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Úvodní slovo
Studený máj, ve stodole ráj. Říkali naši předkové. Letošní květen
byl po teplých jarech posledních
let opravdu trochu výjimečný.
A protože nejsme v době globální
výroby potravin vázání na úrodu
přímo v našem okolí, můžeme si
říci, že bude nejen hojná úroda,
ale i dobrý rok.

Z obce

Letní čas jistě přinese slunečné
a krásné dny, ale i déšť a bouřky.
Nenechme se počasím, stejně
jako náladou ve společnosti nebo
dohady s kolegou v práci, otrávit.
Letní déšť a bouřka jsou potřeba,
stejně jako výměna názorů s partnerem.

V současné době vzniká koncepční rozvaha celé akce včetně realizace části chodníků. Následovat
by měla tvorba stavební dokumentace a finanční příprava akce.
Jistě bude třeba narovnat některé
pozemkové vztahy, vzniklé rozšiřo-

Letošní rok je hlavně rokem příprav na větší akce. Správa a údržba silnic zaregistrovala naši loňskou žádost o opravu živičného
povrchu na komunikaci 3606 a zařadila její přípravu do plánu příštího roku.

váním silnice, a realizovat výkupy
vybraných dotčených pozemků.
Jsou připraveny další opravy obecních cest (v lokalitě nových domů
pod Žampachem a část cesty ke
Skalickovu statku) a dvoru za bývalou poštou v celkové hodnotě
téměř 1,8 mil. Kč. Před asfaltováním povrchu proběhne i výstavba odvodnění, opravy opěrných
zdí a terénní úpravy. Průběžně se
opravují kamenité povrchy obecních cest.

Užívejme tedy léto s ranním zpěvem ptáků, bubnováním deště,
dotyky silného slunce, relaxujme
při práci i odpočinku. Věnujme se
svým zálibám i povinnostem, ať
jsou naše myšlenky stejně hřejivé
jako sluneční paprsky nebo blahodárné jako chladivý déšť. Krásné
léto!
Karel Beran
místostarosta
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Finišuje také úprava prostor po
bývalé poště, kde vznikne nový
byt. Ten by měl být hotov do
30. 6. 2019. Je také připravena obnova a přemístění plakátovacích
ploch. Dojde k jejich výměně a ve
většině případů i změně polohy.
V běhu je přepracování projektové dokumentace a výkup pozemku pro nový zastávkový záliv
v prostoru u slévárny. Ten bude
umístěn téměř proti stávající ploše ve směru na Ústí. S realizací se
počítá v příštím roce.
Zastupitelstvo obce na svém posledním veřejném zasedání schválilo zadání projektové dokumentace ke stavebnímu povolení pro

lokalitu Nad Rybníčkem (Prauzákem), kde po přivedení vody, plynu, elektřiny a kanalizace vznikne
pět stavebních parcel.
Obecní zaměstnanci, kteří mají
na starost nejen sekání obecních
pozemků a hřbitova, což je nejvíce vidět, zajišťují hlavně provoz
obecního vodovodu a kanalizace,
čistí a vyžínají obecní lesy také zasažené kůrovcem, poskytují servis
provozu školky a školy, udržují
sportovněkulturní areál Pod Lipami. V budoucnu by měla k jejich
činnostem také patřit správa dvora pro shromažďování odpadů, na
který vzniká studie.

Palčivým problémem je vhodný
prostor pro činnosti spojené s výkony této pracovní skupiny. Dílna
za bývalou poštou je stavebně
nevhodná a pro větší techniku
špatně přístupná. Jednání s majiteli vhodných prostor v obci zatím
k ničemu nevedla.
Do podzimu bude za podpory Pardubického kraje zrestaurována
socha Sv. Panny Marie, která je
umístěna na pozemku J. Vyčítala
a bude přemístěna na prostranství V Nebíčku. Současně uvažujeme společně s obcí Lanšperk
a Lesy ČR o obnově sochy Sv. Václava ukradené v roce 2012.
Karel Beran
místostarosta

Občanské soužití
V nastávajícím letním období se
již dostaly do plného proudu práce okolo domu, mimo jiné i sekání
trávy a zpracování dřeva. Chápeme, že je někdy obtížné skloubit
pracovní a rodinné povinnosti
s vhodným časem na tyto práce.
Je jen na nás, abychom si vyšli
vstříc, zpříjemnili si chvíle odpočinku a neobtěžovali své okolí,
sousedy a známé zejména nad-

měrným hlukem z pracovních
nebo sportovních aktivit v časech,
kdy se předpokládá všeobecný
klid určený k relaxaci.
Tím jsou myšleny zejména neděle a večerní hodiny všedních dní.
Protože nejsme zastánci příkazů
daných obecně závaznými vyhláškami, prosíme spoluobčany o dodržování těchto základních pravidel:

▪▪ sekání trávy, řezání dřeva,
provozování činností
způsobujících nadměrný hluk
pouze ve všedních dnech
a sobotu do 19.00,
▪▪ dodržování provozních řádů
sportovišť,
▪▪ dodržování pravidel
bezpečného provozu na
pozemních komunikacích zejména rychlosti jízdy.
zastupitelstvo obce
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Ze života zájmových organizací
T.J. Sokol Hnátnice
Vážení občané, dovolte mi vás nejprve pozdravit a hned poté informovat o dění v hnátnické sokolské jednotě. V uplynulém půlroce
jsme se opět snažili vytvářet jak
pro členy sokola, tak pro ostatní,
příležitosti ke sportovnímu i společenskému vyžití. Základní náplní sokola je samozřejmě podnítit
děti i dospělé k pohybu. V Hnátnici mají sokolové všech věkových
kategorií možnost cvičit v oddílech všestrannosti. Děti se v pravidelných tréninkových hodinách
učí stolní tenis a florbal. Funguje
oddíl nohejbalu, ten se společně
se stolním tenisem účastní organizovaných soutěží.
Oddíl florbalu je určen pro děti
základní školy, schází v sokolovně druhým rokem každé pondělí
v 16.30 hodin. Vzhledem k tomu,
že dětí v Hnátnici není tolik jako

ve městech, hrají kluci s děvčaty
společně. Nemáme žádné soutěžní ambice, hlavním cílem je, aby
se děti rozpohybovaly, zasportovaly si a v neposlední řadě, aby se
sešly děti z hnátnické školy s těmi
staršími, které již dojíždějí do škol
v okolních městech. Hráči a hráčky si popovídají, hrají se pohybové
hry, není to všechno jenom o florbalu. Rádi bychom však své řady
rozšířili. Florbal je kolektivní sport
a je tedy nutné proti sobě postavit
2 týmy. Bohužel v jarním období
je účast vždy nižší než na podzim.
Proto bychom začátkem příštího
roku chtěli v hnátnické základní
škole mezi dětmi více rozšířit povědomí o tom, že je možné si jít do
tělocvičny zasportovat. Věříme, že
se v novém školním roce sejdeme
v dostatečném počtu a oddíl florbalu bude i nadále pokračovat.
Oddíl stolního tenisu se v uplynulé sezóně zapojil, ostatně jako

každý rok, do mistrovských soutěží pod Českou asociací stolního
tenisu. Do mužských soutěží jsme
přihlásili 2 družstva, naposled
z důvodu věku hráčů nás reprezentovali dorostenci. Družstvo
A mužů po loňském postupu do
Regionálního přeboru II. třídy podávalo konstantně vynikající výkony a odměnou je postup do nejvyšší regionální soutěže RP I. třídy
z druhého místa tabulky. Tým hrál
v sestavě Petr Hubálek, Vladislav
Aliger, Adam Procházka, Martin
Melichar a Martin Šmajzr. Posledně jmenovaný hráč je soutěžním
nováčkem, přesto se s úspěšností
60,61 % zařadil na 16. místo v tabulce hráčů RP II. třídy. Co do
úspěšnosti se na 7. místo dostal
Petr Hubálek s 75,86 %, osmý byl
Adam Procházka s 75,36 %, Vladislav Aliger dosáhl na 36 % a Martin Melichar na 16,22 %.
B mužstvo prvním rokem soutěži-
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lo v RP IV. třídy a zaplatilo nováčkovskou daň v podobě posledního
11. místa. Zatím bez jakýchkoliv
zkušeností s výkonnostním pingpongem dokázalo jednou zvítězit
a dvakrát remizovat. Svými výsledky tým držel Martin Šmajzr, který
ve své premiérové sezóně mohl
startovat za obě naše družstva.
S úspěšností 91,18 % byl v soutěži
druhý nejlepší. Sekundovat se mu
pokoušeli Jan Kubelka, Jan Sysr,
Jan Babák, Jiří Kroul a Vít Červinka. V případě absence vypomohli
Martin Melichar a David Procházka.
Junioři naposled bojovali v Regionálním přeboru dorostu v sestavě
Adam Procházka, Martin Melichar
a Ivetka Hnátnická. Všem je letos
18 let a zařazují se mezi dospělé.
Soutěž byla velmi slabě obsazena,
pouze pěti týmy, mezi kterými dominovalo Ústí nad Orlicí. Ostatní
svou kvalitou výrazně zaostávaly
a v zápasech s nimi si naši doslova
nezahráli. Napínavé tak byly pouze zápasy s Ústím, zejména první,
ve kterém jsme sahali po remíze.
Prohráli jsme však 4:6, druhý pak
jasně 2:8 a obsadili jsme konečné
2. místo. Adam a Martin výraznou měrou i letos vypomohli při
trénincích nejmladších dětí. Ty se
schází v pátek vždy od 16.30 hodin v sokolovně a tréningy jsou
otevřené pro všechny děti od 6
let. V současné době chodí hrát 9
dětí.
Dne 26. 12. 2018 jsme se, jak
tradice velí, sešli na turnaji rekreačních hráčů stolního tenisu
v hnátnické sokolovně. Do soutěží
se bohužel přihlásilo letos pouze
8 dospělých a 6 dětí do 15 let. Výhodou nízké účasti bylo, že si každý zahrál s každým a výsledky tak
nemohly být spravedlivější. Těsně
nakonec zvítězil Honza Kubelka
před Naďou Adamcovou a Karlem
Uhlířem. Tradiční dík patří sponzo4

rům, kterými i letos byli T.J. Sokol
Hnátnice, A.B.V. s.r.o., Mediate
s.r.o. a Jiří Petráček. V dětské soutěži byl tentokrát nejlepší Zdeněk
Hubálek ml. před Michalem Zítkem a Dominikem Maixnerem.
Dne 28. 12. 2018 proběhl 10. ročník Memoriálu Jiřího Pražáka tradičního nohejbalového turnaje. Bohužel i tento turnaj se potýkal s menší účastí, sešly se pouze
3 týmy, ale i tak jsme si výborně
zahráli a mohli se trochu rozhýbat
mezi svátečním lenošením. Turnaj
vyhrál tým Hnátnice „A“ ve složení
Míra a Jirka Applovi a Adam Nastoupil. Druhé místo patřilo týmu
Hnátnice „B“ ve složení Miloš Vyčítal, David Pražák a Jiří Petráček,
třetí skončilo družstvo Sobkovic.
Mezi svátky se uskutečnila i klání
líných (podotýkám, že název přesně nevystihuje charakteristiku
hráčů) tenistů.
Pro občany jsme 23. února 2019
přichystali lyžařský zájezd na Šerlich s možností sjezdového a běžeckého lyžování v Deštném nebo
polském Zielenci.
Dne 9. 3. 2019 ve 20 hodin jsme
v hnátnické sokolovně odstartovali v pořadí 11. Sokolský maškarní
ples a účast předčila naše očekávání. Počet 232 účastníků se pohyboval na hranici kapacity tělocvičny. Přesto jsme si všichni užili
krásný večer a noc v maskách. Tradičně jsme vyhlásili nejúspěšnější
kostým, tentokrát se nejvíce líbila
hromadná maska „Kohout se slepicemi“. Využili jsme služeb profesionálního fotografa a nechali se
zvěčnit v přestrojení, vhod přišlo
občerstvení formou rautu, po losech do tomboly se jen zaprášilo.
Hlavní cenu - wellness víkend věnovala firma A.B.V. s.r.o. Do tance
nám zahrála skupina FISHBAND,
tanečním vystoupením se prezentovalo uskupení Česká Beseda

Lukavice. Příští rok se ples bude
konat 7. 3. 2020.
3. 5. 2019 se v sokolovně T.J. Sokol
Hnátnice od 16 hodin uskutečnil
Memoriál Libora Hubálka, vzpomínkový turnaj ve stolním tenise
pro soutěžní hráče.
Dne 16. 5. 2019 od 16 hodin na
fotbalovém hřišti za školkou proběhly atletické závody pro mládež
všech věkových kategorií. Dvacet
dětí soutěžilo ve sprintu, skoku do
dálky, hodu kriketovým míčkem
a ve vytrvalostním běhu.
Tělocvičná jednota uspořádala
v sobotu 25. května již 47. ročník
turistického pochodu Kolem Hnátnice. Startovali jsme u obecního
úřadu průběžně od 9 do 10 hodin. Připraveny byly pěší trasy na
8 a 16 km a cyklotrasy 20 a 50 km.
Pochodujících jsme napočítali 278
a na kole se vydalo 40 cyklistů. Každý účastník si odnesl upomínku
a vylosovaní i věcné ceny. K poslechu a tanci Pod lipami vyhrávala
živá kapela.
Tento rok je pro naši jednotu významným i proto, že se 16. 3.
uskutečnila volební valná hromada T.J. Sokol Hnátnice, částečně
jsme obměnili výbor, přivítali jsme
dva nové členy Renátu Motlovou
a Miloše Urbana.
Budete-li mít chuť, přijďte se
zúčastnit anebo jen podívat na
22. ročník nohejbalového turnaje trojic O putovní pohár, který
pořádáme dne 5. 7. 2019 na kurtech Pod lipami nebo na Sokolský
partnerský turnaj v petanque dne
12. 7. 2019 do Ali restaurantu. Pro
děti budeme organizovat v první
polovině září sportovní den.
za T.J. Sokol Hnátnice
jednatel Jiří Procházka

Sbor dobrovolných
hasičů
Nový rok začal pro náš sbor přípravou tradičního Hasičského
plesu. V sobotu 26. ledna skupina
Chitaband a pan kouzelník pobavili víc než stovku účastníků plesu,
pro které bylo připraveno občerstvení i bohatá tombola. Začátkem
roku také zástupci našeho sboru
navštívili výroční valné hromady
okolních hasičských sborů, Sokola
Hnátnice a Mysliveckého sdružení
Podhradí, kde načerpali inspiraci
pro další činnost.
V březnu jsme dvakrát vyrazili do
lesa zasázet stromky do obecních
lesů za Mrchoviskem a k Šušku.
Sázení habrů, smrků a jedlí bylo
zakončeno opékáním kvalitní uzeniny, pokud to podmínky dovolily.
Před Velikonocemi jsme, jako každý rok, uklidili příkopy. Je zajímavé, kolik se sněhem napadá přes
zimu odpadků.
V neděli 28. dubna proběhlo
v Ústí nad Orlicí představení nového praporu Okresního sdružení
hasičů. Tam jsme s našim krásným praporem nemohli chybět.
Slavnostní nástup se konal na náměstí, vlastní slavnost v kulturním
domě. Akce se zúčastnilo více než
čtyřicet sborů se svými prapory,
zástupci měst a obcí včetně hejtmana Pardubického kraje.

Pálení čarodějnic jsme uspořádali, jako již několik let, na hřišti za
školkou. Spolek Dobrá Hnáta připravil odpolední program pro děti
a my hranici a občerstvení. Zatímco se kůrovec smažil spolu s čarodějnicí na hranici, návštěvníci si
pochutnávali na opečených kuřatech a dalším občerstvení. Byl to
příjemný, i když chladnější večer.
Činnost zásahové jednotky se i nadále skládá z pravidelných měsíčních školení a prověřování techniky a také cvičení a zásahů. Dvakrát
jsme asistovali při pálení klestí
a větví, kdy hrozilo rozšíření ohně
na louky a do lesa. Ostrý zásah
proběhl ve čtvrtek 4. dubna ve
12:25, kdy naše jednotka likvidovala společně s jednotkou Hasičského záchranného sboru z Ústí
nad Orlicí a s hasiči z D. Dobrouče a Letohradu požár Moravcova
lesa v Šušku, kde došlo k rozhoření ohniště vlivem větru po dvou
dnech od pálení.
V pátek 17. května se parta ve složení Víťa Smola, Karel Beran nejml., Miloš Hůlka, Vojta Kočí, Jirka
Pražák, Patrik Vebr, Robert Kopecký ml. zúčastnila okrskové soutěže
v Dolní Dobrouči, kde získala třetí
místo.
Na cestě je také nový dopravní
automobil, který bude financován
z dotací Generálního ředitelství
záchranných sborů, Pardubického

kraje a částečně obcí Hnátnice.
V březnu byly dopřesněny a odeslány technické podmínky pro výběr vozu. Obec převzala dotační
smlouvu z rukou hejtmana Pardubického kraje. Předběžně bylo
osloveno několik dodavatelských
firem a nyní se čeká na smlouvu
s GŘ záchranných sborů. Následovat bude výběrové řízení a předpokládané dodání do konce roku.
Sice nám studený a vlhký máj
snížil riziko požárů, které hrozily
zejména z jara při pálení v lesích,
přesto vás žádáme o obezřetnost
při práci i zábavě s ohněm. Nevadí nám práce při likvidaci požárů
a nehod. Horší je neštěstí a ztráty spojené s takovými událostmi.
Buďte opatrní!
Přejeme příjemné prožití léta
a dovolených.
za výbor SDH
jednatel Karel Beran

Ohlášení pálení
https://paleni.izscr.cz/
Aplikace slouží k ohlášení plánovaného pálení místně příslušnému Hasičskému záchrannému sboru kraje.
Nahlášením pálení nedochází k jeho
schválení, je pouze evidováno Operačním a informačním střediskem
hasičského záchranného sboru. Evidence slouží výhradně pro možnost
ověření místa pálení s možným nahlášením požáru. K hlášení nepoužívejte
tísňová čísla tísňového volání!
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Mateřská škola Hnátnice
Druhou polovinu školního roku
jsme prožili ve sportovním a soutěživém duchu. Zima byla dlouhá,
proto školka žila nejen Sněhulákovým dnem, ale i karnevalem a prvním tanečním plesem, který se velice povedl. Děti si domů odnášeli
dárečky z tomboly a naučili se také
společenskému tanci.

Jaro nám přineslo hlavně radost
z teplého počasí, a proto jsme se
s chutí pustili do dalších aktivit.
V březnu jsme zahnali nadobro
zimu pryč a vynesli jsme k potůčku Moranu. V dubnu k nám přijela Policie ČR s výchovně vzdělávacím programem a ukázkou
výcviku psů na školní zahradě.

S příchodem jara je naše školka
plná barev, smíchu a radosti, proto
jsme si tento pocit nenechali sami
pro sebe a na pár hodin se podělili
s ostatními o příjemnou atmosférou naší školky Dnem otevřených
dveří. Děti se podílely na výzdobě
tříd, pomáhaly při pečení dekoračních perníčků a připravovaly si krátké vystoupení pro návštěvníky. Ti
si měli možnost prohlédnout a zavzpomínat na uplynulá léta strávená ve školce prostřednictvím fotograﬁí, videoprezentace a kroniky
školky.

Taktéž jsme začátek jara oslavili
velikonočními zvyky. Pozvání na
velikonoční tvoření přijala řada
rodičů a společně se svými dětmi zdobili kraslice a velikonoční
perníčky. Koncem dubna k nám
do školky přiletěli čarodějové
a čarodějky na čarodějnický slet.

Paní učitelky, společně s dětmi,
předvedly, jak se děti rozvíjí v preventivních programech Školáček
a Povídálek, základech hry na ﬂétnu, ale i v běžných aktivitách, které
rozvíjí osobnost dítěte.
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Všichni jsme si zde uvařili kouzelný lektvar a strávili spolu krásné
čarodějnické dopoledne. Začátek
května se nesl v duchu příprav na
oslavu Dne maminek. Děti si pro
rodiče připravily hudebně pohybové vystoupení a popřáli všem
svým maminkám, protože právě
jim patří největší dík za péči o ně.
Šikovnost a píle dětí vykouzlila
nejeden úsměv na tváři rodičů,
ale i ostatních návštěvníků.
Poslední měsíce letošního školního roku, patří také sedmi našim kamarádům - předškolákům,
kteří byli přijati do ZŠ. V červnu
se s nimi rozloučíme společně na

školní zahradě, kdy je budeme pasovat na školáky a prožijeme krásné společné odpoledne s programem a opékáním špekáčků. Také
se už všichni těšíme na společný
výlet na zámek Potštejn, kde se
účastníme pohádkového programu.
V letošním školním roce je školka
zapojena do projektu obnovy a
modernizace školní zahrady s řadou herních edukativních prvků.
Projekt je realizován za finanční podpory MAS Orlicko a obce
Hnátnice, kterým děkujeme.
Chceme však poděkovat také
všem rodičům, kteří se na úpravách podíleli. Především děkuji
panu Mazálkovi za dodání laviček
a bylinkových zahrádek. Také děkuji panu Tothovi za palety, které
školce věnoval, dále paní Kopecké
za finanční příspěvek na obnovu
zahrady a paní Motlové za dodání
travin a keříků.

Školní rok se pomalu chýlí ke konci a my všichni se těšíme na léto,
prázdniny a mnoho zážitků, které
se s nimi pojí. Nezbývá nám než
poděkovat všem, kteří se po celý
školní rok podíleli na tom, aby se
dětem ve školce líbilo a prožily zde
vše, co jim dělá radost a rozvíjí je

v tom správném směru. Přejeme
vám krásné léto a v září opět na
viděnou!
Kolektiv MŠ Hnátnice

Farní okénko
Nový rok přinesl nové výzvy a události.
Farnost Dolní Dobrouč, jejíž jsme
součástí, by ráda navázala na tradici společných farních poutí. Byla
plánovaná pouť 4. 5. 2019 na Svatou Horu u Příbrami, ale velký autobus se nenaplnil a malý se nepodařilo na poslední chvíli zajistit…
Pouť byla zrušena. Pro příští rok je
v plánu navštívit poutní místo Mariazell v Rakousku. Realizace bude
záviset na zájmu nejen farníků.
Letos v listopadu budeme slavit 30. výročí svatořečení Anežky
Přemyslovny. K této příležitosti se
připravuje národní pouť do Říma
nebo do Prahy. Podrobnosti budou projednávány koncem léta.

Na tomto místě bych ráda poděkovala obci Hnátnice za rekonstrukci brány před kostelem. Nyní
je vstup do areálu kostela důstojný. Péče o kostel je velká výzva
a hodně starostí.
Zde v Hnátnici nás čeká pouť –
v neděli 30. 6. v 11 hodin bude
mše svatá. A na začátku září bude
posvícení - v neděli 8. 9. 2019
v 11 hodin mše svatá.
Všem přeji krásný prázdninový
čas, a ať v době dovolené načerpáme tak potřebnou energii
a nadšení.
Eliška Kovrzková
Podrobnější informace
www.farnostdobrouc.cz
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Myslivecký spolek
Letos v únoru to byl již dvacátý
druhý smrk, kterým jsme vyzdobili sál v hostinci U pstroužka na
náš Myslivecký ples. Po sále jsme
vyvěsili myslivecké trofeje a vše
dozdobili větvičkami a krepovým
papírem.
Připravili jsme bohatou mysliveckou tombolu. V tombole bylo sele
divokého prasete, jeden kus srnčí
zvěře, zajíc polní, kachna divoká
a několik porcí baleného masa.

V tombole ani nechyběly ceny od
našich sponzorů, tímto bych jim
chtěl ještě jednou poděkovat.
Jak večeře se podávalo zvěřinové
menu, kdo ochutnal, tak nelitoval. K tanci a poslechu hrála kapela FLECK BAND z Dlouhé Třebové
a tancovalo se do dvou do rána,
kdy byl ples ukončen.
Všem děkujeme za účast a těšíme
se na další setkání.

Myslivecké posezení spojené se
střelbou na asfaltové holuby. Začínáme v 9 hodin a zvěřinová jídla
se budou prodávat od 11 hodin.
Doufáme, že nám bude přát počasí a těšíme se, že nás přijdete
podpořit.
S pozdravem Myslivosti zdar
Petr Hrdina

7. září 2019 pořádáme na Myslivecké chatě Lesanka již tradiční

Myslivecký spolek Podhradí Hnátnice
Vás srdečně zve na
22. Myslivecké posezení
spojené se střelbou
v sobotu 7. září 2019 od 9 hodin
na myslivecké chatě v Hnátnici
Myslivecká kuchyně zajištěna od 11 hodin.
(srnčí svíčková, kančí pečeně, zvěřinový guláš)
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Spolek Dobrá Hnáta
Do roku 2019 jsme vkročili již
tradičním promítáním dokumentárního filmu. V lednu jste měli
možnost shlédnout německý film
Rebelská střední v Berlíně, který
navštívil nadprůměrně vysoký počet diváků, více jak dvacet.
V Ali restaurantu jsme promítali
také v únoru jihokorejský film Stát
se tím, kým jsem byl a v dubnu
film z oblasti vrcholového sportu
Za hranicemi možností. V této již
tradiční aktivitě budeme dále pokračovat od října, kdy vás zveme
na promítání ve středu 23. října.
Uvidíte brazilský film Piripkura
o původních obyvatelích amazonského pralesa. Do Vánoc pak budeme promítat ještě 20. listopadu, film vyberou hlasováním naši
říjnoví diváci.
V březnu se uskutečnilo další setkání pamětníků a zájemců o historii Hnátnice. Tématem byl tentokrát ochotnický život v Hnátnici.
O své vzpomínky se přišli podělit
paní Marie Sedláčková - Kopecká, pánové Miroslav Hanzelka
a Jiří Hejduk, manželé Plíhalovi
a řada dalších. K vidění byly dobové fotografie, plakáty a další
artefakty. Účastníci poslouchali
vyprávění pamětníků téměř dvě
hodiny a v družné debatě pokračovali i dlouho po oficiální části.

Na konci dubna jsme poprvé aktivitami pro děti rozšířili program
Čarodějnic každoročně pořádaných hnátnickými dobrovolnými
hasiči. Věříme, že se spolupráce
osvědčila, a rádi na ni v příštím
roce navážeme.

zda přispěli finančně, materiálně
nebo prací, patří jim náš velký
dík. A věříme, že po slavnostním
oteření na začátku podzimu vynaložené úsilí ocení i návštěvníci
centra.
Již nyní uvítáme náměty na využití. Máte-li nápad na pravidelnou
či občasnou aktivitu, přednášku…
ozvěte se, určitě se domluvíme.
Za Spolek Dobrá Hnáta

Přípravné práce Komunitního centra v budově KONZUMu stále běží,
ale mnohé už je hotovo – z velké
části elektroinstalace, zcela pak
rozvody vody a odpadů, obklady,
štuky, zbývá osazení základního
vybavení kuchyňky, část dlažby,
výmalba, položení zátěžového
koberce, dokončení elektroinstalace, pořádný úklid a pár dalších
drobností. Nic z toho by však nemohlo vzniknout bez nemalé řady
pracovitých dobrovolníků, podporovatelů a příznivců! A to včetně
všech dárců, kteří na konci loňského roku přispěli Spolku Dobrá Hnáta ve sbírce Společně za
úsměv, kde jsme od vás a KONZUMu získali celkem částku 3 679 Kč,
kterou jsme použili na nákup kuchyňské baterie a průtokového
ohřívače do kuchyňky.

Alice Červinková, 777 929 426,
alice.cervinkova@email.cz
Všechny informace o aktivitách
Dobré Hnáty a postupujících úpravách Komunitního centra najdete
také na Facebooku ve skupině
Dobrá Hnáta.

Nelze zde všechny příznivce vyjmenovat, ale bez ohledu na to,
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Základní škola Hnátnice
Chtěli bychom se s vámi podělit
o dění v naší škole v letošním školním roce.

Vánoční dílna
V předvánočním čase plném shonu
si někteří rodiče i prarodiče našli čas
a přišli si vyrobit s dětmi netradiční
adventní věnec. Za zvuku vánočních
písní a koled si mohli ochutnat vánoční cukroví, které jim děti upekly
na kroužku vaření.

Soutěž
s nakladatelstvím
Ventures Books
V prosinci jsme se s žáky 4. a 5. ročníku zúčastnili celorepublikové anglické soutěže s nakladatelstvím
Ventures Books. Naším soutěžním
videem jsme vybojovali první místo!
Poté nás navštívila zástupkyně nakladatelství a předala dětem první
cenu: výukové anglické hry od společnosti Regipio a knihy zjednodušené četby Pearson English Readers
v hodnotě 2000 Kč.

Noc s Andersenem
Tuto každoroční akci jsme zahájili
výstavou a prezentací knih ve školní
družině. Děti si následně mohly knihy prohlédnout, případně i vypůjčit.
Program jsme letos zaměřili především na dílo Ondřeje Sekory. Sku10

pinky žáků plnily různé zajímavé úkoly.
Členové vítězné skupiny obdrželi knižní
odměny. Závěr večera patřil tanečnímu
a pěveckému vystoupení našich žákyň
a diskotéce.

Matematické soutěže
Žáci 4. a 5. ročníku si vyzkoušeli své matematické a logické schopnosti kromě
Matematického klokana letos poprvé
i v online verzi matematické soutěže
Pangea. Naše škola se umístila v prvních 10 % v republice.

Přírodovědná soutěž
S příchodem jara se naši žáci začínají
připravovat na přírodovědnou soutěž,
která se každoročně koná v České Třebové. Letos se jí zúčastnilo osm žáků.
Nejlépe se umístila Sára Hofrichterová,
která v kategorii Poznávání rostlin získala 3. místo. Ani ostatní soutěžící se nenechali zahanbit a obsadili místa v první
polovině výsledkové listiny.

Program Exotická zvířata
a školní výlet
V lednu naši školu navštívila paní Němcová s programem Exotická zvířata. Kromě hadů, chameleonů, agam, nosálů,
ježků a opičky s sebou přivezla také několik psů. Děti se dozvěděly mnoho zajímavostí a mohly si na všechna zvířata
sáhnout nebo si je vzít do ruky. Protože
se nám všem program moc líbil, přijali
jsme nabídku k návštěvě jejich farmy ve
Vilémově v rámci školního výletu. Tam
na děti čekala opět spousta zvířátek
a zajímavých her a soutěží.
Do konce školního roku nás ještě čeká
závěrečná besídka ve středu 26. června,
na kterou vás srdečně zveme.
Krásné léto přeje kolektiv ZŠ Hnátnice
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Připravované akce
29. 6. - 30. 6.

Hnátnická pouť (30. 6. v 11 hodin mše svatá)

5. 7.

22. ročník nohejbalového turnaje O putovní pohár

12. 7.

Sokolský turnaj v pétanque (Ali restaurant)

30. 8.

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

7. 9.

Myslivecké posezení spojené se střelbou

8. 9.

Posvícení (v 11 hodin mše svatá)

23. 10.  

Promítání dokumentárního filmu Piripkura (Dobrá Hnáta)

20. 11.  

Promítání dokumentárního filmu (Dobrá Hnáta)

1. 12.  

Rozsvícení vánočních stromů

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