
 

 

Váţení spoluobčané, 

na začátku nového roku mi do-
volte, abych Vám všem popřál vše 

nejlepší, hodně zdraví a spokoje-
nosti v práci i v osobním ţivotě. 

Tradičně nemohu začít jinak neţ 
poděkováním. Během roku 2019 

se konala spousta vydařených 
akcí, stavěním máje počínaje a 

vánoční vycházkou konče. Děkuji 
za to všem našim spolkům, dalším 

pořadatelům, jejich pomocníkům 
a také obecním zaměstnancům. 

Děkuji také všem místním podni-
katelům, kteří nám přispěli na 

balíčky pro děti a občerstvení u 
adventu. Nejštědřejší byla firma 

Vinice Hnanice. Naši hasiči se 
postarali o výborné smaţené 

brambory, na které se společně 
se zelňačkou budeme určitě těšit 

i v následujících letech.  

Cíle pro rok 2020 zůstávají a nava-

zují na ty z minulých let. V letoš-
ním roce by se měla na základě 

naši ţádosti uskutečnit kabelizace 
ulice Sklepní.  Proběhne někdy v 

druhé polovině roku. Investorem i 
realizátorem této akce je výhradně 

firma E.ON. Osobně se na to jiţ 
těším, protoţe naše malebná ulička 

dostane bez betonových sloupů a 
visících drátů ještě hezčí tvář. S 

kabelizací souvisí vybudování nové-
ho veřejného osvětlení v této ulici 

a následná oprava komunikace, se 
kterou se logicky čeká aţ po uloţe-

ní kabelu pod komunikaci.  
Jiţ palčivým problémem je součas-

ný stav dětského hřiště. Ţádost o 
dotaci nám vloni bohuţel nevyšla, 

tak jen doufám, ţe nám bude 
schválena ta letošní, která je jiţ 

podána. Projekt hřiště je zpraco-

ván na částku 720.000,- Kč, moţná 

získaná dotace činí 70 %. V přípa-
dě opakovaného neúspěchu však 

budeme muset pořídit nějaký 
herní prvek i bez dotace. Čekáme 

na výsledek ţádosti ze Státního 
fondu dopravní infrastruktury na 

opravu chodníku podél hlavní 
komunikace a ţádosti o vybavení 

do knihovny z Jihomoravského 
kra je. Vlon i jsme dosta li 

2.000.000,- Kč ze Státního fondu 
pro ţivotní prostředí na opravu 

sjezdu a komunikace (kolem Šáro-
vého lesíku) a dotaci z JMK na 

výměnu vrat hasičské zbrojnice. 
Připravujeme projekt opravy kul-

turního domu. 
Případné připomínky, náměty, 

nebo dotazy můţete zaslat na 
email: starosta@obechnanice.cz 

Bc. Martin Dvořák 
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Hnanický zpravodaj 

Obce mohou vydávat 

vlastní právní předpisy, 

jejichţ působnost je 

vymezena územím obce. 

Právní předpisy vydané v  

samostatné působnosti 

se nazývají obecně zá-

vazné vyhlášky, právní 

předpisy vydané v  rámci 

přenesené působnosti 

se nazývají nařízení. 

Platné OZV obce Hna-

nice najdete na webo-

vých stránkách obce, 

sloţka obecní úřad, 

nebo dokumenty. 

Počínaje prvním lednem 

roku 2020 začnou v 

Hnanicích platit dvě 

nové vyhlášky. Starou 

vyhlášku o místním po-

platku z ubytovací kapa-

city nahradí nová vyhláš-

ka o místním poplatku z 

pobytu. Nová je i vyhláš-

ka o místním poplatku 

ze psů. Novými vyhláš-

kami jsme museli reago-

vat na novelu zákona o 

místních poplatcích a 

zapracovat změny, které 

nám ukládá zákon.  

Poplatek z pobytu zůstá-

vá v nezměněné výši 5,- 

Kč za kaţdý započatý 

den.  

Poplatek za psa nově 

činí 100,- Kč, za druhé-

ho a kaţdého dalšího 

psa  téhoţ drţitele 75,- 

Kč. Za psa, jehoţ drţite-

lem je osoba starší 65 

let, je poplatek 50,- Kč. 

Nové obecně 

závazné vyhlášky 

Zastupitelstvo obce rozhodlo o změně dopravního značení místní komunikace 16c. Důvodem pro změnu 

dopravního značení je nedostatečná šířka této komunikace, která s nárůstem dopravy při dosavadním obou-
směrném provozu spolu se zaparkovanými auty a stromy podél komunikace způsobuje nepřehledné a riziko-

vé dopravní situace. Jednosměrný reţim po celé délce náměstí přinese v dané lokalitě zvýšení bezpečnosti a 
přehlednosti dopravy.  Po ukončení schvalovacího procesu bude změna značení co nejdříve provedena. 

Jednosměrka na náměstí sv. Wolfganga 



 

 

Den otevřených sklepů  

Nejbližší kulturní 

akce 

Návštěvníkům se v sobotu 25. dubna 

2020 jiţ podeváté naskytne jedinečná 

moţnost navštívit soukromé sklípky 

místních vinařů, ochutnat vína nového 

ročníku a zaţít pravou moravskou at-

mosféru. Akce se koná ve Sklepní uličce 

v Hnanicích v době od 10.00 do 20.00 

hodin. 

Navrhovaná klidová území NP Podyjí 

Upozornění 

Správa NP Podyjí zpracovala návrh klidových území Národního parku Podyjí. Dle § 17 odst. 1 zá-

kona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, jsou klidová území části národních parků, v 

nichţ je regulován vstup veřejnosti. Mají zajistit ochranu a nerušený vývoj ekosystémů nebo jejich 

sloţek, které jsou citlivé na nadměrnou návštěvnost a rušivé vlivy s ní spojené. V klidovém území 

je moţno omezit vstup prostorově (např. jen po turistických stezkách), časově (např. pouze v 

zimním období) i početně (např. max. 20 osob denně).  

Navrhovaná klidová území zaujímají 49 % území národního parku, původní I. a II. zóna zaujímala 71 

% území národního 

parku. Navrhovaná 

klidová území jsou 

tak plošně menší a 

nezahrnují jiţ někte-

rá dříve nepřístupná 

území zařazená v 

minulosti do I. a II. 

zóny (např. vřesoviš-

tě, lesní komplexy 

na plošinách vzdále-

ných kaňonu řeky, 

údolní louky přístup-

né po turistických 

stezkách).  

Pohyb osob v klidovém území je moţný pouze po cestách nebo trasách vyhrazených Správou Ná-

rodního parku Podyjí. Zákaz neplatí pro zákonem vyjmenované osoby a subjekty v souvislosti s 

plněním jejich povinností (např. vlastníky a nájemce pozemků, sloţky integrovaného záchranného 

systému, správce vodních toků apod.). Jeho vymezením nejsou nijak dotčena práva vlastníků a 

nájemců pozemků. Bliţší informace naleznete na webových stránkách SNPP, včetně přiloţené de-

tailní mapy pro katastr obce Hnanice v plné velikosti. 

Na ulici Záhumenní je umístěna sběrná 

nádoba na pouţité kuchyňské tuky a 

oleje, které se do ní ukládají 

v samostatných a pevně uzavřených 

nádobách, např. PET lahvích. Oleje 

slouţí jako surovina k výrobě biopaliv 

nebo jako přísada do paliv a na bioply-

nové stanici jako vstupní surovina k 

výrobě elektrické energie. Tříděním 

těchto odpadů prospíváte ekologii a 

zabraňujete ucpávání kanalizace tuky. 

Výročí založení SDH 

Na sobotu 6. června 2020 je v Hnani-

cích naplánována oslava výročí 90 let od 

zaloţení místního sboru hasičů. Během 

oslav proběhne poloţení věnce u sochy 

sv. Floriána a svěcení vlajky. Přesný 

průběh akce bude ještě včas upřesněn. 

Babské hody 

Spolek Hnanický babinec všechny srdeč-

ně zve na šestý ročník Babských hodů, 

které se konají v sobotu 27. června 

2020 od 15.00 hodin u kostela sv. Wolf-

ganga. V případě nepříznivého počasí v 

KD Hnanice. Zábava a občerstvení jsou 

zajištěny. Vstupné dobrovolné. 

Knihovna Hnanice 

    Rádi bychom Vám touto cestou poděkovali za přízeň i podporu naší knihovny v minulém roce.  

Mnoho z Vás je našimi pravidelnými čtenáři a jsem moc ráda, ţe se Vaše řady rozrůstají. V knihov-

ně díky Vám přibyla i spousta krásných kníţek, hry i puzzle. Díky vstřícnosti a štědrosti jednatele 

společnosti  Intraco Micro, spol. s r.o., pana Mgr. Pavla Čekala, získala v listopadu naše knihovna 

jako sponzorský dar mikroskopickou techniku v hodnotě 13.071,- Kč. Konkrétně se jedná o digi-

tální mikroskop AD4013MT, s rozlišením 1,3MPix, zvětšení 10x-70x, 200x (v ruce), plynule celý 

rozsah při umístění na stativu, LED osvětlení, měřící SW 

i v CZ lokalizaci a stativ Dino-Lite MS35B. V knihovně 

nově přibyla i díky podpoře obce sada vzorků pod mik-

roskop, která je Vám plně k dispozici a vybírat můţete 

ze 100 vzorků biologických preparátů.  Před Vánocemi 

byla dovezena i druhá část výměnného fondu z regionál-

ního oddělení Městské knihovny Znojmo. V rámci vý-

měnného fondu bylo v září a v prosinci dovezeno cel-

kem 313 ks kníţek a 34 ks audioknih.  V současné době 

máme zaţádáno o dotaci z VISK 3 v programu Veřejné 

informační sluţby knihoven, a to na dataprojektor, pro-

mítací plátno, čtečku elektronických knih a tiskárnu. 

Dataprojektor bychom do budoucna rádi vyuţili např. 

na besedách.  

Rádi bychom Vás tímto pozvali na první besedu pořáda-

nou v naší knihovně, a to na cestovatelskou Besedu o vánoční cestě Jaroslava a Stanislavy Škrdlo-

vých po Izraeli a Palestině. Beseda se koná v sobotu 11.1.2020 od 16:00 hodin. Vzhledem k malé 

kapacitě knihovny je nutná předchozí registrace účastníků na e-mailu jaroslav@skrdla.eu. Vstup je 

zdarma. Připomínáme, ţe i registrace v knihovně je zdarma a těšíme se na všechny nové uţivatele 

naší knihovny.      Bc. Eva Dvořáková 

Hnanická vinná stezka 

Pro návštěvníky „Hnanické vinné 

stezky“, která se koná v sobotu  

20. června 2020, bude připraven bohatý 

vinařský a kulturní program spojený s 

degustacemi a prohlídkou Hnanických 

vinic a místních soukromých sklepů. 

Návštěvníci se na vinné stezce vedoucí 

přes významné viniční tratě obce Hnani-

ce seznámí s víny, která budou přímo ve 

vinicích prezentovat místní vinaři. 
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