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

Vážení spoluobčané, 
advent už je téměř u konce a to 
znamená, že Vánoce jsou velmi 
blízko a s nimi i čas pro rodinná 
setkání v užším i širším kruhu. 
Události z doby nedávné i součas-
né nás opakovaně utvrzují v tom, 
že je to právě rodina a blízcí přá-
telé, kdo nám pomáhají překonat 
všechny těžkosti, a tak se za vzá-
jemnou podporu odměňme spo-
lečně stráveným časem. 

Na konci září jste zvolili nové 
obecní zastupitelstvo včetně mne. 
Děkuji vám za vaší důvěru a pev-
ně věřím, že ji nezklamu. Velkou 
pomoc pro mne představují čle-
nové nového zastupitelstva a také 
obecní zaměstnanci, ti všichni od-
vádějí spoustu práce a díky patří 
i jim. Jsme všichni připraveni po-
kračovat v rozpracovaných projek-
tech a také se vrhnout do projektů 
nových. 

Přeji vám do nového roku 2023 
pevné zdraví, pořádnou porci 
štěstí a ať se nám všem v Hnátnici 
dobře žije.

Alice Červinková 
starostka

Úvodní slovo

Zastupitelé Kontakty
Starostka Mgr. Alice Červinková starosta@hnatnice.cz, 724 189 563
Místostarosta Ing. Karel Beran kberan@skola-auto.cz, 604 640 648
Finanční výbor
Předsedkyně Jaroslava Pražáková jaroslava.prazakova@email.cz

Ing. Miroslav Appl miroslav.appl@autoneum.com
Mgr. Vlasta Snášelová atka.snaselova@centrum.cz
Jan Mazálek honza.mazalek@centrum.cz

Kontrolní výbor
Předseda Ing. Ladislav Vítek ladislav.vitek@rcaktiva.cz

Monika Gottwaldová monika.gottwaldova@bago.cz
Jiří Pražák jps.praza@seznam.cz
Bc. Vít Červinka vit.cervinka@kontakt.cz
Patrik Vebr patrak@centrum.cz

Doplnění členů finančního výboru obce na lichý počet (viz. ustanovení § 118, 
odst. 2, zákona č. 128/2000 Sb.). Na ustavujícím zasedání zastupitelstva obce dne 
19. 10. 2022 byl zvolen členem finančního výboru Mgr. Pavel Bartoš.

Zastupitelstvo obce pro období 2022 - 2026
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Od konce června bylo v Hnátnici 
díky spolkům a aktivním lidem živo. 
Mohli jste se pobavit na pouti, dět-
ském dni, zahrát si nohejbal nebo 
pétanque, navštívit myslivecké po-
sezení, prohlédnout si zmizelé cha-
lupy, přivítat advent při rozsvícení 
vánočního stromu nebo navštívit 
vánoční koncert v kostele. Podrob-
né informace najdete v příspěvcích 
jednotlivých organizací. 

V Hnátnici bylo rušno i stavebně. 
Hned při vjezdu do obce od Ústí 
jste si jistě všimli nového zálivu pro 
autobusovou zastávku U Václava, 
která je již těsně před kolaudací. 
V příštím roce máme v plánu po-
stavit na zastávce také přístřešek  
a znovu zprovoznit a modernizovat 
veřejné osvětlení v místě.  

Na přelomu října a listopadu byla 
realizována úprava vstupu do ško-
ly. Ještě chybí doplnit nápis a na 
jaře osázet truhlíky s popínavými 
rostlinami. Na realizaci úpravy vstu-
pu do školy, dvora a rekonstrukce 
školní kuchyně zažádalo zastupi-
telstvo v předchozím období o do-
taci z Programu obnovy a rozvoje 
venkova. V prvotní fázi byla žádost 
zamítnuta kvůli velkému počtu ža-
datelů, proto se uskutečnila pouze 
úprava vchodu. Z našeho projektu 
se tak stal náhradník. Podle čers-
tvých informací někteří úspěšní ža-
datelé své projekty realizovat nebu-
dou a dotaci bychom nakonec měli 
získat my.  

V listopadu byla také dokončena 
obnova Kantorova křížku. Na jaře 
bychom v místě rádi doplnili 
i jednoduchou lavičku, abyste si 
při svých procházkách ke křížku 
mohli odpočinout. V následujícím 
roce budeme v opravách drob-
ných sakrálních staveb pokračo-
vat, současně budeme usilovat 
o získání dotací za tímto účelem. 

Ke konci roku zakoupila na zákla-
dě usnesení zastupitelstva obec 
Hnátnice chalupu č. p. 95 včetně 
pozemku. Důvodem nákupu byla 
především strategická pozice ne-

movitosti v centru obce, která do 
budoucna umožní jeho rozvoj. 

Vodné a stočné
Cena za vodné zůstane pro rok 
2023 na stejné úrovni, tedy 
14 Kč, a cena stočného se zvýší 
ze 48 Kč na 50 Kč. Celková cena 
bude 64 Kč/m3. 

Odpady
Od jara funguje v obci nový svoz 
tříděného odpadu, tzv. svoz dům 
od domu. Většina z vás si popel-
nice na tříděný odpad za zvý-
hodněnou cenu pořídila a má je 

PR
AC

O
VN

Í V
ÝK

R
ES

ZSHnatnice_dvurVstup.pln 21:11:25:16:57

ZŠ
 H

ná
tn

ic
e 

- ú
pr

av
y 

dv
or

a 
a 

vs
tu

pu
 ©

 J
iří

 Š
af

r 2
4.

11
.2

02
1

ko
nz

ul
ta

ce
_2

02
11

12
4 

- v
iz

ua
liz

ac
e,

 1
:4

51
,9

6

Informace z obce



3

tedy po ruce. Předpokládáme, že 
větší míra třídění odpadu se pro-
jeví již v příštím roce a podaří se 
nám dosáhnout většího procenta 
vytřídění odpadu, než máme jako 
obec nyní, od ledna do listopadu 
2022 pouhých 17%. Cíl, se kterým 
počítá zákon o odpadech, je 60% 
vytříděného odpadu.  

Místní poplatek za systém od-
padového hospodářství zůstává 
stejný 550 Kč na osobu/objekt. 
To je možné i proto, že obec oby-
vatelům Hnátnice přispívá na po-
platek za odpady z rozpočtu. Jak 
jsme již informovali v předcho-
zích vydáních zpravodaje, ceny 
za svoz komunálního odpadu se 
budou v příštích letech zvyšo-
vat a současně se bude snižovat 
množství odpadu na osobu, které 
bude možné uložit na skládku za 
zvýhodněnou cenu. Pro vaši před-
stavu nevytříděný komunální od-
pad za měsíce listopad a prosince 
2022 byl již ukládán na skládku za 
vyšší cenu, protože jsme překročili 
povolený limit 190 Kg/obyvatele. 
Jediná cesta, jak udržet poplatek 

za svoz odpadu v přijatelných me-
zích, je pečlivé třídění. Závěrem již 
jen upozornění, že spalování ko-
munálního odpadu je nejen nezá-
konné, ale může vést k poškození 
zdraví, případně k poškození kotle. 

Plány pro rok 2023
Co plánujeme v roce 2023? Ener-
gii soustředíme na vypracování 
projektové dokumentace na první 
etapu chodníků a získání prostřed-
ků na jejich realizaci. Budeme dále 
pokračovat v opravách obecních 
komunikací. Máme v plánu ob-

novu některé další malé sakrál-
ní stavby v katastru obce. Pokud 
dopadne výše zmíněná dotace, 
vybudujeme učebnu na školním 
dvorku a zrekonstruujeme školní 
kuchyň. Strategickým cílem pro 
příští roky je mít vypracované 
a připravené projekty v takové 
fázi, abychom mohli využít maxi-
mum dotačních výzev. 

Alice Červinková 
starostka

Vážení spoluobčané,

chci vás pozvat na návštěvu 
obecní knihovny, která předsta-
vuje výrazný článek života obce. 
Má pozitivní vliv na nejmenší čte-
náře i jejich rodiče a pochopení 
a pomoc pro nejstarší čtenáře.

Nachází se v budově obecního 
úřadu a má otevřeno každé pon-
dělí od 14 do 19 hodin a po celou 
dobu je maximálně využita.

V našem knihovním fondu je té-
měř 6000 svazků a je pravidel-
ně čtyřikrát do roka obměňován 
zhruba o 300 nových knih. 

Díky tomu mají naši čtenáři po 
celý rok možnost opravdu velkého 
výběru knih, který v sobě pravi-
delně zahrnuje to nejnovější, co 
český knižní trh nabízí.

Jiřina Smolová  
knihovnice

Obecní knihovna
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Sbor dobrovolných 
hasičů
Druhé pololetí letošního roku, na 
první pohled poklidné, bylo ve 
znamení společenských i pracov-
ních akcí pořádaných členy naše-
ho sboru. V červnu jsme se připra-
vovali na zajištění provozu areálu 
Pod Lipami. Byly domluveny ví-
kendové služby, zajištěn dodava-
tel nápojů a….na poslední chvíli se 
našel nájemce, který zajistil i pro-
voz v rozsahu obecního záměru 
pronájmu areálu. Takže poslední 
akcí pořádanou našimi členy byl 
pouťový víkend se sobotní zába-
vou se skupinou Forte a nedělním 
vystoupením „Waldy Matušky - 
Nerušila“. Na začátku července 
jsme na členské schůzi sestavili 
kandidátku pro podzimní komu-
nální volby. Důvěra v členy našeho 
sboru se proměnila ve čtyři křes-
la zastupitelů v obecním zastupi-
telstvu.  V sobotu 2. září jsme se 
tradičně sešli při kontrole výsadby 

stromků. Na místě s krásným vý-
hledem Pod Horou jsme strávili 
příjemný večer s dobrým pivem 
a píseckou uzeninou. Poslední 
společenskou akcí letošního roku 
bylo Rozsvícení vánočního stromu 
o první adventní neděli. Podve-
černí setkání zpestřilo vystoupení 
žáků místní základní školy a sku-
piny historického šermu Lucrezia 
z Dolní Dobrouče s pásmem Hrát-
ky s ohněm. I sportovní družstva 
byla v druhé polovině roku aktiv-
ní. Obnovené a posílené družstvo 
žen ve složení Lenka Vyčítalová, 
Natálie Hubálková,  Monika Svato-
šová, Jana Pražáková, Iveta Hnát-
nická ml., Sabina Vebrová, Nikola 
Matoulková   se zúčastnilo  hned 
tří soutěží. V různém složení obsa-
dily naše ženy v Sopotnici 1. mís-
to,  v Žamberku 5. místo a Říčkách 
6. místo. Muži ve složení Jiří Pra-
žák, Vojta Kočí, Miloš Vyčítal, Petr 
Vyčítal, Miloš Hůlka, Jakub Fiala, 
Patrik Vebr a Robert Kopecký ml., 
pak soutěž v Říčkách skvělým vý-

konem v útoku i štafetě vyhráli. 
Zásahová jednotka pomáhala na 
začátku prázdnin s čištěním ka-
nalizace a vozovky a na podzim 
se zúčastnila okrskového cvičení 
v Horní Dobrouči. Karel Beran ml. 
a Juriy Popovič  absolvovali v říj-
nu školení strojníků a Jakub Fiala 
v listopadu  školení preventistů. 
Průběžně byla udržována a ošet-
řována výzbroj zásahové jednotky 
i sboru. Za pomoci obce, firmy Au-
toneum a práce členů byl opraven 
přívěs pro požární stříkačku PPS 
12. Současně byla podána obcí 
žádost o příspěvek na novou stří-
kačku včetně vybavení a přívěsu 
za dopravní automobil Ford. Na 
začátek roku 2023 připravujeme 
Výroční valnou hromadu a Hasič-
ský ples. V sobotu 21. 1. 2023 se 
na vás budeme těšit v restauraci 
Kino. Přejeme Vám krásné a klid-
né svátky a šťastný nový rok!

za SDH Hnátnice 
jednatel Karel Beran 

Ze života zájmových organizací
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T.J. Sokol Hnátnice
Vážení spoluobčané, dovolte mi, 
abych vás oslovil v tento, pro 
Hnátnický zpravodaj tradiční, 
předvánoční čas se zprávou o čin-
nosti sokolské jednoty v posled-
ním půlroce. 

Prázdniny otevřel 25. ročník no-
hejbalového turnaje trojic O pu-
tovní pohár. Celkem se přihlásilo 
18 družstev, z toho 12 týmů ama-
térských a 6 týmů soutěžních. 
Amatéři byli nalosováni do dvou 
skupin po 6 týmech. Z každé sku-
piny měly postoupit 4 týmy do 
čtvrtfinále a dále postupovat sys-
témem pavouka. Profesionálové 
měli odehrát v šestičlenné skupi-
ně jednokolově zápasy, které by 
určily celkové pořadí nejenom ve 
skupině, ale i v celkovém pořadí. 
Letošní počasí ale našemu turna-
ji nepřálo. Po odehrání prvních 
kol ve skupinách začalo pršet a už 

nepřestalo. Hrací plocha se změ-
nila spíše v bazén pro vodní pólo 
a tím skončila i možnost dohrát 
turnaj na hřišti. Bylo rozhodnuto, 
že se turnaj dohraje formou klání 
kámen, nůžky, papír. Vítězství si 
vystříhali družstva Rotnek a Exhi-
bice.

Na pátek 16. 7. 2022 byl napláno-
ván partnerský turnaj dvojic v pe-
tanque. Podmínku členství v So-
kole u alespoň jednoho z dvojice 
splnilo 13 družstev a ta se sešla 
na hřišti v Ali restaurantu. Před 
začátkem v areálu silný vítr poslal 
k zemi jeden ze stromů, naštěstí 
bez následků, a tak jsme mohli za-
čít. Pořadí ve dvou skupinách urči-
lo soupeře pro zápasy o konečné 
pořadí. Nejúspěšněji si tentokrát 
vedli Mirek Appl a Alan Vebr. 
K této sportovně společenské akci 
neodmyslitelně patří občerstvení 
na grilu a večerní zábava pod „tak-
tovkou“ DJ. Miruny.

S koncem prázdnin zorganizovala 
Renata Motlová příměstský tá-
bor. Od 22. do 26. 8. 2022 se jej 
zúčastnilo 14 dětí, náplní byly ze-
jména sportovní a pohybové akti-
vity. Zázemí dětem poskytla soko-
lovna a to hlavně v první polovině 
týdne z důvodu špatného počasí. 
Na konec týdne se aktivity přenes-
ly ven. Hned v sobotu 27. 8. 2022 
jsme uspořádali Dětský den, kde 
si celkem 40 dětí mohlo vyzkoušet 
různé druhy sportů (fotbal, tenis, 
nohejbal, basketbal, florbal, stolní 
tenis nebo základy atletiky a gym-
nastiky). V odpoledních hodinách 
dne 19. 10. 2022 jsme se v rámci 
drakiády potkali s dětmi a jejich 
rodiči na fotbalovém hřišti, kde 
jsme se za slabého větru pokusili 
přimět k letu draky různých tvarů 
a velikostí.

V září se začátkem školního roku 
jsme jako každý rok provedli nábor 
dětí do oddílů všestrannosti, stol-
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ního tenisu a míčových her. Nej-
větší zájem je o cvičení všestran-
nosti, kam vždy ve středu od 15.30 
do 16.30 hodin dochází 15 dětí, 
kterým se věnují Petra Zítková 
a Renata Motlová. Miroslav Appl 
a Miloš Urban vedou 8 dětí k do-
vednostem v míčových sportech 
každé úterý od 16 do 17 hodin. 
Hodiny stolního tenisu probíhají 
vždy v pondělí od 16 do 17.30 ho-
din pod vedením Jiřího Procházky, 
prozatím chodí 4 děti. Případné 
zájemkyně se mohou přihlásit do 
cvičení žen, časový rozpis je k dis-
pozici na internetových stránkách 
T.J. Sokol Hnátnice.

Mistrovských soutěží se účastní 
2 družstva stolního tenisu mužů.  
A družstvo hraje v Regionálním 
přeboru 1. třídy a v průběžné ta-
bulce soutěže je na 9. místě. Hráči 
B týmu se zlepšují s každým ode-
hraným zápasem a prozatím oku-
pují 6. místo v Regionálním přebo-
ru 4. třídy.

Snažíme se zlepšovat prostředí, 
ve kterém sportují nejenom soko-
lové, ale i děti mateřské a základ-
ní školy. Na výměnu palubovky 
Sokolovny, oken a osvětlení jsme 
navázali ve dnech 7. – 11. 11. 2022 
výměnou oken v přízemní části tě-
locvičny. Firmou PROPLAST bylo 
vyměněno celkem 5 velkých oken 
v prostorách posilovny a 2 menší 
okna na toaletách. Následovalo 
vymalování vnitřních prostor fir-
mou Malby a nátěry Petr Maleček 
Hnátnice. Závěrečný úklid byl pro-
veden členy Sokola svépomocí. 

Peněžní prostředky na tuto akci 
byly čerpány ze společné dota-
ce Pardubického kraje a Sokolské 
župy Východočeské-Pippichovy: 
Obnova majetku tělocvičných jed-
not 2022. Pardubický kraj poskytl 
formou dotace částku 100 000,- 
Kč, Sokolská župa poskytla 50 
000,- Kč formou bezúročné půjčky 
splatné do 2 let. Z vlastních pro-

středků naší jednoty bylo vynalo-
ženo 30 073 Kč.

Koncem září proběhly volby do 
obecního zastupitelstva. Sokol se 
chce podílet na dění v obci pro-
střednictvím svých zástupců, kteří 
kandidovali pod Sdružením nezá-
vislých kandidátů T.J. Sokol Hnát-
nice. Svůj hlas našim kandidátům 
dalo 44 % voličů a tím prosadili 
do zastupitelstva Jarču Pražáko-
vou, Moniku Gottwaldovou, Vítka 
Červinku, Mirka Appla a v nepo-
slední řadě Alici Červinkovou, kte-
rá byla zvolena starostkou obce. 

Na závěru roku jsme v sokolovně 
pro zájemce přichystali vánoční 
sportovní turnaje.  Stolněteniso-
vý turnaj se uskuteční tradičně 
26. 12. 2022 od 14.30 hodin, no-
hejbalový proběhne 28. 12. 2022 
od 14 hodin a líný tenis začne 
29. 12. 2022 ve 13 hodin. 

Přeji spokojené Vánoce a úspěšný 
rok 2023.

 

za T.J. Sokol Hnátnice   
Jiří Procházka 
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Myslivecký spolek 
Podhradí Hnátnice
Myslivecký den 4. června 2022
Letos poprvé jsme uspořádali My-
slivecký den na naší Myslivecké 
chatě jako náhražku za nekonaný 
myslivecký ples. Každá akce kona-
ná na chatě je závislá hlavně na 
počasí a to nám  přálo.
Kolektiv Pavla Sussera postavil 
stan a uspořádal soutěž pro děti: 
naučná stezka. Soutěžilo se v po-
znávání vycpanin, stromů, rostlin  
a střílelo se ze vzduchovky. Samo-
zřejmě navrch měly děti, co cho-

dí do kroužku Orlíci. Vítězové byli  
odměněni pamlskem. Kdo chtěl 
mohl se svést na káře tažené po-
níkem a koníkem.
V chatě se podával zvěřinový gu-
láš  a na roštu jsme opekli šede-
sátikilové divoké prase a o tom, že 
se nám to podařilo, svědčí, že se 
všechno snědlo  a všechno vypilo.
Budeme  se  snažit i příští rok tuto 
akci  zopakovat.

Myslivecké posezení se střelbou 
3. září 2022
Svoji tradici má  již naše Myslivec-
ké posezení spojené se střelbou, 
letos to byl již XXIII. ročník.

I tady nám počasí přálo. Střeleb se 
zúčastnilo 22 střelců a vyhrál Petr 
Lipenský z Mysliveckého spolku 
Písečná. Tradičně byla myslivecká 
kuchyně a kdo přišel, nelitoval.
Myslivecký kroužek Orlíci pokra-
čuje, nyní je osm dětí. Mimo jiné 
sesbíraly pytle kaštanů a žaludů 
na zimní přikrmování a jelikož to 
všechno nespotřebují, rozdělily se 
i s námi.
Pro nás myslivce začíná nejdůleži-
tější období v roce, začíná se při-
krmovat spárkatá zvěř a zajíci.
Taky začínají společné hony a na-
háňky. U nás v Hnátnici máme tři 
hony 11. listopadu, 3. prosince 
a 26. prosince.

Doufali  jsme, že covidová doba 
skončí a bude lépe, ale pořád se 
něco děje, teď nás drtí ceny ener-
gií, paliva, potravin. Přesto všech-
no  vám chci popřát klidné proži-
tí svátků vánočních, lovcům pak  
pevnou mušku, všem ostatním 
zážitky z naší krásné přirody, ro-
dinnou pohodu a do nového roku  
pevné zdraví. 

za Myslivecký spolek
Petr Hrdina



8

Školní rok jsme zahájili ve čtvrtek 
1. 9. 2022 s celkovým počtem 41 
dětí.  O děti se stará tým kvalifiko-
vaných paní učitelek. Nově jsme do 
týmu přibrali novou učitelku paní  
Kalousovou, a také novou kuchařku 
paní Beranovou. Po MD se vrátila 
také paní ředitelka Exlerová.

Děti se postupně zadaptovaly na 
režim a chod MŠ, dobře si zvykly 
na paní učitelky.  Jako každý rok je 
škola zapojena do mnoha projek-
tů, které jsou přínosem ve výchov-
ně vzdělávací práci a rozvoji dětí 
v předškolním věku. Nadále spolu-
pracujeme s MAS Orlicko v progra-
mu Šablony , a také s Českou obcí 
sokolskou a jejich projektem Svět 
nekončí za vrátky.

I letos plníme preventivní progra-
my, především u dětí ze Soviček, 
a to Povídálek a Školáček, kde se 
děti připravují hravou formou na 
vstup do ZŠ. Taktéž pokračujeme 
v aktivitách Hra na flétnu a Table-
ty do škol.  V říjnu k nám zavítala 
v rámci logopedické depistáže také 
paní Říhová (logoped) z SPC Ústí 
nad Orlicí, která některým dětem 
se špatnou výslovností a jejich rodi-
čům, doporučila logopedickou péči 
v odborné poradně. Již několikátým 
rokem spolupracujeme s jazykovou 
školou Holmes English, kde se při-
hlášené děti učí základům anglické-
ho jazyka.

I letos jsme se účastnili plavecké 
výuky v ÚO, kde se děti učily zákla-

Mateřská škola Hnátnice

dům plavání pod vedením zkuše-
ných instruktorů. 

Není měsíc, kdy by paní učitelky 
nepřipravily nějakou akci či pro-
jektový den pro děti. Velice vy-
dařenou akcí byla Cesta za pokla-
dem, která se týkala především 
environmentálního vzdělávání, 
dále Strašidelný den, za který 
chceme poděkovat paní kuchař-
ce, která napekla skvělé muffiny.

V říjnu jsme se vydali na návštěvu 
do ZOO Dvůr Králové. Děti si z vý-
letu odnesly mnoho zážitků a po-
znatků o cizokrajných zvířatech, 
ale i těch, co žijí u nás.

V listopadu se někteří kamarádi 
ze Soviček zúčastnili kulturního 
programu „Vítání občánků“ ve 
spolupráci s obecním úřadem. 
Děti zde předvedly pásmo básní 
a písní.

V předvánočním čase jsme se 
s dětmi vydali do zahradnictví 
Šťastný, kde si děti pod vedením 
zkušených zahradnic vyrobily vá-
noční dekoraci. Poslední týdny 
před Vánoci se školka provoněla 
vánočním cukrovím, které napek-
ly samy děti. Nechyběla ani ná-
vštěva čerta a Mikuláše.

Po dlouhých dvou letech, kvůli 
koronavirovým opatřením, jsme 
konečně mohli pozvat rodiče na 
vánoční vystoupení dětí, kde děti 
předvedly pásmo koled a vánoč-
ních písní. Dětem se vystoupení 

moc povedlo a za odměnu dosta-
ly vánoční nadílku od Ježíška.

Touto cestou bychom rádi podě-
kovali za sponzorský finanční dar 
panu Filipu Leierovi. Dále panu 
Lubošovi Valouchovi za technic-
kou pomoc při zavádění ICT zaří-
zení pro děti.

Společný půlrok utekl ve škol-
ce jako voda v dobré spoluprá-
ci všech zaměstnanců, rodičů 
i dětí, a my už se těšíme na zimní 
období plné radovánek (snad) ve 
sněhu a společně strávených ra-
dostných chvil v naší školce.

Přejeme vám příjemné prožití 
vánočních svátků s vašimi blíz-
kými a do nového roku mnoho 
zdraví a štěstí. 

Kolektiv MŠ Hnátnice
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Školní rok 2022 – 2023 jsme zahá-
jili slavnostně za přítomnosti pana 
starosty Karla Berana. Přivítali 
jsme 7 prvňáčků, kteří si odnesli 
knížku a upomínkový list na svůj 
první den ve škole.

Léto jsme si prodloužili zahájením 
plaveckého výcviku hned druhý 
týden v září. Děti zdokonalovaly 
své plavecké schopnosti po dobu 
deseti lekcí, nyní se již těší na 
sportování v místní tělocvičně.

Na konci září nás navštívilo 3D 
kino, kde se žákům pomocí spe-
ciálních brýlí naskytl nevšední 
pohled pod mořskou hladinu a se-
známili se s životem v oceánech. 
Již několik let k nám jezdí také 
Divadélko pro školy. Letos dětem 
zahráli pohádku Dobrodružství ve-
verky Zrzečky. Velice pěkné zpra-
cování pohádky se všem líbilo.

Závěr října patřil tradičně 
halloweenskému odpoledni. Děti 
do školy dorazily v nejrůznějších 
maskách, účastnily se různých 
her a soutěží a vyrobily si kostliv-
ce z vatových tyčinek. Po setmění 
jsme program zakončili lampiono-
vým průvodem.

Ve spolupráci s Ekocentrem Pa-
leta Oucmanice jsme pro žáky 
připravili projektové dopoledne 
v rámci Šablon III. Tématem byla 
Živá a mrtvá voda a Lesy v ohrože-
ní. Během zajímavého programu 
jsme se  dozvěděli mnoho poznat-

Základní škola Hnátnice

ků týkajících se přírody, ekologie 
a využívání vodních zdrojů.

V listopadu žáci nacvičili krátký 
program na vítání občánků a na 
rozsvícení vánočního stromku na 
první adventní neděli. 

V posledním týdnu před vánoč-
ními prázdninami máme naplá-
novanou vycházku do lesa, kde 
připravíme hostinu pro zvířátka, 

vánoční dílničky, na nichž si děti 
vyrobí sváteční dekorace a be-
sídku, kdy si společně zazpíváme 
koledy a kamarádi si mezi sebou 
rozdají drobné dárečky.

Přejeme všem dětem i jejich ro-
dinám šťastné a pohodové prožití 
vánočních svátků. 

Kolektiv základní školy
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Na konci července jsme se roz-
loučili s panem farářem Tomášem 
Fialou, který byl poslán na svoje 
nové místo, a to do Litomyšle. Dě-
kujeme za čtyři roky jeho působe-
ní u nás a podporu našeho spole-
čenství.

Od srpna na jeho místo přišel pan 
farář Pavel Mistr. Začal čas pozná-
vání a nové spolupráce. Nemění 
se čas sloužení mše svaté, je to 
ve čtrnáctidenním intervalu vždy 
v neděli od 11 hodin. Ve středu 
se scházíme k modlitbě růžence 
nebo pobožnosti podle liturgické-
ho období.

Na jaře jsme položili nový kobe-
rec do prostoru kněžiště a již jsou 

plně v provozu nové topné kobe-
rečky ve všech lavicích.  Na příští 
rok se plánují opravy v půdních 
prostorách, probíhají nezbytné 
přípravné projektové práce. Re-
alizujeme opravu srdce zvonu, 
kterou dotáhneme během jara, až 
bude teplejší počasí. Také bychom 
rádi vylepšili stav našich varhan. 
Během celého roku se staráme, 
aby kostel byl uklizený a vyzdobe-
ný. Ráda bych zde všem, kteří po-
máhají, vyslovila veliký dík.

Nyní se už těšíme na vánoční svát-
ky, vždyť se na ně připravujeme 
během adventu.

Čtvrtou adventní neděli 18. 12. 
od 15 hodin jste srdečně zváni do 

kostela na vánoční koncert. Usly-
šíme dětský pěvecký sbor Viola ze 
Žamberka. Na Štědrý den již tra-
dičně otevřeme kostel od 15 do 
16 hodin odpoledne, abyste si 
mohli přijít pro Betlémské světlo 
a při poslechu koled se naladili na 
Štědrý večer. Od 16.00 do 16.30 
hodin p. Milan Felger bude hrát 
koledy na trumpetu z věže kostela 
a ve 22. hodin bude sloužena půl-
noční mše svatá.

V novém roce nás čeká v lednu 
Tříkrálová sbírka. Popeleční stře-
dou 22. 2. začne 40tidenní postní 
doba. Velikonoce oslavíme 7. - 10. 
dubna a 40 dní bude trvat doba 
velikonoční, která končí slavností 
Nanebevstoupení Páně 18. 5. Za 
10 dní 28. 5. je pak slavnost Seslá-
ní Ducha svatého.

Hnátnická pouť, kterou slavíme 
při svátku svatých Petra a Pavla - 
patronů našeho kostela, připadá 
na neděli 2. 7. a mše svatá bude 
v 11. hodin. Po prázdninách  bu-
deme druhou neděli v září – 10. 9.  
slavit posvícení, výročí posvěcení 
kostela.

Všem přeji radostné prožití vánoč-
ních svátků i závěru roku. A do na-
stávajícího nového roku 2023 Boží 
požehnání, hodně zdraví a dobré 
nálady. Ať všichni zvládneme vý-
zvy, které nás v novém roce čekají.

Eliška Kovrzková

Farní okénko
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Dobrá Hnáta
Na začátku října jsme pro velký 
jarní úspěch zopakovali setkání na 
téma Zmizelé chalupy v Hnátnici. 
Opět byl velký zájem a navíc jsme 
mohli vyzkoušet nové zelené role-
ty na oknech, které jsme také díky 
vám, našim podporovatelům ve 
sbírce Společně za úsměv, zakou-
pili. 

Rolety se osvědčily a promítání 
více jak třiceti fotografií chalup 
žádné světlo zvenčí nerušilo. Dal-
ší opakování již nemáme v plánu, 
leda by se podařilo dohledat ješ-
tě nějaké doposud nenalezené 
fotografie, kresby či jiné obráz-
ky dalších více jak třiceti chalup, 
které v Hnátnici také zmizely, ale 
nemáme k dispozici jejich podo-
bu. Případní zájemci si mohou 
vyžádat seznam původních popis-
ných čísel, které stále postrádáme 
a zkontrolovat, zda právě oni ne-
mají  doma fotografický poklad.

Se změnou otevíracího režimu 
Ali restaurantu jsme přišli o mož-
nost promítat dokumentární filmy 
z programu Promítej i ty! Rádi by-
chom na jaře zprovoznili promíta-

cí techniku přímo v Centru Hnáta 
a ještě do prázdnin nějaký film 
promítli.

Z naplánovaných workshopů jsme 
uskutečnili populární akvarelo-
vý pod vedením Ludmily Vyčíta-
lové, vznikla řada zdařilých dílek 
a účastníci si to náramně užili. 
Stále hledáme ideálně dvě ma-
minky (případně tatínky) malých 
předškolkových, nebo školkových 
dětí, které by si společně vzaly 
na starosti jedno dopoledne (1- 2 
hodiny) cca 1-2x za měsíc s aktivi-
tami pro nejmenší děti v prosto-
rách Centra Hnáta. Vypomůžeme 
materiály, sestavením programu, 
případně další podporou. 

Stejně jako v předchozích letech 
se účastníme každoročního pro-
gramu Společně za úsměv, sbírky, 

kterou pro neziskové organizace 
v regionu organizuje obchodní 
družstvo KONZUM. Spolek Dobrá 
Hnáta má letos číslo 2 a získané 
peníze využije k dovybavení Cen-
tra Hnáta projekční technikou, 
případně materiálové zajištění 
plánovaných akcí. Přispívat může-
te v jakékoli prodejně KONZUM až 
do 31. 12. 2022. 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 zasíláme i na poskytnu-
té emaily a většinou jsou vyhlašo-
vány také v místním rozhlase.

  
 za Spolek Dobrá Hnáta 

Alice Červinková 
alice.cervinkova@email.cz 

777 929 426
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V Hnátnici 9. 12. 2022. email: starosta@hnatnice.cz, https://www.hnatnice.cz

Vážení spoluobčané, 

přeji vám krásné a kouzelné 
prožití vánočního času 
a v novém roce 2023 
především zdraví, nezbytné 
štěstí a pořádnou dávku 
humoru.

Alice Červinková 
starostka

Připravované akce

Koncert dětského pěveckého sboru Viola v kostele sv. Petra a Pavla od 15 hodin

Memoriál Josefa Moravce - 
turnaj neregistrovaných hráčů stolního tenisu (od 14:30 hodin)

Memoriál Jiřího Pražáka - nohejbalový turnaj trojic (od 14 hodin)

Turnaj v líném tenise (od 13 hodin)

Hasičský ples

Sokolský maškarní ples

Maškarní ples pro děti

Pálení čarodějnic

Myslivecký den

26. 12. 

28. 12. 

29. 12. 

18. 3.

19. 3.

 18. 12.

červen

30. 4.

21. 1. 


