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Vážení spoluobčané,
v těchto dnech, kdy dostáváte do rukou toto poslední vydání
Hnojického expresu letošního roku, v době očekávání, kdy nám do
vánočních svátků zbývá jen několik málo chvil, bychom snad všichni
bez rozdílu měli odložit nepodstatné věci na dobu pozdější a alespoň
trochu se v klidu zamyslet.
A proto, že toho času, který nám zbývá do onoho dne, je velice
málo, popřeji všem lidem dobré vůle klidné rozjímání v přípravách na
vánoční svátky, jejich příjemné prožití a hlavně klidný příchod nového
roku.
Oldřich Tiefenbach, starosta obce

Obsah:








Jak se žije v Hnojicích...
Představujeme Zemědělské družstvo
Rozhovor s pracovníky Obecního úřadu
Střípky z ObÚ i odjinud
Podzim v mateřské škole
Reportáž ze sokolského nácviku
Myslivecké sdružení v Hnojicích
Občanské sdružení Hagnózek ve
spolupráci s Obecním úřadem Hnojice si
vás dovoluje pozvat na vystoupení
souboru Pomněnke s názvem

Malé vánočni přiběh
pásmo hanáckých koled, tanců a scének

+ dětský koncert - děti
navštěvující ZUŠ Vám zahrají, co umí.
+ koncert hnojické scholy –
výběr vánočních písní
Kdy: 27. 12. 2005 v 17:00
Kde: V kulturním sále OÚ Hnojice
SRDEČNĚ VŠECHNY ZVEME!
Malé vánočni přiběh v podání souboru Pomněnke na šternberském hradě, 17. 12. 2005

Jak se žije v Hnojicích dětem z MŠ
aneb Čím budu až vyrostu…
Děti, jak se vám líbí v Hnojicích?
Dobře!!!
Kdo by chtěl bydlet někde jinde než v Hnojicích?
Já ne, já ne, já taky ne, já bydlím ve Šternberku, my jsme se
přestěhovali do Velké Bystřice, já bych chtěl bydlet raději v Olomouci,
protože tam mám tatínka.
A jak se vám líbí ve školce?
Dobře!!! Ale já jsem radši doma, mám tam psy a morčata. A já mám
zase čtyři psy. Jednoho v Hnojicích, jednoho na Kopečku, jednoho ve
Stádle... A babičce Čudové furt zdechají ryby...
Aha, vidím, že ten rozhovor asi nepůjde tak, jak jsem si plánovala,
ale nevadí, uděláme to jinak.
S čím si ve školce nejraději hrajete?
S hračkami! S panenkou Šušu. Nejraději si hraji s poštou a s Míšou a
s Matesem a s Adamem. A já zase s hasičema (stavebnice – pozn. pí.
ředitelky). A já s panenkami, vařím jim omáčku.
Děti, čím byste chtěly být, až vyrostete?
Já bych chtěla být zvířecí doktorkou na všechna zvířátka. Malý i
velký. (Leonka). Já popelářem jako můj děda. (Ale tvůj děda je přece
silničářem – pozn. pí.ředitelky) Tak silničářem bych chtěl být… (Adam).
Já budu traktoristou a bud jezdit aji s ostatníma strojema. (Michal). A já

prodavačkou a budu prodávat kokina a
zmrzlinu (Lucinka).Já chci být náklaďákem a
budu jezdit v družstvu! (Mirek). Já bych
chtěla být kadeřnicí (Adélka). Já budu taky
silničářem. A shrnoval bych sníh a spravoval
bych díry aby se nejezdilo špatně (Péťa). Já
bych chtěla být doktorka ale zvířecí ne. Ta
jenom na lidi, na velké i malé. Třeba bych je
operovala. (Simonka). Já budu učitelkou. A
koho budeš učit, malé děti nebo velké? Malé
ve školce. A co uděláš, když Tě budou zlobit?
To ještě nevím… (Kačenka).
Ale já vím. Na Hnojice ani jedna
stížnost!!! A navíc takhle úžasné plány do
budoucna! No není to s těmi našimi
nejmenšími skvělé?
S Leonkou Kaliánovou, Adamem Novákem,
Michalem Rácem, Lucinkou Maďovou,
Mirkem Synkem, Adélkou Tománkovou,
Péťou Smrčkem, Simonkou Stejskalovou a
Kačenkou Andrýskovou, tedy s dětmi,
které byly zrovna toho dne ve školce, si
povídaly Hana Fišerová, Ludmila Hrubá a
Oldřiška Vašíčková.

Rozhovor s pracovníky
Obecního úřadu
Tři roky má Obecní úřad stálého zaměstnance pro práce
technického a údržbářského typu. Je jím pan Petr Novák
z čp.130. Letos v dubnu byli přijati další dva pracovníci, oba
na dobu určitou od dubna do konce listopadu 2005. Pan
Dalibor Střípek z čp. 65 a pan Petr Janda z čp. 129 byli
zaměstnáni formou veřejně prospěšných prací, převážnou část
jejich mzdy dotoval Úřad práce Olomouc. Petr Novák dělá
v sezóně zároveň šéfa této pracovní skupiny. Rozhovor se
všemi třemi pracovníky byl veden 28.11.
Kdo vám zadává práci a kdo ji kontroluje?
Úkoly nám zadává starosta, zároveň si práci kontroluje. O
některých pracech, které se sezónně opakují, např.sekání
trávy, odklízení sněhu apod., víme sami, že je máme dělat.
Je starosta přísný?
Je přísný ale zároveň ví, že na nás je spolehnutí.
Kdo vykonával práce ve vesnici před vaším přijetím
do pracovního poměru před třemi lety? (dotaz na p.
Nováka.)
Byli to mladí muži na civilní službě, střídali se. (Tato
možnost dnes již ale neexistuje, civilní služba byla zrušena –
pozn. redakce).
Které konkrétní práce jste v této sezóně v obci dělali?
Vysadili jsme 60 dubů v lokalitě kolem vysílače Telecomu a
dosazovali i další stromky, převážně duby, javory, lípy. Čistili
jsme kanály a dělali rigoly kolem obrubníků. Likvidovali jsme
černé skládky. Nerozložitelné odpady z těchto skládek je
potřeba na náklad obce odvážet do Šternberka do firmy Remit.
Rozložitelné odpady vozíme do lokality „Proutník“ (za obcí
směrem na Moravskou Huzovou). Tam je zároveň s listím,
které zde rovněž navážíme, a se zeminou, která se zde naváží
ze stavby nových rodinných domků, kompostujeme.
Komposty je možné využít třeba k vysazeným stromkům. V
„Proutníku“ zároveň pálíme různé odpady, pokud je to
potřeba.
To kompostování je dobrý nápad. Koho to napadlo?
Našeho starostu. Děláme i drobné opravy v obecních
bytech a v Mateřské škole, opravovali jsme starý kamenný
most na moštánské hrázi, který se částečně rozpadal. Dělali
jsme různé práce na hřbitově – odstraňovali zbytky pomníků a
obrub hrobů, naváželi zeminu, začali jsme budovat urnový
háj. V sezóně dá dost práce sekání trávy a vyřezávání náletů.
Letos jsme např. mj. upravovali plochy na katastru směrem na
Žerotín. Podle potřeby děláme i postřiky herbicidy. V zimě
odklízíme sníh, dělá se údržba na mechanizaci.
Podle vás je práce příliš, málo nebo tak akorát?
Určitě tak akorát (shodli se všichni tři pracovníci).
Jaké je vybavení mechanizací?
Máme dva křovinořezy, jednu sekačku starší bubnovou a
jednu novou, “malý“ traktor s vlečkou a radlicí na sníh.
Potřebovali byste nějaké další vybavení?
Ani ne, je docela dostačující.
Co by se mělo podle vašeho názoru ve vesnici opravit
v nejbližších letech?
Od doby, co se dělal plyn a voda, jsou ve špatném stavu
chodníky. Ale myslíme si, že se vyplatí je opravovat až po
zavedení kanalizace, dřív ne (shodují se pánové Novák a
Střípek). A kostel by mohl dostat novou fasádu, byl by určitě
hezčí (dodává Petr Janda).
Poslední otázka je pro pány Střípka a Jandu. Přijali
byste v příštím roce opět pracovní nabídku na tutéž
práci, kdyby taková nabídka z ObÚ byla?
P.Janda: Já určitě.
P.Střípek: Já možná taky, pokud nebudu mít do té doby
něco stálého.
Za rozhovor děkuje Hana Fišerová

V sobotu 14. 1. 2006 se koná
v sokolovně Sokolský ples.
Začátek ve 20.00, k tanci i
poslechu hraje skupina Re-bell.
Vůbec neváhejte a určitě přijďte!

Střípky z OÚ i odjinud
(důležité, zajímavé...)
 5.11. zájezd do MD v Olomouci na operu
Rusalka, 3.11 Mikulášská nadílka pro děti, 15.12.
adventní koncert v hnojickém kostele - vše akce
OÚ - chválíme!
 pí.
Adamovou,
která
nastoupila
na
mateřskou dovolenou, nahradila na OÚ paní
Jindřiška Pilíková, která má dlouholeté
zkušenosti s prací na OÚ v Pňovicích
 v naší obci již funguje bezdrátové připojení k
internetové síti a první šťastlivci je využívají za
paušální poplatek 300,-.Kč/měsíc. Kdo se chce
také připojit, ať se informuje na OÚ a kdo si ještě
nevyzvedl vratnou zálohu 500,-.Kč, ať tak učiní
v úředních hodinách
 dle informace p. starosty je možné od ledna
bezplatně surfovat po internetu v místní
knihovně, bude se jednat i o rozšíření
otevírací doby v knihovně
 vánoční mše svaté v kostele Nanebevzetí Panny
Marie se konají na Štědrý den v 20:30, na Boží
hod vánoční a na sv. Štěpána v 8:30
 maškarní sokolský bál se koná v sokolovně
3. 3. 2006 od 20.00, hraje skupina Gama.
Bývá plno, doufáme, že bude zase! Vedení
Sokola velmi uvítá, když členové přijdou
pomoci při úklidu před i po plesech
 výstava fotografií
Honzy Koláře slíbená
v minulém čísle zatím neproběhla, ale na jaře to
snad vyjde
 všimli jste si, že před MŠ vysadili pracovníci
obce novou lípu? Financoval ji pan Vít
Tiefenbach - děkujeme!
 zastupitelstvo obce jednohlasně odhlasovalo
neinvestiční finanční příspěvek z rozpočtu obce
na rok 2005 Občanskému sdružení Hagnózek
Hnojice ve výši 60.000,- Kč na zakoupení
hudebního nástroje - cimbálu
 proběhlo výběrové řízení a zastupitelstvo
vybralo firmu, která bude dělat projektovou
přípravu na kanalizaci v Hnojicích
 odvozy tuhého domovního odpadu v 1.čtvrtletí
2006: 12.1., 26.1., 9.2., 23.2., 9.3., 23.3.
 sběr nebezpečných a objemných odpadů 11. 3.
2006 ( další termín bude na podzim)

Představujeme Zemědělské
družstvo Hnojice
Vážení čtenáři,
Ve svém příspěvku bych vás chtěl seznámit
s počátky i současností Zemědělského družstva
Hnojice, které vzniklo odloučením od bývalého JZD
Zlatý klas Štěpánov v roce 1991.
Družstvo začalo hospodařit s majetkem ve výši
49.766 tis. Kč na zemědělské půdě o výměře 637 ha a
zaměstnávalo 71 pracovníků, z toho 8 THP. 

Hospodaření družstva bylo zaměřeno na tradiční zemědělskou
činnost v oblasti úrodné Hané bezvedlejších činností (přidružené
výroby apod.) V rostlinné výrobě byly pěstovány jako hlavní
plodiny pšenice ozimá, ječmen jarní a cukrovka, okrajově
luskoviny a samozřejmě pícniny a plodiny pro zajištění krmné
základny pro živočišnou výrobu. ŽV byla zaměřena na chov skotu
a drůbeže. K 31.12 1991 bylo zastájeno celkem 560 ks skotu, z toho
206 dojnic, a vyrobeno bylo 771 tisíc litrů mléka. U drůbeže
převažovalo zaměření na chov nosnic a brojlerů, v menším
množství odchov kuřic. Chov drůbeže byl však vzhledem ke
značné ztrátovosti a potížím s odbytem vajec v roce 1994 zrušen.
Budovy na drůbežárně byly následně odprodány novým majitelům.
V roce 1992 byla podle zák. 42/1992 provedena transformace
družstva. Na základě schváleného transformačního projektu bylo
stanoveno k rozdělení 34.029 tisíc čistého jmění družstva mezi 308
přihlášených oprávněných osob. Tímto aktem se stalo 308
fyzických osob majetkovými podílníky družstva. Družstvo se
průběžně s podílníky finančně vyrovnává. V prosinci 1992 bylo
zvoleno představenstvo transformovaného družstva ve složení:
Ing.Miroslav Vrana - předseda družstva, Josef Švancer místopředseda, Ing. Miroslav Dřímalka, Karel Ambrozek a Vojtěch
Štarnovský - členové představenstva.

Stav družstva k 1. 12. 2005
Počet pracovníků - 35
Obdělávaná půda - 853 ha
Představenstvo družstva: Malaska
František - předseda, Ing. Heža Oldřich místopředseda, Ambrozek Karel, Svozil
Jaroslav, Štarnovský Vojtěch - členové
představenstva.
Na závěr krátkou vizi do budoucna.
Hospodaření v dalších letech nebude lehké.
Projeví se diskriminující postoj EU k novým
členským státům, které v letošním roce mohou
pobírat pouze 65% dotací včetně domácího
dorovnání oproti původním členským zemím.
V rámci EU máme být srovnatelní na trhu, ale
nemáme
srovnatelné
výchozí
podmínky.
Poznamenají nás i nízké výkupní ceny obilovin,
které budou trvalejšího rázu. Sladovnický ječmen
- cena nižší během dvou let o 25%, potravinářská
pšenice o 35%. Výrazný pokles cen je v příštím
roce očekáván i u cukrovky. Musíme si zvykat na
stále těžší podmínky v hospodaření a hledat
cesty, jak tyto, doufám přechodné, situace
zvládat.
Jménem všech pracovníků ZD Hnojice přeji
všem čtenářům Hnojického Expresu příjemné
prožití svátků vánočních, hodně pohody a zdraví
do Nového roku.
František Malaska, předseda ZD Hnojice

Podzim v mateřské škole

Vzhledem k omezenému prostoru se nemohu zabývat
jednotlivými léty, takže dále krátce a obecně k patnáctileté historii
družstva. Po celou tuto dobu bylo hospodaření převážně ziskové,
což vytvářelo podmínky k rozsáhlým investicím do družstevního
majetku. Za dobu trvání družstva bylo proinvestováno 62.000.000,Kč, zejména do strojů na přípravu půdy, traktorů, sklízecích
mlátiček, přepravních prostředků a strojního zařízení v živočišné
výrobě. Další finanční prostředky byly vynaloženy na rekonstrukce
kravínů, teletníku, vybudování silážních žlabů a skladovacích
prostor a také na nákup jalovic.
Během uplynulé činnosti nás postihly i horší dny, ze kterých jen
připomenu dvakrát hromadné úhyny brojlerů a požárem zničený
starý kravín.
Po celou dobu hospodaření byly zvyšovány výnosy u
jednotlivých plodin. Došlo i k výraznému nárůstu užitkovosti dojnic
za cenu investic do stájí a postupného přechodu k mléčnému
holštýnskému plemenu.
Pro porovnání uvádím malý přehled výrobních ukazatelů:
Prům.výnos
q/ha
1991
2004

1991
2004

pšenice ozimá

ječmen jarní

cukrovka

66,8
97,0
Skot celkem/
z toho ks krav
560/206
513/260

63,3
81,2
dojivost
litr/ks
9,2
20,5

440,3
657,7
dodávka
mléka
771
1.850

Ve školním roce 2005/2006 bylo do mateřské
školy zapsáno 24 dětí, z toho pouze 5 dětí
starších. Na 1. třídní schůzce jsme se s rodiči
rozhodli ukončit podzim společným „průvodem
strašidel“. Rodiče měli za úkol vydlabat dýně a
obléknout děti za „strašidla“. Přistupovali k úkolu
velmi zodpovědně, dýně byly vyřezané s fantazií
a nazdobené přírodninami a rozsvícené nás pak
ráno vítaly celý týden. Všechny děti přišly v
maskách a mohli jsme vyrazit s lampionky a
básničkou k plnění úkolů. Na připravených
stanovištích děti houkaly „na sovy“, chytaly
netopýra, hledaly „podzimníčky“ v pytli plném
listí... Po splnění úkolů jsme se všichni přemístili
do školky, kde vypuklo „štrůdlíčkování“ a pití
šípkového čaje. Původní záměr byl, že každá
maminka upeče svůj štrůdl a při posezení si
budou recepty vyměňovat. Pro velkou účast
tatínků, maminek, babiček a prababiček, však na
výměnu téměř nezbyl čas.
V listopadu jsme také viděli“ Pirátskou
pohádku“ v divadle v Uničově, pro děti byla jízda
autobusem do divadla nevšedním zážitkem.
Adventní období nemusí pro děti znamenat
jen těšení se na dárky, i ony se aktivně zapojují.
Na besídku si připravily příběh o Ježíškovi a
veršovanou pohádku o čertech a Kašpárkovi
.Odměnou jim byla přítomnost Anděla a Mikuláše
s nadílkou. Opět musíme vyzvednout zájem a
pomoc rodičů při přípravě kostýmů k besídce.
Co jsme ještě zažili ?
 divadlo „Vánoční pohádka“
 pečení a zdobení perníčků a perníkové
chaloupky

 zdobili jsme vánoční stromek ve školce a před MŠ
pro zvířátka
 seznamovali jsme se s vánočními zvyky - děvčata
házela střevícem, trhali jsme“barborku“, rozkrajovali
jablíčka apod.
Co nás ještě čeká do vánoc?
 maňáskové divadlo
 výroba vánočních ozdob - společná akce s rodiči
 „vánoční koledování v obci“ - pokud počasí dovolí
Ještě k výzdobě před mateřskou školou. I když je
náročná na přípravu a čas, děti i zaměstnanci ji vytvářejí
rádi a mají vždy velkou radost z výsledku . Těm, kteří
nám výzdobu ničí, děti vzkazují :“Čert, aby vás vzal!!!“
Všem ostatním přejí pěkné vánoce !
P.S. Pokud „barborky“ do Štědrého dne vykvetou,
bude ve školce svatba!“
Ludmila Hrubá, ředitelka MŠ Hnojice

Myslivecké sdružení
v Hnojicích
Myslivecké sdružení v naší obci má v současnosti 12
členů a obhospodařuje 930 ha honitby. 8 členů sdružení
je z Hnojic, 2 z Lužic, 1 ze Šternberka a 1 bydlí
v Olomouci, ale pochází z Hnojic. Nejmladšímu členovi
je 26 let, ale téměř ¾ členů jsou v důchodovém věku.
Vojtěch Sládek je členem místního sdružení od svých
17ti let; v tomto roce se stal předsedou sdružení a
nahradil ve funkci pana Miroslava Poláka.
Jak si pan Sládek vysvětluje nezájem zejména
mladých lidí o myslivost? V honitbě za posledních 10-15
let stále klesají počty drobné zvěře - zajíců, koroptví,
bažantů. S tím souvisí nižší četnost honů, nízké úlovky
a následně i nižší atraktivnost činnosti mysliveckého
sdružení pro případné nové členy.
Ještě před 20-25 lety bylo možné v naší lokalitě
ulovit cca 200-300 zajíců ročně, v současnosti to není za
rok ani 10 kusů. S koroptvemi je situace obdobná, u
bažantů ještě daleko horší. Pro drobnou zvěř nejsou
v honitbě dobré podmínky, což je jev obecný. Stále se
zvyšující intenzifikace v zemědělském hospodaření
(obrovské nechráněné plochy, likvidace remízků,
monokultury jedné plodiny, chemické postřiky) a stále
vyšší podíl používání těžké mechanizace drobné zvěři
nesvědčí. U vysoké, zejména srnčí zvěře, je situace
lepší. Stavy jsou vyšší a ročně je možno v honitbě
odstřelit cca 8 i víc kusů.
V letošním roce vysadili členové Mysliveckého
sdružení v Hnojicích velké množství sazenic smrků,
převážně v remízkách honitby. Jinak se ale z důvodů
menších personálních a technických problémů činnost
sdružení mírně utlumila, pan Sládek však věří, že do
budoucna opět dojde k oživení. Důležitá je podle něj i
spolupráce s obcí a těší ho, že současný starosta má o
spolupráci velký zájem a sám ji nabízí. Myslivecké
sdružení má v majetku chatu (za vesnicí směrem na
Moštánky), kde byly dříve pořádány i schůze nebo
posezení po honech. Možná jste si někteří všimli i
četných mysliveckých posedů na pozemcích honitby.
Jeden z členů sdružení je nejen z vlastní iniciativy staví,
ale i obětavě shání stavební materiál.
A plány do budoucna? Jsou jednoznačné a jsou
zároveň i ideálem. Více zvěře a potažmo více členů,
nejlépe mladých!
Zaznamenáno z rozhovoru
s panem Vojtěchem Sládkem
- haf -

Jedna, dvě, tři, čtyři, pět…
Je pondělí 17.00, v tělocvičně TJ Sokol v Hnojicích začíná
10 děvčat a děvčátek cvičit. Stále ale přicházejí další a během
pár minut je jich už 16 a dva šikovní kluci k tomu. „Jedna,
dvě, tři, čtyři, pět, levá ruka, pravá ruka, otočit na Janu...“.
Sleduji nácvik sokolské skladby „Počitadla“ po mladší žáky a
žákyně, kterou s dětmi nacvičuje Pavla Šperlichová. Když se
později dovídám, že je to teprve třetí nácvik, nechce se mi
tomu věřit. Podle toho, jak to jde, bych tipovala tak šestý,
sedmý.
XIV. Všesokolský slet bude v červenci 2006 v Praze. 18.
6. 2006 mu bude předcházet slet v Olomouci. Bylo by
skvělé, kdybychom ještě předtím měli možnost vidět všechny
nacvičené sokolské skladby (protože kromě žáků cvičí u nás
ve vesnici i muži a ženy) přímo v Hnojicích.
„Jedna, dvě, tři, čtyři, pět, levá ruka, pravá ruka, otočit na
Petru...“. Prvňáci, kterých je tu dost, se tuze snaží udržet krok
s těmi většími, osmáky a deváťáky. Že by je to tak bavilo? A
jak to, že to ty velké baví s těmi malými? Musí se jim to víckrát
ukázat, zdržují, a kdo vůbec ty holky a kluky donutil cvičit?
Nebo je nikdo nenutil? Musím se jich pak zeptat. A vůbec , ta
skladba se mi zdá zajímavá, ale dost těžká.

Jestli s touto skladbou pojedou mladší žáci na slet do
Prahy, zatím není jisté, ale v Olomouci a v Hnojicích se
předvedou určitě. Ono to také není levná záležitost. Rodiče
musí dětem zaplatit dresy, celý pobyt v Praze, cestu. A vidím
tu i sourozence. Tak koho tady znám: Bětka Niklová, Jiřinka
Švancerová ,Jana Stejskalová, Gábina Tichá, Terezka Silná,
Eliška Kořenková, Petra a Romana Žváčkovy, Madlenka a
Maruška Slimaříkovy, Anička Tiefenbachová, Verunka
Elšíková, Maruška Vyhnánková, Jana Majerová, Alice
Tiefenbachová, Terezka Macháčková, Maruška Dřímalková,
Sabina Ulmanová a to nejlepší nakonec - Danek Šperlich a
Mirek Kořenek.
Skladba „Počitadla“ Nácvik končí, ještě dva
nacvičuje sestra Pavla
dotazy na závěr: „Děcka, je ta
Šperlichová, asistují Jana
skladba těžká? Néé, není, tak
Majerová a Petra
středně, spíše lehká... A proč
Žváčková
vůbec chodíte každý týden
Skladba „Chlapáci II“ nacvičovat?
Protože
rádi
nacvičuje bratr Jiří Bajer
cvičíme! Protože nás to baví!!
a 20 mužů + 2 ženy
Protože jsme rády s Pavlínkou
Skladba „Léto“ Šperlichovou!
nacvičuje sestra Lenka
Nevěříte? Tak se běžte na
Zelinková a 7-9 žen
nácvik podívat sami a zeptejte
se dětí osobně.
V příštím čísle se podíváme na nácvik mužů a žen a
zhodnotíme, jak to jde jim.
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