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Hnanický zpravodaj
Poděkování
dobrovolným
hasičům Hnanice
Samostatně bych chtěl
poděkovat dobrovolným
hasičům naši obce. V
době koronaviru distribuovali do všech domácností dezinfekci anticovid a opakovaně postřikem dezinfikovali nejfrekventovanější veřejná
místa. Kdyţ je potřeba,
na hasiče se vţdy můţeme spolehnout.
Obrovský kus práce
odvedli při rekonstrukci
hasičské zbrojnice. V
loňském roce se s vyuţitím dotace udělala nová
střecha a letos hasiči
vlastními silami opravili
fasádu. Velký dík patří
hlavně „Bobovi“ Fouskovi. Obec platila pouze
materiál. Elektrická
sekční vrata byla také
letos pořízena s dotací
JMK. Do výklenku byla
umístěna soška svatého
Floriána.
Letošní novinkou je
pořízení cisternové
automobilové stříkačky
Liaz. Jedná se o starší
vozidlo, ale uţ má nový
kabát a brzo se s ní
určitě pochlubíme. Zakoupili jsme ji za cenu
ţeleza od hasičů brněnského závodního okruhu. Díky šikovnosti hasičů je jiţ plně funkční.
Chystaný křest tohoto
vozidla se musel kvůli
koronaviru odloţit, ale
určitě se brzy dočkáme.

Váţení spoluobčané,
máme za sebou sloţitou situaci z
důvodu rozšíření výskytu koronaviru COVID-19 po celém světě.
Stále ještě přetrvává sloţitý stav
ochrany zdraví, utlumení ekonomiky a ovlivnění osobního ţivota
všech občanů. Naše obec má to
obrovské štěstí, ţe dosud nebyl
nikdo z obyvatel na koronavirus
pozitivně otestován. Musíme jen
doufat, ţe nedojde k nějaké
masivní druhé vlně. Velké poděkování patří občanům, kteří nebyli
v této době lhostejní a pomáhali
všem ve svém okolí, kteří to
zrovna potřebovali.
V souvislosti s nastavenými opatřeními se nemohlo konat tradiční
stavění a kácení máje, Den otevřených sklepů Hnanice, ani několik dalších plánovaných akcí.
Všechno si však do budoucna
určitě vynahradíme a uţ teď se na
společná setkání těším. V Hnani-

cích se jiţ podařilo uspořádat
úspěšnou vinnou stezku a chystají
se otevřené sklepy v termínu zrušeného znojemského vinobraní. Na
konci prázdnin, pokud to bude
moţné, určitě uděláme i nějakou
akci pro děti i dospělé.
Přes to všechno jiţ letos proběhla
plánovaná kabelizace ulice Sklepní
a uloţení kabelu veřejného osvětlení. Komunikace je teď ještě v
horším stavu neţ byla, ale provizorně ji, v horizontu pár týdnů,
opravíme. Na kompletní rekonstrukci této komunikace budeme
jiţ opakovaně ţádat o dotaci, rozpočet je v řádu milionů. Abychom
mohli dokončit nové veřejné
osvětlení v této ulici, čekáme na
vydání územního rozhodnutí.
Výbornou zprávou je, ţe nám byla
schválena dotace SFDI (85 %) na
rekonstrukci chodníku kolem hlavní silnice. Práce začnou někdy na
konci měsíce září a mělo by se

skončit nejpozději do dvou měsíců. Další dobrou zprávou je schválení dotace (70 %) na obnovení
dětského hřiště u točny autobusu.
Projekt je zpracován na částku
720.000,- Kč. Peníze jsme rovněţ
z dotací získali na technické vybavení do knihovny a dalších 20.000,
- Kč od nadace ČEZ na obnovu
knihovního fondu. Více se dozvíte
v samostatném článku.
Na závěr bych se chtěl omluvit za
letošní problematickou údrţbu
obce. V současnosti dlouhodobě
marodí jeden ze dvou stálých
zaměstnanců a na schválené místo
z ÚP dotyčný nenastoupil. Ani
snaha o výpomoc formou brigádníka zatím nedopadla. Doufám, ţe
to co nejdříve vyřešíme, prosím
však o shovívavost.
Případné připomínky, náměty,
nebo dotazy, které máte, můţete
zaslat na email:
starosta@obechnanice.cz

Opravená budova hasičské zbrojnice

Nejbližší kulturní
akce
Den otevřených sklepů
Protoţe se z epidemiologických důvodů
nemůţe uskutečnit ZNOJEMSKÉ VINOBRANÍ, uskuteční se v daném termínu v
pátek 11.9.2020 a v sobotu 12.9.2020
otevřené sklepy v obcích Šatov a Hnanice. Vinaři obou obcí se dohodli, ţe spojí
síly a společně nabídnou moţnost degustace místních vynikajících vín a případně uţ i burčáků. Konkrétní časy a
doprovodný program budou co nejdříve
zveřejněny. Kyvadlová autobusová doprava bude posílena.

Mladá vína a hody
Hnanické koštování mladých vín (malé
otevřené sklepy) se bude konat ve
sklepní uličce v sobotu 7.11.2020, ve
13:00 hodin je naplánováno u kostela sv.
Wolfganga v Hnanicích svěcení mladých
vín ročníku 2020. Celý upřesněný program bude zveřejněn.
Tradiční Martinské krojované hody se
tentokrát uskuteční pravděpodobně aţ
týden po koštování mladých vín, tedy v
sobotu 14.11.2020. Informace ohledně
obou akcí budou co nejdříve doplněny.

Volby
Volby do krajských zastupitelstev České
republiky v roce 2020 proběhnou v
pátek a v sobotu 2. a 3. října 2020 současně s Volbami do senátu 2020. V
krajských volbách se volí kaţdé 4 roky a
to ve 13 krajích, včetně toho našeho.
Aktuálně zvoleným senátorem v našem
volebním obvodu Znojmo je Pavel Štohl
(ČSSD).

Upozornění
Připomínáme některým občanům, ţe
vypršela doba splatnosti pro úhradu
poplatků za vyúčtování za vodu a stočné. Pokladna OÚ Hnanice je otevřená v
pondělí a středu v době od 07.00 do
11.30 a od 12.00 do 17.00 hodin, platit
lze i bezhotovostně na číslo účtu
13025741/0100 u KB. V týdnu o od
20.7. do 24.7.2020 je OÚ z důvodu
čerpání dovolené uzavřen.

Novinky z obecní knihovny
První polovina tohoto roku byla pro knihovnu velice úspěšná. Nejenţe se vydařila první cestovatelská beseda, ale také se podařilo získat finanční prostředky na zkvalitnění sluţeb naší knihovny a
obnovu knihovního fondu.
Beseda, která se konala 11. ledna 2020, byla vůbec první akcí tohoto typu, která se konala v naší
knihovně. Manţelé Škrdlovi nám poutavě vyprávěli o své vánoční cestě po Izraeli a Palestině. Beseda trvala přes tři hodiny a k ochutnání byl mimo jiné i skvělý hummus. Návštěvníci akce také mohli
ochutnat produkty z firmy Weingut Bergmann ze sousedního Retzu, které přivezl pan Aleš Hladík
a prohlédnout si krásné tématické fotografie pana Jaroslava Hladíka.
Významným posunem ve fungování knihovny je přidělení dotace z programu Veřejné informační
sluţby knihoven ve výši 21.000,- Kč. Dotace je poskytována ze státního rozpočtu ČR na základě
rozhodnutí Ministerstva kultury. Ţádali jsme o dotaci na pořízení nového technického vybavení se
spoluúčastí obce. Za celkovou částku 35.117,- Kč byl zakoupen dataprojektor a promítací plátno
se stativem, multifunkční tiskárna a čtečka elektronických knih, kterou si budete moci vyzkoušet
přímo v knihovně nebo půjčit domů.
Na nákup nových kníţek máme z rozpočtu obce vyhrazených 5.000,- Kč ročně. Tituly, které byly z
rozpočtu v letošním roce zakoupeny, naleznete na facebookovém profilu naší knihovny i na Instagramu. Mám obrovskou radost, ţe nám jiţ podruhé podala pomocnou ruku i Nadace ČEZ,
která naší knihovně významně pomohla jiţ v roce 2016, kdy nám poskytla částku 20.000,- Kč na
nákup knih a společenských her. S prosbou o pomoc s obnovou knihovního fondu jsem se na ně
obrátila i letos a jsem moc ráda, ţe se nám rozhodli pomoci i tentokrát. Z přiděleného nadačního
příspěvku, rovněţ ve výši 20.000,- Kč, budou v nejbliţší době nakoupeny hlavně kníţky pro děti a
mládeţ. Stávající knihovní fond pro děti není bohuţel příliš obsáhlý a aktuální (spousta knih musela
být vyřazena kvůli špatnému stavu), a proto velkou měrou vyuţíváme výměnného fondu, z nějţ
nabídku knih pro dětské čtenáře pravidelně a ve velké míře doplňujeme. Díky příspěvku od Nadace ČEZ bude moţné obnovit náš stávající knihovní fond, takţe bude zase z čeho vybírat.
Ráda bych poděkovala za pomoc s obnovou knihovního fondu i některým našim čtenářům, kteří
nám darovali mnoho krásných kníţek. A také bych všem ráda poděkovala za přízeň knihovně i v
době koronaviru, kdy fungovala roznáška knih domů i moţnost individuální návštěvy knihovny. S
přibývajícím počtem čtenářů a návštěvníků knihovny malých i velkých mohu s radostí konstatovat,
ţe má knihovna v naší obci svou nezastupitelnou roli a začala být vyhledávaným místem, kde se
můţeme společně setkávat, kde jsou si všichni rovni a kam se rádi vracíte.
Těším se na Vás. Knihovnice Eva Dvořáková.

