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Dobrý den, vážení spoluobčané.
Za dveřmi je Štědrý den a začínají Vánoční
svátky. Blíží se konec roku a tak bych se ve
svém úvodníku rád zamyslel nad tím, jaký
tento rok vlastně byl.
Z mého pohledu to byl především rok
pracovní a hodně úspěšný. Rok, kdy se
podařilo udělat spoustu důležitých a nebo
jen hezkých věcí pro naši obec. Podařilo se
nám získat dotace na kanalizaci a začít s její
výstavbou. To potěšilo nejvíce, protože jsme
na tom pracovali mnoho let. Podařilo se také
získat dotace na zateplení a rekonstrukci
vytápění mateřské školy, čímž ušetříme
každoročně velké množství peněz na vytápění
celé budovy školky. Byl také zpracován
projekt na cyklostezku, bohužel řízení ke
získání stavebního povolení muselo být
prozatím zastaveno kvůli nějakým drobným
s vlastnictvím pozemků, které se nám zatím
ještě nepodařilo vyřešit. V případě, že
nedojde k dohodě, budeme muset ustoupit od
plánu na vybudování krátkého, ale
významného úseku cyklostezky přímo v obci.
Já však stále věřím, že se podaří nalézt
řešení ke všeobecné spokojenosti.
Ale vraťme se k právě končícímu roku. Krom
toho, že byl úspěšný, byl minulý rok také
rokem volebním. Nerad bych se vracel
k předvolební kampani, ale moc rád bych
poděkoval všem lidem, kteří byli volit. Svojí
účastí ve volbách dokázali, že jim na
budoucnosti naší obce záleží. Připomenu, že
volební účast v naší obci byla opět vysoce
nad průměrem oproti účasti v celé republice.
Vysoká účast mne nejen těší, ale zároveň
zavazuje. Zavazuje jak mne, tak i celé naše
zastupitelstvo, aby pracovalo co nejlépe ve
prospěch naší obce a všech občanů.
Na závěr bych rád poděkoval všem lidem,
kteří se v naší obci podílejí na veřejném
životě. Nejen zastupitelům, ale i vedení a
členům jednotlivých zájmových organizací a
sdružení, všem lidem, kteří něco dělají pro
jiné, těm, kteří věnují svůj čas a úsilí tomu,
aby nám všem bylo lépe. V příštím roce
oslaví naše obec i celá naše zem velké výročí
– 70 let od ukončení II. Světové války. Toto
výročí bychom chtěli oslavit při hodových
oslavách. Věřím, že to společně zase vše
zvládneme.
A zcela nakonec chci popřát všem lidem
dobré vůle hodně štěstí, zdraví, lásky a
Božího požehnání nejen o Vánočních
svátcích, ale i v novém roce 2015. Snad bude
ještě lepší než ten končící.
Libor Kašpárek, starosta obce

Kanalizace v naší obci
Vážení spoluobčané. Jak jste si zřejmě všichni všimli, začala se v naší obci
v říjnu stavět kanalizace. Čekali jsme na to dlouho, stálo nás to hodně času
a práce, ale podařilo se překonat všechny problémy, které se nám v době příprav
stavěly do cesty, získat všechna povolení a především získat na výstavbu dotace
a teď tedy následuje výstavba kanalizace a čističky odpadních vod.
Bohužel, již první dny a týdny výstavby ukázaly, že vše nebude tak snadné, jak
jsme očekávali. To, že inženýrské sítě nevedou přesně tam, kde jsou zakresleny
a kde si myslí jejich majitelé či provozovatelé, jsme po zkušenostech
z uplynulých let očekávali. Stejně tak se dalo počítat s tím, že se někde v zemi
naleznou kosti a stavbu nám na nějaký čas zastaví archeologové, jakož i s tím,
že pod zemí může být místo očekávaného jílu vrstva štěrkopísku s velkým
množstvím vody. Nicméně s tím vším se dá nějak vyrovnat, nějak to řešit, a já
věřím, že ve spolupráci s projektanty a dodavatelem vše vyřešíme tak, abychom
stavbu dokončili včas.

Informační cedule se postupně objeví ve všech ulicích obce

Horší však je, že stavba zasáhne do životů nás všech. Kolem domu každého
z nás se bude kopat, každý z nás se bude připojovat ke kanalizaci a bude si
muset minimálně upravit či vybudovat přípojku. Snažíme se, aby to občané měli
co nejjednodušší. Většinu domů navštívili pracovníci projekční firmy, prošli si
s námi situaci a vypracovali projekt. Projekty všem občanům, kteří se připojí ke
kanalizaci, hradí obec. Stejně tak bude obec hradit i revizní šachtičky u každé
přípojky. Bohužel, ne všichni lidé toto berou jako přínos. Někteří pracovníky
projektanta uráželi, vyháněli je ze svého pozemku, nadávají dělníkům na stavbě
a podobně. Naštěstí jsou to jen jednotlivci, mizivé procento občanů. Asi se nedá
zavděčit všem lidem. Ti, kdo se takto chovají si však musí uvědomit, že i oni se
budou muset připojit ke kanalizaci nebo si postavit jímku na vyvážení a
dokládat, kam své splašky vyvážejí. A pak už si budou muset ssvůj projekt
platit sami.
Abych předešel hádkám a nadávání dělníkům stavby, upozorním znovu na to,
že na každé ulici se vždy s předstihem objeví informační tabule podobné té na
fotkách, kam Hochtief vždy umísťuje informace, jak se bude kde kopat. Stejné
informace se objevují i na stránkách obce, kde v Informace pro občany je složka
Kanalizace a ČOV a tam dávají stavbyvedoucí také info, co se kdy bude dělat.
Chci vás také poprosit o pochopení, že když se zrovna z nákladního automobilu
sundává několikatunová betonová šachta, může to pár minut trvat a ani vaše
troubení a nadávání to nijak neurychlí. Zkuste s tím tedy počítat a vyjíždějte
z domu raději o pár minut dřív. Věřte mi, že ani tím, že přijdete starostovi
nadávat na obecní úřad neurychlíte to, že umístění rozpěr do výkopu nějakou
chvíli trvá.
Pevné nervy a chladnou hlavu přeje Libor Kašpárek, starosta obce

Uspávání Broučků
Dne 5. listopadu se uskutečnila krásná akce pro malé děti - lampionový průvod spojený s uspáváním broučků. Děti nejdříve
na hřišti opékaly kabanos a pak následoval lampionový průvod k MŠ. Zde si děti vyzvedly vyrobené broučky a berušky,
které celý týden předtím vyráběly ve školce, a při zpěvu písně a přednesu básně o broučcích je uložily k zimnímu spánku do
listí. Akce končila občerstvením dětí.
Ludmila Hrubá, ředitelka MŠ Hnojice

(foto Ludmila Hrubá a Ivana Polová)

Tedy, paní ředitelko, musím říct, že jsem o uspávání broučků ještě nikdy neslyšel, ale přijde mi to moc krásné. A stejně tak
se mi líbí i každoroční (nejen) podzimní výzdoba naší školky. Chtěl bych Vám tímto moc poděkovat za to, jak hezky se o
naši školku a děti v ní staráte.

(foto Ivana Polová)
************************************************************************************************************************

Občanské sdružení Hagnózek ve spolupráci s obecním úřadem Hnojice
Vás srdečně zve na

Vánoční výstavu Řemeslné Vánoce
která se koná 28.12.2014 – 2.1.2015
v kulturním sále obecního úřadu v Hnojicích
PO – Pá: 15 – 19 hod
So – Ne: 10 – 19 hod
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Výbor TJ Sokol Hnojice informuje
V blížícím se roce 2015 pro občany v prvním pololetí připravujeme:
24.1.2015 Sokolský ples s kapelou Sirius
28.2.2015 XVI. Sokolské šibřinky
1.3.2015 Dětský karneval
30.4.2015 Pálení čarodějnic
Všechny vás na tyto akce co nejsrdečněji zve výbor Sokola a všichni pořadatelé.
Výbor TJ Sokol Hnojice děkuje
Výbor Sokola Hnojice touto cestou děkuje vám všem, vážení spoluobčané, za vaši přízeň a veškerou pomoc při pořádání
všech našich akcí, které jsme pořádali v roce 2014 pro nás všechny pro zpříjemnění volného času. Zvlášť děkujeme
starostovi obce Liborovi Kašpárkovi a zastupitelstvu obce a také paní Blance Adamové za veškerou pomoc při zajišťování
všech akcí, které pořádáme pro občany. Také děkujeme za finanční pomoc, kterou nám obecní zastupitelstvo jménem obce
poskytuje na naši činnost.
Dále děkujeme představenstvu ZD Hnojice a předsedovi ZD ing. Oldřichovi Hežovi za veškerou pomoc jak materiální, tak
finanční v roce 2014. Jsme vděčni za každou pomoc při zajištění rekonstrukce Sokolovny, kterou se snažíme provádět dle
finančních prostředků získaných během roku.
Také výbor Sokola děkuje za pomoc při těchto rekonstrukcích firmám Voda – topení – kanalizace Petr Smrček, elektro
Mirom Milan Naňák, elektro Bc. Luděk Jašíček, klempířství Zdeněk Jurásek a všem ostatním, kdo přiložili ruku ke
společnému dílu.
Výbor TJ Sokol Hnojice kritizuje
Výbor Sokola kritizuje vandaly, jak dovedou ničit náš majetek a zařízení sportovního areálu a snahu pár sokolů, kteří se
snaží udržet sportovní zařízení v dobrém stavu. V roce 2014 nám někteří vandalové rozbíjeli stříšky nad střídačkami hráčů,
dále poničili oplocení okolo hřiště, rozbili okna v Sokolovně, otrhali plechy na tribuně, ukradli sporák na vaření a spoustu
dalších věcí. Tito vandalové nám ničí naše zařízení, které se snaží pár sokolíků za pomoci vás občanů a sponzorů udržet v co
nejlepším stavu, aby nám sloužilo ke zpříjemnění volného času.
Dne 15.11.2014 se konala brigáda na opravách tohoto poničeného majetku. Účastnilo se jí 20 členů Sokola, především
fotbalistů. Výbor Sokola a tito členové vás žádají, snažte se udržet naše zařízení ve stavu jak je, aby sloužilo nám všem i
nadále. Snažte se vysvětlit svým dětem, že se mají chovat k tomuto zařízení, jako kdyby bylo jejich, a neničili úmyslně
oplocení, tribunu a ostatní věci v areálu, které slouží nám všem. Pokud se situace v řádění vandalů nezlepší, budeme muset
zapojit policii a stíhat rodiče vandalů za škody způsobené jejich dětmi a tyto škody vymáhat. Děkujeme za pochopení.
Výbor TJ Sokol Hnojice přeje
Výbor Sokola Hnojice přeje všem spoluobčanům a všem sponzorům šťastné prožití svátků Vánočních a bohatou nadílku,
veselého Silvestra a všechno nejlepší do nového roku, hlavně zdraví.
Děkujeme vám všem za vaši pomoc a přízeň a těšíme se na vaše návštěvy na všech našich akcích, které budeme pořádat pro
vás všechny i v příštím roce.
Za výbor Sokola Hnojice starosta Zdeněk Vyhnánek
**************************************************************************************************************************************

Oddíl stolního tenisu při Základně Hnoyland zve na Vánoční turnaje
V prázdninovém čase mezi svátky Vánočními a Silvestrem je nejlepší čas k tomu trochu rozhýbat své tělo. Jak se zdá, tak
počasí sportu moc nepřeje, proto zveme všechny velké i malé příznivce stolního tenisu na Vánoční turnaje. Turnaj pro děti
se uskuteční 28.12.2014 od 8:00 hodin a pro dospělé 30.12.2014 ve stejném čase. Přijďte udělat něco pro své zdraví a
zároveň se příjemně pobavit do herny stolního tenisu ve staré Sokolovně.
Srdečně zvou pořadatelé ze Základna Hnoyland Hnojice.
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Lampiónový průvod v Hnojicích
Již podruhé jsme letos v rámci „Památného sokolského dne“, vyhlášeného ČOS na 8. října pořádali v Hnojicích tradiční sokolský
lampiónový průvod aneb Posviťme si na Hnojice. Pod vedením sestry Pavly Šperlichové, která měla průvod pod palcem, se dne 27. 10.
2014 v 18.00 hod sešli rodiče s dětmi na našem náměstíčku u parku. Počasí sice již bylo trochu chladnější, ale nic to neubralo na radosti
dětí z rozsvícených lampionků. Po seřazení a společném focení dětí prošel lampionový průvod celou obcí. Všichni s nadšením se již těší
na příští rok, kdy si opět slavnostně rozsvítí své barevné lampiony. Věříme, že každoročně budeme k „Památnému sokolskému dni“
tuto akci důstojně opakovat a poděkujeme tak alespoň symbolicky našim hrdinným sokolským předkům. Cvičitelce sestře Šperlichové
za to patří velký dík.

Lampionový průvod k uctění Památného sokolského dne

Foto z volejbalového turnaje

(foto Sokol Hnojice)

Volejbalový turnaj
Další akci v rámci „Památného sokolského dne“ zorganizovali pod vedením sestry Lidky Svozilové a bratra Luboše Zacpálka naši noví
sokolové z řad zdravotních sester a doktorů ze šternberské nemocnice. Byl jí turnaj ve volejbale.
Milovníci tohoto pěkného kolektivního sportu bez rozdílu věku a výkonu dne 28. 10.2014 v naší sokolovně od 10.00 hod. až do
pozdního odpoledne sehráli několik zápasů, které probíhaly ve vysokém sportovním duchu. Po zásluze byli všichni řádně oceněni
medailemi a šampaňským.
Jarmila a Ludmila Svozilovy

Na horních fotografiích je vandaly zničený plot u hřiště před opravou, dole je plot po opravě. Snad nám dlouho vydrží.

(foto Sokol Hnojice)

