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Občané Hnátnice,

zdravím vás na sklonku tohoto 
zvláštního a na neočekávané a ne-
známé události bohatého roku. 
Už magické spojení dvou dvací-
tek možná napovídalo, že přijdou 
události, které změní chování jed-
notlivců i celé společnosti.

Záleží na úhlu pohledu i vlastním 
vnímání každého z nás. Někdo se 
nechal strhnout vírem zpráv, ně-
kdo dané situace zvládal s chlad-
nou hlavou. Přeji Vám rok 2021 
bez zbytečného stresu a v poho-
dě, kterou si svým rozumným pří-
stupem sami vybudujete. 

A samozřejmě hodně zdraví!

Karel Beran 
místostarosta

Z obce
Rezignace starosty obce

Při jednání zastupitelstva obce 
dne 8. 10. 2020 oznámil starosta 
Jiří Dušek rezignaci na mandát za-
stupitele a tím i na post starosty 
obce. I přes avízo tohoto kroku 
při zasedání v srpnu se do dnešní 

doby mezi zastupiteli nenašel kan-
didát, který by byl připraven vyko-
návat  funkci starosty. Uprázdně-
ný mandát zastupitele byl ihned 
19. 10. 2020 obsazen náhradní-
kem, ze  Sdružení nezávislých kan-
didátů - SOKOL Hnátnice, Mila-
nem Strnadem.

Funkce starosty obce  je neobsa-
zena  a kompetence byly  dle § 103 
odst. 6 zákona o obcích přeneseny 
na neuvolněného místostarostu 
Karla Berana. Osobní jednání jsou 
možná každou středu mezi 14:00 
až 17:00, případně po domluvě 
v jiný čas (kontakty zůstávají stej-
né jako na starostu).

Na závěr tohoto příspěvku je nut-
né poděkovat Jiřímu Duškovi za 
deset let obětavé práce pro naši 
obec!   

Kanalizace

Jistě jste si všimli, že dochází k vel-
mi čilému stavebnímu ruchu oko-
lo kanalizační sítě vybudované 
v letech 2014-15. Jaký je důvod? 
Minulá léta, jak víme, byla skoupá 
na srážky, podle sdělovacích pro-

středků zavládlo tzv. pětisetleté 
sucho. Malý úhrn srážek opravdu 
způsobil pokles hladiny spodních 
vod. Bohužel se proto neprojevily 
závady na vybudované kanalizač-
ní soustavě způsobené zejména 
špatnou kvalitou betonu lomo-
vých šachet.

Jejich popraskání (zejména dna) 
se neprojevilo větším nátokem 
a nebylo tedy rozpoznáno. „Na-
štěstí” letošní srážky zvedly hladi-
nu spodní vody, problém se pro-
jevil a vpodstatě na konci záruční 
doby bylo přistoupeno k opravám 
v rámci reklamace. Záruční doba 
se tímto prodlužuje až do jara 
2023.

V současné době jsou již vymě-
něny všechny dostupné šachty 
a sanují se místa, kde k výměně 
s technických důvodů dojít nemů-
že. Prosím o trpělivost při násled-
ných opravách, kdy je mokrá hlína 
v některých částech obce vyná-
šena i na komunikace. V jarních 
měsících zajistíme ve spolupráci 
se stavební firmou a hasiči úpravu 
terénu, zpevnění ploch a úklid. 

Úvodní slovo
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Obecní komunikace

I v letošním roce se podařilo opravit 
části obecních komunikací pomocí 
asfaltového koberce. Někde došlo 
jen k úpravám povrchu, případně 
vybudování štěrkopískové vrstvy. 
Další práce budou probíhat v jar-
ních měsících. Úpravy v celkové plá-
nované hodnotě téměř 2,5 mil. Kč 
jsou hrazeny z obecního rozpočtu. 
Současně byla podána žádost o do-
taci na Ministerstvo pro místní roz-
voj, která v případě schválení po-
kryje 75% vynaložené částky.   

Páteřní cesta

V souvislosti s pozemkovými úpra-
vami extravilánu (katastr obce 
mimo zastavěnou část) v letech 
2015 - 2016 byly zhotoveny projek-
ty tzv. páteřních komunikací. Bo-
hužel nedošlo ihned po dokončení 
reformy k jejich realizaci. Na kon-
ci prvního pololetí letošního roku 
rozhodl investor akce (MŽP České 
republiky) o uvolnění finančních 
prostředků na část připravených 
projektů.

V Hnátnici bylo dle přidělených fi-
nancí rozhodnuto o realizaci částí 
H2 a H11. Od obecního vodojemu 
nad areál ZESPA s vyústěním mezi  
č.p. 210 a 233. Od začátku října 
probíhá po vytyčení hranic úprava 
a vyspádování povrchu, zpevnění 
(vápnění a cementování), pokládka 
štěrku a položení drenáží.

V jarních měsících bude pokračo-
vat příprava povrchu pro asfaltový 
koberec (vodojem - areál Zespo) 
a emulzí kropený makadam (areál 
Zespo - vyústění u č.p. 210). Už prv-
ní částí celé soustavy vznikne pěk-
ný úsek cesty sloužící jak firmám 
obhospodařujícím okolní pozemky, 
tak sportovcům i očanům vyrážejí-
cím na procházku.   

Odpady

Zastupitelstvo obce (ZO) schválilo 
na svém jednání 16. 12. novelizo-
vanou obecně závaznou vyhlášku 
o poplatku za odpady. Částka za 
odpady se pro rok 2021 nemění. 
Důležitou změnou je splatnost 
k 31. 3., která vyplývá ze systému 
registrace nádob, účtování služ-
by a kontroly firmou Ekola Čes-
ké Libchavy. Svoz komunálního 
a tříděných odpadů bude realizo-
ván dle kalendáře zveřejněného 
na stránkách obce. Nebezpečný 
a velkoobjemový odpad bude 
svážen v intervalu jako v minu-
lých letech. Bioodpad a větve 
lze ukládat v obecních mobilních 
kontejnerech. Se změnou Záko-
na o odpadech, ke které by mělo 
dojít v roce 2021, dojde pravdě-
podobně ke změně systému pro 
tříděný odpad.  

Územní plán

V srpnu 2019 byl schválen Územ-
ní plán obce Hnátnice, který je 
základním plánovacím dokumen-
tem. Ten má za cíl racionalizaci  
prostorového a funkčního uspo-
řádání území v krajině a jejího 
využití s ohledem na udržitel-
nost a kvalitu navržených řešení. 
Na podzim byl podán podnět ke 
změně ze strany vlastníka pozem-
ků v katastrálním území Hnátnice. 

Protože změna územního plánu 
je věcí časově a zejména finanč-
ně náročnou bylo by vhodné, 
aby změn bylo provedeno více 
a náklady byly rozděleny. Pokud 
máte nějaké návrhy prosíme 
o jejich předložení. Ty budou po 
schválení ZO postoupeny zpraco-
vateli a posouzeny příslušnými 
odbory krajského úřadu. 

Generel obce

Ing. arch. Šafr se svým týmem 
byl pověřen zpracováním dru-
hé části Generelu obce Hnát-
nice na základě rozhodnutí ZO 
z 19. 10. 2020. Dříve než byla 
smlouva schválena, podnikli čle-
nové ZO a architektonické kance-
láře prohlídku zajímavě řešených 
úprav obcí v okolí řeky Bečvy. 
Termín zpracování druhé etapy 
je březen 2021. Očekáváme uce-
lený pohled na naši obec, který 
vychází i z připomínek občanů po 
jarní schůzce, návrhy řešení ve-
řejného prostoru i jeho jednot-
livých součástí. Následovat bude 
další veřejné projednání návrhu.

Architekt bude spolupracovat 
i na projektování chodníků a pří-
pravě opravy a optimalizace sil-
nice 3606.

Karel Beran 
místostarosta 
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Veřejná 

prostranství 

 v Hnátnici

Veřejná prostranství obce

Dne 18. 9. 2020 proběhlo v pro-
storách sálu Hospůdky Kino první 
veřejné projednání připravova-
né studie veřejných prostranství 
obce Hnátnice - Generel obce. 
Jednání se zůčastnilo přes 40 
občanů a pod vedením týmu 
Ing. arch. Šafra proběhlo předsta-
vení jednotlivých oblastí, kterými 
se bude studie zabývat.

Poté asistovali u hlavní části setká-
ní, kdy zapisovali připomínky a ná-
vrhy obyvatel k tématu projektu, 
a to ve 3 kategoriích - silné strán-
ky Hnátnice (plusy), slabé stránky 
(mínusy), návrhy (příležitosti).

V poslední části obyvatelé tyto 
připomínky ohodnotili určitým 
počtem bodů dle důležitosti. 

Generel obce má být vizí, jak 
v příštích letech nakládat s veřej-
ným prostorem. Bude podkladem 
pro další rozhodování o upravách 
návsi, cest, chodníků, zeleně, 
obecních budov a ploch, zastávek 
a podobně. Rámcově popíše prin-
cipy fungování našeho veřejného 
rostoru, rozčlení jej na několik 
částí pro následné podrobné pro-
jekty a realizace, naznačí etapizaci 
postupných úprav.

O termínu dalšího jednání vás bu-
deme informovat na webových 
stránkách obce i letákem.

Děkujeme všem zúčastněným ob-
čanům za zájem o budoucí rozvoj 
naší obce a tešíme se na další se-
tkání.

za zastupitelstvo obce 
Vít Červinka
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Sbor dobrovolných 
hasičů
Koncem června zaměstnaly členy 
zásahové jednotky vítr a vydatné 
deště, takže se čerpalo na něko-
lika zaplavených místech, čistilo 
se koryto potoka a odstraňovaly 
spadlé stromy. 

11. července jsme přijali pozvá-
ní na předávání pamětních stuh 
za práci při jarním rozvozu hygi-
enického materiálu a dezinfekce 
do kulturního domu v obci Telecí 
u Poličky. Stuhu jsme převzali z ru-
kou hejtmana a ředitele HZS Par-
dubického kraje. Zástupci sboru 
se na konci srpna zúčastnili oslav 
75 let založení Sboru dobrovol-
ných hasičů v Černovíře. Obdivo-
vali jsme sice krátkou (my příští 
rok oslavíme 130 let), ale činnos-
tí nabytou historii sboru, kterou 

jsme, podle fotografií, také tvořili. 
Jeden krásný podvečer na konci 
prázdnin jsme tradičně věnovali 
kontrole stromků vysázených na 
jaře. Pak jsme poseděli do pozd-
ních hodin u ohýnku s dobrým jíd-
lem a pitím v lomu ve Skále. V pá-
tek 11. září jsme likvidovali hnízdo 
sršňů na Valdštejně.

O týden později v sobotu 19. září 
vybojovalo družstvo ve složení Jiří 
Pražák, Miloš Vyčítal, Miloš Hůl-
ka, Robert Kopecký, Petr Vyčítal 
ml., Patrik Vebr, Jakub Fiala a Víťa 
Smola na soutěži o pohár staros-
ty obce Orlického podhůří-Říčky 
třetí místo. V neděli  27. září jsme 
vyšplhali na kopec Lanšperk, aby-
chom přivítali nový zásahový vůz 
lanšperského sboru. Poslední dva 
zásahy byly nedělní.  4. října zá-
sahová jednotka odstraňovala 
strom na cyklostezce k Valdštej-

nu a o týden později byla přivo-
lána k transportu zraněné osoby 
z nepřístupného terénu. V říjnu 
a listopadu také členové sboru za-
jišťovali rozvoz potravin a dalších 
potřeb lidem v karanténě nebo 
nemocným. 

Děkujeme firmě Autoneum, kte-
rá věnovala našemu sboru částku 
20 000 Kč, kterou použijeme k ná-
kupu vybavení zásahové jednotky.

Do konce roku nás snad už čekají 
pouze povinnosti spojené s udržo-
váním a kontrolou techniky, ško-
lením členů zásahové jednotky 
a hodnocením a přípravou na dal-
ší rok. Přejeme všem krásné Váno-
ce a v novém roce pohodu a klid.

za SDH Hnátnice 
jednatel Karel Beran 

Ze života zájmových organizací
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T.J. Sokol Hnátnice
Vážení spoluobčané, když jsem 
minulý rok na tomto místě vyjá-
dřil víru v úspěšný rok 2020, ne-
tušil jsem jak moc se mýlím. Ko-
ronavirová pandemie výrazným 
způsobem ovlivnila život celé spo-
lečnosti, samozřejmě i fungování 
a činnost hnátnického Sokola. Na 
poslední chvíli jsme na jaře stih-
li uspořádat maškarní ples. Poté 
sportovní i společenská aktivita 
ustala.

S uvolněním omezujících opatření 
vlády jsme se s nadšením vráti-
li ke sportování.  Na kurtech Pod 
Lipami dne 5. 7. 2020. proběhl 
23. ročník nohejbalového turnaje 
trojic O putovní pohár. Zúčastnilo 
se jej celkem 16 týmů a byl výkon-
nostně rozdělen do dvou skupin, 
registrovaní a neregistrovaní. 

V každé skupině bylo 8 mužstev, 
která byla nalosována do dvou 
skupin (A a B). Do každé skupi-
ny byly nasazeny první dva týmy 
podle umístění v minulém ročníku 
a k nim se dolosovala zbylá dvě 
družstva. Skupiny určily nasazení 
do play off, to znamená, že vítěz 
první skupiny A šel proti 4. týmu 
druhé skupiny B. Překvapením le-
tošního turnaje bylo, že turnaje 
se účastnily dva celky z Hnátnice, 
jeden ve skupině registrovaných 
a druhý ve skupině neregistrova-
ných a oba tyto týmy své skupiny 

vyhrály. Toto se za celou 23letou 
historii turnaje stalo poprvé. Vítě-
zem registrovaných byl tým Hnát-
nice „A“ ve složení Miloš Vyčítal, 
Martin Stejskal a Michal Jindra, 
druhý skončil tým Kořist a třetí 
tým Vysokého Mýta.

Ve skupině neregistrovaných byl 
první tým Hnátnice „B“ ve složení 
David Pražák, Vojta Kočí a Jirka Pe-
tráček. Druhý byl tým Šumperka 
a třetí tým LA. 

Dne 7. srpna se uskutečnil v are-
álu Ali restaurantu tradiční so-
kolský turnaj v petangue dvojic. 
Zúčastnilo se 10 dvojic, hrálo se 
systémem každý s každým a nako-
nec po napínavém závěru zvítězila 
dvojice Marná snaha, druhé místo 

obsadili manželé Applovi a tře-
tí hoši Vebrovi. Turnaj měl velmi 
přátelskou atmosféru podpoře-
nou vynikajícím občerstvením 
a večerní diskotékou. 

Dne 12. 9. za krásného slunečné-
ho počasí ve venkovním prostoru 
Hospůdky Kino jsme pro děti na-
chystali dětský den. Ve spolupráci 
se Spolkem Dobrá Hnáta jsme pro 
děti připravili zábavné úkoly na 
téma zvířátka na statku a pro ka-
ždého účastníka i malou odměnu. 

Do příprav zahájení podzimní spor-
tovní činnosti však opět zasáhla 
pandemie. Cvičení všestrannosti, 
tréninky nohejbalu se nerozběhly, 
oddíl florbalu po třech úvodních 
hodinách musel aktivity přerušit. 
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Stolní tenisté odehráli začátkem 
října úvodní zápasy mistrovských 
soutěží, poté došlo k jejich přeru-
šení.

Vzhledem k současné situaci ne-
budeme letos schopni uspořádat 
valnou hromadu Sokola, nelze 
oslavit 100 let od založení naší so-
kolské jednoty. Pevně doufáme, 
že si, byť se zpožděním, budeme 
moci toto významné jubileum při-
pomenout v následujícím roce. 

Velmi nejisté se jeví uspořádání 
vánočních sportovních turnajů 
v sokolovně. Pokud nám to uvol-
nění opatření vlády dovolí, zorga-
nizujeme jako každý rok Memoriál 
Josefa Moravce pro neregistro-
vané stolní tenisty, nohejbalový 
Memoriál Jiřího Pražáka, rodinný 
turnaj ve volejbalu a turnaj v lí-
ném tenisu. Konání bude oznáme-
no místním rozhlasem a podrob-
né informace budou vyvěšeny na 
internetových stránkách Sokola 
Hnátnice.

Jen připomenu, že letos jsme mu-
seli oželet Pochod kolem Hnátni-
ce, včetně cyklovýletu. Nemohli 
jsme odehrát Memoriál Libora 
Hubálka, vzpomínkový turnaj ve 
stolním tenise pro soutěžní hráče, 
sejít se na atletických závodech za 
školkou.

Myslím, že v této nelehké době 
je povinností být optimistou a vě-
řit v návrat způsobu života, který 
nám umožní setkávat se při sportu 
i při společenských příležitostech. 
Přeji vám všem šťastné Vánoce 
a pevné zdraví v novém roce.

za T.J. Sokol Hnátnice   
Jiří Procházka 
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Myslivecký spolek 
Podhradí Hnátnice
Na podzim, tak jak se předpoklá-
dalo, přišla druhá vlna šíření Covi-
du 19 a s ním i přísná vládní opat-
ření. Do práce, nakoupit, nanejvýš 
procházka s pejskem a raději se-
dět doma. Naštěstí pro milovníky 
myslivosti zákon pravil takto.
Podle vyjádření Ministerstva ze-
mědělství ze dne 6. října 2020 se 
však zákaz hromadných akcí ve 
venkovních prostorech v počtu 
vyšším než dvacet osob nevztahu-
je na výkon práva myslivosti.
Z toho vyplývá, že hony a naháňky 
jsou povoleny, ale na tyto činnos-
ti nesmějí navazovat žádná další 
společenská shromáždění účastní-
ků, která by byla v rozporu s vlád-
ními opatřeními.

Náš Myslivecký spolek se proto 
rozhodl, že uskuteční naplánova-
né tři společné hony. Na první hon 
jsme se sešli ráno na určeném 
místě, kde jsme na nástupu měli 
roušky a dodržovali dvoumetrové 
rozestupy. V samotné honitbě při 
postupových lečích jsme měli ro-
zestupy daleko větší. 
V lese jsme si opekli špekáčky a po 
ukončení myslivecké akce se roze-
šli do svých domovů. Trochu jsme 
přispěli ke snižování stavů černé 
zvěře a minimalizování škod, ne-
boť  na našem prvním honě se 
střelily dva kusy černé zvěře, na 
druhém honě pět kusů a třetí hon 
je plánovaný po uzávěrce tohoto 
zpravodaje.
Na druhém honě jsme měli zpest-
ření, neplánovanou kontrolu Poli-
cií České republiky. Uprostřed leče 

proběhla kontrola zbraní, nezbyt-
ných dokladů a dechová zkouš-
ka. Kontrola proběhla bez závad 
a mohli jsme dál pokračovat.
V této nelehké době zahálí bohu-
žel i naše myslivecká chata, která 
nám vždy přinášela nějaký příjem 
do pokladny a částečně uhradila 
i nájem za pronajatý pozemek, na 
kterém stojí chata a příslušenství.
Také jsme neuskutečnili plánova-
né myslivecké střelby s poseze-
ním začátkem září, protože se již 
zhoršovala situace ohledně šíření 
koronaviru. O Mysliveckém ple-
se, který byl plánován na  příští 
rok v únoru je asi zbytečné zatím 
psát. Nikdo si nedovolí předvídat, 
co nás ještě čeká.
Všichni musíme plnit stanovené  
zákazy a opatření a věřit, že bude 
líp. Zdá se, že se situace pozvolna 
uklidňuje a že se brzo vrátíme do 
normálního života, i když některá  
opatření nám zřejmě zůstanou.
Závěrem bych vám chtěl všem 
popřát za Myslivecký spolek Pod-
hradí Hnátnice krásné, pohodové 
prožití svátků vánočních a do no-
vého roku 2021 hlavně všem pev-
né zdraví. Myslivosti zdar

za Myslivecký spolek
Petr Hrdina
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Nový školní rok začal jak pro za-
psané děti, tak i pro nově příchozí 
1. 9. 2020. I letos byly otevřeny dvě 
třídy s celkovým počtem 36 dětí 
pod vedením kvalifikovaných paní 
učitelek. Třídu Berušky vedou ten-
to školní rok paní učitelky Tereza 
Bednářová, DiS. a Lucie Boušková. 
S adaptací nově příchozích dětí po-
máhá paní učitelka Hana Doležalo-
vá. Třídu Soviček vede tento škol-
ní rok paní ředitelka Mgr. Andrea 
Exlerová DiS. a paní učitelka Petra 
Keprtová DiS. Celodenní stravová-
ní zajišťuje paní kuchařka Lenka 
Rejmanová a o úklid se stará paní 
Markéta Brožovská.

Adaptace nových dětí byla pozvol-
ná. Podzimní měsíce trávily co nej-
více na školní zahradě a plně vyu-
žívaly nově instalované edukativní 
prvky, spolu s prostorem zahrady, 
který skýtá možnosti jak pro pohyb 
dětí, tak pro navazování nových 
přátelství s kamarády a vzájemné 
poznávání a důvěru s paní učitelka-
mi.

První zářijový týden začalo odděle-
ní starších dětí s výukou plaveckého 
kurzu v plavecké škole Chobotnice 
v Ústí nad Orlicí. Z důvodu vládních 
nařízení však byla výuka dočasně 
přerušena. Do školky nás tradičně 
přijelo navštívit divadélko „JO-JO“ 
s pohádkou. Pozvání přijal také pan 
Skalický s tematikou „Cesta do pra-
věku“, kde se děti dozvěděly mno-

Mateřská škola Hnátnice

ho zajímavého a vyrobily si ma-
lého trilobita ze sádry. V závěru 
měsíce nás navštívili hasiči spolu 
s ukázkou hasičského vybavení 
a techniky. Děti měly možnost vy-
zkoušet si hašení ohně a zároveň 
se setkat s kamarády z místní zá-
kladní školy. Všichni jsme tak pro-
žili krásné zábavné dopoledne, za 
které tímto děkujeme hnátnic-
kým hasičům.

Podzim ve školce vždy zahajova-
lo odpolední setkání dětí s rodiči 
na akci s názvem „Dýňování“. Le-
tošní koronavirová situace nám 
však nedovolila akci uskutečnit. 
Paní učitelky si proto pro děti při-
pravily v měsíci říjnu a listopadu 

Beruškový den, Sovičkový den 
a Dýňový den. Všechny tyto akce 
byly pojaty formou hravého do-
poledne plného soutěží, zábavy 
a sladkých odměn.

Podzimní měsíce budou brzy 
u konce a my se připravujeme na 
příchod Mikuláše, čerta a andě-
la. Těšíme se s dětmi na společné 
pečení vánočního cukroví, vá-
noční besídku a příchod Ježíška 
s nadílkou.

Nezbývá než popřát všem do no-
vého roku hodně zdraví, spokoje-
nosti a klidný celý nový rok 2021.

kolektiv MŠ Hnátnice
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Farní okénko
Prožili jsme náročné jaro a těši-
li se na klidné léto a odpočinek 
na dovolené. Mysleli jsme si, že 
Covid-19 je jen hrozba, a nevě-
řili jsme ohlašované druhé vlně. 
Varování se však naplnilo. S pod-
zimem opět nosíme roušky a vět-
šinu času trávíme doma. Nevídá-
me se s přáteli a některými členy 
rodiny. Je to těžká doba pro nás 
pro všechny. Nikdo z nás neví, jak 
dlouho bude současná situace tr-
vat. Nevíme, kdy se budeme moci 
vrátit ke svým zvyklostem a k nor-
málnímu životu. Je potřeba obrnit 
se trpělivostí a laskavostí. 

Každý rok o Vánocích se v našem 
kostele setkáváme na vánočním 
koncertě a o půlnoční mši svaté. 
Přejeme si, abychom takto mohli 
prožít sváteční chvíle i letos, zatím 
ale nikdo neví, budeme-li mít tu 
možnost. Pro všechny, kdo mají 
zájem, budou informace o konání 
bohoslužeb včas zveřejněny ve vý-
věsce na kostele.

Vánoční koncert byl plánován na 
neděli 20. 12. 2020 v 16 hodin, 
z důvodu protiepidemických opat-
ření se nemůže uskutečnit. Měli 

jsme přivítat dětský folklorní sbor 
Jitřenka z Dolní Čermné. 

Kostel vánočně vyzdobíme i když 
budou zavedená opatření proti 
šíření coronaviru přetrvávat. Po-
stavíme betlém a ozdobíme stro-
mečky a bude možnost kostel na-
vštívit.

O Štědrém dni odpoledne od 
13.30 do 15.30 hodin bude celý 
otevřený pro veřejnost, zájemci si 
mohou prohlédnout betlém, setr-
vat chvíli, porozjímat. Budou hrát 
koledy a bude i možné odnést si 
domů Betlémské světlo (vezměte 
si s sebou svíčku, lucerničku nebo 
svítilnu). Ve sváteční dny 24. 25. 
26. a 27. 12., a pak během celého 

roku každou neděli od 9 hodin do 
setmění budeme kostel pro veřej-
nost otevírat po mříž.

Mysleme na to, že vždy máme na-
ději, že bude lépe. I po té nejtem-
nější noci přijde nakonec úsvit. 
Nenechme se ovlivňovat špatný-
mi zprávami z médií, naopak hle-
dejme ty dobré, držme se naděje 
a navzájem si dělejme radost.

Klidné a požehnané Vánoce přeje 
všem

Eliška Kovrzková
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MAS Orlicko

Ohlédnutí 
za rokem 2020 
Rok 2020 byl plný nečekaných 
událostí a zvratů, ale přes to všech-
no se nám ve spolku MAS ORLICKO 
podařilo letos uskutečnit mnoho 
zajímavých projektů.

Byla realizována poslední výzva 
v rámci Integrovaného regionálního 
operačního programu (IROP) zam-
ěřená na bezpečnost dopravy. Bylo 
předloženo celkem 18 projektů ve 
výši přes 25 milionů korun, z nichž 
bylo vybráno 7 projektů v celkové 
výši 8,6 milionů korun.

Do Programu rozvoje venkova (PRV) 
bylo letos přijato celkem 89 žádostí, 
z nichž bylo celkem vybráno 24 žá-
dostí o podporu živočišné a rostlin-
né výroby, a 36 žádostí o podporu 
občanské vybavenosti (19 nezisk-
ových organizací, 11 mateřských 
a základních škol, 5 veřejných pros-
tranství a 1 hasičský sbor). Celková 
výše podpory projektů PRV činila 
necelých 30 milionů korun.

Na základě letošní výzvy Pod-
pora dětských skupin II v rámci 
operačního programu zaměst-
nanost (OPZ) bude již podruhé re-
alizován projekt podporující sladění 
soukromého a pracovního živo-
ta rodičů nabídkou péče o děti ve 

věku od 1,5 roku do 7 let v dětské 
skupině Maceška.

Nyní u nás probíhají přípravy na 
nové období 2021-2027, kde 
plánujeme zapojit mimo jiné 
i podnikatelské subjekty.

V programu Malý LEADER se le-
tos nové projekty nevybíraly. Bylo 
rozhodnuto, že za část alokace 
budou podpořený 4 projekty zam-
ěřené na vybavení čtenářských 
koutků v celkové částce 120 tisíc 
korun a 7 projektů zaměřených na 
vybavení školních zahrad celkem 
ve výši 210 tisíc korun. Zbývající 
alokace se využila na podporu 8 
projektů v celkové výši 1,1 mil-
ionu korun, které byly přijaty již 
v roce 2019.

Stejně jako v loňském roce 
jsme i letos poskytovali po-
moc s administrací Šablon, 
které umožňují školám zpestřit 
nabídku volnočasových aktivit 
a nabídnout učitelům možnost 
dalšího vzdělávání. V programu 
Šablony III bylo prozatím podáno 
a schváleno 10 projektů v hod-
notě více než 3 miliony korun.

V projektech MAP II jsme v roce 
2020 pokračovali v podpoře 
a rozvoji vzdělávání pro žáky, 
učitele i celé školy. Na území ORP 
Žamberk a Králíky realizujeme 5 

dlouhodobých projektů a za rok 
2020 jsme obdrželi celkem 23 in-
vestičních záměrů. Na území ORP 
Ústí nad Orlicí a Česká Třebová 
máme 8 dlouhodobých projek-
tů a za rok 2020 jsme obdrželi 
16 investičních záměrů z tohoto 
území. 

Součástí projektů MAP je také 
pořádání workshopů, kulatých 
stolů, ukázkových hodin, sem-
inářů, výjezdů, volnočasových 
kroužků, exkurzí a dalších aktivit, 
díky kterým se snažíme podpor-
ovat a zlepšovat vzdělávání žáků 
ve věku do 15 let.

Více informací o činnosti MAS 
ORLICKO, z. s. naleznete na: 
www.masproorlicko.cz 
www.maporlicko.cz 
Facebook: @mas.orlicko

Děkujeme Vám za podporu v up-
lynulém roce a přejeme pokojné 
Vánoce a rok 2021 plný radosti 
a klidu.
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Dobrá Hnáta
V červnu jsme vám slíbili, že se 
pokusíme nalézt pro zrušené akce 
nové termíny na podzim. Termí-
ny jsme sice našli, ale stejně jako 
na jaře, tak ani na podzim nám ze 
známých důvodů nebylo dopřáno 
akce zorganizovat. Uskutečnila se 
jedna sousedská snídaně první 
sobotu v září. A ve stejném měsíci 
jsme ještě ve spolupráci s T.J. So-
kol zorganizovali Dětský den. Po-
časí se náramně vydařilo a všichni 
zúčastnění si to užili.
Tím aktivity Spolku Dobrá Hnáta 
v tomto roce skončily. Ale nevzdá-
váme se, budeme usilovat o nové 
termíny pro zrušené akce. Určitě 
nepřijdete o workshopy akvarelu, 
promítání dokumentárních filmů, 
vzpomínkovou akci Zmizelé chalu-
py, přednášku psycholožky Simo-
ny Hybšové a řadu dalších. Jakmile 
to bude možné, začnou i Hudební 
hrátky pro nejmenší, které vede 
Renáta Motlová. 
Od posledního vydání Hnátnické-
ho zpravodaje se uskutečnila ještě 
jedna událost. Spřátelený drama-
tický soubor Pancíř ze Žampachu 
uvedl v červnu nové ochotnické 
divadelní představení Reflektovat. 
Představení bylo vydařené a kon-

cem léta mělo několik dalších re-
príz. Mnoho Hnátničáků se k sou-
sedům také vypravilo. Bohužel 
tentokrát nebylo představení při-
způsobeno k zájezdovému provo-
zování a tak jsme soubor nemohli 

do Hnátnice pozvat. Ti kdo vyrazili 
na Žampach, ale jistě nelitovali, 
navíc prostředí bývalé školy s pů-
vodní tabulí a funkčním zvoněním 
hned tak někde neuvidíte. Nechá-
me se překvapit, co si Pancíř na-
chystá příště, a když to jen trochu 
půjde, určitě jej do Hnátnice po-
zveme. 
Akce se sice nekonají, ale Cent-
rum Hnáta tak úplně nespí. Po-
malu jej zvelebujeme, tak aby se 
vám v něm líbilo. V roce 2021 by-
chom rádi začali řešit sezení. Židle 
máme stále zapůjčené od Sokola 
a je na čase je postupně nahradit 
vlastními. Částečně bychom na 

to rádi využili příspěvek od obce, 
která nám již v minulosti několi-
krát pomohla. V roce 2019 jsme za 
příspěvek od obce pořídili koberec 
do centra. Z příspěvku v roce 2020 
byla částečně uhrazena kuchyňka, 
zakoupeny 4 stoly a také zaplace-
na elektřina nutná k provozu cen-
tra v tomto roce. 
I letos jsme se stali součástí kaž-
doročního programu Společně za 
úsměv, sbírky, kterou pro nezis-
kové organizace v regionu organi-
zuje obchodní družstvo KONZUM. 
Spolek Dobrá Hnáta má číslo 5 
a získané peníze využije stejně 
jako loni na dovybavení Centra 
Hnáta. Přispívat můžete v jakékoli 
prodejně KONZUM až do 31. 12. 
2020. Děkujeme za vaši podporu. 
Termíny akcí budeme zveřejňovat 
na Facebooku ve skupině Dobrá 
Hnáta, do které jste všichni zváni, 
dále pak na vývěskách po vesnici. 
Pozvánky zazní i v místním rozhla-
se. 
  

 za Spolek Dobrá Hnáta 
Alice Červinková 

alice.cervinkova@email.cz 
777 929 426
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V Hnátnici 11. 12. 2020. email: starosta@hnatnice.cz, http://www.hnatnice.cz

Vážení spoluobčané,

přeji vám rok 2021 
bez zbytečného stresu 
a v pohodě, kterou si svým 
rozumným přístupem sami 
vybudujete. 

A samozřejmě hodně 
zdraví! 

Karel Beran 
místostarosta

Termíny zasedání ZO

Termíny zasedání zastupitelstva obce v roce 2021.
28. ledna, 25. března, 3. června, 26. srpna, 7. října, 16. prosince.

Termíny dalších akcí pořádaných obcí či zájmovými organizacemi budou ohlášeny dle 
aktuální situace. Informace budou zveřejněny na webových stránkách obce, jednotlivých 
spolků a obecním rozhlasem.


