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Vážení spoluobčané,
stalo se prý tradicí, aby „Hnojické Expres“ začínal svým úvodníkem
starosta obce. Nejsem stejného názoru, ale nechci tuto „tradici“ přerušovat.
Od voleb již uplynul téměř půlrok. Za tuto dobu se současné zastupitelstvo
sešlo včetně ustavujícího zasedání celkem 5x a to za slušné účasti a zájmu
Chodit na jedlečko
občanů, kterých přišlo 155. Porovnám-li návštěvnost občanů na jednáních
zastupitelstva v minulém volebním období, tak na takovou účast bylo třeba
budou děvčata a děvčátka
25 schůzí zastupitelstva. Pro úplnost dodávám, že za období 2002-2006 se
z folklórního souboru Pomněnke
zastupitelstvo obce sešlo 32x a jednání navštívilo celkem 201 občanů. Je vidět,
v neděli 25. 3. 2007.
že v současné době mají naši občané o dění v obci zájem. Nechme ale statisPokud u vás v minulém roce
tiky, je to jen jedna stránka věci.
nezazvonily a vy budete chtít,
Je třeba také hodnotit, co se za uplynulé období pro obec vykonalo. Moje
aby letos přišly i k vám, napišhodnocení je takové, že toho nebylo zrovna málo a že máme stále v tomto
te na lístek své jméno a číslo
směru co dohánět. Zejména je v prvé řadě třeba dokončit projekt „Lokalita
domu a vhoďte jej do schránky
Rybník“ a dále se plně věnovat nejnáročnější prioritě, která je pro naší obec
u Švancerů ml.
důležitá a to je výstavba nové kanalizace včetně čističky odpadních vod.
Dle mého názoru je to tak nákladná investice, že na dlouhou dobu budeme muset zapomenout na další záměry vyplývající z aktualizace Programu
obnovy vesnice, pokud se nám nepodaří získat finance z jiných zdrojů než
z obecních. Buďme ale optimisté.
Jak jsem již na začátku uvedl, naše zastupitelstvo se od zvolení sešlo 5x
a od Nového roku již 2x a to dne 08.01.2007 a dne 05.02.2007. Pravidelně je
prováděna kontrola zápisů z předešlých zasedání a kontrola plnění usnesení,
v nichž obecní zastupitelstvo ukládá jednotlivým
členům zastupitelstva (doposud většinou starostovi) nebo výborům, kterých máme 7, různé úkoly
či povinnosti. Každý občan se s usnesením může
seznámit prostřednictvím Úřední desky umístěné
u Obecního úřadu nebo na obecních stránkách
www.hnojice.cz, které vede pan František Bajer
a mám za to, že je vede dobře. Jak jsou úkoly
plněny, to se nejlépe dozvíte, když budete schůze
zastupitelstva nadále navštěvovat v tak hojném
počtu jako doposud. Důležitým bodem jednání
dne 05.02.2007 bylo schválení rozpočtu obce na
rok 2007.
Ještě než skončím, abych dal prostor dalším
příspěvkům, chtěl bych informovat občany, že
Obecní úřad připravuje již 5. změnu územního
plánu sídelního útvaru Hnojice. Je proto třeba,
aby ten, kdo má zájem o pořízení této změny, tj.
aby na parcele vlastníka, která není do územního
plánu zahrnuta (pole, zahrady,dvory apod.) mohla
být prováděna nějaká výstavba, podal na Obecní
úřad žádost nejpozději do 30. srpna tohoto roku.
Pravdou ale je, že pokud je pořízení změny územního plánu vyvoláno výhradní potřebou navrhovatele (občana) může obec podmínit částečnou
nebo úplnou úhradou nákladů na její zpracování
a na mapové podklady navrhovatelem. Dobrá
zpráva je ta, že se na to dají získat dotace, takže
nemějte obavy. To je asi tak všechno.
Sokolské šibřinky 2007. Děvčata Novákovic - rebelky z 60.let.
S úctou Bohumil Fröml, starosta obce
Všichni, co jste nepřišli, přijďte určitě příští rok Foto Jan Kolář
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ROZPOČET OBCE HNOJICE NA ROK 2007
Příjmy: 12 119 000

Výdaje: - 12 119 000

Zůstatek: 0

Rozpočet na rok 2007 - Příjmy
Příjmy

Třída 8 – Financování
částka v tis.

Třída 1 - Daňové příjmy
Seskupení 11 - Daně z příjmu, zisku a kap. Výnosů

Celkem
4040

Daň z příjmů fyzických osob ze záv. Čin. a funkč. požitků

750

Daň z příjmů fyzických osob ze sam. výdělečné činnosti

100

Daň z příjmu právnických osob

840

Daň z přidané hodnoty
Daň z příjmů fyzických osob z kapit. Výnosů

1600
50

Daň z příjmů právnických osob za obce

700

Seskupeni 13 - Poplatky a daňe z vybr. čin. a služeb

239

Správní poplatky
Poplatky za znečišťování ovzduší
Poplatek za komunální odpad
Poplatky ze psů

Změna stavu krátk.prostř.na bank.účtech (přebytek 2006)

18
7
175
13

5892
5892
12119

Rozpočet na rok 2007 – Výdaje
Výdaje
Pěstební činnost
Silnice
Pozemní komunikace
Provoz veřejné silniční dopravy
Pitná voda

částka v tis.
30
20
1500
200
50

Odvádění a čištění odpad. vod

150

Předškolní zařízení - MŠ

350

Základní školy

283

Činnosti knihovnické
Záležitosti kultury
Pořízení, zachování a obnova

29
88
500

Poplatek za užívání veřejného prostranství

5

Ostatní záležitosti kultury

62

Poplatek ze vstupného

1

Ostatní záležitosti sdělovacích prostř

20

Ostatní tělovýchovná činnost

74

Využití volného času dětí a mládeže

51

Poplatek za provozovaný výherní hrací přístroj

20

Seskupení 15 - Majetkové daně

930

Daň znemovitosti

930

Třída 2 - Nedaňové příjmy

Bytové hospodářství

425

Veřejné osvětlení

510
325

Seskupení 21 - Příjmy z vlastní činnosti

466

Pohřebnictví

Příjmy z pronájmu pozemků – zahrádky, louky, pole

168

Územní plánování

Příjmy z pronájmu majetku (vodovod)
Příjmy z poskytování služeb a výrobků (stočné)
Příjmy z pronájmu ost.nemovistostí (byty)
Příjmy z pronájmu nebytových prostor
Příjmy z poskytování služeb a výrobků (hroby)
Příjmy z poskytování služeb a výrobků (komunální
odpad)
Příjmy z poskytování služeb - telefon, kopírování
a další

41

Komunální služby a územní rozvoj

18

Nebytové hospodářství

25

Sběr a svoz nebezp. odpadu

30

3

Sběr a svoz. komun. odpadu

200

16
5

Sběr a svoz ostatních odpadů

591

Požární ochrana - dobrovolná část

91

Seskupení 23 - Příjmy z prodeje nekapitálového majetku
Přijaté nekapitálové příspěvky (výtěžek z hracích automatů)

12

Třída 3 - Kapitálové příjmy

500

Obecné př. a výd. z fin. Operací

500

Pojištění funkčně nespecifikované

12

Zastupitelstva obcí

600

Činnosti místní správy

843

Úvěr

210

Ostatní činnosti – rezerva
Třída 4 - Přijaté dotace

25

Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň

80

Neinv. dotace v rámci souhrnného dotačního vztahu

1635

110

Příjmy z úroků

Příjmy z prodeje pozemků

62
500

40

Ostatní finanční operace (Daň za obec)

40

Celkem

35
1
1929
700
12119

S t ř í pk y
r folklórní soubor Hagnózek můžete od února t.r. sledovat na jeho vlastních internetových stránkách www.hagnozek.cz
r před hlášením obecního rozhlasu v Hnojicích od počátku března t.r. již nezní Abba ani Michal Tučný ani jiné
hvězdy popmusic ale muzikantské hvězdy cimbálovky
Hagnózku - Lucka Švancerová jako sólová zpěvačka,
Marta a Jirka Sovovi jako houslisté a Jirka Sova i jako

sólový zpěvák, Veronika Fišerová na cimbál, Standa
Richter na klarinet a na basu hraje basista Moravské
filharmonie Olomouc. Doporučujeme před hlášením
všeho nechat a poslouchat, stojí to za to! A děkujeme
těm, které to napadlo pouštět J.Trocha „hnojické
národní hrdosti“ nám určitě neuškodí. Mimochodem,
ono CD cimbálovky Hagnózku si můžete zakoupit
u Kořenků.

USNESENÍ ZASTUPITELSTVA OBCE HNOJICE
ze 4.12.2006:
ZO ukládá:
1. výboru ŽP vypracovat koncepci sběrných míst odpadů v obci
2. starostovi obce připravit aktualizaci jednacího řádu
3. výboru ŠMS připravit výuku základů práce na PC
4. výboru ŽP koncepci úpravy místního hájku
5. výboru SD koncepci další bytové výstavby v obci
ZO bere na vědomí:
1. redakční radu čtvrtletníku Hnojické Expres:, Bohumil
Froml, Ludmila Tiefenbachová, Oldřich Pol, Jan
Kolář, ing.Hana Fišerová ( v lednu doplněno o Jarmilu Svobodovou a Zdeňka Juráska)
2. provozní řád k provozování stolního tenisu v budově
Mateřské školy Hnojice.
z 8.1.2007:
místo paní Rýznarové, která se vzdala mandátu, se stal
členem zastupitelstva pan Vít Tiefenbach
ZO Hnojice schvaluje:
1. jednací řád ZO Hnojice
2. výdaje za žáky základních škol v Olomouci a Šternberku
3. částku 15 000 Kč jako peněžitý dar Lucii Švancerové
na reprezentaci ČR na MS juniorů ve skeletonu - 7
hlasů pro, 2 proti
ZO ukládá starostovi:
1. zajistit výuku základů práce na PC
2. svolat jednání projektantů kanalizací v obci a V Rybníku
3. iniciovat změnu územního plánu a informovat občany
o připravované změně
4. zajistit funkčnost www stránek obce

ZO bere na vědomí:
předloženou koncepci činnosti stavebně-dopravního
výboru
ZO doporučuje:
starostovi obce, aby ve spolupráci s finančním výborem prověřoval finanční možnosti pro zabezpečení
jednotlivých stavebních akcí
z 5.2.2007
ZO schvaluje:
1. rozpočet obce (viz str. Hex) včetně těchto dotací:
70 000 Kč TJ Sokol na provoz sokolovny a stavební
dokumentaci - jednohlasně
20 000 Kč Sboru dobrovolných hasičů na nákup
materiálu - jednohlasně
48 000 Kč Občanskému sdružení Hagnózek na
pořízení zvukové aparatury - jednohlasně
30 000 Kč Římskokatolické farnosti na rekonstrukci
oken a dveří v kostele - jednohlasně
2. p. Václava Adama do funkce předsedy kontrolního výboru (místo paní Rýznarové) – 5 hlasů pro,
3 proti
3. p. Aloise Janíčka do funkce člena kontrolního
výboru-5 hlasů pro, 3 se zdrželi
4. aktualizaci Programu obnovy vesnice Hnojice na
období 2007-2010
5. podání žádosti o poskytnutí příspěvku v rámci
Programu obnovy venkova
Olomouckého kraje
v roce 2007 na realizaci výstavby chodníků v lokalitě Rybník
6. žádost společenství farníků na užívání nebytových
prostor v budově MŠ
ZO ukládá:
výboru ŽP vypracovat novelizaci obecně závazné
vyhlášky č.3/02 o odpadech
ZO bere na vědomí:
1. zprávu o koncepci činnosti výboru ŽP
2. provedení opravy vnitřního vodovodu v č.p. 91
(redakčně kráceno, v plném znění na www.hnojice.cz nebo na
nástěnkách OÚ vždy po zasedání)

Hlavní hvězda
šibřinek 2007
Petr Tieffenbach
Foto Jan Kolář

Z činnosti výborů obecního zastupitelstva
Toto bude, počínaje tímto číslem, pravidelná rubrika, do
níž budou (nebo nebudou?) přispívat naši obecní zastupitelé, předsedové výborů. Co dodají o činnosti své a svých
výborů, to jim bude otištěno. Záleží jenom na nich.

1. Kulturní a sociální výbor připravuje vítání
nových občánků
V neděli dne 25.3. ve 14.00 proběhne na Obecním
úřadě vítání nově narozených občánků Hnojic. Kulturní
program zajistí MŠ Hnojice a Tomáš Nikl jako sbormistr
šternberského sboru. ZO odhlasovalo jednohlasně jednorázový příspěvek na dítě v hodnotě 1000,-Kč , rodiče
jej dostanou ve formě poukázek na nákup kojeneckého
zboží. Fotografie z vítání otiskneme v příštím čísle HEx.
Složení výboru je Jiří Vrobel, předseda, Marie Slimaříková
a Eva Niklová, členky. Kdo z občanů by se chtěl na činnosti výboru podílet a organizovat různé kulturní a společenské akce, prosíme ať se přihlásí u výše jmenovaných.
Je to žádoucí a potřebné, akcí je naplánováno hodně.
Vyzýváme hlavně děvčata plus minus kolem dvaceti let,
která jsou názoru, že v Hnojicích se vůbec nic neděje a je
tu nuda...Přijďte pracovat do výboru a zorganizujte si
s podporou Obecního úřadu i akce pro mladé !J

2. Koncepce činnosti stavebně-dopravního
výboru
Posláním výboru je činnost iniciační a kontrolní
v oblasti výstavby, územního plánování a dopravy,
výbor bude napomáhat při řešení problémů v těchto
oblastech. Výbor nebude zajišťovat finanční prostředky
na jednotlivé stavební akce, to je hlavní úkol pana starosty ( ve spolupráci s finančním výborem). Bude však
kontrolovat účelné vynakládání finančních prostředků
a průhlednost výběrových řízení. Výbor je tříčlenný,
předsedou je ing.Miloš Fišer, členy jsou ing.Jaromír
Kouřil a Miroslav Kořenek.
Součástí koncepce je i seznam dle našeho názoru nejdůležitějších akcí , které by se mohly v letech 2007-2010
realizovat nebo by mohla probíhat jejich příprava. Tyto
akce zde ve zkrácené verzi předkládáme.

1. Dokončení komunikace V Rybníku
Bylo vyřízeno předčasné užívání komunikace, nyní
se bude projekčně řešit souběh dešťové kanalizace
a plánované kanalizace obecní. Pokud se toto vyřeší, je
možné dokončení v roce 2008.
2. Kanalizace obce
Je zpracován projekt pro územní rozhodnutí, kanalizace
je navržena jako smíšená, má 4 přečerpávací místa a 4
větve, směrem na Liboš bude stát ČOV. Realizace je podmíněna zajištěním prostředků z cizích zdrojů.
3. Opravy chodníků a komunikací
Bude se opravovat až po kanalizaci. Z krajských silnic
bude obec iniciovat opravu silnice Hnojice – Liboš.
4. Rekonstrukce č.p. 160 (pošta)
Rekonstruovat se má II. A III. podlaží, mají zde být 3
byty. Zatím se připravuje projekt.
5. Úpravy polních cest
Uvažuje se s obnovou některých polních cest. V první
řadě se počítá s vybudováním cyklostezky Hnojice
– Stádlo.
6. Příspěvek na opravu kostela a sokolovny
Přestože kostel ani sokolovna nejsou obecní majetek,
bude obec podporovat projekty na opravy.
7. Další výstavba rodinných domků
Budou vytipovány další lokality pro stavbu domků,
poté bude změněn územní plán a zahájeny přípravné
práce.
8. Vylepšení vzhledu obce
Jedná se o řadu drobných akcí, zejména v centru obce.
Náměty od občanů jsou vítány.
9. Nejdůležitější stavba pro klidný rozvoj obce
Obec se bude snažit prosadit severní obchvat obce .
V nejbližších letech je třeba upravit územní plán obce
a plán VÚC (kraje). Zároveň je třeba upozorňovat krajský úřad na nevyhovující stav silnice II/447 Šternberk
- Litovel v průtahu obcí a docílit toho, aby po roce 2010
bylo reálné tento obchvat prosadit a postavit.
Celý text koncepce je k dispozici na internetových
stránkách obce.
Ing.Miloš Fišer
předseda stavebně-dopravního výboru

A K T U Á L N Ě
Již 3 měsíce funguje na stránkách obecního úřadu (http:
tu pak nastává paradoxní situace, kdy někteří lidé začnou
//www.hnojice.cz/ou) veřejné diskusní fórum. Je to místo,
tento nástroj zneužívat a celé fórum se najednou stane
kde každý může vyjádřit objektivní názor, pohled na věc,
veřejně přístupnou nástěnkou jejich jízlivých poznámek,
a to vše konfrontovat s názory ostatních. Tedy tak by to
obecně pramenících ze závisti, zášti a zloby. Rázem se tedy
aspoň mělo vypadat. Hnojické fórum je bohužel trochu jiné,
z něčeho, co má pomáhat, stane něco, co jen ubližuje. Až si
nasáklé dobou, kdy občan donášel
jeden řekne, že je možná lepší fórum
Hnojické fórum
na občana, a kdy anonym ve schránodstranit, počkat třeba 5 let až se
ce nebyl ničím neobvyklým. Proč to
aneb kde se stala chyba? daná skupina dostatečně kultivuje,
? Že by vyrovnané výsledky voleb
a pak znovu zkusit fórum zavést.
vytvořili vhodné prostředí pro to, co se děje ? Nemyslím si.
Možná ale této skupině křivdím, možná bude stačit pouhé
Pravděpodobně by fórum vypadalo stejně, i kdyby volby
přečtení tohoto článku, aby si uvědomili, co činí, možná
dopadly jinak. Důvod vidím spíš v nepřipravenosti něktenaše fórum bude moci fungovat dál, možná……
rých občanů na tak moderní prvek demokracie. Bohužel
Jan Kolář

SPOLEČENSKÁ KRONIKA
za rok 2006
V roce 2006 se v naší obci narodili :
1. Radim Tiefenbach (* 3. 1. 2006) z čp. 5
2. Adéla Adamová
(*12. 1. 2006) z čp. 97
3. Kristýna Rýznarová (*15. 3. 2006) z čp. 165
4. Lukáš Vyhnánek
(*26. 5. 2006) z čp. 28
5. Lucie Večerková
(*26. 7. 2006) z čp. 32
6. Lucian Zacpálek
(*30. 7. 2006) z čp. 182
7. Monika Kouřilová (*28. 10. 2006) z čp. 188
8. Filip Miller
(*17. 12. 2006) z čp. 76
9. Martina Pšenicová (*19. 12. 2006) z čp. 88
V témže roce nás opustili :
1. Radek Ondryáš
(†15. 3.2006 ) z čp. 91
ve věku nedožitých 5 měsíců
2. Josef Tesař
(†1. 8.2006 ) z čp. 163
ve věku 79 let
3. Marie Kráčmarová (†17. 8.2006 ) z čp. 17
ve věku 64 let
4. Vojtěch Zelinka
(†20.10.2006 ) z čp. 55
ve věku 70 let
V roce 2006 se do naší obce přihlásilo k trvalému
pobytu celkem 10 občanů a v témže roce se z naší obce
odhlásilo z trvalého pobytu celkem 9 občanů.
Počet trvale přihlášených občanů v obci Hnojice
k datu 31.12.2006 = 577 občanů.

Významná životní výročí v roce 2007 :
1. Anežka Máderová z čp. 112 19. 2.2007 se dožívá 80 let
2. Marie Petrová z čp. 41
4. 3.2007 se dožívá 94 let
3. Josef Srpek z čp. 91
23. 7.2007 se dožívá 80 let
4. Julie Daňková z čp. 48
24. 8.2007 se dožívá 80 let
5. Eliška Šálková z čp. 139
26. 8.2007 se dožívá 80 let
6. Josef Švancer z čp. 62
8. 9.2007 se dožívá 80 let
7. Růžena Sládková z čp. 15
14. 9.2007 se dožívá 85 let
8. František Dřímalka z čp. 148 20.10.2007 se dožívá 80 let
9. Milada Stuchlíková z čp. 142 20. 11. 2007 se dožívá 90 let
10. Svatava Bajerová z čp. 80
3. 12 .2007 se dožívá 87 let

Včelaři v Hnojicích
O užitečnosti chovu včel není jistě pochyb. Věděli to
již naši předkové. Dnes máme šlechtěné včely, které již
nemohou žít bez lidské pomoci. Samozřejmě je vždy něco
za něco, a tak výnosy medu jsou také mnohem vyšší než
kdysi. Hodně také záleží na snůškových podmínkách
a ty jsou v Hnojicích spíše průměrné, nicméně i zde jsme
nejednou zažili hodně medu.Státní podpora chovu včel
byla v různých dobách odlišná. V dnešní době činí 150kč
na jedno včelstvo.
Před 20 lety bylo v Hnojicích 9 včelařů a počet včelstev
130. Dnes je nás 5 a včelstev 46. Nejsou to příliš povzbudivá
čísla, snad se to v budoucnu zlepší. Kdyby se objevil nějaký
zájemce, který by chtěl posílit naše řady, budu rád.
Je pravda, že včely mají žihadla a ty bohužel použijí,
i když to pro ně znamená, že zahynou.
Tak a teď trochu ze života včelařů. Jednou přiběhla rozzlobená žena k našemu spoluobčanovi včelaři, připravená
mu vynadat za to, že jejího vnuka píchla včela. Ten se ale
nedal, a zeptal se jí, zda ví jakou barvu ta včela měla. On
má včely hnědé, ale jestli měla barvu do rezava, tak je to od
včelaře přes ulici. Z míry vyvedená žena zalapala po dechu
a odešla.
Před včelami se člověk může chránit vhodným oděvem,
nebo nad nějakým tím bodnutím mávne rukou. Mladé
včely nedlouho vylíhlé při prohlídce nebo vytáčení medu
padají z rámků a lezou i do nohavic. Jedna přeborkyně
vylezla po mé noze až úplně nahoru a píchla do těch nejcitlivějších míst mužského těla. To byla bolest!
„Na světě jsou dvě největší záhady života, člověk a včely.
Starší jsou včely“
Wilhelm Bölche
V dnešní hektické době mi přináší chov včel výbornou
relaxaci, otevřu úl a zapomenu na celý svět.
Antonín Kolář
včelařský důvěrník

Zpracovala: Adamová Blanka

31. 3. 2007 - 10.00 Hrad
Šternberk
Vernisáž výstavy „Jarní zvyky“. Na vernisáži
budou tančit i děti z tanečního souboru Pomněnke.
Přijďte se podívat! Za občanské sdružení Hagnózek
vás srdečně zve Lenka Kořenková.
Ještě jednou šibřinky. Hippies a gejša, Tonda a Eva. Foto Jan Kolář

Jak to chodí u sousedů v Pňovicích a v Liboši.
Pňovice

www.pnovice.cz
Počet obyvatel 843. Devítičlenné zastupitelstvo.
Starostka paní Mgr.Ludmila Zavadilová je ve funkci
druhé volební období a pracuje jako uvolněná, tedy na
celý úvazek. Od loňských voleb mají v Pňovicích také dva
neuvolněné místostarosty, jsou jimi Luboš Čunderle a Jan
Vrba. 5 členů zastupitelstva je ve funkci předsedů výborů.
2krát ročně vydáván obecní zpravodaj, jeho redaktorem
je převážně paní starostka. Největší akcí, která Pňovice
čeká v blízké budoucnosti, je vybudování kanalizace.
V současnoti je zpracováván projekt a hledají se možnosti financování. Podpora místních sdružení a spolků :
obec každoročně dotuje činnost TJ Sokol Pňovice (není
členem ČOS) a SDH(tím se nemyslí zásahová jednotka).
Poskytnuté částky jsou o něco vyšší, než jsou dotace
v Hnojicích těmto organizacím ale Pňovice jou také větší
obec. Výrazně je v posledních letech podporována oprava kostela. V letošním roce obecní dotace činí 100.000,-,
(loni byla o něco vyšší),je potřeba ještě dokončit fasádu.
Hezky to vyjádřila paní starostka Zavadilová:“ Vždyť my
v obci ani žádné jiné významné památky už nemáme,
jenom ten náš kostel, přece ho nenecháme schátrat.“.
Obec podporuje také kulturu. Pře 30.000,-činí dotace
na činnost Kruhu přátel hudby, v obci jsou několikkrát
do roka v sálku bývalé školy pořádány koncerty vážné
hudby špičkových českých interpretů. (Ty koncerty jsou
vážně úžasné, vím to z vlastní zkušenosti. A přitom je na
nich dobrovolné vstupné a je to prakticky vedle....Děkuji
touto cestou i manželům Coufalovým, kteří mne a mého
muže prvotně motivovali k návštěvámJ).

Liboš

www.libos.cz
Počet obyvatel 602. Devítičlenné zastupitelstvo.
Starosta pan Jan David byl ve funkci i v minulém
období a od letošního roku pracuje jako uvolněný,
na celý úvazek. Neuvolněným místostarostou je pan
Antonín Moudrý. 7 členů zastupitelstva je ve funkci
předsedů výborů. 6krát ročně vydáván obecní zdravodaj, všechna čísla si můžete přečíst zároveň na
www.stránkách Liboše, kde jsou archivována. Taktéž
tam najdete složení redakční rady. Kanalizace je v podstatě dokončena a během letošního jara bude postupně
uváděna do plného provozu. Vybudována byla společně se stavbou kanalizace ve Štěpánově a je napojena
na štěpánovskou čističku. Podpora místních sdružení
a spolků: TJ v obci není, pravidelně je dotována pouze
činnost SDH (nemyslí se zásahová jednotka). Podpora
ostatním spolkům je posuzována individuálně dle
žádostí.
Hodně akcí, pořádaných běhěm roku
v Liboši, ať sportovního či kulturního charakteru, je organizováno přímo Obecním úřadem či
ZO. Dle mého soukromého názoru má Liboš
trvale velmi aktuální a zajímavé www.stránky.
Haf

******************************

V příštím čísle učiníme pokus přinést pár informací o Mladějovicích, Žerotíně a Lužicích.

Zajímavosti z valné hromady TJ Sokol
která se konala 24. 2. 2007
Ø Byl zvolen nový jedenáctičlenný výbor TJ Sokol na
příští dvouleté období ve složení: Zdeněk Vyhnánek
st.- starosta, Zdeněk Jurásek st. - místostarosta, Jarmila
Svozilová - jednatelka, Pavla Šperlichová - náčelnice,
Lenka Zelinková - vzdělavatelka, Zdeněk Jurásek
ml. - náčelník, Josef Papica - vedoucí oddlu kopané,
Petr Smrček - trenér, Věra Malasková - matrikářka,
Marcela Vyhnánková, Petr Tiefenbach
Ø Mezi hlavní úkoly na rok 2007 patří zajistit projektovou dokumentaci na rekonstrukci sokolovny.
Prioritou je oprava střechy, rekonstrukce sociálního
zařízení a výměna oken
Ø V tomto roce by měl být vybudován dětský koutek na
hřišti TJ Sokol
Ø V roce 2006 finančně podpořili činnost TJ Sokol
Obecní úřad a Zemědělské družstvo Hnojice . Oběma
sponzorům patří dík!
Ø Díky patří ale také všem těm, kteří podpořili činnost
TJ Sokol jakkoliv materiálně či svou nezištnou prací!
Ø Pozor zajímavé! Muži, ženy i mládež nacvičují (či
vlastně oživují si) v současnosti dohromady pod

vedením pana Bajera sokolskou skladbu „Chlapáci“.
Vystoupí s ní na dubnové akademii ve Šternberku.
Sledujte termíny na vývěsce či na internetu a rozhodně si nenechte ujít! Fotorepotáž z nácviků otiskneme
v příštím čísle.
Ø Na valné hromadě přítomný předseda župního odboru sportu pan Václavík z Župy olomoucké Smrčkovy pochválil TJ Sokol Hnojice.
Je to podle něj jedna z nejlepších organizací
v Župě. (pozn.redakce: zpracováno dle podkladů
p. Z. Vyhnánka st.)
V jarní sezóně 2007 se fotbal bude hrát takto
15. 4. NE 15.00 Dalov - Hnojice
22. 4. NE 16.00 Hnojice - Babice B
29. 4. NE 16.30 Hnojice - Libavá
6. 5. SO 16.30 Huzová - Hnojice
13. 5. NE 16.30 Hnojice - Domašov
20. 5. NE 16.30 Ujezd u U. - Hnojice
27. 5. NE 16.30 Hnojice - Jiříkov
3. 6. SO 16.30 M.Huzová - Hnojice
10. 6. NE 16.30 Hnojice - H.Loděnice

Lucie Švancerová a její reprezentace
ČR ve skeletonu
Lucko, jak ses dostala k reprezentaci a jaká je situace v současném reprezentačním družstvu ČR?
Od dětství sportuji. V sedmé třídě jsem začala hrát závodně volejbal, pak jsem
přešla k florbalu ale pořád to nějak nebylo „to pravé“, čemu bych se chtěla věnovat do budoucna. Předloni jsem náhodou objevila skeleton a po olympiádě jsem
se odhodlala a zavolala. V létě jsem trénovala fyzickou kondici a v září 2006 jsem
byla pozvána na fyzické testy do Liberce. Na základě výsledků testů jsem byla
oslovena Svazem bobistů a skeletonistů ČR a v říjnu už jsem odjížděla na své
první závody.
„Díky“ špatné prezentaci tohoto sportu je v současné době v reprezentaci ČR
pouze 6 mužů a 1 žena (Lucie - pozn.redakce). Do budoucna se však plánuje
vybudování určitého zázemí pro začínající mladé skeletonisty, tzn. kluky a holky
od deseti let.
Zkus popsat pro nás neinformované, co je základem tohoto sportu.
Skeleton jsou vlastně nízké saně, na kterých se v betonovém
korytě jezdí vleže, hlavou napřed. Základem je sprint(rozbíháte se
na začátku) a pak také rychlost reakce. Skeleton se samozřejmě musí
řídit, aby jel tak, jak skeletonista chce, řídí se hlavou, rameny, někdy
i nohama. To, jak člověk musí zasahovat do jízdy, záleží také na složitosti dráhy. Jsou různé typy drah. Jsou i takové, že můžete nahoře
naskočit, a když se budete pevně držet, dojedete dolů s několika velkými modřinami i bez řízení. Ale jsou taky dráhy, např. v Altenbergu, kde už po třetí zatáčce ležíte v korytě bez skeletonu a ani nevíte,
jak jste spadli. Jedno je však jisté. Žiji v zemi, která nemá dráhu pro
skeleton, a to, jak se budou odvíjet další sezóny,záleží na tréninku,
který je možný pouze v zahraničí.
Co všechno jsi tuto svou první zimu zažila ve své závodní kariéře?
Letošní zima byla pro mne až neuvěřitelná. Začala už v Liberci
na již zmíněných fyzických testech. Hned poté mi volali ze Svazu, že
pojedu za ČR na Školu pilotů skeletonistů do rakouského Innsbrucku.
A tam jsem se vlastně učila jezdit. Myslela jsem si poprvé, že si na to ani
nelehnu, tak jsem se bála. Ale na startu už se couvnout nedalo. Člověk,
co nás pouštěl dolů, se na mně usmál, poplácal mě po rameni řekl jen:
„Hlavně se děvče drž“. No, a už jsem jela a dokonce jsem dojela až
dolů. Po škole pilotů následoval na stejné dráze 1. závod Evropského
poháru(EP). A pak už jsme jezdili pravidelně. Absolvovala jsem
Lucie na startu a v akci. Foceno v Konigsee a Winterbergu.
Evropský pohár v Konigsee, EP ve Wintergergu, EP v Turíně bohužel
kvůli nedostatku peněz nevyšel, Mistrovství světa juniorů v Altenbergu,
Mistrovství Evropy dospělých v rámci Světového poháru v Konigsee a také Mistrovství České republiky v Altenbergu, kde
jsem mimochodem získala titul Mistryně ČR.
Jako úplný začátečník jsem se na žádných mezinárodních závodech sice neumístila na předních místech(většinou vyhrávaly Němky nebo Rakušanky, které mají
výborné tréninkové podmínky) ale získala jsem naprosto
neocenitelné zkušenosti pro další závodění. Díky finančnímu sponzorství našeho Obecního úřadu jsem se mohla
zúčastnit právě Mistrovství světa juniorů, na tyto závody
nestačily totiž ani mé finanční prostředky ani finance
Svazu. Zastupitelstvu obce jsem za to velmi vděčnáJ. Do
budoucí sezóny si už hledám finanční sponzory mezi
sportovními firmami ale tuto svou první sezónu, která
začala velmi rychle a nečekaně, to ještě nebylo v mých
silách ani možnostech.
Haf

O hnojickém kostele
V čísle 3/2006 byly uveřejněny dva články na téma
„finanční zajištění hnojického kostela a informvaností občanů“.
Autory byly Marie Slimaříková a Hana Fišerová ale prvotním
iniciátorem této kauzy, tím, kdo se dotazoval a nenacházel
odpovědi, byla paní Jaroslava Svobodová. Někteří z občanů pak
za mnou po otištění článků přišli a chtěli si na toto téma popovídat, vyjadřovali svoje názory. Nikdo se však nechtěl vyjádřit
písemně tak, aby to bylo i pro ostatní.Výše zmíněnou kauzu
zatím uzavíráme následujícím krátkým příspěvkem. Haf
Byla jsem na sváteční silvestrovské bohoslužbě
31.12.2006. Kromě kázání, které se mi velice líbilo, jsem
vyslechla i přehled příjmů a vydání finančních prostředků farnosti za rok 2006. Pan farář přečetl zprávu pomalu,
velmi zřetelně. Bylo to přehledné, jasné, vyplynulo, že
farnost má i určitou finanční rezervu.
My jsme v Hnojicích dobří lidé. Vybrali jsme před
několika lety poměrně velmi slušnou částku na oblasti
postižené povodněmi. Věřím, že když budeme po dobu
3-4 let každoročně opakovat v obci sbírku na kostel, že na
střechu a okapy, které jsou nejdůležitější, vybereme. Až
střecha bude v pořádku a nebude hrozit zatékání na krásné stropní malby, pak třeba nebude problém zavěsit těžké
nové lustry, aby náš kostel aspoň několikrát do roka na
veliké svátky zazářil v plné kráse. Nebo by to šlo i dřív?
Prosím proto všechny hnojické občany, aby otevřeli
svá srdce i peněženky a pomohli zachraňovat pro naše
děti skvost po našich předcích, šikovných obyčejných
lidech - řemeslnících. Náš kostel vypovídá o historii
a kultuře našich předků. Měli bychom se snažit pečovat
o toto svědectví, o to víc, že po mé době zůstanou bohužel asi jen kravíny a kraviny.
Jaroslava Svobodová

Nikdy není pozdě
Jednou jsem šel z obchodu a na vývěsce jsem se dočetl,
že se připravuje rekvalifikační kurz pro práci s PC. Na ObÚ
jsem se dozvěděl, že je možno se ještě přihlásit. Využil jsem
toho a po krátké době jsem začal chodit do kurzu a znovu
se učit.
Při první organizační schůzce jsem byl mile překvapen,
jaký zájem ze strany spoluobčanů byl o tuto akci projeven.
Sešlo se nás celkem 18 zájemců ze všech věkových skupin
včetně seniorů. Byli jsme zařazeni do tří skupin po šesti
uchazečích. Naše školitelka paní Jana se nám svým výkladem
snažila předat co nejvíce poznatků k obsluze PC. Celkový
čas 10 vyučovacích hodin byl jediným nedostatkem kurzu.
Pro ty účastníky, kteří se s PC setkali poprvé, to stačilo jen na
seznámení se s těmi nejzákladnějšími pojmy a úkony.
Kolektiv byl výborný, nálada velmi dobrá. Vždy jsme
měli radost ze své práce, když se nám dařilo. Je pravdou,
že se nám na monitoru občas objevilo něco jiného než jsme
chtěli ale to byl pro nás další poznatek, co všechno tento
lidský výmysl dokáže. Jsem si vědom toho, že v mém věku
již nebudu mít možnost toho plně využít ale je to činnost
opravdu velice zajímavá a nikdy není pozdě začít se o něco
zajímat, v něčem se zdokonalovat. I můj vnuk má velikou
radost z toho, když si nevím rady, a může mi poradit. A tak
nyní sedávám u počítače, brnkám na klávesnici, občas se mi
podaří udělat nějaký ten obrázek nebo upravit fotografie či
napsat nějaký ten úryvek. Při tom všem nestačím sledovat,
jak ten čas rychle utíká a den je krátký.
Chtěl bych touto cestou za všechny účastníky tohoto
kurzu poděkovat Obecnímu úřadu za to, že nám umožnil
získat ty nejzákladnější znalosti a popřát mu v další práci
hodně úspěchů a více takových akcí. (Tento kurz zařídil ještě
minulý starosta obce pan Oldřich Tiefenbach - pozn. redakce)
František Andrýsek

Jak vznikla redakční rada Hnojického Expresu
Tak jsem si před nedávnem řekla, že jsem na ten Hnojické Expres
nějaká osamocená a ztrácím motivaci jej psát. Došla jsem k názoru,
že by to chtělo občas se s někým poradit, popovídat si, třeba se i na
někoho spolehnout....no prostě že chybí redakční rada!
Na zasedání zastupitelstva v listopadu 2006 jsem vznesla
dotaz, zda by někdo z vás, občanů, chtěl v redakční radě pracovat.
Bezprostředně poté se přihlásil pan starosta Fröml, což má logiku
a má to tak být, a krátce po něm Lidka Tiefenbachová.( Díky Bohu za
ni, má snahu, nápady,hned v tomhle prvním čísle výrazně spolupracovala na anketě Priority občanů). Pak nebylo delší dobu nic. Došlo
mi, že už se asi nikoho nedočkám a začala jsem oslovovat různé,
řekněme zajímavé, lidi. (V Hnojicích je jich ale hodně a všechny jsem
bohužel oslovit nemohla....) Konkrétně paní Jaroslavu Svobodovou,
pana Oldřicha Pola, Zdeňka Juráska a Honzu Koláře. Někteří z nich
se tvářili tak všelijak a říkali, že nemají čas, ale pak ho všichni našli.
A tak vznikla Redakční rada Hnojického Expresu.
Haf
Třikrát o tom, proč jsem se nechal(a) přesvědčit k práci v Redakční
radě.
Jaroslava Svobodová.
Musím poctivě přiznat, že mě přemluvila paní Fišerová.Vysvětlila
mi, že každý věk může mít na věci různý názor a tudíž, že by zde
každá generace měla mít svého zástupce. Uznala jsem to a tak se
budu snažit (pokud mně to zdravotní stav dovolí) a snad tam budu
něco platná.

Lidka Tiefenbachová
Hnojický Expres je zpravodaj, který dává občanům možnost se
aspoň pasivně podílet nejen na kulturním dění v naší obci. Věřím, že
jej vezme do rukou bez rozdílu věku každý obyvatel naší obce a to je
taky důvod, proč považuji za správné, aby se na jeho vytváření podíleli lidé různých věkových skupin. A právě proto jsem se přihlásila
do jeho „redakční rady“. Způsob, jakým byla předchozí čísla Expresu
psána, se mi líbil a doufám, že moje ( alespoň minimální ) účast při
jeho tvorbě bude pro samotný čtvrtletník přínosem. Stejně tak, jako
zkušenost s ním obohatí mě. Mimo jiné je tato práce velice blízká
oboru, kterému bych se chtěla v budoucnu věnovat.
Jan Kolář
Spíše než jakou souhrou náhod jsem se stal členem redakční
rady, bych zdůraznil proč. Je mi 19 let a doba pískovišť, houpaček
a klouzaček je nenávratně za mnou, ba co víc, před rokem jsem se stal
plnoprávným občanem, který plně odpovídá sám za sebe. Proto když
přišla nabídka, bylo by sobecké ji nepřijmout neb Hnojice mi poskytly
spoustu krásných zážitků a je na čase to obci vrátit.
v Hnojické Expres č. 1/2007. v vydáno v březnu 2007 v redakce:
Hana Fišerová v grafická úprava a tisk: SŠ polygrafická Olomouc,
vytištěno na recyklovaném papíře v telefon: 774 226 281v těšíme
se na náměty, ohlasy a připomínky!

Zaniklé velikonoční obyčeje
ve vzpomínce pamětníka

Pro mladší generaci a pro nově přistěhované občany
jsem popsal průběh prožívaných místních zvyků ještě
z doby před konáním II.Vatikánského koncilu(....)
a před tím, co pak bylo pozměněno v dalších letech.
V období, o kterém píšu, bývaly k Hnojicím přifařeny
obce Žerotín a Liboš s osadou Krnov .
Velikonoční dobu místní občané prožívali každý po
svém. Na Květnou neděli si z kostela odnášeli posvěcené ratolesti - „kočičky“. Každý správný venkovský
kluk měl v kapse nůž, uměl otloukat píšťalku a zavčas
si uplést pořádnou pomlázku na velikonoční koledování zvané „šmigrus“. Říkalo se, že čím více spletených proutků je použito, tím více předá vrba posilující
jarní mízy dívce nebo ženě, která je tou pomlázkou
vyšlehána.
Hospodáři na polích pilně pracovali (podle počasí),
hospodyně a jejich dcery se věnovaly úklidu domácnosti, pečení cukroví a přípravě jídel. Kluci zase
opravovali trakaře, hrkačky, klapače, domlouvali se
a zvolili čtyři krále, kteří potom organizovali průběh
hrkání po vesnici. To začínalo v poledne na Zelený
čtvrtek, pokračovalo přes celý den Velkého pátku až
do poledne na Bílou sobotu. Sraz účastníků hrkání
byl na hrázi, u nádržky před mlýnem č.p.41. Tam byl
každý zapsán do seznamu a poučen od králů. Socha
Panny Marie před kostelem a kaplička v Kukově byla
místa pro povinnou společnou modlitbu účastníků.
Na toto vždy dohlížela a kázeň a pořádek vždy náležitě zajistila dospělá osoba.

mládeže k převzetí
křížů.
Přišly
tři
dvojice děvčat za
Hnojice, Žerotín a Liboš s Krnovem. ke všem přítomným měl kněz promluvu, ve které zdůraznil význam
Velikonoc i krásného obyčeje „vynášení Pánbíčka“.
Kněz připomínal, že „jsme do života povoláni Slovem
Božím. Hranice mezi dobrem a zlem vede vlastním
svědomím. Někdy musí člověk upadnout, aby potom
šel jinudy, ale je důležité, aby dokázal vstát. Život na
Zemi je záblesk světélka, naše skutečné „já“ je totožné s věčností, neznáme svoji skutečnou podstatu.
Symbolicky přijměte a odneste si do vašich obcí kříž
- jako program vašeho života.“
Kříž z rukou kněze za každou obec přebírala starší
vynašečka, která jej políbila, na jeho dolní konec přiložila k tomuto účelu vyšívaný bílý šáteček a spolu
s mladší vynašečkou jej vynesla před kostel Před
kostelem čekal mládenec, který kříž políbil, převzal
a s oběma děvčaty po boku se zařadil do připraveného průvodu. Po příchodu doprovázejícího kněze
s ministranty odcházel průvod s hudbou před vesnici.
Většinou jako první odcházel průvod do Liboše. Před
vesnicí se doprovázející hudba a kněz odpojili a průvod pokračoval dále za vlastního zpěvu kostelních
písní. V Liboši byl kříž uložen přes noc a ozdoben ve
stavení u Římských. Než se vrátila hudba s knězem
a ministranty, zformoval se průvod místních farníků ,
aby cestou kolem parku přinesl kříž do stavení u Žváčků č.p.61. Jako poslední odcházel průvod s vynášeným
křížem a s ním i dechová hudba, sestavená z občanů
Žerotína. V Žerotíně byl kříž ozdoben a uložen přes
noc v místní kapli sv.Marty.
Po odchodu posledního průvodu z obce se jednotlivci i rodiny odcházející do svých domovů zastavili
u Žváčků, poklonit se a políbit kříž. Byla to veliká
čest pro rodinu hospodáře, které si náležitě považoval. U vchodu do domu hospodář s hospodyní vítali

K Velkému pátku - dni hlubokého smutku, byl
postaven velice působivý Boží hrob. Složen byl jako
zvláštní oltář jen se k tomuto účelu, v jeho dolní části
spočívalo ležící mrtvé Tělo Ježíše Krista. Boží hrob byl
po celý den až dlouho do noci navštěvován občany
k soukromé adoraci.
Na Bílou sobotu začínaly církevní obřady
již za rozednívání. Venku byl svěcen oheň,
velikonoční svíce, uvnitř kostela křestní
voda. Kolem poledne končila práce na polích
i v domácnostech. Nastalo oblékání do svátečního a chystání na největší událost církevního roku - Slavnost vzkříšení. Dechová
hudba měla stanoviště před bývalým hostincem pana Petráše .p.37, hrála k poslechu
a k pochůzkám po vesnici, na silnici již nebyl
žádný provoz, všichni se mohli bezpečně
pohybovat.
Místní kostel byl celý nově vymalován
v roce 1939.a za tehdejšího faráře P.Leopolda
Hendrycha byla v roce 1941 položena i nová
dlažba. Původní dlažba z velkých tabulí
břidlice, jakou můžeme vidět na chodníku
kolem kostela, zůstala na místě a byla překryta současnou dlažbou černobílé šachovnice. Slavná mše začínala v 17 hodin, při slavRok 1952. „Pánbíčka vynášejí“ František Šišma, Helenka Coufalová a Mařenka
nostním „Glória“ se opět naplno rozezněly
zvony. Po jejím ukončení svátostným požeh- Horáková. Nikoliv v hanáckých ale slováckých krojích. Tehdejšímu panu farářovi, který
náním kněz pozval k oltáři zástupce místní pocházel z Moravského Slovácka, pro radost.V pozadí je vidět bývalá kovárna u Šišmů.

příchozí talířem vdolečků a napečeným domácím
cukrovím.
Naplněni množstvím zážitků a dojmů se lidé vraceli domů. Ještě dlouho po svátcích se o tom hovořilo
při práci na polích i v domácnostech. Kritické pohledy
takového množství přihlížejících byly soustředěny
především na „vynášející“. Jak už to na vesnici bývalo,
mluvilo se i tom, kdo byl celý v novém, nebo kdo šel
v obnošených šatech, kdo nechytil krok do pochodu
podle hudby a podobně. V době, kdy nebyly počítače
a televize se obyvatelé obce bavili trošku jinak než
teď.
V den Božího hodu velikonočního, největšího
svátku roku, byl zahájen církevní obřad po přinesení
ozdobených křížů ze všech obcí farností do kostela.
Bylo potřeba zajistit, aby jako první přišel průvod ze
Žerotína, protože zároveň s ním přišla hudba. Toto
zajistit býval úkol pro nás - tehdejší partu kluků, kterým nemohlo nic uniknout. Za souhlasu kostelníka se
vystoupilo na věž, odkud jako na dlani jsou vidět silnice k obcím. I když to vůbec nebylo potřeba, na věži
se samozřejmě lezlo ještě po žebříku a po zaprášených
trámech tehdejšího osmibokého vysokého jehlanu a ž
k jeho nejvyšším okénkům. Od takového zážitku nikoho neodradilo ušpinění svátečního obleku ani případný domácí výprask.
Pokud se stalo, že průvod ze Žerotína se opozdil
a průvod z Liboše by přišel dřív, bylo potřeba jej zdržet na okraji vesnice, to už vždy někdo z kluků měl

nachystané kolo aby vzkaz mohl vyřídit. V opačném
případě, kdy hudba již byla přítomna a opozdil se
průvod z Liboše, což sledovali pozorovatelé na věži,
využili této situace farníci z Hnojic. Zformoval se
průvod s knězem a hudbou a do kostela byl přinesen
ozdobený kříž od Žváčkových. Ozdobené kříže všech
farností opět přinášeli mládenci se dvěma děvčaty po
boku, v doprovodu kněze, ministrantů, občanů a hudby. Po příchodu všech a zavěšení ozdobených křížů
vedle hlavního oltáře začala slavná mše svatá.
Jako každou neděli odpoledne bylo v kostele
Svátostné požehnání. Po něm přišel čas na různá
setkání, návštěvy příbuzenstva a besedování při
domácím pohoštění. Rovněž všechny čtyři hostince
v obci byly plné.
Podle církevního roku, ve své době, to byla ustálená
pravidla jednání občanů a nejen pro dobu velikonoční, jak někteří další pamětníci nostalgicky vzpomínají.Vznikala v průběhu dlouhé doby za našich předků
a regulovala způsob života lidí v daném období.
Počátkem padesátých let minulého století začalo
citelné omezování těchto obyčejů, které vedlo k jjich
násilnému ukončení.
Závěrem přeju všem čtenářům „Hnojického
Expresu“ požehnané a radostné prožití Velikonoc
2007.
Bohumil Krček

