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poplatků

Obecně závazné vyhlášky:
OZV č. 1/2012 o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění,
využívání a odstraňování komunálních odpadů. Navýšení poplatku na
500,- Kč za kalendářní rok.
OZV č. 2/2012 o místním poplatku ze psů. Schválená sazba poplatku za kalendářní rok činí 50,-Kč za
prvního psa a 75,-Kč za druhého a
každého dalšího psa téhož držitele.
OZV č. 3/2012 o místním poplatku za užívání veřejného prostranství. Schválená sazba poplatku činí
za každý i započatý m2 a každý
i započatý den 10,-Kč.
OZV č. 4/2012 o místním poplatku z ubytovací kapacity. Schválená
sazba poplatku činí za každé
využité lůžko a den 5,- Kč.

Schválený poplatek za vodné a
stočné pro rok 2013:
Jednotkové náklady na m3 na
pitnou vodu jsou 22,074 Kč a na
odpadní vodu 20,088 Kč bez
platné DPH. V nákladech na pitnou
vodu jsou už od svazku Daníž
započítané předpokládané náklady
za úvěr na vybudování propojení
na znojemskou vodu. Na zpracování projektu byla poskytnuta dotace, na samotný projekt se bude
dotace žádat v roce 2013. Předpokládaná cena propojení je dle
projektu cca. 3 mil. Kč a bude se
hradit ze svazku Daníž dle počtu
obyvatel. Cena vody nesmí být z
důvodu udělené dotace obci
Hnanice na dokončení vodovodního řadu od obce dotovaná.
Na jednání obecního zastupitelstva
č. 147/2012 dne 18. prosince 2012
byla schválena cena vodného a
22,50 Kč/m3 a cena stočného na
19,00 Kč/m3 + platné DPH pro rok
2013 (cena bude zaokrouhlena na
celé Kč nahoru).

Našim občanům přejeme krásné prožití vánočních svátků, jen to
dobré v roce následujícím a ať se všichni ve zdraví sejdeme
u tradičního silvestrovského přípitku u kostela sv. Wolfganga.

Problém s množstvím dusičnanů
v pitné vodě pro Hnanice
Kolem vody distribuované
veřejným vodovodem Svazku
obcí Daníž, tedy vodovody
obcí Havraníky, Šatov a Hnanice, vyvstává hromada otázek.
Především zásadní otázky, zda
je tato voda zdraví nezávadná.
Problém je ve zvýšeném množství dusičnanů. Ty se do vody
dostávají zejména kvůli nadměrnému, nebo nesprávnému
užívání hnojiv, ale také úniky
odpadních vod z hnojišť, žump
a septiků. Dusičnany se pak
v těle redukují na dusitany,
které jsou toxické.
Voda přesahující normu stanovenou na 50mg/l není vhodná
pro kojence a těhotné ženy.
Pokud je voda použitá při
přípravě kojenecké stravy,
nelze vyloučit riziko akutního
toxického účinku v podobě
methemoglobinémie
(kojencům v důsledku reakce
dusitanů s krevním barvivem
hemoglobinem na methemoglobin, který není schopen
přenášet kyslík, může hrozit
udušení).
Díky vstřícnosti občanů se
nám podařilo získat další
staré fotografie. Všem touto
cestou moc děkujeme a
z n o v u
p r o s í m e
i všechny ostatní, aby se
doma podívali po dalších
historických snímcích, které
by nám přiblížily život v obci
před lety.
Další fotografie naleznete na
www.obechnanice.cz

Krajská hygienická stanice
Jihomoravského kraje proto
ukládá povinnost informovat
obyvatelstvo o tom, že vodu
nelze používat pro kojence a
z důvodů předběžné opatrnosti
by se měla omezit spotřeba
vody přímo k pití u malých dětí
ve věku cca do 3 let a u těhotných žen. V mateřské škole,
pokud je zásobovaným objektem, bude používána k pitnému
režimu kvalitní voda balená.
Místostarosta Hnanic Martin
Dvořák ujišťuje, že se každé tři
měsíce dělá podrobný rozbor
vody: „Dusičnany opravdu
překračují normu 50 mg/l a
průměrně se pohybují okolo
59 mg/l. Krajská hygienická
stanice však dne 28. července
2011 prodloužila platnost
mírnějšího hygienického limitu
pro ukazatel dusičnany na 80
mg/l, do 31. prosince 2014.
Tento mírnější limit voda
splňuje.
V současné době se řeší napojení na SV Znojmo a přimíchávání části vody k naředění

dusičnanů.“ Při zjištění zhoršení kvality zdroje se posuzovala
také možnost využít jako zdroj
vody vrt HV5. Důvodem pro
opuštění návrhu jeho využívání
byl zápach vody při kontrolním
odběru a dále nejistota v dlouhodobé jakosti zdroje vzhledem k tomu, že se jedná
o odběr ze stejné zvodně a
tudíž je možno předpokládat
dusičnany v podzemní vodě.
Z tohoto důvodu bylo přistoupeno ke zpracování stabilnějšího řešení — napojení na SV
Znojmo.
Na úřední desce je zveřejněna
kalkulace vodného a stočného
pro rok 2013. V nákladech na
pitnou vodu jsou už od svazku
Daníž započítané náklady
spojené s propojením na znojemskou vodu. Cena vody
nesmí být od obce dotovaná.
Občasným překročením mezní
hodnoty dusičnanů je v ČR
ohroženo 250 tisíc obyvatel
napojených na veřejný vodovod, dalších 90 tisíc konzumuje
takovou vodu trvale.

Pozvánky
Zveme Vás na vánoční vycházku na
Svatý kámen - Heiliger Stein. Sraz
druhého ročníku je v pondělí 24. prosince 2012 v 10.30 hodin u stromečku,
u kostela sv. Wolfganga v Hnanicích.
Vycházka je určena pro rodiče i děti a
je zajištěno občerstvení.
Všechny také srdečně zveme na silvestrovský půlnoční přípitek u kostela
sv. Wolfganga.

Nepečené cukroví
Rafaelo
Suroviny:
1 balení vanilkového cukru
150 g másla
100 g cukru moučky
120 g kokosové moučky
1/2 konzervy slazeného Salka
kokosová moučka na obalení
60 g mandlí
Postup:
Za občasného míchání rozpustíme ve vodní lázni máslo s oběma
druhy cukru a směs necháme
vychladnout. Poté do ní důkladně
vmícháme Salko a kokos. Necháme jednu až dvě hodiny ztuhnout
v chladničce. Ze vzniklého těsta
tvoříme kuličky, do kterých vkládáme oloupanou mandli. Na
závěr obalujeme v kokosu. Hotové kuličky dáme opět ztuhnout do
ledničky.

Zákaz volného
pobíhání psů
V poslední době se množí stížnosti na
volné pobíhání psů v obci. Upozorňujeme všechny majitele psů na povinnost
dle §13 zákona č. 246/1992 Sb. učinit
potřebná opatření proti úniku zvířete
(tj. povinnost zamezit jeho volnému pobíhání). Za porušení této
povinnosti je možno uložit ve správním
přestupkovém řízení pokutu až do výše
10 000,- Kč. Za opětovné spáchání
přestupku je možno uložit pokutu do
výše 15 000,- Kč. Zároveň žádáme, aby
majitelé po svých psech uklízeli exkrementy a nedocházelo tak ke znečišťování veřejného prostranství.

Upozornění
Obecní úřad bude v období mezi
svátky uzavřen, a to ve dnech 27.,
28. a 31. prosince 2012 z důvodu
čerpání řádné dovolené.
Popelnice se budou vyvážet v noci
z neděle 23. prosince na pondělí
24. prosince 2012.

Dobrý skutek pro Podyjí
V úterý 11. prosince 2012
převzal zástupce naší obce,
místostarosta Martin Dvořák,
jedno ze tří hlavních ocenění
od Správy Národního parku
Podyjí - Dobrý skutek pro
Podyjí 2012. Správci parku
ocenili obec Hnanice za to, že
se rozhodla skrýt elektrické
vedení pod zem, dopravní
společnost ZDS Psota za
propagaci a užívání plynového
pohonu a pana Marka Tejrala
za péči o hradišťské terasy.
Lidem se v internetovém
hlasování nejvíce líbila oprava
fasády na rodinném domě v
Konicích, Hnanice skončily na
třetím místě. Správa parku
ocenění Dobrý skutek pro
Podyjí udělovala letos poprvé.
„Tři oceněné jsme vybírali z
osmi nominovaných. Ale už
samotné nominace chápeme
jako svého druhu ocenění a
chtěli bychom takto poděkovat
všem, kteří zvelebují Podyjí,“
uvedla náměstkyně ředitele
Správy Národního parku Podyjí
Lenka Reiterová.
Správci parku letos ocenili
obec, jednotlivce i soukromou
společnost. „Hnanicím se
povedlo, díky uložení elektrického vedení do země, dát
znovu vyniknout historicky a

Ocenění od Národního parku Podyjí, které je vytištěné
na ručním papíře.
architektonicky cenným prvkům tamní Okružní ulice.
Marek Tejral zase svojí příkladnou péčí o hradišťské terasy
dokázal, že místo příjemné
lidem může být vyhledávané i
řadou vzácných druhů rostlin a
živočichů. Společnost Psota
díky používání plynového
pohonu zlepšuje kvalitu ovzduší na Znojemsku a zároveň
také propaguje šetrné zdroje
energie. Rádi bychom, aby tato
akce a všechny nominace
fungovaly jako příklady dobré
praxe, a těšíme se, že podobné
zdařilé rekonstrukce nebo
zásahy do veřejného i soukromého prostoru budeme moci
nominovat a ocenit i v následu-

jících letech,“ shrnula Reiterová.
Do internetové ankety se
nakonec zapojilo 835 hlasujících. Největší podporu, 292
hlasů, vyjádřili návštěvníci
webu manželům Hejlovým za
citlivou rekonstrukci fasády
rodinného domu v Konicích,
při níž zachovali cenné zdobné
prvky fasády. V těsném závěsu
za nimi zůstala rozsáhlá rekonstrukce usedlosti v Lukově. Její
majitelé stavbě, která utrpěla
minulými přestavbami, navrátili
její původní architektonický
výraz. Na třetím místě se
umístila naše vinařská obec
Hnanice.

Tradiční krojované hody
V sobotu 17. listopadu se
uskutečnily pro všechny již
tradiční krojované "Martinské
hody".
Tentokrát devět krojovaných
párů vyšlo za doprovodu
kapely těsně po poledni. Chasu vedl stárek Jaroslav Zemánek, který nesl na meči právo
a jablko, společně se stárkovou Martinou Zemánkovou.
Celý průvod vyšel za hlasitého
výskání a zpěvu: "Čí sú hody,
naše hody pojďme stará do
hospody, hojaja hojája ....".
Rozveselená chasa postupně
obešla celou vesnici, aby za
zpěvu a tance všechny pozvala
na večerní zábavu. Samotná
zábava pak začala perfektně

secvičeným tanečkem, za který
sklidili krojovaní veliký potlesk.
Pomyslnou třešničkou pak bylo
taneční vystoupení mladých

hasičů, kterého se zúčastnili i ti
nejmenší. Po celý večer se o
dobrou náladu starala hudební
skupina Habakuk.

