Hnojické Expres
Občasné zpravodaj obce Hnojice  Číslo 1  Duben 2005
Čtvrtletník vydává obec Hnojice, č.p. 117, Šternberk 78501, IČ: 00298921, registrováno pod značkou: MK ČR E 15890

Vážení spoluobčané,
právě se vám dostalo do rukou první vydání
Hnojického expresu. Po několika pokusech v minulých
letech, kdy byl problém zpravodaj připravit a vydat, velice
vítám skutečnost, že se po mnoha výzvách konečně našli
lidé, kteří jsou ochotni se přípravě zpravodaje věnovat.
Smysl občasníku vidím především ve větším
zpřístupnění informací široké veřejnosti naší obce a
v některých případech i předejití dezinformacím typu
„jedna paní povídala“.
V případě, že se nám podaří vydávat zpravodaj
pravidelně, uvítáme také příspěvky ze strany spolků a
občanských sdružení, působících v Hnojicích.
S přáním mnoha zdarů
Oldřich Tiefenbach, starosta obce
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Vybráno z usnesení zastupitelstva obce
Hnojice
Dne 7. 2. 2005 zastupitelstvo obce schválilo:
1. Rozpočet obce na rok 2005 v předložené podobě – 7
hlasů pro, 1 se zdržel hlasování.
2. Pronájem nebytových prostor – stará sokolovna, paní
Lence Tiefenbachové, čp. 113 s výší nájmu 250,- Kč / 1
měsíc – 8 hlasů pro.
3. Přidělení zakázky na opravu venkovní fasády na
budově OÚ stavební firmě Zelinka Karel, Hnojice čp.
170 za nabídkovou cenu 545.471,85 Kč a současně
schvaluje výměnu stávajících oken na budově OÚ za
okna plastová do stávajících otvorů firmou OK PLAST
Olomouc, Ing. Halouzka Dušan za nabídkovou cenu
76.010,- Kč – 8 hlasů pro.
4. Komplexní odprodej plynovodního zařízení obce –
VTL a RS plynu za nabídkovou cenu 1.240.500,-Kč – 8
hlasů pro.
5. Uzavření
smlouvy
se
společností
Hanácká
pohledávková, k.s. se sídlem ve Šternberku, která má
ve své náplni vymáhání pohledávek, správu
pohledávek, postupování pohledávek, apod., a to na
dobu 12 měsíců – 7 hlasů pro, 1 se zdržel hlasování.

Kompletní znění usnesení z každého zastupitelstva je
možno si přečíst na www.hnojice.cz

Milí občané, uvítáme jakékoliv vaše náměty, připomínky,
kritiku, příp. pochvalu. Dosud jsme žádný občasník
nepsaly, toto je poprvé, takže děkujeme za pochopení.
Příští číslo vyjde v červnu. Za redakci vás zdraví Hana a
Veronika Fišerovy, Hnojice 37.

Hnojické velikonoce 2005

Dne 7. 3. 2005 zastupitelstvo obce schválilo:
1. Odprodej pozemku pod RS plynu v majetku obce
Hnojice, parc. č. 419/12, k.ú. Hnojice o výměře 113m2
společnosti SmP, a.s. za 50 % pořizovací ceny, a to ve
výši 16.950,- Kč – 8 hlasů pro.
2. Posečkat s přeložkou STL plynovodu před čp. 44, parc.
č. 772, k.ú. Hnojice až do doby, než vydají příslušné
rozhodnutí kompetentní orgány ve věci legálnosti
výstavby tohoto – 6 hlasů pro, 2 se zdrželi hlasování.
3. Zřízení dvou pracovních míst přes Úřad práce
v Olomouci na výkon veřejně prospěšných prací, a to
od 1.4.2005 – 8 hlasů pro.
4. Finanční příspěvek TJ Sokolu Hnojice na dětský
karneval, konaný 6.3.2005 ve výši 2.000,- Kč - 8 hlasů
pro
5. Po doporučení lesního hospodáře pana Procházky
vykácení javorů jasanolistých a náhradní výsadbu na
parc. č. 670/4, k.ú. Hnojice listnatými odrostky, prodej
vykáceného dřeva za 200,- Kč/1 plm - 8 hlasů pro

Rozpočet obce na rok 2005
částka v
tis.

Příjmy
Třída 1 - Daňové příjmy
Seskupení 11 - Daně zpříjmu, zisku a kap. výnosů
Daň z příjmů fyz. osob ze záv.čin. a funkč. požitků
Daň z příjmů fyz. osob ze sam. výděl. činnosti
Daň z příjmu právnických osob
Daň z přidané hodnoty
Daň z příjmů fyz. osob. z kapitálních výnosů
Seskupení 13 - Poplatky a daňe z vybr. čin. a služeb
Správní poplatky
Poplatky za vypuštění škodlivých látek do
ovzduší
Poplatky za komunální odpad (dle § 10 z.125/97
Sb.)
Poplatky ze psů
Poplatek za užívání veřejného prostranství
Poplatek ze vstupného
Poplatek za provozovaný výherní hrací přístroj
Odvod výtěžku z provozování loterií
Seskupení 15 - Majetkové daně
Daň z nemovitosti
Třída 2 - Nedaňové příjmy
Seskupení 21 - Příjmy z vlastní činnosti
Příjmy z pronájmu pozemků - zahrádky, louky,
pole
Příjmy z pronájmu majetku
Příjmy z odvádění odpadních vod - stočné
Příjmy ze školného - MŠ
Příjmy z pronájmu bytů
Příjmy z pronájmu nebytových prostor
Příjmy za hroby
Příjmy z poskytování služeb - telefon, kopírování
atd.
Příjmy z úroků
Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady
Třída 3 – Kapitálové příjmy
Příjmy z prodeje pozemků
Třída 4 - Přijaté dotace
Neinv. dotace v rámci souhrn. dotačního vztahu
Třída 5 - Financování
Změna stavu krát. na bankovních účtech
(přebytek 2004)

Celkem

Výdaje
Pěstební činnost
Silnice
Pozemní komunikace
Provoz silniční dopravy
Pitná voda
Odvádění a čištění odpad. vod
Předškolní zařízení - MŠ
Základní školy
Činnosti knihovnické

3090
750
290
800
1200
50
243
20
6
170
13
4
1
20
9
880
880
348
150
30
17
110
3
2

Záležitosti kultury
Zachování a obnova kulturních památek
Občanské záležitosti
Záležitosti sděl. prostředků
Tělovýchovná činnost
Využití volného času dětí a mládeže
Bytové hospod. - výstavba bytů
Veřejné osvětlení
Pohřebnictví
Územní plánování
Komunální stavby a územní rozvoj
Sběr a svoz nebezpečného odpadu
Sběr a svoz TKO
Péče o vzhled obce
Požární ochrana
Členové zastupitelstva obce
Správa
Splátky úvěru
Obecné příjmy a výdaje z fin. operací
Pojištění funkčně nespecifikované
Finanční vypořádání minulých let
Ostatní činnost - rezerva

40
60
19
15
51
20
505
120
55
25
860
30
175
503
83
270
1311
360
75
1
24
1328

Celkem

7337

Výbory obecního zastupitelstva
1. Finanční výbor → předseda: Rýznarová Jarmila
členové: Ing. Kouřil Jaromír, Adamová Blanka
2. Kontrolní výbor → předseda: Ing. Hubáčková Jarmila
členové: Macháček Jaroslav, Žváčková Lenka
3. Sociálně-kulturní výbor → předseda: Kolářová Eva
členové: Polová Marie, Niklová Eva, Naňák Milan
4.Výbor pro životní prostředí → předseda: Slimařík Jiří
členové: Janíček Alois, Kořenek Miroslav

5
30
1
150
36
2590

7337
částka v
tis.
110
8
50
150
25
125
662
250
27

Akce sociálně-kulturního výboru
duben - červen 2005
Beseda o klášteru Hradisko 10. 4. 05 v 15.00.
Pan František Blinka z Bělkovic bude vyprávět o historii
známého olomouckého kláštera. V sále OÚ.
Připomínka 60. výročí osvobození obce 5. 5. 05 v 16.00
Položení kytic k Pomníku padlých v malém parku a za obcí
směrem k Lužicím, kde zahynula posádka sovětského
tanku. Děti z MŠ připraví pásmo básní.
Jarní setkání občanů v sále sokolovny 29. 5. 05 ve 14.00
Vaše srdce určitě potěší vystoupení místního krojovaného
souboru Hagnózek pod vedením paní Lenky Kořenkové,
jakož i další zajímavý program, se kterým vystoupí děti
z MŠ. Občerstvení zajistí členky TJ Sokol Hnojice.
Zájezd pro děti do Moravského krasu 11. 6. 05
Pro děti 6-12 let. Navštívíme propast Macochu a punkevní
jeskyně, včetně projížďky na lodičkách. Sebou sportovní
oblečení a obuv, pláštěnku a jídlo a pití na celý den. Odjezd
autobusu v 7.00 od OÚ. Závazné přihlášky přijímá pí.
Adamová na OÚ. Cena 150 Kč.
S činností výborů vás budeme pravidelně seznamovat
v každém čísle. Můžete se těšit na spoustu zajímavostí!

Společenská kronika

Zajímavá výročí tohoto roku

Děti narozené v roce 2004: Lukáš Zuština, 30. 4. 2004

200 let - Dne 21. 5. 1805 vypukl největší požár v historii

V roce 2004 nás opustili: Slížková Helena, 56 let
Anna, 89 let

obce. Zachvátil všechny domy ve středu obce včetně školy,
fary a kostela. Zůstalo uchováno pouze několik stavení
okolo mlýna.

92 let

135 let - Roku 1870 byl vystavěn a katastru obce Hnojice

♦ Pokorná

♦ Grmolenská Věra, 78 let ♦ Ryhnovský
Jaromír, 80 let ♦ Vávra Rostislav, 65 let ♦ Loutocká Milada,

V roce 2005 se jubilea dožívají: Bajerová Svatava, 85 let
Beutelová Irena, 80 let
Vojtěch, 80 let

♦

♦ Čižmarová Helena, 80 let ♦ Šálek

Nejstarší občané obce jsou: Petrová Marie, 92 let
Stuchlíková Milada, 88 let

♦

Bajerová Svatava, 85

♦
let ♦

Dřímalka Miroslav, 82 let ♦ Kolář Antonín, 81 let

Smítka
→ Schmaid Club Hnoyland vás zve na 5. ročník výšlapu
Hnojice - Praděd, který se koná v sobotu 18. června
2005. Start: od OU Hnojice, čas: 5:00hod. Trasa: Hnojice Žerotín - Újezd u Unič. - Dl.Loučka, - Rešovské
vodopády - Skály - Stříbrné hory - Janovice - Žďárský
potok - Alfredova chata - Jelení studánka - Vysoké Hole Ovčárna - Praděd. Bližší informace budou sděleny 20
dnů před startem.
→ Změna provozní doby v místní knihovně: otevřeno je
ve čtvrtek od 16.00 do 18.00 hod. Možnost využití
internetové sítě v knihovně za 30,-Kč/hod!
→ Na výborové schůzi Českého červeného kříže dne 7. 1.
2005 bylo rozhodnuto zrušit místní organizaci.
Důvodem je přestárlá členská základna a nezájem
mladších žen o členství. Místní organizace byla založena
po 2. sv. válce, ke dni zrušení měla 62 členek.
Dlouholetou předsedkyní byla Květoslava Titzová, po r.
1980 převzala funkci Anna Gecová. Za její obětavou
práci jí patří poděkování. Zbytek finanční hotovosti byl
předán místní MŠ na nákup potřebných pomůcek.
→ I přes zaslané upomínky nebyl rozpočet na rok 2004
v příjmech za odpady naplněn na 100%. Celkem nebyly
uhrazeny poplatky za 17 osob, což činí 4580 Kč. Je to
nejvyšší suma za poslední čtyři roky. Pohledávky za
odpady v období 2001-04 činí 15.315,- Kč a pohledávky
za psy za totéž období 660,- Kč, celkem tedy 15.975,- Kč.
POZOR, důležité zejména pro starší občany!!!
Dle nařízení vlády ze 16. 11. 2004 se stanoví lhůta pro
výměnu občanských průkazů bez strojově čitelných údajů.
OP, které byly vydány do 31. 12. 2004, musí být vyměněny
nejpozději o 31. 12. 2005. Obecní úřad nabízí našim starším
spoluobčanům pomoc při podání žádosti o vydání nového
OP. V měsíci květnu se mohou zájemci nechat
vyfotografovat na obecním úřadě, přesný termín bude
vyhlášen místním rozhlasem.
K výměně OP budete potřebovat 1 fotografii, rodný
list a starý OP. Veškeré žádosti vyřídí zaměstnanci
obecního úřadu.
Podrobnější informace poskytne paní Blanka
Adamová, referentka OÚ.

Lichtensteinský knížecí dvůr také zvaný Hnojický dvůr,
později Mladějovický dvůr (Hof Bladowitz), dnes Bouda.

85 let - V červnu 1920 byla Zemskou politickou správou na
Moravě založena na čp. 117 obecní knihovna. Jejím vedením
byl pověřen řídící učitel.

80 let - Dne 1. 5. 1925 byl v nadační budově čp. 4 oficiálně
otevřen nový poštovní úřad. Původně byl umístěn vedle
krámu Klimenta Introviče na čp. 51.
60 let - V neděli 6. 5. 1945 byla osvoozena obec Hnojice
Rudou armádou. Při bojích přišli o život dva místní občané,
pan Rudolf Slezáček z čp. 117 a slečna Vlasta Žádníková
z čp. 6.

55 let - V hostinci Bohumila Vilímce bylo dne 28. 6. 1950
založeno JZD Hnojice. Prvním předsedou se stal Jan Hanák.

25 let - K 30. 6. 1980 byla zrušena ZŠ 1.-4. roč. v Hnojicích.
Poslední ředitelkou a učitelkou v jedné osobě byla Anna
Mahdalová. Tímto zanikla po 350tiletém trvání škola v naší
obci.

10 let - Dne 23. 2. 1995 zemřel v Tovačově důstojný pán
Josef Macek. Do Hnojic přišel v roce 1951 z Oskavy a
působil zde celých dvacet let. Byl pohřben v rodné obci
Hroznová Lhota na Slovácku.

Hnojice v r. 1920 - 1. veřejné sokolské cvičení

Lenka Zelinková o TJ Sokol Hnojice
Milí spoluobčané,
chtěla bych vás seznámit s naší dosavadní činností v
roce 2004.
I loňský rok jsme zahájili sokolským plesem, který se
konal v lednu. Po něm následovaly tradiční šibřinky a
dětský maškarní bál. V areálu sokolovny proběhlo jarní a
podzimní kolo ve fotbale, kde jsme zajišťovali občerstvení.
Od měsíce května až do konce října byla každý pátek
otevřena na hřišti klubovna, kde si mohli spoluobčané
posedět u dobře vychlazeného piva a pochutnat si na
dobrém jídle. Celý rok, kromě prázdnin, je cvičení žaček a
žáků. Máme zde nový oddíl ve florbale. Naše jednota

uspořádala turnaj ve fotbale a volejbale. Začátkem měsíce
června byly naše ženy se skladbou „Můj domov“ v Brně a
v měsíci červenci odjely tuto skladbu zacvičit i na
Slovensko, do Skalice.
Naše jednota slavila letos 85 výročí. K tomuto výročí
bylo i uspořádání hodů. Byla uspořádána výstava, na které
se podílel i pan Pol, i když není členem Sokola. Za jeho
pomoc mu upřímně děkujeme. Na ukončení sezóny bylo
posezení na hřišti se sponzory a s členy naší jednoty. Chtěla
bych poděkovat všem, kteří se podíleli na všech těchto
akcích, kteří obětovali svůj volný čas, aby všechny tyto akce
mohly proběhnout. Sokolíci, dík. Chtěla bych jen závěrem si
trošku postesknout. Moc mě mrzí, že se do těchto akcí
nezapojí více členů jednoty, že to dělá jen ta malá hrstka lidí,
kteří pro Sokol žijí. Nevím jak to půjde dál, až tito členové
odejdou, mám velký strach, že jednota zanikne. Snad se
strachuji zbytečně, ale přístup některých členů tomu
napovídá.
Se sokolským pozdravem „Nazdar“
Za výbor TJ Sokol Hnojice
vzdělavatelka Lenka Zelinková

Lenka Kořenková o Hagnózku
Občanské sdružení Hagnózek (hagnózek se na Hané
říkalo penízku s obrázkem svatých na zavěšení kolem krku)
vzniklo v roce 2004 v Hnojicích jako záštita tanečních
souborů Pomněnke a Věneček. Tyto oba soubory vznikly
v polovině roku 2003.
Soubor Pomněnke je dětský taneční soubor, který se
věnuje hanáckému folkloru. Při pravidelných zkouškách se
věnujeme nejen nácviku tanců, ale snažíme se děti seznámit
s hanáckým nářečím, zvyky a s hanáckým krojem, ve
kterém tančíme při vystoupeních. Většinu těchto krojů šijí a
vyšívají maminky a babičky dětí, některé kroje jsou
zakoupeny již hotové. Počet dětí v souboru se průběžně
mění, nejvíce nás bylo 30. Snažíme se připravit na každý rok
nové pásmo tanců, náměty čerpáme ze starých hanáckých
knih a zpěvníků. Tančí u nás nejen děti z Hnojic, ale i
z okolních vesnic a Šternberka, ale těch je mnohem méně.
Náš soubor rozhodně není profesionální a dá se říci, že je
v začátcích, ale snažíme se, aby vynikla spíše přirozenost
dětí z vesnice. V roce 2003 jsme absolvovali 3 vystoupení, v
roce 2004 12 vystoupení a letošní rok teprve začíná.
Soubor Věneček je hanácký folklórní soubor, ve kterém
tančí dospělí a mládež z Hnojic, okolních vesnic a
Šternberka. Scházíme se nepravidelně podle domluvy. V
tomto souboru tančí často rodiče dětí z Pomněnek, ale stále
nám chybí chlapci a muži, aby nás bylo více párů.
V současné době tančí 6 stálých párů. Zaměřili jsme se zatím
na besedy, v roce 2003 jsme tančili Moravskou besedu – 3
vystoupení, v roce 2004 Hanáckou besedu - 10 vystoupení a
v letošním roce chceme zkusit Českou besedu.
K oběma našim souborům patří i kapela složená
z houslí, klarinetů a basy. Kapelu tvoří dobrovolníci a
zkouší jen před vystoupeními. V současné době bychom pro
soubor chtěli zakoupit basu, která nám chybí. Zatím jsme si
ji půjčovali, nyní již tu možnost nemáme. Uvítáme proto
jakoukoliv podporu. Pomoci nám můžete i vyšíváním částí
krojů.

Z hnojických hodů v srpnu 2004 - Kačenka

Jak se žije v Hnojicích podle…
V této pravidelné rubrice se budeme ptát různých
skupin obyvatel Hnojic. Tentokrát je to šest dětí ve věku 712 let. Jejich odpovědi jsme nechali téměř v původní
podobě, pouze některé malinko zkrátili.
Madlenka Slimaříková
"Mně se tady žije dobře. Máme tady všechno dobrý ale
akorát zastavujou náklaďáky přesně před našim domem.
Rodiče jsou někdy zlobiví ale ještě to de. A je zima v kostele.
Nezdají se mi žádný sny. A Božka je pořád nemocná a
nemůže být skaut. A že jsou Hnojice moc velký. To je vše."
Markéta Niklová
"Já si myslím, že se tady žije docela dobře, protože je
tady teta Lenka Kořenková, která nás učí hanácké tance a
taky se sem přistěhovala Veronika F., a to je hrozně dobře,
protože ta s námi zpívá. V jiné vesnici tohle nemají, proto
jsem moc ráda. Ale co bysem chtěla vytknout: 1. Po nocích
jsou v čekárně děcka, křičí, vyhazujou odpadky a zbytečně
ničí věci. 2. Jezdí sem hrozně málo autobusů, takže musím
dlouho čekat. A navíc máme ještě jeden autobus, který je
hrozně drahý, takže to je opravdu hrozné."
Bětka Niklová
Líbí se mi tu, protože nás Veronika má z Berušek.
Jiřinka Švancerová
"Mně se tady žije dobře, protože tady nejsou paneláky.
Máme spolčo, kde se schází ale jenom dospělí, někdy tam
jsou aji děti. Někdy mi vadí, že v kostele je hrozná zima.
Rodiče někdy zlobijou, Božka je pořád nemocná a není
skaut. V noci do čekárny chodí nějaký děcka a hrozně
křičijou a my nemůžeme spát.“
Jirka Slimařík
"No, žije se tady dobře, ale jezdí tu moc náklaďáků.
Mně se tady líbí hlavně proto, že si tady můžu dělat věci,
které mě baví. Taky se mi líbí naše zahrada."
Eliška Kořenková
"Bydlíme tu hanácky. A mluvíme hanácky. V kostele je
zima.“

