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Hnátnický zpravodaj
INFORMACE Z NAŠÍ OBCE   •   OBČASNÍK   •   ZDARMA         ČERVEN 2015

Vážení spoluobčané,

právě držíte v rukách další číslo 
Hnátnického zpravodaje. Končí 
poněkud chladnější a sušší jaro 
a očekáváme snad teplý a příjem-
ný letní čas. Nyní věnujte chvíli 
času přečtení informací, které po-
važujeme za důležité. 

Za zastupitelstvo obce 
Karel Beran

Kanalizace
Je to pouze rok, kdy byla zahájena 
asi nejvýznamnější a nejrozsáhlej-
ší obecní stavba tohoto desetiletí 
a její první etapa, kterou je vybu-
dování hlavní kanalizační stoky, 
stavba čerpacích stanic a objektu 
čistící stanice se nyní chýlí ke kon-
ci. Nebudeme se již vracet k dů-
vodům, které vedly zastupitelstvo 
obce ke schválení stavby.

Důležité je, že většina občanů 
bude mít možnost získat povo-
lení k vypouštění odpadních vod 
a jejich společné čištění zajistí 
dostatečnou účinnost tak, aby ne-
byla ohrožena kvalita vody v řece 
Orlici. Současně by se měl zlepšit 
i stav Hnátnického potoka.

K vlastnímu průběhu stavby: 
Dodavatel stavby firma Vakstav 
v současné době finišuje na pro-
pojení hlavního kanalizačního 
řádu, probíhá výstavba přečerpá-
vacích jednotek, staví se hlavní 
čerpací stanice i vlastní čistírna 
odpadních vod v prostoru pod 
golfovým hřištěm. 

Výkopové práce v hlavní silnici 
proběhly z velké části na podzim 
loňského roku. Teď už tyto úseky 
čeká po odstranění provizorních 
asfaltů a vyrovnání kanálových vík 
konečné zaasfaltování.

Od jara probíhaly výkopové práce 
zejména na soukromých pozem-
cích. V této souvislosti je třeba 
poděkovat našim spoluobčanům 
za vstřícnost, se kterou k budová-

ní kanalizace po jejich pozemcích 
přistoupili. Práce na úpravách za-
sažených pozemků nejsou, z hle-
diska časového, prioritou. Tou je 
funkční hlavní stoka.

Po jejím dokončení budou veškeré 
síly dodavatele stavby směřovány 
na likvidaci škod a uvedení po-
zemků do původního stavu.

Co nás tedy čeká dále

Od 1. 7. bude dle rozpisů, které 
najdete na stránkách obce a vý-
věsních tabulích, probíhat finální 
asfaltování hlavní silnice, v někte-
rých případech doprovázené i úpl-
nou uzavírkou. Po kamerové kont-
role potrubí, nezbytných opravách 
a odstranění závad proběhne na 
konci července kolaudační říze-
ní a bude zahájen zkušební pro-
voz.  Předpokládáme, že od září 
už bude možné se v součinnosti 
s obcí na hlavní kanalizační stoku  
připojit. Připojením tak občané 
splní zásadní podmínku pro udě-
lení nového povolení k vypouš-
tění odpadních vod vodoprávním 
úřadem.

Za zastupitelstvo obce 
Karel Beran 

Úvodní slovo

Stavba čistírny odpadních vod
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Znalci zákonů a vyhlášek vědí, že 
se od ledna letošního roku změ-
nil zákon č. 185/2001 Sb. o odpa-
dech.  Protože předpokládáme, 
že většina občanů mezi takovéto 
znalce nepatří, připravili jsme pro 
vás krátký výtah ze zmíněného zá-
kona a obecně závazné vyhlášky 
obce Hnátnice.

Na začátek několik 
základních pojmů:

1) Odpad je každá movitá věc, 
které se osoba zbavuje nebo má 
úmysl nebo povinnost se jí zbavit.

2) Komunální odpad je  veškerý 
odpad vznikající na území obce 
při činnosti fyzických osob a který 
je uveden jako komunální odpad 
v Katalogu odpadů, s výjimkou 
odpadů vznikajících u právnických 
osob nebo fyzických osob opráv-
něných k podnikání.

3) Nebezpečný odpad je odpad 
vykazující jednu nebo více ne-
bezpečných vlastností uvedených 
v příloze č. 2 k zákonu č. 185/2001 
Sb. o odpadech a o změně někte-
rých dalších zákonů.

4) Výběr složek komunálního od-
padu dle Katalogu odpadů (pří-
loha č.1, vyhlášky č.381/2001 
kterou se stanoví Katalog odpa-
dů), u kterých je zajištěno třídění, 
shromažďování a svoz:

a) sklo (bílé a barevné),

b) plasty včetně PET lahví,

c) nápojové kartony,

d) oděvy a textilní materiály,

e) biologicky rozložitelný i neroz-
ložitelný odpad,

f) kovy,

g) objemný odpad,

h) baterie a akumulátory (č.20 01 
34 - bez obsahu Pb,Cd,Hg),

i) nebezpečné složky komunál-
ního odpadu (rozpouštědla, 
kyseliny, zásady, fotochemikálie, 
pesticidy, barvy a obaly od nich, 
odpady obsahující rtuť, baterie 
a akumulátory obsahující (Pb, 
Ni-Cd, Hg), 

j) směsný komunální odpad.

Směsným komunálním odpadem 
se rozumí zbylý komunální odpad 
po stanoveném vytřídění podle 
odstavce písm.  a) až i).

5) Nakládání s odpady je jejich 
shromažďování, sběr, výkup, tří-
dění, přeprava a doprava, sklado-
vání, úprava, využívání a zneškod-
ňování.

6) Shromažďování odpadů je 
krátkodobé soustředění odpadů 
do shromažďovacích prostředků 
v místě jejich vzniku před dalším 
nakládáním s odpady.

7) Sběr odpadu je soustřeďování 
odpadů právnickou osobou nebo 
fyzickou osobou oprávněnou 
k podnikání od jiných subjektů za 

účelem jejich předání k dalšímu 
využití nebo odstranění.

8) Výkup odpadů je sběr odpadů 
v případě, kdy odpady jsou práv-
nickou osobou nebo fyzickou oso-
bou oprávněnou k podnikání ku-
povány za sjednanou cenu.

9) Původcem odpadu je právnic-
ká osoba, při jejíž činnosti vznikají 
odpady, nebo fyzická osoba opráv-
něná k podnikání, při jejich podni-
katelské činnosti vznikají odpady. 
Pro komunální odpady vznikající 
na území obce, které mají původ 
v činnosti fyzických osob, na něž 
se nevztahují povinnosti původce, 
se za původce odpadů považuje 
obec. Obec se stává původcem 
komunálního odpadu v okamžiku, 
kdy fyzická osoba odpad odloží na 
místě k tomu určeném, obec se 
současně stane vlastníkem tohoto 
odpadu.

10) Oprávněnou osobou je každá 
osoba, která je oprávněná k na-
kládání s odpady podle zák. č. 
185/2001 Sb. nebo podle zvlášt-
ních předpisů.

Jaké jsou povinnosti 
občanů?
Ukládat do sběrných nádob (po-
pelnic) a jiných sběrných nádob, 
pouze složky odpadu, které od-
povídají označení sběrné nádoby, 
užívání sběrných nádob pro jiné 
složky odpadu a k jinému účelu je 
zakázáno.

Nakládání s odpady
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Kam můžeme odpad 
ukládat nebo kde ho 
shromažďovat?

K odkládání složek odpadu jsou 
určeny:

a) sběrné nádoby (kovové nebo 
plastové popelnice, odpadkové 
koše, modré pytle) slouží k uklá-
dání směsného komunálního od-
padu po vytřídění, tj. smetí, popel, 
saze, nevratné obaly z domácnos-
ti, kuchyňské odpady. 

Stanoviště sběrných nádob jsou 
individuální nebo společná pro 
více uživatelů. 

Svoz sběrných nádob (popelnic) je 
prováděn 1x týdně v termínu od 
1. 1. do 31. 3 a od 1. 10. do 31. 12. 
Od 1. 4. do 30. 9. bude svoz pro-
váděn 1x za čtrnáct dnů, podle 
předem stanoveného svozového 
plánu.

b) kontejnery (plastové zvony):

 ▪ žluté - odkládání plastů,
 ▪ bílé - odkládání bílého skla,
 ▪ zelené - odkládání barevného 

skla,
 ▪ modré - odkládání papíru.

Umístění kontejnerů:
 ▪ u autobusové zastávky 

 Hnátnice horní,
 ▪ před pohostinstvím 

„U Pstroužka“,
 ▪ před obecním úřadem,
 ▪ před prodejnou KONZUM,
 ▪ u bytových domů čp. 267, 

268, 270.

c) kontejnery na oděvy, textil 
a obuv, umístění:

 ▪ před obecním úřadem.

d) sběrné nádoby na suché galva-
nické články, umístění:

 ▪ prodejna Vacek,
 ▪ základní škola,
 ▪ prodejna KONZUM.

e) sběrné nádoby na vyřazené 
léky, umístění:

 ▪ ordinace praktické lékařky 
MUDr. Jitky Řezníčkové.

f) kontejnery na biologicky rozloži-
telný odpad v období 1. 4. - 31. 10.

 ▪ velkoobjemové kontejnery 
jsou umisťovány v termínech 
včas zveřejňovaných obecním 
úřadem (rozhlas, www stránky 
obce),

Umístění kontejnerů:
 ▪ před pohostinstvím „U Pstrouž-

ka“,
 ▪ před obecním úřadem,
 ▪ na prostranství pod Nejedlým 

(č.p. 51).

Dále je možné využít i mobilních 
sběrů:

a) velkoobjemových a nebezpeč-
ných složek komunálních odpadů:  

 ▪ sběr je prováděn 2x ročně 
(březen-duben, říjen-listopad) 
zastávkovým způsobem. 

O termínu a místech sběru včetně 
sortimentu přebíraných odpadů 
jsou občané včas, (nejméně 10 dnů 

předem) informováni letákem.

b) sběr papíru  - probíhá současně 
se sběrem odpadů dle písm. a).

c) sběr nápojových kartonů (TET-
RA PAK) – pro vytříděné nápojové 
kartony jsou určeny oranžové pyt-
le, o jejich mobilním sběru budou 
občané včas informováni (rozhlas, 
www stránky obce).

d) sběr železného šrotu je prová-
děn 1x ročně (duben) zastávko-
vým způsobem prostřednictvím 
členů zájmové organizace (TJ So-
kol). Svoz bude zajištěn oprávně-
nou osobou.

Termíny a umístění kontejnerů na 
biologický odpad v roce 2015:

 ▪ před pohostinstvím 
„U Pstroužka“  - 17. - 19. 7, 
16. - 18. 10.,

 ▪ před obecním úřadem – 
10. - 12. 7., 9. - 11. 10.,

 ▪ na prostranství pod 
Nejedlým (č.p. 51) – 
26. - 28. 6., 2. - 4. 10.  

Za zastupitelstvo obce 
Karel Beran

Putování za pramenem Hnátnického potoka - 5. září 2015

Skupina pro zpestření společenského života v Hnátnici Dobrá Hnáta vás zve v sobotu  
5. září na akci Putování za pramenem Hnátnického potoka. Sejdeme se v 9:00 ráno na 
horním konci Hnátnice u autobusové točny. Nezapomeňte holínky a dobrou náladu! 

Alice Červinková, členka skupiny
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Sbor dobrovolných 
hasičů v Hnátnici
Začátek roku je pro členy sboru 
ve znamení přípravy letních a jar-
ních akcí. Mezi ně patří tradiční 
Hasičský ples, kterého se zúčast-
nilo téměř 150 zábavychtivých. 
K tanci i poslechu zahrála skupina 
Song.  Se scénkou Skupina Šlape-
to jsme zavítali na Sportovní ples 
do České Rybné. Vystoupení mělo 
velký úspěch a rozproudilo zába-
vu v sále i nálevně. Zorganizovali 
jsme v místní tělocvičně  okrskový 
volejbálek, kde naše borce zdo-
lalo pouze družstvo z Dolní Dob-
rouče. Jako každý rok jsme zasa-
dili stromky na obecní pozemky 
a uklidili příkopy na příjezdových 
komunikacích do obce. 

Další akcí bylo Pálení čarodějnic, 
letos poprvé, hlavně z důvodu 
výstavby kanalizace, pořádané na 
fotbalovém hřišti za školkou.  Ve-
lice příjemné prostředí i rozum-
né počasí přilákalo hlavně rodiny 
s dětmi, které se mohly na při-
lehlých mezích a loukách pěkně 
vyřádit. Zvažujeme, že příští rok 
by mohlo tradiční pálení proběh-
nout na stejném místě i když bude 
prostor sportovního areálu Pod li-
pami již upravený.

Protože se, z pochopitelných dů-
vodů výstavby, nenašel nájemce 
areálu Pod lipami, zajistí členové 
sboru pouťovou akci ve dnech 
3. - 5.července. V sobotu proběh-
ne nohejbalový turnaj koncert 
živé i reprodukované hudby. Bude 
připraveno bohaté občerstvení.   

Členové sboru také absolvovali 
okrskové soutěže v požárním 
sportu v Dolní Dobrouči. 
Muži obsadili třetí místo před 
družstvy Horní Dobrouče a Dolní 
Dobrouče B. 

Členové Jednotky sboru dobrovol-
ných hasičů absolvovali pravidel-
ná školení a pomáhali i s úklidem 
povrchu vozovky při výstavbě ka-
nalizace.

Všechny trochu mrzí, že naše jed-
notka nebyla povolána k požáru 
domu v Písečné.  Poplachový plán 
Pardubického kraje však zařazu-
je naši jednotku pro Písečnou do 
třetího stupně poplachu (na první 
pozici), což představuje jedenácté 
výjezdové místo. A tolik jednotek 
při tomto požáru naštěstí potřeba 
nebylo.

Za výbor SDH 
jednatel Karel Beran

Ze života zájmových organizací
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T.J. Sokol Hnátnice
Předělem v „životě“ sokolské jed-
noty v kalendářním roce je vždy 
valná hromada. Ta poslední, tra-
dičně spojená s mikulášskou zába-
vou, se uskutečnila dne 6.12. 2014 
v Ali restaurantu. Bilancovali jsme 
sportovní, společenskou i ekono-
mickou činnost, ale zároveň jsme 
již plánovali budoucí aktivity. Na 
poslední prosincovou dekádu 
jsme připravili turnaje ve stolním 
tenisu, nohejbalu a volejbalu.

Den 26. 12. 2014 patřil už po osm-
nácté Memoriálu Josefa Moravce, 
turnaji pro amatérské (ve svazu 
stolního tenisu neregistrované)
hráče. Chuť zahrát si přilákala 
tentokrát celkem 16 soutěžících, 
z toho 4 děti, které tvořily samo-
statnou kategorii. Děti sehrály zá-
pasy navzájem každý s každým. Ví-
tězně z klání vyšel Vítek Smola, za 
ním se umístili Filip Zítko, Ondra 
Kubelka a Michal Zítko. Za odmě-
nu si všichni odnesli něco dobré-
ho na zub. Dospělí hráči byli roz-
děleni do dvou skupin, ve kterých 
se utkali na 2 vítězné sety. Proti 
věkové „přesile“ bojovala třinác-
tiletá Ivetka Hnátnická. Ve vyrov-
naných zápasech uhrála jeden set, 
nepodařilo se jí tedy postoupit, 
ale vysloužila si obdiv za pestrou 
a moderní hru. Ze skupin do vy-
řazovací části postoupili tentokrát 
Martin Šmajzr, Jan Kubelka, Míra 
Didák, Jiří Kubelka, Jirka Petráček, 

Jiří Kroul, Jiří Červinka a Petr Hr-
dina. Nejdále - do finále postou-
pili Martin Šmajzr a Jan Kubelka. 
Zvítězil M. Šmajzr, třetí místo ob-
sadil Mirek Didák, čtvrtý byl Jirka 
Kubelka.
27. 12. 2014 proběhl tradiční vá-
noční turnaj smíšených družstev, 
kterého se zúčastnily 4 týmy. Hrá-
lo se s velkým nasazením, systé-
mem „každý s každým“ na 2 vítěz-
né sety, až do večerních hodin.
Dne 28. 12. 2014 od 13:30 hod. 
se uskutečnil 6. ročník memoriálu 
Jiřího Pražáka v nohejbale trojic. 
Turnaje se zúčastnilo 8 družstev, 
z toho 4 družstva z Hnátnice. Týmy 
se utkaly systémem „ každý s kaž-
dým“  na dva vítězné sety, přičemž 
třetí set se hrál zkrácený od stavu 
5:5. Turnaj byl vyrovnaný a až po-
slední dva zápasy určily celkové 
pořadí v turnaji:
1. Hnátnice „C“ - Miloš Vyčítal, 
David Pražák, Pavel Hnátnický, 
2. Písečná, 3. Hnátnice „A“ - Jiří 
Kubelka, Jiří Appl, Dan Appl, 
4. DoDo, 5. MAMUTI - Vítek 
Červinka, Červinka st., Kopecký, 
6. Hnátnice“B“ - Míra Appl, Ro-
man Appl, Petr Hubálek, 7. PEK-
LO, 8. PRAZDROJ - Jiří Haupt, Petr 
Hrdina, Ladislav Hýbl.
7. 2. 2015 jednota uspořádala 
lyžařský zájezd do Jeseníků. Au-
tobus zavezl sjezdaře do nového 
lyžařského střediska Kouty nad 
Desnou a běžkaře na Červenohor-

ské sedlo. Odtud jsme stoupali za 
ideálního počasí na chatu Švýcár-
na a dále na Praděd, po odpočin-
ku a občerstvení následoval téměř 
15 km dlouhý sjezd do Kout.

Jednou z významných každo-
ročních akcí hnátnického Sokola 
je maškarní ples pořádaný vždy 
v březnu v sokolovně. Letos byl 
termín stanoven na 7. 3. Na ples 
se tentokrát přišlo pobavit 101 
hostů, převážně v maskách. K tan-
ci, myslím, že dobře, hrála kapela 
SKELET, viděli jsme ukázku cviče-
ní aerobiku, zvolili jsme nejlepší 
masku - Beranovic chlév, nechali 
jsme se vyfotografovat profi foto-
grafkou, ale hlavně jsme se skvěle 
bavili. V ceně vstupného byl bo-



6

hatý raut připravený Ali restau-
rantem. Maškarní povaha plesu 
Sokolů v Hnátnici má už jistou 
tradici, přestože je možné přijít 
i bez masky, většina přichází „za-
maskována“. Je vidět, že na výbě-
ru a tvorbě masky si všichni dávají 
záležet.

V neděli 26. 4. 2015 jsme v počtu 
459 turistů vyšlápli na tradiční pu-
tování kolem Hnátnice. Ti zdatněj-
ší  ( bylo jich přesně 99 ) si trouf-
nuli zdolat 15kilometrovou cestu, 
která, stejně jako kratší trasa, začí-
nala u obecního úřadu a pokračo-
vala přes rybník Šušek, Valdštejn, 
žel. zast. Hnátnice, Kočtinu, žel. 
zast. Lanšperk, Vadětín, Údolí Sej-
fů, Humperk zpět na start.

Ti co zvolili kratší 7 km pochod se 
po průběžné kontrole na cyklo-
stezce před železniční zastávkou 
Hnátnice vrátili k obecnímu úřadu 
kolem Svaté Trojice. Občerstvení 
na startu a na kontrole zajišťovaly 
oddíly volejbalu a všestrannosti. 
Nakonec nám přálo i počasí, té-
měř všichni turisté pochod do-
končili před vydatnou odpolední 
přeháňkou. Je třeba poděkovat 
sponzorům, kteří poskytli ceny 
pro vylosované účastníky. Již dnes 
známe termín pochodu v příštím 
roce. Pro 44. ročník Pochodu Ko-
lem Hnátnice se si rezervujte čas 
na den 24. 4. 2016. Doufejme, že 
se nám opět podaří prolomit po-
čet 500 pochodujících, tak jako 
v letech 2001 (508), 2002 (518) 

a rekordně v roce 2011, kdy přišlo 
celkem 533 lidí.

Dne 5. 5. 2015 si mladší děti moh-
ly zasoutěžit na atletických závo-
dech na hřišti za školkou. 13 atletů 
a atletek sprintovalo, skákalo do 
dálky, házelo kriketovým míčkem 
a na závěr absolvovalo vytrvalost-
ní běh. Tři z nich se zúčastnili ve 
stejných disciplínách župních pře-
borů v lehké atletice dne 16. 5. 
v Ústí nad Orlicí. Michael Zítko ob-
sadil celkově 5. a Matěj Šmoldas 
10. místo z 36 soutěžících. Adélka 
Vondráčková skončila 17.

Tělocvičná jednota už posedmé 
připravila pro zájemce výlet na ko-
lech. Vrátili jsme se k tradičnímu 
svátečnímu termínu 8. 5. Letos 
nám velmi přálo počasí, celý den 
svítilo sluníčko, teplota ideální pro 
cykloturistiku. Nabízeny byly dvě 
trasy, méně náročná 15kilometro-
vá pro rodiče s dětmi a delší, která 
měřila cca 50 km. Akce přilákala 
asi 45 cyklistů ( včetně těch, kte-
ří se plánovaně připojili po cestě 
). Společně jsme vyrazili v 10:00 

hod. od obecního úřadu, po cyk-
lostezce pokračovali do Letohra-
du, Kunčic, pod Ovčín, kde se 
trasy rozdělovaly, kratší dál vedla 
přes Ráj do Dolní Dobrouče a zpět 
do Hnátnice. Ti, kdo zvolili nároč-
nější variantu, jeli na Verměřovi-
ce, Bystřec, potom do Nepomuku 
buď přes Horní Čermnou nebo 
přes Výprachtice. Ve Výprachti-
cích nešlo minout na návsi nově 
zrekonstruovaný Penzion u Jana 
s výbornou restaurací. Zejména 
děti potřebovaly doplnit „palivo“ 
na další cestu.

Cílem pro většinu byla Mariánská 
hora, která se rozprostírá přímo 
na evropském rozvodí Severního 
a Černého moře nedaleko Lan-
škrouna. Dokazují to okapy koste-
la. Z levého okapu (z průčelí) teče 
voda do Čermenky, ta se vlévá 
do Tiché Orlice a do Labe, které 
ústí do Baltického moře. Z pravé-
ho okapu teče voda do Jánského 
potoka, do Moravské Sázavy, do 
Moravy, do Dunaje a Dunaj ústí 
do Černého moře. Poutní kostel 
Narození Panny Marie byl posta-
ven v letech 1868-75, v areálu se 
nachází 14 kapliček a křížová cesta 
s poutním domem.

Podle pověstí se zde odehrála 
řada zázračných událostí. Asi nej-
známější je tato: „Dávný ctitel 
Panny Marie Cellenské, Antonín 
Keprta z Kunvaldu u Žamberka, 
vezl tudy roku 1814 mlýnské ka-
meny z Pruska na Moravu. Pozdě 
večer při tmě jel zde cestou rokli-
natou až k nejvyššímu výstupku. 
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Tady marně držel povoz, aby se 
neskácel. Síla jeho nestačila a vůz 
i s nákladem se na něho převrhl. 
Nevida pomoci, volal k Panně Ma-
rii Cellenské, aby mu šťastnou ho-
dinku smrti vyprosila. Vtom zaplá-
la u něho záře, v ní zjevila se bílá 
panna, jež beze slova, se svítilnou 
v ruce, vůz nad ním zdvihla. Vozka 
vstal bez pohromy a jel dále, světlo 
tak dlouho vida, dokud na dobrou 
cestu neuhnul, načež panna i se 
světlem zmizela.“ Poblíž poutního 
místa byla postavena rozhledna 
s ocelovou konstrukcí, odkud lze 
přehlédnout hřebeny Orlických 
hor, Jeseníků i masiv Králického 
Sněžníku. Nemohu se však ubránit 
dojmu, že tato stavba do okolního 
prostředí jaksi nezapadá.

Z Mariánské hory cesta podle plá-
nu vedla přes Dolní Čermnou, Pe-
trovice do Dolní Dobrouče. Nám 
se jako zajímavější možnost jevi-
la žlutá turistická stezka do Horní 
Dobrouče. Děti neustále volaly po 
pořádném terénu, tady se jim ho 
dostalo měrou vrchovatou. Výlet 
jsme v odpoledních hodinách za-
končili posezením v Ali restauran-
tu u piva, dobrého vína a vepřové 
kýty. 

T.J. Sokol Hnátnice se v sezóně 
2014/2015 opět účastnil mis-
trovských soutěží stolního tenisu 
regionu Ústí nad Orlicí. Družstvo 
mužů hrálo v sestavě Petr Hubá-
lek, David Procházka, Vladislav 
Aliger a Ladislav Kalousek Regio-
nální přebor 2. třídy. Bohužel jsme 
obsadili až 12., tedy sestupové 

místo. Jednou z příčin je i úzký 
kádr, proto se příští sezónu v nižší 
soutěži počítá s nasazením žáků, 
resp. dorostenců. Podle procenta 
úspěšnosti byl naším nejlepším 
hráčem opět Petr Hubálek (73%), 
následoval Vláďa Aliger (36%), 
David Procházka (34%) a Ladislav 
Kalousek (19%). Junioři hráli své 
zápasy v Regionálním přeboru do-
rostu, nastupovali ve složení Lu-
děk a Martin Melicharovi a Adam 
Procházka. Martin a Adam jsou 
stále věkem starší žáci, přesto byl 
vidět meziroční posun jak po indi-
viduální, tak po týmové stránce. 
Soutěž byla velmi vyrovnaná, na 
prvních pěti místech dělil druž-
stva vždy jeden jediný bod. Naši 
obsadili až to páté místo, dokázali 
však v jednom ze dvou zápasů po-
razit mužstva, která se umístila na 
2. až 4. místě. Adam dosáhl letos 
úspěšnosti 71% a byl osmým nej-
lepším v soutěži,  výrazně si po-
lepšili i Luděk (57%) s Martinem 
(43%). Zejména kluci Melicharovi 
se zasloužili o překvapivé vítězství 
nad Lanškrounem v posledním 

kole. Litovat můžeme nepovede-
ného zápasu se Sudslavou dne 
2. 1. 2015, kde se projevily ná-
sledky silvestrovských oslav. Kaž-
dopádně body nejsou to nejdůle-
žitější, cílem u mládeže je radost 
ze hry. Společně s kluky na páteční 
tréningy chodí i skupina menších 
dětí, které se snaží těm starším 
herně přiblížit. Nesmím zapome-
nout na Ivetku Hnátnickou, která 
byla i letos úspěšná v republiko-
vém přeboru žáků praktických 
škol. Ve dvouhře obsadila 3. místo 
a ve čtyřhře byla dokonce 2. v ČR.

Sokol se samozřejmě podílí i na 
obecním dění. Ve dnech 10. 10. 
a 11. 10. 2014 se uskutečnily vol-
by do obecního zastupitelstva 
v Hnátnici. Účastnilo se jich i Sdru-
žení nezávislých kandidátů T.J. So-
kol Hnátnice. Jedenáctičlennou 
kandidátku vedl dosavadní staros-
ta obce a současně místostaros-
ta Sokola Jiří Dušek. Celkem bylo 
odevzdáno 3860 platných hlasů, 
z nichž sokolové obdrželi 1466, 
což představuje 37,97%. Sokolské 
sdružení se tak stalo vítězem vo-
leb, v obci a získalo 4 mandáty. Do 
zastupitelstva za Sokol byli zvoleni 
Vladislav Aliger, Jiří Dušek, Alan 
Vebr, Miroslav Appl. Starostou na 
další období byl zvolen Jiří Dušek.

Jiří Procházka 
starosta T.J. Sokol Hnátnice
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V dnešní uspěchané době 
a poněkud, zejména sdělovacími 
prostředky, vyšponované spole- 
čenské atmosféře se objevují 
nejen v naší obci problémy, nad 
kterými bychom před pár lety 
mávli rukou. 

Jsme obecně zatíženi stresem 
způsobeným množstvím neg-
ativních informací, které se na 
nás hrnou ze sdělovacích pros-
tředků, pracovním zatížením, ex-
istenčními problémy i mnohdy 
malichernými věcmi.

Je jen na nás abychom si vyšli vsříc 
a zpříjemnili si chvíle odpočinku 
a neobtěžovali své okolí, sousedy 
a známé zejména nadměrným 
hlukem z pracovních nebo spor-
tovních aktivit v časech, kdy se 
předpokládá všeobecný klid 
určený k pasivní i aktivní relaxaci.

Tím jsou myšleny zejména neděle 
a večerní hodiny všedních dní. 
Protože nejsme zastánci příkazů 
daných obecně závaznými vy-
hláškami, prosíme spoluobčany 

o dodržování těchto základních 
pravidel:

 ▪ sekání trávy, řezání dřeva, 
provozování činností 
způsobujících nadměrný hluk 
pouze ve všedních dnech 
a sobotu do 19.00,

 ▪ dodržování Provozních řádů 
sportovišť,

 ▪ dodržování pravidel 
bezpečného provozu na 
pozemních komunikacích-
zejména rychlosti jízdy.

Zastupitelstvo obce

Občanské soužití

Provozní řád víceúčelového sportovního hřiště
Využití víceúčelového 
sportovního hřiště 
s betonovým povrchem.

1. Víceúčelové sportovní hřiště 
s betonovým povrchem v lokalitě 
středu obce je majetkem obce, 
která je   také zároveň jeho 
provozovatelem. 

2. Hřiště slouží především 
k provozování her:
košíková, házená, minifotbal, 
tenis, badminton, streetball, 
hokejbal , inline hokej s míčkem, 
florbal a v zimním období lední 
hokej. Jiná činnost smí být na hřiš-
ti provozována pouze s výslovným 
písemným souhlasem provozo-
vatele. 

Provoz a správa 
víceúčelového hřiště

1. Hřiště je v provozu celoročně. 
Provozní doba je určena takto:
pondělí - pátek: 8 - 20 hod.
(s tím, že ve školním roce je hřiště 
vyhrazeno  v dopoledních hod-
inách  škole a školce - přesný 
rozvrh bude vyvěšen vždy 1.září 
příslušného roku)
sobota: 9 - 20 hod.
(s tím, že hřiště bude využíváno 
výhradně  k  vzájemným utkáním)
neděle: 9 - 18 hod.
(s tím, že od 13 hodin je hřiště 
vyhrazeno pro rodiče s dětmi do 
10 let)

2. Vstup na hřiště je možný pou-
ze v provozní době. Zdržovat se 

na hřišti mimo provozní dobu je 
zakázáno. 

3. Za plynulý provoz hřiště zod-
povídá správce hřiště  (v případě 
jeho nepřítomnosti jiný pověřený 
zástupce). 

4. Rezervace na využití hřiště při-
jímá správce a lze u správce hřiště  
(případně zástupce provozovate-
le). 

5. Pokud se objednavatel ne-
dostaví v předem dohodnutém 
termínu na hřiště, po uplynutí 
10 minut od začátku rezervované 
doby, je hřiště volně k dispozici 
veřejnosti či jinému zájemci. 

6. Hrací doba na hřišti je max. 120 
minut 
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7. V případě nepříznivých pov-
ětrnostních či klimatických pod-
mínek je správce hřiště oprávněn 
částečně, případně zcela zrušit 
provoz, aniž by tuto skutečnost 
musel oznamovat objednateli. 

8. V případě vzniku jakékoliv 
závady či poškození na sportovním 
zařízení, povrchu či ochranném 
oplocení je uživatel povinen tuto 
skutečnost oznámit správci, který 
o vzniklé situaci neprodleně in-
formuje provozovatele. Každý 
uživatel nese plnou zodpověd-
nost za škody vzniklé nesprávným 
užíváním. 

9. V zájmu bezpečné a nerušené 
sportovní činnosti je povoleno 
vstupovat na hřiště pouze hra-
jícím osobám, počet hráčů na hřiš-
ti může být správcem omezen. 

10. Při porušení provozního řádu 
ze strany uživatele je správce hřiště  
(případně zástupce provozovate-
le) oprávněn vykázat uživatele ze 
hřiště.

Povinnosti uživatelů
 1. Uživatelé jsou povinni: 

 ▪ využívat sportoviště pouze ke 
sportovním účelům, 

 ▪ dbát ochrany sportoviště 
a jakékoliv poškození ihned 
hlásit správci areálu,

 ▪ chránit areál proti vandalům 
a svévolnému poškozování,

 ▪ dodržovat všechny zásady 
bezpečnosti, hygieny a požární 
ochrany,

 ▪ zasáhnout v případě, že se 
stanou svědky ničení areálu 
a nahlásit to správci hřiště 
popř. Policii ČR na tel. č. 158.

2. Osoby, které používají plochu na 
inline, hokejbal a lední hokej, jsou 
povinny užívat vhodné ochranné 
vybavení (přilbu, chrániče rukou 
a nohou) 

3. Je zakázáno znečišťovat či jak-
koli jinak poškozovat betonový 
povrch hřiště a sportovní zařízení 
(sítě, sloupky, branky, oplocení 
apod.) 

4. Dále platí přísný zákaz: 

 ▪ svojí činností, zejména hlukem, 
obtěžovat okolí sportovního 
areálu a obyvatele obce,

 ▪ nevhodným chováním ohrožo-
vat zdraví ostatních uživatelů

 ▪ poškozovat nebo znečišťovat 
betonovou plochu,

 ▪ vstupovat na hřiště ve 
znečištěné nebo nevhodné 
obuvi (tretry, kopačky, obuv 
s ostrými hroty a pod.),

 ▪ věšet se na ochranné sítě,
 ▪ kouřit, rozdělávat a manipulo-

vat s ohněm,
 ▪ vstupovat v podnapilém stavu 

či pod vlivem jiných omamných 
látek,

 ▪ konzumovat alkoholické nápoje 
a jiné omamné látky,

 ▪ vnášet předměty nesouvisející 
se sportovní činností,

 ▪ vstupovat se zvířaty,
 ▪ konzumovat jídlo, odhazovat 

odpadky a žvýkačky mimo mís-
ta k tomu určená,

 ▪ jezdit na kole, motorkách, 
tříkolkách, koloběžkách 
(zákaz pro kola, tříkolky, 
koloběžky neplatí pro děti do 
10 let za doprovodu rodičů),

 ▪ používat dřev. hokejky k svévol-
nému střílení na branku a do 
mantinelů (neplatí pro vzá-
jemná utkání),

 ▪ požívat fotbalový míč k svévol-
nému kopání na branku a do 
mantinelů (neplatí pro vzá-
jemná utkání).

5. Po skončení činnosti je uživa-
tel povinen areál předat v pořád-
ku správci, pokud správce neurčí 
jinak. 

Povinnosti správce hřiště

1. Správce hřiště je povinen: 

 ▪ sportovcům umožnit využití 
zázemí hřiště,

 ▪ kontrolovat, zda-li při sportu 
nedošlo k poškození spor-
toviště či jeho zázemí,

 ▪ nedodržování provozního řádu 
hlásit neprodleně starostovi 
nebo Policii ČR na tel. 158.

2. U správce sportovního areálu 
je k dispozici kompletně vybavená 
lékárnička první pomoci, která 
je určena pro ošetření drobných 
poranění uživatelů sportovního 
areálu. 

Ostatní 
1. Vstup, pohyb na hřišti, používání 
plochy a veškerá sportovní činnost 
uživatele hřiště je na jeho vlastní 
nebezpečí. 

2. Správce ani provozovatel neručí 
za ztrátu příp. poškození osobních 
věcí uživatelů hřiště. 

3. Správce ani provozovatel nene-
sou odpovědnost za případné úra-
zy vzniklé na sportovišti. 

4. Při nedodržení tohoto pro-
vozního řádu, při nevhodném 
chování nebo při svévolném 
ničení a poškozování sportovního 
zařízení budou uživatelé vykázáni 
a bráni k přímé odpovědnosti za 
způsobené škody. Po uživatelích 
pak bude požadována plná náhra-
da způsobených škod. 

5. Seznámení s tímto řádem je 
povinností všech organizátorů 
(pořadatelů resp. pedagogického 
dozoru skupiny cvičenců a spor-
tovci). Ostatní uživatelé se musí 
seznámit s provozním řádem před 
užíváním sportovních ploch. 

6. Nedodržuje-li uživatel tento 
provozní řád, je správce oprávněn 
je z hřiště vykázat. 

Tento provozní řád víceúčelového sportovního hřiště schválilo zastupitelstvo obce Hnátnice na svém 
zasedání dne 25. 9. 2014, usnesením č. 8/2014. Tento provozní řád nabývá účinnosti dnem 1. 10. 2014 
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Hnátnice v období let 1918 až 
1938 v samostatném Českoslo-
vensku 

Říjnové události roku 1918 nebyly 
v Hnátnici brány příliš vážně, ne-
boť se v opravdovost a delší trvání 
republiky příliš nevěřilo. Uvedená 
slova potvrzuje i fakt, že se ne-
sešlo ani obecní zastupitelstvo, 
které by oficiálně projevilo radost 
nad získanou svobodou. Slavnost 
byla uspořádána až 31. října, ve 
čtvrtek. Od časného rána prochá-
zela vesnicí hudba, která vyhrá-
vala národní pochody. Domy si 
obyvatelé vyzdobili květy, českými 
a státními prapory. Nad vchodem 
do školy byl vyvěšen nápis „Ať žije 
Československá republika“. Před 
budovou bylo zřízeno „řečniště“ 
a postavena slavnostní brána. Na 
slavnosti promluvili radní Josef 
Halbrštát, učitel Augustin Vítek 
a farář Ladislav Tůma. Přivítáni 
byli členové zastupitelstva, kteří 
se vrátili z války: František Kroul, 
Josef Hnátnický, Josef Vyčítal. Ná-
sledoval slavnostní průvod obcí.

Až v sobotu 2. prosince 1918 po-
topili dělníci rakouské orly u Her-
nychovy horní továrny. Očistu 
od starých symbolů na trafikách 
udělali až další týden. Německý 
nápis na nádraží, dnes nádraží 
Lanšperk, Friedrichswald zamazal 

černou barvou Kopecký, hostinský 
od sv. Václava. Přednostou stanice 
byl „sloup“ hnátnického němec-
tví Filip, který neuměl česky ani 
slovo. Na Čechy nadával a všem 
vyhrožoval, že se pomstí. Něko-
likrát byl vyzván, aby se podrobil 
zkoušce ze státního jazyka. Jelikož 
tak neučinil, byla mu dána dovo-
lená a lhůta jednoho roku, poté 
byl teprve jako nezpůsobilý k další 
službě dán do penze.

Radost ze svobody v Hnátnici brzy 
vyprchala. Větší zájem byl o státní 
podpory než o svobodu. Ti vychyt-
ralejší se svými názory neustále 
obraceli – jednou chválili repub-
liku, podruhé mluvili pro monar-
chii, pro případ, kdyby se repub-
lika neudržela. Každý očekával, 
že se rázem vše změní k lepšímu, 
ale nikdo nechtěl se změnou za-
čít nejdříve u sebe. Ceny potravin 
klesly pouze na několik dní. „Keťa-
sové“, jak se říkalo lidem toužícím 
po bohatství na úkor druhých, 
nelenili a ceny nechali vystoupat 
ještě výš než za války. Potraviny 
chyběly. Díky podpůrným akcím 
amerických krajanů a jejich sbír-
kám na fond evropským dětem, 
byly i v Hnátnici rozdávány přidě-
lené potraviny z Ameriky. Hnátnic-
ké děti dostávaly ve škole suchary, 
vařilo se kakao i polévky.

Jedním z projevů národní hrdosti 
bylo sázení tzv. líp svobody. V dub-
nu 1919 se zastupitelé na návrh 
starosty usnesli, že u školy porazí 
duby, které byly vysázeny na po-
čest narození korunního prince 
Rudolfa. Záminkou bylo, že kořeny 
rozrušují zdivo veřejné studny. 

Při prvních volbách v nové re-
publice byl starostou dne 2. čer-
vence 1919 zvolen Jan Dušek (čp. 
234), prvním náměstkem Leopold 
Kočí (čp. 6), druhým náměstkem 
Josef Halbrštát (čp. 193), radní-
mi – františek Vyhnálek (čp. 49), 
František Vyčítal (čp. 93), Antonín 
Dušek (čp. 43), Josef Blecha (čp. 
13) a Jindřich Prokopec (čp. 69). 
Byly ustaveny finanční, hospodář-
ská, aprovisační, žňová komise. 
Bytová komise byla zřízena v břez-
nu 1920. Obecní písař František 
Kroul, který byl písařem i před 
válkou, začal vykonávat svůj úřad 
5. června 1920. Život se začal do-
stávat do každodenních a docela 
prostých problémů.

Ve druhé polovině 20. let si naši 
pozornost zaslouží nejen doporu-
čení obecní rady ze dne 20. srp-
na 1926 ke zřízení telefonu, ale 
i přihláška obce za člena  elektrá-
renského svazu v Pardubicích 14. 
března 1927. Do Hnátnice měl být 
zaveden elektrický proud. V tém-
že roce měl být na popud okresní-
ho výboru přeložen poštovní úřad 
do středu obce. Pošta byla v tzv. 

Z obecní kroniky

Hnátnice v období let 1918 až 1938 
v samostatném Československu (1. část)
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dolní továrně. Obec o pronájmu 
vyjednávala s farářem Matějem 
Jičínským, který měl poskytnout 
místnost ve svém domě (čp. 201) 
vedle pekaře Petráňka. Stalo se 
tak s postavením telefonní budky 
v dubnu 1930.

Jak elektřina, tak i telefon stály 
obec nemalé finanční částky, kte-
ré byly řešeny zejména formou 
různých půjček. Samoty byly elek-
trifikovány až v pozdějších letech. 
První telefonní stanici měl obec-
ní úřad a měla mít i škola, která 
nakonec odřekla. K telefonu se 
přihlásilo konzumní družstvo Své-
pomoc. V roce 1934 je zazname-
náno, jak si obecní úřad chválí své 
spojení s okolím, které se stalo ne-
zbytným. Bez telefonu by si obec 
už život nedovedla ani představit. 
Elektrické světlo poprvé zasvítilo 
v hnátnické škole. Stalo se tak 1. 
června 1928.

Jednoduchá rozhodování neměli 
ani hnátničtí hospodáři, když jim 
9. srpna 1929 nařídil okresní úřad, 
aby v obci chovali 5 plemenných 
býků a jednoho kance. Při licenč-
ním řízení byli předvedeni pouze 
dva býci, za schopného byl při-
jat jeden, a to rolníka Františka 
Vyhnálka (čp. 261). Komise byla 
nesmlouvavá a nařídila, aby Hnát-
nice do 30 dní opatřila čtyři býky 
ušlechtilého plemene bernsko
-českého. O tři roky později zís-
kal licenci na plemenného kance 
v obvodu rolník  Antonín Doskočil. 
V obvodu měla Hnátnice 16 chov-
ných prasnic, Lanšperk 1, Dolní 
Houžovec 3 a Dolní Dobrouč 16 
prasnic.

O tehdejším životě vypovídá také 
žádost Vojtěcha Suchomela o po-
volení autobusové linky ze Žam-
berka do Ústí nad Orlicí. Obecní 
zastupitelstvo dalo 29. ledna 1930 
souhlas. Tak mohl autobus do-
jíždět třikrát denně tam a zpět. 
Hnátničtí občané platili za cestu 

do Ústí 4,50 Kč. Povolení dostal 
i Karel Kočí, válečný invalida, kte-
rý si mohl na obecním pozemku 
u školy postavit kiosek. Za roční 
pronájem 5 korun mohl prodávat 
školní potřeby, cukrovinky a ovo-
ce.

O zdraví Hnátnických dbal do 
března 1930 státní obvodní lékař 
v Dolní Dobrouči doktor Uzel, kte-
rého nahradil MUDr. Prokop Ka-
dlas.

Pod odborným dohledem byl 
i hnátnický chudobinec (snad čp. 
156, neboť v Hnátnici byly dva 
chudobince – na horním a dolním 
konci). Chudobinec měl být každý 
týden prohlédnut samaritánem, 
jehož nález se měl zapisovat do 
knihy na obecním úřadě. Chudo-
bince byly všude bolavým místem 
vesnice, jak z hlediska chudo-
by, tak čistoty a pořádku. Bydleli 
v nich převážně staří lidé s nepatr-
nou státní podporou, nebo pouze 
odkázáni na žebrotu a příležitost-
ný výdělek.

Místní obyvatelé byli zaměstná-
ni nejvíce v textilních továrnách. 
V „dolní“ poblíž dnešního nádraží 
Lanšperk a v „horní“ u bývalého 
hostince v Nebíčku, nebo také 
U Hráze. Ve 30. letech obě to-
várny vlastnil továrník Hernych. 
V dolní továrně se vyráběla plát-

na, kanafasy a hrubší bavlněné 
zboží, v horní se tkaly jemné látky 
se vzorkem, bavlněné i hedvábné, 
umělé i přírodní.

Tradiční bylo samozřejmě země-
dělství s hlavními plodinami ži-
tem, ovsem, bramborami a jete-
lem. Obyvatelé chovali kozy, koně, 
krávy, vepře, drůbež a králíky.

V Hnátnici nebylo mnoho velkých 
živnostníků. V obci žili převážně 
jen menší živnostníci a obchodní-
ci.

Třicátá léta byla ve znamení  mezi-
národní hospodářské krize. V naší 
oblasti byl postižen nejvíce sa-
mozřejmě textilní průmysl. 30. 
června 1930 omezila výrobu dol-
ní továrna, dříve Perlheftrova, od 
roku 1927 Hernychova. Bylo pro-
puštěno přes 150 dělníků, ze kte-
rých následně 35 zůstalo zcela bez 
zaměstnání. Továrna pustla a úz-
kokolejná přípojka z továrny na 
nádraží, vedená po dřevěném via-
duktu, byla velice brzy neschopná 
jakéhokoli provozu. V horní továr-
ně se pracovalo na dvě směny, ale 
i tam práce ubývalo. Dvousměnný 
provoz byl zastaven v listopadu. 
I zde nastoupilo propouštění.

 Z podkladů obecní kroniky 
a knihy Hnátnice zpracovala: 

Jaroslava Kabrhelová

Tzv. dolní továrna
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Hnátnická pouť 4. - 5. 7. 2015
Sobota 10.00 - 16.00 - turnaj v nohejbale mužů 
 20.00 - 02.00 - pouťová zábava Pod lipami - 
  zahrají QUISP, DJ Broz 

Neděle 10.00 - 22.00 - pouťové posezení Pod lipami

Bohaté občerstvení zajišťuje Sbor dobrovolných hasičů z Hnátnice. 
Přijďte na pivo, grilovaná jídla, nebo na něco ostřejšího!

Ze života obce

Dopravní omezení při obnově 
živičných povrchů 29. 6. - 20. 7. 2015

Datum Prováděné práce Dopravní omezení

29. 6. Fréza - vrchní část 
od Pstroužka nahoru

BEZ OMEZENÍ

30. 6.
Dočištění rýh, betonová 

stabilizace, úprava 
poklopů

1. 7.
2. 7.
3. 7.
4. 7.
5. 7.
6. 7.

Fréza - zbytek obce
Dočištění rýh, betonová 

stabilizace, úprava 
poklopů

VJEZD POVOLEN 
DOPRAVNÍ OBSLUZE

7. 7.
8. 7.
9. 7.

10. 7.

Podkladní asfalty
11. 7.
12. 7.
13. 7.
14. 7.
15. 7. Úsek č.p. 172 - 192 

Štěrkodrť, stabilizace, 
poklopy

ÚPLNÁ UZAVÍRKA 
SPODNÍ ČÁSTI 
Č.P. 172 - 192

16. 7.
17. 7.
18. 7.

Vrchní asfalty ÚPLNÁ UZAVÍRKA 
CELÉ OBCE19. 7.

20. 7. 


