přátelskou diskusi
po skončení filmu. Dokument se
zabýval skutečností, že během 20.
století zmizelo 94% odrůd různých
plodin. Např. v roce 1983 bylo
v USA napočítáno 544 odrůd zelí,
v roce 2016 už jich bylo jen 28.
Podobně dramatická situace je
i u ostatních plodin a nejen v USA.
Kromě projektu Komunitního centra máme na počátek roku 2018
naplánována dvě promítání dokumentárních filmů. Ve středu 17.
ledna a 21. března se těšíme nejen na stálé ale i nové diváky. Na
jaře bychom se také rádi opět vypravili na Putování za pramenem
Hnátnického potoka. Koncem jara
navážeme na úspěšné setkání
s pamětníky - Vzpomínky na slavnost Honění kohouta podobnou
akcí avšak na jiné téma. Závěrem
bychom vám chtěli popřát klidné
a veselé Vánoce, do nového roku
je to nejlepší.
za Spolek Dobrá Hnáta
Alice Červinková
alice.cervinkova@email.cz
777 929 426
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Mateřská škola Hnátnice
Přinášíme vám něco málo ze života naší školičky v novém školním
roce. Po slunném létu jsme se, jako
každý rok, sešli v půlce srpna v naší
školce, abychom začali prázdninový provoz. Poslední týden v srpnu
měly možnost přijít i nově přijaté
děti, v doprovodu svých rodičů, aby
si pohrály s budoucími kamarády
a jejich zářijový první vstup do školky byl pak co nejpříjemnější a nejpohodovější. A mnozí rodiče a děti
tuto možnost využili, což bylo na
začátku měsíce ve školce znát. Děti
jsou šikovné, a tak se mohlo hned
v prvním týdnu začít pilně pracovat.
Ve školce se sešlo 38 školkáčků,
z toho od září 10 nově přijatých. Ve
třídě Soviček se sešlo 22 dětí, které
jsou věkově ve školce nejstarší. Ve
třídě Berušek s nejmladšími dětmi
se sešlo 16 dětí.
Od 1. 9. získala naše mateřská škola
dotaci z Evropských strukturálních
a investičních fondů a MŠMT. Díky
tomu v naší školce působí od 1. 11.
školní asistentka, která nám pomáhá s předškolním vzděláváním,
včetně usnadnění přechodu dětí na
ZŠ. Naše školka se dále účastní Integračního a vzdělávacího projektu
„Medvídek NIVEA pomáhá dětem
v přípravě na školu“.
Měsíc září jsme prožili v duchu seznamování s novými kamarády,
prostředím, ve kterém se děti po
další řadu měsíců budou pohybo8

vat a důležitými školkovými pravidly. Loučili jsme se s pomalu odcházejícím létem a s otevřenou
náručí vítali první podzimní dny.
Mezi podzimními činnostmi jsme
mohli najít řadu seznamovacích
her, tvoření s letními i podzimními motivy, spoustu tematicky zaměřených písniček i nových básniček.
Máme za sebou již všech 10 lekcí
předplavecké výuky v krytém bazéně v Ústí nad Orlicí.
Do školky za námi přijeli lektoři ze
záchranné stanice Pasíčka, kteří
si připravili výukový program vyprávění o instalaci krmítek na
zimu a správném přikrmování

ptáčků. Obdarovali nás novým
krmítkem, které jsme s dětmi
umístili na školkovou zahradu
a poctivě ptáčkům sypeme.
V říjnu jsme uspořádali pro širokou veřejnost besedu s psycholožkou Mgr. Simonou Hybšovou
na téma Výchovy dětí a užili
jsme si společně příjemný podvečer. Rádi bychom besedu opět
v druhé polovině roku uspořádali, s tématem můžete přijít i vy
sami. Byli jsme také v divadle
v Ústí nad Orlicí na pohádce Sůl
nad zlato.
Do školky za námi přijela paní logopedka, aby nám ,,okoukla“ jazýčky a doporučila případně péči

klinického logopeda. Pro všechny
děti máme v zásobě spoustu artikulačních, dechových a grafomotorických cvičení, které s nimi
denně provádíme. Dvě paní učitelky mají absolvovaný kurz logopedického preventisty a plně
využívají nadstandardní vybavení
logopedického koutku.
Navštívily nás studentky Střední
zdravotnické školy se svou paní
učitelkou V. Snášelovou a předvedly dětem, jak správně se máme
starat o své zoubky. Děti si domů
odnesly novou básničku, poznatky
a jako dárek zubní kartáček a pastelky.
Další pohádka z dílny oblíbeného divadélka Jojo byla tentokrát
pohádka ,,O sněhovém nadělení“, která opět nejen děti nadchla
a pobavila.
Nyní čekáme, jaká dobrodružství
a zážitky nám přinese blížící se adventní čas.

Již teď vás můžeme pozvat:
13. 12. 2017 (středa) v 18:00 do
kostela sv. Petra a Pavla na společnou akci MŠ a ZŠ, Česko zpívá
koledy – přijďte si společně s námi
a dětmi vychutnat předvánoční
atmosféru a zazpívat známe české
koledy.
19.12. 2017 (úterý) od 15:30 na
vánoční příběh, který děti s chutí

nacvičují a těší se, až ho budou
moci i vám převyprávět a zahrát
v sokolovně v krásných nových
kostýmech.
Šťastně prožitý adventní čas a poklidné svátky vám všem přeje kolektiv MŠ Hnátnice.
za kolektiv mateřské školy
Simona Kubíčková

MAS ORLICKO, z.s. letos podpořila realizaci 75 projektů
Obce se pochlubí novými či zrekonstruovanými chodníky, dojde
ke zlepšení terénních sociálních
služeb a podpořili jsme také místní zemědělce.
Pokud máte zájem se seznámit
s podpořenými aktivitami, seznamy všech vybraných projektů jsou
zveřejněny na webových stránkách.
V příštím roce podpoříme bezpečné silnice a chodníky, cyklostezky
a projekty do vzdělávání. Zopakujeme podporu příměstských táborů, školních družin a dětských

klubů, ale i zemědělských projektů. Přibydou výzvy na podporu
různorodosti příjmů v zemědělské
výrobě, na neproduktivní investice v lesích a zlepšení kvality polních cest.
Za celou místní akční skupinu bychom vám rádi popřáli krásné
vánoční svátky, rodinnou pohodu
a mnoho úspěchů v roce 2018.
MAS ORLICKO, z.s.,
Zemědělská 1004,
564 01 Žamberk
www.mas.orlicko.cz
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Základní škola Hnátnice
Školní besídka
V červnu jsme se už všichni těšili na
prázdniny a na to, jak budeme jezdit na výlety, možná i na nějaký hrad
nebo zámek. Na jednu takovou „návštěvu“ středověkého hradu jsme
pozvali rodiče a další příbuzné našich žáků, když jsme nacvičili pověst
o Janu Pancíři ze Smojna - loupeživém rytíři z hradu Žampachu. Školní
dvorek a oprášené kulisy dotvořily
tu správnou atmosféru.

Plavecký výcvik
Léto uteklo jako voda a děti opět
zahájily nový školní rok plaveckým
výcvikem. Nejvíce se vždy těší na
poslední volnou hodinu, kdy se v bazénu mohou „vyřádit“ i se svými oblíbenými hračkami do vody.

Den otevřených dveří
Při příležitosti 230. výročí od první
zmínky o škole v Hnátnici, se 27. 9.
konal Den otevřených dveří. Všichni
návštěvníci si mohli za doprovodu
našich žáků prohlédnout budovu
školy, fotografie z její historie i současnosti, kroniku, aktuálně používané učebnice a pracovní sešity,
dokonce i několik historických školních sešitů. Dále bylo možné navštívit vernisáž žákovských výtvarných
prací na půdě a v neposlední řadě
i ukázkovou hodinu 4. a 5. ročníku.

10

Les ve škole
V letošním roce jsme se rozhodli
zapojit do mezinárodního výukového programu Les ve škole, jehož
hlavním cílem je vést děti k tomu,
aby získaly kladný vztah k přírodě
a naučily se ji chránit. Na naši první výpravu jsme pozvali i rodiče,
kteří se do aktivit zaměřených na
vnímání lesa všemi smysly se svými dětmi aktivně zapojili. Nejdříve
jsme si zahráli hru na vlky a lišky,
která měla prověřit znalosti dětí
o lese. Potom jsme se snažili vnímat zvuky lesa, poznávali jsme
a vyhledávali různé přírodniny,
pomocí hmatu a čichu jsme se pokusili se zavázanýma očima najít
„svůj“ strom. Nechybělo ani dětmi oblíbené trefování se šiškami
do stromu. Vycházku jsme ukončili výrobou mandal z přírodnin,
které se rodinným týmům velmi
povedly.

Halloween
Jako každý rok jsme pro děti připravili halloweenské odpoledne,
které si při plnění zábavných úkolů
opravdu užily. Vyrobily si pavouka
z lízátka a připravily halloweenské
pohoštění pro své rodiče, kteří
se k nám večer připojili. Někteří
z nich se s dětmi zúčastnili dalších
strašidelných disciplín. Nakonec
jsme se společně vydali na krátký
lampionový průvod.
Děkujeme rodičům za aktivní
účast na akcích naší školy a těšíme
se na další společné zážitky!
kolektiv ZŠ Hnátnice
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Připravované akce
16. 12.

Adventní koncert v kostele sv. Petra a Pavla

26. 12.

Memoriál Josefa Moravce turnaj neregistrovaných hráčů stolního tenisu

27. 12.

„Rodinný“ volejbalový turnaj

28. 12.

Memoriál Jiřího Pražáka - nohejbalový turnaj trojic

29. 12.

Turnaj v líném tenisu

17. 1.

Promítání dokumentárního filmu (Dobrá Hnáta)

20. 1.

Hasičský ples

3. 3.

Sokolský maškarní ples

21. 3.

Promítání dokumentárního filmu (Dobrá Hnáta)

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
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