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Hnátnický zpravodaj
INFORMACE Z NAŠÍ OBCE   •   OBČASNÍK   •   ZDARMA         ČERVEN 2017

Léto budiž pochváleno - abych za-
čal trochu poeticky  a optimisticky 
mohu ještě pokračovat.

Před rokem ve čtvrtek 23. 6. jsem 
obdržel vyhovující protokol z roz-
boru pitné vody z nového vrtu pro 
náš vodovod. Voda je v kojenecké 
kvalitě, středně tvrdá, tak jako do-
posud.

Večer toho dne ohlásil starý vrt, že 
je bez vody. Bylo tedy možno pře-
pojit na nový vrt. V tu chvíli ještě 
ručně, ale v hodině dvanácté jsme 
se vyhnuli cisternám s pitnou vo-
dou po vsi.

Od podzimu do jara letošního roku 
se spodní vody dost obnovily, tak-
že čerpáme z nového vrtu a pravi-
delně krátkodobě ze starého.

Prosím vás vážení spoluobčané, 
važme si naší pitné vody a neplýt-
vejme s ní. Protože je vodovod 
v naší režii, máme vodu stále lev-
nou, ale mysleme na to, že je to 
stále vzácnější tekutina.

Spotřeba vody do stále vzrůstají-
cího počtu bazénů je vždy na po-
čátku léta skoková a stále vyšší. 
Musíme se naučit vodu ošetřo-

vat i v menších sezónních koupa-
dlech, napouštět a upravovat ji ze 
starých studní se slabými prame-
ny, třeba postupně po delší dobu.

Nikdo nevíme jaká sucha v bu-
doucnu zažijeme, jaká bude zá-
soba spodní vody. Jsme zvyklí, že 
voda z kohoutku teče vždy, jako 
elektřina ze zásuvky.

Přeji vám hezké léto, teploučko, 
sluníčko, klid, pohodu a příjemné 
dovolené.

Jiří Dušek 
starosta obce

 

Úvodní slovo
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T.J. Sokol Hnátnice
Zdravím všechny hnátnické oby-
vatele a připojuji přání hezkého 
léta a klidné dovolené. Tu si jistě 
zaslouženě užijí i sokolští cvičitelé, 
cvičenci i účastníci akcí, které jed-
nota pořádá zejména pro místní 
občany. Sokol vyvíjí pravidelnou 
činnost se zaměřením na spor-
tovní vyžití mládeže i dospělých. 
Nejpočetnějším je oddíl všestran-
nosti, kde cvičí od nejmenších dětí 
s maminkami, přes žactvo, muže 
po ženy v několika věkových úrov-
ních. Do soutěžní činnosti jsou 
zapojeny oddíly nohejbalu a stol-
ního tenisu. Pravidelně se scházejí 
v tělocvičně hráči líného tenisu, 
nepravidelně pak florbalisté.

Nohejbalisté hrají regionální sou-
těž, která je rozdělena do dvou 
skupin. V jarní, skupinové fázi 
hraje každý s každým, na podzim 

se hraje play off, do kterého po-
stupují první 4 týmy. Ve skupině 
jsou našimi soupeři týmy Orlice, 
Žamberka, Lanškrouna a Píseč-
ná. K 6. 5. jsou odehraná tři kola, 
v nichž jsme dva zápasy vyhráli 
a to proti Písečné 5:3 a Žamber-
ku 6:2. Nestačili jsme pouze na 
tým Lanškrouna, kterému jsme 
podlehli 3:5. Letos máme sezónu 
rozehranou výborně a budeme se 
těšit na další vítězství. Oddíl pořá-
dá 5. 7. od 9.00 hod. již jubilejní 
XX. ročník nohejbalového turnaje 
O putovní pohár, který je od mi-
nulého ročníku rozdělen do dvou 
výkonnostních úrovní a to regis-
trovaní a neregistrovaní. Bohužel 
jsme omezeni maximálním po-
čtem 20 týmů, zájemci neváhejte 
a včas se přihlaste. 

Družstvo mužů stolního tenisu vy-
užilo nabídky TJ Sokol Libchavy na 
přenechání vyšší soutěže a zahrá-

lo si Regionální přebor II. třídy a to 
v sestavě Petr Hubálek, David Pro-
cházka, Vladislav Aliger a Ladislav 
Kalousek, dále Adam Procházka 
a Martin Melichar – věkem mlad-
ší dorostenci. Ukázalo se však, že 
kvalita soutěže byla nad naše síly. 
S pouhými třemi vítěznými zápa-
sy jsme obsadili předposlední, 
tedy sestupové 11. místo. Nejvyš-
ší úspěšnost z našich hráčů měl 
Petr Hubálek - 81%, byl 3. nejlep-
ší v celé soutěži, Vladislav Aliger 
vyhrál 34% svých zápasů, Adam 
Procházka 30%, David Procház-
ka 24%, Ladislav Kalousek 17% 
a Martin Melichar 4%. Pro příští 
sezónu se tedy naši hráči mohou 
těšit opět na Ústecký přebor III. 
třídy.

Junioři hráli své zápasy v Regio-
nálním přeboru dorostu. Divizní 
soutěž, kam se loni probojovali ví-

Ze života zájmových organizací
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tězstvím v regionální soutěži, byla 
zrušena. Z tohoto důvodu jsme 
neusilovali o získání adekvátní ná-
hrady za již dospělého Luďka Me-
lichara a umožnili nastoupit naší 
odchovankyni Ivetce Hnátnické. 
Spolu s ní v týmu hráli Adam Pro-
cházka a Martin Melichar. Přesto-
že Iveta teprve sbírala zkušenosti, 
dokázali jsme obsadit konečné 
druhé místo za TTC Ústí nad Or-
licí, které jsme jako jediní v sou-
těži dokázali porazit. Adam byl 
s 92% úspěšností nejlepší v sou-
těži, Martin osmý (61%). Ivetce se 
podařilo vyhrát dva zápasy.

Kromě soutěžních hráčů se věnu-
jeme i mladším dětem, kteří s ping 
pongem začínají nebo se jím chtějí 
jen bavit. Na páteční tréninky od 
16.30 hod. chodí, a je třeba říci 
pravidelně, jedenáct dětí od 6 do 
13 roků. To maximálně vytěžuje 
kapacitu sokolovny. Tuto „smeč-
ku“ by nebylo možné zvládnout 
bez pomoci dorostenců Adama 
a Martina, kteří dětem předávají 
i své zkušenosti.

Tradičně se o Vánocích scházíme 
v tělocvičně k turnajům ve volej-
balu, nohejbalu, stolním tenise 
a líném tenise. Dne 27. 12. 2016 
byl již po dvacáté rozehrán volej-
balový turnaj smíšených družstev 
za účasti čtyř týmů. Po vyrovna-
ných zápasech, které se hrály na 
2 sety každý s každým zvítězilo 

družstvo hasičů. K dobré náladě 
přispělo i občerstvení, které je 
ostatně součástí všech vánočních 
klání. Následoval rovněž jubilejní 
XX. ročník stolně tenisového Me-
moriálu Josefa Moravce, který při-
lákal celkem 19 účastníků, z toho 
7 dětí. Dospělí byli rozděleni do 2 
skupin, z nichž čtyři nejlepší po-
stoupili do finálové části, kde se 
utkali vyřazovacím způsobem. Do 
semifinále se probojovali Martin 
Šmajzr, Karel Uhlíř, Dan Vágner 
a Jiří Petráček. Ve finále si pora-
dil Martin Šmajzr, který trénuje 
v hnátnickém sokole, s letohrad-
ským Karlem Uhlířem. V boji o 3. 
místo byla kvalita na straně Dani-
ela Vágnera, přesto Jiří Petráček 
dokázal najít slabá místa ve hře 
soupeře a měl dva mečboly ve tře-
tím setu. Nevyužil jich však a mu-
sel se spokojit se 4. místem.

Děti si zahráli vzájemně každý 
s každým a i když výsledky nejsou 
nejdůležitější, je třeba jmenovat 
alespoň 3 nejlepší. Zvítězila Šárka 
Červinková před Zdeňkem Hubál-
kem a Nikolou Labudíkovou. Ceny 
však dostali všechny děti a osmič-
ka nejlepších v kategorii dospě-
lých.

Dne 28. 12. 2016 uspořádal oddíl 
nohejbalu VIII. ročník Memoriálu 
Jiřího Pražáka v nohejbale trojic. 
Zúčastnilo se ho 7 týmů, z toho 3 
týmy z Hnátnice. Hrálo se na dva 

vítězné sety, každý s každým. Tur-
naj byl velice vyrovnaný, o prvním 
místě rozhodovalo pravidlo počtu 
vyhraných setů a na tom byl lépe 
tým Písečné, který měl o jeden vy-
hraný set více. Následující pořadí: 
2. Sokol Hnátnice II.  (Miloš Vyčí-
tal, David Pražák, Jura Popovych), 
3. Sokol Hnátnice I.  (Jiří Kubelka, 
Ondra Mazálek, Pavel Hnátnický), 
4. Přesčas, 5. Sokol Hnátnice III. 
(Míra Appl, Dan Appl, Petr Hubá-
lek), 6. Sokol Ústí, 7. Rio de Žam-
béro.

Z dalších aktivit sportovně spole-
čenského charakteru nechci zapo-
menout zmínit lyžařský zájezd do 
skiareálu „KRÁLIČÁK“ u Starého 
Města uskutečněný 11. února. 
Zábavu jsme si užili na Sokolském 
maškarním  plese dne 4. března, 
kterého se účastnilo 149 hostů. 
Ti si pochvalovali výborné občer-
stvení formou rautu, uvítali mož-
nost, nechat se vyfotit ve své mas-
ce a radovali se z velkého množství 
výher v tombole. 28. dubna jsme 
pod patronací oddílu nohejbalu 
organizovali sběr železa. Přes ne-
příznivé počasí vyrazilo 23. dub-
na na trasy 45. ročníku pocho-
du Kolem Hnátnice 304 turistů. 
Cyklistickou sezónu jsme otevřeli 
8. května IX. ročníkem cyklovýletu 
směrem na Zemskou bránu a Pas-
tvinskou přehradu. 13. června 
proběhly dětské atletické závody 
za školkou. 

Kolem redakční závěrky občas-
níku, na den 23. června, je na-
plánován sokolský partnerský 
turnaj v pétanqueu. Scházíme 
se vždy v Ali restaurantu v 17.00 
hod., účastní se dvoučlenné týmy, 
v nichž alespoň jeden je členem 
sokolské jednoty. Přijďte si užít zá-
bavu! 

Jiří Procházka
jednatel T.J. Sokol Hnátnice  
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Hasiči a první 
půlka roku 2017
Zdravím Vás u přehledu akcí, kte-
ré náš sbor pořádal nebo se jich 
účastnil.

Do začátku letošního roku vstu-
povali naši aktivní členové s ne-
lehkým úkolem. Připravit prostory 
hostince U pstroužka, který byl té-
měř rok mimo provoz, na tradiční 
Hasičský ples naplánovaný na so-
botu 14. ledna. Více než týdenní 
práce se vyplatila. Ples, na kte-
rém hráli Náglovi a zazpíval i Elvis, 
který také uvařil výborné večeře, 
se vydařil. Děkujeme tímto ještě 
jednou všem sponzorům bohaté 
tomboly a všem, kteří se přišli po-
bavit a přispět na činnost sboru.

Okrsek č. 10 tvořený sbory Hnát-
nice, Dolní Dobrouče, Horní Dob-
rouče a Lanšperka se mimo zása-
hy, cvičení a soutěže schází také 
při okrskovém plese, který jsme 
připravili na 18. března. V sále ha-
sičské zbrojnice v Dolní Dobrouči 
se sešlo více než 70 hasičů, kteří 
měli chuť se bavit až do ranních 
hodin. Jako pořadatelé jsme vy-
čerpaní odjížděli těsně před pátou 
hodinou ranní.

Další jarní akcí je už pár let úklid 
nepořádku, který padá, zřejmě se 
sněhem, do příkopů kolem silnice. 
Desetičlenná skupina prošla úseky 
na vjezdech do vesnice a u vlako-
vého nádraží a nasbírala téměř 
multikáru odpadků.  

Každé jaro také vyrážíme vysadit 
pár nových stromků do obecních 
lesů. Letos bylo potřeba dosadit 
asi 1500 smrčků v lokalitě Na hra-
nicích. Sobota  8. dubna byl krásný 
den a původní obavy z malé účas-
ti sazečů se nepotvrdily.  Více než 
dvacetičlenná skupina měla před 
desátou hodinou hotovo a brigá-
da se změnila na příjemné pose-
zení v lese s opékáním píseckých 
pochoutek.

Dobře se sedělo u ohně i účast-
níkům pálení čarodějnic. Neděl-
ní noc byla poněkud chladnější 
a k ránu omrzlá auta značila pří-
zemní mrazík. I tak se na hřišti za 
školkou sešlo velké množství lidí, 
kteří se dobře pobavili, nasytili gri-
lovaným kuřetem, klobásou nebo 
něčím ostřejším.

Zatím poslední akcí byla, opět na 
hřišti za školkou, okrsková soutěž. 
Soutěže se zúčastnila tři družstva 
mladých hasičů z Dolní Dobrou-

če, jedno družstvo žen (také Dolní 
Dobrouč) a sedm družstev mužů. 
Náš sbor reprezentovala hned 
dvě družstva mužů. Obě před-
vedla skvělý výkon bez zaváhání 
a obsadila čtvrté a páté místo za 
reprezentanty Dolní Dobrouče 
(1. a 2.  místo) a Lanšperka. 

A co ještě připravujeme?  V červ-
nu chceme uspořádat zábavné 
odpoledne pro děti z mateřské 
a základní školy. Hlavním úkolem 
bude seznámit děti zábavnou for-
mou s hasičskou technikou, prací 
hasičů a záchranářů i případnou 
prevencí požárů.

První akcí druhého pololetí, a asi 
nejvýznamnější akcí letošního 
roku, bude žehnání novému pra-
poru. Rozhodli jsme se, že stávající 
prapor, který byl ušit a slavnostně 
vysvěcen v září 1947 a je stále ak-
tivně používán při slavnostních 
příležitostech, uložíme, aby nebyl 
zničen a necháme vyrobit jeho 
věrnou repliku. Po průzkumu trhu 
byla vybrána firma paní Strachoto-
vé z Postřelmova, kde bude vyro-
bena kopie praporu, který v roce 
1947 vyšila firma Stáni Faltuse 
z Kostelce nad Orlicí. Slavnostní 
akt a žehnání praporu proběhne 
při hnátnické pouti v neděli 2. 7. 
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od  10:00. Zveme všechny občany 
a příznivce hasičů na tuto slav-
nostní akci.

Zásahová jednotka udržuje tech-
niku akceschopnou pro případ 
zásahu, schází se každý poslední 
pátek v měsíci ke společné pří-
pravě. Při posledních setkáních 
spojených s nácviky na okrskovou 
soutěž jsme vyčistili propustky 
pod cestami a některé srážky na 
obecních cestách.

Na závěr přejeme všem mnoho 
letní pohody.

za výbor SDH 
jednatel Karel Beran

Farní okénko
Od  vánočních svátků uběhl dal-
ší půl rok. Po tuhé zimě se zase 
rozběhly veškeré aktivity dětí 
i dospělých. Trochu zavzpomí-
nám na uběhlý čas. Na jaře jsme 
oslavili velikonoční svátky, každý 
asi po svém. Na květnou neděli 

proběhl v naší farnosti velikonoč-
ní jarmark. Dne 2. 3. 2017 jsme 
oslavili 80 let života s P. Krajíčkem 
a hned druhý den 3. 3. byla bese-
da o poutnictví  s poslancem Mgr. 
Miholou z Brna v D centru v Dolní 
Dobrouči. V květnu 14. 5. se usku-

tečnila již druhá primice za dva  
roky v Dolní  Dobrouči a to P. On-
dřeje Špinlera – místního rodáka. 
Fotodokumentace je ke shlédnutí 
na stránkách farnosti.

Přiblížím ještě další akce, které bu-
dou následovat. Probíhající poutě 
v červnu a v Hnátnici bude poutní 
mše sv. 2. 7. v 11 hod. Budou ná-
sledovat prázdniny pro děti a do-
spělí si budou vybírat dovolené.

V září bude následovat pouť v Ho-
rákově kapli  3. 9.  a naše hnát-
nické posvícení.  17. 9. bude farní 
den a dožínky. Následně se usku-
teční farní výlet do Králík jako 
uctění 100 let od zjevení P. Marie 
ve Fatimě.

Vše je možné si přečíst ve farních 
„Zprávičkách“ nebo na již zmíně-
ných stránkách farnosti D. Dob-
rouč, jehož jsme součástí. 

          

V. Jiruška

Podrobnější informace 
www.farnostdobrouc.cz 
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Myslivecký spolek Podhradí Hnátnice
Vás srdečně zve na

20. Myslivecké posezení
spojené se střelbou

v sobotu 2. září 2017 od 9 hodin
na myslivecké chatě v Hnátnici

Dobrá Hnáta
Na konci loňského roku zařadi-
lo obchodní družstvo KONZUM 
Spolek Dobrá Hnáta do grantové-
ho programu Společně za úsměv, 
v rámci kterého jsme od jeho zá-
kazníků i KONZUMu samotného 
získali celkem 4 374 Kč. Tyto pe-
níze jsme použili na nákup řezačky 
papíru, laminovačky a výtvarných 
potřeb, které využíváme pro pří-
pravu a realizaci našich akcí. 

První aktivitou v roce 2017 se 
stalo již téměř tradiční promítání 
dokumentárního filmu, které re-
alizujeme cca 4 ročně. Ve středu 
18. ledna to byla projekce němec-
ko-rakouského filmu Na stupních 
vítězů, zachycující pět atletů ve 
věku 82 – 100 let, připravujících 
se na 18. mezinárodní seniorské 
mistroství světa v atletice. 

V sobotu 25. února vypuklo pát-
rání po historii slavnosti Honění 
kohouta. Na setkání občanů všech 
věkových kategorií se přišli o své 
vzpomínky podělit především paní 
Marie Fialová a pan Jiří Vyhnálek. 
Zúčastnilo se více jak 30 dospě-
lých a 11 dětí, řada účastníků se 
podělila nejen o vzpomínky, ale 
i o fotografie. Ukázalo se, že místo 
konání i podoba slavnosti Honění 
kohouta se v čase měnila a přes-
nější zmapování průběhu slavnos-
ti v historii naší obce bude potře-
ba ještě podrobněji prozkoumat. 
Máte-li k tématu cokoli říci, nebo 
vlastníte nějaké fotografie, ob-
raťte se prosím na níže uvedené 
kontakty. Během akce došlo i na 
malou výtvarnou tvorbu. Zájem-
ci si mohli vystříhat s papíru ko-
houta. Měli jsme připravenu i vý-
robu makety kohouta z obalů od 

vajíček, ale na tu čas nezbyl. Aby 
příprava nevyšla na prázdno, do-
tvořili jsme maketu kohouta spolu 
s dětmi, které chodí v pondělí do 
Sokola cvičit. Výsledek si můžete 
prohlédnout buď na facebookové 
profilu Dobré Hnáty anebo přímo 
na obecním úřadě, kde je vysta-
ven. 

Pokračovali jsme v promítání do-
kumentárních filmů a ve středu 
3. května jsme uvedli švédský film 
Manželka za 50 ovcí, který v Ali re-
staurantu shlédlo 19 diváků. 

První polovinu roku 2017 jsme za-
končili již 3. sousedským bazarem, 
který se konal v neděli 4. června. 
Jako novinka se v nabídce obje-
vily i přebytečné sazenice. Před 
zkompostováním byly zachráněny 
papriky, rajčata i dýně muškátová.  
Účast prodávajících i nakupujících 
byla o něco menší, ale nevzdá-
váme se a další sousedský bazar 
plánujeme na podzim v sobotu 
21. října.

za Spolek Dobrá Hnáta 
Alice Červinková 

alice.cervinkova@email.cz 
777 929 426

Pozvánka

Myslivecká kuchyně zajištěna od 11 hodin.
(srnčí svíčková, kančí pečeně, zvěřinový guláš)
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Školní rok jsme zahájili s třiceti osmi 
dětmi rozdělením do dvou tříd So-
viček a Berušek. Dětmi tato změna 
byla přivítána s nadšením a už si ne-
řekneme jinak, než přezdívkami. 

Zúčastnili jsme se řady divadelních 
představení, která se konala v naší 
mateřské (i základní) škole nebo 
přímo v Roškotově divadle v Ústí 
nad Orlicí. Mohli jsme se setkat při 
rozsvěcení vánočního stromu, kdy 
naše děti měly krátké vystoupení. 
V adventním čase jsme s dětmi na-
cvičili i další pásmo na vystoupení 
pro (nejen) rodiče i prarodiče, které 
se konalo před zahájením celore-
publikové akce Česko zpívá koledy 
v místním kostele. Na tento den 
rádi vzpomínáme a těšíme se na 
další roky. 

Mimo jiné jsme dětem zpestřili po-
byt v mateřské škole návštěvou ve 
Snoezelenu na Žampachu, caniste-
rapií, akcí Ukliďme Hnátnici, zimní 
Olympiádou, Bramboriádou, školič-
kou v IN-LINE bruslení a velikonoční 
dílničkou.

Prožili jsme spolu skvělý karnevalo-
vý rej, oslavili jsme Mikuláše, Váno-
ce, Tři Krále i Čarodějnice a v nepo-
slední řadě MDD. Přijely se na nás 
podívat budoucí zdravotní sestřičky 
ze Střední zdravotnické školy v Ústí 
nad Orlicí (výukový program pro 
děti – správná péče o chrup) a ve 
výukových programech jsme pokra-
čovali i na ekofarmě v Oucmanicích, 

Mateřská škola Hnátnice

kde jsme se naučili péct chleba 
a seznámili jsme se s mnoha zví-
řátky. Během celého roku jsme se 
učili v lekcích  plavání, tancování 
i angličtiny novým dovednostem 
a znalostem. Dokonce jsme se 
nechali očarovat kouzelníkem 
RENO. Z pohledu dětí se nejzají-
mavějším stalo pořízení zvířátka 
do mateřské školy – andulky vln-
kované, kterou jsme pojmenovali 
Lojzíček a snažíme se ho pomalu 
ochočit, učíme ho zpívat melodie 
i mluvit.

Pro děti jsme připravili mnohem 
více zajímavých činností jako je 
například skákací hrad, louče-
ní s předškoláky, hry pro rodiče 
s dětmi, stopovaná, výroba mý-
dla, … Ale o tom všem až někdy 

příště. Věříme, že děti poznaly 
i se naučily mnoho nových věcí 
formou her a celý rok jim byl 
vzácným přínosem.

Na závěr bychom chtěli našim 
předškolákům popřát úspěšný 
start v povinné školní docházce 
a všem, se kterými se příští rok 
opět shledáme, přejeme krásné 
léto.

za kolektiv mateřské školy 
Andrea Divíšková
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Školní karneval
Jako každý rok jsme před jarními 
prázdninami uspořádali karneval. 
Letos si děti vymyslely a připravily 
velmi nápadité masky. Dopoledne 
plné soutěží a veselé nálady bylo 
zakončeno diskotékou.

Kroužek Šikula
I v druhém pololetí pokračoval vý-
tvarný kroužek, kde děti mohou 
rozvíjet svoji zručnost a fantazii. 
Žáci se na kroužek vždy těší, pra-
cují s nadšením a zápalem. Jako 
ukázku jejich velmi zdařilé tvorby 
jsme vybrali malování na tašky, 3D 
origami a velikonočního zajíčka, 
upleteného z novinových ruliček 
na lahvi.

Regionální kolo 
přírodovědné 
poznávací soutěže
O regionální kolo přírodověd-
né soutěže v České Třebové byl 
v tomto roce opravdu velký zá-
jem. Zúčastnilo se mnoho dětí 
z různých škol. Naši školu repre-
zentovali: ze 3. třídy - Nikolka 
Labudíková, Anička Martincová 
a Hanička Červinková, ze 4. třídy 
- Andělka Venclová a Matěj Šmol-
das a z 5. třídy - Klárka Lipenská, 
Šárka Červinková a Barča Fialová. 

Nejlépe se umístila 
Nikolka (8. místo, živočichové), 
Anička (9. místo, živočichové), 
Klárka (13.  místo, živočichové), 

Šárka (14. místo, rostliny). 

Všem našim žákům děkujeme za 
úspěšnou reprezentaci školy.

Školní výlet do 
čokoládovny 
a pastelkárny
Plni očekávání jsme se 1. 6. vydali 
autobusem do Šestajovic u Prahy, 
kde nás přivítal velice milý perso-
nál čokoládovny a pastelkárny. Po 
krátkém odpočinku v areálu za-
hrady, kde si děti prohlédly malou 
zvířecí farmu, jsme se přemístili 
do dílničky provoněné pravou bel-
gickou čokoládou.

Děti si odlily do připravených mi-
stiček čokoládu, kterou si dle své 
fantazie ozdobily. Také si barevně 
namalovaly srdíčko z bílé čoko-
lády. Další činností byla výroba 
netoxických voskovek v různých 
tvarech. K svátku dětí si každý jako 
dárek vlastnoručně ozdobil svíčku 
a formičkou vykrojil přírodní mý-
dlo. 

Výlet se nám líbil a odvezli jsme si 
spoustu zážitků i výrobků.

Ladislava Vítková, ředitelka školy 
a kolektiv ZŠ Hnátnice

Základní škola Hnátnice
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Den otevřených dveří - čistička



10

Hasičský sbor v Hnátnici existuje 
od roku 1891 a zřejmě při přípra-
vě oslav 55. výročí založení v létě 
v roce 1946 vznikla myšlenka na 
pořízení sborového praporu. Není 
o tom žádný záznam, ale ze zápi-
su jednatele Jindřicha Hájka ze 
schůze výboru, která se konala 
6. 7. 1946, plyne že byly osloveny 
okolní sbory  s žádostí o doporu-
čení firmy, která se zabývá výro-
bou praporů. V zápisu je přímo 
zmíněno, že sbor z Rychnova nad 
Kněžnou si objednal prapor u fir-
my Stáňa Faltus- vyšívání praporů 
z Kostelce nad Orlicí. 

Pan Faltus byl, dle zápisu jedna-
tele z 8. 6. 1947, pozván na jed-
nání výboru do hostince Jaroslava 
Halbrštáta na čtvrtek 12. 6. 1947. 
Při jednání p. Faltus přislíbil vy-
pracování návrhu a cenové na-

bídky. 24. 6. 1947 byla při schůzi 
výboru podepsána mezi sborem 
a firmou smlouva  na dodání pra-
poru včetně příslušenství za cenu 
29 000Kč. Dodávka obsahovala 
prapor, šerpu, rukavice, manže-
ty, opasek, obal proti dešti, žerď 
a kovový hrot. Sjednána byla 
také desetiletá záruka! Výbor se 
26. 7. 1947 usnesl, že slavnost-
ní posvěcení a rozvinutí praporu 
proběhne v neděli o posvícení. Na 
další schůzi výboru 19. 8. 1947 byl 
stanoven program k oslavě zakou-
peného praporu.

Začátek v 8 hodin ráno, následo-
vat měla mše a uctění památky 
zesnulých bratrů a sester. Vlast-
ní slavnost rozvinutí sborového 
praporu byla naplánována na 
odpolední hodiny na hřišti před 
hostincem Jaroslava Halbrštáta 

(Na sále). Byli stanoveni: kmotr 
praporu (listonoš František Kacá-
lek z Ústí nad Orlicí, rodák z Hnát-
nice a podporovatel sboru), kmo-
tra praporu (Lenka Skalická č.p. 
107 - přispívající členka), matka 
praporu (Anežka Aligerová – ob-
chodnice z Hnátnice), praporeč-
ník (Rudolf Vyhnálek č.p. 261, 
navržený Alois Buryška se zdráhal 
funkci přijmout), stráž (František 
Kalousek, Josef Hodr, Jan Plíhal). 
Prapor měl posvětit pan farář Bí-
bus z Bystřece, který sloužil dlou-
há léta v Hnátnici. 

O posvícení v neděli  14. 9. 1947 
proběhlo vše dle plánu. Při slav-
nosti promluvili Václav Ryšavý, 
Marie Halbrštátová a za Okresní 
hasičskou jednotu vzdělavatel p.
Mikýsek.  Občanky Hnátnice Fi-
lomena Hájková, Marie Dušková, 

Historie sborového praporu
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Cecilie Halbrštátová a Marie Do-
stálková věnovaly sboru vyšívanou 
stuhu. Ludvík Vacek vytvořil alma-
nach zachycující atmosféru dne fo-
tografiemi i oslavnými verši. Zbývá 
jen dodat, že čistý zisk z následné 
slavnosti byl 7 514,50 Kčs.

Prapor byl celých 70 let používán 
při sborových akcích, obecních i ji-
ných oslavách a dalších slavnostních 
příležitostech.  Byla vyrobena skříň 
pro uchování a několik let strávil 
i v domácnostech obětavých čle-
nů při stěhováních a přestavbách 
zbrojnice. Do současnosti se zacho-
val kompletní včetně příslušenství 
(mimo obalu do deště).

Vlastní prapor je tvořen lidovými 
motivy v národních barvách. Na 
lícové straně je vyšit znak hasič-
stva s nápisem „SBOR DOBRO-
VOLNÝCH HASIČŮ HNÁTNICE“. 
Rubovou stranu zdobí obraz ha-
siče zachraňujícího dívku ze spá-
rů ohně s nápisem „NA POMOC“ 
a letopočty založení sboru a vy-
robení praporu. Kovový chromo-
vaný hrot je zdoben reliéfy hasič-
ských přileb a sekerek. Dvoudílná 
žerď je zhotovena z jasanového 
dřeva a lakovaná. 

I když bylo o prapor dobře pečo-
váno, projevily se na něm znaky 
stáří a používání. Zejména je po-

volená vazba základových látek 
a místa, kde je uchycení k žerdi 
jsou narušena. Proto rozhodla 
výroční valná hromada sboru za 
rok 2016 o pořízení repliky se 
stejnými motivy, která nahradí 
původní prapor. Vyšitím byla, po 
pečlivém výběru, pověřena firma 
paní Strachotové z Postřelmova. 
Nový prapor bude slavnostně 
rozvinut a požehnán při hnát-
nické pouti v neděli  2. července 
2017.

za výbor SDH 
jednatel Karel Beran

Pozvánka na neděli 2. 7. 2017

10:00 přivítání hostů, zahájení slavnosti před budovou ZŠ
10:05 státní hymna, proslovy hostů, 
 čtení básně a úryvků z knihy o Milanu Vyhnálkovi
10:15 odhalení pamětní desky
10:40 slavnostní nástup hasičských sborů před OÚ
10:45 výměna praporů – přednesení zdravic
10:55 položení věnce na místním hřbitově
11:00 mše v kostele sv. Petra a Pavla
14:00 posezení Pod lipami se skupinou Gemma

Při příležitosti hnátnické pouti si Vás dovolujeme pozvat 
na odhalení pamětní desky Milanu Vyhnálkovi 

a žehnání novému praporu SDH Hnátnice.
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V Hnátnici 16. 6. 2017. email: starosta@hnatnice.cz, http://www.hnatnice.cz

Vážení spoluobčané,

přeji vám hezké léto, teploučko, 
sluníčko, klid, pohodu a příjemné 
dovolené. 

Jiří Dušek 
starosta obce

Připravované akce

Sokolský turnaj v pétanque (Ali restaurant)

Žehnání novému praporu SDH Hnátnice  

20. ročník nohejbalového turnaje „O putovní pohár“

Myslivecké posezení spojené se střelbou 

Volby do poslanecké sněmovny

Sousedský bazar (Dobrá Hnáta)

23. 6. 

2. 7. 

5. 7.

2. 9. 

20. - 21. 10. 

21. 10.  


