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Úvodní slovo
Zima se letos držela zuby nehty,
nebo to bylo jen normální jaro,
které si po několika teplotně
i srážkově abnormálních letech nikdo nepamatuje?
Rozhodně si letos nemůžeme stěžovat na nedostatek vláhy nebo
všezžírající vedro ničící úrodu. Třeba se ukáže, že pranostika „Studený máj ve stodole ráj“ platí.
Rozhodně se ukázalo, že „Přijdeli před Jiřím (24. 4.) bouře, bude
dlouho za kamny dobře”. První
letošní bouřka prošla kolem Hnátnice v pátek 8. 4.
Astronomické léto určitě přinese
příjemné normální teploty i dobrou náladu po roce kovidové hysterie a nepříliš dobré nálady. Přeji
všem pěkné léto strávené dle vašich představ.
Karel Beran
starosta

Z obce
Společenské dění v obci bylo značnou měrou ovlivněno epidemickou situací. Nedočkali jsme se ani
jednoho z tradičních plesů, Pálení
čarodějnic, Pochodu kolem Hnát-

nice a dalších akcí. Společenský
život byl utlumen a činnost spolků
byla minimální, omezená epidemiologickými opatřeními. Věřím,
že se po rozvolnění opatření život
vrátí do starých i nově vybudovaných kolejí.
A když jsme u budování cest.
V závěrečné fázi je výstavba tzv.
páteřní komunikace Pod Horou
i výstavba cyklostezky od rybníka
v Šušku na Valdštejn. Komunikace
Pod Horou bude z větší části asfaltová od horního kravína pouze
skrápěná asfaltovou emulzí. Je to
obslužná komunikace pro cyklisty
chodce a dopravní obsluhu.
Cyklostezka na Valdštejn, budovaná Regionem Orlicko-Třebovsko,
do kterého přispíváme z obecního
rozpočtu, má dle projektu povrch
válcovaného lomového písku.
Není určena pro provoz motorových vozidel a na mostě přes
Potočnici bude umístěna průjezdová zábrana. Prosíme majitele
přilehlých pozemků a lesů, aby
pro příjezd, po dohodě, používali
louky na které je, dle katastru, vyznačena obecní cesta.

Na začátku června byly dokončeny rekonstrukce šesti obecních
komunikací. Realizace byla ještě
pozdržena budováním elektropřípojek a úpravou vodovodní sítě.
Kvůli havarijnímu stavu více jak 50
let staré střešní krytiny na budově
základní školy jsme poptali pokrývačské firmy a podali žádost o dotaci. Výměna krytiny proběhne
o letních prázdninách a současně
bude proveden nátěr pláště školy,
dle návrhu architekta.
Práce na kanalizaci provedené
v rámci reklamace se povedly.
V současné době jsou, i při vysoké hladině spodních vod, nátoky
balastních vod minimální. Čistička
tedy pracuje za optimálních vypočtených podmínek.
Problémem pro celou kanalizační soustavu jsou pevné materiály
vhazované do odpadu (dětské pleny a menstruační vložky) a zejména jedlý olej vylévaný do odpadu.
Prosíme o jeho ekologickou likvidaci v kontejnerech na sběrných
místech (vhazovat v pet lahvích).
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Vodovod vybudovaný na počátku
století a doplněný o druhý zdroj
funguje bez závažných poruch
s dostatečnou zásobou kvalitní
podzemní vody. Denní spotřeba
na obyvatele je cca 97 litrů.
Největší úniky jsou v poslední
době způsobeny nepozorností
odběratelů, kdy nedojde k uzavření a voda zbytečně odtéká do
kanalizace nebo přírody. Prosíme
o uvážlivé používání pitné vody
a pozornost při odběru a uzavírání
kohoutů!

Od rozšíření květinové výzdoby
obce (zastávky a střed obce) si
slibujeme, že se i vy zapojíte do
zkrášlení obce. Vedle obecních
pozemků, které se snažíme udržovat, existují i zanedbaná místa
v soukromém vlastnictví stojící
za udržování nebo úpravu. Zkuste
nahlédnout přes plot svého perfektně upraveného pozemku, jestli tam takový nějaký plácek neleží
a postarejte se o něj!

A když budete pěstit svoji zahradu, zamyslete se jestli by vám
nevadilo hučení sekačky ve chvíli,
kdy chcete odpočívat (třeba večer
nebo v neděli).
Karel Beran
starosta

Hospodaření s odpady
Na konci roku 2020 byl schválen
a 1. 1. 2021 vešel v platnost nový
zákon o odpadech č. 541/2020.
Ten přináší několik novinek, které
ovlivní nakládání s odpady v obcích.
Pokud včas nezareagujeme, výrazně se zvýší náklady a bude třeba
razantně navýšit poplatek za odpady. Již od ledna vedeme diskuse
o úpravě systému. Nyní jsou připraveny tři návrhy, které budou
projednávány zastupiteli při pracovních schůzkách.
Zákon č.541/2020 stanovuje cenu
za tunu směsného odpadu a zároveň limituje množství tohoto odpadu na občana obce. Při překročení tohoto limitu se cena za tunu
výrazně zvyšuje.
Od roku 2021 platí, že pokud občan Hnátnice v průměru vypro2

dukuje do 200 kg komunálního
odpadu za rok, zaplatíme za 1
tunu 500 Kč. Při překročení limtu
se cena zvedá na 800 Kč za tunu.
V roce 2030 bude limit již jen
110 kg a cena při jeho dodržení
800 Kč za tunu.

roku 2021 a včas vás s vybraným
návrhem seznámíme.

V roce 2020 každý z nás vyprodukoval 232 kg komunálního odpadu, který byl uložen na skládku.
Loňský limit byl tedy překročen
o 32 kg na občana (26,4 tuny na
obec).

Směsný komunální odpad - odpad, který je bez dalšího třídění
uložen na skládku.

Dalším parametrem je procento
tříděného odpadu. To musí být
od roku 2025 60% (tříděného).
V roce 2020 jsme dle výkazů vytřídili pouhých 15%!
Z výše uvedeného plyne, že změna systému shromažďování a likvidace odpadů je nutná. Ke schválení změny musí dojít do konce

Karel Beran,
Vít Červinka

Tříděný odpad - plasty, tetrapaky, sklo, potravinářské oleje, papír, nebezpečný odpad, velkoobjemový odpad, textil, bioodpad.
Výrobek s ukončenou životností - baterie a akumulátory, elektrospotřebiče, autovraky, pneumatiky - výrobky, u kterých je
nařízen zpětný odběr dle zákona
č.542/2020.

Generel obce Hnátnice
V posledním zpravodaji jsme vás
informovali o prvním veřejném
projednání Genrelu obce Hnátnice - studii možného rozvoje veřejných prostranství.
Z diskuze a návrhů občanů na
tomto jednání vzniklo prodrobnější zadání pro zpracování této
studie. Architekt Jiří Šafr a jeho
tým odevzdali Generel obce v dohodnutém termínu a seznámili
s ním zastupitelstvo obce.

Byla dohodnuta spolupráce i finanční spoluúčast Pardubického
kraje na přípravě projekční studie
a projektové dokumentace pro
územní rozhodnutí i provedení
stavby v jednotlivých úsecích.
Vzhledem k finanční náročnosti
bude příprava a zejména realiza-

ce stavebních prací, rozdělena do
jednotlivých úseků tak, aby bylo
možné je postupnbě realizovat
dle finančních možností obce.
Vít Červinka,
Karel Beran

Druhé veřejné projednání bylo
vzhledem k pandemii odloženo až
na 17. 6. a proběhne v areálu Pod
Lipami po uzávěrce zpravodaje.
Občané tak budou mít možnostseznámit se s koncepcí celé Hnátnice ale i svého blízkého okolí. Po
zapracování případných připomínek vznikne finální verze studie
a zastupitelstvo ji bude využívat
při přípravě jednotlivých projektů
úpravy veřejných prostranství.
Součástí generelu je i řešení chodníků a návazných prostranství.
V dubnu proto proběhlo jednání
se zástupci Dopravního úřadu Pardubického kraje, Správy a údržby
silnic Pardubického kraje, architekta J. Šafra a Ing. Hlavatého, zástupců obce K. Berana a L. Vítka
v Pardubicích. Jeho náplní byla
příprava projektové dokumentace
opravy silnice a výstavby chodníků.
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Ze života zájmových organizací
T.J. Sokol Hnátnice
Vážení spoluobčané, povídání
o tom, co se v Sokole událo v posledním půlroce, nebude nijak
obsáhlé. Organizované sportování
a tedy i sokolské aktivity se zastavily. Bylo by možné vyjmenovat
události, které Sokol v zimě a na
jaře pro občany periodicky připravuje, neuskutečnila se ani jediná.
Nezbývá, než s nadějí hledět do
budoucnosti. V té nejbližší by se
na kurtech Pod Lipami měl 3. 7.
od 8:30 hod. uskutečnit již 24. ročník nohejbalového turnaje trojic
O putovní pohár.
Již jsme si zvykli scházet se
o prázdninách v Ali restaurantu při
partnerském turnaji v pétanque.
Se začátkem školního roku se stalo
pravidlem přivítat děti soutěžemi
při Dětském dnu.
V září plánujeme dodatečně oslavit 100leté výročí založení Sokolské jednoty v Hnátnici.
Předpokládáme, že se budou
moci rozeběhnout aktivity v oddílech všestrannosti, stolního tenisu, florbalu. Do mistrovských
soutěží přihlásíme dvě družstva
mužů. Doufám, že naši soutěžní
hráči neztratili zájem reprezentovat poté, co poslední dvě sezóny
se nedohrály. Konkrétní termíny
připravovaných sportovních i společenských akcí oznámíme včas
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tak, abyste se jich mohli zúčastnit.
Přeji příjemné léto.
za T.J. Sokol Hnátnice
jednatel Jiří Procházka

Sbor dobrovolných
hasičů
I činnost našeho sboru byla v první polovině roku sporadická. Přišli
jsme o možnost pořádání plesu
i čarodějnic a i o výdělky pro sbor
s tím spojené. Činnost zásahové
jednotky byla snížena pouze na
zásahy a online školení strojníků
a velitelů. Výjimkou byly předvelikonoční úklid příkopů v katastru
obce, údržba autobusových zastávek a tradiční sázení stromků
v obecním lese.

Od konce května se rozjela pravidelná školení členů jednotky
a činnosti spojené s prací pro obec
a občany. Jediným ostrým zásahem byl požár bývalé kotelny ve
slévárně. V druhém pololetí proběhne modernizace přívěsného
vozíku na stříkačku PS 12. Původní
skříň bude upravena členy sboru
pro přepravu moderních hasebních prostředků a zařízení a následně instalována na bezpečnější
bržděný podvozek.
V letošním roce oslaví náš sbor
130 let. Bohatou minulost si připomeneme v neděli 4. 7. 2021 ve
14 hodin slavnostním nástupem
u obecního úřadu a výstavou historické i současné techniky sboru.
za výbor SDH
jednatel Karel Beran

Mateřská škola Hnátnice
Druhé pololetí nám začalo opravdu mrazivě. Díky bohaté sněhové
nadílce jsme si mohli naplno užít
zimní olympiádu na školní zahradě.
Koncem ledna nás navštívila Česká
školní inspekce. Hodnocení výchovně vzdělávací práce pedagogického sboru i dokumentace týkající se
chodu MŠ, byla hodnocena velmi
kladně. Měsíc únor jsme si ozvláštnili Srdíčkovým (Valentýnským)
dnem, který už dávno nepatří pouze dospělým, ale všem, kteří se mají
rádi. Dopoledne plné soutěží, mlsání a radosti, bylo v tento den mnoho. Bohužel se však ani naší školce
nevyhnul koronavirus. Po jarních
prázdninách jsme školku zavřeli z důvodu karantény a následně
státním nařízením, které nás uzavřelo téměř na dva měsíce. V době
uzavření školy probíhala distanční
výuka, kde v rámci povinného předškolního vzdělávání dětí v posledním ročníku, byly pravidelně online
zasílány materiály a pracovní listy
v rámci týdenních příprav školního
vzdělávacího programu školy. Pro
mladší děti paní učitelky připravily
pravidelná videa, kde se děti hravou formou seznamovaly s tématem týdne.
Znovu byla školka otevřena 12. 4.
2021. Naplánované jarní akce byly
však zrušeny. Prvním společným zábavným dopolednem pro děti, byl
Čarodějnický rej, kde si děti s paní
učitelkami užily dopoledne plné
soutěží, písniček, tance a vaření
lektvaru.

Od 3. 5. 2021 se dveře školky otevřely díky uvolnění vládních opatření pro všechny děti bez omezení. I když se nás první týden
sešlo ve školce opravdu hodně,
všechny přítomné děti stihly vyrobit pro svoji maminku přáníčko,
naučit se básničku i taneček s písničkou.
Dne 4. 5. proběhl na naší školce
zápis nových dětí, kde měli rodiče
možnost seznámit se s prostředím školky a připravit tak na něj
nové děti, na které se v září už
moc těšíme!
Přelom května a června jsme věnovali především environmentálnímu vzdělávání a eko výchově při pobytu na školní zahradě.
Školní rok bychom rádi ukončili
a společně se rozloučili s našimi
čtyřmi předškolačkami a společným setkáním rodičů i všech dětí
na školní zahradě. V plánu máme

opékání špekáčků, kulturní program, a nakonec pasování našich školaček. Rádi bychom také
zopakovali tradiční akci Spaní ve
školce pro děti, které nastupují
po prázdninách do základní školy. Na konci června plánujeme
společný výlet nedaleko Litomyšle s prohlídkou koňské obory,
svezením se na koni a výrobou
malého dárečku na památku.
Uzavření školy o letních prázdninách bude ve dnech od 12. 7.
do 16. 8. 2021. V této době proběhne rekonstrukce dětské umývárny ve třídě Soviček a částečné
zateplení budovy.
I když byl letošní školní rok, stejně jako ten předchozí, ovlivněn
koronavirovou epidemií, pevně
věříme, že rok nadcházející bude
už bez všech omezení a virů.
kolektiv MŠ Hnátnice
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Základní škola Hnátnice
Letošní školní rok byl pro žáky, rodiče i pedagogy velice náročný.
Proto jsme se moc těšili na
12. dubna, kdy se mohli společně
vrátit do lavic žáci málotřídních
škol. Většina dětí se do výuky
zapojila, aniž by na nich dlouhé
období distanční výuky bylo znát.
Setkat se se svými kamarády bylo
pro všechny velice důležité.
Pokud nám počasí dovolí, učíme
se venku a chodíme na vycházky.
Nakoupili jsme mnoho nových
knih pro čtenářský klub, se kterými se děti seznamují a kreativně
pracují. Mohou si je také půčovat
domů.
Naši školu v rámci projektu Šablony II navštívil v květnu geolog
Mrg. Skalický a vyprávěl dětem
o pravěku. Přivezl mnoho pozoruhodných ukázek.
Na červen jsme naplánovali návštěvu ekocentra PALETA Oucmanice, kde se děti seznámí s ekosystémem rybníka a základními
podmínkami pro život ve vodě
a v přírodě okolo ní.
Doufáme, že nám v budoucnu situace dovolí plánovat další zajímavé akce.
Všem rodičům děkujeme za ochotu a spolupráci v období distanční
výuky a přejeme příjemné a pohodově strávené léto.
Kolektiv základní školy
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Obecní knihovna
Chtěla bych pozdravit a pozvat
spoluobčany do knihovny, jejímž
zřizovatelem je obec Hnátnice
a stala se tak její nedílnou součástí.
Každý rok je knihovna obohacena o 300 knižních novinek, jejichž
část je financována obcí a další
část je z knižního výměnného fondu.

Přestože byla knihovna z důvodu
vládního nařízení uzavřena, po
celou dobu fungovala formou výdejního okénka. Čtenáři tak nezůstali bez svých knih a nepřišli ani
o knižní novinky.
Letos však neproběhly žádné akce
spojené s knihovnou, doufám, ale
že v příštích letech se budu se čtenáři vídat častěji a bez omezení.
Ráda bych poděkovala bývalému
starostovi panu Jiřímu Duškovi
a obecní radě za podporu knihovny.
Jiřina Smolová
knihovnice

Farní okénko
Zvláštní doba a zvláštní opatření
pomalu ustávají a ohlížíme se jak
jsme tuto dobu prožívali a co bude
před námi. Po delší zimě jsme slavili velikonoční svátky, asi každý
po svém. Poděkování patří všem
i panu faráři za služby při oslavách
Velikonoc v rámci omezených
podmínek.

Papež František vyhlásil Rok rodiny a doporučil pustit si krátká videa. První z deseti má název Vykročme společně. Rádi bychom
povzbudili společenství u nás ve
farnosti i jednotlivé rodiny a osoby ke sdílení o plánovaném farním
víkendu rodin v Králíkách a dalších
farních setkáních dle možností.
Podívejte se na farní web, kde najdete vše potřebné.

Vloni bylo pořízeno vytápění sedáků v lavicích za přispění obecního úřadu, za což velmi děkujeme.
Proto je nutné naši historickou památku zachovat i pro další generace. Víme, že probíhal i den otevřených kostelů od 23. 5 do 30. 5.
2021. V naši obci bude poutní mše
svatá 27. června 2021 v 11. hodin.
Bližší informace jsou ve vývěsce
vedle dveří sakristie.

Mše svaté a májové pobožnosti
byly konány během května vždy
v úterý a o neděli. Katechetka připravuje děti na 1. svaté přijímání
spolu s rodiči a panem farářem.
Farní výlet je navržen do Jablonného v Podještědí, místa spojeného s patronkou rodin sv. Zdislavou
asi až v září.

Ještě pár slov ohledně diecéze
královéhradecké: již 10 let je ve
službě v diecézi 25. biskup Mons.
Jan Vokál, jehož jmenování oznámil v květnu 2011 pomocný biskup Josef Kajnek. A 14. 5. 2011
proběhla v katedrále Svatého
Ducha v Hradci Králové intronizace - uvedení do biskupské služby
v diecézi. Dříve pracoval ve službách Státního sekretariátu ve Vatikánu.

V květnu proběhla schůzka pastorační rady a posléze i ekonomické
rady a hodnotily se aktivity a společenství ve farnosti. Probírala se
mimo jiné i péče o nemovitosti
a to oprava varhan i oprava střechy a krovu kostela.Je zpracována
analýza celé opravy krovu včetně nosníků. Celá zátěž je opřena
o klenbu a dochází k prasklinám.
Náš kostel je v okolí vlastně nejstarší gotická stavba včetně románské křtitelnice z 12. - 13.
století. Kostel byl několikrát opravován našimi předky. Nejprve byl
za husitských válek vypálen, znovu obnoven. Pak po vichřici v 18.
století spadla tehdy dřevěná věž
a zvony propadly stropem až na
podlahu kostela. Naši předkové
postavili věž novou kamennou
a střechu též.

Vzpomeňme, že letos ještě uplyne 300 let od blahořečení sv. Jana
Nepomuckého, jehož opravená
socha stojí vedle školy.
Poděkování patří všem lidem, kteří v nepříjemném covidovém režimu vše zvládají, dík celé farnosti,
kdy postrádáme nejen scházení
na veřejnosti, ale i v rámci rodin.
Přeji příjemné léto plné zdraví
a požehnaný čas.
Václav Jiruška
Podrobnější informace
www.farnostdobrouc.cz

Poslední velká oprava byla za
přispění obyvatel a to oplechování věže, zhotovení nové omítky
a výměna krytiny. Dále za přispění
M. Vyhnálka byly odlity 2 zvony
s nápisy: Hnátnice-Austrálie a Sv.
Petru a Pavlu a zavěšeny do věže.
Nejstarší zvon má na sobě nápis:
L. P. 1478 ve jménu Pána.Též byly
zhotoveny nové varhany a lavice.
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Spolek Dobrá Hnáta
Díváme se před sebe, a proto vás,
milí obyvatelé Hnátnice, můžeme
již nyní pozvat na některé přesunuté a některé nově naplánované akce. A na co se můžete těšit?
Hned první sobotu v září zahájíme
sousedské snídaně v Centru Hnáta, přijďte na čaj či kávu kdykoli
mezi 8:30 a 9:30 anebo jakoukoli
další první sobotu v měsíci. V Centru Hnáta bude od září pokračovat
výuka angličtiny pro dospělé (mírně pokročilé).
Na podzim se přesunula také
přednáška psycholožky Simony
Hybšové na téma puberty. Hledáme termín pro vzpomínkové
setkání Zmizelé chalupy. Domluven je také workshop Malování
na kameny s Pavlou Blechovou.
Manželé Svačinovi po svém úspěchu s cestovatelskou přednáškou
o Bolívii a Peru přislíbili další. Jistě
to bude také velmi poutavé vyprávění o cestě na Bajkal doprovázené spoustou pěkných fotografií.
Od října plánujeme obnovit promítání dokumentárních filmů v Ali
restaurantu.

Dobrá Hnáta, na dveřích Centra
Hnáta, na plakátnicích a v místním rozhlase.
Sledujeme co se děje v okolí a tak
víme, že i dramatický soubor Pancíř ze Žampachu chystá nové divadelní představení, zda bude i ces-

tovní a přijede k nám do Hnátnice,
nebo se diváci budou muset vypravit na Žampach, to se teprve
ukáže.
Akce se sice nekonaly, ale Centrum Hnáta tak úplně nespí. Po-

malu jej zvelebujeme, tak aby se
vám v něm líbilo. Gauč v centru
má nový potah, na okno přibyl závěs, lze tak omezit světelný smog,
nebo bránit sluníčku v oslňování
účastníků akcí. V první polovině
roku 2021 jsme pořídili prvních 15
nových židlí z části z peněz získaných ze sbírky Společně za úsměv
a z části z dotace od obce. Na podzim bychom rádi dokoupili zbývající židle, tak abychom mohli vrátit
ty zapůjčené od Sokola.
Děkujeme za vaši podporu
Za Spolek Dobrá Hnáta
Alice Červinková, 777 929 426,
alice.cervinkova@email.cz

Přesné termíny budeme zveřejňovat na Facebooku ve skupině

Připravované akce
2. - 6. 7.

3. 7.
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Hnátnická pouť
Hnátnická pouť Sv. Petra a Pavla připadá letos na neděli 27. června. Tradiční
pouťové atrakce, taneční večer, hasičské oslavy, koncert dechové hudby i nohejbalový turnaj proběhnou v prodlouženém víkendu 2. - 6. července.
Nohejbalový turnaj trojic O putovní pohár
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