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Vážení spoluobčané ,
v tomto prvním čísle roku 2006 bych chtěl provést krátkou rekapitulaci
roku uplynulého a přiblížit vám plány na následující období roku 2006.
V roce uplynulém se nám mimo běžného chodu obce a obecního úřadu,
včetně neziskových organizací a složek zřízených obcí, podařilo realizovat také
několik poměrně větších oprav a investic.
Po předcházející rekonstrukci sociálních zařízení mateřské školy jsme
pokračovali výměnou oken a vchodových dveří na celé budově, v celkové ceně
263 000,- Kč. Důvodem byl jejich nevyhovující stav a značný únik tepla.
V dalších etapách bychom se měli zaměřit na rekonstrukci topného systému
mateřské školy, abychom snížili energetickou náročnost budovy. Velice důležité
bude najít způsob využití celého druhého nadzemního podlaží, abychom jej
nemuseli vytápět bezúčelně.
Byly dokončeny opravy budovy Obecního úřadu. Poslední etapou
rekonstrukce ObÚ, jak jste jistě postřehli, byla výměna oken, rekonstrukce
vstupních dveří a oprava fasády. Cena díla byla 458 000,- Kč a 200 000,- Kč jsme
získali na dotaci z Programu obnovy venkova od Krajského Úřadu Olomouc,
výměna oken dále přišla na 63 000,- Kč.
V rámci programu Péče o krajinu bylo realizováno osázení příkopu za
stanicí Eurotelu „Nad rybníkem“ a kolem potoka Kamínky směrem k Babicím.
Až čas ukáže, jaký efekt bude výsadba mít - kvůli častému poškozování výsadeb
v minulosti.
Za zmínku také stojí připojení cca třiceti domácností bezdrátově na
Internet prostřednictvím společnosti Fofrnet s.r.o.
Na letošní rok připravujeme hned několik investičních akcí, začnu od těch
větších. Na jednom z prvních míst bude rekonstrukce prvního nadzemního
podlaží záložny, kde by měla vzniknout nová sociální zařízení. Prostory
poštovního úřadu by měly doznat změn v tom smyslu, že budou zmenšeny, a
tím vzniknou prostory pro obvodního lékaře, včetně čekárny. Součástí bude
celková rekonstrukce elektroinstalace a výměny podlah. Jedná se vlastně o první
etapu rekonstrukce celé budovy. V další etapě by měly ve druhém nadzemním
podlaží a v podkroví vzniknout celkem tři bytové jednotky. (pokračování vevnitř)
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2. 4. 2006 je Smrtná neděle
... a děvčata z folklórního souboru
Pomněnke
budou
„chodit
na
jedlečko“. Pokud u vás v minulém
roce nezazvonily a vy budete chtít,
aby letos přišly i k vám, napište na
lístek své jméno a číslo domu a vhoďte
jej do schránky u Švancerů ml. Děvčat
a děvčátek by mělo být asi 20.

← Nejpůvabnější část TJ Sokol
Hnojice (zleva): cvičitelka Lenka
Zelinková, Oldřiška Vašíčková,
Eva Niklová, Jarka Svozilová, Míša
Naňáková, Ivana Tiefenbachová,
Pavla Šperlichová.
Milí čtenáři, již teď vás zveme na

sletové vystoupení
TJ Sokol
27. 5. na hřišti v Hnojicích
(reportáž z nácviku mužů a žen na
XIV. Všesokolský slet v Praze si
můžete přečíst na stranách 3 a 4)
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(pokračování z první strany)
Letošní první etapa bude řešit
rozvody energií a vody pro tyto bytové prostory tak, aby se
v budoucnosti nemuselo do prvního nadzemního podlaží již
zasahovat.
Dále máme připravenu komplexní rekonstrukci sochy Svatého
Jana Nepomuckého, která se nachází v blízkosti sakristie kostela.
Protože se jedná o památkové chráněný objekt, podařilo se nám na
rekonstrukci, která nás přijde na cca. 220 tisíc korun, získat dotaci ve
výši 50 tisíc korun.
Také budou pokračovat práce na stavbě komunikace kolem
stavebních míst v Rybníku. Toto bude nezbytné proto, že
z původních 22 stavebních míst nám zbývá prodat poslední čtyři a
první stavebníci se již chtějí stěhovat.
Bohužel, nepodaří se nám v předpokládaném rozsahu opravit
cestu k bytovkám, jelikož jsme nedosáhli na předpokládanou dotaci.
Opravu zřejmě omezíme na úsek, kde cesta ústí na státní silnici III.
třídy, která je v nejhorším stavu.
V úseku životního prostředí bychom měli provést již léta
uvažovanou výsadbu na loučce U Pastvy. Je velmi pravděpodobné,
že tato akce bude plně hrazena z příslušného dotačního titulu
Ministerstva životního prostředí.
Mimo výše uvedené akce se uvažuje o dílčích opravách
chodníků v obci. Mimo jiné za tímto účelem zřizuje obec 3 nová
pracovní místa, nejlépe pro místní občany v současnosti evidované
na úřadu práce. Po ne zrovna dobrých zkušenostech z minulých let
můžeme jen doufat, že se tato místa podaří obsadit.
Možná se někdo pozastaví nad termínem „dílčí oprava
chodníků“. Toto uvádím proto, že jsme uzavřeli smlouvu o dílo
s projekční kanceláří AQUA PROCON a. s., dle které bude
v podzimních měsících dohotovena projektová dokumentace na
komplexní jednotnou kanalizaci obce, včetně čističky odpadních
vod. Na základě této dokumentace bude vyřízeno územní
rozhodnutí, které nám umožní ucházet se o dotaci na stavbu celého
díla. Protože předpokládaná cena kanalizace a čističky odpadních
vod se pohybuje kolem 40 mil. Kč, připadá v úvahu jedině dotace
dosahující 80% celkové investice. Celkové opravy komunikací a
chodníků připadají v úvahu z praktických důvodů až po zmiňované
kanalizaci a čističce.
Za zmínku ještě stojí oprava vnitřních omítek obecních bytů na
čp. 91, kde zřejmě díky značně nekvalitním pracem při rekonstrukci
bytů, prováděným bývalým Okresním stavebním podnikem ve
Šternberku, dochází k výskytu vzlínající vlhkosti, a to v neúnosné
míře. Hledáme cestu finančně únosného řešení. S touto opravou
přímo souvisí omezení užívání těchto bytových prostor, které je
hlavně v některých případech velmi těžce řešitelné díky neexistenci
náhradního ubytování v naší obci.
Na závěr se zmíním o připravovaném odprodeji středotlakého
plynovodu, který je podmíněn zavkladováním věcných břemen do
katastru nemovitostí. Bohužel, v době výstavby nebyla věcná
břemena řešena, proto je budeme nuceni řešit teď a již nyní víme, že
se bude jednat o úkony značně náročné jak po stránce pracnosti, tak i
finanční.
Tímto bych skončil. Z pochopitelných důvodů uvádím jen akce
většího rozsahu. Pokud by kdokoliv z místních občanů, případně
vlastníků nemovitostí v naší obci měl zájem se dozvědět více,
prosím, aby se zúčastnil některého ze zbývajících veřejných zasedání
zastupitelstva obce, jejichž termíny najdete na úřední desce obce.
Oldřich Tiefenbach, starosta obce Hnojice

Jak se žije v Hnojicích...
tentokrát podle členů
obecního zastupitelstva
Eva Kolářová
„Žiji v Hnojicích již 20 let. Musím říct, že se
za tuto dobu mnohé změnilo, například zásobování.
Tři místní obchody mají otevřeno téměř celý týden.
Konečně jsou opraveny některé veřejné budovy.
Myslím, že nejen mne trápí, jak obrovským
způsobem narůstá provoz aut v obci, a to hlavně
nákladních. Tím se snižuje naše bezpečnost a kvalita
našich silnic. Jinak co se týče sportu, je výborné si
vyjet přes pole na běžky, v létě zase vyrazit na kole,
třeba jen do práce. Takže celkově shrnuto se mi tu
líbí.“
Jarmila Rýznarová
„Každý člověk má názor na život v Hnojicích jiný.
Někdo je určitě spokojený s tím, co je, někdo má
úplně jiné představy. Určitě je spousta věcí, které se
dají v obci vylepšit. Proto by se občané měli
zúčastňovat zasedání zastupitelstva, aby zde mohli
sdělovat své názory a návrhy veřejně. Kulturní akce
v obci jsou celkem na dobré úrovni, i když účast
občanů na nich někdy není taková, jaká by měla být. I
po stránce zvelebování obce dochází k určitým
změnám, ale všechno chce čas a finance. Aby se nám
život v obci líbil, každý bychom k tomu měli trochu
přispět.“
Jiří Slimařík
„Sám bych rád věděl, jak se občanům žije.
Málokdo to přijde na zasedání říct, málokdo se
zajímá, co se v obci děje. Často se lidé začnou zajímat,
až už je rozhodnuto. Nebo je chyba na naší straně?
Máte dostatek informací? Já si myslím, že by se pro
občany v Hnojicích dalo udělat víc dobrého,
kdybychom byli jako zastupitelé aktivnější, kdyby
jednání byla věcná a probíhala v klidné atmosféře,
informace o projednávaném byly včas připraveny a
zastupitelům k dispozici... Tak prosím, zajímejte se
všichni více, o čem budou jednání, co se připravuje a
plánuje. V letošním volebním roce toho nebude málo.
Jsme zastupiteli díky vám, občanům, jsme tu
především pro vás. Měli bychom vám více
naslouchat. A to nejen před volbami, kdy je o voliče
mimořádný zájem...“
Roman Knob
„V obci žijeme již šest let. Ze začátku se na nás
každý díval přes prsty, protože jsem sem přišli jako
cizí ze Šternberka a nikoho tady neznali. Postupem
času jsme se seznámili s blízkými sousedy a bylo to
lepší. Co nás nejvíce zde zaskočilo, bylo a je stále
špatně zásobené prodejny, hlavně se základními
potravinami. Občané udržují obec čistou a je to
krásný pocit oproti městu. Dostupnost autobusové
dopravy do vzdálenějších obcí se mě až tak netýká,
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protože cestuji autem, ale děti se nemohou
zúčastňovat zájmových kroužků při DDM
Šternberk, protože se už nedostanou zpět
do obce. Co se týče Sokola v naší obci, tak
bych rád podotknul, že naši kluci chodí
cvičit pravidelně každou středu, ale stále je
to málo, co Sokol zde nabízí pro mládež.
Komunikace v obci jsou v dost špatném
stavu, zvlášť po proběhlé zimě, průjezdy k
domům jsou bahnité, takže čistou botou
neprojdete ulici. Místní družstvo se v době
prací na poli chová, jako by jim patřila celá
obec, a chci zvlášť zmínit znečišťování
komunikace při těchto pracích. Kdyby si to
aspoň po sobě řádně uklidili! Velice se mi
líbí, že obec umožnila na místní poměry
rozsáhlou výstavbu nových rodinných
domů. Oproti jiným obcím jsem rád, že
naše obec (i když máme jen omezený
rozpočet financí) udržuje v provozu poštu
a dětskou školku, jiné obce toto již pro
finanční náročnost zrušily. Co na závěr
uvést - no, jsem rád, že zde mohu žít se
svojí rodinou, v tak klidné a pěkné obci.“
Ing. Jarmila Hubáčková
„V Hnojicích bydlím 18 let. Chtěla bych
něco
pro
mladé,
protože
máme
sedmnáctiletého kluka Tomáše. Mladí by
chtěli vybudovat rampu pro skateboard a
lépe zpřístupnit místní sokolovnu. Co mě
ale nejvíce trápí, tak to je příjezdová cesta
k místním bytovkám, kterou bychom chtěli
nechat opravit..“

Editorial
Milí čtenáři,
pouze za sebe vám chci říci pár slov: těší mě, že
starosta obce podrobně rozepsal, co se v obci
udělalo a co se plánuje, je to podnětné čtení. Jsem
ráda, že se všichni zastupitelé vyjádřili v rubrice
Jak se žije..., vážím si toho, že paní Šišmová
sděluje svůj názor na problém, který ji trápí (a
nejen ji). Také děkuji za vstřícnost panu Richardu
Krištofovi z firmy Flexo s.r.o. Mimochodem, byla
jsem si prohlédnout provoz a překvapila mne
vysoká úroveň v této hnojické firmě ve všech
oblastech. Panu Bohumilu Krčkovi vyjadřuji svůj
obdiv nad úžasně zajímavým zpracováním historie
osvobození Hnojic („pane Krček, četla jsem to už
třikrát!“), Oldřichu Polovi, jeho dceři Ivaně a paní
Polové starší díky za dobré připomínky i ochotu a
tentokrát výjimečně chci poděkovat i Verči
Fišerové, která má vždy na starosti grafickou
úpravu. A to za to, že z vlastní iniciativy
zpracovala téma velikonoce. Mějte se hezky a
prosím: pište, vyjadřujte se, klidně se zastavte...
Hana Fišerová
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Tomáš Nikl
„Kdo je to zastupitel? Je to občan, který byl ve volbách zvolen do
zastupitelstva obce. Co se od zastupitele očekává? Jistě se očekává, že bude
pracovat ve prospěch obce a občanů. Formy této práce mohou být různé.
Každý zastupitel má určitě nějaké konkrétní schopnosti a znalosti, které
může nabídnout (spolu s určitým množstvím svého času) ve prospěch obce.
Je ovšem pravda, že člověk může být pro obec užitečný a může vykonat
spoustu práce ve prospěch obce, aniž by při tom nutně musel být členem
zastupitelstva. Existuje ale jedno právo, které náleží pouze členům
zastupitelstva, a to je právo rozhodovat o nejdůležitějších záležitostech obce.
Aby mohl zastupitel rozhodovat dobře, měl by samozřejmě být dobře a včas
informován o záležitostech, ve kterých bude rozhodovat. Měl by ve vlastním
zájmu tyto informace vyžadovat. A mělo by být v zájmu celého obecního
zastupitelstva, aby přístup k těmto informacím byl pro každého zastupitele
co nejsnadnější. Nuže, jak se mi žije v Hnojicích? Jako občanovi báječně. Jako
zastupitel bych si dokázal představit ještě určité zlepšení.“
Vít Tiefenbach
„Jsem místním rodákem a dovolím si některé věci zhodnotit. Řekl bych,
že v posledních letech se v obci mnoho věcí změnilo k lepšímu. I přesto
mnozí občané soudí dění skepticky, avšak myslím si, že v porovnání s
okolními vesnicemi jsme napřed. Pochopitelně, je více oblastí, kde je co
dohánět, avšak je důležité stanovit si priority .Dovolím si podotknout, že
životní prostředí, které si nemalou měrou vytváříme pro sebe a své budoucí
generace sami, je palčivým problémem a zamyšlení nás občanů je na místě.
Pamatuji si z dětských let, že v potoce byla hejna ryb, raci, na polích zajíci,
bažanti. Kde žijí dnes? Není to důsledek zemědělské velkovýroby? Zdá se
mi, že se vytrácí objektivnost myšlení občana, vše se podřizuje
ekonomickému tlaku zemědělské výroby, a pod tímto tlakem si vytváříme
budoucí životní prostředí. Nechceme se vymanit i z ostatních vlivů? Co naši
spoluobčané navštěvující památku našich předků (zdejší kostel)? Nechovají
se ortodoxně uzavírajíce se do komunity? Není to na škodu? Přes to všechno
nemám v úmyslu být kritikem, můj pohled občana-patriota je do budoucna
spíše pozitivní.“
Marie Polová (místostarostka)
„I když nejsem hnojická rodačka, mohu říci, že se mi zde žije dobře a jsem
docela spokojená. Do Hnojic jsem s rodinou přišla v roce 1991. Pracovala
jsem na místní poště jako doručovatelka, díky tomu jsem měla možnost
poznat místní obyvatele, pochopit jejich mentalitu, ale také vyslechnout jejich
přání, problémy a starosti. Postupem času jsem se zapojila do veřejného dění
v obci. Nebylo mi lhostejné, jak zde lidé žijí, a snažila jsem se v rámci svých
možností přispět ke zlepšení kultury a života na vesnici. Byl to také jeden
z důvodů, proč jsem přijala práci v zastupitelstvu obce. Všichni, kdo
pracujeme v sociální a kulturní komisi, se snažíme každoročně v rámci
zkvalitnění kultury na vesnici naplánovat programy pro všechny vrstvy
našich občanů. Například pro děti se pořádají výlety s různou tématikou, na
podzim mikulášská nadílka v místní sokolovně, pro milovníky divadelní
múzy se několikrát do roka chystá zájezd do Olomouckého divadla, v čase
předvánočním se již několik let pořádají adventní koncerty. Do této oblasti
spadá i společenská událost pod názvem "Vítání občánků", kterou má též na
starosti kulturní komise. Je škoda, že vynaložená práce se někdy setkává s
menším zájmem občanů. Občas jsou i negativní ohlasy na naši práci. Ale
bohužel, to už tak bývá. Člověk se nemůže nikdy zavděčit všem. Přesto mne
to neodrazuje v dalším snažení. Práce pro spoluobčany mě nejen uspokojuje,
ale vidím v ní i určitý smysl svého konání. Prosím, pokud někdo má jiný
návrh a nebo si myslí opak, má možnost své rozhodnutí vyjádřit v letošních
komunálních volbách. Jako zástupkyně Obecního úřadu a místostarostka
bych chtěla našim spoluobčanům popřát mnoho zdraví, štěstí a osobních
úspěchů do dalších let.“

4

Hnojické Expres 1/2006

Nácvik skladeb mužů a žen v Hnojicích pro XIV. Všesokolský slet
Ženy.
Cvičitelka Lenka Zelinková, Oldřiška Vašíčková,
Pavla Šperlichová, Ivana Tiefenbachová, Jarka
Svozilová, Eva Niklová, Míša Naňáková, chyběly jen
Marie Slimaříková a Eva Kolářová.
Že jim to slušelo i v teplákovkách a v bílých
sukních dresů z minulého sletu, to vidíte na
vlastní oči na fotografii z první strany. Že ke
skladbě s názvem „Léto“ je krásná hudba, (zčásti
je autorem Jiří Pavlica z Hradišťanu), o tom se
přesvědčíte, až se přijdete podívat v květnu na
vystoupení v Hnojicích. Také uvidíte, že skladba
je pohybově velmi náročná. A nebojte se, žen
nebude cvičit málo. Mělo by jich cvičit 36! Kromě
těch našich ještě přijedou ženy z Nákla a ze
Štěpánova, budou mít bílé dresy, modré a žluté
sukýnky, stuhy.... Vážení čtenáři, to si přece
nenecháte ujít!
Muži.
Když jsem se dozvěděla, že v tak malé
vesničce jako Hnojice nacvičuje skladbu „Chlapáci
II“ přes dvacet mužů, docela mi to vrtalo hlavou.
Jak je to možné? Vždyť kdybychom to pouhou
aritmetikou přepočítali na stotisícové město,
muselo by v tom městě nacvičovat tutéž skladbu
cca 4.000 cvičenců. Naprostá utopie. Ale jinak,
abych byla upřímná, jsem si nemyslela, že by mě
zrovna skladba mužů mohla nějak zvlášť
zaujmout. Budou to asi taková nějaká prostná
cvičení, myslela jsem si. To jsem se tedy
přepočítala, úplně mě to vzalo! Impozantní úvod
s velmi podmanivým hudebním motivem chorálu
„Kdož sú boží bojovníci“. Skladba rychlá,
absolutně
bez
hluchých
míst,
není
překombinovaná a možná i proto je tolik
působivá. Na to, že je pro muže, má kupodivu i

lehce taneční prvky, které ji velmi oživují, a má krásný a silný závěr.
Končí opět fanfárou na motiv „Kdož sú boží bojovníci“ a tisíce mužů
při ní stojí s pravou rukou na srdci... nádhera (to už si představuji ten
pražský slet!). Odpověď na otázku, proč tolik mužů chodí týdně
několik měsíců nacvičovat, jsem nezískala. Krčili rameny a rozpačitě
se usmívali, „to je tady takový zvyk, tradice, tady to vždycky tak
bylo“. Věkové rozpětí cvičenců v této skladbě je 17 - 66 let, nejmladší
je Míša Naňáková (kromě ní cvičí ještě s muži Lenka Zelinková a
Pavla Šperlichová), nejstarší je pan Josef Ošťádal, kterému tímto
vyslovuji svůj obdiv. A ten patří i cvičiteli, panu Jiřímu Bajerovi.
Vždyť je konec února a ta skladba je podle mne kompletně nacvičená!
Milí čtenáři a občané Hnojic, to prostě musíte vidět!
- haf -

Ve skladbě mužů „Chlapáci II.“ cvičí: Martin Bajer, Láďa Bajer,Jiří Bajer,
Radek Hrubý, Pavel Hubáček, Zdeněk Jurásek, Zdeněk Jurásek ml., Tonda
Kolář, Jaromír Gébl, Tonda Kubela, Kamil, Dalibor a Ctirad Nemravové, Libor
Veselý, Josef Ošťádal, Petr Tiefenbach, Zdeněk Vyhnánek, Libor Kašpárek a pro
zkrášlení celku ještě Lenka Zelinková, Pavla Šperlichová a Míša Naňáková.
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Představujeme firmu FLEXOMORAVA s.r.o.
FLEXO-MORAVA s.r.o. je ryze česká firma, která byla
založena na konci roku 1999 jako dceřiná společnost firmy
PANFLEX s r.o. Ta již v té době byla na trhu 9 let a zabývá se
stejným předmětem podnikání. Důvodem založení bylo pokrytí
regionu Morava (Olomoucko) vzhledem k rostoucím
požadavkům zákazníků na rychlost dodávek. Z pěti nabídek to
byla právě obec Hnojice, která nakonec byla vybrána.
Hlavní náplní firmy je příprava flexotisku a výroba
tiskových forem pro flexotisk. Flexotisk je druhá nejrozšířenější
technika tisku pro potisk flexibilních obalů (plasty, PE, PVC,
aj.), vlnité lepenky, etiket, papírových sáčků atd., která má
spolu s digitálním tiskem vzrůstající trend. Tiskovým postupem
je tisk z výšky, tzn. že tisknou vyvýšené části tiskové formy
nalepené na tiskový válec. Zjednodušeně to jsou razítka o
„trošku “ větším rozměru.
Jsme schopni vyrobit tiskovou formu (tzv. štoček) od
razítka do Trodatu až do rozměru 1500 x 1050 mm a v mateřské
firmě PANFLEX dokonce do 2010 x 1250 mm, což je maximální
světový formát. Disponujeme také možností výroby filmů
v uvedeném formátu a zpracováním grafického návrhu. Pro
upřesnění: nejsme tiskárna, ale vyrábíme tiskové nástroje.
Po uplynutí čtyř let firma splnila závazky z počátečních
investic a díky snaze většiny pracovníků má obrat vzrůstající
trend. Proto jsme přistoupili v r. 2005 k rekonstrukci počítačové
sítě, grafického pracoviště, zabezpečení budovy, telefonní
ústředny a zlepšení stravovacích podmínek pro zaměstnance.
V tomto trendu chceme pokračovat i v tomto roce, kdy již
máme připravené zprovoznění zařízení pro výrobu
kvalitnějších a větších filmů a plánujeme modernizaci
technologie. Předpokládáme i další zlepšení vybavení
jednotlivých pracovišť s důrazem na příjemné pracovní
prostředí a odstranění nepříznivých vlivů na jednotlivé
pracovníky. Vzhledem k stáří a stavu budovy připravujeme
opravy střechy, výměnu oken a zlepšení celkového vnějšího
vzhledu. Máme zájem, aby budova čp. 18 důstojně
reprezentovala svým vzhledem obec Hnojice, ovšem vše nejde
změnit okamžitě.
Přes značné problémy s prostorem pro manipulaci
s materiálem pro výrobu, skladováním přepravních obalů a
dostupností do dvora se snažíme udržovat okolí v přijatelném
stavu. Pro představu: jednotlivé krabice s materiálem mají váhu
až 62 kg a samotné palety dokonce až 70 kg. Jakými prostory
pro manipulaci disponujeme, Vám, občanům Hnojic, nemusím
upřesňovat. Snažíme se hledat řešení, ovšem bez ochoty a
rozumného přístupu k nabídkám je to těžké... Uvítali bychom
rovněž alespoň částečné řešení stavu komunikace před
budovou firmy, protože většina zaměstnanců dojíždí do práce
auty. Respektujeme však samozřejmě priority obce. Máme
velmi dobré zkušenosti s Obecním úřadem v Hnojicích, zatím
veškeré problémy a požadavky byly pozitivně vyřízeny.
V současné době je ve firmě zaměstnáno deset pracovníků,
z toho dva byli donedávna občany Hnojic. Vzhledem k úzké
specializaci oboru jsme dříve měli problémy s obsazením
grafického pracoviště, ale věřím, že po personálních úpravách a

zaučení bude vše v pořádku. Pokud máte zájem, více se
o naší firmě dozvíte na www. flexomorava. cz.
Jménem všech pracovníků FLEXO-MORAVA přeji
čtenářům Hnojického Expresu pevné zdraví a klidný a
spokojený život v obci.
Richard Krištof, vedoucí FLEXO-MORAVA s.r.o.

Společenská kronika
V roce 2006 se v naší obci narodili:
1. Jaromír Vyhnánek (*12.1.2005) v čp. 187
2. František Tomík (*14.5.2005) v čp. 36
3. Radek Ondryáš (*31.10.2005) v čp. 91
4. Šimon Tiefenbach (*9.11.2005) v čp. 113
5. Vojtěch Nikl (*21.11.2005) v čp. 5

V témže roce nás opustili:
1. Zdeněk Doskočil (24.1.2005) z čp. 35 ve věku 75 let
2. Anežka Vyhnánková (5.8.2005) z čp. 16 ve věku 79 let
3. Zdeněk Knob (9.8.2005) z čp. 14 ve věku 56 let
4. František Goryl (3.9.2005) z čp. 89 ve věku 78 let
5. Dobromil Nassvetter (7.10.2005) z čp. 145 ve věku 79
let
Aktuální počty obyvatel Hnojic
Věk

Muži

Ženy

Celkem

0–5

14

10

24

6 – 10

14

14

28

11 – 15

19

13

32

16 – 20

17

32

49

21 – 25

26

15

41

26 – 30

15

26

41

31 – 35

21

17

38

36 – 40

19

20

39

41 – 45

17

25

42

46 – 50

32

19

51

51 – 55

17

20

37

56 – 60

16

17

33

61 – 65

12

15

27

66 – 70

13

18

31

71 – 75

13

14

27

76 – 80

6

12

18

81 – 85

3

8

11

86 – 90

0

2

2

91 - 95

0

1

1

Celkem

274

298

572

Průměrný věk:

37,57

40,66

39,18

V ý z v a
Majitelé psů, kterým se opakovaně stává, že jim tito volně
pobíhají po obci, ať neodkladně zřídí nápravu! Jestli se situace
nezlepší, bude ObÚ nucen zavést povinné označení psů, na
jehož základě dojde k identifikaci psa a bude přikročeno k
sankcím. Přes opakované výzvy pobíhají po obci psi stále
stejných majitelů. ObÚ děkuje za pochopení.
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Co je nového v občanském
sdružení Hagnózek
Rádi bychom jménem občanského sdružení Hagnózek
poděkovali všem našim příznivcům za jakoukoliv podporu
v roce 2005. V prvé řadě sponzorům, kteří na naši činnost
přispěli finančně - Obecnímu úřadu Hnojice, Zemědělskému
družstvu Hnojice a firmě FLEXO MORAVA.
Velmi děkujeme rodičům, kteří ochotně vozí své děti na
místa našich vystoupení a tím značně ulehčují naši práci.
V roce 2005 jsme absolvovali asi 12 vystoupení. Jsme také
vděčni všem, kteří pomáhají vyrábět a připravovat kroje,
protože to není lehká práce.
Kromě vystupování se soubory Pomněnke a Věneček
uskutečnilo naše sdružení na hnojické hody výstavu
s názvem ,,Když si náš dědeček babičku bral“ aneb Svatba v
proměnách času. Poděkování patří všem, kteří nám na tuto
výstavu zapůjčili své svatební fotografie nebo jiné předměty,
související se svatbou.
Tato výstava byla uskutečněna především proto,
abychom mohli zakoupit cimbál. Výtěžek z ní byl na
zakoupení cimbálu použit a proto tento cimbál patří nejen
nám, ale všem, kdo na něj přispěli jakoukoli částkou. Zbytek
z ceny cimbálu doplatila obec Hnojice, za což jsme velice
vděčni. Výroba cimbálu trvá asi půl roku. Ten náš by měl být

hotov už každým dnem. Velmi se těšíme, až vás budeme
moci pozvat na posezení při cimbálu.
V roce 2005 se naše občanské sdružení také podílelo na
vánoční výstavě na Hradě ve Šternberku.
V letošním roce připravujeme nejen velikonoční
výstavu (viz. níže), ale plánujeme opět i hodovou výstavu,
která by se měla nazývat ,,Chovejte mě má matičko“ a měla
by tématicky navazovat na výstavu minulou. Rádi bychom
vás všechny poprosili o fotografie z dětství, staré hračky,
botičky, zavinovačky apod.
Soubory Pomněnke a Věneček už začínají nacvičovat
nová taneční pásma a začínají se nám ozývat různé
organizace s prosbou o vystoupení. Všechny informace o
plánovaných vystoupeních najdete ve výloze u Švancerů.

Lenka Kořenková
občanské sdružení Hagnózek
vás srdečně zve na

Velikonoční výstavu
která se uskuteční

2. 4. - 9. 4. 2006
v Hnojicích u Švancerů

Sbor dobrovolných hasičů
v Hnojicích 2005-2006
Z rozhovoru se starostou SDH Martinem
Oháňkou a jednatelem Oldřichem Polem

↑ Z hnojických hodů 2005, foto Michal Volf

Výbor SDH: Martin Oháňka, Oldřich Pol, Jan
Vyhnánek, Jan Štork, Robert Grohman, Petr Smrček, Petr
Tiefenbach. SDH má v současnosti cca 33 členů. Strojníci:
Petr Novák, Vladimír Bajer, Velitel mužstva mužů:
Ladislav Bajer.
Obec musí mít ze zákona zásahovou jednotku. Členy
této jednotky v Hnojicích jsou Martin Oháňka, Ladislav
Bajer, Petr Novák, Vladimír Bajer, Luboš Smrček a Marek
Genčur. V současnosti se chystají na několikadenní školení
ohledně činnosti v této jednotce.
Financování činnosti SDH - příjmy: Členské známky,
sběr železa (jednou za dva roky, střídání se s TJ Sokol),
sponzorské dary, dotace z obecního rozpočtu. Na rok 2006
Obecní úřad přiznal SDH dotaci v plné výši tak, jak byla
zažádána, celkem 19.000,- Kč. Financováno bude oblečení,
hadice a pomůcky pro cvičení. Sponzorský dar poskytlo
v roce 2005 i ZD Hnojice.
Co bychom chtěli, aby lidé o nás určitě věděli: V roce
2005 se podařilo ustavit družstvo dívek-hasiček, které se
spolu s mužstvem mužů zúčastnilo okrskové soutěže
v požárním sportu v Žerotíně. Také se zlepšilo postavení
hnojického SDH mezi ostatními SDH v okolních obcích.
Co nás trápí: Zastaralá hasičská technika, konkrétně
hlavně hasičská stříkačka. Nová by stalá kolem 200.000,Kč, starší zachovalá min. 50.000,- Kč. Též celkově získávání
financí na činnost.
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Na čem jsme se v obci podíleli mimo sportovní činnost,
cvičení a soutěže: Pomáhali jsme s přípravou besedy pro občany
v květnu a s přípravou Mikulášské besídky v prosinci 2005.
V roce 2006: Je plánovaná oprava hasičské zbrojnice.
Financování převážně z rozpočtu obce, ale počítá se i s prací
svépomocí.
SDH a Obecní úřad: Myslíme si, že by určitě stálo za to
zlepšit oboustrannou komunikaci.

Děvčata ze sboru dobrovolných hasičů, foto Oldřich Pol

Poděkovat bychom chtěli: Obecnímu úřadu za dotaci pro
letošní rok a za renovaci a drobnou opravu hasičské stříkačky.
Zemědělskému družstvu Hnojice za sponzorský dar. TJ Sokol za
bezplatné poskytnutí fotbalového hřiště na hasičská cvičení a za
poskytnutí místnosti na uložení hasičského materiálu. Starostovi
obce panu Oldřichu Tiefenbachovi za to, že nám daroval
potřebnou kulatinu a umožnil, abychom si zhotovili malé
posezení okolo ohniště V Hájku. Panu Petru Čechovi za zajištění
návštěvy SDH ve Střelicích. Též za to, že nám pomáhá řešit
některé technické problémy. Členovi našeho sboru panu
Lubomíru Smrčkovi za to, že se příkladně stará o naše jubilanty a
neopomene je navštívit a poblahopřát k jejich kulatému výročí.
- haf -

Vybráno z výroční zprávy
TJ Sokol Hnojice (redakčně kráceno)
Naše TJ měla na začátku roku 2005 150 členů, z toho 80
dospělých 70 žáků, žaček a dorostenců. Byla řízena
patnáctičlenným výborem, který se scházel pravidelně jedenkrát
za měsíc. Činnost naší TJ byla směřována do několika oblastí.
První oblastí je ZRTV (zdravotní tělesná výchova). Zde
pracovaly oddíly žáků a žaček pod vedením br. Zdenka Juráska
ml, který je náčelníkem naší TJ, a pod vedením sester Šperlichové
a Malaskové.
Další oblastí je oddíl kopané. V našem fotbalovém oddíle
došlo ke krizi odchodem některých hráčů a výbor zvažoval, zda
bude v TJ dále existovat kopaná.(pozn. redakce - o této krizi a jejím
řešení jsme psali podrobněji v Expresu č. 3/2005, viz. článek pana
Rabenseifnera). Fotbal v Hnojicích se však díky obětavosti a zájmu
mnoha lidí udržel. Jako trenér se do čela postavil br.

7
Rabenseifner, dále Milan Coufal, Milan Naňák, Zdeněk
Jurásek st. a všichni ostatní, co mají fotbal rádi. Chtěl
bych jim poděkovat za tento přístup, za to, že to
nevzdali. V této souvislosti chci poděkovat i sestře
Rabenseifnerové, která se starala o praní dresů, br.
Macháčkovi, Mulerovi, Vyhnánkovi a Tiefenbachovi za
sečení trávníku na hřišti a také těm, co zajišťují
občerstvení při utkáních - sestrám Juráskové,
Zelinkové, Malaskové, Naňákové a br. Zacpálkovi.
Dále máme oddíl rekreačního volejbalu mužů,
který se schází dvakrát týdně a zúčastnil se několika
turnajů.
V oblasti kultury a zábavy jsme uskutečnili:
společenský ples, maškarní ples, dětský maškarní ples,
ve spolupráci s Obecním úřadem květnové posezení
s občany, předhodové posezení na hřišti, předhodovou
zábavu v parku, hodové oslavy a zábavu v parku,
přátelské posezení sponzorů, ObÚ a TJ spojené
s opékáním selete, mikulášskou nadílku, silvestrovské
posezení sokolů. Dále byla organizována každý pátek
od května do října posezení na hřišti spojená
s grilováním specialit. Děkuji všem, kteří posezení
organizovali - br. Zacpálkovi, Juráskovi st., Svozilovi,
Vyhnánkovi L., sestře Juráskové, Šperlichové,
Zelinkové,
Malaskové,
Vašíčkové,
Naňákové,
Vyhnánkové Evě a Vyhnánkové Marii. Dále děkuji
všem, kteří se podíleli na zdárném průběhu hodových
oslav, jmenovitě pak firmám br. Zelinky a br. Naňáka
ml a Obecnímu úřadu.
Bylo odpracováno značné množství brigádnických
hodin při údržbě sokolovny, areálu, úpravě valu za
brankou, při dokončení posezení na hřišti, demolici
stěny v kotelně. Při některých akcích nám pomáhali i
hasiči, např. Martin Oháňka, Jaroslav Macháček a další.
V měsíci září se začalo nacvičovat na sletová
vystoupení 14. všesokolského sletu ve třech
kategoriích.
Děkuji všem sponzorům, kteří nám pomáhají
finančně, materiálně i jiným způsobem. Firmám Karla
Zelinky a Víta Tiefenbacha, Obecnímu úřadu zastupitelstvu, Zemědělskému družstvu a všem
nejmenovaným sponzorům, kteří věnovali dary na
plesy.
V letošním roce jsme si vytyčili tyto úkoly:
dokončit přebudování kotelny na sklad, dokončit pult
v klubovně, dokončit úpravu čerpání vody. V oblasti
sportu: uspořádat turnaj v kopané ke 40. výročí fotbalu
v Hnojicích, uspořádat turnaje ve volejbalu a
v nohejbalu, uspořádat veřejné vystoupení sletových
skladeb na hřišti v Hnojicích, nadále zajišťovat cvičení
žáků a žaček. V oblasti získávání finančních prostředků
na naši činnost: uspořádat dva plesy a dětský maškarní
karneval, hodové zábavy, podílet se na prodeji
občerstvení při fotbalových utkáních a všech akcích,
pořádaných naší TJ.
Nakonec bych nám všem bych popřál hodně
zdraví a úspěchů v práci i v soukromí, v roce 2006 ať se
nám vše daří. Se sokolským pozdravem Nazdar!
Br. Zdeněk Vyhnánek, starosta TJ Sokol Hnojice
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Zamyšlení...

Jak se vám dýchá?
Žijeme na malé vesnici, navzájem si denně přejeme
dobrý den, při životních výročích si i podáním ruky
přejeme ZDRAVÍ.
Ale když se podíváme na komíny svých obydlí, slova jsou
ta tam a skutky ukazují, že nám na zdraví svých sousedů,
spoluobčanů, a jak je vidět, ani na vlastním zdraví, moc
nezáleží. Kouřící komíny přece patří ke koloritu zimního
období a víc o tom nejsme ochotni přemýšlet. S klidným
svědomím dále pálíme v kamnech určených pro dřevo a
kvalitní uhlí odpady, které nemají daleko k odpadu
nebezpečnému. Různé odpady ze stoláren, výroben
nábytku, které jsou navíc již povrchově upravované nebo
laminované a různý domovní odpad, který i ve spalovnách
k tomu určených produkuje řadu škodlivin.
Do ovzduší se tak dostávají těžké kovy, dioxiny,
polychromované organické sloučeniny a další nebezpečné
látky. Tyto se ve vzduchu váží s polétavým prachem a
způsobují vážné zdravotní problémy. Znečištěné ovzduší
způsobuje nejen astma, bolesti hlavy, únavu, pálení v krku
a dýchací potíže. Je příčinou i nádorových onemocnění,
snižuje potenci a obecně i imunitu organismu. Přidáme-li
k tomu zplodiny z projíždějících aut a skutečnost, že
Hnojice leží v hůře odvětrávané kotlině, vychází nám
ovzduší plné škodlivin, které se v našem těle kumulují a je
jen otázkou času, kdy nás zaskočí menší či větší zdravotní
problémy. Přitom jen na nás záleží, jak dlouho a jakou
měrou si budeme ničit vzduch, který dýcháme.
Copak s tímto problémem podnikne obec? Nepomůže
„přivést k rozumu“ ty, kteří jej sami nemají?
Marie Šišmová

Vyjádření obce:
S uvedeným dopisem nelze než souhlasit. Jsou firmy,
které tolerují, když si někteří lidé jejich odpad rozeberou.
Velmi výhodně - ZDARMA, ZA ODVOZ. Je to pro ně
zcela jistě nejlevnější a nejjednodušší řešení problému
jménem ODPAD. Zdánlivě jsou všichni spokojeni. Jedni
mají „topivo“ a druzí se zbavili toho, čeho se zbavit chtěli.
Odpovědnost je především na původcích odpadu, kteří mají
ze zákona povinnost zajistit správné zacházení s ním.
Pálily by se u nás ve velkém laminátové odřezky, fólie,
špagáty, různé textilie, plastové obaly a jiné, kdyby se
majitelé a odpovědní pracovníci více zajímali kam míří a
jak jsou následně použity odpady z jejich firem?
V domácnostech je pak na každém z nás, jak důsledně
třídí a jak se svým odpadem naloží. Aby bylo nakládání
s odpady pro občany jednodušší, připravuje se pořízení a
umístění nových kontejnerů na tříděný komunální odpad.
Svůj účel však splní jen tehdy, když budou pohodlně
dostupné v nejvíce obydlených částech obce. Takovou je
například lokalita u bytovek.
Za výbor pro životní prostředí:
Jiří Slimařík (předseda výboru),
Alois Janíček, Miroslav Kořenek

Velikonoce
ve farnosti Hnojice
Velikonoce jsou největšími svátky křesťanského světa. Křesťané se na
ně připravují čtyřicetidenním obdobím nazývaným postní doba, které
začíná Popeleční středou (1. 3. 2006). Je to původně doba, kdy lidé toužící
přijmout křest (katechumeni) zintezivnili svoji přípravu. Ostatní křesťané
se brzy připojili, aby si tak sami svojí víru oživili.
Květná neděle, 9. dubna, zvaná též Pašijová, žehnání ratolestí mše svatá v 8,30.
Květná neděle je šestou nedělí postní. Na památku slavného vjezdu
Ježíše Krista do Jeruzaléma se v kostele světí kočičky. Jeruzalémský lid
totiž při vjezdu Páně prostíral na zem svá roucha a také čerstvě utrhnuté
ratolesti. Květnou nedělí se začíná pašijový (též velký či svatý) týden,
který končí na Bílou sobotu. Pašijovým se nazývá proto, že se v něm čtou
zprávy o umučení (Passio) Ježíše Krista ze všech čtyř biblických evangelií.
Zelený čtvrtek, 13. dubna, připomínka poslední večeře Páně mše svatá v 17,00. Po mši svaté adorace v Getsemanské zahradě.
Den před svou smrtí Ježíš večeřel s apoštoly a rozděloval mezi ně chléb
(své tělo) a víno (svou krev). Na Zelený čtvrtek v průběhu mše umlknou
zvony - „odletí do Říma“ a následující dva dny místo nich obcházejí
vesnici chlapci s klapači, hrkači a řehtačkami.
Velký pátek, 14. dubna - umučení Páně. Mše svatá se neslaví,
křížová cesta v 16.30, poté v 17.00 adorace u Božího hrobu.
Tento den je připomínkou dne smrti Ježíše Krista, kdy se konal proces
odsouzení, jeho poprava i pohřeb, proto je prožíván jako den přísného
postu ve znamení smutku, ticha a rozjímání. Podle evangelií odpoledne ve
tři hodiny zemřel Ježíš na kříži. Proto se přibližně v tento čas věřící
scházejí k zvláštní bohoslužbě - není to běžná mše, otvírá se smysl utrpení
a smrti Krista při čtení Bible, připomíná se pokleknutím před křížem,
přednáší se modlitby za velké bolesti celého světa (rozdělení, války, špatné
vztahy, nejednota křesťanů,...) Výzdoba kostela je chudá, žádné květiny
ani svíce na oltáři, písně se zpívají bez doprovodu varhan a zvony mlčí.
Bílá sobota, 15. dubna, dopoledne adorace u Božího hrobu,
vigilie a slavná mše svatá v 18.00
Bílá sobota je dnem hlubokého smutku, věřící se modlí u hrobu Krista.
Teprve po západu slunce se koná slavná vigilie Vzkříšení - Ježíš vstal
z mrtvých. Opět se rozezní zvony a varhany.
Neděle Zmrtvýchvstání Páně, 16. dubna - mše svatá v 8.30
Boží hod velikonoční, zřejmě nejslavnější den církevního roku. Podle
Bible přišly v tento den k Ježíšovu hrobu sv. Marta a Marie Magdaléna a
nalezly ho prázdný - kámen byl odvalen. V kostele se světí velikonoční
pokrmy - mazance, beránek, ale i vejce, chléb a víno. Od Kristova slavného
vzkříšení se pak slaví každá neděle v roce jako „den Páně“.
Pondělí velikonoční, 17. dubna - mše svatá v 8.30
Tento den se udržuje stará lidová tradice s pohanskými kořeny chlapci šlehají dívky vrbovou pomlázkou, aby si udržely krásu. Dívky jim
za to darují pentli na pomlázku a malované vejce - symbol nového života.
Po velikonocích nastává velikonoční doba, která trvá 50 dní do svátků
Seslání Ducha svatého, kdy vzkříšený Kristus seslal svým apoštolům
zvláštní posilu - dar Ducha svatého (zobrazovaný jako svatozář).
Veronika Fišerová
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