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Zpětná vazba pro Jiřího Bajera, Lenku
Zelinkovou , Pavlu Šperlichovou a
Ludmilu Hrubou
(aneb bleskový průzkum mezi občany na hřišti v Hnojicích
při sokolském sletu 27.5.06)

 Jen tak dále!
manželé Štorkovi a Oldřich Tiefenbach starší
 Děkujeme za obětavost. Děláte to s láskou a
je to vidět.
Marie Černá a Ludmila Tyrnerová
 Jste fakt šikovní, všechna čest.
manželé Andrýskovi mladší
 Muži mají super skladbu, to nemá chybu.
Ještě k tomu z těch mužů na dálku čiší, jak
jsou oporami pro ženy. A to tam klidně
napište.
paní Coufalová s manželem
 Bylo to super! Štěpánov jaká je velká obec a
nedokáže uspořádat takový krásný slet.
pan Štěpán ze Štěpánova
 Jste jedničky!
Soňa Vyhnánková
 Moc se nám to líbilo a určitě pokračujte!
manželé Kuhnovi
 Je to čím dál lepší. Něco takového by
mohlo být i častěji, i každoročně.
Zdeněk Rabenseifner
 Jste vážně dobří. Jirka je kamarád, už jsme
mu gratulovali i osobně. Hlavně
pokračujte!
manželé Introvičovi
 Ženy a děti neměly chybu. Ale muži taky
dobří.
pí.Hanzlová-Jurásková??
 Jirka, to už je klasika a kvalita. A děvčata,
Lenka a Pavla, jsou obdivuhodná.
Oldřich Tiefenbach mladší
 Jen se toho držte a pořád pokračujte! Je to
obdivuhodné a chvályhodné. A taky
obdivujeme, že to děláte ve svém volném
čase. Klobouk dolů! Přejeme hodně štěstí a
úspěchů a chválíme také paní ředitelku
Hrubou z MŠ, protože je aktivní a výborná.
manželé Hejmalovi a Neplechovi
 Bylo to skvělé! A občané Hnojic by uvítali,
kdyby cvičení švarných sokolek a sokolů
měli možnost shlédnout ještě alespoň
jednou. Šlo by něco vymyslet? Třeba
v srpnu na hody? Moc se přimlouváme...
Fišerovi

Vážení spoluobčané,
v tomto čísle Hnojického Expresu, které se k Vám dostane
v období, o kterém se říká, že je nejkrásnějším z celého roku, bych se
chtěl vrátit alespoň vzpomínkou k letošní dlouhé zimě , která panovala
nezvykle dlouho. Značně nás potrápila a to především neobvyklým
množstvím sněhu, jehož odklízení nás stálo mnoho sil a prostředků.
Dále následoval téměř živelný přechod k jaru, spojený s náhlým táním.
Množství vody, které musely odvést naše jinak téměř bezvýznamné
potoky, bylo výjimečné, ale naštěstí nikoho z našich spoluobčanů
neohrozilo, snad až na výjimky, kterými bylo zatopení několika málo
polí. Ale co je to ve srovnání s povodněmi, způsobenými táním
v mnohých jiných částech naší vlasti, kde došlo ke značným
materiálním škodám a v jednotlivých případech i ztrátách na životech.
A právě v těchto chvílích se prokázalo, že ani v naší obci na tom
nejsme až tak zle, jak se mnozí domnívají. Tím mám na mysli
nefunkčnost našich hasičů. Právě naopak. Ve chvílích, kdy se naši
přátelé a známí z okolních obcí Stádla a Krnova potýkali s hrozbou
ohrožení majetků, dokázala naše hasičská zásahová jednotka, že je
funkční a je připravena v případě potřeby pomoci, bez nároku na
jakékoliv náhrady. Jednalo se o dva zásahy ve Stádle, z toho první trval
až do pozdních nočních hodin, a jeden zásah v Krnově, kdy vyjížděli
krátce po půlnoci, bez ohledu na to, že je ráno čeká běžná pracovní
směna.
Tímto bych chtěl poděkovat panu Vladimíru Bajerovi, Martinu
Oháňkovi, Jaroslavu Macháčkovi, Martinovi Bajerovi a Petrovi
Novákovi za obětavý přístup.
Oldřich Tiefenbach
starosta obce Hnojice

A byla svatba veliká a slavná. A byly na ní dvě nevěsty a dva
ženiši a mnoho krásných družiček, dorty a koláče..........................čtěte dále
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Jak se žije v Hnojicích,
tentokrát podle maminek na mateřské dovolené...

Alžběta Vyhnánková
Máme ještě hodně malé dítě, takže si teď úplně
vystačíme doma na zahradě za domem. Ale myslím si, že
pro větší děti zde není mnoho prostoru pro hraní (např.
pískoviště, prolézačky). Školka tu je, zatím ji sice
nevyužíváme, ale je dobře, že i tak malá obec jako jsou
Hnojice ji má. Byla bych ráda, kdyby Obecní úřad, třeba ve
spolupráci se Sokolem a dobrovolníky z řad rodičů
hnojických ratolestí (a že jich tu není málo...), vybudoval
nějaký dětský koutek na hřišti, kde by se mohly scházet i
maminky na mateřské dovolené. Vždyť naše drahé
polovičky tam mají také svůj „koutek“ Co říct závěrem?
V Hnojicích se žije fajn, a i když nejsem hnojický rodák,
moc se mi tu líbí.

Marie Slimaříková
Mateřství je krásný dar, už si ho užívám počtvrté. Jsem
ráda maminkou a jsem vděčná za to, že můžu být s dětmi
doma. Myslím, že to děti i maminky potřebují. Máme
pěkné rodinné vztahy, hodně přátel, tak se mi tu žije dobře.
Vyrostla jsem ve Šternberku a mohu srovnávat život ve
městě a na vesnici. Každé má to své. Z dědiny se musí pro
všechno dojet: do školy, do kroužků, do práce, k lékaři, na
úřady. Jak nás někdy zlobí autobusy, to asi každý zná. Ale
mít zahradu, kde si mohou děti hrát, vlastní zeleninu a
ovoce, květiny, to je často k nezaplacení.
Z Hnojic se poslední dobou stává hlavní dopravní tepna
nejen pro osobní, ale co je horší, i pro nákladní auta a
těžkotonážní vozidla (pevně věřím, že se časem najde
řešení!). V letním období by děcka mohla jezdit do školy na
kole, ale při současném provozu mám o ně strach. Uvítala
bych napojení na nějaké okolní cyklostezky. Jsem ráda, že
máme v Hnojicích dobrou mateřskou školku, nějaké
sportovní i kulturní vyžití. Pro mě je také důležité, že je u
nás kostel a živá farnost. Jak se žije v Hnojicích? Možná
bych položila ještě jinou otázku: Co děláme pro to, aby se
nám tu spolu žilo ještě lépe?

Lenka Tiefenbachová
V Hnojicích se mi líbí, jinak bychom se sem asi
nepřestěhovali. Chybí mi tu ale místo, kam by se dalo jít
s malými dětmi. Nějaké lavičky, houpačky, to, co je vidět
v okolních obcích kolem. Nelíbí se mi bezohlednost
některých majitelů psů, kteří běhají po obci a obtěžují
druhé. A taky bezohlednost majitelů aut, kteří parkují na
chodnících. Zkuste si objet parkující auto na hlavní šternberské
silnici s kočárkem a malým děckem - je to o život. Je tu skvělá
mateřská škola, hanácký soubor, děti mají kam chodit mezi
své vrstevníky.

Blanka Adamová
V Hnojicích žiju od narození, líbí se mi tu a pokládám se
za hnojického patriota. Mám-li se veřejně vyjádřit k životu
v obci jako maminka na mateřské dovolené, považuji za
velmi milé přivítání našich nejmenších hnojických občánků.
pokud je mi známo, tyto akce nejsou v okolních obcích
běžné a v naší obci je to již tradice.

Další dobrou akcí jsou zájezdy pro děti. Z vlastní
zkušenosti vím, že s těmito zájezdy je spojena spousta
starostí a jsou uskutečňovány jen díky podpoře obce a
nadšení některých občanů a sdružení, za což jim patří velký
dík.
Samozřejmě je i co zlepšovat. Dle mého názoru v naší
obci chybí prolézačky pro nejmenší, kde bychom si jako
maminky mohly posedět, odpočinout a přitom mít děti pod
dohledem. Vím, že toto mé přání se může někomu zdát
nedůležité a zbytečné. Vyjadřuji se k tomuto s vědomím, že
v naší obci je samozřejmě i spousta důležitějších věcí, které je
třeba řešit.
Tento příspěvek bych chtěla zakončit pozitivním
konstatováním, že jsem ráda, že žiji v Hnojicích a mé děti
v této obci budou vyrůstat.

Lucie Doleželová
V Hnojicích se žije báječně. Jsou tu fajn lidé a plno
zajímavých akcí. Ale hlavně jsou tu lidé, kteří vám s radostí
pomůžou a za to bych jim moc ráda poděkovala!

Jiřina Švancerová
Žijí zde lidé, které mám ráda, na které se mohu
spolehnout nebo obrátit se na ně o pomoc. Neměnila bych.
Žije se mi dobře, ale spí se mi špatně. Naproti v čekárně
někdy bývá pěkně rušno. V Hnojicích je to zřejmě veškerý
kulturní život -náctiletých. Přitom je tolik možností! Turnaj
v šipkách? Ve stolním tenisu? Fotografická soutěž
s výstavou? Taneční soubor? Nebo něco úplně jiného? Pro ty
menší chybí dětské hřiště. Nadchlo mě hřiště
v Bohuňovicích, je to i pěkná vizitka obce. Mělo by nám
záležet na tom, aby i ti mladí říkali: “Líbí se mi tu, neměnil
bych...“

Pavlína Tiefenbachová
Jsem rodačka ze Štarnova a musím přiznat, že se mi ve
Štarnově líbilo víc. Trochu mě trápí autobusová doprava a
větší provoz v obci, zejména nákladní automobily, ale
nestěžuji si. Lidé jsou zde hodní a vstřícní a to je
nejdůležitější. Kritizovat nedostatky nebudu, protože patřím
mezi ty, co jen přihlížejí. Vážím si těch, kdo obětují svůj
volný čas ve prospěch obce.
Chválím MŠ, paní ředitelka, učitelka i paní Vašíčková se
dětem očividně věnují nad rámec svých povinností. MŠ je
chlouba Hnojic. Chybí mi tu místečko na hraní pro naše děti se skluzavkou, průlezkou, pískovištěm. Realizace by jistě
nebyla jednoduchá, přísné normy „straší“ ze všech stran, ale
snad by to nějak šlo. Inspirací by nám mohly být některé
okolní obce.

Eva Niklová
Vyrostla jsem v Žerotíně a tam se mi líbilo víc, ale celkem
si nemám na co stěžovat. Trošku mě mrzí, že tu není škola.
Všechny moje děti chodily nebo chodí do ZŠ do Žerotína a
jsme s touto školou velmi spokojeni. Lidé na vesnici se tím i
docela sbližují. Provoz kamionů je čím dál větší, byla bych
velice vděčná, kdyby to šlo nějak řešit. Mám hodně práce a
nikam moc nechodím, ale ráda si vyjdu v kroji a ráda si
zatancuji s Hagnózkem. Také mě baví nacvičovat na sokolské
slety. A dětské hřiště nijak zvlášť nepostrádám, naše děti
mají dost pestrého vyžití i bez něj...
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Sličné maminky a noví hnojičtí občánci na OÚ dne 9.4. 2006. Vystoupení s dětmi v krojích nacvičila Lenka Kořenková.

O naší mateřské škole
Také máte pocit, jako by se dny zkracovaly a čas se zrychloval? Školní rok se
blíží ke konci a nám zbývají jen vzpomínky. V posledním vánočním příspěvku
jsem uvedla,že bude možná ve školce svatba. A byla! Svatební den byl pro děti
silným zážitkem a předcházel mu týden perných příprav. Vdávali a ženili jsme 4
starší děti, ostatní děti se pečlivě připravovaly na svatební doprovod. Svatba byla
opravdová, děti připravily slavnostní tabuli – na ní dort, vdolečky, chlebíčky,
ovoce i šampaňské. Nevěsty celé v bílém čekaly na své ženichy, kteří jim předali
živé svatební kytice. Aby byla svatba platná, bylo vytisknuté svatební oznámení,
snoubenci skládali manželský slib před oddávajícím a zapisovali se do matriční
knihy. Celou slavnost zakončili novomanželé polibkem. Popřát svým dětem přišli i
rodiče a myslím, že se dobře bavili. Jaké bylo naše překvapení,když jsme po obědě
odcházeli na lehátka! Ženich i nevěsta si tajně přisunuli lehátka k sobě a vytvořili si
tak společné „svatební lože“. Nu což, když svatba, tak se vším všudy.
V březnu jsme se tradičně zaměřili na příchod jara. Děti s paní učitelkou
vyzdobily okna a místnosti ve školce, přispěly také svými výrobky na velikonoční
výstavku v obci. Maminkám k svátku jsme zazpívali, přednesli básničky a zahráli
hudební pohádku O Popelce. Následovaly i další akce s dětmi, ze kterých máme
všichni ve školce dobrý pocit.
V červnu nás ještě čeká: výlet na kole, divadlo, den dětí, návštěva dětí ze
Žerotína, výlet do Náměště a rozloučení s předškoláky. Letos odcházejí do ZŠ 4
děti, od září 2006 bude v MŠ 20 dětí.
Ohlédnu-li se za končícím se školním rokem, vidím spoustu zdařilých akcí a
zážitků s dětmi, ale i hodiny příprav, vymýšlení, plánování netradičních akcí pro
děti, a to vše v osobním volnu zaměstnanců školy. Všichni se snažíme, aby se
dětem ve školce líbilo a aby si svoje vzpomínky na školku odnášely do dospělosti.
A že si odnášejí různé zážitky, to je patrné z velmi úsměvných rozhovorů a
vzpomínek mých „prvních dětí“, dnes už téměř čtyřicátníků.
Na závěr cítím potřebu poděkovat Obecnímu úřadu v Hnojicích za vstřícnost a
velkou pomoc při udržování provozu naší školky. Děkujeme!
Ludmila Hrubá, ředitelka MŠ

Výlet na safari
Již počtvrté připravil Obecní úřad
Hnojice zájezd pro děti. Letos bylo
naším cílem Safari ve Dvoře Králové.
Sraz výletníků byl ráno v půl sedmé
před Obecním úřadem a první
zastávka byla v Hradci Králové, kde
jsme navštívili obří akvárium. Další
cesta vedla již na Safari, kde jsme
strávili větší část dne. Areál Safari
skýtal pro děti různé atrakce a ty je
náležitě využily. Velkým zážitkem pro
ně byla jízda v patrovém autobusu
s otevřenou střechou. Žádné dítě také
neodolalo lákavému zboží ve stáncích a
každý si domů vezl nějakou tu
maličkost. Na zpáteční cestě jsme se
zastavili na zámku Kuks, kde jsou
umístěny sochy Matyáše Brauna, které
představují lidské ctnosti a neřesti.
Děti se zde proběhly po rozsáhlém
parku, ve stánku u parkoviště utratily
poslední peníze. Domů se vrátili
všichni v pořádku kolem 20. hodiny.
Těší nás, že oproti minulým rokům byl
autobus plně obsazen. Věříme, že jsme
našim dětem připravili pěkné zážitky,
na které budou rády vzpomínat.
Marie Polová, místostarostka
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Mýty a dotazy ke třídění odpadů
→ „Před vhozením do kontejneru je třeba odstranit z PET lahve
víčko a etiketu.“ NE! PET láhve můžete do kontejneru
vhazovat s etiketou i víčkem. Obojí bude při dalším
zpracování odstraněno. Důležité: PET láhve sešlápněte!
Nesešlápnuté láhve jsou objemné a tím zdražují
přepravu, komplikují manipulaci a recyklace se tak
stává nákladnější.
→ „Před vhozením do kontejneru musím kelímky od jogurtů,
másla a jiných potravin důkladně vymýt.“ NE! Drobné
znečištění obalů nevadí. Stačí tedy, když potravinu
dojíte nebo z kelímku vyškrábete. Zbytek nečistot bude
odstraněn při dalším zpracování.
→ „Před vhozením do kontejneru musím z časopisů a
dokumentů odstranit kancelářské svorky.“ NE! Svorky není
třeba odstraňovat. Při dalším zpracování, takzvaným
rozvlákněním, jsou odloučeny. Z papíru se stane hladká
kaše a těžší části jako svorky a sponky klesnou ke dnu,
odkud jsou vybírány magnetickou separací.
→ „PVC je také plast a tak patří do žlutého kontejneru.“ NE!
PVC do kontejneru na tříděný odpad nepatří!
Komplikuje následné zpracování směsných plastů a
energetické využití. PVC obsahuje chlor, při zahřátí tak
mohou vznikat nebezpečné zplodiny. Jedná se
například o novodurové trubky či linoleum.
→ „Před vhozením do kontejneru musím plastové obaly od
kosmetiky důkladně vymýt, je to chemikálie.“ NE! Stačí když
zbytky kosmetických přípravků jako jsou mýdla,
šampony či krémy, vylijete. Dočištěny budou při dalším
zpracování.
→ „Před vhozením do kontejneru musím z dopisních obálek
vytrhnout fóliové okénko.“ NE! Do kontejneru na papír
můžete vhazovat obálky celé. Zpracovatelé mají
zařízení, která si s fóliovými okénky poradí za vás.
→ „Do kontejneru nesmím vhazovat skartovaný papír.“ NE! Do
modrého kontejneru vhazujte skartovaný papír stejně
jako každý jiný papír, který není mokrý, mastný nebo
jinak znečištěný.
→ „Kontejnery na nápojový kartón jsou vadně vyrobeny. Kartón
není možné do něj odhodit.“ NE! Na každém kontejneru je
nápis, že je třeba nápojový kartón před vhozením
stlačit. Otvor v kontejneru je speciálně konstruovaný
pouze pro stlačený kartón. Jen tak je možné do třídící
nádoby sesbírat větší množství kartónů a zároveň je tak
snížena možnost vhazovat odpad, který do tohoto
kontejneru nepatří!
→ „Před vytříděním nápojového kartónu musím odtrhnout
umělohmotný uzávěr.“ NE! Pokud ve vaší obci probíhá
sběr nápojových kartónů, prázdný kartón pouze
vypláchněte vodou, stlačte a i s víčkem odhoďte do
kontejneru, který je ve vaší obci pro tento odpad určen.
Snad vám přečtení výše uvedeného ulehčí odpověď na
Nerudovskou otázku Kam s ním? Hezké léto.
Za Výbor pro životní prostředí Jiří Slimařík.

Vážení a milí spoluobčané Hnojic!
Prosíme vás, nedělejte binec kolem kontejnerů na
odpad před obchodem. Je to vizitka nás všech.
Veškeré odpady patří pouze DO kontejnerů,
nikoliv KOLEM. Věříme, že to pochopíte a za toto
pochopení děkujeme.
Karel a Lenka Zelinkovi, zastupitelé obce a redakce Expresu

MACH líhně Litomyšl
V roce 1994 ZD Hnojice zrušilo ztrátový chov nosnic a
brojlerů v místní drůbežárně a tu následně odprodalo. Novým
majitelem se stala firma MACH líhně Litomyšl.
Firma MACH vznikla v roce 1992 v rámci velké
privatizace a zabývá se prodejem jednodenních brojlerových
kuřat, násadových vajec a těžkých masných slepic. Firma se
nachází v Litomyšli a v republice má na různých místech 13
farem, jednu z toho i v Hnojicích. Farmy - to jsou především
rozmnožovací chovy, líhně a odchovny rodičovského
materiálu. V současnosti je v chovech cca 1.000.000 ks nosnic a
kapacita odchoven je cca 800.000 ks ročně. Kuřata jsou
dodávána chovatelům v celé ČR i do zahraničí. Firma zaujímá
v současnosti 45% trhu brojlerových kuřat v ČR.
Přeprava se uskutečňuje plně klimatizovanými kamiony
s kapacitou 30.000 - 90.000 ks kuřat, ale firma vlastní i dva
nejmodernější kamiony s kapacitou 180.000 ks kuřat. Líhně
jsou počítačově řízené, vybavené technikou od anglické firmy
Buckeye. Mycí, překládací a počítací linky jsou od francouzské
firmy Breuil, vybírací linky od holandské Viseon.
Strategií firmy do budoucna je zejména zvyšovat dále
podíl na trhu v ČR a v zahraničí, rozvíjet spolupráci s výkrmci
a rozšiřovat odborný servis pro výkrmce vlastními servisními
techniky.
Bohužel se nepodařilo navázat komunikaci s vedením firmy
v Litomyšli tak, abychom dostali svolení k tomu publikovat informace
o hnojické farmě v Expresu. Takže informace o firmě jsou pouze
obecné a získali jsme je z oficiálních internetových stránek
www.mach.lit.cz
haf
Blíží se velká událost:

Hnojické hode
V sobotu 19.8. vás čeká velká hodová zábava
v parku, v neděli 20.8. pak slavnostní hodová
mše, program folklórního souboru Hagnózek,
posezení s cimbálovou muzikou i s taneční
kapelou a hodová výstava.

 Hnojické Expres č. 2/2006.  vydáno 13. 6. 2006  redakce a
fotografie: Hana Fišerová, Veronika Fišerová (Hnojice 37)  tisk:
Hnutí Duha Olomouc, vytištěno na recyklovaném papíře  těšíme
se na náměty, ohlasy a připomínky! 

