
1

Hnátnický zpravodaj
INFORMACE Z NAŠÍ OBCE   •   OBČASNÍK   •   ZDARMA         ČERVEN 2022

Vážení spoluobčané,
po dvou letech podivných událostí 
se věci vrací do normálu. Tradiční 
plesy se sice ještě nerozběhly, ale 
Pálení čarodějnic i pochod Kolem 
Hnátnice, Myslivecký den už nás 
lákaly do společnosti. A kdo se při-
dal, nelitoval! 
Jsou věci, které náladu nezlepší. 
Ať je to invaze Ruska na Ukrajinu, 
tiše se blížící světová ekonomická 
krize (posunutá dvěma roky co-
vidových dotací do ekonomiky) 
nebo i neochota lidí zapojit se do 
společensky prospěšných projek-
tů a akcí. 
Vám, kteří se snažíte udělat něco 
pro ostatní, přeji ať se vám daří 
a nenecháte si kazit náladu těmi, 
co jen vše kritizují.

V televizi proběhla zpráva, že 
v létě hrozí velká vedra a za po-
sledních 50 let v Evropě zemřelo 
kvůli vysokým teplotám 150 000 
lidí. 
Hned mne napadly dvě věci. Jak to 
vědí, že to bylo kvůli teplu a proč 
zrovna za padesát let? ...Asi je tře-
ba si dát mediální dietu. Prostě ty 
nesmysly neposlouchat! Doporu-
čuji všem!  Pěkné a teplé léto! 

Karel Beran 
starosta

Z obce
První veřejné zasedání zastupitel-
stva obce (ZO) se konalo ve čtvr-
tek 3. února. K nejdůležitějším 
věcem, které se schvalovaly patři-
ly smlouvy na opravy cest u Hum-
perka a Za Horou, obecních bytů 
a dohody o odběru odpadů. 

Schválena byla také částka na 
spolupráci s Fakultou umění a ar-
chitektury v Liberci. Cílem této 
spolupráce je pomoc mladým stu-
dentům architektury a získání ná-
padů a svěžích pohledů na veřejný 

prostor v obci. V březnu strávila 
v naší obci víkend skupina studen-
tů prvního ročníku a hned v nedě-
li představila své prvotní nápady, 
přítomným zastupitelům. 

Při prezentaci veřejnosti 17. červ-
na Pod Lipami studenti představili 
výsledky svých ročníkových pro-
jektů. K této akci se také připojila 
Technická univerzita z Polského 
Opole. Téměř čtyřicet polských 
studentů si v dubnu prohlédlo 
prostor za mateřskou školou a do-
stali od vyučujících za úkol navrh-
nout sportovně kulturní areál a na 
něj navazující obytnou zónu.

Dalším úkolem zastupitelů byla 
příprava obecního rozpočtu tak, 
aby byl při veřejném zasedání ZO 
25. března schválen. Schodkový 
návrh rozpočtu, využívající pře-
bytky z minulého období, připra-
vený finančním výborem obce byl 
po krátké diskuzi schválen a za-
hrnuje všechny důležité položky 
pro chod i rozvoj obce. Schválen 
byl také aktualizovaný Povodňový 
plán obce. 

Úvodní slovo
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K důležitým okamžikům letošního 
jara patřila jistě změna systému 
shromažďování a sběru komu-
nálního odpadu a jeho tříděných 
složek (sběr dům od domu). Jako 
při každé změně nešlo vše úplně 
hladce. I přes prvotní potíže vě-
říme, že systém se zaběhne jeho 
výhody přesvědčí i spoluobčany, 
kteří se zatím nezapojili. 

ZO rozhodlo, že sleva na nákup 
popelnic bude prodloužena až do 
konce září 2022. Dle prvotních 
ohlasů lidí (čísla z Ekoly zatím ne-
máme k dispozici) opravdu více 
dbáme na třídění a směsného ko-
munálního odpadu (který je uklá-
dán do země) bude méně. 

Červnové veřejné zasedání mělo 
více než dvacet usnesení. Mezi 
nejdůležitější patří schválení zá-
věrečného účtu obce a jejich 

příspěvkových organizací nebo 
schválení smluv na projektovou 
dokumentaci k rozšíření kanalizač-
ní sítě směrem k bývalé slévárně 
a bytovým domům.

I přes naši snahu se nepodařilo 
zapojit Správu a údržbu silnic Par-
dubického kraje do přípravy pro-
jektové dokumentace na výstav-
bu chodníků a úpravu silnice. ZO 
obce proto rozhodlo o vlastním fi-
nancování a přípravě výběrového 
řízení na zhotovitele dokumenta-
ce ve dvou úsecích. Budou to Kon-
zum-obecní úřad a obecní úřad
-odbočka na Hradovo. Připravená 
dokumentace bude v případě vol-
ných krajských peněz vstupenkou 
k opravě silnice a vybudování 
chodníků. 

Schválen byl také postup při úpra-
vě Územního plánu. Nyní čekáme 

na Pozemkový úřad, který bude 
provádět kontrolu bonity někte-
rých pozemků.

Do konce září by měla proběhnout 
další část úpravy budovy základní 
školy. Půjde o doplnění dřevěných 
prvků a úpravu vchodu školy.

Po 41 letech odchází na konci 
června zaslouženě odpočívat, ces-
tovat a užívat si volna dlouholetá 
účetní našeho úřadu Jaroslava 
Pražáková. Děkujeme za hromady 
odvedené práce pro obec!  Na její 
místo se zaškoluje Karolína Kyse-
lová, věříme, že bude pro starostu, 
zastupitele i občany také takovou 
oporou jako byla její předchůdky-
ně.

Karel Beran, 
Vít Červinka

V současné době probíhají jedná-
ní s možným provozovatelem ob-
čerstvení v areálu Pod Lipami na 
letošní letní sezónu. 

Do uzávěrky zpravodaje však ne-
byly známé všechny informace. 
Jakmile bude dohodnuta otevíra-
cí doba, vyvěsíme ji na obecních 
stránkách.  

Věříme, že po otevření areálu při-
jdete během léta posedět a pod-
pořit fungování občerstvení ve 
středu naší obce. 

Případné doprovodné akce budou 
ohlášeny na plakátovacích plo-
chách a obecním rozhlasem.

Již známe termíny sportovních či 

kulturních akcí naleznete na po-
slední straně zpravodaje.

Těšíme se na setkání s vámi.

za zastupitelstvo obce 
Vít Červinka

Areál Pod Lipami
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Vážení a milí spoluobčané,

když jsme se v minulém roce pře-
stěhovali do naší obce, začali jsme 
se zajímat o to, jak svým přátelům 
a známým ukázat její krásné okolí.

V tu chvíli se zrodil nápad uspořá-
dat zde Mistrovství České republiky 
v rogainingu.

V termínu 25. - 26. června bude 
naše obec hostit okolo 150 lidí , kte-
ří rádi běhají a potulují se přírodou.

Rogaining je běžecký sport určený 
minimálně dvoučlenným týmům, 
který kombinuje fyzickou odolnost 
s navigací podle mapy a se schop-
ností správně si naplánovat trasu. 
Běh však není nutnou podmínkou 
našeho závodu, naprosto regulér-
ním způsobem pohybu je i chůze. 
Běžně pak můžete spatřit závodní-
ky nespokojené, klející a nadávají-
cí na pořadatele. Pravděpodobně 
se ztratili a pokusí se vše hodit na 
nedokonalosti mapy. Nicméně, cí-
lem je proběhnout co nejvíce kon-
trolních stanovišť, z nichž každé 
má různý bodový zisk, a nasbírat za 
stanovenou dobu co nejvíc bodů. 
Možností volby je pak závod na 6, 
12, nebo 24 hodin.

V pátek 24. června a v sobotu ráno 
se začnou sjíždět první sportuchti-
ví účastníci do Hnátnice. Parkování 
bude po celý víkend při kraji nově 
zbudované silnice k vodárně , kde 
bude provoz regulován šipkami 
a pořadateli závodu. Při troše dobré 

Mistrovství ČR v rogainingu

vůle tam půjde projet a k velké-
mu omezování provozu nedojde.

V devět hodin ráno odstartuje 
závod na 12 hodin, v jedenáct 
hodin ráno odstartuje šestihodi-
nový závod a konečně v pravé po-
ledne se vydají do boje o medaile 
účastníci hlavního závodu na 24 
hodin. Závodníci mohou vyrazit 
libovolným směrem, nicméně 
v nejhorším případě to znamená, 
že se chvíli po startu závodu bu-
dou potulovat po obci skupinky 
závodníků, které budou hledat, 
kudy se dostat z obce do volné 
přírody. Mají zakázáno přebíhat 
soukromé pozemky, ale pokud 
by se náhodou dostali do nesnází 
a zabloudili k vám na zahrádku, 
prosíme o toleranci – oni jsou ob-
čas prostě zmatení. Stačí jim je-
nom vysvětlit, kudy cesta nevede.

Stejně tak se může stát, že se 
v okolí obce budou v noci po-
hybovat dvojice závodníků s če-
lovkami (osvětlením). Nebojte 
se jich, protože oni se bojí mno-
hem víc, že by se dostali do kolize 
s místními obyvateli. Jsou přátel-
ští a rádi se nechají poučit, kudy 
se případně nesmí běhat.

Průměrná koncentrace závod-
níků je necelý jeden člověk na 
kilometr čtvereční, protože pro-
stor, kam se rozptýlí, je vymezen 
zhruba Brandýsem, Potštejnem, 
Pastvinskou přehradou a Českou 
Třebovou, takže není potřeba se 

obávat nějaké masové devasta-
ce přírodního bohatství našeho 
koutu světa.

Na zakončení závodu zveme 
všechny příznivce našeho krás-
ného, byť trochu drsného, spor-
tu v následujících časech na hřiš-
tě v Hnátnici:

šestihodinový závod 
 – v sobotu od 17:30

dvanáctihodinový závod 
– v sobotu od 21:30

hlavní závod na 24 hodin 
– v neděli po 13:00

Po celou dobu závodu bude pro 
přátele sportu zajištěno základní 
občerstvení v centru závodu (na 
hřišti) ve formě skromných po-
chutin z domácí kuchyně i velko-
obchodní sítě nebo piva z regio-
nálního pivovaru.

S jakýmikoliv dotazy se mů-
žete obracet na duchovního 
otce/matku celého závodu 
v domě Hnátnice 15 (ten se slu-
nečními hodinami).

Jan Fátor 
hlavní rozhodčí závodu

Anežka Pokorná 
pořadatelka závodu
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T.J. Sokol Hnátnice

Vážení občané, dovolte mi vás po-
zdravit jménem sokolské jednoty 
a seznámit vás s činností v uply-
nulém půlroce. Minulý příspěvek 
jsem končil ohlášením a pozván-
kou na tradiční vánoční turnaje 
v sokolovně. Po roční přestávce 
jsme uspořádali XXIV. ročník Me-
moriálu Josefa Moravce, turna-
je ve stolním tenise. Posledního 
turnaje v roce 2019 se zúčastnilo 
21 hráčů. Počtem soutěžících se 
nám na úspěšnou akci nepodařilo 
navázat, přišlo pouze 7 dospělých 
a 2 děti, ostatní zřejmě odradila 
v té tobě ještě nejistá epidemiolo-
gická situace.

28. prosince 2021 jsme mohli 
uskutečnit nohejbalový turnaj. 
Memoriálu Jiřího Pražáka se zú-
častnilo 5 náhodně nalosovaných 
dvojic. Hrálo se systémem každý 
s každým, kdy po odehrání vzniklo 
konečné pořadí:

1. Jirka Appl a Vojta Kočí 
2. Míra Appl a Miloš Vyčítal 
3. David Pražák a Pavel Hnátnický 
4. Jirka Petráček a Danek Appl 
5. Láďa Hýbl a Ondra Václavek.

Po novém roce jsme pokračovali 
v pravidelných sokolských aktivi-
tách. Po zářiovém náboru dětí do 
oddílu stolního tenisu  vždy v pon-
dělí od 16.00 hod si chodilo za-
hrát až 8 dětí ve věku 7 - 13 roků. 

S teplejším jarním počasím účast 
dětí opadala, je asi přirozené, že 
děti přesunuly svůj zájem k ven-
kovnímu sportování. Každopádně 
nabídka stolního tenisu pro děti tu 
ze strany Sokola bude i nadále. 

Dvě hnátnická družstva mužů na-
stupovala v regionálních soutě-
žích. Áčko hrálo nejvyšší soutěž RP 
I. v sestavě Petr Hubálek, Vladislav 
Aliger, Adam Procházka a Mar-
tin Šmajzr. V případě zranění a ji-
ných indispozic zaskakovali hráči B 
týmu. V konečném pořadí tabulky 
nám patří 6. místo. V žebříčku hrá-
čů byl 2. nejlepší Adam Procházka 
s úspěšností 86%, Petr Hubálek se 
71% byl dvanáctý, Martin Šmajzr 
dosáhl na 53% a Vladislav Aliger 
na 13%. Adam Procházka nastu-
poval střídavě za družstvo Orlice 

v krajském přeboru a do tohoto 
klubu od příští sezony přestupu-
je. Vzhledem k tomu a dále kvůli 
zdravotním problémům Vl. Aligera 
stojíme před nutností zajistit jed-
noho, nejlépe dva hráče základní 
sestavy. B mužstvo v RP IV rovněž 
obsadilo výborné 6. místo. Nastu-
povalo v sestavě Jan Sysr, úspěš-
nost 50%, Vít Červinka, 44%, Jan 
Babák, 32%, Jiří Kroul 31% a Hon-
za Kubelka, 25%.

Základem Sokola bylo vždy cviče-
ní všestrannosti, zejména mláde-
že.  Cvičení mladšího žactva pro-
bíhá každou středu pod vedením 
cvičitelek Petry Zítkové a Renáty 
Motlové. Moc nás těší velký zá-
jem o cvičení, pravidelně se schází 
12 dětí. V sokolovně ve velké míře 
využíváme nářadí a jiné pomůcky 

Ze života zájmových organizací
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nebo hrajeme různé pohybové 
hry. 

O jarních prázdninách v pátek 
4. 3. 2022 jsme se vydaly společ-
ně i s některými rodiči a prarodi-
či na výlet do zoologické zahrady 
v Praze. Počasí nám tentokrát 
moc nepřálo, ale sníh a zima nám 
krásný zážitek určitě nezkazily. 
Dne 11. 5. 2022 jsme na hřišti za 
školkou uspořádali atletické zá-
vody dětí. Pěkné počasí přilákalo 
neuvěřitelných 28 malých spor-
tovců, kteří soutěžili v běhu, sko-
ku a hodu kriketovým míčkem. 
I nadále probíhá cvičení žen, Alan 
Vebr se letos připravuje k nácviku 
na vystoupení na Sokolgym 2022 
v Pardubicích ve dnech 17. 6. – 
19. 6. 2022 ve skladbě Muži zase 
spolu, zároveň se se účastní ná-
cviku nové sletové skladby (spo-
lečné skladby mužů a žen) pro slet 
v roce 2024.

Od září 2021 jsme dali vzniknout 
oddílu se zaměřením na míčové 
hry. Pod vedením Mirka Appla,  
Miloše Urbana a Filipa Leiera zdo-
konaluje svoji šikovnost 6 chlapců. 
Cvičební hodina začíná během 
pětkrát okolo sokolovny a pak ná-
sleduje rozcvička. Rozcvičku vede 
jeden z cvičitelů, anebo v případě 

zájmů předcvičují děti sami. Po-
tom následuje trénování hodu na 
basketbalový koš, kde si děti počí-
tají počet úspěšných hodů zakon-
čených košem. Děti trénují také 
s fotbalovým míčem slalom mezi 
kužely a přihrávky. V poslední 
době jsme začali skákat přes kozu 
a švédskou bednu a taky skok přes 
potok. Na konci cvičební hodiny si 
vždy zahrajeme fotbal nebo flor-
bal.

9. 4. 2022 proběhla v Ali restau-
rantu volební valná hromada 
Sokola Hnátnice. Za účasti mís-
tostarosty Východočeské župy 
Pippichovy bratra Ing. Miroslava 
Lipavského jsme zvolili nové ve-
dení místní sokolské jednoty, dis-
kutovali nad úspěchy i těžkostmi, 
s nimiž se musíme vypořádávat.

T.J. Sokol Hnátnice uspořádala 
v neděli 24. 4. 2022 za oblačného 
počasí 50. ročník turistického po-
chodu Kolem Hnátnice. Pro turis-
ty byly připraveny trasy na 7 a 15 
km se startem od obecního úřadu, 
trasa na 7 km vedla na Valdštejn, 
dále k rybníku Šušek, kde byla 
občerstvovací stanice a kontrola, 
odtud zpět k obecnímu úřadu. 
Trasa na 15 km pokračovala od 
rybníku přes Písečnou, Žampach 

a Hlavnou. Občerstvení na trase 
a v cíli zajišťovaly oddíly nohejbalu 
a stolního tenisu.

 Pochodu se zúčastnilo 336 turistů 
z toho na 7 km 253 turistů, na 15 
km 83 turistů. V cíli bylo vyloso-
váno 140 účastníků, kteří obdrželi 
věcné ceny od našich sponzorů 
- ABV s.r.o., Apotheke – bylinné 
čaje, Moto FGR s.r.o., Tomil s.r.o. 

Závěrem mi dovolte pozvat 
vás jubilejní XXV. ročník nohej-
balového turnaje trojic O pu-
tovní pohár, který bude probí-
hat na kurtech Pod Lipami dne 
5. 7. 2022. Tradiční Sokolský pé-
tanque se uskuteční v areálu Ali 
restaurantu 15. 7. 2022. V týdnu 
22. - 26. 8. 2022 organizujeme 
dětský příměstský tábor, který je 
již zcela obsazen. V září chystáme 
dětský den a lampionový průvod.

Výbor T.J. Sokol Hnátnice vám pře-
je příjemnou (třeba i sportovní) 
dovolenou.

za T.J. Sokol Hnátnice 
jednatel Jiří Procházka
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Sbor dobrovolných 
hasičů
Konec roku 2021 byl ještě ovlivně-
ný epidemiologickou situací a ta 
nám nedovolila uspořádat tradič-
ní Rozsvícení vánočních stromů 
u obecního úřadu a výroční val-
nou hromadu našeho sboru. Na 
rozsvícení se těšíme letos a po-
sunutá  výroční valná hromada 
proběhla 12. března v restaurantu 
Kino. Zúčastnilo se jí více než 50 
členů a hostů. 

Na začátku března jsme ve spo-
lupráci s obcí zorganizovali sbírku 
pro obyvatele Ukrajiny zasažené 
válkou. Výsledek sbírky jsme od-
vezli do Oblastní charity v Ústí 
nad Orlicí. O velikonočním víken-
du jsme tradičně vyrazili sázet 
stromky do obecního lesa. Kou-
sek od Šušku už teď rostou nové 
smrky, borovice a modříny. První 
společenskou akcí bylo až Pálení 
čarodějnic na hřišti za mateřskou 
školou v pátek 30. dubna. Velká 
hranice osazená dvojicí čaroděj-
nic vzplála hned po západu slun-
ce o půl osmé. Pečená kuřata, 
klobásy, špekáčky i nápoje šly na 
dračku a vše se prodalo. Děti i do-
spělí si zastříleli ze vzduchovky 
a vyzkoušeli úkoly, které připravil 
spolek Dobrá Hnáta. Snad největ-
ší úspěch měla stráň nad hřištěm 
připomínající ten večer mistrov-
ství světa ve válení sudů. Další 
akcí bylo okrskové kolo hasičské 

soutěže 10. června za účasti druž-
stev mužů i žen z Hnátnice. Druž-
stvo žen získalo druhé místo, muži 
obsadili třetí a pátou příčku.

V pátek 17. června jsme zajistili 
občerstvení na prezentaci stu-
dentských projektů Fakulty umění 
a architektury z Liberce a teď při-
pravujeme Hnátnickou pouť. 

Jednotka sboru ještě na sklonku 
roku (17. 12.) zasahovala u požá-
ru popelnice v č.p. 83. Můžeme 
hovořit o obrovském štěstí, že byl 
poškozen pouze traktor. Exploze 
pneumatiky totiž upozornila maji-
tele a sousedy na začínající požár 
a ten byl hned v počátku zlikvi-
dován. Příčinou bylo vysypání ne 
zcela vystydlého popela do plasto-
vé popelnice a následné vznícení. 
Dalším zásahem byla 17. února 
likvidace spadlého stromu u gol-

fového hřiště. Ve třetím případě 
14. dubna  šlo o součinnost při 
hledání pohřešované osoby v Dol-
ní Dobrouči. Dva členové zása-
hové jednotky absolvovali v dub-
nu výcvik na práci s motorovými 
pilami. Probíhá také pravidelná 
údržba a příprava mužstva. Pat-
rik Vebr s Petrem Vyčítalem ml. 
připravují na přestavbu vozík stří-
kačky PS 12. Tu bude po výměně 
podvozku možné tahat za DA Ford 
Transit. 

Přejeme všem pěkné prázdniny 
a stavte se Pod Lipami!

za výbor SDH 
jednatel Karel Beran
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Spolek Dobrá Hnáta
První polovina tohoto roku byla, 
pokud jde o aktivity Dobré Hnáty, 
o poznání veselejší oproti loňsku. 
Během jara se uskutečnila Veliko-
noční dílnička pro děti, kterou ved-
ly:  Šárka Červinková a Johana Fran-
gos. Děvčata si připravila pro děti 
výrobu velikonoční výzdoby a také 
společně upekly houstičky na sva-
činu. 

Za krásami Bajkalu nás zavedli pro-
střednictvím svých fotografií a his-
torek manželé Svačinovi. Nejvíce 
očekávanou a několikrát odloženou 
akcí byly Zmizelé chalupy. Účast 
byla hojná, vzpomínání dlouhé 
a o překvapení také nebyla nouze. 
Zvláštní poděkování patří Jarče Pra-
žákové, Daně Vebrové a také Karlo-
vi Beranovi za významnou pomoc 
při identifikaci zmizelých chalup 
a především při hledání míst, kde 

původně stály. S čarodějnickými 
zástupkyněmi z Dobré Hnáty jste 
se mohli setkat i na hasičských 
Čarodějnicích, kde si pro vaše 
děti připravily program.

Rádi bychom poděkovali všem, 
kteří přispěli Dobré Hnátě v loň-
ské sbírce Společně za úsměv. 
I díky vám a díky příspěvku od 
družstva Konzum jsme mohli do 
Centra Hnáta nakoupit podsedá-
ky, aby se vám při delších akcích 
dobře sedělo na našich nových 
židlích. Pořídili jsme také  čtyři 
rolety na okna v hlavní místnos-
ti, aby nám slunce nekřížilo plány 
při promítání a také jsme nechali 
zarámovat akvarelové malby, kte-
ré do Hnáty věnovala v loňském 
roce Lída Vyčítalová. 

Po letních prázdninách plánujeme 
spoustu akcí, nějaké workshopy, 
cestovatelskou přednášku, pro 

velký zájem zopakujeme i vzpo-
mínací setkání Zmizelé chalupy. 
Termín včas vyhlásíme. Budeme 
také pokračovat v přerušeném 
promítání dokumentárních fil-
mů. Rádi bychom od konce září 
rozjeli dopolední program pro 
nejmenší děti. Hledáme proto 
ideálně dvě maminky (případně 
tatínky) malých předškolkových, 
nebo školkových dětí, které by si 
společně vzaly na starosti jedno 
dopoledne 1-2x za měsíc s aktivi-
tami pro nejmenší děti v prosto-
rách Centra Hnáta. Vypomůžeme 
materiály, sestavením programu, 
případně další podporou. 

Program Centra Hnáty můžete 
obohatit i vy. Uvítáme jakékoli 
nápady na přednášky, worksho-
py, setkání, zájmové kroužky… 
Ozvěte se, určitě něco vymyslí-
me.

Děkujeme za vaši podporu.

Za Spolek Dobrá Hnáta

Alice Červinková, 777 929 426, 
alice.cervinkova@email.cz
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Druhé pololetí školního roku při-
neslo dětem z místní MŠ mnoho 
zážitků z akcí připravenými paní 
učitelkami. 

Zimní období si děti užily na sněhu 
v zahradě MŠ. Předjarní měsíce se 
staly pro školku barevnými. Nechy-
běl dětský karneval v únoru, Svatý 
Valentýn byl ve znamení vzájemné 
lásky nejen mezi dospělými, ale 
i dětmi ve školce. Tvořila se přá-
níčka, soutěžilo se a odměnou byl 
i oběd na přání dětí.

Se zimou jsme se rozloučili vyná-
šením Morany. Zima byla ta tam 
a konečně nastalo pěkné počasí 
s velikonočním pletením pomlázek 
a veselými jarními písničkami a ta-
nečky.

Do školy přijela i letos Policie ČR 
s výchovně vzdělávacím progra-
mem a ukázkou cvičených psů. 
V dubnu si děti měly možnost vy-
zkoušet práci s keramikou pod ve-
dením lektorky z DDM z České Tře-
bové.

Školka je zapojena nejen do mnoha 
projektů předškolního vzdělávání, 
ale je i součástí tzv. Šablon. V rámci 
těchto projektů proběhla spoluprá-
ce s lektorkou z EKO životní styl, kde 
se děti ve školce dozvěděly mnoho 
zajímavého o bylinkách, následně 
se děti podívaly do EKO centra Pa-
leta v Oucmanicích.

V letošním školním roce proběhl 
zápis do MŠ 5. 5. 2022, kdy bylo 

Mateřská škola Hnátnice

přijato 9 dětí pro příští školní 
rok 2022/2023. Dne 2. 6. 2022 
se uskuteční zápis pro ukrajinské 
děti. Do místní ZŠ nastoupí 7 dětí 
z 12 předškoláků.

Do konce školního roku čeká děti 
spoustu akcí a výchovně vzdělá-
vacích programů. V červnu bu-
dou děti ze Soviček, reprezento-
vat naší školku v Ústí nad Orlicí na 
sportovních hrách, kde bude řada 
školek z orlickoústeckého regio-
nu.

I letos připravujeme společné se-
tkání s rodiči, a to Loučení s před-
školáky s kulturním programem 
na zahradě MŠ.

Škola se v letních měsících uzavře 
od 18. 7. do 20. 8. 2022. 

V příštím školním roce bude naší 
snahou zapojit se do projektů 
obnovy a zmodernizování škol-
kové zahrady.

Cílem všech zaměstnanců MŠ je, 
aby všechny děti byly ve školce 
spokojené a rodiče si odnášeli 
pocit, že jejich dítě je v dobrých 
rukou kvalifikovaných odborní-
ků.

Za kolektiv MŠ Hnátnice přeje-
me všem klidné a spokojené dny 
a zdraví všem

Kolektiv MŠ Hnátnice
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V tomto čísle zpravodaje bychom 
vám chtěli přiblížit některé zajíma-
vé momenty ze života naší školy. 

První větší akcí druhého pololetí 
bývá již tradičně školní karneval. 
Děti si užily promenádu masek, 
různé soutěže a závěrečnou disko-
téku.

Po dvouleté přestávce, kdy se zá-
pis do 1. třídy kvůli pandemii ko-
nal bez přítomnosti dětí, jsme ve 
škole přivítali 7 budoucích prv-
ňáčků s rodiči. Děti plnily zábavné 
úkoly a seznámily se s prostředím 
školy.

Ačkoliv nám jarní vlna nemocí 
mírně narušila plány, podařilo se 
uspořádat první kolo školní talen-
tové soutěže Hnátnice má talent, 
které se zúčastnily všechny děti 
a předvedly své nadání v oblas-
ti hudby, zpěvu, tance, kouzlení 
a herectví dle vlastního výběru. 
Do hlasování se zapojili všichni 
žáci. Soutěžící s největším počtem 
hlasů postupují do semifinále. 
Nejlepší z nich čeká na konci škol-
ního roku finálové kolo.  

V rámci projektu Ovoce do škol 
proběhl na naší škole den zdravé 
výživy, při kterém si děti mimo 
jiné vyrobily na základě vlastního 
receptu ovocné smoothie.  

Do konce školního roku nás ještě 
čeká projektový den s LEGEM, do-
pravní výchova pro 4. a 5. ročník 

Základní škola Hnátnice

na dopravním hřišti v Ústí nad Or-
licí, tajný školní výlet, den s maz-
líčky a rozloučení s páťáky.

Přejeme všem žákům, rodičům 
a ostatním čtenářům Hnátnické-
ho zpravodaje krásné a pohodové 
léto.

Kolektiv základní školy
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Farní okénko
Každým rokem se děje něco nové-
ho. Jen se zdálo, že covid ustupuje 
a je tu  nepříjemná  věc v Evropě 
- válka na Ukrajině, toť nové  ne-
bezpečí pro všechen  svobodný 
lid.  Světu nikdy nebyl a nebude  
ku prospěchu rozkol mezi národy! 

V Hnátnici  farní společenství 
mimo stálou všední péči o svěřený 
svatostánek vylepšuje a obnovuje 
interiér kostela. K tomu náleží ce-
loroční úklid a práce s tím spojené 
včetně květinové výzdoby.  Dále 
se provedlo položení nového ko-
berce v presbytáři a připravuje 
se výměna schodů na kazatelnu. 
Nyní se řeší půdní prostory, krovy 
- jejich oprava, znalecký posudek 
statika a další tesařské práce s tím 
spojené, vyjádření pracovníků kul-
tury  a stavebního úřadu v UO . Též 
je zapotřebí i nemalých finančních 
prostředků.

Situace ještě není lehká v tom, 
že nynější P. Ing. Tomáš Fiala 

k 1. 8. 2022 odchází na jiné pů-
sobiště - do Litomyšle a k nám 
přijde nový duchovní správce  
z Vysokého Mýta. Též i v Ústí nad 
Orlicí bude změna.  V Praze také  
Jeho Svatost papež František 
jmenoval  37. pražským arcibis-
kupem a 25. českým primasem 
J. Exc. Mons. Jana Graubnera. Kar-
dinál  Dominik Duka i nadále  má 
právo volit papeže do 80 let věku. 
Převzetí pražské  arcidiecéze  se 
uskuteční slavnostním ceremoni-

álem 2. července 2022. V nedě-
li 3. července  jste zváni do kostela  
sv. Petra a Pavla   na  poutní  mši 
svatou  o 11. hodině.  Hned 5. a 6. 
července jsou ještě dva svátky - 
den věrozvěstů Cyrila a Metoděje 
a další den výročí, upálení mistra 
Jana Husa.

Všem, kteří se podílejí na opra-
vách, finančním přispěním, úkli-
du, květinové výzdobě a Obecní-
mu úřadu  za údržbu zeleně v okolí 
kostela včetně hřbitova  patří  sr-
dečné poděkování. Též velké po-
děkování patří i kostelníku  Petru 
Pražákovi, který nás náhle v květ-
nu opustil - čest jeho památce.  

Hnátnickým občanům přeji slun-
né léto, zdraví a dětem nádherné 
nerušené prázdniny. Připomínám 
ještě, že  11. září budeme slavit 
posvícení  a potom za 14 dní bu-
dou volby do zastupitelstva obce.

 Václav  Jiruška

Podrobnější informace 
www.farnostdobrouc.cz 

Myslivecký spolek Podhradí Hnátnice
Vás srdečně zve na

Myslivecké posezení
spojené se střelbou

v sobotu 3. září 2022 od 9 hodin
na myslivecké chatě v Hnátnici

Myslivecká kuchyně zajištěna od 11 hodin.
(srnčí svíčková, kančí pečeně, zvěřinový guláš)
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Projekt MAP III byl 
zahájen!
Od 1. 5. 2022 byl na území Orlic-
koústecka a Českotřebovska zahá-
jen nový projekt MAP III (Místní 
akční plán vzdělávání), který ply-
nule navázal na předešlý projekt 
MAP II. Potrvá celkem 19 měsíců 
(tj. do 30. 11. 2023), jeho hlavní 
obsahovou náplní je strategické 
plánování a práce v pracovních 
skupinách. Bohužel v jeho rámci 
nelze realizovat žádné implemen-
tační aktivity.

V probíhajícím projektu MAP III 
už mají za sebou první společné 
jednání odborné pracovní skupi-
ny (Pracovní skupiny pro rozvoj 

čtenářské a matematické gramot-
nosti a Pracovní skupina pro rov-
né příležitosti) a Pracovní skupina 
pro financování. Také již proběhlo 
ustavující jednání Řídícího výboru, 
na němž se podařilo schválit Stra-
tegický rámec, verze 2.0, což je 
sborník investičních záměrů škol, 
školských zařízení, příp. dalších 
subjektů zabývajících se vzdělává-
ním dětí a žáků do 15 let z území 
Orlickoústecka a Českotřebovska.

A co nás čeká v dohledné době? 
Příprava otevřených setkání 
v rámci odborných pracovních 
skupin za účelem sdílení zkuše-
ností, sběr příkladů dobré praxe 
(úspěšných a inspirativních pro-
jektů realizovaných školami) a je-

jich sdílení a v novém školním 
roce jednání pracovních skupin, 
další sběr nových investičních zá-
měrů a následná aktualizace Stra-
tegického rámce. 

Naše aktivity můžete i nadále 
sledovat na našem webu:  
www.maporlicko.cz a facebooku: 
www.facebook.com/MAP.Orlicko.

Nositelem projektu je MAS ORLIC-
KO, z.s. Tento projekt je spolufi-
nancován Evropskou unií.

MAS Orlicko



12

Vydává obec Hnátnice. Příspěvky nejsou redakčně upravovány. Neprošlo jazykovou úpravou.  
Za obsah odpovídají uvedení autoři jednotlivých příspěvků. Grafická úprava Vít Červinka. 

V Hnátnici 14. 6. 2022. email: starosta@hnatnice.cz, https://www.hnatnice.cz

Pouťový víkend (Pod Lipami)

25. ročník nohejbalového turnaje „O putovní pohár“

Sokolský turnaj v pétanque (Ali restaurant)

Myslivecké posezení spojené se střelbou

Volby do zastupitelstva obce

Rozsvícení vánočních stromů

2. 7. - 3. 7. 

5. 7. 

15. 7.

3. 9. 

23. - 24. 9. 

Připravované akce

27. 11.  

Rozpis svozu odpadu 
Hnátnice od 1. 4. 2022

Komunálního odpad
úterý v týdnech: 13, 15, 17, 
19, 21, 23, 25, 27, 29, 31, 33, 35, 
37, 39, 41, 43, 45, 47, 49, 51

2022
leden

po út st čt pá so ne
     1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31       

únor
po út st čt pá so ne
 1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13

14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28       
       

březen
po út st čt pá so ne
 1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13

14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31    
       

duben
po út st čt pá so ne
    1 2 3
4 5 6 7 8 9 10

11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30  
       

květen
po út st čt pá so ne
      1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31      

červen
po út st čt pá so ne
  1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12

13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30    
       

červenec
po út st čt pá so ne
    1 2 3
4 5 6 7 8 9 10

11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31
       

srpen
po út st čt pá so ne
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14

15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31     
       

září
po út st čt pá so ne
   1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30   
       

říjen
po út st čt pá so ne
     1 2
3 4 5 6 7 8 9

10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31       

listopad
po út st čt pá so ne
 1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13

14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30     
       

prosinec
po út st čt pá so ne
   1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11

12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31  
       

7calendar.com

Plasty a tetrapak
pátek v týdnech: 
14, 18, 22, 26, 30, 34, 38,
42, 46, 50

Papír
pátek v týdnech: 13, 17, 21, 
25, 29, 33, 37, 41, 45, 49

Svozové týdny

Sleva na nádoby do 
konce září 2022!


