
 

 

Vážení spoluobčané, 

blíží se konec letošního podivné-

ho „covidového“ roku 2020. 

Všichni si procházíme náročným 

obdobím, neustále platí řada spo-

lečenských omezení, zákazů a 

dalších obdobných opatření. Mu-

síme doufat, že se situace co 

nejdříve vrátí do normálu a že se 

budeme moci zase společně  

setkávat.  

I přes zmiňovanou situaci se toho 

letos u nás udělalo celkem dost. 

Již na počátku roku se uskutečnila  

kabelizace ulice Sklepní a uložení 

kabelu pro nové veřejné osvětle-

ní.  Bohužel v této ulici ještě stále 

nesvítíme, ale důvodem jsou 

komplikace pří vyřizování územní-

ho rozhodnutí. Nejvíce nás zdrže-

lo uzavření smlouvy s Povodím 

Moravy. Čekalo se na jejich návrh 

smlouvy a po odsouhlasení zastu-

pitelstvem stále čekáme na pode-

psaný dokument potřebný k vy-

dání rozhodnutí. Smlouva je nutná 

z důvodu vedení kabelu přes potok 

v jejich majetku.  Komunikace ul. 

Sklepní se po kabelizaci zatím pro-

vizorně opravila. Opakovaně bude-

me žádat o dotaci na celkovou 

rekonstrukci na Státní fond život-

ního prostředí, tak snad nám to už 

vyjde. Dle projektu zde bude dlaž-

ba z kamenných kostek s odvodně-

ním a betonovým podložím. Vzhle-

dem k tomu, že se jedná opravdu 

o velkou investici, musíme počkat 

na schválení dotace. 

Dotaci jsme konečně dostali na 

slibované dětské hřiště, které ještě 

doplníme o fitness stroje. Více pod 

fotografií z realizace.  

Největší letošní akcí je rekonstruk-

ce chodníku kolem hlavní komuni-

kace. Dotace je 85 % z uznatelných 

nákladů ze Státního fondu dopravní 

infrastruktury. Některé věci se u 

nových chodníků zdají nelogické, 

ale vyžadují to normy SFDI. Jedná 

se např. o povinné signální pásy, 

vodící linii pro slepce a přemístění 

přechodů pro chodce do zúžení 

křižovatek. Stanovený je i maxi-

mální podélný i příčný sklon. 

Letos jsme také vysadili i několik 

stromů v rámci podpory Státního 

fondu životního prostředí. Vysaze-

no bylo několik mandloní a pta-

čích třešní na ul. Záhumenní, stro-

mů a keřů u ČOV jako bariéra k 

nové výstavbě a také dub u Lenzy. 

Ke stromům byla z dotace zakou-

pena i nádrž a motorové čerpa-

dlo. Dotace je ve výši 100 %. 

Žádost jsme již podali o dotaci z 

MMR na opravu komunikací ulic 

Okrajová, Farní a Březová. V pří-

padě úspěchu budeme akci reali-

zovat v roce 2021. 

Na závěr mi dovolte, abych Vám 

všem popřál vše nejlepší, hodně 

zdraví a spokojenosti v práci i v 

osobním životě. 

                       Bc. Martin Dvořák 

Vydává: Obec Hnanice, Znojemská 113, 669 02 Znojmo, IČ: 00600351  

Evidováno: MK ČR E 21508    Distribuce: Zdarma do schránek   Náklad: 140 ks 

Příspěvky do zpravodaje můžete posílat na e-mail: starosta@obechnanice.cz 

P r o s i n e c  2 0 2 0  

č í s l o    1 2  

Hnanický zpravodaj 

Dovolte nám poděkovat 

jménem Ligy proti rako-

vině Praha a organizáto-

rů sbírky všem, kdo si  

zakoupili měsíček lékař-

ský, symbol boje proti 

rakovině. 

 Český den proti rakovi-

ně 2020 letos proběhl v 

odloženém termínu a 

náročných podmínkách. 

Ve dnech  30.9. a 1.- 

3.10.2020 jsme se jako 

obec Hnanice, MŠ Hna-

nice zapojili společně se 

ZŠ Šatov, Městysem 

Šatov, MŠ Šatov, a obcí 

Havraníky. Díky štěd-

rosti dárců a především 

nadšení spolupracujících 

dobrovolníků byla letoš-

ní sbírka navzdory kom-

plikované situaci nad 

očekávání úspěšná - na 

sbírkovém účtu se poda-

řilo shromáždit více než 

13,8 mil. Kč! Díky vy-

braným finančním pro-

středkům tak LPR Praha 

mohla podpořit celou 

řadu tradičních i nových 

projektů. V našem regi-

onu bylo prodáno re-

kordních 499 kusů kyti-

ček. Celkový výtěžek 

činil také rekordních 

12.842,- Kč.  

Liga proti rakovině, 

poděkování 

V roce 2020 nám byla konečně schválena dotace z Ministerstva pro místní rozvoj na nové dětské hřiště. Do-

tace byla ve výši 70 % celkových nákladů. Realizaci provedla firma Dřevoartikl ze Znojma. Na  začátku roku 

2021 ještě hřiště doplníme venkovními fitness stroji pod záštitou Nadačního fondu zdravého životního stylu. 

Jedná se o celokovové cvičební stroje určené pro všechny věkové kategorie, max. hmotnost uživatele 120 kg. 

Nové dětské hřiště 



 

 

Mikulášské balíčky  

Letošní rok se z důvodu platných opat-

ření bohužel nemohlo konat tradiční 

rozsvěcení vánočního stromu a první 

svíce na adventním věnci, u kterého 

vždy předáváme dětem adventní balíčky. 

Děti jsme však o balíčky nechtěli připra-

vit, takže jsme je s pomocí Mikuláše a 

jeho pomocníků roznesli dětem domů. 

Balíček dostaly všechny děti do 15 let a 

ti mladší také poznávací omalovánky, ve 

kterých je i naše obec. Doufám, že jsme 

dětem udělali alespoň trochu radost. 

Vize rozvoje a územní studie Upozornění 
Zastupitelstvo obce rozhodlo nechat zpracovat od firmy CityUpgrade nový rozvojový dokument 

obce. Chceme nezávislý, neotřelý pohled mladých architektů. Základem vize budou poznatky z 

dotazníku a místního šetření. Chceme zohlednit, jak si vy osobně představujete svoji obec. Kde 

vidíte problémy, či potenciály a kam si ji přejete směřovat. V současnosti již probíhá vyhodnocení 

a někdy v průběhu měsíce ledna proběhne tzv. kulatý stůl. O termínu vás budeme včas informovat. 

Na adrese: www.hnanice.cityupgrade.cz můžete sledovat průběh prací, k rozpracovanosti se vyjád-

řit a po dokončení si v klidu domova detailně prohlédnout výsledek práce - navržená řešení a ná-

pady. 

Firma Cityupgrade pro nás také zpracovává územní studii na zastavění pozemků v II. etapě ul. Zá-

humenní. Zpracování územní studie je podmíněné platným územním plánem. V současnosti řešíme 

vyhovění podmínek ÚSES a Natura 2000 v kontrastu se smysluplným využitím pozemků. Problém 

je v umístění rodinných domů na pozemcích a napojení na komunikace. Při současné variantě bude 

potřeba vykoupení, nebo směna značných částí pozemků na komunikace a potřebný veřejný 

prostor.  Komplikované bude i napojení na hlavní silnici. Územní plán obce Hnanice, včetně všech 

příloh, je přístupný na webu obce pod záložkou Informace o obci, na https://www.obechnanice.cz/

info-obec-menu/2016-11-25-21-06-02 

Vláda v rámci vyhlášeného nouzového 

stavu omezila činnost úřadů. Obecní 

úřad v Hnanicích je do odvolání ote-

vřen pro veřejnost v pondělí 12:00 - 

17:00 hod., středa  07:00 - 12:00 hod. 

Zastupitelstvo Obce Hnanice schválilo 

pro rok 2021 cenu vodného ve výši 

35,00 Kč/m3 bez DPH a cenu stočné-

ho 38,00 Kč/m3 bez DPH. Cena vy-

chází z kalkulace nákladů. 

Místní poplatek za komunální odpad byl 

pro rok 2021 schválen opět ve výši 

500,- Kč. Skutečné náklady jsou asi 

730,- Kč na poplatníka za rok. 

Vánoční strom 

Vánoční strom u kostela vyrostl jen 

několik stovek metrů od svého součas-

ného umístění. Dostali jsme ho zdarma 

od rodiny Vlachových ze Šatova, kteří 

mají v Hnanicích zahradu.  Za strom 

moc děkujeme. Asi jste si všimli, že 

změna nastala u malého stromku. Pů-

vodní stromek jsme přesadili k točně 

autobusu a nově jsme na místo zasadili 

vhodnější kavkazskou jedli. 

Knihovna Hnanice 

    Aktuální vládní nařízení bohužel opět neumožňují, aby byla knihovna otevřena veřejnosti. Pokud 

si chcete vypůjčit knížky, využijte prosím možnost bezkontaktní donášky knih až k Vám domů. 

Tato služba je zdarma a mnozí z Vás jí již využívají. K výběru knih můžete využít on-line katalog, 

který je přístupný na stránkách knihovny. Je to snadné a můžete si zobrazit nejen seznamy novi-

nek, ale také vybírat klasicky podle názvu knihy, autora atd. Pokud si nebudete vědět s čímkoliv 

rady, ráda Vám poradím, případně pomohu s výběrem knížek. K dispozici jsem Vám na telefonním 

čísle +420 605 486 209 (Eva Dvořáková, knihovnice) i na facebooku knihovny nebo mém soukro-

mém. Knihovna bude uzavřena až do odvolání, s ohledem na aktuální vládní nařízení.  

Jsem moc ráda, že se ještě před 

uzavřením knihoven podařilo zreali-

zovat první besedu pro děti z MŠ 

Hnanice, během které se nejen 

četlo, povídalo o knihovně a o tom, 

co může knihovna dětem nabíd-

nout, vyzkoušeli jsme si Albi tužku, 

děti viděly krátkou pohádku a za-

hrály si na ilustrátory knížek, které 

si sami vyrobily. Do školky si také 

odnesly vypůjčenou knížku, kterou 

si společně přečetly. Naši knihovnu 

teď budou zdobit krásné obrázky, 

za které děti čekala malá odměna a úkol od skřítka, kterého podle knížky namalovaly.  

Podařilo se mi také sehnat dalšího sponzora a náš knihovní fond se tak mohl rozrůst o dvě nád-

herné a velice obsáhlé kuchařky Nejbarevnější kuchařka a Nejbarevnější MEXIKO. Knihy napsala 

talentovaná šéfkuchařka, cestovatelka a food blogerka Kamila Rundusová alias KAMU. Společně s 

nimi jsme dostali i dvě nádherné tematické plátěné tašky, které si můžete v knihovně půjčit také, 

pokud si svou tašku zapomenete. Moc si tohoto daru v celkové hodnotě téměř tří tisíc korun 

vážím, protože s ohledem na rozpočet knihovny bychom si jinak takovéto drahé a krásné kuchař-

ky nemohli dovolit. A jsem moc ráda, že již našly své čtenáře.  

Rozhodli jsme se i v příštím roce opětovně využít programu VISK 3, ze kterého jsme letos pořídili 

čtečku e-knih, multifunkční tiskárnu a dataprojektor s plátnem a v současné době máme zažádáno 

o dotaci na nákup nového stolního počítače a notebooku. Pokud nám bude dotace v příštím roce 

přidělena, dojde nejen ke zrychlení služeb, ale také k vytvoření dalšího studijního místa s PC pro 

uživatele knihovny. Zároveň jsme se rozhodli zapojit do Festivalu knihoven Znojemska a pokud 

bude znojemské knihovně dotace na projekt přidělena, můžeme se těšit na besedu v naší knihovně 

s historikem PhDr. Jiřím Kacetlem, který se zabývá především regionální historií a besedou pro 

děti ze ZŠ se spisovatelkou a scénáristkou Petrou Dvořákovou, která za svou tvorbu obdržela 

cenu Magnesia Litera, Zlatou stuhu či cenu Učitelů za přínos k rozvoji dětského čtenářství.   

Odměna pro narozené děti 

Zastupitelstvo Obce Hnanice schválilo 

od 1.9.2020 poskytnutí finančního daru 

z  rozpočtu obce Hnanice ve výši 1.000,

- Kč na každé nově narozené dítě. Na-

rozené dítě musí mít trvalý pobyt v obci 

Hnanice, rovněž zákonní zástupci dítěte 

(oba) musí mít trvalý pobyt (popř. pře-

chodný pobyt u cizinců) v obci Hnanice, 

a to ke dni narození dítěte. Ke dni po-

dání žádosti nesmí mít zákonní zástupci 

dítěte vůči obci Hnanice žádné závazky 

po splatnosti (žádné dluhy).  


