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Vážení spoluobčané,
Když jsem byl tentokrát vyzván, abych připravil
příspěvek do dalšího vydání tohoto periodika, ani jsem
nemusel dlouho přemýšlet nad tématem. Okamžitě se mi
vybavily nedávno minulé zážitky a dojmy z hnojických
hodových oslav, kterých se účastnil téměř každý
z místních občanů. A tak jsem se zamyslel nad tím, co to
vlastně hody jsou, jak vznikly. Že vlastně jejich původ je
církevní a že až za posledních snad čtyřicet let se staly
téměř výhradně světskou oslavou. Ale to je spíš otázka
toho, jak chce kdo tyto oslavy vnímat.
Já bych se ale na věc podíval z jiné strany, a to
s otázkou, kolik je do roka příležitostí, aby se celá dědina,
bez rozdílu věku, vyznání a politické příslušnosti, které
nás často rozdělují, sešla, pobavila se a třeba i
zavzpomínala. Zase tolik těch příležitostí není a právě
proto bychom na tuto jednu měli klást větší důraz a více
si jí vážit. A to také proto, že ty Naše hody mají
posledních několik let osobité pojetí díky programu
nedělního odpoledne, které vidím jako stěžejní.
Mám na mysli vystoupení místního folklorního
souboru Hagnózek, který vedou manželé Lenka a Mirek
Kořenkovi. Taneční vystoupení souboru bylo letos poprvé
doprovázeno i cimbálem, který pro tyto účely laskavě
zapůjčil pan ředitel Základní umělecké školy
z Moravského Berouna, a který na dědině naší velikosti
mají jen zřídkakde; dále výstavy, které jsme měli letos
hned dvě a na které byl velice kladný ohlas. A abych se
nezmiňoval jen o kulturní náplni , musím připomenout
také služby, které se často berou jako samozřejmost,
čemuž by tak být nemělo. V tomto místě bychom si měli
uvědomit, že naši spoluobčané, kteří zajišťují
občerstvení, to nedělají pro sebe, ale pro nás všechny a to
již několik let ve stále stejném složení. Proč jsem uvedl
tuto poznámku? To proto, že občerstvení bereme jako
samozřejmost, z které profituje TJ Sokol... Ale ono to
není tak jednoznačné. Je třeba si uvědomit, že tito
spoluobčané nemají možnost v hodovou neděli přivítat
rodinu nebo přátele, kteří nás často navštíví, aby s námi
poseděli a pobavili se.
Těch souvislostí, které se týkají jedněch hodových
oslav, mne napadá tolik, že ani v jednom čísle Expresu
nejdou rozebrat, takže jedna na konec. Vychází mi, že
obec nedělá její velikost, nebo počet obyvatel, ale jejich
kvalita, ochota učinit něco také pro druhé, ne jen sám pro
sebe. A naštěstí i v naší obci ještě několik takových žije.
Ještě jednou bych chtěl poděkovat všem bez rozdílu,
kteří se na zdárném průběhu hodových oslav 2005
podíleli a věnovali jim kus svého volného času a vyzvat
tak další k aktivní účasti na těch příštích.
Oldřich Tiefenbach, starosta obce
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Pomocná ruka

Jan Kolář

Tato zajímavá fotografie vznikla v dílně autorova otce při rekonstrukci
dřevěného misijního kříže, který se koncem srpna vrátil na zeď hnojického
kostela. Zároveň je obrázek pozvánkou na výstavu fotografií Honzy Koláře,
která proběhne v říjnu na multikulturní desce u zastávky ČSAD.

Představujeme firmu Drevos
Firma Drevos byla založena v roce 1999. Zpočátku jsme se
zabývali výrobou dřevěných dílů pro zahradní nábytek a drobnými
truhlářskými výrobky. Od počátku roku 1993 do poloviny roku 1995
převažovala velkoobchodní činnost řezivem, kulatinou a paletami.
V květnu roku 1995 jsme si pronajali dvě haly v drůbežárně ZD
Hnojice, které v té době byly již dva roky mimo provoz. 17. července
téhož roku byla zahájena výroba palet EUR. V lednu 1996 jsme
koupili výše uvedené haly a zahájili opravu celého objektu.
V počáteční fázi jsme přijali 4 zaměstnance. S postupným
rozšiřováním výroby a zavedením vlastního prořezu kulatiny se stav
zaměstnanců zvýšil až na 19. V současné době zaměstnáváme 14-15
pracovníků v dělnických profesích. Hlavní výrobní náplň tvoří
bednárenská výroba, tj. výroba palet, beden, podlážek apod.,
s vlastním pilařským provozem, který pokrývá téměř 80% spotřeby
bednárny. Vyrábíme i bedny pro lodní přepravu. Jsme také schopni
zajistit menší zakázky pro občany, např. hranoly, prkna a střešní latě
(Pokračování vevnitř)
na pergoly, zahradní domky, garáže apod.
.

(Pokračování z předchozí strany)
V říjnu 2004 byla dokončena stavba nové
moderní
sušárny
řeziva
a
palet
s plně
automatizovaným provozem. Tato investice,
podpořená úvěrem od Konsolidační banky, byla
nutná pro další existenci a rozvoj firmy, neboť
vzrůstá požadavek odběratelů na tepelnou ochranu
dřevěných obalových materiálů. Pro tuto činnost
máme certifikaci s celosvětovou platností. Mezi naše
stálé zákazníky patří významné české i zahraniční
společnosti. Výrobky s námi vyrobenými paletami a
bednami jsou exportovány do celé Evropy, Turecka,
Japonska,USA, Austrálie a JAR.
Přes počáteční problémy s odbytem se
v posledních letech daří stabilizovat objem zakázek.
Jako správná cesta pro takto malou firmu se ukázalo
zaměření na atypické a malosériové či kusové
zakázky. Nedaří se však stále naplňovat počet
zaměstnanců a problémy jsou i s častou nemocností.
Fluktuace je poměrně vysoká, přestože pracovníci
mají možnost poměrně slušných výdělků, které jsou
nejméně dvakrát ročně, před letní a zimní
dovolenou, doplněny mimořádnými odměnami. Ke
zvýhodnění patří také deputátní palivo. K dalším
výhodám patří i slušné, nově vybudované sociální
zařízení. Všichni zaměstnanci jsou zdarma vybaveni
osobními ochrannými prostředky a jsou jim hrazeny
i pravidelné lékařské prohlídky.
V současné době je ve firmě zaměstnáno pět
hnojických občanů včetně vedení firmy. Ostatní
dojíždí ze Šternberka, Střeně, Štěpánova a
Mladějovic. Do budoucna plánujeme rozšíření
výroby v oblasti atypických zakázek, dokončení
oprav budov a modernizaci strojního zařízení.
Ing. Jaromír Kouřil, majitel firmy

Hnojické fotbal pohledem trenéra
Hnojičtí fotbalisté vstupovali do sezóny 20042005 s velkým sebevědomím. Mužstvo se
probojovalo ze třetí do druhé ligy, bylo posíleno a
přípravné zápasy napovídaly, že by mohlo hrát
ve vyšší soutěži důstojnou roli. V průběhu sezóny
se však mužstvu přestalo dařit, což se projevilo na
výsledcích. Hráči postupně přestali chodit na
trénink a ukončili soutěž v hlubokém útlumu na
posledním místě tabulky. Mezi hráči a vedením
oddílu panovalo nedorozumění, na což mnozí z
hráčů reagovali ukončením činnosti v TJ Sokol
Hnojice. Z mužstva zůstali pro nadcházející
sezónu dva hráči a nastala otázka, jak dál,
uvažovalo se dokonce i o odstoupení ze soutěže.
Vedení TJ Sokol došlo k názoru, že by bylo
dobré, aby nové mužstvo bylo složeno převážně
z hnojických hráčů a pověřilo p. Maňáka, aby oslovil
mladé muže v obci, kteří mají zájem o kopanou.
Zájem byl velký, přihlásilo se cca 15 zájemců!
Trénovat se začalo začátkem července a v průběhu
letní přestávky bylo sehráno několik přípravných
zápasů a turnajů. Během této doby bylo mužstvo

doplněno o tři další hráče, několik dalších jich z neznámých důvodů
skončilo. V novém mužstvu je v současnosti řada mladých hráčů,
kteří nemají zkušenosti a hráčskou praxi, proto byl začátek sezóny
očekáván se zvědavostí a zároveň s obavami, což se také potvrdilo.
Někteří hráči si musí uvědomit, že bez řádné docházky na tréninky a
na zápasy se výkonnost mužstva prostě zvyšovat nebude. V současné
době se nacházíme na posledním místě tabulky s pěti porážkami ale
podle mého názoru se výkonnost mužstva postupně zvyšuje.
Poslední odehrané zápasy byly pro hnojické fotbalové mužstvo velmi
vyrovnané. Základní kádr mužstva tvoří tito hráči: Václav Grohman,
Zdeněk Jurásek, Pavel Jurásek, Jaroslav Vyhnánek, Robert Grohman,
Vlastimil Tlamta, Zdeněk Vyhnánek, Jaroslav Macháček, Michal
Vyroubal, Jiří Peřina, Michal Čižmár, Miroslav Kopta, Karel
Ambrozek, Lukáš Oháňka, Vojtěch Kouřil, Pavel Hubáček, Ladislav
Vyhnánek.
Na závěr bych chtěl dodat, že utkání se hrají každou druhou
neděli v odpoledních hodinách a na utkání vás zvou jak hráči, tak i TJ
Sokol Hnojice.
Zdeněk Rabenseifner, trenér
Pozn. redakce: těsně po uzávěrce tohoto čísla nám hnojičtí fotbalisté
udělali radost. V neděli 18.9. získali svůj první bod v soutěži a věříme, že
získají i další. Však přijďte fandit, bude se jim lépe hrát…
25. 9. Střeň – Hnojice
2. 10. Náklo – Hnojice
9. 10. Hnojice – Přáslavice
16. 10. Vilémov – Hnojice
23. 10. Hnojice – Bouzov
31. 10. Velký Týnec – Hnojice
6. 11. Hnojice – Mladeč

Pár slov k podzimnímu TJ Sokol
Zdravím všechny spoluobčany a chtěla bych vás upozornit, že
do konce října bude ještě otevřena klubovna na hřišti. Doufám, že
nám bude přát počasí a že se budeme scházet u dobrého pití i jídla
v takovém počtu jako dosud a snad i větším. Jsme velice rádi, že
chodíte mezi nás a pomáháte tím zajistit TJ Sokol finance na jeho
chod. Díky vám! Možná si málokdo z vás uvědomuje, kolik financí je
zapotřebí na jeho chod – fotbalové mužstvo, žáci, žákyně, údržba,
elektřina, plyn, – ale o tom až někdy jindy. Loučím se s vámi a děkuji
za pozornost.
Lenka Zelinková, vzdělavatelka TJ Sokol Hnojice

Občanské sdružení Hagnózek reprezentovalo Hnojice v sezóně
2005 na hodech v mnoha okolních obcích: Strukov, Šternberk, Újezd,
Žerotín, Štěpánov, Hnojice a Přáslavice. V Hnojicích ještě navíc na
jarním posezení s občany a ve
Šternberku podruhé v divadle při
představení pro školy. Dětský
folklórní soubor Pomněnke tančil
pásma Panenke a ševci, Gdež se
peče boži dárek a Za našó vsó.
Dospělý soubor Věneček předvedl
Hanáckou besedu. Vše za
doprovodu
vlastní
folklórní
muziky (housle a klarinety,
postupně se zapojila i basa a
cimbál).

Jak se žije v Hnojicích podle…
Renaty Podhorné
„Žije se tu docela dobře. Bylo by dobré,
kdyby se tu něco udělalo pro děti a mládež, aby
se měli kde scházet a menší děti aby si měly
kde hrát. Například ve Stádle využívá mládež
budovu, v níž byla dříve škola, a pořádá tam
různé akce.“
Katky Bučkové
„Nežije se tu špatně, ale není tu nic pro
mladý lidi. Mohly by tu bývat nějaké zábavy a
na hody by mohlo hrát něco lepšího než
Gama.“
Srdce

Jan Kolář

Pavly Kolářové
„Tak žije se tady celkem v poklidu. Sice
tady není moc živo, ale dá se to. Mohlo by se
tady pořádat víc zábav a něco udělat pro
mládež, třeba ten ping-pong mě štve, že už na
něj nemůžu chodit.“
Lidky Tiefenbachové
„V Hnojicích určitě nenajdu vše, co ve
svém věku potřebuju pro svůj osobní rozvoj,
ale při každém stesku nad tím, co všechno mi
tu chybí a co mi tu vadí, si vždy uvědomím, že
jsem tu doma a doma je člověku vždycky
nejlépe.“
Verči Novákové
„Tak podle mého názoru se v Hnojicích
děje strašně málo akcí. Tady se něco děje jen na
hody a to ještě obec není schopna sehnat
kolotoče pro malé děti, takže ty z toho potom
nic nemají. Mladí lidé se tady strašně moc nudí,
včetně mě :-)
Honzy Koláře
„Hlavní přínos Hnojic vidím v klidu, který
zde vládne. Bohužel mladá generace má ráda
spíše opak. Není ovšem vše černé a bílé, jsme
kousek od Šternberka a Olomouce, takže ani
život mladých v naší malé vesničce není tak
strašný.“

Lucky Švancerové
„Hnojice jsou velmi krásná obec a to jen proto, že zde žije pár
šikovných lidí, kteří tu krásu tvoří. Na druhou stranu zde žijí bohužel lidé,
kteří nedokáží pochopit dobrý úmysl druhých a právě tu krásu a tvorbu, a
svými neustálými připomínkami nespokojenosti na veškeré dění
způsobují zármutek nejen těchto snaživých, ale především ve svém okolí!
To mě velice mrzí.“
Jakuba Nováka
„Jelikož obec ani Sokol nepořádají žádné akce nebo turnaje a není tu
žádné jiné vyžití kromě volně přístupného hřiště, tak je tady nuda. A mělo
by se to změnit!“
Veroniky Fišerové
„Nemám důvod si na Hnojice stěžovat. Mnoho věcí by se tu mohlo
vylepšit, ale myslím, že v porovnání s ostatními vesnicemi takové velikosti
je to slušný průměr. Nepřipadá mi, že by se tu „nic nedělo“ – je to spíš o
tom, kdo se chce a nechce sám od sebe zapojit do aktivit, které tu probíhají
(a není jich málo!), nebo iniciovat něco nového, co tu chybí. Možnosti zde
určitě jsou. Bohužel to zatím trochu komplikuje vzájemná nespolupráce a
netolerance mezi jednotlivými skupinami lidí.“
Lukáše Oháňky
Podle mého názoru se v Hnojicích žije celkem dobře. Dobré je, že zde
nechybí organizace, jako je Sokol a Sdružení dobrovolných hasičů. Také se
mi líbí, že je zde k dispozici hřiště, sokolovna, posilovna. Ovšem co zde
chybí je např. hřiště pro děti, nějaké posezení pro starší lidi, koná se zde
málo zábavních akcí. Chybí zde také asfaltové hřiště, na kterém by se dalo
hrát více sportů jako fotbal, volejbal, nohejbal, a dokonce i florbal a
basketbal, a mládež jezdící na skateboardech by si přišla na své.
Vaška Grohmana
Je tady málo věcí, abychom se my mladší zabavili, ale to je asi
v každé malé vesnici. Jinak se mi tu žije celkem dobře. Jsou tu milí a hodní
lidé, až na pár výjimek. Fandím našemu fotbalovému týmu, který se
zlepšuje po každém odehraném zápase. Tak neseďte doma a přijďte na
fotbal!

Mateřská škola ve šk. roce 2004/2005
V naší MŠ v Hnojicích klademe velký důraz na to, aby byla
prostředím blízkým nejen dětem, ale také jejich rodičům. Blízký vztah
mezi rodinou a MŠ a vzájemnou znalost prostředí, ve kterém dítě vyrůstá,
považujeme za věc přirozenou a proto jsme se snažili připravit pro děti a
rodiče společné akce.
Podzim 2004 nás společně s rodiči motivoval k výrobě svítících dýní
a „podzimníčků“ z přírodnin – vše jsme vystavili před školkou. Začátkem
adventu vytvořily maminky pro vánoční výstavu svícny z kamenů a
korálků, vánoční ozdoby a dekorace. Děti výstavku doplnily skutečnou
„perníkovou“ chaloupkou a dalšími výrobky.
Zima: společně s rodiči jsme připravili Mikulášskou nadílku, vánoční
besídku a maškarní karneval s jarmarkem.
Jaro a léto 2005: vyšli jsme s děmi na orientační vycházku do hájku
s plněním úkolů ze znalostí přírody. Dbáme na to, by si děti uvědomovaly
význam přírody pro člověka a potřebu přírodu chránit. Velké děti jely
polní cestou do Mladějovic na kole, malé si pohlížely zvířátka v rodinách a
v ZD Hnojice. Větší děti absolvovaly 10x předplavecký výcvik
v Mohelnici. Událostí, na kterou se děti pečlivě připravovaly, byla
květnová besídka pro maminky a veřejnost v sokolovně. Děti zahrály
hudební pohádku, zpívaly, přednášely, nechyběly anindárky pro
maminky. Na jaře jsme stihli i výstavky na Velikonoce, Den Země a Den
dětí. No a byl tu konec školního roku a poslední společná akce s rodiči.
„Zvoněním na zvoneček“ se sedm školáků rozloučilo s naší školičkou a
zahájili jsme prázdniny.
Lída Hrubá, ředitelka MŠ Hnojice

Tak to vidím já…

Odpady – věc nás všech
Už je to tak a nebude to nikdy jinak. Všichni obyvatelé
milé vesnice Hnojice vytvářejí odpad.
Kdysi dávno jsme měli za obcí jámu a tam dávali
všichni všechno to, co nepotřebovali. Později jsme „to“
dávali do popelnic. Hitem doby se stalo třídění.
Proč třídíme odpady?
Někdo odpoví: protože mám rád přírodu; nechci, aby
přibývaly skládky; jenom správně roztříděný odpad je
možné dále zpracovávat - recyklovat; je to móda; slyšel/a
jsem, že se to má dělat… Všechny tyto odpovědi jsou dobré.
Způsoby nakládání s odpady podle vlivu na životní
prostředí mají toto pořadí:
1. Omezování vzniku (minimalizace) odpadů - už při
nákupu rozhodujeme, kolik odpadů vyprodukujeme a
jak zatížíme životní prostředí.
2. Třídění a recyklace odpadů – pokud se odpad smíchá,
je už velmi obtížné ho roztřídit a dále zpracovat, proto
je nutné třídit odpady již v domácnostech a ukládat je
v obci do kontejnerů k tomu určených.
3. Odstraňování odpadů - odpady, které nemůžeme
roztřídit a recyklovat (např. obaly z několika různých
vrstev), se musí zneškodnit např. skládkováním či
spalováním.
Kolik odpadů produkujeme v průměru?
22 % papír
13 % plasty
9 % sklo
3 % nebezpečný odpad
18 % bioodpad
35 % zbytek
(% hmotnosti domovního odpadu)
Každý z nás vyhodí za rok asi 150 - 200 kg odpadů.
Pokud však odpady už doma třídíme a dáváme je do
barevných kontejnerů, umožníme tak recyklaci více než
třetiny tohoto množství. Za rok tak můžeme vytřídit až 30 kg
papíru, 25 kg plastů, 15kg skla.
Údaje do následující tabulky jsou převzaty z „Hlášení o
produkci a nakládání s odpady“ za naši obec.
v kg

2002

2003

2004

papír

200

0,02%

480

0,43%

640

0,59%

plasty

2 230

1,84%

2 250

1,89%

4 005

3,43%

sklo

4 050

3,35%

3 550

2,98%

3 780

3,23%

směsný
odpad

114 730

94,79%

112 900

94,73%

108 430

92,79%

celkem

121 030

100%

119 180

100%

116 855

100%

Je dobrou zprávou, že objem tříděného odpadu v
Hnojicích neustále roste a objem směsného komunálního
odpadu klesá. Při porovnání v % však za průměrem
ostatních obcí velmi pokulháváme (viz žebříček třídění
odpadu v obcích na vývěsce u obchodu – zde najdete i jiné
zajímavosti o odpadech).
Přeji Vám chuť a elán tvořit takové prostředí, kde bude
radost žít.
Jiří Slimařík, předseda výboru pro životní prostředí

Milý(í) čtenáři Expresu, v minulém čísle jsem se krátce zmínila o
tom, že v Hnojicích žijí zajímaví lidé, takže teď pár konkrétních
důkazů, že tomu tak opravdu je.
Máme novou rubriku „Představujeme hnojické firmy“. Největší
firmou v Hnojicích je sice Zemědělské družstvo, ale my začínáme
firmou Drevos, kterou představuje její majitel pan Ing. Jaromír Kouřil.
Vážím si lidí, kteří z mála vlastními silami dokázali něco vybudovat.
Ing. Kouřil mezi ně patří. Zemědělské družstvo samozřejmě nebude
vynecháno. Domluvila jsem se s panem Malaskou, že dostane prostor
v příštím čísle.
Když jsem seděla s Honzou Kolářem u počítače a vybírali jsme
fotografie do tohoto Expresu, překvapila mě šíře záběru a hloubka
mnoha jeho fotografií. Honza si všímá věcí, lidí, drobností a maličkostí,
které my ostatní přehlédneme nebo přejdeme s nezájmem. A dokáže je
nejen zachytit, ale i zajímavě technicky zpracovat. Je velmi mladý a je
osobnost…
Přinášíme vám v tomto čísle zprávu o hnojickém fotbalu a o
lidech, kteří se jej snaží dostat někam výš. Nebo dál? Osobně docela
obdivuji trenéra pana Rabenseifnera. Jednak proto, že do toho po té
minulé katastrofické sezóně vůbec šel, že se o hráčích tak hezky
vyjadřuje a věří jim. Ale i zato, že kdykoliv za ním přijdu, je v
tělocvičně nebo na hřišti a hraje volejbal, nohejbal, fotbal, vesměs
s mnohem mladšími lidmi, než je on sám…
Rubrice Jak se žije v Hnojicích věnujeme větší prostor než jindy.
To proto, že nám záleží na názorech hnojické mládeže i na ní samé.
Není to žádná fráze, i když to tak třeba vypadá. Bylo hodně zajímavé,
jak se mladí zamýšleli, někteří filosofovali, samozřejmě i kritizovali –
však posuďte sami. Mám pro všechny mladé, kteří jsou nespokojeni a
chtějí něco změnit, návrh. Přijďte 10.10. na obecní zastupitelstvo!
Připravte si konkrétní kritiku a požadavky, ale také konkrétní nápady a
nabídku, jak byste dokázali aspoň trochu pomoci vy sami. Třeba se
skateparkem, s organizací zajímavých akcí nebo s čímkoliv jiným, co
vám v Hnojicích chybí. Představa některých z vás, že by TO všechno
měl nejraději zařídit starosta obce, je mylná. A netroufáte-li si přijít,
přijďte se pár dní před zastupitelstvem poradit k Fišerům č.p. 37.
Budete vítaní!
A teď zkráceně, místa už je málo. Obdivuji manžele Kořenkovy,
kteří založili a vedou folklórní soubor Hagnózek, ale i všechny dospělé,
kteří spolu se svými dětmi v něm tančí a musí prát, žehlit, škrobit a
vyšívat kroje. My máme doma jeden kroj. Představa, že by jich bylo
pět-šest a musela bych je všechny škrobit a žehlit, je šílená
(viz.Švancerovi, Slimaříkovi a někteří další...).
Těším se, až pan Vojtěch Sládek, předseda Mysliveckého sdružení
v Hnojicích, napíše do Expresu něco o činnosti sdružení. Rozhovor
s ním byl velmi zajímavý…
Jsem vděčná starostovi obce a místostarostce Marušce Polové za
to, že se o přípravu nového čísla Expresu vždy zajímají, ale zároveň se
jeho vznik nesnaží nijak ovlivňovat. Takže i když je Hnojické Expres
občasníkem Obecního úřadu, vzniká spíše jako nezávislé listy. A
myslím, že tak je to dobře.
Něco vám ještě na konec povím. Na hody měli u Fišerů mnoho
hostů. Většina z nich pochází z měst či větších vesnic, někteří byli
v Hnojicích poprvé. Líbilo se jim tu a celkově to vyznělo asi takto:
„Taková malá vesnice a máte tu hned dvě úžasné výstavy, skvělé
občerstvení, tolik krojů, cimbálovou muziku….tady to tedy žije.“
Hezky zdravím
Hana Fišerová
 Hnojické Expres č. 3.  vydáno 23. 9. 2005  redakce: Hana
Fišerová, Veronika Fišerová (Hnojice 37)  tisk: Hnutí Duha
Olomouc, vytištěno na recyklovaném papíře  těšíme se na
náměty, ohlasy a připomínky! 

