
 

 

Vážení spoluobčané,  

ani naší obci se bohužel nevy-

hýbají takové problémy, jakými 

jsou například některé stavby 

bez patřičného povolení nebo 

drobné černé skládky. Právě 

černým skládkám je věnován 

celý článek na druhé straně.  

Dále bych Vás rád seznámil s 

možností, kam ukládat poseka-

nou trávu, jak získat kompost, 

či jak postupovat, pokud si 

chcete nechat podrtit větve.  

 

Stavby bez povolení 

 I v naší obci se množí různé 

stavby, které jsou realizovány 

bez patřičného stavebního 

povolení nebo ohlášení stavby. 

Přitom to není vůbec nic složi-

tého. Bez povolení nelze zho-

tovenou stavbu zkolaudovat. 

Byl bych velice rád, kdyby 

příslušný stavební úřad tyto 

stavby řešil podle zákona. 

Zákony platí opravdu pro 

všechny stejně.  

Ukládání trávy před ČOV  

 Na pozemku před ČOV po-

staví obec sklad na materiál. 

Za tímto skladem, u potoka 

bude zřízeno místo na ukládání 

posekané trávy, trávy ze záho-

nů, drcených věcí apod. Nelze 

sem ukládat žádné jiné odpady 

– ani celé větve.  Máme zde 

připravenu hromadu skoro 

hotového kompostu, který si 

každý může na svoji zahrádku 

odebrat. Je samo sebou, že po  

předcházejícím nahlášení. 

Žádáme Vás, abyste větve ani 

to, co se vám doma nehodí, 

nevozili do různých zákoutí. 

Jsou to opět černé skládky a 

obci nezbude, než viníky posti-

hovat. Kdo potřebuje podrtit 

větve, může se nahlásit v kan-

celáři obecního úřadu.  

Ostatní informace 

  

Nechali jsme vyspravit největší 

výmoly v místních komunika-

cích. Z jara označíme po dešti 

znovu místa, kde se voda drží a 

necháme je vyspravit. Na 

rekonstrukci zbývajících ulic 

nejsou dotace, a proto se 

musíme spokojit s tímto řeše-

ním.  

I v příštím roce bychom pro 

všechny zájemce objednali a 

osázeli truhlíky do oken. Mož-

ná se nám podaří získat Fulíno-

vu cenu za květinovou výzdobu 

po čtvrté. 

O akcích, které se v obci 

zrealizovaly v tomto roce i o 

těch, které připravujeme na 

příští rok 2014, budete sezná-

meni v posledním letošním 

občasném zpravodaji. 

Vážení spoluobčané, chtěl bych 

Vám všem, jménem svým i 

jménem členů obecního zastu-

pitelstva poděkovat za to, že 

udržujete své domy, své zahra-

dy a předzahrádky v pěkném 

stavu. Tímto konáním a za 

pomoci pracovníků obce se 

daří vzhled obce i jeho katastru 

udržovat v dobrém stavu. Až 

se nám podaří odstranit nešva-

ry, o kterých je popisováno 

výše, budeme všichni spokoje-

nější, a to o to víc, až se  poda-

ří urovnat mezilidské vztahy, 

které nejsou mnohdy ideální,  

do normálního stavu. 

 

Jiří Musil 

starosta obce  
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Hnanický zpravodaj 

Přerušená dodávka 

elektrické energie! 

Ve dnech 29. října 2013  

a 11. listopadu 2013 bude 

v době od 07.15 hod. do 

11.45 hod. přerušena 

dodávka elektrické energie  

z důvodu plánovaných prací 

na zařízení distribuční 

soustavy, a to rekonstrukcí, 

oprav, údržbových a reviz-

ních prací. 

Nordic walking 

tour 2013 

Český klub nordick walking 

Vás zve v rámci posledního 

zastavení své Nordic walking 

tour 2013 na poslední akci, 

která se koná v sobotu dne 

16. listopadu v naší obci. 

Procházky po vinohra-

dech a krásnou přírodu 

Národního parku Podyjí  

v délce 6 a 11 km zvládne 

opravdu každý.  Po skončení 

akce je připraven následující 

program. Kdo bude chtít, 

může navštívit tradiční 

Martinské krojované 

hody, druhou možností je 

posezení v tradičním 

sklípku. Minimální počet 

účastníků je 8 osob, degusta-

ce 10 vzorků vín + studené 

občerstvení za cenu 500,- 

Kč/osoba). V případě zájmu 

o posezení ve sklípku sdělte 

na e-mail wtc@wtc.cz  

o kolik míst byste měli zájem, 

a to nejpozději do 30. října 

2013. Možnost zapůjčení 

holí. Zkušení instruktoři Vás 

naučí ten správný krok. 

Vybrat si můžete trasu pro 

začátečníky nebo pokročilé.  

Akce je vhodná i pro rodiny 

s dětmi. Pro děti bude 

připraven zajímavý program, 

součástí akce je i bohatá 

tombola, občerstvení a 

představení partnerů.  

Kam přijít: 

Hotel Happy Star Hnanice 

Registrace: 10.00 -11.30 

Start: 11.30 

Nejen důležité informace, ale i pozvánky na zajímavé akce Vám 

přinášíme v říjnovém vydání Hnanického zpravodaje. 

Chcete vyjádřit svůj názor k aktuálnímu dění v obci? Chcete o něčem informovat své 

spoluobčany? Neváhejte a využijte možnosti přispět do některého vydání Hnanického 

zpravodaje. Náměty a připomínky posílejte na e-mail: pudlowskaeva@seznam.cz 

mailto:wtc@wtc.cz


 

 

V našem okrese zahájily činnost další firmy nabízející 

sociální služby pro starší osoby. Jednou z nich je firma 
„Místní sociální služby“ Podrobné informace najdete  

na internetových stránkách obce www.mssluzby.cz.  
 

Protože  ne každý má možnost přístupu na internet, dovoluji si Vám poskytnout pár informací. Posláním je 
pomáhat a podporovat klienty tak, aby co nejdéle mohli setrvat v optimální psychické a fyzické pohodě 

doma a žít život mezi svými blízkými.  
Služby poskytují lidem od 19 let věku, kteří potřebují kvůli trvalé či dočasně snížené soběstačnosti pravidel-

nou pomoc a seniorům starším 65 let. Běžnou pečovatelskou službu poskytují v pracovní dny od 07.00 do 
20.00 hod. Pracovníci dojíždějí do domácností klientů a pomáhají ve všech oblastech: s nákupem, oblékáním, 

vařením, pohybem po bytě, osobní hygienou, úklidem, praním a žehlením prádla, doprovodu nebo odvezení 
k lékaři, vyřizování věcí na úřadech a dalších činnostech. Tyto služby jsou zpoplatněny poplatkem  2,- Kč za 
minutu. 

Další možností je dostupné bydlení pro seniory. Firma zajistí výstavbu jedno a dvojdomků s pečovatelskou 
službou v obci (35 m² a 56 m²).  Výstavba bude z dotace. Obec musí zajistit a dát k dispozici pozemek.  

Koncové nájemné by činilo 5.990,- Kč z 1 osobu a 7.990,- Kč za 2 osoby. Druhou nabídkou je možnost 
ubytování ve Znojmě v hotelu Dukla, který má nového majitele. Ten zatím zachová hotelový provoz, ale z 

části vytváří byty s pečovatelskou službou. Poplatek za osobu je cca 3.500,- Kč. V bytě je komplexní vybave-
ní včetně kuchyňky. Pro zájemce je k dispozici v restauraci menu za cca 60 Kč. Kontakt :  800 888 722. 

V sobotu 28. září se v areálu Devět 

mlýnů nově otevřeného hotelu Vinice - 

Hnanice uskutečnily Hnanické svato-

václavské slavnosti vína. V rámci této 

akce se kromě nově otevřeného kom-

plexu také představila  další vinařství z 

naší obce.  O hudební doprovod se 

postarala Cimbálová muzika Antonína 

Stehlíka a Jazzová skupina Kouda´s 5. 

Prostory bývalého útvaru Pohraniční 

stráže – areál Devět mlýnů, známý jako 

„rota“ by mohl jistě mnohé vyprávět. 

Kdysi se to tu jen hemžilo členy pohra-

niční stráže, a také zde následně do 

roku 2001 sídlila pohraniční policie. Na 

vojenské téma s hlavní rolí šikany se 

zde v roce 1993 natáčel i film, který se 

jmenoval Zobani.  A dnes? Staré budo-

vy se proměnily k nepoznání. Vyrostl 

zde čtyřhvězdičkový hotel Vinice - 

Hnanice, který se uvedl opravdu velko-

lepě. Při příležitosti otevření nového 

hotelu se zde konaly Hnanické svato-

václavské slavnosti vína, při kterých své 

produkty představili i ostatní vinaři z 

naší obce. V celém areálu tak bylo v 

sobotu po letech opět živo. Na slav-

nostech nemohl chybět ani lahodný 

burčák. Všichni přítomní si mohli pro-

hlédnout prostory hotelu i celý areál, 

včetně celého zázemí vinařství Vinice 

Hnanice. Otevřena byla i terasa s 

krásným výhledem na Hnanice a okolní 

vinohrady, která je součástí hotelové 

restaurace. Dospělí si pochutnávali na 

vínu a burčáku a pro děti byly připrave-

ny výtvarné dílny. Nesmíme zapome-

nout ani na recesistický orientační běh 

vinohrady, nazvaný příznačně „Jiříkovo 

vidění“. Zde se utkali jak děti, tak i 

dospělí. Pro děti byla připravená krátká 

trasa na rozcestí a kolem vinohradu 

zpět.  Dospělí se museli poprat s delší 

trasou orientačního běhu, při které je 

čekalo několik kontrolních bodů.   

Hnanické svatováclavské 

slavnosti vína 

Informace pro seniory 

Jistě si mnozí z Vás všimli různých hromádek stavebního materiálu, stavebního odpadu i jiných věcí  

na pozemcích, které jsou ve vlastnictví obce. Na obecních pozemcích je podobné ukládání nepřípustné. Upra-
vuje to Obecně závazná vyhláška obce Hnanice č. 3/2008 o místním poplatku za užívání veřejného prostran-

ství. 
Podle čl. 4 „Ohlašovací povinnost“, odst. 1)  je poplatník povinen správci poplatku (obci) předem ohlásit 

předpokládanou dobu, místo a výměru užívání veřejného prostranství. Není-li to možné, je povinen tyto údaje 
ohlásit nejpozději v den následující po začátku užívání veřejného prostranství. Po ukončení užívání veřejného 

prostranství je povinen ohlásit skutečný stav těchto údajů. 
V čl. 5 „Sazba poplatku“ je uvedeno, za co se poplatek vybírá a sazba. 

 
(1) Sazba poplatku činí v Kč za každý i započatý m² a každý i započatý den: 

(2) a) za umístěná dočasných staveb a zařízení sloužících pro poskytování služeb    10,-   
b) za umístění dočasných staveb a zařízení sloužících pro poskytování prodeje         10,-                       

c) za umístění stavebního zařízení                                                                        10,-  
d) za umístění zařízení lunaparků, cirkusů a jiných atrakcí       10,-                                        

e) za umístění skládek                                                                                                             10,-   
f) za užívání  veřejného prostranství pro reklamní akce                                                        10,-   

 
Žádáme občany, kterým nezáleží na vzhledu obce a řídí se tím, že oni chtějí mít na svém pozemku čisto a  

dělají si zásoby stavebního materiálu na „někdy“, aby tyto skládky z obecních pozemků odstranili 

ihned, nejpozději však do 20. října 2013. Po tomto datu budou skládky zpoplatněny podle sazby.  

Drobné černé skládky 

mailto:www.mssluzby.cz

