
 

 

Vážení spoluobčané. 

Dovoluji si Vám podat struč-
nou informaci o akcích, které 

obec připravuje v tomto roce. 

V ý m ě n a  r a d i á t o r ů 

v Mateřské škole Hnanice.  

Budou vyměněny všechny 
tělesa v budově.  U mnohých 

hrozilo prorezivění, neboť jsou 

v provozu již od r. 1976.  

Celkové náklady na jejich 

výměnu činí 240 tisíc Kč. Na 
akci jsme obdrželi dotaci z JMK 

ve výši 50 % nákladů. Práce 

budou ukončeny počátkem 

srpna tohoto roku. 

Prodloužení veřejného 
osvětlení v ul. Okrajové.  

Bude se prodlužovat od po-

sledního sloupu veřejného 

osvětlení u zdi manželů Šimůn-

kových na rozhraní domů paní 
Wirtzové a Fouskové. Na tuto 

akci se vyřizuje územní souhlas. 

Předpoklad zahájení prací je 

v polovině srpna tohoto roku. 

Na akci jsme dotaci nezískali. 
Předpokládané náklady jsou  

do výše 60 tisís Kč. 

Oprava propadlé vozovky 

v  u l i c i  S k l e p n í .  

Po posledních deštích se vli-

vem zatékající vody opět pro-
padla vozovka na třech mís-

tech. Největší propadlina je 

před sociálním zařízením  

U sedmi andělů. Na všechny 

propadliny je zpracován posu-
dek statika. Dutiny, kam se 

vozovka propadla, budou 

vyplněny popílko-cementovou 

směsí. Povrch bude následně 

upraven živičnou směsí.  
Předpokládané náklady budou 

činit cca 200 tisíc Kč. 

Na povrch komunikace v ul. 

Sklepní  je vypracován projekt. 

Bohužel jsme nebyli úspěšní při 
získání dotace. Byl bych rád, 

aby si ti občané, kteří vykládají, 

že vše zavinila výstavba kanali-

zace a vody,  uvědomili, že 

dávno před kanalizací docháze-
lo k opakovaným propadům 

vozovky v ul. Sklepní nejméně 

na třech  místech. Ať si sáhnou 

do svědomí ti, kteří rozebrali 

klenby pod vozovkou a posta-
vili si z těchto cihel garáže a 

další stavby. K propadům 

dochází především na těchto 

místech. Dalším velkým nešva-

rem bylo a zůstává ježdění 
traktorů i nákladních aut do 

této ulice.  Otřesy způsobené 

jízdou určitě chodbám pod 

vozovkou neprospívají. Snad 

nemusím připomínat, že kdyby-
chom výstavbu splaškové 

kanalizace a vodovodu do ul. 

Sklepní neprovedli, nebylo by 

možné v lisovnách provádět 

hospodářskou činnost. 

Výstavba skladu pro ulože-
ní zařízení a majetku obce.  

Protože jsme firmě Vinařství 

Kořínek pronajali budovu 

bývalé sýpky sloužící obci jako 

sklad, musíme nyní řešit 
uskladnění obecního majetku. 

Vybrali jsme prostor před 

čističkou, na kterém se postaví 

plechový sklad o velikosti cca 

10 x 6 m. I na tuto stavbu 
musíme vyřídit územní souhlas. 

V současné době se zpracová-

vá projektová dokumentace. 

Celkové náklady budou činit 

kolem 100 tisíc Kč. 

Ještě bych Vás rád seznámil 

s tím, jak probíhala výsadba 

Ovocného sadu. Na tuto akci 

jsme obdrželi 100 % dotaci. 

Bylo uvažováno, že drobné 
ovoce bude zejména pro děti 

z MŠ. Ovoce za stromů pak 

může být prodáno našim obča-

nům. Jsem přesvědčen, že se 

neujme návrh, aby se ze sadu 
stala jakási samoobsluha. Teh-

dy také pan Těšínský uvažoval 

o výstavbě pálenice a moštárny 

v naší obci. To byla také jedna 

z možností, jak ovoce zužitko-

vat. Další možnost je postavení 

malé sušárny na ovoce. Výsled-

né produkty by byly prodávány 

občanům. Samozřejmě, že ne 

za tržní cenu. Výstavba sušár-

ny, pokud bude vůle zastupitel-
stva, by se měla uskutečnit 

nejpozději v roce 2015, kdy 

začnou stromu postupně dávat 

ovoce. 

Jiří Musil 

starosta obce  

Číslo 3 

Oprava Sklepní uličky a další 

plánované akce pro rok 2013 
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Hnanický zpravodaj 

„Na obavy ze změny je 

život příliš krátký“ 

V jihomoravském kraji 

zahájila v březnu činnost 

nová instituce Centrum 

vzdělávání všem. Za cíl si 

klade podat pomocnou ruku 

všem, kteří tápou v pracov-

ním životě a zároveň mají 

chuť s tím něco udělat. 

Centrum vzdělávání všem 
(CVV) poskytuje své služby 

veřejnosti zcela zdarma. Do 

centra, které sídlí v Brně, 

můžete přijít osobně, nebo 

využít webu či telefonických 

služeb. 

Poskytují zde bezplatně tyto 

služby: 

 Informace o celoživotním   

vzdělávání v JMK 

 Kariérní poradenství 

 Zprostředkování profes-

ních a studijních stáží 

Více informací naleznete na 

w e b o v ý c h  s t r á n k á c h  

www.vzdelavanivsem.cz 

Zveme Vás na jednání 

OZ č. 153/2013, které se 

koná ve čtvrtek dne 18. 

července 2013 v 17 hodin 

v zasedací místnosti  OÚ. 

Pozvánka a program jednání 

jsou vždy předem zveřejněny 

na webových stránkách obce 

www.obechnanice.cz 

Stránky se snažíme stále 

aktualizovat a najdete zde 

vedle povinně zveřejňovaných 

informací na úřední desce 

také dokumenty, pozvánky, 

zajímavosti, uskutečněné akce 

MŠ, hasičů a také Místního 

rybářského spolku.  Nechybí 

také elektronická kronika  

a samozřejmě fotogalerie. 

V poslední době je velice diskutovaná situace ve Sklepní uličce. 

Této problematice se mimo jiné věnuje ve svém článku starosta 

obce Jiří Musil.  

http://www.obechnanice.cz


 

 

Pokud patříte mezi milovníky historie, jistě vás 

potěší sbírka starých pohlednic pana Bohumila 

Švece ze Znojma. Jeho unikátní sbírka zachycuje 

nejen Znojmo, přilehlé vesnice, ale i obce na 

vranovsku,  moravskokrumlovsku i jaroslavicku. 

Jeho sbírka obsahuje i historické snímky Hnanic či  

Devět mlýnů v údolí řeky Dyje.  

Fotografie naleznete na www.znojmo-bob.cz 

Od 1.1.2013 platí zákon 174/2012 Sb. ze dne  

2. května 2012, kterým se mění zákon číslo 

565/1990 Sb. O místních poplatcích, ve znění 

pozdějších předpisů. Důležitá změna nastala  

v §10b: 

 

(1) Poplatek za provoz systému shromažďová-

ní, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstra-

ňování komunálních odpadů platí 

a) fyzická osoba, 

1. která má v obci trvalý pobyt, 

2. které byl podle zákona upravujícího pobyt cizinců na území České republiky povolen trvalý pobyt nebo 

přechodný pobyt na dobu delší než 90 dnů, 

3. která podle zákona upravujícího pobyt cizinců na území České republiky pobývá na území České republi-

ky přechodně po dobu delší 3 měsíců, 

4. které byla udělena mezinárodní ochrana podle zákona upravujícího azyl nebo dočasná ochrana podle 

zákona upravujícího dočasnou ochranu cizinců, 

b) fyzická osoba, která má ve vlastnictví stavbu určenou k individuální rekreaci, byt nebo rodinný dům, ve 

kterých není hlášena k pobytu žádná fyzická osoba, a to ve výši odpovídající poplatku za jednu fyzickou 

osobu; má-li ke stavbě určené k individuální rekreaci, bytu nebo rodinnému domu vlastnické právo více 

osob, jsou povinny platit poplatek společně a nerozdílně. 

(2) Za fyzické osoby tvořící domácnost může poplatek platit jedna osoba. Za fyzické osoby žijící v rodinném 

nebo bytovém domě může poplatek platit vlastník nebo správce. Osoby, které platí poplatek za více fyzic-

kých osob, jsou povinny obecnímu úřadu oznámit jméno, popřípadě jména, příjmení a data narození osob, 

za které poplatek platí. 

(3) Poplatek se platí obci, na jejímž území je fyzická osoba hlášena k pobytu nebo obci, na jejímž území se 

nachází stavba určená k individuální rekreaci, byt nebo rodinný dům. 

(4) Sazbu poplatku tvoří 

a) částka až 250 Kč za osobu uvedenou v odstavci 1 a kalendářní rok, a 

b) částka stanovená na základě skutečných nákladů obce předchozího kalendářního roku na sběr a svoz 

netříděného komunálního odpadu až 750 Kč za osobu uvedenou v odstavci 1 a kalendářní rok; obec v obec-

ně závazné vyhlášce stanoví rozúčtování nákladů na sběr a svoz netříděného komunálního odpadu na oso-

bu. 

(5) V případě změny místa pobytu fyzické osoby, změny vlastnictví stavby určené k individuální rekreaci, 

bytu nebo rodinného domu v průběhu kalendářního roku, se poplatek platí v poměrné výši, která odpovídá 

počtu kalendářních měsíců pobytu nebo vlastnictví v příslušném kalendářním roce. Dojde-li ke změně v 

průběhu kalendářního měsíce, je pro stanovení počtu měsíců rozhodný stav k poslednímu dni tohoto měsíce. 

 

 

Obecně závaznou vyhlášku obce Hnanice č. 1/2012 o místním poplatku za provoz systému shromažďování, 

sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů naleznete na našich internetových 

stránkách www.obechnanice.cz 

V sobotu 13. července bylo na Heiliger 

Steinu živo. V rámci 9. ročníku Hudeb-

ního festivalu Znojmo zde vystoupila 

Cimbálová muzika Antonína Stehlíka.  

K ochutnání bylo připraveno nejen 

víno, ale i hroznová šťáva nebo chléb  

s kozím sýrem a pažitkou. Někdo přijel 

na kole, někdo autem, ostatní si udělali 

procházku pěšky. Ale všichni by se jistě 

shodli na tom, že to za to stálo. Díky 

krásnému prostředí s výhledem do 

okolí, uvolněné atmosféře i počasí, 

které celé akci přálo, to ani nemohlo 

dopadnout jinak.  

Hudební festival Znojmo potrvá  

do 28. července. Během vybraných akcí 

můžete ochutnat vína mnoha vinařů. 

Pokud se vám bude zdát, že vidíte 

známé tváře, zřejmě budete právě 

ochutnávat víno vinařů z Hnanic. Vína 

zde budou nabízet nejen Vinice Hnani-

ce, ale i Vinařství Kořínek.  

Pokud i vy patříte mezi milovníky 

hudby a dobrého vína, určitě využijte 

programové nabídky. A že nemusíte 

chodit daleko. V neděli 28. července je 

na programu Procházka za jazzem do 

národního parku. Sraz je v 10 hodin  

u kostela sv. Wolfganga v Hnanicích.  

V 11 hodin pak začne Jazzové matiné. 

Na Fládnické louce vystoupí kapela 

Kouda´s Quartet, kterou založil před 

osmi lety trumpetista Ladislav Koucký. 

Vstupenky pořídíte v předprodeji za 

150 korun, na místě za 200 Kč.  

Celý program je ke stažení na webo-

vých stránkách  www.obechnanice.cz 

Cimbálová muzika Antonína 

Stehlíka na Heiliger Steinu  

a jazzové matiné v Hnanicích 

I letos bojovala naše obec o umístění  

v soutěži Vesnice roku 2013. Prvenství se jí sice 

získat nepodařilo, ale za to získala Mimořádné 

ocenění za realizaci přeshraniční spolupráce. V 

letošním ročníku si podalo přihlášku do soutěže o 

titul Vesnice roku 2013 celkem 273 obcí ze třinác-

ti krajů České republiky. Vítězem krajského kola 

soutěže  a držitelem Zlaté stuhy v Jihomoravském 

kraji se stala obec Šakvice, okres Břeclav. 

Výsledky soutěže Vesnice roku  

Změna zákona O místních poplatcích 

Sbírka starých pohlednic 

http://www.obechnanice.cz
http://www.obechnanice.cz
http://www.obechnanice.cz

