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Úvodní slovo
Vážení spoluobčané,
blíží se konec volebního období
2014 - 2018 a je dobrým zvykem
ohlédnout se za prací, kterou jsme
odvedli a připomenout také záležitosti, které se nepodařilo vyřešit.
Rozhodně nejrozsáhlejší a také
nejdůležitější akcí bylo vybudování splaškové kanalizace včetně
přečerpávacích stanic a čističky.
Projektové přípravy proběhly již
v minulých volebních obdobích
a vše potřebné bylo připraveno.
Složitá stavební akce s celkovým
rozpočtem 71,1 mil. korun, financovaná z evropských fondů (49,4
mil.), vlastních zdrojů (8,2 mil.)
a úvěru (13,5 mil.) spláceného
z obecního rozpočtu, byla zahájena na jaře 2015 a zkolaudována
byla v listopadu 2016.

vod jiným způsobem dle zákona,
nebo riskují postih od vodoprávního úřadu za neoprávněné vypouštění odpadních vod. Posledním
krokem je zanesení smluv o služebnostech do katastrálních map
k hlavnímu kanalizačnímu řádu,
který vede po pozemcích soukromých osob nebo firem. Vybudování kanalizace viditelně přispělo k čistotě Hnátnického potoka
a cena za dodávku pitné a likvidaci
odpadní vody jistě přispěje k hospodárnějšímu zacházení s vodou.
Další důležitou akcí bylo zajištění
dostatku pitné vody. 30. 6. 2015
byly dokončeny práce na podpůrném vrtu. Ten je napojen na stávající a zásobuje hlavní vodojem.

Současně byl instalován nový systém sledování funkcí ponorných
čerpadel, jsou získávány údaje
o okamžité spotřebě vody a jsou
zaznamenány i případné poruchy
v celém systému vodovodu. To
všechno je 24 hodin předáváno
na PC v budově obecního úřadu.
Z tohoto místa lze i celou vodovodní soustavu řídit a reagovat
okamžitě na nenadálé poruchy
čerpadel a dalšího zařízení a tím
i předejít výpadkům v zásobování
občanů obce pitnou vodou. Při rozumném využívání bude současný
zdroj i v sušším období, které prožíváme, dostatečně silný pro zásobování pitnou vodou v kojenecké
kvalitě.

Hlavní část výstavby proběhla
v létě roku 2015, zkušební provoz s prvními připojenými objekty
byl zahájen v roce 2016. V obci je
celkem 310 objektů k připojení.
Zatím zůstává nepřipojeno 36 objektů (13 s trvalým bydlištěm a 23
rekreačních). Jejich majitelé mají
buď vyřešenu likvidaci odpadních
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Došlo k úpravám obecních objektů. Mateřská škola dostala novou
střechu, bylo opraveno a vylepšeno hřiště. V Základní škole bylo
vyměněno osvětlení, byl rekonstruován požární vodovod a po tepelném auditu došlo na zateplení
stropů. U budovy obecního úřadu
byla vyměněna okna a dveře a zatepleno podloubí. Obecní stroje
parkují pod novým přístřeškem
u obecní dílny. Sportovní areál
Pod Lipami byl doplněn o prolézačky a pohybové prvky pro děti.
Bude vybudován i nový domek na
nářadí u hřiště. Úprav se dočkaly
i obecní bytové domy, ve kterých
probíhají (se změnou nájemníků)
i vnitřní rekonstrukce. Místní komunikace se postupně daří opravovat, proběhne úprava vjezdu
k Mateřské školce a výstavba parkoviště. Začal nákup zařízení pro
zimní údržbu, uvažuje se i o sekacím rameni pro úpravy příkopů
a okolí cest. Je zadána také studie
proveditelnosti pro vybudování chodníků v některých částech
obce při hlavní komunikaci.
Zajímavou kapitolou je také likvidace komunálního a dalších odpadů. Bylo přidáno další místo
pro tříděný odpad (plasty, sklo)
u obecních domů č.p. 287. Nebezpečné a objemné odpady včetně
papíru jsou shromažďovány dvakrát ročně mobilním způsobem.
Nabízí se možnost sběru použitých
potravinářských olejů. Likvidace

2

bioodpadu (se kterým je kupodivu problém na vesnici) je zatím
vyřešena přistavením kontejnerů
v šesti termínech na jaře a na podzim na různých místech. Postupně
počítáme s nákupem vlastního
nosiče a kontejnerů a průběžnou
likvidací (hlavně trávy ze sekání)
na určeném sběrném místě. Je
dobré podotknout, že nejelegantnějším řešením je likvidace v kompostérech přímo na zahradě. Ta
nezatěžuje obec náklady na svoz
a uložení a majiteli ušetří peníze za nákup kompostu. Prosíme
o důkladné prvotní třídění odpadů, protože k dotřídění směsného
komunálního odpadu již nedochází a vše, včetně plastů a skla, které
měly být v prvopočátku vytříděny,
končí v zemi na skládce. A není to
pěkný pohled, což dosvědčí členové zásahové jednotky hasičů,
kteří se účastnili likvidace požáru
skládky v Libchavách.

…a co se nám
moc nedaří…
Hnátnice má dlouhodobě málo
pozemků vhodných ke stavbě
nových rodinných domů ve vlastnictví obce. Dle zájemců o stavbu
nových domů není ani od soukromých majitelů možnost nákupu.
Další nepříjemností je také dlouhá
tvorba nového územního plánu,
který je v současné době připomínkován Pardubickým krajem
a poté bude zpřístupněn veřejnému připomínkování. Doufáme, že
k jeho úpravám a schválení dojde v co nejkratší době. Zároveň
si uvědomujeme, že problémem
nové výstavby souvisí i využití
našich organizací pro nejmenší
mateřské a základní školy. MŠ je
zatím vytížena dobře a to i proto, že ji navštěvují děti z jiných
vesnic. Naproti tomu v základní
škole, která je již několik let podporována obcí, je počet dětí ne-

dostatečný, kvůli odchodu dětí do
základních škol v okolí. Dovoluji
si v této souvislosti oslovit rodiče
budoucích prvňáčků, pokud skutečně nemají vážné důvody dávat
děti do okolních škol, aby využili
naší školu, která je velmi dobře
vybavena a v ničem nezaostává
i za městskými školami. Lze i říci,
že i učební proces s menším počtem žáků ve třídě má své nesporné výhody spočívající v možném
individuálním přístupu pedagogů
k žákům, což má velmi pozitivní
dopad na výchovu a vzdělávání,
zvláště u žáků na 1. stupni základní školy. Věřím, že všichni rodiče
pochopí vážnost situace. Je nutné
si i uvědomit, že v extrémním případě hrozí i zánik základní školy
v Hnátnici, což by bylo jistě škoda.
Mezi další problémy můžeme zařadit nevypořádané majetkové
vztahy mezi občany a obcí, vzniklé zejména za minulého režimu.
Tyto problémy byly z velké části
vyřešeny při digitalizaci extravilánu), ale digitalizace intravilánu, kterou řídil Pozemkový úřad,
proběhla pouze „na papíře“ a na
skutečné vyměření již nedošlo.
Dalším dlouhodobým problémem
je přístup firem hospodařících na
pozemcích v katastru obce. I když
budou vybudovány souběžné páteřní komunikace, vstup na ně
z hlavní silnice bude omezený.
Na závěr je možno konstatovat, že
obec je zajištěna v zásobování vodou a energiemi (plyn, elektřina)
zvládá likvidaci odpadních vod,
zajišťuje shromažďování a třídění
odpadů. Nové zastupitelstvo čeká
doladění nebo vylepšení stávajícího stavu a existuje jistě hromada
dobrých nápadů pro zkvalitnění
života v naší krásné obci a vylepšení jejího vzhledu.
Karel Beran
místostarosta

Ze života zájmových organizací
T.J. Sokol Hnátnice
Místní tělocvičná jednota je bezpochyby spolkem s nejpočetnější
členskou základnou v obci, sdružuje aktivní i méně aktivní cvičence, kteří i letos mají možnost
rozvíjet své dovednosti v oddílech
všestrannosti, stolního tenisu, nohejbalu, florbalu a líného tenisu.
Těžiště činnosti spočívá v práci
s mládeží, dětem se věnují ve svém
volném čase dobrovolní cvičitelé
bez nároku na odměnu. Tou je pro
ně pouze radost dětí z pohybu.
Hnátnický Sokol je jednou z mála
sportovních organizací, která nevyžaduje oddílové příspěvky, platí
se pouze členské známky, z jejichž
výtěžku pouze část zůstává jednotě. To předpokládá nutnost získat
dostatek finančních prostředků na
činnost. Podstatnou část nákladů
tvoří zajištění provozu sokolovny. Pouze náklady na elektrickou
energii činí okolo 200.000 Kč roč-

ně. Je třeba vzít v úvahu postupné opotřebení zařízení i cvičebního nářadí. Běžnou činnost jsme
schopni pokrýt příspěvkem obce,
účastí v dotačních a grantových
programech a výtěžky vlastní činnosti (sběr železného šrotu, maškarní ples, Pochod Kolem Hnátnice atp.). Nezbývají však prostředky
na opravy a obnovu. V dezolátním
stavu je zejména palubovka a obložení tělocvičny. Renovace si vyžaduje částku výrazně přesahující
500.000 Kč. Svou účastí na našich
akcích tak mohou hnátničtí občané finančně podpořit místní Sokol.
I přes těžkosti sokolské aktivity
neumdlévají, naopak se snažíme je zdokonalovat a zatraktivňovat. K závěru roku neodmyslitelně patří vánoční turnaje. Dne
26. 12. 2017 se uskutečnilo již
dvacáté první klání rekreačních
hráčů stolního tenisu v hnátnické
sokolovně. Do soutěží se přihlásilo

celkem 22 účastníků z toho 7 dětí
do 15 let. Dospělí byli rozděleni
do 2 skupin, z nichž čtyři nejlepší postoupili do bojů o medaile či
přesněji o nejlákavější ceny. Zde
se utkali vyřazovacím způsobem.
Do semifinále se probojovali Naďa
Adamcová, Karel Uhlíř, Jiří Kroul
a Pavel Šlapal. Ve finále si poradil
Pavel Šlapal s Naďou Adamcovou.
V boji o 3. místo uspěl domácí borec Jirka Kroul proti Karlu Uhlířovi
z Letohradu.
Přestože výsledky nejsou to nejdůležitější, viděli jsme množství
emotivních zápasů, jejiž průběh
jsme zhodnotili při závěrečném
vyhlášení spojeném s dekorováním nejlepší osmičky turnaje. Ta
si rozdělila ceny věnované sponzory: Sokol Hnátnice, A.B.V. s.r.o.,
Mediate s.r.o. a Jiří Petráček.
Děti si zahrály vzájemně každý
s každým, pro všechny byly připraveny jednak sladké a jednak zdra-
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vé ceny. Ani tady výsledky nehrají
podstatnou roli, přesto se patří
uvést, že nejlépe se dařilo Tomáši Procházkovi, Zdeňku Hubálkovi
ml. a Šárce Červinkové.
Oddíl
nohejbalu
uspořádal
dne 28. 12. 2017 od 14 hod. již
9. ročník „Memoriálu Jiřího Pražáka“. Zúčastnilo se ho celkem
7 týmů, z nichž byly čtyři z Hnátnice. V tomto turnaji nejde tolik
o umístění, ale hlavně o to, aby
se člověk v období vánoc alespoň
trochu odreagoval a protáhl své
tělo. I přesto se v naší sokolovně
odehrávaly velké boje. Po odehraných 6 zápasech na tom byl nejlépe tým Hnátnice „B“ ve složení
Miloš Vyčítal, David Pražák a Pavel
Hnátnický.
Za úspěšný lze považovat i turnaj v líném tenisu, který proběhl
29. 12. Bohužel pro malý zájem se
neuskutečnil volejbalový turnaj
rodinných družstev.
Při valné hromadě dne 27. 1. 2018
jsme bilancovali uplynulý rok a seznámili členy se stěžejními událostmi, které jednotu čekají v tom
letošním. 1. - 6. 7. se uskuteční
v Praze XVI. Všesokolský slet, jehož se zúčastní i cvičenci z Hnátnice. Muži nacvičují skladbu BORCI
a ženy skladbu CESTA. Vystoupili
už s několika sty sokolů na oblastním sletu v Městečku Trnávka dne
26. 5. a na krajském sletu v Hradci
Králové dne 3. 6., kde bylo cvičenců již přes tisíc. Dne 10. 6. proběhl
župní slet v Pardubicích, bylo velice příjemné slyšet mezi výčtem
zúčastněných, zejména z velkých
měst, i jméno naší obce! Chceme
se rovněž podílet na oslavách 100.
výročí založení republiky.
V únoru jsme uspořádali lyžařský
výlet do Deštného v Orlických
Horách. 3. března se uskutečnil jubilejní X. ročník Sokolského
maškarního plesu s účastí 140
4

převážně maskovaných hostů. V
dubnu jsme v obci posbírali železný šrot. 15. května se i přes
nepřízeň počasí odehrály improvizované dětské atletické závody.
Netradiční termín jsme zvolili pro
pochod Kolem Hnátnice. Namísto dubnové neděle květnovou
sobotu (26. 5.), nově se jelo KOLEM Hnátnice (dvě cyklotrasy na
14 a 50 km), na pochod navázala
večerní hudební zábava. Bohužel
i přes hezké, teplé počasí (možná
právě proto) přišlo či přijelo jen
275 výletníků.
Soutěžní činnost Sokola obstarávají stolní tenisté a nohejbalisté.
Družstvo mužů stolního tenisu si
zahrálo Regionální přebor III. třídy
a to v sestavě Petr Hubálek, Vladislav Aliger a Ladislav Kalousek,
dále Adam Procházka a Martin
Melichar – věkem dorostenci.
Tajnou ambicí byl postup zpět do
vyšší soutěže, kterou jsme loni
sestupem opustili. A podařilo
se! Obsadili jsme 3. místo, o bod
za vítězem a můžeme se těšit
na kvalitnější soupeře. Nejvyšší
úspěšnost z našich hráčů měl Petr
Hubálek a byl 2. nejlepší v celé
soutěži, Adam Procházka obsadil
v žebříčku 8. místo, Vladislav Aliger 22. místo, Ladislav Kalousek
52. místo. Potěšující zprávou je,
že pro příští sezónu budeme mít
dvě soutěžní družstva. Hnátnické
„BÉČKO“ vytvoří Vítek Červinka,
Martin Šmajzr, Jirka Kroul a Honzové Babák a Sysr.

Junioři bojovali v regionálním přeboru dorostu v sestavě Adam Procházka, Martin Melichar a Ivetka
Hnátnická. Obsadili v konečném
pořadí 3. místo. Adam byl v žebříčku hodnocen na 2. místě, Martin
na 7. a Iveta na 14. místě. I letos
kluci pomáhají se „stolně tenisovým potěrem“, který se schází
v pátek vždy od 16.30 hod. v sokolovně. Tréningy jsou otevřené pro
všechny děti od 6 let. Začínáme
opět po prázdninách.
Nohejbalisté hrají regionální soutěž. Ve skupině mají týmy: Orlice, Žamberk, Litomyšl, Lanškroun
a Písečná. V současné době
(k 1. 6.) mají nohejbalisté odehrané zápasy s mužstvy Žamberka 3:5, Orlice 3:5, Lanškrouna 3:5
a naposledy 30. 5. zápasové derby
s Písečnou, které hnátničtí vyhráli
5:3.
Závěrem bych vás chtěl pozvat na
21. ročník nohejbalového turnaje
„O putovní pohár“, který se uskuteční 5. 7. od 8:30 hod. a bude spojen s taneční zábavou Pod Lipami.
Dne 20. 7. od 16 hod. se můžeme
setkat při sokolském partnerském
turnaji v pétanque v Ali restaurantu. Účastní se dvoučlenné týmy,
v nichž alespoň jeden je členem
sokolské jednoty. Přeji jménem
Sokola všem čtenářům hezké léto
a příjemnou dovolenou.
za T.J. Sokol Hnátnice
jednatel Jiří Procházka

Sbor dobrovolných
hasičů
Činnost členů sboru dobrovolných
hasičů pokrývala vždy dvě oblasti.
Tu veselejší, pořádání společensko-sportovních čí kulturních akcí,
a tu vážnější, práce související
s přípravou zásahové jednotky na
řešení nebezpečných situací (požárů, nehod, živelných katastrof)
a udržováním příslušného vybavení.
Rok 2018 začal pro náš sbor veseleji a to ve znamení příprav na
tradiční Hasičský ples. Podařilo se
nám po roce probudit hostinec
U Pstroužka a uspořádat ples s novou hudbou (Chitaband), dobrým
jídlem a pitím. Více než 150 účastníků se dobře pobavilo a ti šťastnější si mimo mírného alkoholového opojení odnesli i zajímavé ceny
z bohaté tomboly. Akci zpestřilo
i vystoupení tanečního souboru
z Lukavice. Další, sportovní akcí,
byl okrskový volejbálek. V místní
Sokolovně se v uvolněné atmosféře pod „sakem“ utkala čtveřice
družstev z okrsku. Těsné vítězství
získalo družstvo z Hnátnice před
D. Dobroučí S, D. Dobroučí M
a Lanšperkem. Sportovní výkony
byly oslaveny připraveným občerstvením. V březnu se naši členové
zúčastnili okrskové zábavy a Hasičského plesu v Dolní Dobrouči. Dalším v pořadí byl jarní úklid

příkopů ve vsi a na příjezdech do
ní, který jsme zakončili posezením
u zeleného piva, byl totiž zelený
čtvrtek, v hostinci Na Podhradí na
Lanšperku. V pondělí 30. dubna
jsme připravili na hřišti za školkou pálení čarodějnic. Celá akce
byla ohrožena suchem a silným
větrem. Ten se naštěstí podvečer
uklidnil a pálení téměř čtyřmetrové hranice mohlo v příjemném
prostředí proběhnout. Občerstvení včetně čtyřiceti kuřat bylo zkonzumováno a poslední účastníci
se nad ránem rozcházeli domů.
Bohužel se letos nenašlo vhodné
místo v obecních lesích pro výsadbu stromků, takže nás minul příjemně strávený den v lese.
V pátek čtvrtého května se na
sportovišti pod Lanšperkem konalo okrskové kolo v požárním sportu. Družstvo ve složení M. Hůlka,
V. Smola, K. Beran ml., V. Kočí,
P. Vebr, P. Vyčítal ml., R. Kopecký
ml. obsadilo krásné druhé místo
hned za sportovci z Lanšperka.
Zástupci našeho sboru se také
zúčastnili celorepublikového Setkání slavnostních hasičských praporů v Brně. Za krásného počasí
se na brněnském výstavišti předvedlo více než 450 sborových zástav. Sbor dobrovolných hasičů
v Sopotnici slavil 2. června 125 let
založení sboru. Ani tam jsme nemohli chybět!

A teď ta vážnější stránka naší práce. Na HZS v Ústí nad Orlicí proběhla každoroční obnovovací školení velitelů jednotek a strojníků.
Členové zásahové jednotky se
každý měsíc scházeli na pravidelném školení vybraného tématu
a při kontrole a údržbě zásahové
techniky. V lednu jsme absolvovali exkurzi na KOPIS (Krajské operační středisko) v Pardubicích. Zejména prohlídka velína, kde jsou
přijímány tísňové hovory, byla velmi zajímavá. Zdrželi jsme se tam
téměř tři hodiny a vyslechli pár
zajímavých telefonátů.
Bohužel je někdy nutné se nejen připravovat, ale i zasáhnout.
V sobotu 26. 5. v 11:58 byla naše
jednotka povolána k rozsáhlému
požáru skládky firmy Ekola v Libchavách. Ve 12:07 už naše zásahové vozidlo s posádkou vyráželo
na místo zásahu. Protože nejsme
vybavení dýchacími přístroji, které byly v přímém zásahu nutné,
byli jsme pověřeni zásobováním
vodou. Dvě posádky, které se střídaly, vozily vodu od vrtu v Ústí nad
Orlicí až do 20:20. Na trase skládka – parkoviště u Aquapark Ústí
nad Orlicí se za odpoledne najezdilo téměř 180 km. Naše stará cisterna prokázala svoji spolehlivost,
ale rychlost dopravy a objem dopravované vody za ostatními vozy
značně pokulhávaly. Celého zása5

hu se zúčastnilo 13 sborů, včetně
Hasičského záchranného sboru
Pardubického kraje, se 17 vozidly.
Důležitou součástí naší práce je
i osvěta. Proto se členové naší
jednotky přidali k profesionálním
hasičům, kteří navštívili naši mateřskou školku v pátek 1. června.
Děti si prohlédly požární techniku a vyslechly základní informa-

ce z požární prevence. Největší
úspěch měla hasící pěna, která
vytvořila na hřišti za školkou místo
pro netradiční hry.
Na závěr přehledu naší činnosti bychom vás chtěli pozvat na
pouťový víkend Pod Lipami, který zpestří v sobotu večer DJ Bros
a v neděli odpoledne Sopotnická
dechovka. Bude připraveno dob-

ré jídlo i pití. Přijďte se pobavit,
prohodit pár slov se spoluobčany
a podpořit náš sbor.
Přejeme všem krásné léto bez kalamit a požárů!

za výbor SDH
jednatel Karel Beran

Farní okénko
Když začal rok 2018, mnoho lidí
má též mnoho plánů a hlavně
předsevzetí. Ale později zjišťujeme, že vše nestihneme a tak děláme jen to co je třeba opravdu
nutné. Čas je neúprosný a zase se
zařadíme do všedních starostí, což
je lidské.
Nejprve tedy proběhla Tříkrálová sbírka, za to všem koledníkům
moc děkujeme. Vždyť jen v okrese UO se vybralo 2.894.503 Kč na
činnost oblastní charity UO.
Následovala 10. 2. manželská valentýnská sobota a od 14. 2. postní doba završená velikonočními
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svátky. 25. května byla „ Noc kostelů“ s bohatým programem jak
pro děti tak pro dospělé s prohlídkou od 21.30 hod. i při svíčkách.
Na začátku prázdnin u nás bude
1. 7. pouť se mší sv. v 11 hod.

a v rámci obměňování odchází na
větší městskou faru. Není to z důvodů, že by něco provedl nebo
neprovedl, jak jsem dostal dotaz
od nejmenovaného občana, své
úkoly si plnil svědomitě.

V sobotu 28. července v odpoledních hodinách při zahradní
slavnosti proběhne tak zvané rozloučení s p. farářem ThLic. Janem
Kubisem, jelikož přechází na jiné
působiště v rámci Královéhradecké diecéze. Závěrečná mše sv.
se uskuteční 29. 7. 2018 v Dolní
Dobrouči. Nový kněz bude sloužit mši sv. v neděli 5. srpna. O. Jan
Kubis působil v D. Dobrouči 12 let

Přejeme o. Janovi ať se mu
v novém působišti líbí a na
farnosti pod Orlickými horami vzpomíná v dobrém.
Vaši farníci.
V. Jiruška

Podrobnější informace
www.farnostdobrouc.cz

Myslivecký spolek
Myslivecký spolek Podhradí Hnátnice má v současné době 15 členů
a věkový průměr členské základny
je 61 let. Výkon práva myslivosti
probíhá na honebních pozemcích
o celkové výměře 1059 ha. Z této
výměry je 320 ha lesa, 698 ha polí,
37 ha ostatních ploch a 4 ha ploch
vodních.
Jedinou spárkatou zvěří, která je
pro naši honitbu normována, je
zvěř srnčí. Podle provedeného
jarního sčítání plánujeme lov, který schvaluje Honební společenstvo Hnátnice a obec III. stupně
v Ústí nad Orlicí ho bere na vědomí. Ostatní zvěř je povoleno lovit
dle zákona. V mysliveckém roce

2017/18 bylo v naší honitbě uloveno 44 ks černé zvěře, 9 ks srnčí
zvěře, 2 zajíci, 1 divoký kačer a 12
lišek.
V loňském roce se poprvé na území ČR objevil virus afrického moru
prasat. Následkem tohoto nálezu je vyhlášení Státní veterinární
správy O mimořádných opatřeních k zamezení šíření nebezpečné nákazy AMP. Od této chvíle
nejsme omezeni v lovu dospělé
černé zvěře a následně doufáme,
že i škody způsobené divokými
prasaty budou menší než v minulosti. Ulovená zvěřina je použita
na provoz našeho mysliveckého
spolku. V loňském mysliveckém
roce to bylo hlavně na XX. ročník
Mysliveckého posezení se střel-

bou, na XX. Myslivecký ples, společné hony na černou a škodnou,
výroční členskou schůzi a dále jako
odměna našim honcům a lovcům.
Úkolem našeho spolku není jen
plnit plánovaný odstřel, je to hlavně ochrana a péče o zvěř (zimní
přikrmování spárkaté a drobné
zvěře, úklid padlých kusů ve spolupráci s Veterinární správou v
Ústí nad Orlicí, budování a opravy mysliveckých zařízení, pokus o
vrácení bažanta do naší honitby,
hospodaření na rybníku, brigády
na zvyšování úživnosti honitby, instalace hnízdních budek a mnoho
dalších povinností).
Po každoroční údržbě a drobných
opravách je chata Lesanka připravena pro využití nejen naším spolkem, ale je možné ji pronajmout
organizacím i občanům z naší
obce a blízkého okolí.
Na závěr bych rád pozval všechny
obyvatele obce na XXI. ročník Mysliveckého posezení spojeného se
střelbou a mysliveckou kuchyní.
Těšíme se na Vaši účast a pevně
věříme, že náš spolek přijdete 8.
září 2018 podpořit.
S pozdravem Myslivosti zdar
Petr Hrdina

Myslivecký spolek Podhradí Hnátnice
Vás srdečně zve na
21. Myslivecké posezení
spojené se střelbou
v sobotu 8. září 2018 od 9 hodin
na myslivecké chatě v Hnátnici
Myslivecká kuchyně zajištěna od 11 hodin.
(srnčí svíčková, kančí pečeně, zvěřinový guláš)
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Mateřská škola Hnátnice
Jaro ve školce
Po dlouhé zimě, kdy jsme se s dětmi mimo jiné intenzivně připravovali na zápis do základní školy, jsme
se konečně dočkali vytouženého
jara. V tomto období jsme navštívili Roškotovo divadlo v Ústí n. O.
u příležitosti tanečních vystoupení
žáků ZUŠ Tančíme pro radost 2018.
Prožili jsme nádherný školkový karneval, navštívili zážitkový vesmírný
stan a místní knihovnu, naši školku
jsme proměnili na čarodějnou, děti
se svými rodiči odpoledne vyráběli
z velkých papírových krabic a v neposlední řadě jsme maminkám k jejich svátku popřáli formou besídky
plné tanečků, písniček, básniček
a dárečků.
V květnu jsme se vydali na celodenní výlet do Pohádkové vesničky
Podlesíčko, kde jsme v rámci dopoledního programu plnili úkoly čarodějnice „Kanimůry“ a pro děti byl
připravený i výborný oběd v místní
hotelové restauraci.
Během jara jsme dětem zpestřili
program ve školce taneční školičkou a pro předškoláky in-line bruslením.
Mezinárodní den dětí jsme oslavili
s místními a profesionálními hasiči z Ústí n. O., kteří nám připravili
ukázku svojí techniky a lehkou mýdlovou pěnu, ve které jsme si společně zařádili.
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V červnu nás čekají atletické závody mateřských škol v Ústí n. O.,
kde naši předškoláci budou reprezentovat Hnátnici v šesti disciplínách.
Na závěr školního roku se ještě
těšíme na bubenickou dílnu, týden naruby, ale především na
loučení s našimi předškoláky. Dětem na tento den připravujeme
hranou pohádku divadélka Jojo,
pasování předškoláků na školáky
s dárky, zahradní oslavu se soutěžemi, skákacím hradem a opékáním vuřtů.

Za všechny tyto akce a nadstandardní program pro naše děti
děkuji všem zaměstnankyním
mateřské školy, které svoji práci
vykonávají perfektně a s láskou
k dětem.
Přejeme všem krásné a pohodové léto plné sluníčka.
za kolektiv mateřské školy
Vlaďka Carbová

Spolek Dobrá Hnáta
Spolek Dobrá Hnáta právě slaví
druhé narozeniny od zapsání do
Spolkového rejstříku, avšak svoji
první aktivitu realizoval již v lednu
2016. Bylo to první promítání dokumentárního filmu, na které jako
spolek navazujeme doteď. Promítáme zhruba 4x ročně. V tomto
roce jsme promítli novozélandský
film Hiphop-erace o souboru seniorů a seniorek s věkovým průměrem téměř 90 let, který usiluje
o účast na hiphopové soutěži v Las
Vegas. V březnu jsme promítli
americký film Zemřít pro design,
který dovedl všechny přítomné
diváky k zamyšlení, zda opravdu
všechny ty přístroje kolem nás potřebujeme, ale i k úvahám o tom,
kam se poděla schopnost předměty opravovat. Promítání probíhá
v Ali restaurantu, je zdarma. Filmy vybíráme z nabídky programu
Promítej i ty! Pravidelní účastníci
mohou finální výběr filmu ovlivnit
svým hlasováním. Další promítání
plánujeme 24. října a 28. listopadu. Přijďte se podívat!
V měsíci dubnu jsme uskutečnili setkání současných i bývalých
občanů a pamětníků v prostorách
obecního úřadu. Společně jsme
vzpomínali na hospody a restaurace v Hnátnici od počátku 20.
století. Akce se setkala s velkým
úspěchem, rozpoutala se živá diskuze, prohlížely se dobové foto-

grafie, pamětníci vyprávěli osobní
zážitky a vzpomínky, mnohdy velmi humorné. Velký dík patří všem
přítomným, zvláště bývalým občanům, kteří v Hnátnici již nebydlí
a přesto vážili cestu. Měli možnost
opět se setkat se svými tehdejšími sousedy. Vzhledem k tomu, že

tato akce měla velký úspěch, plánujeme uspořádat další setkání,
kde budeme moci zavzpomínat
na jiné téma, které můžete navrhnout i vy.
Letošní nejrozsáhlejší a dlouhodobou aktivitou spolku je příprava Komunitního centra v budově
Konzumu. Jistě jste si všimli nových vchodových dveří po pravé
straně prodejny. Zde Konzum vyčlenil samostatný prostor, který Spolek Dobrá Hnáta získal do
pronájmu. Součástí prostoru je
větší vstupní chodba, samostatná
společenská místnost a sociální
zázemí. Centrum plánujeme využívat pro aktivity spolku a chceme
jej nabídnout i občanům Hnátnice pro jejich vlastní akce. Máteli nějaký nápad, dejte nám vědět.
Tento prostor bude vhodný k provozování mateřského centra, setkávání zájmových skupin, konání
akcí pro seniory apod. Ve vstup-

ním prostoru je plánován prostor
pro minigalerii, kde bychom rádi
představovali tvorbu místních
uměleckých nadšenců.
V současnosti se prostor nachází
ve stavu hrubé stavby, další úpravy a výstavba je záležitostí spolku.
Je potřeba dozdít 2 příčky k oddělení toalet, provést rozvody elektřiny, vody a odpadního potrubí
a vymalovat stěny, pořídit sanitární zařízení a spotřebiče do kuchyňského koutu.
Přes oslovení několika nadací
a společností poskytující dotace se
nám dosud nepodařilo získat dostatečný finanční obnos k provedení těchto prací. Jednáme proto
s místními firmami a živnostníky
o další možné podpoře. Současně jsme na konci loňského roku
získali od vás a družstva KONZUM
v rámci veřejné sbírky Společně za
úsměv částku 4 189 Kč, které využijeme na nákup elektrických přímotopů do hlavní místnosti. Nyní
bychom chtěli oslovit i vás občany Hnátnice, pokud máte zájem
přispět materiálem nebo prací,
případně financemi na dokončení
centra, ozvěte se nám. Děkujeme.
Za Spolek Dobrá Hnáta
Markéta Šmoldasová
a Alice Červinková, 777 929 426,
alice.cervinkova@email.cz
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Základní škola Hnátnice
Také ve druhém pololetí školního
roku bychom se s Vámi chtěli podělit
o dění v naší základní škole.
Chřipková epidemie se nevyhnula
ani našim dětem. Během tří dnů jich
ve škole chybělo 20. Některé akce
jsme museli zrušit, jiné přesunout
na později. Tradičním školním karnevalem se ale vše vrátilo do rušného
školního dění.

Den s mazlíčky
Děti si přinesly do školy své oblíbené zvířátko, představily si ho
navzájem a prezentovaly, jak se o něj starají.

Ve spolupráci s dm drogerií jsme se
s prvňáčky zapojili do preventivního
programu Veselé zoubky, kde se děti
učí správně si čistit zuby a pečovat
o ně. Každý zúčastněný obdržel malý
dárek.
V matematické soutěži Cvrček, pořádané DDM Ústí nad Orlicí, se naše
žákyně umístily v okresním i v krajském kole na předních místech.
Okresní kolo:
Marie Červinková – 1. místo
Sára Hofrichterová – 2. místo
Krajské kolo:
Marie Červinková – 2. místo
Sára Hofrichterová – 3. místo
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Dopravní výchova
Se 4. a 5. třídou jsme byli v Hylvátech na dopravní výchově. Žáci
jezdili na kolech na připraveném dopravním hřišti a nakonec psali
i testy. Všichni se moc snažili a byli šikovní.

Preventivní program Stonožka
V jednotlivých třídách byl realizován program
všeobecné primární prevence, jehož cílem bylo
posílení vzájemných vztahů mezi žáky, zlepšení
komunikace a upevnění třídního kolektivu.

Zajímavá matematika
Malá ukázka učení matematiky hrou, kde se žáci
snažili pomocí párátek připravit svým spolužákům římské číslice a příklady s nimi. Každý se
moc snažil vytvořit složitější příklad, který bude
zajímavý. Hodinu jsme zakončili hrou „Škatulata,
hejbejte se“ , u které jsme se hodně pobavili.

Školní družina
Od Ježíška družina dostala stolní troubu s vařičem, a proto jsme mohli uskutečnit kroužek vaření, kde si děti vyzkoušely různé recepty – karamelové řezy a řezy z BEBE sušenek, langoše,
chlebíčky s pomazánkou nebo šneky z listového
těsta.
Do konce školního roku ještě plánujeme:
▪▪ v rámci projektu Ovoce do škol – Zdravá
výživa,
▪▪ Normální je nekouřit,
▪▪ na závěr roku tradiční spaní ve škole s programem.
Všechny rodiče srdečně zveme na závěrečnou
besídku, která se koná 21. 6. 2018.

Krásné léto přeje kolektiv ZŠ Hnátnice
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Připravované akce
29. 6. - 1. 7.

Pouťový víkend (Pod Lipami)

5. 7.

21. ročník nohejbalového turnaje „O putovní pohár“

20. 7.

Sokolský turnaj v pétanque (Ali restaurant)

8. 9.

Myslivecké posezení spojené se střelbou

5. - 6. 10.
24. 10.  
28. 11.  
2. 12.  

Volby do zastupitelstva obce
Promítání dokumentárního filmu
(Dobrá Hnáta)
Promítání dokumentárního filmu
(Dobrá Hnáta)
Rozsvícení vánočních stromů

Vážení spoluobčané,
přeji vám hezké léto, teploučko,
sluníčko, klid, pohodu a příjemné
dovolené.
Jiří Dušek
starosta obce
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