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Dobrý den, vážení spoluobčané.
Právě jste dostali do rukou další číslo Hnojického
Expresu a já mám opět tu čest vás všechny ve svém úvodníku
pozdravit. Tento úvodník bude jen velmi krátký, protože na
jiném místě Expresu je zveřejněn můj článek, který je
mnohem delší a ve kterém píši něco o svých prioritách ve
funkci starosty obce.
Věřte mi, že bych velmi rád napsal úvodník o něčem
veselém. Třeba o tom, jak se nám letos skvěle vydařily hody,
za což bych velmi rád poděkoval jak Svatému Petrovi, který
nám zařídil opravdu skvělé počasí, tak všem lidem, kteří se
na přípravě i zdárném průběhu hodů podíleli. Tito lidé to
dělají naprosto nezištně a všem jim patří dík nás všech. Já
sám osobně je obdivuji ještě více než kdy dříve, neboť jsem si
to s nimi letos vyzkoušel, a to na tom podle mne naprosto
nejsnadnějším místě - u klobásek, a zjistil jsem na vlastní
kůži, jak moc toho pro nás dělají.
(pokračování uvnitř)

Hnojické priority
a jak dále...
Starostovi obce jsem položila tentokrát tyto otázky:
Jaké jsou priority Obecního úřadu, pokud se týká
stavebních akcí, na kterých občanům Hnojic nejvíce záleží?
(Viz. anketa Hnojické priority z letošního roku a její
výsledky). Vyjádřete se prosím konkrétně k těmto akcím:
 kanalizace (395 bodů),
 oprava komunikace Hnojice - Liboš (300 bodů),
 severní obchvat Hnojic (283 bodů),
 cyklostezka Hnojice - Stádlo (258 bodů),
 rekonstrukce návsi (247 bodů).
Prosím o vyjádření v časovém horizontu příštích tří let,
tedy tohoto volebního období, případně s přesahem do
volebního období příštího.
HaF (odpovědi starosty uvnitř)

Taneční páry souboru Pomněnke. Hnojické hode 2007. Foto Jan Kolář
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(pokračování úvodníku z titulní strany)
Ale slíbil jsem jen pár slov a chci
tohoto místa využít k tomu, abych napsal
něco málo o sobě. Již několikrát jsem byl
na zasedání zastupitelstva dotazován na
své vzdělání a dosavadní pracovní
zkušenosti. Na tyto dotazy jsem
neodpověděl, neboť si myslím, že na
zastupitelstvu by se měly řešit jiné věci
než osobní záležitosti. Nicméně abych již
předem vyvrátil různé pochybnosti o mé
temné minulosti, které bych takto snad
mohl u někoho vyvolat, rozhodl jsem se
vám všem představit touto formou.
Mé vzdělání je středoškolské, a to
ÚSV
a
ÚSO.
Absolvoval
jsem
gymnázium, kde jsem absolvoval
maturitu všeobecnou a o rok později jsem
maturoval ještě ze strojírenství. Vždy
mne bavila práce s lidmi, a hlavně
z mládeží, proto jsem chtěl vystudovat
pedagogickou fakultu (obor matematikabiologie). Na vysokou školu jsem nebyl
přijat a po vojně jsem nastoupil na místo
učitele. Ze stejných důvodů, jako jsem
nebyl přijat na VŠ, jsem byl po roce odejit
ze školství a až do r.1990 jsem pracoval
jako
pomocný
dělník
v textilním
průmyslu
–
v národním
podniku
Moravolen. Poté jsem ve stejném
podniku dělal mistra a vedl asi 25
pracovníků. Později jsem se stal
obchodním zástupcem a v této funkci
pracoval postupně u tří soukromých
firem. Ta třetí mne přivedla na
Olomoucko a když jsem hledal bydlení,
rozhodl jsem se pro Hnojice, kde jsem
před více než deseti lety koupil svůj
dům. Dne 8.12.1998 jsem dal výpověď ve
svém posledním zaměstnání a od té doby
jsem OSVČ – osoba samostatně
výdělečně činná. Dělal jsem na smlouvu
obchodního zástupce pro několik firem,
až jsem nakonec začal pracovat jen pro
Českou
pojišťovnu
jako
výhradní
pojišťovací agent.
Za svoji minulost se nestydím a
pokud o mně někdo bude chtít vědět
více, rád mu odpovím. Ovšem soukromě,
ne na zasedání zastupitelstva, které má
podle mne řešit zcela jiné věci.
Omlouvám se všem, které jsem nudil
svou minulostí. Zdravím všechny občany
a přeji jim pěkný a slunečný podzim.
Libor Kašpárek, starosta obce

Hnojická hasičská zábava
Na úvod bych Vás samozřejmě chtěla pozdravit ve jménu
hasičů a teď k věci.
Jak jste si mohli všimnout, v Hnojicích se dne 15. 9. 2007 uskutečnila
hasičská zábava. Bohužel někteří hnojičtí občané si užili zábavu pouze tím
způsobem, že se jim třepaly doma skleničky a to je škoda, kapela Motors
hrála lépe než dunící hluk ve sklenkách. Víte, mohlo se zdát, že tato zábava
byla jen pro mladé, ale dovolte abych Vás vyvedla z omylu. Člověk je mladý
na tolik, na kolik se cítí. Takže lidé, nebojte se vyrazit do ulic, my Vás rádi
přivítáme.
Možná by se hodilo říci něco o uskutečnění a o průběhu zábavy. Ze
začátku každý rád přitakal, neboť nevěřil, že bychom to mysleli vážně, ale
jako nápad dobré. Byli tu i jiní, kteří to ale vzali smrtelně vážně a začali
zařizovat. Mohu Vám říct s lehkým srdcem, nebyla
to těžká práce. Postupem času, jak sílila vážnost
toho úmyslu, tak všichni přidali ruku k dílu a bylo
to. Naše dobrá hasičská parta se s tím poprala a
nakonec se ani moc nerozhádala. Zábava vyšla
dobře, počasí přálo, i když někdy tuhly prsty, a
dokonce pořadatelé si zábavu taky užili. Člověk se
sice musel ohánět a obsluhovat, ale díky
bravurnímu rozpisu služeb se každý prostřídal a měl čas i na tancování do
rytmu rocku. S takovýmhle rozpracováním i přístupem se dalo hodně
vykonat a člověk to dělal rád, bavil se u toho a zároveň i pracoval. Ano,
nakonec k tomu musím dodat, že lidé, byť jen náhodně procházející, nám
velice pomohli s přípravou. Dovolte mi, abych jich pár jmenovala: pan Novák
s výstavbou lešení jako pódia, pan Andrýsek s propůjčením plachty na
pódium. Chtěla bych také poděkovat ochotným Sokolům za zapůjčení areálu
a hospůdky. Dále děkuji všem členům hasičů a všem ostatním, kteří nám
jakýmkoliv způsobem pomohli nebo vyšli vstříc.
Začali jsme plánovat další akce, ale nebudeme předbíhat a necháme Vás
překvapit. Také nesmím
zapomenout
zmínit
novou
hasičskou
nástěnku, která má své
sídlo vedle smíšeného
zboží
v
Hnojicích,
zanedlouho se můžete
těšit
na
její
další
aktualizaci.
A to je od nás hasičů
asi vše, doufáme, že nám
přejete a rádi přijdete na
nějaké z našich akci.
Jestli
máte
nějaké
připomínky nebo dotazy
na hasiče, samozřejmě se
nás zeptejte a rádi také
uvítáme i nové zájemce
do SDH Hnojice.

Vojta Niklů, nejmenší hnojické Hanák (1 rok a 9
měsíců), nepochybně také budoucí hasič a Sokol...
Foto Hana Fišerová

Tímto
loučím

se

s Vámi

Pavla Kolářová
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Hnojické priority
a jak dále...
pokračování z titulní strany
Na tuto zdánlivě jednoduchou otázku neexistuje jednoduchá
odpověď. A to hned z několika důvodů. Obecní úřad má se
stavebními akcemi, na které se mně ptáte, jen pramálo společného.
Prioritou obecního úřadu je, aby co nejlépe plnil ty funkce, které
obecnímu úřadu našeho typu svěřuje zákon.
Vaše otázka tedy spíše měla směřovat k prioritám obecního
zastupitelstva. Ovšem ani zde bych nemohl posloužit konkrétní
odpovědí. Neznám priority všech členů zastupitelstva naší obce. A
popravdě ani nevím, na kterých stavebních akcích nejvíce záleží
občanům Hnojic. Z výsledků ankety, o které se ve své otázce
zmiňujete, vím jen to, na jakých akcích nejvíce záleží oněm 92
občanům, kteří na anketu odpověděli. A přestože jsem jedním
z nich, nemohu podle ní soudit, na čem nejvíce záleží občanům
Hnojic, neboť těchto 92 lidí reprezentuje jen 16% občanů, tedy jen
velmi malou menšinu obyvatel naší obce.
Ale dost statistiky a vraťme se k prioritám z úvodu. V tomto
článku se pokusím napsat, jaké jsou priority mé jako starosty obce
Hnojice. Budu psát o věcech, které se budu jako starosta obce snažit
udělat a nebo alespoň připravit k realizaci.
Je několik oblastí, o kterých si myslím, že jsou pro budoucnost
Hnojic a jejich rozvoj velmi důležité. Jednou z těchto oblastí je
výstavba nových bytů a rodinných domků. Myslím si, že pro naši
obec by bylo dobré využít stavebního boomu a hladu po stavebních
pozemcích, který vládne v našem okolí. Bylo by vhodné vytvořit
nové stavební parcely, tyto parcely rozprodat zájemcům za ceny
odpovídající jejich hodnotě a přinést tak do obecní pokladny nějaké
peníze. Nemyslím si, že by obec měla na těchto pozemcích
vydělávat přemrštěné sumy, ale rozhodně by je neměla prodávat
pod cenou. V oblasti bytové výstavby bych rád navázal na
myšlenku minulého obecního zastupitelstva na výstavbu
„startovacích bytů“ v objektu naší záložny. Tyto byty by měly
sloužit jako nájemní bydlení pro mladé lidi, kteří se chtějí postavit
na vlastní nohy, ale ještě nemají dostatek prostředků k tomu, aby si
pořídili vlastní bydlení.
Další oblastí, která je pro mne velmi důležitá, je životní
prostředí a jeho čistota. S tím v naší obci nyní nejvíce souvisí
problematika čistoty vod. Toto téma se u nás bohužel v poslední
době stalo tématem spíše politickým, ale já se na něj dívám z jiného
pohledu. Pro mne je prioritou číslo jedna vyčištění odpadních vod
z naší obce tak, aby v Říčí i Kamínce tekla znovu tak čistá voda, o
které mi vyprávějí naši starší spoluobčané. Záměrně zde píšu, že
mojí prioritou je vyčištění odpadních vod a čistá Říčí a Kamínka.
Mou prioritou není stavba kanalizace nebo čistírny odpadních vod,
protože toto je jen prostředek, jak dosáhnout cíle, kterým je, a to
opakuji už potřetí, čistota vody. Druhou mojí prioritou jako starosty
obce však musí být to, abychom tohoto cíle dosáhli ekonomicky.
Abychom vybrali to řešení, které bude i ekonomicky co
nejpřijatelnější. V minulém volebním období byl vypracován
projekt na výstavbu kanalizace a čistírny odpadních vod. Za
přednost tohoto projektu považuji, že byla vybrána koncepce

jednotné kanalizace – to znamená, že všechny
odpadní vody, jak splašky z domácností, tak
dešťová voda, je vedena jedním potrubím. Tato
jednotná kanalizace byla zvolena proto, že naše
dešťová kanalizace je povětšině ve velmi špatném
stavu a je tedy ekonomicky výhodné udělat
kanalizaci jednotnou. V tomto projektu byla
navržena také čistírna odpadních vod, a to
konkrétně mechanicko-biologická čistírna, které
jsou u nás stavěny nejčastěji. Ovšem jistě mi dáte
za pravdu, že to, co je používáno nejčastěji nemusí
být zároveň nejlepší. Před pětadvaceti lety bylo
nejčastěji používaným autem v naší zemi vozidlo
Škoda 120. Ale většina lidí již tehdy věděla, že toto
auto nemusí být současně tím nejlepším a
nejekonomičtějším autem na světě. Vrátím-li se
zpět k čistírně odpadních vod, pak řeknu, že
existují i jiné, sice zatím méně používané, avšak
stejně účinné a co se provozních nákladů týče
mnohem levnější typy čistíren. Proto v tuto chvíli
probíhá zpracování studie, která má určit, zda by
pro naši obec bylo vhodné pozměnit stávající
projekt a použít jinou, ekonomicky výhodnější
čistírnu odpadních vod.

Gábinka a Nikolka z TJ Sokol ukazují své umění
na hnojických hodech. Foto Hana Fišerová
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Poté, co bude tato studie dokončena, předložím ji
zastupitelstvu obce k posouzení a budeme dále pokračovat
v přípravě výstavby. Záměrně píšu v přípravě výstavby, protože
od projektu k dokončení stavby je ještě velmi dlouhá cesta, na
které čeká ještě nejedna překážka. Ať jde o vlastnické vztahy
k pozemkům či o různá povolení. Nejtěžší věcí samozřejmě
bude financování takovéto akce. To se samozřejmě neobejde bez
dotací, ale i pokud získáme dotace ve výši 80%, budeme muset
dofinancovat částkou řádově 10 milionů Kč z našeho obecního
rozpočtu. A to je investice, která v tuto chvíli přesahuje naše
možnosti, neboť náš obecní rozpočet se velmi vyčerpal stavbou
komunikace v lokalitě „Rybník“. Proto mám-li se nyní bavit o
časovém horizontu, tak můj hodně optimistický pohled
předpokládá v první polovině příštího roku dokončení všech
příprav a pokud se nám podaří sehnat potřebné dotace, tak
zahájení nejdříve koncem příštího, ale mnohem spíše až v roce
2009.
Další dotaz zněl na opravu komunikace Hnojice-Liboš. Zde
bude moje odpověď již mnohem stručnější. Správa a údržba
silnic přislíbila v letošním roce tuto silnici opravit. Jak to
dopadlo, všichni vidíme. Byla opravena polovina silnice a na
druhou polovinu již nezbyly peníze. Budu se snažit, aby tato
oprava byla v příštím roce dokončena, neboť doufám, že již od
příštího roku bude zase možnost jezdit do Olomouce přes
Chomoutov a tím tato silnice opět nabude pro občany Hnojic na
významu.
Co se týká severního obchvatu Hnojic, jsem přesvědčen, že
je to pro naši obec velmi důležitá věc. Již územní plán sídelního
útvaru Hnojice počítá s vybudováním obchvatu Hnojic. Tehdy
byla tato myšlenka pojata jako řešení jen pro naši obec. V roce
2003 však byl zpracován Územní plán velkého územního celku
Olomoucké aglomerace, který tuto otázku řeší mnohem
komplexněji – a z mého pohledu pro občany Hnojic i mnohem
lépe. V našem územním plánu měl jít obchvat jen kousek za
posledními domy Hnojic, což by jistě pro jejich obyvatele nebylo
příjemné. Olomoucký plán řeší současně obchvat Lužic, Hnojic a
Žerotína a počítá s tím, že silnice půjde mnohem severněji a tím
naši obec nijak neovlivní. Problém tohoto řešení však vidím
v tom, že bude ekonomicky nákladnější a bude se stavět
pravděpodobně až po výstavbě nové silnice Olomouc-Šternberk,
tedy určitě ne v tomto a možná ani ne v příštím volebním
období.
Problém cyklostezky Hnojice-Stádlo vidím v tom, že je to
cyklostezka, která nikam nevede. Proto má-li mít tato
cyklostezka nějaký smysl, budeme se muset snažit přesvědčit
Šternberk a Lužice, že je pro ně výhodné propojit Lužice se
Stádlem. Zatím však o tomto nikdo neuvažoval. Pokud se týká
cyklostezek a podpory cyklistiky obecně, myslím si, že je to
velmi dobré, ale stavět v tuto chvíli cyklostezku, která by nikam
nevedla, mi přijde poněkud nerozumné.
Myslím si, že mnohem rozumnější je připravit projekty a
shánět dotace na uskutečnění menších akcí, které jsou však
podle mne pro občany Hnojic stejně důležité. Rád bych svou
pozornost zaměřil na hřbitov, kde bude potřeba opravit kříž,
hřbitovní zeď, chodníky, a kde by stálo za úvahu zavést i
vodovod. Náš hřbitov je asi jediný bez vodovodu, který znám.

A poslední, o čem se dnes zmíním, je
rekonstrukce návsi. Náves v té podobě, v jaké je, se mi
(až na jisté maličkosti) velmi líbí. Vím však, že stromy
na návsi jsou ve špatném zdravotním stavu, a myslím,
že i naše zastávka by si možná zasloužila trochu jiný
vzhled. Už nějakou dobu proto s předsedou výboru
pro životní prostředí připravujeme postup, co a jak
dál s návsí. V podstatě jsou zde dvě možnosti –
zachovat stávající vzhled, stromy, které zde máme,
zkusit „vyléčit“, nebo udělat zcela nový projekt. Tato
věc je podle mne velmi citlivá a týká se všech občanů
obce, proto si myslím, že než se pustíme do kterékoliv
z možností, budeme chtít znát názor občanů. A tento
názor poznáme zřejmě jen tak, že uděláme pečlivý
průzkum veřejného mínění a pak budeme pokračovat
podle toho, jaký bude většinový názor občanů.
A zcela nakonec bych se chtěl zmínit ještě o jedné
svojí prioritě. Je to to, na čem mi záleží nejvíce – a
přitom to stojí nejméně. A jsem rád, že se mi tento můj
velký cíl pomalounku daří naplňovat. Nejvíce ze
všeho si přeji, aby v obci fungovala spolupráce mezi
jednotlivými složkami a mezi lidmi. Vím, že ještě
pořád jsou určité nedostatky a zádrhele, ale jsem moc
rád, že se daří spolupráce jak se Sokolem, tak s hasiči,
že nacházíme společnou řeč i s představiteli
zemědělského družstva a jsem velmi rád, že i mladí se
zapojují a dělají něco nejen pro sebe, ale i pro obec.
To, že mladí hasiči a hasičky vymalovali čekárnu a
opravují svépomocí hasičárnu, považuji za velmi
dobré a budu se jim snažit v podobných aktivitách
vycházet vstříc. A stejně tak chci podpořit aktivitu
dalších občanů, kteří jsou ochotni pro obec něco
udělat.
Závěrem bych rád poděkoval všem, kteří dočetli
až sem, a kteří chápou, že postavit kanalizaci, opravit
hřbitovní zeď či náves nejde za 5 měsíců, ale je to
otázka doby mnohem delší.
Libor Kašpárek, starosta obce
Poznámka redakce:
93 občanů, kteří se zúčastnili ankety Hnojické priority,
tvoří celkem 20,13% voličů v naší obci. Vycházím z počtu
461 voličů, tento počet voličů byl v Hnojicích přesně k datu
voleb do obecních zastupitelstev v roce 2006.
Pro zajímavost: v loňských volbách do zastupitelstev se
v Olomouci zúčastnilo voleb 33% voličů a v
parlamentních volbách roku 2004, kdy se volilo do senátu a
zároveň do krajských zastupitelstev se v obvodu Olomouc
zúčastnilo voleb v 1.kole 30% voličů a ve druhém kole 20%
voličů. Informace lze najít na www.volby.cz
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vyjde ještě v prosinci
před Vánocemi!
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Hnojice
hledáčkem
objektivu
Letošní hodové oslavy
naší obce zpestřil první
ročník výstavy fotografií
hnojických a okolních
autorů, spojený se soutěží.
Organizátorem celé akce
bylo občanské sdružení
Hagnózek a Obec Hnojice.
Do celé soutěže se zapojilo
zhruba 30 fotografů a
dohromady
odevzdali
více než 100 fotografií.
Netradičním prvkem
byl způsob vyhodnocení,
neboť na naprosté většině
takovýchto akcí se na
vyhodnocení podílí úzká
skupina lidí. Jinak tomu
bylo v Hnojicích, kde se
na vyhodnocení mohl
podílet prakticky každý.
Celkově bylo odevzdáno
239 hlasovacích lístků, ale
započítáno
bylo
234,
jelikož byl podpis nutnou
podmínkou. První cenu
získal pan Bajer František,
druhá a třetí připadla Janu
Kolářovi. První pětice
soutěžních fotografií je k
nahlédnutí na webových
stránkách obce.
Vzhledem k faktu, že
akce byla pořádána prvně,
proběhla
bez
větších
komplikací. Je teď tedy
otázkou, zdali by si
občané naší vísky chtěli
podobnou akci zopakovat
v horizontu 2 až 3 let. Ať
už je vaše odpověď
jakákoliv, velice rád si ji
poslechnu.
Jan Kolář

Snímek Ruka zahradníka od Jana Koláře, který získal v soutěži 2. místo.

Obecní kanalizace
Co se v této oblasti konkrétně udělalo v minulém volebním
období
Vážení spoluobčané, protože se domnívám, že stejně jako mne i mnohé z Vás zajímají
aktuální informace týkající se obecní kanalizace, předkládám v následujících řádcích malou
rekapitulaci toho, co bylo pro obecní kanalizaci uděláno v minulých volebních obdobích. Pro
ty, kdo nevědí, připomenu, že starostou obce jsem byl v období let 2000 - 2006.
Počátkem devadesátých let proběhl v naší obci první veřejný průzkum, týkající se priorit
občanů. Tehdy jsme společně rozhodli, že je pro nás nejdůležitější výstavba vodovodu,
následoval plynovod a na třetím místě se tehdy umístila kanalizace. Vodovod a kanalizaci se
podařilo zrealizovat ve volebním období 1994 -1998, kdy byl starostou pan Jiří Vrobel,
současný místostarosta obce. Vybudování kanalizace zůstalo jako akce do budoucna.
Na plynofikaci byl v roce 1997 poskytnut obci úvěr ve výši 3 milióny Kč, jeho měsíční
splátky činily cca 30.000,-Kč a byl splácen po dobu 10 let, tedy do jara 2007. Finanční
předpoklady pro přípravu a následnou výstavbu obecní kanalizace tedy několik let po
vybudování plynovodu a vodovodu nebyly nejlepší - bylo potřeba nejprve splatit úvěr a
vytvořit určitou finanční rezervu pro další budování.
Během doby mého starostování se podařilo vytvořit v rozpočtu určitou finanční rezervu,
ke konci roku 2006, tedy ke konci volebního období, činila cca 5 miliónů korun. Na jejím
vytvoření se významně podílel odprodej středotlakých rozvodů plynu včetně regulační
stanice a vysokotlaku.
V roce 2002 jsme nechali zpracovat pasport stávající kanalizace, budované od roku 1932
do roku 1978, a zmonitorovat část řádu na Olomoucké ulici. Monitoring nám ukázal, v jak
žalostném stavu kanalizace je, což dokazuje filmový záznam, uložený na Obecním úřadě.
V roce 2003 byla pořízena technicko-ekonomická studie, ve které se v první variantě
počítalo s tlakovou kanalizací a současně s rekonstrukcí stávající kanalizace dešťové. Druhou
variantou byla jednotná kanalizace. Mezi těmito dvěma variantami zvítězila a byla
odsouhlasena tehdejším zastupitelstvem jednotná kanalizace se čtyřmi přečerpávacími
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stanicemi, které řeší nedostatečné spády v obci. Její
pořizovací cena je totiž mnohem nižší než u varianty
první.
Protože není reálné připojení na ČOV některé
z okolních obcí, bylo rozhodnuto vybudovat vlastní ČOV
a byla odsouhlasena ČOV mechanicko-biologická, která se
nám jevila pro naši obec výhodnější než čistírna kořenová.
Ač mechanicko-biologická vychází ve výstavbě dráž, jedná
se o prověřenou technologii, na kterou je možné se
spolehnout po celých dvanáct měsíců v roce. Na rozdíl od
kořenové, která minimálně po tři zimní měsíce funguje
pouze jako usazovací nádrž, protože v ní vzhledem
k nízkým teplotám neprobíhají vyhnívací procesy. Také je
třeba připomenout, že pro vybudování kořenové ČOV je
potřeba mnohem větší plocha a že se zvolenou variantou
mechanicko-biologické ČOV a místem jejího umístění se
počítá už ve schváleném územním plánu obce z roku 1995.
Chtěl bych připomenout, že všechny výše popisované
kroky byly postupně vždy odsouhlaseny zastupitelstvem
obce.
Dle volby typu kanalizace a druhu ČOV byla
upravena krajská koncepce odkanalizování naší obce, bez
které bychom do budoucna neměli žádnou šanci na
jakoukoliv dotaci na výstavbu.
Po výše uvedeném výběru jsme zadali v roce 2005
zpracování projektové dokumentace pro územní řízení
v ceně cca 500.000,-Kč, jehož součástí bylo i vyjednání
odkupu pozemků pro ČOV. Projektová dokumentace pro
územní řízení je tedy hotová.
Podání žádosti pro územní řízení vycházelo na
podzimní měsíce roku 2006. Žádost nebyla podána
z důvodu úmrtí jednoho spolumajitele pozemku,
určeného pro výstavbu ČOV. Čekalo se na vyřešení
dědického řízení, které bylo dokončeno v květnu 2007.
Nic tedy nebrání tomu, aby Obecní úřad zažádal o
územní rozhodnutí a následně pracoval na zajištění
financování celé akce, která bude finančně podstatně
nákladnější než vodovod a plynofikace. Předběžně se dá
hovořit minimálně o 50 miliónech korun a je potřeba
získat alespoň 80% dotaci, kterou vidím jako dolní hranici.
Nepředpokládám, že by se dalo z obecního rozpočtu
zafinancovat více než 10 miliónů korun a to ani
v kombinaci vlastní zdroje - úvěr.
Nová kanalizace také souvisí s rekonstrukcí chodníků,
vozovek a veřejných prostranství. Rekonstruovat je před
výstavbou kanalizace by bylo nesmyslné.
Myslím si, že není mnoho času na vyčkávání. Dochází
neustále k velkému nárůstu cen stavebních prací a
neúprosně se blíží doba, kdy skončí výjimky na našich
sedm kanalizačních vyústí do místních toků a tyto budou
zpoplatněny. Rozhlédneme-li se kolem sebe, zjistíme, že
všechny ostatní obce buď kanalizace mají nebo na jejich
výstavbě pracují, a byla by velká škoda zaostávat za
vývojem a vystavovat se do budoucna riziku sankcí za
vypouštění nevyčištěných vod.
Oldřich Tiefenbach

Veronika Oháňková s Láďou Rýznarů. Letní dětský den na
hřišti v režii TJ Sokol Hnojice. Foto z archivu TJ Sokol

Sokolovna a její
výhledová rekonstrukce
Dva hlavní důvody, proč je potřeba se sokolovnou
„něco dělat“: Má už toho hodně za sebou... a stávající
plynové topení je nevyhovující, jsou zde obrovské úniky
tepla střešním pláštěm.
Máme již projektantem zpracovanou studii. Tu jsme
ještě po poradě ve výboru upřesnili a doplnili a zadali jsme
zpracování projektové dokumentace. Ve zkratce potřebné
úpravy sokolovny:
 nová sedlová střecha včetně střechy nad zázemím
 izolace střechy z minerální vlny
 nové rozvody elektrické energie
 nové plastové rozvody včetně nové přípojky
 úpravy WC
 úprava kotelny na sklad
 rekonstrukce oken
 rekonstrukce podlahy
Z toho vyplývá, že k naší bohaté činnosti nás ještě
v příštích letech čeká i dosti práce...
místostarosta TJ Sokol Zdeněk Jurásek st.
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Jak to chodí u
sousedů v Žerotíně
a v Lužicích
Žerotín
www.obeczerotin.cz
Počet obyvatel 460. Devítičlenné
zastupitelstvo, 5 žen, čtyři muži.
Starosta pan Josef Motáň pracuje ve
funkci jako neuvolněný, stejně tak oba
místostarostové - paní Mgr. Anna
Culková a pan Vladimír Bajer, který je zároveň starostou
TJ Sokol. Zastupitelé pracují v šesti výborech, každý
z nich je kromě starosty a místostarostů předsedou
jednoho výboru a zároveň členem výboru dalšího.
Během posledního roku začal čtvrtletně vycházet obecní
zpravodaj a byly vytvořeny nově internetové stránky
obce.
V činnosti spolků je na prvním místě TJ Sokol
Žerotín, který má pestrou škálu činností, včetně
organizování brigád na úpravu obce. Oproti např. TJ
Sokol Hnojice nevlastní ale žádný nemovitý majetek a
obec jí bezplatně propůjčuje svoje prostory (sál,
tělocvičnu). Nově v Žerotíně vzniknul Klub seniorů,
který již aktivně uspořádal několik akcí i ve spolupráci
s Klubem seniorů ve Štěpánově. Dlouhodobě zde
pracuje Spolek na ochranu závlahové nádrže (rybáři) a
Sdružení hasičů. Žerotín má i zajímavý ženský pěvecký
sbor (vím z vlastní zkušenosti), který vede paní
místostarostka. Činnost spolků v obci je Obecním
úřadem podporována i finančně.
Žerotínská kaple je a vždy byla v majetku obce,
obec tedy zajišťuje a financuje její údržbu a
rekonstrukce. V současnosti probíhá oprava fasády
kaple. Obec zaměstnává jednoho pracovníka na celý
úvazek na drobné manuální práce, letos poprvé zkusili
zaměstnat v sezóně i pracovnici na půl úvazku placenou
z Úřadu práce (tzv. veřejně prospěšné práce).
Financování: běžné obecní příjmy se snaží vedení
obce vylepšit i projekty z Programu obnovy venkova,
kdy je možné v těchto projektech žádat o finance
Krajský úřad. V letošním roce byly podány tři projekty na opravu kaple, dětského hřiště a koupaliště, dva
z nich byly úspěšné - kaple a dětské hřiště. Projekty píše
pan starosta a místostarostové společně. Oprava
koupaliště letos ovšem rovněž proběhla, byla hrazena
z obecního rozpočtu.
Za největší a nejdůležitější akce do blízké i
vzdálenější budoucnosti považuje paní místostarostka
vybudování kanalizace a rekonstrukci kulturního domu
v majetku obce. Na vybudování kanalizace bylo
v letošním roce zadáno vytvoření projektu pro územní

řízení, projekt tedy v současnosti vzniká. Čistírnu odpadních
vod obec mít vlastní nebude, ale plánuje napojení na ČOV,
kterou budou stavět Pňovice. Ty už při její výstavbě budou
počítat s kapacitou čističky pro obě obce.
Za nejtěžší ve své práci považuje paní místostarostka
„střet s byrokracií“ a určitou „pomalost v rozhodování“,
možná občas spíše příliš dlouhou cestu od nápadu
k rozhodnutí a k realizaci.

Lužice
www.obecluzice.cz
Počet
obyvatel
371.
Sedmičlenné
zastupitelstvo, 4 výbory. Starosta pan Milan
Soldán a místostarosta pan Zdeněk Šubrt
PaedDr. pracují jako neuvolnění. Pan Soldán je starostou obce
od roku 1992, kdy obec získala samostatnost oddělením se od
Šternberka.
Informovanost obyvatel: internetové stránky, obecní
nástěnky. Činnost spolků reprezentuje Fotbalový klub Lužice,
který není součástí žádné TJ. Jeho činnost je ale pestrá, včetně
například akcí pro děti nebo tanečních zábav, je finančně
podporován Obecním úřadem.
Základní a nejdůležitější akcí do blízké budoucnosti je
vybudování kanalizace. Jde o projekt, do kterého je zapojeno
několik okolních obcí včetně Šternberka, investorem celé akce
je vodohospodářská společnost SITKA. Kanalizace obce bude
napojena na čističku odpadních vod ve Šternberku. Projekt pro
obec Lužice má rozpočet cca 50 miliónů Kč, obec by se na něm
měla podílet cca 9 milióny z vlastních zdrojů či z úvěru. Podle
vedení obce je ovšem taková částka na tak malou obec a malý
obecní rozpočet nereálná až „likvidační“ a vedení obce tedy
bude jednat buď o snížení spoluúčasti nebo změně rozpočtu
projektu.
Dalšími velkými akcemi, na které vedení obce už teď
myslí, je celková oprava cest a chodníků, které budou
následovat po vybudování kanalizace, a rovněž na možnost
motivovat občany k opravám fasád jejich domů - např.
vytvořením fondu, ze kterého by občanům mohly být
poskytovány výhodné půjčky na opravy.
Stejně jako v Žerotíně využívá obec každoročně možnosti
podávat projekty do Programu obnovy venkova. Projekty si
píše pan starosta sám, z takto získaných financí byla např.
financována oprava MŠ, Obecního úřadu a další. Obec nemá
žádného stabilního zaměstnance na údržbové práce, ale
fakturuje tyto práce na zakázku jednomu pracovníkovi, jedná
se zejména o údržbu zeleně.
Na otázku, co připadá panu starostovi v jeho práci
nejtěžší, odpověděl pan starosta že „je čím dál složitější
motivovat občany k nějaké činnosti v obci či pro obec“.
Hana Fišerová
zpracováno na základě rozhovorů s místostarostkou Žerotína
Mgr. Annou Culkovou, starostou Lužic Milanem Soldánem a
místostarostou PaeDr. Zdeňkem
Šubrtem
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Jaké byly
hody 2007

Hody se povedly, je na co vzpomínat. Foto Jan Kolář

Myslíte si, že nás
v Hnojicích se to netýká?
Vím, že psát o tomto tématu není jednoduché. Spousta lidí nad tím mávne
rukou a řekne si, vždyť to vím, znám... Ale aniž bychom si to uvědomovali, týká
se to nás všech.
Drogy jsou slovo, které se skloňuje denně ve všech pádech. Mluví se o nich
všude, v televizi, v rádiu, píše se o nich v novinách, na internetu. Je to téma, které
je v dnešní době bohužel hodně aktuální. Dříve věděl jen málokdo, co je LSD,
heroin, kokain nebo pervitin. Např. marihuana /marjánka,tráva.../ je dnes úplně
běžnou záležitostí. Každý ji zná a hodně mladých lidí s ní má i nějaké osobní
zkušenosti /15-16 let 44%, 17-18 let každý druhý/.
Názory na to, nakolik je marihuana nebezpečná, se velice liší. Mnoho lidí se
domnívá, že kouření marihuany není o nic víc nebezpečnější než konzumace
alkoholu /alkohol se ale časem odbourá, marihuana a její produkty však mohou v
těle zůstat navždy/. Jiní to považují za odrazový můstek pro tvrdé drogy.
Chápu, že každý chce vyzkoušet něco nového. Někteří mladí lidé si myslí, že
užíváním různých drog se začlení do kolektivu, získají "přátele" a zbaví se
strachu, že nezapadnou do party. Když se pořádně zamyslím nad tím, kde všude
lze drogy získat, odpověď zní: skoro všude.
Říká se, že se po nich cítí každý uvolněný, sebevědomý, dostaví se pocity
euforie, sluchové a vizuální halucinace, čas se zpomalí. Ale to jen v počátcích.
Dalším požitím nastane stav, kdy se člověk nemůže přinutit mluvit nebo jen
zvednout nohu. Marihuana má destruktivní účinky na psychiku a fyzický stav,
poškozuje imunitní systém. Mnozí si ani neuvědomují následky po delším
užívání.
Který rodič může ochránit své dítě před tím, aby tu nebo jinou drogu
nezkusilo? Tohle nelze, ale dá se tomu předejít... Podle mě se situace s drogami v
dnešní době velmi vyhrotila. Stačí nad tím vším trochu přemýšlet. Rozhodně
budete souhlasit, že to není dobře. Jak to půjde dál? Jaký na to máte názor?
Otevřete oči a rozhlédněte se kolem sebe. Více si všímejte vašich dětí, vnoučat a
lidí ve svém okolí. Opravdu si myslíte, že se nás to netýká?
Jitka Polová
použité informace: www.marihuana.cz

Vážení spoluobčané,
dovolte mi, abych z pohledu
mého za výbor TJ Sokol zhodnotil
letošní oslavy, které již poněkolikáté
zajišťovali Sokoli společně s OÚ a
tanečním souborem Hagnózek.
Oslavy začaly v pátek přátelským
posezením
na
hřišti
spojeným
s grilováním. Pokračovaly sobotní
zábavou v parku pod kaštany, kterou
zajišťoval
fotbalový
oddíl
pod
vedením Josefa Papicy a Petra
Smrčka. Jim i všem ostatním, kteří se
na zdárném průběhu zábavy podíleli,
bych chtěl poděkovat.
Oslavy dále pokračovaly v neděli
vystoupením
tanečních
souborů
„Věnečke“ a „Pomněnke“ sdružení
Hagnózek a cvičením děvčat z TJ
Sokol. Děkuji všem vystupujícím, bylo
se opravdu na co dívat, a hlavně těm,
kteří vystoupení s dětmi, mládeží i
dospělými nacvičili - paní Kořenkové,
paní Tiché a Petře Žváčkové.
Jak již bývá tradicí, byla
zorganizována i zajímavá výstava,
tentokrát výstava fotografií. Za ni
patří dík Honzovi Kolářovi, Mirkovi
Kořenkovi a všem jejich dalším
spoluorganizátorům, kteří výstavu po
dva dny realizovali.
Dále děkuji sponzorům panu
Hubáčkovi st. za poskytnutí bezplatné
dopravy a panu Naňákovi za
bezplatné zajištění osvětlení taneční
zábavy, Obecnímu úřadu za zajištění
tribuny a pomoc při přípravách oslav.
Taktéž bych rád poděkoval všem
nejmenovaným
„sokolíkům“
za
vzorné zajišťování občerstvení po
všechny tři dny hodových oslav.
Za výbor TJ Sokol
starosta Zdeněk Vyhnánek
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