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Dobrý den, vážení spoluobčané.
Tak se nám prázdniny přehouply do své
poslední čtvrtiny a před námi jsou naše
Hnojické
hody.
Ty
letošní
budou
poznamenány stavbou kanalizace. Stavbou
pro obec velmi významnou, přesto však
omezující všechny občany i návštěvníky naší
obce. Bohužel se z důvodů, o kterých mluvím
na jiném místě tohoto expresu, nepodařilo
stavbu urychlit tak, aby na hody bylo hotovo
aspoň náměstíčko a ulice přilehlé
k Sokolskému areálu. Proto budou místy
ještě překopy, před poštou bude stále díra na
čerpací stanici a podobně. Vše bude sice
podle pravidel zabezpečeno, přesto vás
všechny chci poprosit o shovívavost a o
opatrnost. I ve slavnostních dnech hodů bude
naše obec pořád stavbou, mějte proto
pochopení a dávejte obzvláštní pozor na
zdraví své i svých dětí. Předem moc děkuji za
pochopení.
Program letošních hodů je i z důvodu stavby
kanalizace poněkud chudší, než jsme si
v posledních letech zvykli. V příštím roce se
však budeme snažit vše vynahradit, udělat
hody bohatší a připravit účastníkům hodů
zase nějaké překvapení. Program hodových
oslav je součástí tohoto čísla HEx.
Součástí tohoto čísla jsou také informace o
výstavbě kanalizace V článku najdete nové a
hodně důležité informace pro všechny, kdo
snad dosud váhali s připojením svých domů
na novou kanalizaci.
Toto číslo expresu je opět trošku zvláštní. Je
zvláštní tím, že velká část úvodní stránky
a také poslední dvě stránky jsou celé
věnovány představení občanského sdružení
Základna Hnoyland Hnojice, které v naší
obci již několik let působí nejen na poli
sportovním, ale pořádá i velmi zajímavé a
úspěšné společenské akce. Proto když mne
požádali o prostor pro své představení
v Hnojickém expresu, velmi rád jsem jim
vyhověl. Věřím, že i vás zaujme představení
jejich spolku, krátký pohled do historie,
seznámení s úspěšnou současností i jejich
vize a plány do budoucna.
Jak jsem na začátku úvodníku zmínil, blíží se
hody. Dovolte mi, abych vás všechny
spoluobčany i přátele Hnojic pozval k účasti
na akcích, které jsou pro nás všechny
připraveny. Budu se těšit na setkání s vámi
na tradičním pátečním posezení, výstavě
v muzeu, sobotním fotbale či nedělním
vystoupení Hagnózku nebo následné taneční
zábavě. Přijďte, bude veselo.
Libor Kašpárek, starosta obce

Základna Hnoyland Hnojice se představuje
Vážení spoluobčané, po dohodě členů výboru Občanského sdružení Základna
Hnoyland jsme se rozhodli, že bychom rádi seznámili občany Hnojic s činností,
záměry, sportovními výsledky a akcemi našeho občanského sdružení, které
jsme pořádali a do budoucna bychom chtěli i nadále pořádat.
Dovolte mi jen krátkou informaci o historií našeho Občanského sdružení
Základna Hnoyland (dále jen OS). Sdružení bylo založeno dne 28. března 2011
po dohodě několika hráčů malé kopané, kteří hrávali za tým Restoma Štepánov.
Po rozpadu tohoto mužstva vznikla myšlenka dát dohromady bývalé hnojické
hráče velké kopané a založit vlastní mužstvo malé kopané, jejímž domácím
hřištěm se stane hřiště v Hnojicích. Slovo dalo slovo a tak se vydala skupinka
zástupců této myšlenky na schůzi hnojických sokolů. Po krátkém seznámení
s naším záměrem byla naše myšlenka ze strany sokolů jednoznačně podpořena a
tak už téměř nic nebránilo založit tým malé kopané a přihlásit se do oblastní
soutěže malé kopané pod názvem Základna Hnoyland. A tak se s mnohými
z Vás pravidelně setkáváme na domácích utkáních malé kopané. Za Vaši
podporu a věrnost moc děkujeme ☺

Foto: Dětský den 2015 na Sokolském hřišti (zdroj: zakldna-hnoyland.blog.cz)

S postupem času, jsme se při našich pravidelných setkáních OS začali zabývat
otázkou, jak bychom byli i jinak naši obci prospěšní, a tak vznikla myšlenka
minimálně jednou ročně uspořádat brigádu v místním hájku, do které se
zapojují nejen členové OS, ale i ostatní občané Hnojic, což pro nás je velkou
motivací k uspřádání dalších akcí. Další myšlenkou bylo uspořádání dětského
dne. Zpočátku jsme využili nabídky místní restaurace Základna Hnojice, kde se
konalo několik těchto akcí. Časem se však pořádání dětského dne OS stalo
tradicí a zájem účastníků dětského dne několinásobně převyšoval prostorové
možnosti restaurace. Proto jsme se rozhodli zkusit uspořádat dětský den se
souhlasem a podporou Sokola Hnojice v prostorách areálu fotbalového hřiště.
Nápad se osvědčil a tak už další ročníky byly pořádány v tomto areálu.
Pokračování článku na stránce 3

Kanalizace a ČOV
Dnes bych zde rád informoval jak o stavbě kanalizace, tak zejména o nových skutečnostech, souvisejících s připojováním
občanů k nově vybudované kanalizaci.
Jak jste si jistě všimli, kanalizace je prakticky hotova, včetně většiny přípojek. V posledních týdnech se postup výstavby
trochu zpomalil. Je to z toho důvodu, že výstavba odboček k jednotlivým nemovitostem je velice náročná, protože
kanalizace je poslední inženýrskou sítí, která však vede nejhlouběji ze všech a tak se stavební firma musí vypořádat
s nutností dostat se pod vodovod, plyn, telefonní dráty a vše, co pod zemí leží. Další menší zpoždění je na kanalizační větvi
u bytovek, kde byla vinou vadného nivelačního přístroje špatně zaměřena hloubka a vznikl zde protispád, proto muselo být
potrubí vykopáno a znovu položeno. Bohužel, stavbu provádějí lidé a lidé občas chybují, to se může stát. Důležité je, že se
na tuto chybu přišlo včas a dodavatelská firma ji včas opraví. Ve zpoždění je také výstavba přečerpávacích stanic. Díky
velké vytíženosti odborné firmy, která tyto stanice dodává, budou čerpací stanice dokončeny později, než bylo původně
plánováno.
Mrzí mne, že se díky výše popsaným zdržením nepodaří splnit cíl, který jsme si s dodavatelem na počátku letošního roku
stanovili, a to aby byla před letošními hody hotova celá náves a ulice vedoucí k Sokolovně. Dodavatel tedy ode mne dostal
požadavek, aby v tomto týdnu alespoň uklidil tato prostranství a aby zarovnal překopy ulic tak, aby se po nich v době
konání hodů dalo bezpečně a pohodlně chodit. Omlouvám se všem spoluobčanům za způsobené potíže a prosím, mějte
pochopení. Nenechte si kazit náladu o hodech. Kanalizace by měla být na dlouhá léta poslední takovouto velkou akcí, která
omezuje nás všechny v každodenním životě, užijme si tedy hodů přesto, že stavba není hotova tak, jak jsme si všichni, kdo
se podílíme na vedení stavby přáli.

Nové informace k připojení občanů
Při projednávání nějaké administrativy jsem byl pracovníky stavebního úřadu informován o tom, že podle zákona
o
vodovodech a kanalizacích jsou vlastníci stavebního pozemku nebo staveb, na kterých vznikají nebo mohou vznikat
odpadní vody, povinni připojit se na kanalizaci v případech, kdy je to technicky možné. O tomto jsem se byl poradit i na
odboru životního prostředí, kde mi tuto informaci potvrdili a upřesnili, že dnes už v případě, kdy je v obci zřízena
kanalizace a jsou zřízeny odbočky k jednotlivým domům, jsou vlastníci domů povinni se na tuto kanalizaci připojit. Není už
tedy možné, aby někdo měl žumpu a vyvážel ji, jak jsem informoval ještě v minulém čísle Hnojického expresu.
Tato informace je pro mne i celé zastupitelstvo nová, proto o ní touto cestou informuji všechny občany. Po dokončení
kanalizace bude nutno své domy připojit ke kanalizaci. Bude na to dostatečně dlouhé období, napojovat se bude možné od
1.10.2015 až do 31.5.2016. Nicméně tímto bych chtěl vyzvat ty, kteří si dosud mysleli, že bude možné nebýt připojen a
jímat odpady do jímky, a proto si nenechali zpracovat projekt na domovní přípojku, aby mne co nejdříve kontaktovali do
konce srpna, jinak si budou muset projekt i stavební povolení vyřídit sami.

Třídění odpadů a platby za odpad od roku 2016 nově
Vážení spoluobčané. Jistě jste si všimli, že se platby za komunální odpad v naší obci již několik let nezvyšovali, na rozdíl
od spousty jiných obcí a měst. Je to jak díky složitým, ale úspěšným jednáním vedení obce se svozovou společností, ale je
to také zásluhou nás všech, kteří důsledným tříděním odpadu zabraňujeme nárůstu množství komunálního odpadu.
Bohužel, do budoucna musíme počítat se zdražením ceny svozu komunálního odpadu, které bude způsobeno především
očekávaným podstatným nárůstem cen skládkovného. To by spolu se vzrůstajícím množstvím komunálního odpadu vedlo
k podstatnému zdražení poplatku za odpady. Proto se zastupitelstvo obce zamýšlelo, jak zabránit velkému nárůstu poplatků
za odpad. Rozhodli jsme se, že chceme maximálně podpořit třídění domovního odpadu. Proto připravujeme novou vyhlášku
o cenách odpadů, která bude výrazně finančně motivovat ty, kteří se zaváží třídit domovní odpad. Třídit se do budoucna
bude nejen plast, papír a sklo, ale měl by se třídit i kov a především biologicky rozložitelný odpad – ve zkratce BRO, který i
v naší obci v současnosti činí velký podíl komunálního odpadu.
Jak jsem informoval již v minulém čísle, tak abychom umožnili občanům třídit BRO, rozhodli jsme se pořídit kompostéry a
popelnice na BRO. Podařilo se mi sehnat na ně dotaci, byl vybrán dodavatel v podzimních měsících budou tyto dodány.
Proto znovu vyzývám všechny občany, aby se rozhodli, budou-li chtít domů popelnici, nebo kompostér. Popelnice budou
klasické plastové biopopelnice o objemu 240 litrů. Kompostéry budou o objemu 1000 litrů, velmi kvalitní, z pevného
a
odolného plastu. Jejich životnost by měla přesáhnout 20 let. Kompostér o tomto objemu by měl stačit jedné rodině
s trávníkem o ploše 1.500m2. Své rozhodnutí prosím nahlaste na obecním úřadě.
Vedení obce věří, že těmito opatřeními bude dosaženo snížení množství komunálního odpadu. Jak jsem upozorňoval již
v minulém čísle, vzhledem ke stálému znečišťování sběrných míst a k vyhazování jiného odpadu než biologického do
kontejneru u hřbitova budeme nuceni zahájit s těmi, kdo toto dělají správní řízení. Sběrná místa a popelnice budou
namátkově snímána prostřednictvím fotopastí a těm, kdo se těchto přestupků dopouštějí, bude vyměřena pokuta.
Pokutováni v budoucnu budou i ti, kdo protizákonné vyhazují do komunálního odpadu i odpad, který jsou povinni třídit.
Ale naopak, díky nové vyhlášce, která bude pravděpodobně ještě letos schválena, by měli lidé, kteří se zaváží a budou
opravdu poctivě třídit, platit menší poplatky za odpad. Doufáme, že takto se nám podaří zlepšit životní prostředí nás všech.
Libor Kašpárek, starosta obce Hnojice
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(… pokračování ze stránky 1)

Letošní pořádání dětského dne v Hnojicích pod záštitou OS Základna Hnoyland bylo zúročením všech předchozích akcí.
Snažili jsme vzít k srdci nejen ta pozitivní hodnocení a připomínky, ale zejména jsme se snažili napravit a zlepšit to, co se
nám v minulých ročnících nepovedlo. Jsme si vědomi, že vždy je co zlepšovat ☺ Pevně doufáme, že se akce líbila nejen
dětem (jen pro informaci, bylo jich přítomno více jak 100), ale i jejich rodičům a vlastně všem, kteří se této akce zúčastnili.
Touto cestou bychom rádi moc a moc poděkovali všem, kteří se na této akci jakkoliv podíleli či jakoukoliv formou přispěli
k tomu, aby tento dětský den mohl být uspořádán v takovém rozsahu. Vyzvedávat jednotlivce by nebylo asi úplně
spravedlivé a hodnotit, kdo měl větší či menší podíl na realizaci této akce by bylo velmi složité a třeba i neúmyslně
neobjektivní. Zkrátka si velmi vážíme každé ruky, která byla přiložena k dílu, sponzorských darů finančních i materiálních,
a věřte, že jsme si dobře vědomi, že bez této pomoci bychom nebyli schopni jak finančně, tak organizačně pořádání
dětského dne zvládnout. Ještě jednou všem moc děkujeme a pevně věříme, že i v dalších letech můžeme počítat s Vaší
podporou, jako tomu bylo letos či v letech minulých.
Další z činností, která je pod hlavičkou občanského sdružení registrována je oddíl stolního tenisu mužů. Tento oddíl již pod
hlavičkou OS funguje několik let a úspěšně reprezentuje naše OS a naši obec v oblastní amatérské soutěži. Pro svoji činnost
jsme si svépomocí a za finanční podpory obecního úřadu zbudovali v prostorách staré sokolovny krásné herní zázemí.
V loňském roce zástupci oddílu stolního tenisu přišli s myšlenkou založit oddíl stolního tenisu mládeže. Na setkání výboru
OS byla tato myšlenka přijata s počátečními rozpaky, zda ze strany mládeže vůbec o stolní tenis bude zájem, ale nakonec
zvítězila myšlenka podpory mládeže pod heslem „Co nezkusíme, nemůžeme předem odsoudit“ ☺ Jaké bylo naše velké
překvapení, když nám po několika měsících trenér mládeže pan Jan Rabenseifner hlásil neustále vzrůstající zájem ze strany
dětí, a to nejen z naší obce. Zájem ze stany mládeže byl tak velký, že po zhodnocení stávající situace, jsme se přiklonili
k řešení zbudovat hernu stolního tenisu v prostorách místní sokolovny. Za velmi významné finanční podpory obce Hnojice
a podpory obecního zastupitelstva i přispění dalších občanů Hnojic bylo výsledkem vybudování nádherné a moderní herny
stolního tenisu, která svými parametry splňuje kritéria pro pořádání oficiálních turnajů, či soutěžních utkání.
Blíže k činnosti oddílu stolního tenisu mládeže trenér Jan Rabenseifner:
V roce 2012 skupina nadšenců pod hlavičkou Základna Hnoyland za vydatné pomoci a podpory pana starosty,
zastupitelstva obce Hnojice a dalších občanů Hnojic začala pracovat na vybudování herny stolního tenisu v prostorách
„staré sokolovny“. Během jednoho roku se herna zprovoznila, a tak budova bývalé sokolovny se těší velkému zájmu
mládeže i dospělých. V současné době ji pravidelně 2x týdně navštěvuje 15 dospělých a 35 dětí oddílu stolního tenisu.
V roce 2013 byl založen tým dospělých, který pravidelně a docela úspěšně reprezentuje OS i obec Hnojice v okresní
soutěži. Tímto krokem jsme vzbudili neobvyklý zájem mládeže o tento sport. V rámci Olomouckého kraje jsme raritou
s tréninkovou základnou 35 členů oddílu mládeže. Pro neobvyklý zájem dětí vedení OS Základny Hnoyland vstoupilo do
jednání s vedením Sokola Hnojice v záležitosti umožnění zbudování herny s větší kapacitou v prostorách „nové
sokolovny“. Po vzájemné dohodě a za finanční podpory obce Hnojice nám je nová sokolovna plně k dispozici.
Takhle vytvořené podmínky nám vydatně pomáhají k úspěšné reprezentaci mládeže na okresních a krajských
bodovacích turnajích, jichž se pravidelně zúčastňujeme s velmi dobrými výsledky. Za zmínku stojí účast na turnajích
v Olomouci, Přerově, Mohelnici, Velkém Týnci a Krčmani. Mezi velké naděje a úspěšné hráče řadíme Vaška Kořenka,
Lukáše Zuštinu, Jana Jonáše, Zdenka Vyhnánka a všechny další poctivě trénující mládežníky ☺ Naše barvy na turnajích
hájí i děvčata Julie Zatloukalová, Aďa Adamová a Sonička Vyhnánková. Naše účast a činnost byla velmi pozitivně
hodnocena všemi organizátory a funkcionáři stolního tenisu v Olomouckém kraji. V nadcházející sezoně chceme zkvalitnit
tréninkový proces a pokračovat v nastaveném programu za podpory obce Hnojice, Sokola Hnojice, OS Základna Hnojice
a rodičů. Všem jmenovaným za podporu a pomoc děkujeme.
Sportu zdar a stolnímu tenisu zvlášť.
Trenér stolního tenisu Jan Rabenseifner
Za OS bychom rádi poděkovali panu Rabenseifnerovi za jeho neutuchající nadšení a trpělivost při trénování dětí. Počet
trénujících dětí je opravdu výjimečný a jsme nesmírně rádi, že myšlence založit oddíl stolního tenisu mládeže se tak daří a
je ze všech stran tak výrazně podporována. Díky všem a našim mladým nadějím přejeme hodně sportovních úspěchů,
disciplínu, bojovnost a sportovní pokoru. ☺
Mezi další akce našeho OS, které bychom zde rádi zmínili je pořádání Memoriálu Luboše Smrčka v malé kopané. Hlavním
cílem této akce je vzpomínka na našeho přítele, kamaráda a člověka, který byl naším dlouholetým spoluhráčem velké i malé
kopané, ale bohužel už není mezi námi. Letos se turnaj konal za účasti šesti mužstev z blízkého okolí, ale také se již stalo
tradicí, že se turnaje účastní mužstvo našich kamarádů z Havířova. Hlavním koučem havířovských je hnojický rodák a
velký patriot naší obce Radek Neplech. Turnaj probíhal za krásného slunného počasí. Vítězem turnaje se zaslouženě již
poněkolikáté stalo mužstvo Luba tým v čele s kapitánem Kubou Smrčkem. V rámci sportovního zápolení došlo bohužel i
ke zranění hráče týmu Malé kopané Marka Fišra, ale podle aktuálních informací by nemělo být zranění vážné a pevně
věříme, že v následujícím ročníku bude náš tým opětovně v plné síle reprezentovat. ☺
(pokračování na další straně)
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Po skončení oficiální části turnaje následoval další zábavný program. Ve večerních hodinách nám k poslechu a tanci zahrála
hudební skupina Milana Introviče, která se velmi líbila a počítáme s účinkováním i v příštím roce. Z pohledu pořadatelů
této akce bylo velmi příjemné zjištění, že Memoriálu Luboše Smrčka se neúčastnili jen hráči malé kopané, ale také spousta
občanů Hnojic, kteří se přišli podívat, zafandit či se jen prostě pobavit. Tou největší odměnou a pochvalou, je nám pohled
na spokojené a bavící se lidi, kteří na námi pořádanou akci přijdou. Bohužel považujeme za nutné zmínit i stinnou stránku
Memoriálu a to rozbité sklenice na silnicí k „bytovkám“ a v dalších částech obce. Ten, kdo tento nepořádek způsobil,
rozhodně nedomyslel nebezpečí, které hrozilo. Po těchto cestách, kde byly sklenice rozbité, se pohybují děti a starší
spoluobčané, kdy mohlo dojít k vážným zraněním. Všem občanům bychom se touto cestou chtěli za tuto nepříjemnost
omluvit a doufáme, že v dalších letech ten, kdo tuto nebezpečnou situaci způsobil, si sáhne do svědomí a nic takového se již
nebude opakovat.

Rýžování zlata – Dětský den 2015

6. ročník Memoriálu Lubomíra Smrčka

Naše mladé naděje stolního tenisu OS Hnoyland Hnojice

(všechny fotky zdroj zakladna-hnoyland.cz)

Náš příspěvek bychom nechtěli končit negativně a tak bychom rádi dali na vědomí, že veškeré akce, které jsou pořádány
občanským sdružením Základna Hnoyland, jsou akce pořádané pro veřejnost a všichni občané Hnojic jsou na tyto akce
srdečně zváni. Vaše účast je největší odměnou našeho snažení. Ještě jednou velké díky všem, kdo nám pomáhají a
podporují naši činnost.
Závěrem bychom chtěli popřát všem hodně zdraví, krásné léto a příjemné prožití hodových oslav. ☺
Za Občanské sdružení Základna Hnoyland předseda Václav Černý a člen OS Tomáš Adam
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HODOVÉ OSLAVY HNOJICE 2015
Zveme Vás na tradiční hodové oslavy v Hnojicích, které proběhnou ve
dnech 21. – 23. 8.2015 s tímto programem:
PÁTEK 21. 8.2015 - neoficiální zahájení hodových oslav
18.00 hodin

Přátelské posezení na hřišti – speciality z grilu a udírny
reprodukovaná hudba s promítáním koncertů po setmění

SOBOTA 22. 8.2015
13.00 hodin
14.30 hodin
16.00 hodin
20.00 hodin

Fotbalové utkání benjamínků
Fotbalové utkání bývalých hráčů
Mistrovské fotbalové utkání Hnojice – Střeň
Hodová zábava se skupinou „MOTORS rock“

NEDĚLE 23. 8.2015
12.00 hodin
16.00 hodin
17.00 hodin

otevření stánku s občerstvením na místním hřišti
Vystoupení souboru „Hagnózek“
Hodová taneční zábava se skupinou „Sirius“

VÝSTAVA – MUZEUM v budově MŠ v Hnojicích
So 22. 8.2015 otevřeno pro veřejnost v době od 11.00 – 18.00 hodin
Ne 23. 8.2015 otevřeno pro veřejnost v době od 9.00 – 18.00 hodin
VINÁRNA „U Floriánka“ v Hnojicích
Pá 21. 8.2015 vinárna uzavřena z důvodu soukromé akce
So 22. 8.2015 otevřeno 12.00 – 22.00 hodin / vaří se pouze do 20.00 hodin /
Ne 23. 8.2015 otevřeno 12.00 – 22.00 hodin / Hodové menu za 89,- Kč – smažený kuřecí
nebo vepřový řízek + bramborový salát /
Po celou dobu hodových oslav budou na hřišti pouťové atrakce – kolotoče a stánky.
Členové Sokola Hnojice mají připraveno bohaté občerstvení a na své si přijde určitě každý milovník dobrého
jídla, pití a dobré nálady ☺
Těší se na vás pořadatelé této akce – TJ Sokol Hnojice, Obecní úřad Hnojice a Občanské sdružení Hagnózek.

Hnojické hody
Dovolte mi, abych vás jménem všech pořadatelů a vedení obce prostřednictvím několika fotografií z minulých hodů
pozval na ty hody letošní. Těším se, že se sejdeme, popovídáme si a všichni si to užijeme. Libor Kašpárek, starosta obce

(Foto Zdeněk Špička a

