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Úvodní slovo
Vážení spoluobčané,
dlouho jsem přemýšlel jak uvést
další číslo Hnátnického zpravodaje. Hledal jsem inspiraci u Jeremy Clarkssona (Top Gear), ve
fejetonech Michala Viewegha
i v knihách československých cestovatelů dvacátého století. Nápad
nepřišel.
Vzpomínal jsem tedy na něco pozitivního, co potěšilo. A jen taková maličkost. Při nákupu sedačky
„z druhé ruky“ jsme se ocitli v Jablonci nad Nisou. Setkali se s neznámými lidmi a mezi řečí padlo,
že jsme přijeli od Ústí nad Orlicí
z malé vesničky Hnátnice. „Paní se
zeptala „není tam náhodou firma
Autoneum? ….
To že někdo od Liberce zná naše
údolí ústící k Tiché Orlici, mě velice překvapilo a hlavně potěšilo.
Našli jsme i několik společných
známých. Opět se potvrdilo, že
svět je malý. A to nejen díky moderní komunikaci, kdy se děje
něco na jižní polokouli a my to vidíme ve zprávách, ale hlavně díky
osobním kontaktům a spolupráci
mezi lidmi.

Važme si tedy společných chvil
osobních i pracovních a také naší
dlouhé a krásné vísky.
Karel Beran
místostarosta

Z obce
Děkujeme všem občanům, kteří
se zapojili do dobrovolných aktivit a pomáhali svým nasazením
a   optimismem zvládnout situaci
v   uplynulých třech měsících. Věříme, že se zkušenost z této spolupráce přenese i do dalších aktivit
v naší obci.
V krizovém období proběhlo
i   schválení rozpočtu obce, který se ale bude muset vypořádat
s očekávaným propadem příjmů.
Mnoho dotačních programů bylo
zrušeno. Vytipovali jsme proto
oblasti, kde bude možné uspořit
a zachovat tak rozpočet co nejvíce
vyrovnaný.
Chceme pokračovat v dlouhodobých projektech: opravy místních
komunikací, příprava projektů
chodníků a autobusové zastávky
Slévárna.

Zahájili jsme také jednání s architektem o přípravě studie veřejných prostranství obce, který nám
umožní dlouhodobě a koncepčně
rozvíjet naši obec v dalších letech.
Součástí příprav zadání bude i veřejná debata o návrzích a představách, co v naší obci potřebujeme.
Těšíme se, že do této debaty se
zapojí mnoho aktivních občanů
a společně tak vytvoříme vizi budoucího vzhledu Hnátnice.
Od dokončení kanalizace uběhlo
pět let a většina nemovitostí je
připojena. Rádi bychom toto období uzavřeli a proto během druhého pololetí tohoto roku budeme rozesílat výzvu těm, kteří ještě
nejsou připojeni a nemají s obcí
uzavřenou smlouvu, aby doložili
jakým způsobem likvidují odpadní vody podle zákona č. 254/2001
Sb. a jeho novelizace č. 113/2018
Sb. platné od 1. 1. 2019.
Přejeme všem klidné, pohodové
a slunečné léto, ať už jej letos strávíte v naší obci nebo na cestách.
za zastupitelstvo obce
Vít Červinka
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Ze života zájmových organizací
T.J. Sokol Hnátnice
Vážení občané, uplynulo půl roku
a mně je opět poskytnuta možnost vás ze stránek Hnátnického
zpravodaje pozdravit. Povídání
nebude nijak obsáhlé vzhledem
k tomu, že i činnost Sokola byla
na jaře ochromena hysterií kolem
„koronavirové krize“. Otázkou je,
zda spíše nejde o krizi společnosti
a státu, ve kterém žijeme. Politika
však není to, o čem bych tu měl
a chtěl mluvit.
Konec uplynulého roku se v naší
jednotě nesl ve znamení vánočních turnajů - 11. ročník Memoriálu Jiřího Pražáka v nohejbale trojic,
turnaj líného tenisu a 23. ročník
Memoriálu Josefa Moravce ve
stolním tenise. Ten se uskutečnil
1. svátek vánoční se v sokolovně
a sešlo se celkem 21 malých i velkých příznivci stolního tenisu. Jde
o turnaj amatérský, účastnit se jej
mohli poprvé i hráči nejnižší mistrovské soutěže. Kvalita hry i účast
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se tedy úměrně zvedly. Šestnáct
dospělých bylo rozděleno do dvou
skupin, kde se hráči utkali vzájemně v zápasech hraných na dva vítězné sety. Mezi osm nejlepších
postoupili Naďa Adamcová, Jan
Babák, Martin Stejskal, Jan Kubelka, Karel Uhlíř ml., Vítek Červinka,
Jiří Kroul a Zdeněk Veis.
Ve vyřazovací části se nejlépe dařilo posledně jmenovanému, který ve finále porazil poměrem 3:1
Martina Stejskala. V boji o třetí
místo uspěl Karel Adamec ml., jasně 3:0 zdolal Naďu Adamcovou.
Pořadí na dalších místech určil počet bodů získaných ve skupinách,
tedy 5. Jan Kubelka, 6. Vít Červinka, 7. Jan Babák, který své poslední zápasy musel ze zdravotních
důvodů vzdát. Na osmém místě
skončil Jirka Kroul.
Dětí soutěžilo celkem pět, zahrály si spravedlivě každý s každým
(každá s každou ). Pořadí po ukončení všech zápasů ovládl Michal

Zítko, který má tenisovou průpravu, za ním skončili Dominik Maixner, Šárka Červinková, Hanička
Červinková a Maruška Červinková. Ceny si rozdělily všechny děti
a osm nejlepších mužů a žen a to
díky sponzorům, kterými letos
byli T.J. Sokol Hnátnice, MEDIATE s.r.o., A.B.V. s.r.o., Petr Hrdina,
Jiří Petráček a Martin Stejskal.
Až do začátku března probíhalo
pravidelné cvičení a sportování
v oddílech Sokola. Dětský oddíl
florbalu se scházel v sokolovně třetím rokem každé pondělí
v 16.30 hodin, počet dětí se ustálil
a zahrát si chodilo osm dětí. Děti
pod vedením Miloše Urbana nemají žádné soutěžní ambice, jde
o radost z pohybu při setkání s kamarády. V podobném duchu probíhá i cvičení oddílu všestrannosti
dětí, mužů i žen.
Oddíl stolního tenisu měl přihlášená dvě družstva v mistrovských
soutěžích regionu Ústí nad Orlicí.

Mužstvo „A“ hrálo nejvyšší regionální soutěž, „B“ tým hrál přebor
IV. Třídy. Bohužel situace nedovolila odehrát celou soutěž s tím, že
pro příští sezónu žádné družstvo
nesestoupí. To znamená, že hnátnická družstva budou hrát stejné
soutěže a sezóna bude náročnější
neboť dojde k zvýšení počtu účastníků jednotlivých soutěží o postupující z nižších soutěží. „Áčko“
hrálo v sestavě Petr Hubálek, Vladislav Aliger, Adam Procházka,
Martin Šmajzr, Střídavě se v sestavě objevovali hráči týmu „B“. Za
něj nastupovali Martin Melichar,
Jan Kubelka, Jan Sysr, Jan Babák,
Jiří Kroul a Vít Červinka. V regionálním žebříčku hráčů Adam
Procházka figuruje na 6. místě,
Petr Hubálek na 18. místě, Martin Šmajzr na děleném 51. – 60.,
Vladislav Aliger na děleném 161.
– 180., Martin Melichar a Jan Kubelka na 181. – 200., Vítek Červinka, Jan Babák, Jirka Kroul a Honza Sysr na děleném 201. místě.
Adam nastupoval v rámci střídavého startu i v krajském přeboru
za klub Orel Orlice. Oddíl pro děti
organizuje v pátek vždy od 16.30
hod. v sokolovně tréninky otevřené pro všechny děti od 6 let. Před
nucenou přestávkou si chodilo zahrát 6 – 8 dětí.
Dne 7. 3. 2019 se nám v hodině dvanácté podařilo uspořádat
12. Sokolský maškarní ples. Vzhledem k loňské účasti 232 hostů
a překročení kapacity sokolovny
jsme se rozhodli poněkud pozměnit organizaci a přistoupili na
systém povinné rezervace. Lze obtížně soudit, zda tato změna nebo
předtucha blížících se neblahých
událostí, se podepsaly na ani ne
poloviční účasti… Přesto jsme si
zábavu užili, vychutnali si tradiční raut, zvěčnili se na památku
v maskách, odnesli si hodnotné
ceny z tomboly, ten nejšťastnější hlavní cenu - wellness víkend

věnovaný firmou A.B.V. s.r.o. Na
poslední chvíli došlo ke změně kapely, za indisponovaný FISHBAND
zaskočila letohradská La Muzica, která rozhodně nezklamala.
Obohaceni jsme byli vystoupením dvou zdatných tanečnic pole
dance. Ocenění za nejlepší masku
si v hodnocení účastníků plesu
odnesli „cirkusáci“ pod vedením
principálky Petry Zítkové.
Bohužel většinu plánovaných akcí
jsme uskutečnit nestihli. Dosud
neproběhla valná hromada jednoty, která by uzavřela rok 2019,
zrušen byl Pochod kolem Hnátnice, včetně cyklovýletu. Nemohli
jsme odehrát Memoriál Libora
Hubálka, vzpomínkový turnaj ve
stolním tenise pro soutěžní hráče,
sejít se na atletických závodech za
školkou.
V čase, kdy se společenský a sportovní život vrací k normálu, vás
chceme pozvat k účasti na těchto
Sokolem připravovaných událostech:
23. ročník nohejbalového turnaje
trojic O putovní pohár, který bude
probíhat na kurtech Pod Lipami
dne 5. 7. 2020.
Sokolský turnaj v pétanque,
jenž bude mít svůj začátek dne
7. 8. 2020 od 16.00 hod. v Ali restaurantu.
Valná hromada T.J. Sokol Hnátnice, jež bude zahájena dne
24. 10. 2020 v 18.00 hod. v Ali restaurantu.
Oslavy 100 let hnátnického Sokola
připravujeme vzhledem k opatřením kvůli koronaviru až na příští
rok.
Přeji všem pevné zdraví a co nejvíce příjemných letních zážitků, třeba při sokolských akcích.
za T.J. Sokol Hnátnice
jednatel Jiří Procházka

Sbor dobrovolných
hasičů
Máme za sebou první polovinu
roku s magickým číslem 2020. Zatím je možno konstatovat, že jsme
se setkali se situací, kterou nikdo
z nás nezažil. Až větší časový odstup nám umožní (spíše dalším
generacím) spravedlivé zhodnocení vzniklého stavu a jeho řešení.
I činnost našeho sboru byla ovlivněna, ale jak si můžete přečíst
dále ne tak zásadně.
Hned v lednu jsme připravili tradiční hasičský ples na sále
U Pstroužka. Skvělá kuchyně, dobré pivo, velká tombola i hudba potěšilo více než 100 účastníků, kteří
se dobře bavili do ranních hodin.
Další společenskou akcí, kterou
jsme pořádali, byl okrskový ples
v Dolní Dobrouči. Myslivci zajistili
kančí a abychom se nehádali bylo
připraveno se šípkovou omáčkou
i se zelím. Z tomboly si snad každý odnesl nějakou „hodnotnou“
cenu. Bohužel další plánované
akce nebylo možné uspořádat.
Jedinou „partyzánskou“ akcí byla
výsadba stromků v obecním lese.
V sedmi lidech jsme za krásného
počasí vysázeli skoro 1000 stromků (paseka byla tak velká, že zachování nařízení nebyl problém).
Z pohledu zásahové jednotky
byl začátek tohoto roku pro nás
opravdu štědrý na zásahy. Naštěstí šlo o požáry menšího rozsahu
a technické pomoci. Už v neděli 5. ledna ve 14:21 byl vyhlášen
poplach. Vznítila se trafostanice
ve firmě Autoneum. Na místo
zásahu jsme se dostavili s oběma
vozy. Pro Ford Transit, který jsme
převzali v prosinci, to byl první
ostrý zásah. Požár zlikvidovala
jednotka Hasičského zásahového
sboru, takže jsme se v novém roce
pozdravili s okolními hasiči a jeli
domů.
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V pondělí 10. února se zaklínil mezi
oplocení kotce v č. p. 155 pes. Po
příjezdu byl pomocí páčidla a kleští vysvobozen. Dalším zásahem
byl vznícený komín v č. p. 163.
Poplach byl vyhlášen hodinu po
půlnoci ve středu 25. března. Jednotka pomáhala zasahujícímu HZS
v uhašení hořících sazí v komíně
a zabezpečením půdních prostor,
do kterých se požár naštěstí nerozšířil.
Na Velikonoční pondělí v 11:37
vyjížděla naše technika s členy
zásahové jednotky do č. p. 190,
kde se vznítily výpary v komíně
digestoře. Také v tomto případě
naštěstí nedošlo k rozšíření požáru do prostoru domu. Při technické pomoci, proplachování odpadu
u chaty Lesanka, byla v sobotu
22. května zjištěna technická závada na hlavním zásahovém voze,
cisterně Škoda RTHP–CAS 25. Velký únik vzduchu z pneumatického
posilovače řízení neumožňoval ani
odjezd. Provizorní zaslepení okruhu řízení umožnilo opatrný převoz
k opravě do Ústí nad Orlicí.
Je znát, že vůz vyrobený sice v roce
1981, ale konstrukčně řešený v šedesátých letech minulého století,
bude vyžadovat větší pozornost
při kontrolách a zkušebních jízdách, ale i vyšší náklady na údržbu. Pro zásah je připraven nový
Ford s tím, že budeme, v případě
potřeby, odkázáni na vodu z vodovodní sítě, potoka a cisteren HZS
a okolních sborů.
Vyhlášení nouzového stavu a rozpoutaná mediální panika přinesly
našemu sboru další činnost a povinnosti. Jednotka byla z vlastních i obecních zdrojů vybavena
ochrannými prostředky a byli
jsme připraveni pomoci občanům
i organizacím.
Pod velením okresního sdružení
hasičů, byla naše jednotka zařaze4

na do systému zásobování nemocnic a úřadů ochrannými prostředky a dezinfekcí.

ZŠ Hnátnice

Naši členové v období od 21. 3.
do 30. 4. drželi deset denních
i nočních služeb a pohotovostí.
Čtyřikrát jsme byli vysláni do centrálního distribučního centra ve
Slatiňanech a převáželi dezinfekci
do nemocnice a městského úřadu
v Ústí nad Orlicí a Litomyšli. Věřím,
že data získaná z šíření neznámé
virové nemoci zajistí v budoucnu
klidnější zvládnutí situace v obdobných případech a přijatá opatření nebudou mít devastující vliv
na společnost a ekonomiku. Pro
nás to bylo novou zkušeností komunikace mezi složkami systému
ve vypjaté společenské situaci.

chtěli bychom vám poděkovat za
spolupráci během uplynulého mimořádného období, kdy jsme se
společně s žáky nemohli setkávat
ve školních lavicích. Tato situace
nebyla lehká pro nikoho z nás,
proto jsme rádi, že jsme ji společně zvládli. Chválíme žáky i rodiče
za přístup, se kterým si s danou
situací poradili, ať už se jednalo
o práci na zadaných úkolech nebo
spojení 4. a 5. ročníku přes videokonference.

Doufám, že s nadcházejícími letními měsíci se vrátí život do normálních kolejí a to nám umožní pozvat
vás na opožděné Pálení čarodějnic
nebo představení nového vozu.
Na závěr přehledu naší půlroční
činnosti přeji všem vedle štěstí
i pevné zdraví, silné nervy a zejména pozitivní zprávy.
za výbor SDH
jednatel Karel Beran

Vážení rodiče a přátele školy,

Těší nás, že se po návratu všechny
děti do výuky zapojily, aniž by na
nich dlouhá pauza byla znát. Věříme, že úspěšně zvládneme i poslední týdny tohoto školního roku,
i když stále v trochu nestandartním duchu. Akce, které jsme letos
bohužel nemohli uskutečnit, plánujeme dětem vynahradit v následujícím školním roce. O všem
Vás budeme informovat v příštím
čísle zpravodaje a na webových
stránkách školy.
Přejeme Vám nadále pevné zdraví
a pohodu do příštích dnů.
Kolektiv ZŠ Hnátnice

Mateřská škola Hnátnice
První pololetí školního roku
2019/2020 uteklo jako voda. Zimní
měsíce přinesly mnoho akcí, které
paní učitelky naplánovaly tak, aby
pro děti byly radostí a velkým zážitkem. Stejně jako v loňském roce
se v lednu konal Sněhulákový den,
kdy se celá školka proměnila v bílé
sněhuláky. Soutěžilo se, tancovalo,
zpívalo, děti stavěly iglú z cukrových kostek a domů si odnesly malé
dárečky.
Děti si užívaly také ve sportovním
duchu v místní tělocvičně Školkovou zimní olympiádu, zakončenou
vítěznou hymnou a odměnami pro
děti.
Aby děti více poznaly lesní zvířátka
nejen na obrázcích, do školky byl
pozván v rámci projektových dnů
pan myslivec Václav Jiráček s odborným výkladem o životě v lese
a názornými ukázkami vycpaných
lesních zvířat.

s tancem, tombolou, slavnostním
přípitkem a nechyběl ani krásný
tematický dort, za který chceme
poděkovat paní Simoně Halbrštátové.
Blížící se jaro přineslo čas pohádkových postav a s nimi spojený
karneval. Do školky přišel nejeden pirát a princezna. Tancovalo
se a děti si užily, společně s paní
učitelkami, pohádkové dopoledne.
V březnu nastaly neočekávané
změny spojené s koronavirovou
pandemií. Mateřská škola byla
uzavřena po dobu osmi týdnů.
Během této doby paní učitelky renovovaly školní zahradu a plánovaly další dobrodružné akce pro
naše malé kamarády. 11. 5. 2020

byla škola uvedena do běžného
chodu i pro děti.
Zápis nově příchozích dětí pro rok
2020/2021 proběhl 7. 5. 2020
pouze za přítomnosti rodičů. Ke
školnímu roku 2020/2021 jsme
zapsali 13 dětí.
Do konce školního roku nás čeká
loučení se sedmi předškoláčky,
kteří se už netrpělivě těší do základní školy.
V srpnu se po dlouholeté spolupráci rozloučíme s paní Ludmilou
Nejedlou a paní učitelkou Lenkou Lipenskou. Oběma zaměstnankyním děkujeme za dobře vykonanou práci a přejeme hodně
zdraví a osobních úspěchů.
Kolektiv MŠ Hnátnice

Do dětského světa patří rozvíjení
fantazie, a proto jsme již tradičně
pozvali k nám do školky divadélko
JO-JO s pohádkou Hrnečku vař.
Únor patří plesové sezóně nejen
dospělým, ale i našim dětem. Maminky oblékly své děti do společenského oblečení a společně jsme
se těšili na ples. Děti si užily ples
5

Kadeřnictví otevřeno
Kadeřnicky salon Iveta Hnátnická
Otevírací doba:
Po, Út, Čt, Pá - dle objednání
St - pro muže bez objednání
od 9 - 17 hodin

Farní okénko
Letošní zima byla mírná. Mělo následovat pěkné jaro, jenže se nám
to všem zkomplikovalo nákazou ze
světa. Všem se změnily podmínky
života. Byli jsme svobodní v cestování, rozhodování a trávení času
dle svých představ.
Situaci s virem COVID-19 nikdo
neznal, a tak jsme byli odkázání na
informace, které byly vyhlašovány
skoro každý den. I v naší obci se
situace vyvinula dobře a lidé si navzájem velmi pomáhali. Těm všem
bych chtěl moc poděkovat, těm
iniciativním co šili roušky, ti kteří
je rozváželi, obstarávali léky, jídlo
atd. Poděkovat hasičům, zdravotníkům a všem co se o vše postarali
v naší obci. Každý si našel způsob
jak pandemii zvládat a co dělat,
když jsou taková omezení. Dobrodiní se nemají zapomínat a žijme
v úctě ke všem lidem.
Snad se nenašel nikdo, kdo by situaci nebral vážně. Našli jsme si
jinou zábavu či povinnosti, a tak
to bylo i ve farním společenství,
když nebylo možné jít ani v neděli
na návštěvu bohoslužby, a to ani
o Velikonocích. Sice věřící sledovali v televizi mše svaté z Vatikánu
nebo přenosy zprostředkované
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z Prahy a Ostravy. Nicméně jsme
se zaměřili na jarní úklid v kostele,
ve věži, vylepšení vnitřku: dodání
a položení koberců, úklidu v lavicích u varhan a to vše po řádné
domluvě, abychom se nesetkávali
s ostatními kvůli případné nákaze.
V loňském roce jsme obdrželi občanský dar, vzácnou sošku „Pražského Jezulátka“, které je možné
shlédnout a je vystaveno k adoraci v presbytáři kostela sv. Petra
a Pavla. Došlo i na řešení vytápění
lavic, kde několik vytápěcích těles
bude nahrazeno úspornými nízkowatovými dekami, za přispění
obce, za což moc děkujeme. Občané v zimním období to jistě ocení při koncertech, mších atd.
Za to vše chci poděkovat všem
dobrovolníkům, za velmi dobrou a prospěšnou práci a že jsme
byli připraveni až se kostely mohly otevřít, což se také stalo a pan
farář Ing. Petr Fiala nás podpořil
v našem úsilí o údržbu místního
kostela jelikož je to památka ze
14. století a v naší obci tudíž nejstarší hned vedle románské křtitelnice.
V jedné meditaci jsem četl: „Kříž symbol křesťana, svět jej odmítá,

poněvadž se domnívá, že se vyhne
bolesti, vyhne-li se kříži, a neví,
že tomu, kdo porozumí, dokořán
otvírá duši pro království Světla
a Lásky: té lásky, kterou svět tolik
hledá, ale nemá!
Václav Jiruška
Podrobnější informace
www.farnostdobrouc.cz

Myslivecký spolek
Když se řekne konec roku, většina z nás si představí zimu, Vánoce a Silvestra. Pracovníci školství
si vybaví vytoužený červen, jinou
představu mají sportovci, divadelníci nebo třeba včelaři.
My myslivci máme konec mysliveckého roku na konci března. Končí
sezona, vše se hodnotí a uzavírá.
Letos nám do březnových dnů
zasáhl koronavirus. Celosvětová
pandemie a vyhlášení nouzového stavu omezila fungování celé
společnosti nevyjímaje té myslivecké. Byla zrušena nebo odsunuta většina akcí např. každoroční
výstava trofejí, zkoušky loveckých
psů, střelecké soutěže, myslivecké zkoušky, školení, konference,
schůze. Opatření v důsledku COVIDU-19 se pozvolna rozvolňují,
ale doba je stále nevyzpytatelná,
proto jsme se rozhodli zhodnotit
tento myslivecký rok až v příštím
roce společně s letošním. Přesto
uvedu pár informací.
V Hnátnici se od 1. 4. 2019 do
31. 2. 2020 střelilo 16 lišek, 5 zajíců, 3 srnci, 8 srn a 2 srnčata. Z dů-

vodu velkých škod od černé zvěře
jsme udělali několik naháněk navíc a čas strávený touto činností se
vyplatil. Střelilo se celkem 36 selat, 5 bachyní a 4 kňouři. Vidíte, že
nezahálíme.
Závěrem bych chtěl poděkovat
všem co se zůčastnili v únoru našeho mysliveckého plesu, ples se
podle mě podařil a stoupající počet hostů to dokazuje. Budeme se
snažit i v příštím roce ples připravit.

Úplným závěrem tohoto článku bych vás chtěl všechny pozvat 5. září 2020 na mysliveckou
chatu, kde připravujeme tradiční
myslivecké posezení spojené se
střelbou z brokových zbraní a pro
vás pro všechny s mysliveckou kuchyní. Věřím, že se v září sejdeme
v hojném počtu, dobré náladě
a přeji nám všem, ať se s nastálou
situací rychle vypořádáme.
S pozdravem Myslivosti zdar
Petr Hrdina

Myslivecký spolek Podhradí Hnátnice
Vás srdečně zve na
22. Myslivecké posezení
spojené se střelbou
v sobotu 5. září 2020 od 9 hodin
na myslivecké chatě v Hnátnici
Myslivecká kuchyně zajištěna od 11 hodin.
(srnčí svíčková, kančí pečeně, zvěřinový guláš)
7

Spolek Dobrá Hnáta
První polovina tohoto roku byla
určitě jiná, než si kdokoli v lednu
uměl představit. Tak jako ostatní
organizátoři i my jsme od 16. března zrušili všechny naplánované
akce. Pro většinu z nich se však
pokusíme najít nové termíny na
podzim.
Před vyhlášením nouzového stavu
jsme stihli uskutečnit dvě sousedské snídaně. Také jsme v lednu
promítli dokumentární film Sakawa a v únoru film Hlasy moře. Díky
Ludmile Vyčítalové proběhl druhý
a určitě ne poslední workshop
Malby akvarelem. Stále platí, že
účast na dalším workshopu není
podmíněna účastí na předchozím.
Může přijít kdokoli. S Monikou
Gottwaldovou jsme se učili péct
voňavý kváskový chléb. Vypadá
to, že v budoucnu nezůstane jen
u chleba a příště se zaměříme na
nějakou další pochoutku. Malé
děti s rodiči se stihly dvakrát potkat na Hudebních hrátkách pod
vedením Renáty Motlové. V březnu nás také navštívily sestry Kateřina Judith a Olga Alia Krulišovy
z České Třebové, kterou poutavě vyprávěly o svém cestování
po Íránu. Nechyběla ochutnávka

perských sladkostí a šafránového
čaje. Výstavu akvarelů Lídy Vyčítalové vystřídala výstava fotografií
Olgy Alii Krulišové Lovec megalitů,
kterou stále můžete v naší minigalerii vidět.
Ani v době koronavirové jsme ne-

zaháleli. Díky nasazení dobrovolných švadlenek: Pavlína Jakesch,
Růžena Michňová, Lenka Hýblová,
Milena Brožovská, Jaroslava Pražáková, Miroslava Dušková, Petra
Venclová, Jarmila Nacevová, Marianna Smolová, Pavlína Musilová,
Jana Kacálková, Ilona Koditková
a dalších, kteří věnovali materiály,
nebo pomohli s rozvozem roušek
jako Monika Gottwaldová, jsme
mohli v počátcích krize zásobit šitými rouškami prodavačky z KONZUMu, dobrovolné hasiče, pošťačky, paní lékařku a zdravotní sestru,
seniory a další potřebné v Hnátnici. Přebytky pak putovaly do Orlickoústecké nemocnice, Domova
důchodců a část roušek putovala
i do Španělska. Všem švadlenkám,
ale i dárcům materiálu a dalším
podporovatelům velmi děkujeme.

A co chystáme dále? Především
Vzpomínání na téma Zmizelé chalupy, které se nemohlo uskutečnit
v březnu. Bude v sobotu 7. listopadu. Od září se také již naplno
rozběhnout Hudební hrátky pro
nejmenší. Tato setkání jsou určena pro děti od dvou let v doprovodu rodiče. Povede je opět Renáta
Motlová. Pokračovat bude také
angličtina pro mírně pokročilé.
V případě dostatečného zájmu
bude otevřena i nová skupinka
pro začátečníky. Navážeme na tradici promítání dokumentárních
filmů v Ali restaurantu (21. 10.
a 25. 11.). Slíbenou přednášku
psycholožky Simony Hybšové na
téma puberta jsme přesunuli na
1. 10. Spřátelený Dramatický soubor Pancíř ze Žampachu nastudoval v posledních dnech nové divadelní představení a věříme, že se
nám opět podaří domluvit reprízu
i pro Hnátničáky stejně jako v loňském roce. Termín a místo vám
včas oznámíme. V sobotu 12. 9.
ve spolupráci se Sokolem proběhne dětský den.
Hned první sobotu v září se také
vrátí sousedské snídaně. Zastavte
se v Centru Hnáta kteroukoli první
sobotu v měsíci kdykoli mezi 8:30
a 9:30 na kus řeči, kávu, čaj či něco
k zakousnutí. Sami opravdu nic nosit nemusíte. Rádi vás uvítáme jen
tak. Program Centra Hnáty můžete obohatit i vy. Uvítáme jakékoli
nápady na přednášky, workshopy,
setkání, zájmové kroužky… Ozvěte
se, určitě něco vymyslíme.
Věříme, že si z nabídky akcí vyberete a těšíme se na setkání s vámi
Za Spolek Dobrá Hnáta
Alice Červinková, 777 929 426,
alice.cervinkova@email.cz
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