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Hnátnický zpravodaj
INFORMACE Z NAŠÍ OBCE   •   OBČASNÍK   •   ZDARMA         PROSINEC 2019

Vážení spoluobčané,

v dalším, předvánočním, čísle 
Hnátnického zpravodaje vám opět 
přinášíme informace o dění v naší 
obci v druhém pololetí roku 2019.

Obnova povrchů obecních cest 
postupně pokračuje a tam, kde 
to špatný technický stav vyžadu-
je, dochází i k nahrazení mostků 
či propustí. Na každý rok máme 
v rozpočtu obce vyhrazenou část-
ku dva miliony korun na tuto ob-
novu a budeme v ní pokračovat 
i v roce příštím.

Obec v záruční době reklamo-
vala u zhotovitele, společnosti 
VAKSTAV, opravu vad na kanali-
začním řadu. Tyto vady se podaři-
lo odhalit díky průběžné kontrole 
zaměstnanců obce. V následují-
cích měsících tak budou probíhat 
jednotlivé opravy, které budou 
bohužel znamenat na některých 
místech i výkopové práce. 

V minulém čísle občasníku jsme 
vás informovali o přípravě podkla-
dů pro výstavbu chodníků a také 
projektové dokumentace ke sta-
vebnímu povolení pro lokalitu Nad 
Rybníčkem (Prauzákem). V obou 

případech zatím stále urgujeme 
dodání výstupů od Projekční kan-
celáře Adamec Letohrad, která na 
nich, dle pohybu zeměměřičů po 
obci, stále pracuje. 

Od listopadu jsme rozšířili třídění 
odpadu o svoz papíru a kartonu. 
Na obecním úřadu jsou k vyzved-
nutí modré pytle na noviny a letá-
ky, kartony je nutno svázat zvlášť. 
Každou první neděli v měsíci 
v podvečer můžete umístit modré 
pytle s papírem a balíky s kartony 
k silnici. Obec také zakoupila no-
sič kontejnerů, který bude sloužit 
k běžné údržbě v obci a s náku-
pem dalších kontejnerů se jeho 
využití rozšíří i o shromažďování 
a odvoz bioodpadu.

Ve spolupráci s architektkou při-
pravujeme na příští rok návrhy na 
zkrášlení středu obce a vytipova-
ných míst. Budeme rádi, pokud 
svůj názor na tyto návrhy vyjádříte 
v anketě, o které vás budeme in-
formovat letákem i na webových 
stránkách obce. Rádi bychom aby 
tato místa sloužila ke spokojenosti 
většiny občanů naší obce.

Přejeme všem krásné Vánoce 
a šťastné vykročení do roku 2020.

za zastupitelstvo obce 
Vít Červinka

Úvodní slovo
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Sbor dobrovolných 
hasičů
Konec první půlky roku pro nás 
byl netradičně klidný. Zúčastni-
li jsme se obecních a hasičských 
oslav v Písečné. Tam jsme vyrazili 
netradičně autobusem a strávili 
s kamarády z okolních vesnic pří-
jemné slavnostní odpoledne. Zpět 
nás vezl opět linkový autobus 
s veselým řidičem. Po mnoha le-
tech jsme nepořádali Hnátnickou 
pouť. Pouťový víkend v Hnátnici 
jsme si tedy užili jako návštěvníci 
sobotní i nedělní zábavy.  

Jedinou prázdninovou akcí byla 
pravidelná kontrola stromků, kte-
ré každý rok vysazujeme do obec-
ních lesů. Tábor jsme rozložili nad 
Mrchoviskem u Humperka a strá-
vili krásný večer u dobrého jídla 
a pití v lese. Naštěstí v týdnu před 

akcí sprchlo a nemuseli jsme mít 
obavu o rozšíření ohně. Spíš byl 
problém se na místo po kluzké 
trávě dostat.  

V září se družstvo ve složení Víťa 
Smola, Miloš Hůlka, Miloš Vyčítal, 
Robin Kopecký, Jirka Pražák, Pat-
rik Vebr, Petr Vyčítal ml. vydalo na 
soutěž o pohár starosty Orlického 
Podhůří-Říček. V netradičním úto-
ku s přepojováním hadic a násled-
ných štafetách obsadili naši borci 
2. místo.

Na pátek 13. září jsme připravili 
společné taktické námětové cvi-
čení pro sbory okrsku (Lanšperk, 
Dolní a Horní Dobrouč) a Píseč-
né. Simuloval se požár objektu 
ev. č. 11 stojící napravo od cesty 
do Šušku před vjezdem do lesa.

Cisterny Hnátnice a Dolní Dob-
rouče přijížděly k místu požáru 

směrem od Hnátnice okolo Smo-
lových. Horní Dobrouč, Lanšperk 
a Písečná dopravovaly vodu z ryb-
níka Šušek nahoru k ohrožené 
nemovitosti. Všichni si vyzkoušeli 
pohyb v terénu a lese, předávku 
vody, komunikaci pomocí vysíla-
ček a zopakovali základní pravidla 
společného zásahu. Po vyhodno-
cení celé akce u obecního úřadu 
bylo připraveno pro všechny zú-
častněné pohoštění ve zbrojnici.  

V létě také proběhlo výběrové ří-
zení na nový dopravní automobil, 
který bude v majetku obce. Čle-
nové výboru po mnoha konzul-
tacích a prohlídkách aut okolních 
sborů připravili technické pod-
mínky a bylo vypsáno výběrové 
řízení. To bylo na konci prázdnin 
vyhodnoceno a ze tří nabídek byl 
dle pravidel stanoven vítěz. Tím 
se stala firma Auto Trutnov s.r.o., 

Ze života zájmových organizací
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která na začátku prosince doda-
la nový vůz Ford Tranzit DA-L1Z 
za cenu 944 205 Kč. Současně 
byly vyřízeny dotace z Generální-
ho ředitelství záchranných sborů 
(450 000 Kč) a Pardubického kraje 
(300 000 Kč).

Takže obec (zásahová jednotka 
a sbor) přispěje pouze částkou 
194 205 Kč a bude disponovat no-
vým devítimístným požárně upra-
veným vozem. Tento příspěvek 
obce byl částečně pokryt nevyčer-
panými financemi z obecního roz-
počtu, který zásahová jednotka 
v minulých letech nevyčerpala.

Členové zásahové jednotky se 
průběžně vzdělávali dle plánu 
a absolvovali školení strojníků 
a pracovníků s motorovými pila-
mi. Velitel zásahové jednotky byl 
v listopadu podroben kontrole do-
kumentace ze strany Hasičského 
záchranného sboru, při které byly 
zjištěny pouze malé nedostatky. 

První adventní neděli jsme roz-
svítili vánoční strom a betlém 
u obecního úřadu. Akci zpříjemni-
lo vystoupení žáků základní školy 
a ohňostroj.

Celý uplynulý rok byl zhodnocen 
na výroční valné hromadě v sobo-
tu 14. 12. v Ali restaurantu.

A co plánujeme v roce 2020? Prv-
ní větší akcí bude tradiční Hasič-
ský ples 25. ledna, následuje or-
ganizace výroční valné hromady 
okrsku v Dolní Dobrouči na konci 
února a Pálení čarodějnic 30. dub-
na.

Přejeme občanům klidné Vánoce, 
šťastný a veselý nejen Nový rok.

Členům sboru pak přeji mnoho 
chuti do sborové práce a mini-
mum ostrých zásahů.

za hasiče z Hnátnice 
jednatel Karel Beran 

Závěrem bych chtěl všechny po-
zvat na náš 22. Myslivecký ples, 
který se bude konat 15. 2. 2020 
U Pstroužka. 

Všem přejí za celý spolek příjemné 
prožití svátků vánočních a do no-
vého roku všem pevné zdraví.

Za Myslivecký spolek Podhradí 
Hnátnice Petr Hrdina

Myslivecký kroužek 
ORLÍCI 
Dne 9. září 2019 založil náš člen  
Pavel  Susser  u nás v Hnátnici  
Myslivecký  kroužek pro školní 
děti, se kterým mu pomáhá Pavel 
Kupka.

Jako klubovnu nám propůjčil 
obecní úřad bývalé kadeřnictví. 
K dispozici mají i naší mysliveckou 
chatu. Děti se učí poznávat nejen 
zvěř, ptactvo, ale i stromy a veške-
rou vegetaci.

13 dětí  z naší základní školy se 
schází každý pátek  od 14:45 do 
16:45. A nejsou jen v klubovně, 
vyráží i do přírody, sbírají kašta-
ny, založili si vlastní krmelec, kde 
budou přikrmovat v zimních mě-
sících.

Orlíci podnikli výlet do Přírodo-
pisného muzea v Doudlebách nad 
Orlicí.

Přejeme jim hodně příjemných  
zážitků v naší krásné přírodě a stá-
le hodně zvídavých dětí.
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T.J. Sokol Hnátnice
Uběhlo půl roku od posledního 
vydání Hnátnického občasníku, je 
tedy načase seznámit vás, občany 
obce s děním v Sokole. Poslední 
povídání jsem končil pozváním 
na nohejbalový turnaj O putovní 
pohár a Turnaj v pétanque dvojic 
a těmito událostmi nyní začnu.

Dne 5. 7. 2019 se Pod lipami usku-
tečnil již 22. ročník turnaje tříčlen-
ných družstev v nohejbale. Letos 
se přihlásilo celkem 12 týmů, 4 vý-
konnostní a 8 amatérských. Mezi 
„profesionály“ byli nejlepší hnát-
ničtí Miloš Vyčítal s Martinem 
Stejskalem a Michal Jindra, mezi 
nesoutěžními mužstvy se místní 
borci umístili až na chvostu, věřím 
však, že je to ani trochu netrápilo, 
své ambice jistě naplnili ve spole-
čenské části odpoledne, večera, 
případně noci…

Za týden od slavného nohejba-
lového klání jsme se v Ali restau-
rantu sešli při neméně prestižním 
Sokolském partnerském turnaji 
v pétanque. Jde o klání dvojic, ve 
kterých je alespoň jeden členem 
sokolské jednoty. Složení týmů 
bylo různorodé, od manželských 
či partnerských dvojic, přes rodi-
če s dětmi, po sousedské, kama-
rádské nebo zaměstnavatelsko 
- zaměstnanecké party. Tradiční 
sponzorskou záštitu převzala fir-

ma A.B.V. s.r.o. Vysilující souboje 
celkem 14 družstev trvaly až do 
setmění, byly přerušovány pouze 
povoleným dopingem v podobě 
grilované kýty a základem úspě-
chu se ukázalo přísné dodržování 
pitného režimu. Při závěrečném 
vyhlášení byli všichni soutěžící od-
měněni věcnými cenami a ti nej-
připravenější pak i poháry (které 
se následně plnily a vyprazdňova-
ly…). Pohár s největším objemem 
připadl manželům Procházkovým, 
trochu menší Aliho dvojce ve slo-
žení Vladislav Aliger a Martin Ko-
tyza, bronzový pohár nad hlavu 
zvedli manželé Strnadovi.

Po prázdninách a dovolených se 
od září naplno rozběhlo sokolské 
sportování. Vždy v pondělí od 
18.00 hod cvičí ženy ZUMBU, od 

19.00 hod JÓGU. V úterý se od 
15.30 hod schází oddíl všestran-
nosti žactva, muži cvičí rovněž 
v úterý od 19.00 hod. V rámci 
všestrannosti jsme pro děti uspo-
řádali 16. 10. 2019 drakiádu, které 
se zúčastnilo asi 12 dětí. V pátek 
25. 10. 2019 proběhl ve spoluprá-
ci s Dobrou Hnátou lampionový 
průvod. Přišlo spolu s rodiči nebo 
prarodiči 35 dětí. Trasa průvodu 
vedla od ZŠ po polních cestách ke 
Sv. Trojici s cílem v Komunitním 
centru Hnáta, kde byl pro děti při-
praven čaj a občerstvení.

Již třetím rokem každé pondě-
lí v 16.30 hod v tělocvičně hrají 
děti pod vedením Miloše Urbana 
florbal. Jsme rádi, že se v letoš-
ní sezóně připojili i noví členové, 
většinou se jedná o mladší děti 
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z 1. stupně základní školy, které 
odrůstají z cvičení všestrannos-
ti určené pro menší děti. V první 
polovině hodinového tréninku se 
hrají pohybové hry nebo fotbal, ve 
druhé si pak zahrají florbal. V pří-
padě, že se například z důvodu 
nemocnosti nesejde dostatečný 
počet, tak přijde na řadu vybavení 
tělocvičny a děti si na něm zkou-
ší svoji obratnost. Jako každý rok 
před Vánocemi je v plánu soutěžní 
den, kdy budou probíhat souboje 
v různých disciplínách o sladké 
ceny. Jedná se o různé štafetové 
závody, přesnost střelby a podob-
ně. 

Oddíl stolního tenisu trénu-
je v úterý a ve čtvrtek vždy od 
16.30 hod, Nejmenší děti se schá-
zejí v pátek od 17.00 hod v počtu 
devíti, což je počet těsně pod ka-
pacitou prostor i „mentální kapa-
citou“ trenérů. Všechny děti tedy 
hrají za stoly celou tréninkovou 
jednotku, střídají protihráče a nej-
méně 10 minut hrají s trenérem. 
Máme dvě družstva v mistrov-
ských soutěžích svazu stolního 
tenisu. V minulé sezóně si hnát-
nické Áčko vybojovalo postup 
do Regionálního přeboru 1. třídy 
a v průběžné tabulce soutěže jsou 
na 9. místě. Hráči B týmu oproti 
loňsku prokazují výkonnostní růst 
a rovněž okupují 9. místo v Regio-

nálním přeboru 4. třídy. Na webu 
https://stis.ping-pong.cz/ můžete 
najít jak výsledky, tak i los zápasů, 
případně můžete přijít do soko-
lovny i zafandit…

Ve středu od 18.00 hod a v neděli 
od 9.00 hod patří čas v sokolovně 
nohejbalistům, kteří se své trénin-
kové úsilí snaží přetavit v úspěchy 
v Okresním přeboru družstev. V již 
uzavřené soutěži obsadili 5. mís-
to. V neděli od 12.30 hod se v tě-
locvičně hraje líný tenis. V úterý, 
ve čtvrtek a v pátek tělocvičnu 
využívá mateřská škola a školka 
(celkem 11 hodin). Aktuální rozpis 
tělocvičny můžete nahlédnout na 
webu  https://sokolhnatnice.web-
node.cz/sportoviste/telocvicna/. 

Tělocvična byla otevřena již v roce 
1996, čemuž odpovídal její stav. 
V loňském roce jsme za pomoci 
dotací z části Pardubického kraje 
a z části Ministerstva školství, mlá-
deže a tělovýchovy zrekonstruo-
vali obložení stěn a položili novou 
palubovku. V letošním roce se 
nám podařilo zajistit dotace Par-
dubického kraje v programu C1 
– Podpora výstavby, rekonstrukcí 
a oprav sportovních zařízení, na 
rekonstrukci osvětlení naší soko-
lovny. Projekt oprava osvětlení 
naší sokolovny vyšel celkově na 
160 317 Kč, z toho nám Pardu-

bický kraj formou dotace přispěl 
112 000 Kč. V sokolovně jsme pů-
vodních 12 ks 250W výbojkových 
světel nahradili 12 ks 150W LED 
světly, které mají dvakrát větší sví-
tivost s menší spotřebou. Hnátni-
ce se tak může pyšnit moderním 
sportovištěm, které využívají či 
mohou využívat všichni občané.

Pokud byste měli chuť přijít se do 
rekonstruovaných prostor podívat 
ať už jako sportovci nebo diváci, 
máte nejbližší možnost 26. 12., 
kdy se zde od 15.00 hod odehraje 
23. ročník Memoriálu Josefa Mo-
ravce ve stolním tenise neregis-
trovaných hráčů, poté 28. 12. od 
15.00 hod při 11. ročníku Memori-
álu Jiřího Pražáka v nohejbale tro-
jic, případně 29. 12., se můžete od 
13.00 hod zúčastnit turnaje líného 
tenisu. Již s předstihem vás chci 
pozvat na Maškarní ples, který 
svůj termín nalezl dne 7. 3. 2020.

Závěrem mi dovolte popřát vám 
krásné a šťastné Vánoce, je to čas, 
kdy ve společnosti těch nejbližších 
a nejmilejších můžeme hodit za 
hlavu všechny starosti a uvědomit 
si, co je v životě to důležité. Pokud 
se nám to podaří, věřím, že lepší 
a úspěšnější bude i ten příští rok.

za T.J. Sokol Hnátnice  

Jiří Procházka 
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Letošní školní rok s námi zahájil 
děkan Fakulty informatiky a man-
agementu Univerzity Hradec Krá-
lové profesor  Josef Hynek, který 
sám málotřídní školu navštěvoval.
Přivítal nové prvňáčky, předal jim 
krabici plnou dárků. Ostatním žá-
kům popřál mnoho úspěchů a zá-
žitků v následujících měsících.
V tomto školním roce čeká na žáky 
několik novinek. Díky projektu Ša-
blony II jsme zahájili činnost dvou 
zájmových kroužků - Klubu desko-
vých her a Čtenářského klubu, do 
kterých jsme mohli zakoupit mno-
ho nových společenských a vědo-
mostních her, knih a pomůcek. 
Tyto kroužky jsou dětmi hojně na-
vštěvovány.
Pro výuku bylo dále zakoupeno 
deset tabletů, které mohou žáci 
využívat napříč všemi předměty.
V měsíci říjnu vyjela naše škola 
do Ekocentra PALETA Oucmanice. 
Tam si děti vyzkoušely život v af-
rické vesnici, přičemž si, mimo 
jiné, ručně umlely vlastní mouku, 
ze které si upekly housky ve ven-
kovní peci.
Začátkem listopadu k nám zavítaly 
studentky ústecké střední zdra-
votnické školy. Žáci si v malých 
skupinkách vyzkoušeli základy 
první pomoci, ošetření poranění, 
simulace různých situací a dozvě-
děli se mnoho zajímavého. Druhá 
část byla zaměřena na zdravý ži-
votní styl, rizika civilizačních cho-

rob. V závěru si vyzkoušeli, jak 
správně pečovat o svůj chrup.
Advent v Hnátnici bývá každoroč-
ně zahájen slavnostním rozsvíce-
ním vánočního stromku. K této 
příležitosti jsme s dětmi nacviči-
li krátké pásmo vánočních písní 
a koled.
Nyní se již všichni těšíme na Vá-
noce a proto vám všem přejeme 
mnoho štěstí, zdraví, pohody a kli-
du o vánočních svátcích i v nad-
cházejícím roce 2020.  

Kolektiv základní školy

Základní škola Hnátnice
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Farní okénko
Zase přišel konec roku a s tím i li-
dově řečeno dušičky, kdy jsme 
navštívili naše  drahé na hřbitově, 
položili květiny, zapálili svíčku, za-
vzpomínali a uctili památku  ze-
mřelých předků. Teď očekáváme  
advent.  Mnozí se těší na nádher-
né svátky klidu a míru, jiní zase na 
dárky pod stromečkem a někdo 
má svá tajná přání  i s návštěvou 
přátel, rodin i třeba sousedů. Vše 
je v možnostech nás všech.

Nyní je moderní si dělat  rodo-
kmeny, což je přitažlivé téma pro 
lidi odkud rod pochází. Totéž si 
připomínáme o Vánocích z bible 
o narození Ježíše Krista. Na jedné 
straně je užitečné vědět o svých 
předcích, na druhé nepřecenit 
minulost na úkor přítomnosti,  ale 
zjistit, kdo jsem vlastně já sám 
a co mohu udělat teď.

Vánoční čas se otevírá 1. adventní 
nedělí a pokračuje až do Štědrého 
dne. Po tuto dobu se různě připra-
vujeme, pečeme cukroví, obstará-
váme dárky a chceme  naše milé 
něčím překvapit. Též je to doba 
k hlubokému zamyšlení nad sebou 
samým i nad žitím svých blízkých. 
Dělejme jim radost, buďme spolu 
v lásce, dělejme jen samé dobré 
skutky a vše se nám vrátí v lásce 
bližních.

Půlnoční mše svatá se uskuteční 
24. 12. ve 22 hodin, jste srdečně 
zváni i na vystavený betlém.

Trochu se vrátím v čase. V naší 
farnosti, jak jistě víte, nastoupil 
nový duchovní správce a to P. Ing. 
Tomáš Fiala. Poznává nové tváře 
a sžívá se s farností. Tím také bude 
končit i farní rada a pan farář vy-
hlásí nové volby a to během příš-
tího roku. Tím vznikne nová  farní 
rada s novým zadáním a úkoly.

 Na podzim byl farní den v Dolní  
Dobrouči spojen s dožínkami, kdy 
děvčata v krojích přinášela dary 
léta.

Též se uskutečnily různé výlety 
a vše je uveřejněno  na stránkách 
farnosti i foto.

V Hnátnici 21. 12. v 16 hodin se 
uskuteční   vánoční koncert sku-
piny GEMMA. V novém roce pro-
běhne opět Tříkrálová sbírka. Na 
jaře oslavíme velikonoční  svátky 
až dojdeme k naší pouti, která 
bude 28. 6. Další nedělí je totiž 
státní svátek sv. Cyrila Metodě-
je. Na pouť bude mše sv. opět 

v 11 hodin jakož i v jiné neděle.

Závěrem  bych chtěl všem obča-
nům popřát požehnané svátky 
vánoční a do nového roku pevné 
zdraví, v osobním životě mnoho 
úspěchů, slunce v duši a úsměv na 
tváři. Kdo si chce odnést Betlém-
ské světlo domů bude to možné 
v neděli 22. 12. před D-centem 
v Dolní Dobrouči v 17.30 hodin.

 Václav Jiruška

Další informace 
www.farnostdobrouc.cz 
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Slunečný a nadprůměrně teplý 
podzim je za námi, však jsme si jej 
také pořádně a naplno užili. Začá-
tek školního roku jsme zahájili spor-
tovně, starší děti, společně se ško-
láky, se v deseti lekcích, zúčastnili 
kurzu v plavecké škole Chobotnice 
v Ústí nad Orlicí. V druhé polovině 
září přijelo do školky Divadlo JO-JO, 
s pohádkou Máša a medvěd. Na 
loňský rok jsme navázali vzděláva-
cími programy, zaměřenými na pří-
pravu budoucích prvňáčků, Školá-
ček a Povídálek.

Nově byla dětem nabídnuta prá-
ce s tablety, kde se děti postupně 
seznamují se základy práce na PC. 
Tablety byly pořízeny za finančního 
příspěvku MŠMT. Teplé podzimní 
počasí jsme s dětmi využili pro turi-
stickou akci Cesta za pokladem, kde 
děti plnily úkoly, zaměřené na envi-
ronmentální vzdělávání, nechybě-
la ani sladká odměna za šikovnost 
a snahu všech dětí.

Tento školní rok je zaměřen na do-
pravní výchovu, ale i bezpečnost 
a ochranu zdraví nejen na silnicích, 
proto si děti nanečisto vyzkoušely 
evakuaci při případném požáru ve 
školce. S prací skutečných hasičů 
se děti na vlastní oči mohly sezná-
mit v hasičské zbrojnici v Hylvátech 
a v Dlouhé Třebové. Profesionální 
hasiči dětem předvedli nejen zá-
chranářské oblečení, které si děti 
mohly vyzkoušet, ale i sednout do 

Mateřská škola Hnátnice

kabiny hasičského vozu, vidět 
výšku výsuvného žebříku a slyšet 
zvuk opravdových sirén.

V říjnu jsme také přivítali bás-
ničkami naše budoucí kamarády 
na akci Vítání občánků. Listopad 
jsme zahájili kulturně, a to diva-
delním představením Povídejme 
si děti v Ústí nad Orlicí. Po po-
hádkovém programu si děti od-
nesly upomínkovou drobnost. 
V listopadu jsme do školky pozva-
li rodiče na podzimní akci s ná-
zvem Zahrádko, zahrádko, spinkej 
nám nakrátko. Rodiče si společ-
ně s dětmi vyrobili hallowenské 
strašidelné dýně, a poté šli uspat 

písničkami naši školní zahradu 
a připravit ji na zimu. Rozsvícení 
dýní a uspání skřítků Podzimníč-
ků, nám připomnělo, že zimní 
čas a s ním spojené předvánoční 
akce se nezadržitelně blíží. Prosi-
nec je měsíc dětského těšení na 
nejkrásnější svátky v roce.

Počátkem prosince přijalo naše 
pozvání divadlo JO- JO s Ram-
pouchovou pohádkou a navštívili 
nás odborníci z projektu Zdravá 
pět, kteří nás hravou formou se-
známili se zásadami zdravé výži-
vy. Taktéž jsme přivítali ve školce 
vzácnou návštěvu v podobě čer-
ta, Mikuláše a anděla.
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Tímto chceme poděkovat jedno-
mu z tatínků, panu Vincenecovi, 
za spolupráci při této akci. Škol-
ka žila adventním časem a pilnou 
přípravou dětí na vánoční čas. 
Děti, společně s paní učitelkami, 
upekly voňavé cukroví. Školkou 
zněly lidové vánoční koledy, děti 
se připravovaly na tradiční vánoč-
ní besídku pro své rodiče, zdo-
bil se vánoční stromeček. Školka 
žije těšením se na Ježíška a s ním 
spojenou nadílkou dárečků. Však 
taky nezahálíme a přemýšlíme, co 
všechno si přát a kreslíme Ježíško-
vi. Na nadílku se děti mohou těšit 
poslední týden před Vánocemi, 
kdy k nám Ježíšek také zavítá.

Přejeme vám všem příjemné pro-
žití vánočních svátků a v novém 
roce pevné zdraví, mnoho štěstí 
a spokojenosti. Zároveň připoju-
jeme poděkování za vaši důvěru 
a dobrou spolupráci s námi.

kolektiv MŠ Hnátnice

Desatero cestovaní 
na krajské železnici 
od 15. prosince 2019
Od 15. prosince dochází ke změ-
nám dopravců na některých želez-
ničních tratích v kraji. 
České dráhy – všechny tratě v 
Pardubickém kraji s výjimkou tra-
tí 024 (Ústí nad Orlicí – Letohrad 
– Králíky – Mlýnický Dvůr) a 025 
(Dolní Lipka - Hanušovice)
LeoExpress – tratě 010 (vlaky Pra-
ha – Lichkov – Wroclaw), 024 (Ústí 
nad Orlicí – Letohrad – Králíky – 
Mlýnický Dvůr) a 025 (Dolní Lipka 
- Hanušovice).
Informace Pardubického kraje 
pro cestující najdete na stránkách 
obce.
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Myslivecká chata

Historie z kroniky

Při bourání dřevěné boudy  
v n. p. Kovostav / Elitex v Hnátnici 
v roce 1976, zrodil se u několika 
zaměstnanců, členů Mysliveckého 
sdružení v Hnátnici skvělý nápad, 
použít materiálu, který by jinak byl 
znehodnocen, na stavbu myslivec-
ké chaty. Nápad vyvolal mnoho dis-
kuzí mezi členy mysliveckého sdru-
žení o tom, zda se má stavba chaty 
uskutečnit, či nikoliv jelikož problé-
mem bylo získat peníze na úhradu 
ostatního potřebného materiálu 
a dále pak  množství  brigádnických 
hodin členů, nutných k uskutečnění 
záměru. Nakonec  vzešlo rozhodnu-
tí, že potřebné finance budou získá-
ny sběrem odpadových surovin. Byl 
určen počet hodin, které každý člen 
musí odpracovat.

Před začátkem stavby  v roce 1977 
proběhly opět dohady a diskuze 
o tom, jak má chata vypadat a kde 
bude postavena. Myslivecké sdru-
žení je organizací, ve které panuje 
zásadní kázeň a tím bylo dosaže-
no i dohody o jednotnosti názoru 
na stavbu. Kázeň spočívá zejména 
v tom, že každý člen je povinen 
ročně odpracovat nejméně 50 ho-
din.  Z toho má být odpracováno 
10 hodin pro akce MNV, 15 hodin  
pro JZD z čehož sdružení získává po-
třebná krmení pro zvěř a 25 hodin  
patří potřebám sdružení: to je kr-
mení zvěře, stavby posedů aj.  Ne-
má-li člen stanovený počet hodin 

odpracováno, nemá ani  možnost 
zúčastnit se honů.
Členové Mysliveckého sdruže-
ní  jsou:  Kacálek Josef, Halbrštát 
Jaroslav, Hrdina Hubert, Maixner 
Rudolf, Strnad Milan, Vančura Jo-
sef, Lipenský Josef, Blecha Fran-
tišek, Lipenský Karel, Hanzelka 
Miroslav, Pražák Antonín, Sýkora 
Jan, Hodr Josef, Mrkvička Oldřich, 
Halbrštát Ladislav, Kalousek Mi-
loš.
V té době  byli členy Mikyska Old-
řich z Letohradu, který je pro stá-
ří jen členem přispívajícím, dále 
Hodr  Miloslav, rodák z Hnátnice 
bydlící v Ústí nad Orlicí a Machač  
Jaroslav z Černovíra, který již ze-
mřel. Nejvíce brigádnických ho-
din na stavbě chaty odpracovali  
Hrdina Hubert a Strnad Milan.
Chata stojí na pěkném místě  Pod 
skálou s vyhlídkou do kraje a ob-
čané naší obce i návštěvníci cizí 
nešetří  obdivem a uznáním vy-
konanému dílu. Chata má číslo 
254 a toto číslo dostala  po zbou-
raném výměnku Kulhavých u č.p. 
113. Má moderní vybavení, elek-
triku, lednici, udírnu, parket před 
budovou. V současné době  má za 
sebou již slušný počet akcí pořá-
daných jak pro Myslivecké sduže-
ní, tak i pro veřejnost a to k úplné 
spokojenosti zúčastněných. I když  
chata byla postavena dávno  před  
otevřením, s oficiálním otevře-
ním se čekalo až do 21. 7. 1979, 
kdy byla dokončena kompletace 

zařízení, kromě vodovodu s kte-
rým je počítáno ze známé Sadry, 
kde je výborná voda, avšak zdá 
se, že  levnější  bude vykopat 
studnu, než dělat dlouhé vodo-
vodní potrubí.
K plné spokojenosti  občanů ote-
vírají myslivci chatu v době, kdy 
pohostinství ve vsi  je z nějakých 
důvodů  zavřeno, ať už v dovole-
né či jinak a nabídnou občanům 
příjemné posezení s občerstve-
ním často bohatším, než  může 
poskytnout zmíněné pohostin-
ství.
9. 9. 1979  se konalo u chaty  
Honění kohouta, které bývalo 
v Hnátnici  dříve  tradiční  zába-
vou  vždy v pondělí po posvíce-
ní. Této akce se zúčastnilo hodně 
hnátnických občanů i občanů 
z okolí. Akce začala průvodem  
lidí s hudbou, ubírající se od 
školy  polní cestou k chatě. Při 
nádherném počasí se akce zdaři-
la a účastníci byli spokojeni, jak 
se zábavou, tak i s občerstve-
ním, které členové mysliveckého 
sdružení a jejich manželky  poho-
tově dokázali poskytnout.
Jediným nedostatkem je jen ta 
voda, která při podobných akcích 
je nezbytná pro výčep i kuchyň 
chaty. Musí se dovážet.

Myslivecké sdružení
nyní Myslivecký spolek Podhradí
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Dobrá Hnáta
Po jarním a letním intenzivním 
úsilí mnoha dobrovolníků a za při-
spění řady podporovatelů jsme 
v pátek 27. září 2019 otevřeli Cen-
trum Hnáta. Všem patří velké po-
děkování.
V donedávna nevyužívaných pro-
storách Konzumu vzniklo místo 
pro setkávání občanů Hnátnice 
a okolí na různých typech akcí. 
Hned následující sobotu 5. října 
jste mohli navštívit první Soused-
skou snídani a potkat se svými 
sousedy nad kávou, čajem a ně-
čím dobrým k zakousnutí. Věříme, 
že jsme tím založili novou tradici 
pravidelného setkávání vždy první 
sobotu v měsíci od 8:30 do 9:30. 
Snídaně se uskutečnily také v mě-
sících listopadu a prosinci. Až si 
půjdete v sobotu 4. ledna nakou-
pit do Konzumu, zastavte se nebo 
alespoň nakoukněte. Sousedská 
snídaně pro vás bude opět připra-
vena.
V pátek 11. října jste po delší době 
měli možnost shlédnout v Hnátni-
ci ochotnické představení. Spřá-
telený Dramatický soubor Pancíř 
ze Žampachu uvedl své originální 
nastudování hry Zase ti tupitelé. 
Skvělé herecké výkony ocenilo 
více jak 30 diváků. 
Ani v letošní sezóně jsme nezapo-
mněli na promítání dokumentár-

ních filmů, pro které nám nadále 
poskytuje pohostinné zázemí Ali 
restaurant. V říjnu jste mohli vidět 
brazilský film Piripkura z prostředí 
Amazonie a v listopadu film Čas 
lesů zabývající se neutěšený sta-
vem francouzských lesů. Po tomto 

filmu následovala přednáška a de-
bata na téma stavu českých lesů 
s lesním hospodářem a nezávis-
lým lesním poradcem Alešem Er-
berem. Debata byla tak zajímává, 
že se protáhla až do pozdních noč-
ních hodin. Ukazuje se, že mož-
nost probrat téma filmu s nějakým 
specialistou je velmi obohacují-
cí a budeme usilovat o možnost 
získat besedujícího i pro některý 
s následujících filmů. Nejbližší dal-
ší promítání proběhne ve středu 
22. ledna od 19:15. Film vzejde 
z diváckého hlasování a bude včas 
oznámen. Promítat budeme také 
26. února a 22. dubna. 
Centrum Hnáta je opravdu prosto-
rem pro všechny. Máte-li nějaký 
nápad, neváhejte se nám ozvat. 
Můžete nám pomoci rozšířit na-
bídku akcí podobně jako Ludmila 
Vyčítalová, která v listopadu ved-
la workshop/dílnu Základů malby 

akvarelem. Sešla se pestrá sku-
pina zájemců a nadšení bylo tak 
velké, že již nyní je jasné, že bude 
pokračování. Pokud vám první 
workshop utekl, nevadí, můžete 
přijít na ten další. 
Poslední akcí v měsíci listopadu 
bylo poutavé vyprávění Daniely 
a Víta Svačinových nad fotografie-
mi a videi z jejich měsíční cesty po 
Peru a Bolívii, které si nenechalo 
ujít více jak 30 diváků. Věříme, že 
se Svačinovi nechají přesvědčit 
a seznámí nás časem i se svými 
dalšími cestovatelskými zážitky. 
I v letošním roce zahrnulo ob-
chodní družstvo KONZUM Spolek 
Dobrá Hnáta do svého každo-
ročního programu Společně za 
úsměv. Máme číslo 25 a přispívat 
nám můžete na projekt Dovyba-
vení Centra Hnáta do 31. 12. 2019. 
V roce 2020 máme naplánová-
no setkání generací nad starými 
fotografiemi, spojené s vyprávě-
ním.  Vzpomínat budeme v sobo-
tu 21. března na zmizelé chalupy 
v Hnátnici. Jste-li pamětníci, má-
te-li nějaké fotografie nebo sou-
visející informace, neváhejte nás 
kontaktovat.  

 za Spolek Dobrá Hnáta 
Alice Červinková 

alice.cervinkova@email.cz 
777 929 426
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V Hnátnici 9. 12. 2019. email: starosta@hnatnice.cz, http://www.hnatnice.cz

Vážení spoluobčané,

přijměte ode mne přání 
klidných a hezkých Vánoc, 
dobré zdraví v budoucím 
roce, ať se vám splní vše 
co máte naplánováno, 
nebo po čem toužíte. 

Jiří Dušek 
starosta obce

Připravované akce

Koncert skupiny Gemma v kostele sv. Petra a Pavla od 16 hodin

Memoriál Josefa Moravce - 
turnaj neregistrovaných hráčů stolního tenisu

Memoriál Jiřího Pražáka - nohejbalový turnaj trojic

Turnaj v líném tenise

Sousedská snídaně - dále každou 1. sobotu v měsíci (Dobrá Hnáta)

Promítání dokumentárního filmu (Dobrá Hnáta)

Hasičský ples

Promítání dokumentárního filmu (Dobrá Hnáta)

Myslivecký ples

Sokolský maškarní ples

Vzpomínání na zmizelé chalupy v Hnátnici (Dobrá Hnáta)

Promítání dokumentárního filmu (Dobrá Hnáta)

Pálení čarodějnic

26. 12. 

30. 4. 

28. 12. 

29. 12. 

22. 1.

25. 1.

 21. 12.

15. 2.

22. 3.

22. 4.

26. 2.

7. 3.

4. 1. 


