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Hnátnický zpravodaj
INFORMACE Z NAŠÍ OBCE   •   OBČASNÍK   •   ZDARMA         PROSINEC 2021

Milí spoluobčané,

opět je tu konec kalendářního 
roku a další vydání Hnátnického 
zpravodaje. Rok 2021 utekl jako 
voda. Po suchých letech se nám 
doplnil stav podzemních vod, 
tráva rostla jako o život, příroda 
skočila do normálu, tak jak si to 
pamatujeme. Slunce střídal déšť, 
mraky čistou oblohu, opatření 
končila i začínala, den střídal noc, 
bylo nám smutno i veselo.

A protože: „Není nutno, aby bylo 
přímo veselo…,“ jak se zpívá ve 
známé písničce, většinou stačí, 
když je „jen“ veselo. Kdo hází za 

hlavu mediální masáž kvůli každé 
prkotině, kterou stejně neovlivní, 
plní si svoje povinnosti, respek-
tuje práva ostatních, jistě najde 
i svoji vnitřní veselost, kterou po-
vzbudí ostatní.

Buďme takovými veselými optimi-
sty i v roce 2022, využijme příle-
žitostí se sejít a dobrou náladu si 
předat. Přeji všem do roku 2022 
zdraví, pevné nervy a špetku štěs-
tí, bez kterého to v životě nejde.

Karel Beran 
starosta

Z obce
Druhé pololetí roku zahájil pouťo-
vý víkend zpestřený sobotní zába-
vou se skupinou Metaxa, kterou 
uspořádala restaurace Kino. Už od 
pátku zajistili hasiči provoz v are-
álu Pod Lipami. V sobotu proběhl 
nohejbalový turnaj a nedělní od-
poledne pak vyplnil slavnostní ná-
stup členů SDH a hostů, přehlíd-
ka historické i moderní hasičské 
techniky, koncert dechové hudby 
Harmonie Letohrad a taneční ve-
čer při reprodukované hudbě.  

Autoři studie Generel obce Hnát-
nice, která navrhuje základní mož-
nosti úprav veřejného prostoru 
v obci, navrhli při setkání v červ-
nu, kdy proběhlo druhé veřejné 
seznámení s materiálem, vybudo-
vání lavičky ze stavebních latí na 
vybraném místě. V červenci jsme 
se sešli na plácku u Fialů a na kry-
tu studny vybudovali lavičku dle 
návrhu architektů. Každý přinesl 
něco k jídlu i pití, a tak jsme za-
končili pěkné odpoledne. 

Zástupci obce se 28. září  zúčast-
nili zasazení sokolské lípy u hřiště 
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nad mateřskou školou. Sokolové 
připravili odpolední program s pří-
jemným posezením i občerstvením.

Střecha a fasáda školy

V září došlo k výměně střešního 
pláště na budově základní školy 
a přístavku. Popraskané, čtyřicet let 
staré, eternitové šablony byly na-
hrazeny pálenou taškou, porušené 
části konstrukce krovu byly nahra-
zeny a bylo vyměněno i plechování 
a okapy. Bohužel žádost o dotaci , 
podaná na konci března, nebyla 
úspěšná kvůli velkému počtu žada-
telů. Postavené lešení bylo využito 
k opravě a nátěru fasády. Následo-
vat bude oprava soklu a zvýraznění 
vchodů do školy dřevěným obkla-
dem dle návrhu.

Místní komunikace

Převzali jsme od Pozemkového úřa-
du novou místní komunikaci Pod 
Horou a dokončili loni započatou 
opravu šesti místních komunikací.

Žádosti o dotace

V srpnu jsme také, ve spolupráci 
se zástupci Sokola, podali žádost 
z programu Kabina na opravu an-
tukového hřiště. Dotace je nesou-
těžní, takže čekáme na zpracová-
ní. Pokud bude vše v pořádku, 
předpokládáme realizaci v roce 
2022. 

Dále je podána žádost na Gene-
rální ředitelství hasičských zá-
chranných sborů ČR na uhrazení 
nákladů za technické prohlídky 
hasičských vozidel. Posledním do-
tačním pokusem letošního roku 
je projekt na vytvoření venkov-
ní učebny, modernizaci kuchyně 
a dokončení pláště základní školy, 
který podáme do 17. prosince. 

Poděkování pracovníkům

S koncem kalendářního roku 
končí ve funkci kronikářky paní 
Jaroslava Kabrhelová a k 31. říj-
nu odešel do důchodu pracovník 

obce Petr Smola. Oběma patří 
dík za práci odvedenou pro obec. 
Úkoly spojené s funkcí kanaliza-
ce a údržby obce budou rozděle-
ny mezi ostatní pracovníky. Práci 
kronikářky dočasně převezme 
Mgr. Vlasta Snášelová, případní 
zájemci o pozici kronikáře/kroni-
kářky se mohou hlásit na obec-
ním úřadě.

Plány pro rok 2022

A co plánujeme v roce 2022? 
Měla by být hotova první část 
projektové dokumentace na 
chodníky. Budeme dále pokračo-
vat v opravách obecních komu-
nikací. Našim cílem je dokončení  
změny systému sběru a třídění 
odpadů nebo příprava projektu 
k žádosti o dotaci pro zateplení 
budovy mateřské školy.

Karel Beran 
starosta 
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Třídění a svoz odpadu

Ještě jednou se vracíme k novému 
systému třídění a svozu odpadu. 
Na základě vašich otázek doplňu-
jeme leták, který jste obdrželi do 
schránek.

Odpovědi na dotazy

Zvýhodněná cena nádob platí pou-
ze pro první společnou objednáv-
ku, tj. nejpozději do 17. 12. 2021, 
dodatečné objednání již bude za 
plnou cenu přímo od dodavatele.

Cena za likvidaci odpadů je pevně 
stanovena místním poplatkem dle 
obecně závazné vyhlášky obce a 
nezáleží na počtu nádob či svozů.

Platba za nové nádoby je možná 
pouze v hotovosti na obecním 
úřadě.

Nové nádoby jsou čipované (staré 
lze také doplnit čipem), přiřazené 
k číslu popisnému.

Vzhledem k individuálnímu třídě-
ní již nebude probíhat 2x ročně 
sběr papíru.

Nový systém začne fungovat od 
1. 4. 2022.

Informace k vyhláškám

Dne 1. ledna 2021 vešel v plat-
nost nový zákon o odpadech 
č.541/2020 Sb., který stanovuje 
obcím povinnost revize a změny 
některých obecně závazných vy-
hlášek.

První je obecně závazná vyhláš-
ka o stanovení obecního systému 
odpadového hospodářství. Tato 
vyhláška stanovuje obecní sys-

tém odpadového hospodářství na 
území obce  Hnátnice t.j. organi-
zaci soustřeďování a sběru odpa-
dů, umístění nádob, periody svo-
zů a další detaily. Druhou je pak 
obecně závazná vyhláška o míst-
ním poplatku za obecní systém 
odpadového hospodářství. Ta sta-
novuje výši poplatku a slev za sys-
tém stanovený ve vyhlášce první. 

Poplatek stanovený na poplatníka 
bez ohledu na množství vypro-
dukovaného odpadu je sice svým 
způsobem nespravedlivý, ale na 
druhou stranu umožňuje všem 
poplatníkům se za částku 46 Kč za 
měsíc (550 Kč za rok) zbavit veške-
rého odpadu. Nikoho vidina úspo-
ry (pokud by se cena odvíjela od  
hmotnosti, objemu nebo nádob) 
nevede k odkládání odpadů do 
příkopů, lesa...přírody.

Zákon nás (obec) ovšem limituje 
a dále sankcionuje při množství 
více než 190 kg na poplatníka 
a rok směsného (netříděného) 
odpadu tím, že částka za uložení 
na skládku se po dosažení těchto 
190 kg na občana mění z 500 Kč 

za tunu na 800 Kč za tunu. Je tedy 
třeba snížit množství tohoto od-
padu tříděním, které zajistí:

 ▪ snížení množství směsného 
komunálního odpadu - menší 
náklady na uložení,

 ▪ příjmy ze systému EKOKOM - 
odměny za třídění obalových 
materiálů a druhotných 
surovin,

 ▪ příjmy za prodej druhotných 
surovin- papír, kovy.

Schéma svozu od 1. 4. 2022 :   
SMĚS - PLAST - SMĚS - PAPÍR.

Svoz bude přímo z domácností, 
každý týden připravíte příslušnou 
popelnici na své obvyklé svozové 
místo.  

Zachovány zůstanou kontajne-
ry na sklo, baterie a články, textil 
a na vybraných místech přibudou 
kontejnery na drobný kovový od-
pad z domácností. 

Nadále bude probíhat sběr ne-
bezpečných a velkoobjemových 
odpadů dvakrát ročně mobilním 
způsobem a bioodpadu přistave-
ním obecních kontejnerů na sta-
novištích dle rozpisu. 

V dalším postupu spoléháme na 
vaši odpovědnost. Předpokládá-
me, že máte chuť třídit a tím co 
nejméně zatěžovat přírodu, svoji 
peněženku i obecní pokladnu.

za zastupitelstvo obce 
Karel Beran a Vít Červinka
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Sbor dobrovolných 
hasičů
Druhou půlku roku 2021 jsme za-
hájili oslavami 130 let založení sbo-
ru. Celý pouťový víkend zajišťovali 
členové sboru provoz v areálu Pod 
Lipami. Hlavní akce, slavnostní 
nástup, byla připravena na neděli 
4. 7. Za účasti zástupců okolních 
sborů byla krátce zrekapitulována 
činnost v jednotlivých obdobích, 
předány květiny členkám sboru 
a všichni přítomní obdrželi výroč-
ní odznaky. Následovalo pouťové 
odpoledne s koncertem dechové 
hudby a večerní program  s repro-
dukovanou hudbou.

Na konci prázdnin probíhá pra-
videlně kontrola stromků, které 
každý rok sázíme, zakončená 
opékáním a dalším občerstve-
ním. Letos nám předpověď počasí 
vůbec nepřála, počítačové simula-
ce slibovaly vydatný déšť a vichr. 
Zůstali jsme tedy skryti v podlou-
bí před zbrojnicí. Večer se vydařil 

a ani černá předpověď se nevypl-
nila (tak jako hromada letošních 
predikcí).

V září jsme uspořádali zábavné 
dopoledne pro děti z mateřské 
školy, proběhla soutěž okrsku 
Pod hradem Lanšperkem a soutěž 
O pohár starosty Orlického pod-
hůří. Naše družstva (každé v jiném 
složení) tak získala během víken-
du druhé a třetí místo. Jednotka 
sboru dobrovolných hasičů obce 
měla za pololetí několik technic-
kých zásahů (čerpání vody při vyš-
ším stavu potoka, čištění propust-
ků a srážek), pomáhala občanům 
(dvakrát se likvidoval nebezpečný 
hmyz) i obci (čištění propustků 
a srážek), účastnila se likvidace 
požáru (v areálu firmy Help s r.o. – 
dříve slévárna) i nočního náměto-
vého cvičení na Lanšperku. Zejmé-
na večerní cvičení nám ukázalo, 
jak důležitá je komunikace mezi 
jednotkami i členy mezi sebou. 
Potmě byla nejen dopravována 
voda, ale i vyhledávany a ošetřo-

vány osoby. Akce byla zakončena 
posezením v hostinci Na Podhradí 
na Lanšperku.

V říjnu skončila výjimka na použí-
vání pneumatik s vodícím vzorkem 
na cisterně, ta musela být přezuta 
do nových záběrových pneuma-
tik už před provedením technické 
kontroly. Byly zahájeny práce na 
modernizaci přepravního vozíku 
na sříkačku PS 12, tak aby mohla 
být tahána za dopravním automo-
bilem Ford. Ford absolvoval v pro-
sinci dvouletou prohlídku a tech-
nickou kontrolu. Připravované 
podzimní akce Rozsvícení vánoč-
ních stromů a Výroční valnou hro-
madu jsme bohužel museli zrušit. 
Přejeme všem v novém roce hod-
ně štěstí a zdraví a co nejméně 
potřeby pomoci hasičů a dalších 
složek záchranného systému.

za SDH Hnátnice 
jednatel Karel Beran 

Ze života zájmových organizací
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T.J. Sokol Hnátnice
Vážení spoluobčané, i přes neu-
stále se prodlužující omezení způ-
sobená pandemií Sokol v Hnátni-
ci rozvíjí svoji činnost. Prázdniny 
jsme otevřeli dne 3. 7. tradičním 
nohejbalovým turnajem trojic 
O putovní pohár. Tentokrát byl 
24. ročník uspořádán pouze pro 
5 družstev a to hlavně z důvodu 
špatné kvality druhého hřiště, na 
kterém se do turnaje vůbec ne-
hrálo a proto bylo velice měkké 
a hrozilo by zranění hráčů.

Turnaj se odehrál v jedné skupině, 
kde hrál každý s každým dvoukolo-
vě. Celkovým vítězem se stal tým 
LitrPůl Žamberk, na druhé místě 
se umístil tým Přesčas a na třetím 
skončilo družstvo Hnátnice A ve 
složení Petráček Jiří, Stejskal Mar-
tin, Kočí Vojta. Na čtvrtém místě 
skončil tým Tragédi z Jablonného 
nad Orlicí a na pátém místě druž-
stvo Hnátnice B ve složení Appl 
Míra, Hnátnický Pavel, Hýbl Ladi-
slav.

Na pátek 16. 7. 2021 byl naplá-
nován již tradiční partnerský tur-
naj dvojic v petanque. Podmínku 
členství v Sokole u alespoň jed-
noho z dvojice splnilo 14 družstev 
a ta se sešla na hřišti v Ali restau-
rantu. Před začátkem se náležitě 
vypršelo a soutěže pak po celou 
dobu prohřívalo sluníčko. Pořadí 
ve dvou skupinách určilo soupeře 
pro zápasy o konečné pořadí. Nej-

úspěšněji si vedli Amatéři - otec 
a syn Zítkovi, ti ve finále porazili 
otce a dceru Applovi, kteří sou-
těžili pod názvem HOLAPP. Třetí 
skončili Šmoldíci - manželé Šmol-
dasovi. Sportovci se průběžně po-
silňovali klobáskami, vepřovou ký-
tou, tekutinami všelikého druhu, 
což umocnilo celkově skvělou ná-
ladu a legraci. Večer jsme oslavili 
vítěze, uctili poražené a zatančili si 
na parketu při hudbě prezentova-
né DJ Mirunou.

V září se začátkem školního roku 
jsme provedli nábor dětí do od-
dílů všestrannosti, stolního tenisu 
a míčových her. Byli jsme příjemně 
překvapeni zájmem dětí, na stolní 
tenis a míčové hry se přihlásilo 
vždy 6 dětí, všestrannost cvičí 10 
dětí. Věnují se jim cvičitelé a tre-
néři Petra Zítková, Renata Motlo-
vá, Miroslav Appl a Jiří Procházka.

Cvičební hodiny stolního tenisu 
probíhají vždy v pondělí od 16.00 

do 17.30 hod., míčových her 
v úterý od 16.00 do 17.00 hod., 
všestrannosti ve středu od 15.30 
do 16.30 hod. Cvičí i ženy, starší 
děvčata a očekáváme zahájení cvi-
čení mužů.

Po téměř dvouleté pauze se ro-
zeběhly mistrovské soutěže svazu 
stolního tenisu. Družstvo A hraje 
v Regionálním přeboru 1. třídy 
a v průběžné tabulce soutěže je 
na 7. místě. Výsledky jsou nepří-
znivě ovlivněny zraněním hráče 
základní sestavy Martina Šmajzra, 
které si přivodil při zápasu v Choc-
ni. Bez jeho absence bychom 
mohli pomýšlet na umístění mezi 
nejlepšími. Hráči B týmu prokazují 
neustálý výkonnostní růst a rov-
něž okupují 7. místo v Regionál-
ním přeboru 4. třídy.

Byť s ročním zpožděním jsme osla-
vili 100 let od založení Tělocvičné 
jednoty Sokol v Hnátnice. Symbo-
licky o státním svátku dne 28.9. 
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jsme se sešli na hřišti za mateř-
skou školkou a vysadili zde pamět-
ní lípu. Pozvání přijala tajemnice 
a jednatelka sokolské Východo-
české župy Pippichovy Ing. Lenka 
Pařízková, účastnili se zástupci 
všech společenských organizací 
obce a samozřejmě hnátničtí ob-
čané. Událost provázelo aprílové 
počasí, které však dovolilo opéci 
špekáčky, vychutnat si u kávy či 
čaje skvělé dezerty připravené so-
kolskými ženami.

Na podzim jsme se odhodlali k po-
měrně nákladné investiční akci – 

výměně již notně poškozených 
oken Sokolovny. Při neustále se 
zvyšujících cenách materiálů jsme 
ji byli schopni zvládnout s dotač-
ním příspěvkem Pardubického 
kraje. 

Jako dodavatele jsme vybrali lo-
kální firmu Proplast, která veškeré 
práce provedla v týdnu od 8. 11. 
tak, aby byl co nejméně narušen 
cvičební a soutěžní program So-
kola. Rekonstrukce oken výrazně 
zlepšila estetickou podobu tělo-
cvičny, slibujeme si však i úspory 
energií, které tvoří nejvýraznější 

část rozpočtu jednoty. Usilujeme 
o získání dotačních prostředků, 
které umožní vyměnit okna i v pří-
zemí Sokolovny.

I letos v závěru roku plánujeme 
vánoční sportovní turnaje, sa-
mozřejmě v závislosti na aktuální 
epidemické situaci, resp. opatře-
ních exekutivních státních orgánů. 
O podmínkách a termínech budou 
občané vyrozuměni. 

Přeji klidné a šťastné Vánoce, pev-
né zdraví v novém roce 2022. 

za T.J. Sokol Hnátnice   
Jiří Procházka 

Farní okénko I
Rád bych se podělil o skutečnou 
událost, která se odehrála na po-
svícení dne 12. 9. 2021 v Hnátnici. 
Kdy nás zcela neočekávaně navští-
vil velmi vzácný host - varhaník, 
skladatel a dirigent, profesor Praž-
ské konzervatoře Michal  Noven-
ko, který se narodil 1962 v Praze. 
Zahrál na varhany v našem kostele 
sv. Petra a Pavla. Novenko studo-
val varhany a improvizaci u prof. 
J. Vodrážky  a posléze u J. Guillou 
v Paříži. Koncertuje po celé Evro-
pě a v zámoří - USA, Mexiko nebo 
Izrael a Jižní Afrika. Vede meziná-
rodní mistrovské kurzy v Anglii, 
Francii a Americe. Bohatý fond 
jeho  nahrávek zachycuje již přes 

stovku varhan. V současné době 
natáčí pro prestižní britské vyda-
vatelství Priory Records, pro něž 
nahrál i řadu vzácných varhan ve 
Španělsku a Portugalsku. Ač naro-
zen v Praze, k východním Čechám 
má dlouholetý vztah, spoluza-
kládal Orlicko-kladský varhanní 
festival a z rodinných důvodů se 
v roce 2006 do Hradce Králové 
přistěhoval.

Náhoda chtěla tomu, že při pro-
jíždění naší obcí v době posvícení 
si povšiml lidí jdoucích do kostela 
na mši svatou a též navštívil náš 
kostel sv. Petra a Pavla. Požádal o 
možnost zahrát na varhany. Tak-
že přítomní věřící a hosté usly-
šeli varhanní koncert profesora 

Novenka. V našem kraji byl kon-
certovat mnohokrát na několika 
místech v Žamberku, Vamberku, 
Náchodě, Broumově i v Nekoři  
a Kladsku. Varhanní mistr zde byl 
se svoji milou paní a bolestným 
medvídkem, který je všude do-
provází po jejich cestách světem. 
Jeho paní pak zaznamenává místa, 
která s ním navštěvují. Návštěva 
Hnátnce byla 3329. v řadě. Tento 
plyšový medvídek je všude velmi 
znám, v hotelech sedí při stolová-
ní u stolu a je mu prostíráno. 

Setkání s prof. Novenkem bylo ne-
zapomenutelným zážitkem. Všich-
ni jsme mu včetně p. faráře Ing. 
Fialy popřáli hodně zdařilých kon-
certů a zdraví pro něj i  jeho paní.

V. Jiruška
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Myslivecký spolek 
Podhradí Hnátnice
Přes léto se situace okolo korona-
viru trochu uklidnila a tak jsme po 
roční pauze znovu pořádali Mysli-
vecké střelby spojené se zvěřino-
vou kuchyní. 
Vybrali jsme již tradiční zářijový 
termín a měli jsme kliku, 5. září 
nám počasí přálo, bylo krásně 
a sluníčko nám svítilo.
Střeleb se zůčastnilo 29 střelců. 
Letos se dařilo střelcům z okol-
ních sdružení. Na třetím místě byl 
p. Bulva ze Žamberka, druhý byl 

p. Chotěnovský z Dobrouče a vy-
hrál p. Plecháček z MS Lanšperk.  
K tomu nám kuchařky dobře uva-
řily. Kdo přišel, tak byl obsloužen 
a mohl si pochutnat na kančím se 
zelím a knedlikem, na srnčí svíč-
kové nebo zvěřinovém guláši. Po 
obědě si mohl dát pivečko nebo 
něco ostřejšího a muzikanti  z Lib-
chav nám k tomu zahráli na har-
moniku. Poseděli jsme až do tmy.
Po prázdninách se opět rozjel pod 
vedením Pavla Sussera kroužek 
Orlíci a pokračuje v plném po-
čtu 13 dětí, což je maximum na  
zvládnutí. Chtěl bych poděkovat 

obci Hnátnice, že jim umožńuje se 
scházet v prostorách obce, vedle 
kadeřnictví.
S podzimem přichází i čas zimního 
přikrmování spárkaté zvěře, každý 
z nás má nasušeno dostatek kva-
litního sena a jádrové krmivo jsme 
hned po žních nakoupili. Ostaní 
pochutiny pro zvěř si každý shání 
sám, žaludy, kaštany, jeřabiny, let-
ninu,...
6. listopadu jsme měli první spo-
lečný hon, honili jsme šuškovskou 
stranu. Na výřadě byl jeden zajíc  
a jedno divoké prase. Hon jsme 
ukončili na chatě Lesanka. 
Druhý společný hon je naplánován 
na 4. prosince a výšlap na ukonče-
ní sezony na Štěpána 26. prosince.
V této neklidné době, kdy se 
k nám přes hranice tlačí africký 
mor prasat, ze vzduchu útočí pta-
čí chřipka a co je nejhorší na nás 
všechny znovu a znovu koronavir, 
bych vám chtěl všem popřát klid-
né a pohodové prožití svátků vá-
nočních a do nového roku pevné 
zdraví.

za Myslivecký spolek
Petr Hrdina
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Krásné teplé dny už jsou ty tam, ale 
v naší školce nám to vůbec nevadí, 
naopak si užíváme všech společně 
strávených dní. Nový školní rok za-
čal 1. 9. 2021, a to jak pro zapsané 
děti, tak i pro nově příchozí. Letos 
byly otevřeny obě dvě třídy s celko-
vým počtem 42 dětí pod vedením 
kvalifikovaných paní učitelek. 

Třídu Berušky vedou tento školní 
rok paní učitelky Hana Doležalová 
DiS. a Lucie Boušková. S adaptací 
nových dětí pomáhá chůva Štěpán-
ka Halbrštátová a asistentka peda-
goga paní Irena Matoušková. Třídu 
Sovičky letos vedou paní učitelka 
Petra Keprtová DiS a paní učitelka 
Kristýna Jirečková DiS. V listopadu 
jsme se bohužel museli na nějaký 
čas rozloučit s naší paní ředitelkou 
Mgr. Andreou Exlerovou, která na-
stoupila na mateřskou dovolenou. 
Tímto bychom jí chtěli moc podě-
kovat za to, co pro naši školku do-
kázala udělat a doufáme, že se brzy 
vrátí mezi nás. Celodenní stravo-
vání zajišťuje paní kuchařka Lenka 
Rejmanová a o úklid se nám stará 
paní Nicola Nejedlíková. 

První zářijový týden začala třída 
Soviček jezdit na plavecký výcvik 
v plavecké škole Chobotnice v Ústí 
nad Orlicí a také jsme zahájili výu-
ku anglického jazyka. Poté nás do 
školky přijelo navštívit divadélko 
JO-JO, které mají děti z naší škol-
ky moc rády. V závěru měsíce nám 

Mateřská škola Hnátnice

svou techniku přijeli ukázat míst-
ní dobrovolní hasiči v rámci pre-
ventivního programu školy. Děti 
měly možnost vyzkoušet si hašení 
ohně a podívat se do hasičských 
vozů. Všichni jsme prožili příjem-
né a zábavné dopoledne, za které 
místním hasičům moc děkujeme. 

V měsíci říjnu třída Soviček reali-
zovala projektový den  s projek-
tem Malý zpracovatel odpadů, 
pod záštitou Malé technické uni-
verzity v Liberci. Děti se naučily 
vyrábět papír a zjistily, jak ekolo-
gicky chránit naši planetu. V zá-
věru října si paní učitelky pro děti 
připravily hravá dopoledne Be-
ruškový a Sovičkový den a Dýňo-
vý den, ze kterých si děti odnesly 
drobné dárečky.  Listopad už kle-
pal na vrátka a my nezapomněli 
přivítat naše nové kamarády na 
OÚ Hnátnice při akci Vítání ob-
čánků. Tímto děkujeme rodičům 
účinkujících dětí za jejich čas strá-
vený s námi.

Školka aktuálně žije pro ty nej-
menší nejkrásnějším obdobím 
v roce Vánocemi, a my to proží-
váme celé s nimi. V prosinci nás 
navštíví čert a Mikuláš, upečeme 
si vánoční cukroví a na závěr roku 
nám Ježíšek nadělí dárečky pod 
stromeček. V rámci spolupráce 
s rodiči, ZŠ a OÚ Hnátnice jsme 
plánovali společnou akci u příle-
žitosti rozsvícení vánočního stro-
mu, kde děti měly připravené 
svoje vánoční vystoupení.

Závěrečnou akcí pro děti bude 
Vánoční besídka, která se bohu-
žel musí uskutečnit bez přítom-
nosti rodičů z důvodu vládních 
nařízení.

Do nového roku vám přejeme 
hlavně hodně zdraví,  spokoje-
nosti, ale především krásné Vá-
noce všem našim dětem. 

kolektiv MŠ Hnátnice
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Školní rok 2021 – 2022 s námi 
slavnostně zahájil pan starosta Ka-
rel Beran, který přivítal nové prv-
ňáčky a všem popřál mnoho úspě-
chů ve školní práci.

Tu jsme si hned v září zpestřili 
výletem do Hradce Králové, kam 
naši školu pozval děkan FIM, pro-
fesor Josef Hynek. Prohlédli jsme 
si moderní učebny, děti si vyzkou-
šely práci s roboty, jednoduché 
programování a spoustu dalších 
zajmavých aktivit. Po návštěvě 
fakulty jsme se přesunuli do ar-
cheoparku Všestary, kde se žáci 
seznámili s různými činnostmi 
spojenými se životem v pravěké 
vesnici.

Na konci září si pro nás dobrovolní 
hasiči připravili zábavný program. 
Ukázali dětem vybavení hasič-
ských vozidel a umožnili jim vy-
zkoušet si požární útok na cíl.

Po podzimních prázdninách si děti 
užily haloweenský večer s mas-
kami a lampionovým průvodem. 
Ve škole ve družstvech soutěžily 
v různých strašidelných disciplí-
nách.

Na začátku školního roku jsme již 
tradičně absolovovali plavecký vý-
cvik v krytém bazénu v Ústí nad 
Orlicí, který nám naštěstí tento-
krát nezkomplikovala epidemická 
situace. Od listopadu opět využí-
váme tělocvičnu T.J. Sokol Hnátni-
ce.

Základní škola Hnátnice

V rámci projektu Šablony III se 
na naší škole rozběhly dva krouž-
ky. Pondělí kroužek deskových 
her a středeční badatelský klub. 
O oba kroužky je mezi dětmi velký 
zájem.

Doufáme, že letošní školní rok 
proběhne v klidnějších podmín-
kách, než tomu bylo loni.

Nyní se již všichni těšíme na Váno-
ce a i vám všem přejeme mnoho 
štěstí, zdraví, pohody a klidu o vá-
nočních svátcích i v nadcházejícím 
roce 2022. 

Kolektiv základní školy
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Farní okénko II
Kostel svatého Petra a Pavla 
v Hnátnici je jeden z nejstarších 
kostelů v Královéhradecké diecézi, 
je to dědictví, které nám zanechali 
naši předkové. Často slýchám od 
cizích návštěvníků, že máme kos-
tel moc pěkný, hezky udržovaný, 
vyzdobený. Za tímto stavem je 
celoroční služba a práce několika 
lidí, kteří věnují svůj čas a náma-
hu, aby tomu tak bylo.

Během léta se v našem kostele 
uskutečnila poměrně velká akce 
k ozdravění stavu lavic.

Všechny lavice byly přemístěné 
mimo podstavu. Ta pak byla pře-
klopena a ošetřena několikrát 
nátěrem proti škůdcům, obzvlášť 
proti červotoči. Celá podstava pak 
byla ještě vypodložena, aby pod ní 
mohl proudit vzduch a škůdci měli 
ztížené podmínky. Toto proběhlo 
postupně na obou stranách. Vy-
měnili jsme koberce, a pak byly 
lavice přemístěny na své místo. 
I lavice byly několikrát ošetřeny 
nátěrem. Bylo to náročné fyzicky, 
finančně i časově a vše se zvlád-
lo díky organizaci a práci pana 
Petra Pražáka. Jemu i všem, kteří 
mu pomáhali, velký dík. Také pak 
byl nutný důkladný úklid kostela, 
a i všem, kteří se podíleli na úkli-
du, moc děkuji.

Čekají nás Vánoce, nejkrásnější 
svátky roku. Budou ovlivněny vle-
koucí se pandemií. Slavit je bude-
me opět hlavně v soukromí. 

O Štědrém dni  ve 14 hodin ote-
vřeme vánočně vyzdobený kostel 
(do 16 hodin). Bude možnost   pro-
hlédnout si betlém, poslechnout 
si koledy, odnést si betlémské 
světlo a naladit se na nadcházejí-
cí vánoční svátky. Vánoční náladu 
nám pomůže navodit i poslech vá-
nočních koled, které bude z věže 
kostela hrát na trubku pan Milan 
Felgr od 15.30 do 16 hodin. Ve 
22 hodin bude sloužena půlnoční 
mše svatá.

V příštím roce v lednu proběhne 
tradiční tříkrálová sbírka. Pope-
leční středou, která připadá na 
2. března, začíná doba postní, kte-

rá vyvrcholí triduem – Zeleným 
čtvrtkem, Velkým pátkem a Bílou 
sobotou (14. – 16. dubna). V ne-
děli 17. dubna je Hod Boží veliko-
noční a začíná doba velikonoční, 
která trvá 40 dní do svátku Na-
nebevstoupení Páně 26. května. 
5. června oslavíme Letnice – slav-
nost seslání Ducha svatého.

Pouť v Hnátnici proběhne v neděli 
3. července, posvícení druhou ne-
děli v září, to je 11. září.

Všichni si už přejeme, aby se náš 
život konečně začal ubírat lepší-
mi cestami, abychom opět mohli 
společně prožívat naše soukromé 
i společné slavnosti. Tak ať ten 
nadcházející nový rok 2022 je lep-
ší. Ať nám všem Bůh žehná.

Eliška Kovrzková



11

Dobrá Hnáta
V červenci jsme společně se spol-
kem .proMejto, s SDH Hnátnice 
a ve spolupráci s obcí uspořádali 
lavičkovou dílnu. Zvelebili jsme 
plácek U Fialů. Vyrobili jsme tam 
dočasnou originální lavičku ze 
střešních latí, kterou můžete vy-
užívat k odpočinku. Věříme, že 
to byl první impuls pro obyvatele 
Hnátnice, aby se pustili do zvele-
bování svého veřejně dostupného 
okolí. Podobné aktivity rádi pod-
poříme.

V září a říjnu se uskutečnily dvě 
sousedské snídaně s účastí spíše 
malou. Proto jsme i s ohledem na 
zhoršující se epidemickou situa-
ci od organizace dalších snídaní 
prozatím upustili. Na podzim jsme 
nezapomněli na fanoušky doku-
mentárních filmů a promítli v Ali 
restaurantu nejprve v říjnu český 
film Bohu žel a o měsíc později ně-
mecký film Ahoj, robote. 

Jak to bude v nadcházejícím roce 
2022, není bohužel stále jasné. 
Máme připraveny workshopy 
(malování na kameny, pečení …) 
vzpomínkovou akci Zmizelé cha-
lupy, další promítání dokumentár-

ních filmů, přednášku psycholožky 
Simony Hybšové a řadu dalších. 
Jakmile budeme znát termíny, 
dáme vám vědět. 

Akcí nebylo od července mnoho, 
ale v Centru Hnáta se ledacos děje. 
Díky finanční podpoře od obce, 
ale i od dalších podporovatelů 
(společností Mudr. Ivana Horová 
s.r.o. a PRAKTIK UnO s.r.o.,  Jana 
Babáka, manželů Duškových, Zít-
kových a Motlových) jsme mohli 
dokoupit zbývající židle do centra. 
Můžeme tedy vrátit židle zapůjče-
né od Sokola, kterému děkujeme 
za laskavé zapůjčení. 

Od Ludmily Vyčítalové jsme také 
získali originální akvarelové malby 
hnátnických pokojových rostlin s 
příběhem. Budou zdobit jednu ze 
stěn v hlavní místnosti centra.  

Stejně jako loni se účastníme kaž-
doročního programu Společně za 
úsměv, sbírky, kterou pro nezis-
kové organizace v regionu organi-
zuje obchodní družstvo KONZUM. 
Spolek Dobrá Hnáta má i letos čís-
lo 5 a získané peníze využije stej-
ně jako loni na dovybavení Centra 
Hnáta, případně materiálové za-
jištění plánovaných akcí. Přispívat 
můžete v jakékoli prodejně KON-
ZUM až do 31. 12. 2021. Děkuje-
me 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 10. 12. 2021. email: starosta@hnatnice.cz, https://www.hnatnice.cz

Vážení spoluobčané,

přeji všem do roku 2022 
zdraví, pevné nervy 
a špetku štěstí, bez kterého 
to v životě nejde.

Karel Beran 
starosta

Termíny akcí a zasedání ZO

Termíny zasedání zastupitelstva obce v roce 2022:
27. ledna, 24. března, 2. června, 25. srpna, 6. října, 15. prosince.

Plánovaný vánoční koncert v kostele svatého Petra a Pavla byl vzhledem k epidemické situaci zrušen.

Akce do konce roku proběhnou s ohledem na aktuání epidemická nařízení: 
26. 12. Memoriál Josefa Moravce - turnaj neregistrovaných hráčů stolního tenisu
28. 12. Memoriál Jiřího Pražáka - nohejbalový turnaj trojic
29. 12. Turnaj v líném tenise

Termíny dalších akcí pořádaných obcí či zájmovými organizacemi budou ohlášeny dle aktuální situace. 
Informace budou zveřejněny na webových stránkách obce, jednotlivých spolků a obecním rozhlasem.


