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Vážení spoluobčané,
rok 2006 je ve znamení voleb. Ať už se
jedná o červnové volby do parlamentu, které
jsou již pasé, či o říjnové komunální volby,
které nás teprve čekají, v obou případech
mají občané možnost nepřímo se podílet na
sestavení nové vlády (to v případě voleb
parlamentních) nebo obecního zastupitelstva
(mluvíme-li o volbách komunálních).
Letos v říjnu dostaneme další možnost jít
k volebním urnám a zvolit si kandidáta sobě
nejbližšího, proto si myslím, že bychom této
možnosti měli plně využít, protože jsme to
my, kdo rozhoduje o dalším rozvoji obce
Hnojice.
Snad
bude
vhodná
malá
rekapitulace právě dobíhajícího volebního
období, stejně jako představy o tom dalším.
(pokračování uvnitř)

Hode bele, hode bodó...
Když se tak ohlédnu za našimi hody, jsem ráda,
že jsou zas chvíli za námi. Ne že by se mi nelíbily,
ale všeho s mírou. Myslím, že se nám povedlo
počasí a po deštivém týdnu přišel krásný víkend,
takže mohla proběhnout sobotní zábava i nedělní
odpolední program.
Naše hnojické hody slavíme vždy nejbližší neděli po 15. srpnu, a to
proto, že 15. srpna je svátek Nanebevzetí Panny Marie, které je náš
kostel zasvěcený. Mše svatá v našem kostele byla tedy i 15. 8., ale
slavnostní hodová mše se konala až v neděli 20. 8.
Už jste si někdy všimli, jak vypadá naše Panna Maria na hlavním
oltáři našeho kostela? Když se na ni tak někdy dívám, říkám si, že jsme
prostě museli začít v Hnojicích tancovat. Je totiž tak pěkně ztvárněná, že
vypadá jako roztančená, sukně jí vlají a pohyb je ladný… A protože
hagnózek je medailonek s obrázkem svatého, je v našem hagnózku ta
naše Panna Maria.
(pokračování uvnitř)

Hody 2006. Mladí muži ze souboru Pomněnke.“ Kluci, bez vás to vážně nebude ono, moc prosíme, tancujte dále...“ (Foto M. Fišer)
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(dokončení z titulní strany)
Uplynulé volební období bych hodnotil
průměrně. Podařilo se zrealizovat několik slušných
projektů. Z prvních bych uvedl dokončení
rekonstrukce objektu Obecního úřadu, fasády a
výměny oken včetně vybavení vnitřních prostor,
výměnu oken v mateřské škole a rekonstrukci
sociálního zázemí pro naše nejmenší. Dále výstavbu
inženýrských sítí pro vytvořená stavební místa, jež
jsou k dnešnímu dni všechna rozprodána a zbývá
pouze začít s výstavbou vlastních rodinných
domků. V letošním roce potom rekonstrukci
prvního podlaží budovy záložny, kde se zmenšily
prostory pošty, čímž vznikl prostor pro lékařku. S
těmito úpravami souvisela rekonstrukce rozvodů
vody a elektřiny a příprava na další etapu, v které
by měly vzniknout v druhém podlaží a v podkroví
dva byty a jedna garsonka.
Je třeba se také zmínit o vrcholících přípravách
na výstavbu nové kanalizace včetně čističky
odpadních vod - tak, abychom měli vyřešeno
odvodnění jak povrchové vody, tak splaškové,
včetně její likvidace. Do konce roku 2006 bychom
měli získat územní rozhodnutí, na základě kterého
bychom žádali o dotaci na vlastní výstavbu
uvedeného díla, jehož hodnota by se měla
pohybovat kolem 40 mil. Kč. S výstavbou uvedené
kanalizace souvisí také její dofinancování
z vlastních zdrojů, pro což se nám podařilo vytvořit
poměrně slušné podmínky, čímž mám na mysli
rezervu v rozpočtu obce ve výši cca. 5 mil. Kč.
Tímto jsem vlastně také uvedl představu o
úkolech na příští volební období, tedy dokončení
rekonstrukce budovy záložny a výstavbu
kanalizace s ČOV, se kterou souvisí rekonstrukce
komunikací a chodníků, které jsou v současnosti
v neutěšeném stavu. Na tyto akce by navazovala
revitalizace parku a snad i obnova některých
polních cest, které by mohly sloužit jako
cyklostezky. Tím mám na mysli polní cestu ke
Stádlu, která by mohla sloužit jako ideální spojnice
do Šternberka, aby naši občané nemuseli doslova
riskovat na silnici II. třídy do Lužic.
Snad by stálo za to se také zmínit o potřebě
rekonstrukce Sokolovny, včetně celého sportovního
areálu, která se bez spolupráce vlastníka (tedy
Sokola Hnojice) s Obcí Hnojice neobejde a je pro
celou obec velice důležitá.
Snad jsem se rozepsal trochu víc, než je zdrávo,
a někteří z vás si pomyslí, že to jsou jen předvolební
žvásty. To bych ale určitě nechtěl. Vše je podmíněno
zájmem veřejnosti o dění v obci a aktivitou členů
obecního zastupitelstva a je na nás všech, jak se
k říjnovým komunálním volbám postavíme.
Oldřich Tiefenbach
starosta obce

Hode bele, hode bodó - pokračování
Na letošních oslavách hodů opět vystupovaly naše
soubory Pomněnke a Věneček. Nejmenší děti nám
zatancovaly pásmo Hajé, hajé, hajoške a jak už název
napovídá, jednalo se v něm o chování dětí. O úvodní slovo se
postaraly Kačenka Andrýsková a Eliška Kořenková, když
spolu jako dvě maminky s kočárky vedly dialog o tom,jak
které miminko prospívá. Děti o něco větší zatančili
,,zahradnickou“, takže sázeli hrušku v humně, orali s koňmi a
sekali louku u Čelčic, alespoň podle písniček, na které
tancovaly. A naše největší ,,děti“ uvedl Mira Kořenek
básničkou Oče od Ondřeje Přikryla (básnička je z knihy Novy
hanácky pěsničke, která byla vydána v roce 1901). Ti nám
zatancovali pásmo ,,Ach muj milé“ a musím říct, že to
chlapcům v nových kloboukách slušelo. Škoda jen,že mnozí
z těch nejstarších tanečníků chtějí s tancováním přestat a
zrovna jim to začínalo jít… Mládeži, jsem ráda, že tancujete a
že se snažíte dělat něco pro kulturu. Rodičům chci moc
poděkovat za to,že se snaží vyrábět kroje, že vozí děti po okolí
na vystoupení a že podporují naši činnost.
Soubor dospělých Věneček předvedl na hnojických hodech
zcela nové pásmo tradičních hanáckých tanců, takže jste
mohli vidět tance jako Huláň, Maďara, Kalamajka, Šotyška…
U jedné písně nám sice hudba zahrála o jednu sloku méně,
což nás vyvedlo z míry, ale snad nám tu chybičku odpustíte.
Celé pásmo bylo dost náročné, protože se v něm dost skákalo
a tak na to někteří doplatili bolavým kolenem. A proto
vyzýváme zvláště muže se zdravýma nohama, hlaste se,
tanečnice máme! A s krojem si časem třeba poradíme.
K tanci nám hrála naše cimbálovka,ve které na cimbál
hrála Verča Fišerová, na housle Pavla Hřebíčková a Jirka Sova
a na klarinet Hanka Lichtensteinová a Standa Richter.
Zpěvem nás doprovázela Lucie Švancerová a Maruška
Slimaříková. Všem našim hudebníkům patří srdečný dík,
protože bez nich bychom byli ztraceni. Naše kapela, i když v
trochu jiném složení, také v letošním roce nahrála CD
s názvem ,,Cimbálovka Hagnózek“ a najdete na něm všechna
pásma, která jsme letos nacvičili. V brzké době by toto CD
mělo být k prodeji na obecním úřadě v Hnojicích. Získat je
můžete i u nás – u Kořenků.
Naše občanské sdružení Hagnózek pořádalo také hodovou
výstavu, která navazovala na tu loňskou s tématem svatby.Ta
letošní se jmenovala ,,Chovejte mě má matičko“, takže byla na
téma děti. Kdo jste výstavu viděli, můžete hodnotit, zda se
vám líbila, a kdo jste ji neviděli, můžete litovat. Ale ne, vždyť
my to děláme pro vás, aby jste měli o čem přemýšlet, nebo si
zavzpomínat nad fotografiemi. Mnohokrát děkuji všem, kteří
nám na výstavu přispěli svými fotografiemi nebo jinými
věcmi jako jsou zavinovačky, kočárky, hračky… Děkujeme za
váš zájem. Několik dalších výstav teď na nějakou dobu rádi
přenecháme jiným, aby se také mohli realizovat.
A me Hanáci, me sme me a me se nedáme!
Lenka Kořenková
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Určitě také musela širokou veřejnost zaujmout
zajímavá výstava, navazující na téma roku
minulého, kterou připravilo několik šikovných
žen (poděkování patří především Lence
Kořenkové,
Jiřině
Švancerové
a
Marii
Slimaříkové). Celé slavnostní odpoledne doplnil
na naši obec široký výběr pouťových atrakcí na
hřišti a za kostelem. Hudební duo 1 + Sova
vyhovělo snad každému, co se týká výběru
taneční muziky, a o hrdla a žaludky se postarali
jako obvykle obětaví a šikovní členové našeho
Sokola.
Shrnul bych to asi takto: malé ale naše, velice
vyvedené a budící moc dobrý pocit.
Oldřich Tiefenbach, starosta obce

Střípky z ObÚ
Hody 2006: Terezka a Kačenka

(Foto M. Fišer)

a ještě dvakrát hode...
Na organizaci hodových oslav se jako obvykle podíleli i
místní sokolíci. Oslavy začaly v pátek tradičním posezením na
hřišti, pokračovaly v sobotu hodovou zábavou v parku, v neděli
vystoupením tanečních souborů Pomněnke a Věneček a děvčat
z TJ Sokol (aerobik) a opět nedělní hodovou zábavou. Letošní
oslavy byly bohatší než jiné roky, bylo zde mnohem více atrakcí,
takže vyžití mládeže bylo bohaté.
Rád bych jménem výboru TJ Sokol poděkoval všem, kteří
nám pomáhali zabezpečit zdárný průběh této akce jak po stránce
organizační (vybudování tribun, parketu...), tak programové.
Poděkování patří též pracovníkům Obecního úřadu, kteří nám
pomohli, tanečním souborům, děvčatům za aerobik, fotbalistům,
kteří zajišťovali sobotní zábavu, a těm sokolům, kteří zajistili
nedělní zábavu a posezení. Poděkování patří samozřejmě i
sponzorům a zaslouží si ho i organizátoři tradiční výstavy, která
se již stala nedílnou součástí hodových oslav.
Děkujeme všem těm, kteří nám pomohli a pomáhají i jindy,
zpříjemnit život v naší obci.
Zdeněk Vyhnánek, starosta TJ Sokol
Pokud se týká našich letošních hodových oslav, na mne
zapůsobily velice dobře. Na vydařený sobotní karneval
s pěknou účastí navázala nedělní slavnostní mše svatá za účasti
hojného počtu krojovaných věřících a odpolední vystoupení
místních folkloristů, kde bych, mimo obětavé vedení celého
spolku, vyzvedl vytrvalost a přístup mladší části souboru, tedy
těch nejmenších až po ty náctileté, kteří snad zajistí činnost do
let budoucích.

→ Knihovna už zase funguje a bezplatné připojení
na internet také. To je ovšem využívané tak málo,
až vzniká dojem, že zájem o něj není. A není tedy
třeba ani rozšiřovat hodiny, ani přidávat
případně další počítač s připojením. Co vy na to,
občané Hnojic a zejména mládeži??
→ Pošta je nově rekonstruovaná, je menší a hezčí.
→ Úřadovna lékaře je nově otevřena v prostorách
vedle pošty. MUDr. Křapovou v ní najdete každé
úterý mezi 10.00 - 13.30
→ na ObÚ je možné získat podrobné informace
k chystané úpravě vdovských důchodů, která
začne v září - základní údaje čtěte níže:

Nárok na úpravu vdovských důchodů mají
podle novely zákona ty ženy, jejichž manžel
zemřel před 1. lednem 1996 a celkový úhrn
dvou důchodů, na které měly nárok (např.
vdovského a starobního), překračoval pevně
stanovené maximum. Tyto ženy pak
dostávaly buď nižší vdovský důchod nebo
na něj vůbec neměly nárok. Podle dřívější
právní úpravy „vůbec neměly nárok na
vdovský důchod“ ty ženy, jejichž samotný
starobní nebo invalidní důchod, který
pobíraly, dosahoval maxima, určeného pro
úhrn dvou důchodů. Podmínkou, kterou je
třeba splnit, aby ČSSZ mohla vdovský
důchod přepočítat či nově začít vyplácet je,
že k 1. 7. 2006 má žadatelka na vdovský
důchod po manželovi stále nárok. O úpravu
či obnovení výplaty vdovského důchodu je
třeba písemně požádat ČSSZ.
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Proč právě Hnojice?
aneb

vítáme vás u nás
Malý dotazník pro nové obyvatele Hnojic, převážně pro ty,
kteří tady v poslední době koupili nebo postavili dům a hodlají zde
zůstat.
Podotázky jako vodítko: proč jste si vybrali zrovna naši
vesničku? Takovou malou, zapadlou... Stihli jste se už seznámit
s domorodci? Je něco, co vás tady štve? A co byste u nás pochválili?
Chtěli byste se časem nějak zapojit do společenského a veřejného
života v obci? TJ Sokol, hasiči, občanské sdružení Hagnózek aneb
folklór pro malé i velké, obecní zastupitelstvo...

Pan Vladan Kalus, č.p. 178
Byla to shoda náhod. Sháněl jsem skoro rok dům,
starší, na opravu, ve kterém bych časem bydlel. Na
internetu jsem našel dům, který mi lokalitou, stavem a
nevelkou vzdáleností od Olomouce vcelku vyhovoval.
Hlavní důvod byl vypadnout z města na vesnici.
Seznámit jsem se stihnul s několika lidmi, hlavně
s blízkými sousedy, starostou a pár lidmi, které potkávám
při procházce se psem. Že by mě něco štvalo, tak to ani
ne, chybí mi ale v naší lokalitě kanalizace. Jinak mám
příjemné sousedy, velmi dobré vztahy se starostou a
hlavně klid, který ve městě není a který mi vyhovuje.
Jestli se časem zapojím, to teď nevím. Mám vcelku
náročnou práci a stále zvelebuji a opravuji dům, takže
zatím ne.

Manželé Semjanovi, krásný dřevěný domek
v lokalitě Rybníček, zatím bez č.p.
Při koupi pozemku nás zaujaly dvě věci. Lokalita
(nezáplavová oblast, vzdálenost od Olomouce) a cena
pozemku. Následně jsme zjišťovali, kolik má vesnice
obyvatel, jak je udržovaná, zda má obchody, školku...
Osobně jsem se nestihla seznámit ještě s nikým, manžel to
zvládá i za mně. Neštve mě tu vůbec nic. Vesnice je čistá,
udržovaná, každý se snaží mít to své bydlení pěkné.
Překvapilo mě, kolik se zde během roku pořádá různých
akcí, které lidi spojují, a to mě těší. Dělala nám starost
přístupová cest k domu, ale tento problém, jak se zdá,
bude brzy vyřešen. Dům a naše měsíční dcera Anežka
nám zaberou veškerý volný čas, ale v budoucnu se velmi
rádi zapojíme do společenského a veřejného život obce.

Manželé Pavlíčkovi, druhý dřevěný domeček
na Rybníčku, zatím bez č.p.
Na Hnojice jsme narazili čirou náhodou, přes inzerát.
Původně jsme ani nevěděli, kde obec leží, nepocházíme
z tohoto kraje. Oba jsme toužili mít dům u lesa a pokud
možno v kopcích. Jeli jsme se podívat a už při vjezdu do
obce nám bylo jasné, že v Hnojicích kopce nenajdeme. Ale
po zhlédnutí parcely a po krátkém rozmýšlení jsme se
rozhodli zapustit zde kořeny, svou roli sehrála i cenová
dostupnost pozemku. Během krátké doby, co tu bydlíme,
jsme poznali zatím jen nejbližší sousedy a pár dalších lidí.
V Hnojicích se nám líbí, zamlouvá se nám klidnější

způsob života než ve městě. Kladně hodnotíme i existenci
školky a pošty. K negativům řadíme horší dopravní obslužnost
spojů do Šternberka a Olomouce.

Paní Olga Krejčová, č.p. 74
Hledala jsem bydlení na vesnici, malý domek blízko
Šternberka, a našla jsem Hnojice. Seznámit jsem se stihla zatím
pouze s několika šikovnými řemeslníky, kteří mi pomohli
s opravou domku, s panem Juráskem a panem Novákem,
s nejbližšími sousedy, se starostou. Měla jsem zatím štěstí na
hodné lidi. V Hnojicích jsem spokojená, oceňuji, že je tu
knihovna, pošta, obchody, večerka, připojení k internetu (sice
je nevyužívám, ale je dobře, že ta možnost tu je). Líbí se mi, že
je tady velmi aktivní TJ Sokol a taky folklórní sdružení
Hagnózek. Prostě to tady žije. Já mám bohužel málo času ale
časem bych se ráda někde zapojila, třeba do cvičení v Sokole.
Negativa žádná nevidím, snad jen autobusová doprava o
víkendech.

Rodina Jašíčkova, dům za kostelem vedle
Coufalových
Výběr byla náhoda. I když ne tak docela, protože jsme
věděli, kde bydlet nechceme (viz. „satelitní městečka“
Chomoutov, Dolany...). Důvodem byl útěk z města, touha mít
velkou zahradu a hřejivé sousedy (to už se nám splnilo!).
Protože zde ještě trvale nebydlíme, zdejší „vesnický život“
zatím dobře neznáme. Ale nápady do budoucna by nějaké
byly, třeba zapojit se nějak v pohybových aktivitách, např.
nápravná cvičení na záda... (paní Jašíčková je kvalifikovaný
rehabilitační pracovník - pozn.redakce)

Pan Miloš Fišer, č.p. 37
Hnojice - to byla šťastná náhoda a snad i osud. Hledali jsme
dům se zahradou a přímým spojem do Olomouce a našli jsme
mnohem víc: dobré sousedy, z nichž zejména Štarnovští rádi
pomůžou radou i skutkem, sdružení Hagnózek, které
v současnosti asi nejvíc zviditelňuje naši obec v regionu, další
dobré lidi, kterých v Hnojicích určitě není málo. Co mě
v poslední době potěšilo? Díky obci, ale i mnohým občanům,
se podařilo zakoupit nový cimbál, vydařily se hody včetně
výstavy, výborné bylo vystoupení Sokolů na Strahově (ale
před tím i u nás na hřišti), už loni dostala slušivý kabát budova
Obecního úřadu. Trošku mě mrzí, že se do života obce
nezapojuje ještě víc lidí a že chybí větší spolupráce mezi
jednotlivými zájmovými skupinami. Shrnuto: Hnojice - dobrá
volba!

Dodatek k firmě Mach líhně Litomyšl
O firmě jsme psali v čísle 2/2006, ale po uzávěrce nám byly
dodány ještě konkrétní informace o hnojické farmě přímo z Litomyšle.
Zde jsou:
Farma Hnojice patří k malým farmám, zaměstnává 4 pracovníky.
Farma je zaměřena na výrobu násadových vajec, která se sváží do
líhní. V Hnojicích se za jeden turnus, tj. cca 10 měsíců, vyprodukuje
cca 3 mil. násadových vajec. Farma je vybavena automatickými
hnízdy a automatickým krmným a napájecím systémem. V roce 2003
zde byla postavena nová hala, a tím byla rozšířena i výroba
násadových vajec. V současné době se neuvažuje o dalším rozšíření
výroby na této farmě.
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Fotbal nově!
Opět změna! Do této sezóny nastupuje úplně nové
fotbalové mužstvo. Nebo částečně obnovené? Posuďte
sami, tyto informace mi dal trenér Petr Smrček:

Složení družstva: Václav Grohman (brankář), Ing.
Pavel Koutný, Pavel Navrátil, Zdeněk Vyhnánek,
Jaroslav Vyhnánek, Mgr. Pavel Tiefenbach, Jan Valouch,
František Viesner, Miroslav Kopka, Ing. Petr Pavlík,
Michal Čižmár, Jiří Žváček, Ladislav Vyhnánek, Petr
Smrček (hrající trenér), Pavel Hubáček, Jiří Miler,
Václav Adam (brankář), Pavel Jurásek, Josef Papica
(hrající trenér), Marek Genčur, Karel Ambrozek.

-5Z vyjmenovaných hráčů je šest přespolních, ostatní jsou místní. A
v této sezóně se hraje takto:
3. 9. 16:30 Hnojice - Újezd u Uničova
9. 9. 16.30 Jiříkov - Hnojice
17. 9. 16:30 Hnojice - Mor. Huzová
23. 9. 16.00 Horní Loděnice - Hnojice
1. 10. 15:30 Hnojice - Dalov
8. 10. 15:30 Babice B - Hnojice
15. 10. 14:00 Libavá - Hnojice
22. 10. 15.00 Hnojice - Huzová
29. 10. 14:30 Domašov u Št. - Hnojice
Zápasy podtržené se hrají u nás. Přijďte fandit!
Před uzávěrkou došla dobrá zpráva.V Jiříkově jsme vyhráli 2:1!

To nejlepší z hnojického fotbalu - mezigenerační fotbalový výkvět. Foceno v červenci 2006 při příležitosti výročí 40ti. let hnojického fotbalu.

Ze zastupitelstev
Výběr ze zpráv v červnu a srpnu 2006. Kompletní
zprávy si můžete přečíst vždy na obecní vývěsce po
zastupitelstvu, na internetu (www.hnojice.cz) nebo
na ObÚ. Nejlepší bude, když na jednání
zastupitelstva sami přijdete a uděláte si vlastní názor.
Zastupitelstvo schválilo:
 Finanční příspěvek Charitě Šternberk na Charitní
pečovatelskou službu na rok 2006 ve výši 9.000,- Kč
a finanční příspěvek Charitě Šternberk na Denní
pobyt Rozkvět na rok 2006 ve výši 3.000,- Kč – 8
hlasů pro.
 Přidělení příspěvku ZJ SDH Hnojice ve výši
20.200,- Kč jako kompenzaci za zásahy při jarních
povodních 2006 a uvolnění z rozpočtu obce částku
1.500,- Kč, která bude určena na občerstvení při
posezení se členy ZJ SDH Hnojice – 8 hlasů pro.

 Zpracování 2 kusů pohlednic obce v předložených
podobách - 8 hlasů pro.
 Provedení kontroly provozovaného výherního hracího
přístroje, umístěného v pohostinství „U Loutockých“
kontrolním výborem při ZO Hnojice - 7 hlasů pro, jeden
se zdržel hlasování.
 Změnu nájemní smlouvy s Českou poštou, s.p. na
užívání nebytových prostor na čp. 160. Nájemné pro
příští období bude činit 22.100,- Kč / 1 rok – 8 hlasů pro.
Zastupitelstvo pověřilo:
 Starostu obce k jednání ve věci doplnění autobusového
spoje, který končí o sobotách a nedělích ve Štěpánově
kolem 19:00 hod. tak, aby od příští změny jízdních řádů
spoj zajížděl až do Hnojic, případně do Žerotína.
Zastupitelstvo bylo informováno o:
 Nepřiznání dotace z programu Obnovy staveb drobné
architektury místního významu v Olomouckém kraji
pro rok 2006, o niž bylo požádáno na opravu Sv. Jana
Nepomuckého.
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O hnojických zvonech
Překvapeným občanům Hnojic na rozloučenou se dne
14.11. 1916 rozezněly zvony. Tentokrát ale rozhoupány
cizíma rukama. Lidé nevěděli, co se děje, a pokud
nepracovali v polích, zanechali domácí činnosti a spěchali
ke kostelu. Z rozkazu c.k. vojenského velitelství
v Krakově přišli čtyři vojáci rakousko-uherské armády
aby sebrali zvony na podporu válečné výroby I. světové
války. Bezmocně, se slzami v očích, sledovali
shromáždění občané, jak jsou kradeny jejich posvěcené
zvony, které sloužily svému účelu 109 roků. jejich
nádherné tóny se nesly žírnou hanáckou rovinou do
dalekého okolí a byly slyšet i hluboko ve štěpánovských
lesích. Svolávaly na nedělní mši svatou nejen občany
místní ale i přifařených obcí tehdejší farnosti - Žerotína,
Strukova, Liboše a Krnova.
Občané Hnojic měli své zvony pojmenované: „Hrubý“
(1.250 kg), „Poledník“ (600 kg), „Floriánek“ (400 kg),
„Malý“ (200 kg) a „Umíráček“. Všechny zvony byly
chloubou dobré práce mistra zvonaře Wolfganga Štrauba
z Olomouce. Zhotovil je přetavením z původních pěti
zvonů, prasklých při katastrofálním požáru obce dne 21.
května 1805. Požár vypukl ve stodole na č.p. 30 kolem

patnácté hodiny a podporován silným větrem se velmi rychle
šířil po staveních, krytých slaměnými došky nebo dřevěnými
šindely. Během hodiny vyhořela až na několik málo míst celá
obec, včetně dřevěného kostela a místní rychty, se všemi
starými písemnostmi a ostatními doklady. Mistr zvonař Štraub
dal tři roky záruku na svoji práci dědičnému rychtáři obce
Josefu Aloisi Krčkovi a obecním konšelům Matěji
Tiefenbachovi, Josefu Škodovi a Janu Kubovi, od kterých
převzal účtovaných 800 zlatých v hotovosti. Na zaplacení
částky se podílela celá tehdejší rozsáhlá farnost.
Při vyhození zvonů oknem z kostelní věže se každý za letu
volným pádem otočil a horní částí, za kterou byl zavěšený, se
hluboko zaryl do trávníku vedle školy. Žádný z nich se při
dopadu nerozbil. Jakoby každému přihlížejícímu nejen
dokázaly kvalitní práci mistra zvonaře ale také to, že zde měly
své místo. Jakoby vycítily zaťaté, mozolnaté pěsti, utírané slzy
a vůbec všechno, co v té chvíli občané Hnojic prožívali. Před
odvezením z obce na nádraží ve Šternberku je místní děvčata
ověnčila květinami a „Umíráček“, který jediný mohl na věži
zůstat, smutně zacinkal na jejich poslední cestu...
Podle místních dobových záznamů zapsal
Bohumil Krček
V dalším čísle si budete moci přečíst druhou část historie
hnojických zvonů, která bude pokračovat až do současnosti.

Malý, ale pěkný zlomek reprezentace hnojických občanů na Dnech dobré vůle na Velehradě - 6. 7. 2006.

(Foto M. Kořenek)
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Hnojické otazníky
Několik spoluobčanů projevilo v poslední době
starost o stav našeho kostela a o využití příjmů
hnojické farnosti. Po diskusi na dané téma s P.
Stanislavem Čevelou a redakcí Hnojického Expresu
vznikla tato moje úvaha.
Bydlím v Hnojicích asi 10 let. Stále je zde živý
duch P. Pavla Uhříka, který z Hnojické farnosti
odešel před 16 lety. Je to opravdu už šestnáct let! Za
tu dobu zde dospěla další generace občanů i farníků.
Otce Pavla osobně znám a vím, že je to osobnost,
která zanechala v Hnojicích kus dobré práce - jak ve
vztazích, v pastorační činnosti či výchově mládeže,
tak i v opravách kostela. On sám na Hnojice rád a
s láskou vzpomíná...
Od té doby se tu vystřídalo více kněží ve službě,
kteří podle svých možností i schopností pokračovali
v započatém díle. Chtěla bych zdůraznit „podle
svých možností i schopností“, protože každý
nemůže být Otec Pavel… Tak se může stát, že
opravy, údržba a jiné práce kolem kostela nejsou tak
pružné, tak časté a nejsou tudíž tak hodně vidět!
Musím přihlédnout k tomu, že starost o kostely a
služba v církvi neleží jen na kněžích, kterých je málo,
ale pomalu se přesouvá také na laiky. Je to nová
skutečnost, která dříve nebyla běžná. Pomocníků
z řad laiků není mnoho, zvlášť v malých obcích.
Také těch ochotných rukou ubývá… Společný život
ve farnosti, to je především duchovní život, účast na
bohoslužbách a jiných slavnostech, ale také
například výchova dětí a mládeže. Vše potřebuje
svůj čas. Ale to je jiná kapitola...
Také o budovu kostela se farníci starají ve svém
volném čase. Nahlédnu jen do běžné údržby - např.
úklid, výzdoba květinami, příprava betléma a
stromků na vánoce, výměna žárovek (na halogenech
u stropu je to obtížné), praní a výměna plachet,
oprava hodin, údržba okolí kostela a mnoho dalších
drobných oprav. Je to jako doma, také to je vidět, až
když to není hotovo. A ti, kdo se starají, jsou
většinou ve skromné anonymitě.
Kostel si zaslouží také velké opravy jako každý
jiný dům. Za období, co si pamatuji, byla
provedena rekonstrukce elektřiny, nové osvětlení a
ozvučení kostela, renovace dřevěného misijního
kříže, oprava a předsklení velkých vitráží.
Započalo se s úpravami na odvlhčení zdiva.
V současné
době
probíhá
oprava
malých
vitrážových oken, bude následovat jejich zdvojení.
Plánuje se renovace dveří, pokračování prací na
odvlhčení zdiva.. Bylo by velmi potřebné zavést do
kostela vodu a kanalizaci, vybudovat sociální
zařízení. Po opravě volá také střecha, krovy a věž,
v lodi kostela se propadá podlaha. Sochy a dřevěné
oltáře obtěžují červotoči, starší lidé by uvítali topení,

Hnojičáci na Strahově 5. - 6. 7. 2006 („vážení, jsme na vás hrdí“) (Foto M. F.)

aby mohli i v zimě navštěvovat bohoslužby, kostel by bylo dobré
vymalovat. A dalo by se pokračovat.
To, co se do kostela za uplynulá léta (co pamatuji) vložilo, má
hodnotu statisíců, plánované opravy se šplhají do milionů, ale
příjmy kostela jsou desetitisícové.
Církev nestaví a neopravuje jen budovy chrámů, stará se
především o „chrámy duchovní“, tedy o člověka a jeho duši. Proto i
z toho mála, co farnost vlastní, ráda přispívá lidem v nouzi – po
živelných katastrofách, sirotkům, dětem v misijních zemích apod.
Solidarita s chudšími a potřebnějšími než jsme my sami, člověk,
který potřebuje pomoci, má být křesťanovi blíž než budovy kostelů.
Že se malá částka občas daruje potřebným na úkor oprav našeho
kostela, snad nikoho nepohoršuje.
Naši předkové, kteří s vírou kostely stavěli o udržovali, jistě
očekávali, že budeme v jejich odkazu pokračovat. Ale ne všichni
z jejich potomků se k těmto hodnotám hlásí. Každý kostel, i ten náš,
je společné dílo mnoha rukou a mnoha generací. Komu na něm
záleží, najde jistě způsob, jak pomoci. S případnými dotazy nebo
návrhy se můžete obrátit na P. Stanislava Čevelu, administrátora
farnosti Hnojice.
Marie Slimaříková

K letáku Ekokom
Vážení spoluobčané, spolu s Hnojickým Expresem dostáváte
leták společnosti Ekokom k problematice třídění odpadu.
Společnost Ekokom dostává příspěvky od firem, které obaly uvádějí
do oběhu. Z těchto příspěvků je pak financována podpora třídění
(například také tento leták), sběru a recyklace obalů.
Podle množství tříděného odpadu na jednoho občana v roce
2005 jsme se umístili ze čtyřiceti obcí na 33. místě. Budou volby, a
tak přeji svému nástupci, aby dokázal naši obec posunout kousek
dopředu.
Za to, co dobrého děláte pro životní prostředí (a není to jen o
odpadech), pak každému z vás upřímně děkuji.
Za Komisi pro životní prostředí při ObÚ
Jiří Slimařík
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O hnojickém kostele, lidech,
toleranci, penězích, ochotě něco dělat
nejen po sebe a o životě vůbec...
Během posledního měsíce jsem s mnoha lidmi řešila téma
„hnojický kostel, jeho chátrání a stav financí ve farnosti“. Díky
těmto lidem, jejich názorům a informacím, vidím teď toto téma
z mnoha různých úhlů a pokusím se shrnout fakta, která se mi tak
nějak sama poskládala vedle sebe...
Fakt. č. 1 Dne 7.8. přišla na zasedání zastupitelstva obce
paní Jaroslava Svobodová a vznesla dotaz ohledně „ chátrání
hnojického kostela a stavu financí farnosti“.Od zastupitelů se
nedozvěděla nic konkrétního ale starosta jí slíbil, že se osobně
zeptá na toto téma pátera Čevely. Obratem jej kontaktoval a
zjistil, že vždy na poslední mši v roce čte pan farář roční
vyúčtování farnosti. V případě nejasností či nedostatku informací
doporučil pan farář kontaktovat jej osobně na faře ve Štěpánově.
Fakt č. 2 Paní Svobodová formulovala svůj dotaz písemně a
přišla za mnou s dotazem, bylo-li by možné otisknout jej
v Expresu a toto cestou se dozvědět něco konkrétnějšího. Dotaz
byl formulován takto:
„Někteří z nás, hnojických občanů, jsou nešťastni ze
špatného stavu hnojického kostela (zatékání, děravé okapy,
prasklé zdivo na věži, nepověšené drahé lustry...). Starší
spoluobčané si pamatují, že na odkazech našich předků „na
kostel“ vlastnil hnojický farní úřad nejméně 20 ha pole.
V posledních letech je z nich Zemědělským družstvem
vyplácen slušný nájem, cca 47.000,-Kč ročně. Je zapotřebí,
aby náš krásný starobylý kostel takto chátral?“ Pod tento
dotaz se podepsala jak paní Svobodová, tak i další farníci,
konkrétně paní Anna Gotzová, Marie Stejskalová, Jiřina
Žváčková, rodina Coufalova a rodina Dřímalkova.
Fakt č. 3 Kontaktovala jsem několik lidí z farní rady
(Švancerovi, Slimaříkovi, Kořenkovi, pan Janíček), zda by
dokázali na toto téma nějak konkrétně odpovědět, a výsledkem
několika našich diskusí je článek Hnojické otazníky (?) Marušky
Slimaříkové v tomto čísle.
Fakt č. 4 Kontaktovala jsem pátera Stanislava Čevelu. Byl
ochoten se okamžitě setkat, schůzka proběhla následující den na
faře ve Štěpánově ve složení p. Čevela, Hana Fišerová, Maruška
Slimaříková. Asi hodinu jsme si povídali. O zdejší farnosti, která
zahrnuje 3 kostely (Štěpánov, Hnojice, Huzová) a tři kaple
(Stádlo, Žerotín, Liboš), o tom, že je pan farář na svém
několikátém působišti a kdoví, kde bude za pár let, o tom, že
hnojický kostel má z nájmů polností v ZD cca 50.000,-Kč ročně, o
tom, že např. oprava oken v minulém roce stála 75.000,- (psali
jsme o tom podrobně v čísle 2/05) a kromě toho se v tomtéž roce
ještě generálně opravoval misijní kříž a každý kostel má
samozřejmě i běžné náklady na svůj provoz.. .o tom, zda třeba
arcibiskupství nedisponuje odborníky, kteří by dokázali posoudit
stav kostela a seřadit priority oprav (bylo nám vysvětleno, že toto
od arcibiskupství opravdu čekat nemůžeme) ,ptala jsem se, zda je
možné roční vyúčtování, které se čte na poslední mši v roce,
nechat nějakou dobu pověšené na nástěnce v kostele, což pan farář

-8ani neslíbil, ani nevyloučil... Osobně se mi líbilo, že si p. Čevela
na nic a nikoho nestěžoval a že se velmi dobře technicky
orientoval v tom, co je v hnojickém kostele ve špatném stavu a
co a jak by bylo potřeba opravit. Znovu také opakoval, že kdo
chce podrobnější informace, ať se obrátí osobně na něj
(585386564) zavolá mu a domluví si s ním schůzku.
Fakt č. 5. Zjišťovala jsem, jak je to jinde, a zde jsou
informace, které se mi podařilo zjistit: Obecní úřad ve
Štěpánově momentálně na farnost finančně nijak nepřispívá.
Důvodem je cca 50 mil dluhů, které vznikly za hospodaření
minulého starosty (inf. od p. Čevely). Obecní úřad
v Hnojicích poskytl za posledních deset let na opravy kostela
celkem 10.000,-Kč. (inf. od p. starosty) .Průměrné výnosy ze
sbírek na opravy kostela se pohybují cca kolem 2.500,- na jednu
sbírku.
Obecní úřad v Hošťálkovicích u Ostravy, vesnice,
z níž pocházím, pravidelně ročně přispívá na opravy svého
kostela (bohužel sumy se mi do uzávěrky nepodařilo zjistit),
opravuje se skoro pořád něco. Na pravidelných sbírkách
v kostele se vybere jednorázově v průměru kolem sedmi, osmi,
ale i deseti tisíc korun. Informace o hospodaření se čtou na
poslední mši v roce a zároveň jsou poskytovány Obecnímu
úřadu. (inf. poskytl bývalý místostarosta pan Bartusek).
Obecní úřad v Pňovicích (informace poskytla paní starostka
dne 12.9.06) přispívá v posledním volebním období na opravy
svého kostela pravidelně ročně částkou 100.000,-Kč,
v zastupitelstvu nejsou žádné problémy se schvalováním této
dotace. Sbírky na opravy v pňovickém kostele vynášejí hodně
peněz, jednorázově i 20.000,-Kč, a kromě těchto sbírek farníci
organizovali i sbírku mezi občany, kteří do kostela nechodí, ale
na kostele jim záleží a nepřejí si, aby chátral. Vybrali přes
30.000,-Kč. Díky výborně fungující farní radě v Pňovicích,
jejíž ústřední osobností je pan JUDr. Neplech a členem je i
současný místostarosta, pokračují průběžně náročné a velké
opravy kostela, nezávisle na panu farářovi, a hledají se i jiné
zdroje financování. Roční vyúčtování se čte v kostele na
poslední mši a je poskytováno i ObÚ.
Závěrem: Měla jsem sen. Vyhrála jsem spoustu peněz a
část z nich dala na opravu úžasného hlavního oltáře v našem
kostele. Je v havarijním stavu, úplně prožraný červotočem. Ale
bohužel to byl jen sen. To paní Svobodová měla konkrétní
nápad. Povídá mi: „Mně je jasné, že na žádné velké opravy ty
peníze z nájmu polí v ZD stačit nemohou, třeba na opravu
střechy, fasádu, prasklé zdivo, topení... Kdyby člověk přesněji
věděl, jak to s těmi penězi je, kolik co stojí, co se plánuje, vždyť
by se mohly v Hnojicích občas udělat sbírky po občanech, i mezi
těmi, co tam nechodí, já sama bych ráda přispěla mezi prvními.“
Vážení a milí občané Hnojic, osobně velmi uvítám
jakoukoliv diskusi na výše popisované téma, nejraději ale diskusi
konkrétní a podnětnou, která by stav věcí současných posunula
kupředu. Určitě nebudu sama.
Hana Fišerová
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