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Hnanický zpravodaj
OÚ informuje
Pro rok 2016 byl schválen
poplatek za provoz systému
shromaţďování,
sběru,
přepravy, třídění, vyuţívání a
odstraňování komunálních
odpadů ve výši 500,- Kč na
poplatníka. Příloha obecně
závazné vyhlášky č. 1/2011
je zveřejněna na webových
stránkách obce.
Zastupitelstvo schválilo pro
rok 2016 cenu vodného ve
výši 30,50 Kč bez DPH a
cenu stočného 31,50 Kč bez
DPH (35,08 Kč a 36,23 Kč s
DPH). Cena vychází z kalkulace, která je zveřejněna na
webových stránkách. Kvalitou a cenou vody se zaobírá
přiloţený
leták
tohoto
zpravodaje.
Nabízíme moţnost bezhotovostních plateb místních
poplatků, nájmů a sluţeb. Na
stránkách
www.obechnanice.cz naleznete v sekci Obecní úřad –
zákon č. 106/1999 Sb. pod
bodem č. 5 informace pro
případné
bezhotovostní
platby, čísla bankovních účtů
obce a variabilní symboly k
jednotlivým platbám.
Zajišťujeme
ověřování
podpisů, ověřované výpisy
CzechPOINT,
barevné
kopírování
dokumentů,
formát A4 za cenu 8 Kč za
stránku, cena černobílého
kopírování je 1 Kč za stránku. Ceny jsou včetně DPH.
Uloţení pouţitých a nepotřebných tonerů, ţárovek,
drobného elektroodpadu a
baterií. Sběrné nádoby jsou
ve vestibulu obecního úřadu
a uloţení je zdarma. Je zde
také nádoba na víčka od PET
lahví.
Ve vestibulu se ještě nachází
velké mnoţství vyřazených
knih z naši knihovny. Knihy
jsou nabízeny bezplatně.

Úvodní slovo starosty
Vážení spoluobčané,
ve svém úvodu tohoto zpravodaje bych
chtěl zejména poděkovat všem, kterým
není naše obec lhostejná, a nějakým
způsobem se podíleli na některé
z nepřeberného mnoţství aktivit. Akcí
přibývá a dle mého, se i přes některé
výhrady a výtky, jedná o akce úspěšné.
Velké poděkování patří všem sponzorům a speciální poděkování také paní
Oselkové, která nám darovala krásný
vánoční strom. Více se o všech uskutečněných a chystaných akcích dozvíte
na stránkách obce, které se snaţíme
neustále aktualizovat a také zde naleznete ve fotogalerii k většině akcí i
fotografie. Informace také zveřejňujeme
přes facebookový účet obce.

Na konci tohoto roku se nám konečně
podařilo přestěhovat kancelář obecního
úřadu do přízemí, do prostor bývalé
knihovny. Knihovna byla přemístěna
hned vedle, do bývalého archívu. Osvětlili jsme přechody, umístil se ukazatel
rychlosti i na druhý konec vesnice,
přibylo zrcadlo na výjezdu z ulice Záhumenní, pracujeme na novém územním
plánu, dokončujeme stavbu skladu
zahradní techniky, udělal se nový chodník ve školce a spousta drobných potřebných prací. Vyměnil se také například kotel v budově mateřské školy a
bojler v bytovém domě obce. Většinu
prací provádí obecní zaměstnanci.
Podanou máme ţádost o dotaci na
výměnu veřejného osvětlení, realizace

v případě schválení proběhne v roce
2016. Úspora energie by měla činit aţ 70
%, návratnost je necelých pět let. Dotaci
jsme jiţ získali na materiálně—technické
vybavení jednotky SDH Hnanice. Letos
jsme také opětovně zaţádali o dotaci na
kompostéry, aby se dostalo opravdu na
kaţdého. Kompostérům se věnuje
článek v tomto zpravodaji. Příští rok se
pokusíme získat dotaci na opravu komunikace v ulici Sklepní a zahájíme postupnou opravu chodníků.
Všem přeji příjemné proţití vánočních
svátků, v novém roce hodně štěstí,
zdraví, osobních a pracovních úspěchů.

Bc. Martin Dvořák
starosta obce

Vzpomínka na Devět mlýnů a Jižní Morava shůry
Dvojjazyčná kniha Vzpomínka na Devět mlýnů, s podtitulkem Zaniklý svět mlýnů na
řece Dyji od autorky Therese Bergmann vznikla jako společný projekt obcí Retzbach a
Hnanice. Výsledkem je obraz, který nám přibliţuje svět a dobu Devíti mlýnů. Vzpomínka na mlýny v údolí Dyje doplňuje dějiny sousedících obcí Hnanice a Retzbach, propojených společnými historickými proţitky a rozdělených státní hranicí. Kniha vyšla díky
podpoře obou obcí a sponzorů, pouze však v omezeném počtu výtisků. Několik výtisků je moţné ještě zakoupit na obecním úřadě za cenu 250 Kč. Knihu je také moţné
zapůjčit v obecní knihovně, kde jsou k dispozici dva výtisky.
„Vodní pohon mlýnů postupně nahradily přibližně před sto lety jiné druhy energie. To vyvolalo
zánik historických mlýnů. Do dnešní doby se tak z tisíců mlecích zařízení, pocházejících
z dřívějších dob, zachovalo již jen málo takových, které jsou jako svědkové staré rolnické
kultury chráněny a uchovány. Osud mlýnů v krásném údolí Dyje se ubíral jinými cestami. Po
druhé světové válce tvořila řeka v roce 1945 nejprve státní hranici mezi Československem a
Rakouskem, brzy ale také součást nepropustné železné opony. Obyvatelé Devíti mlýnů byli
vyhnáni a jejich mlýny až do základu zničeny. Aby se toto místo spojené s vodními mlýny a
jeho pozoruhodná historie, která se odehrála v polovině 20. století, ale i v předcházejících
stoletích, nevytratily z paměti, podáváme zprávu o událostech, ke kterým zde došlo.“
Autorka knihy Therese Bergmannová pochází z Retzu, nedalekého rakouského města,
a to ze staré mlynářské rodiny, která zde provozovala větrný mlýn. Touto knihou
pokračuje autorka ve své publicistické činnosti k tématu historických mlýnů.
Druhou knihou, která je nějak spojená s Hnanicemi je titul JIŢNÍ MORAVA SHŮRY.
Naše obec se zapojila do projektu fotografa pana Zdeňka Vošického a stala se součástí
I. dílu publikace Jiţní Morava shůry. V prvním díle najdete Brno, Ivančicko, Znojemsko,
Pohořelicko, Ţidlochovicko, Moravskokrumlovsko, Pálavu a Lednici. Tuto publikaci si
můţete prohlédnout, zapůjčit v knihovně, nebo popřípadě i zakoupit na obecním úřadě
Hnanice za 500 Kč. Cena je dotována příspěvkem obce na tento projekt. Za tuto cenu
nabízíme publikaci pouze našim občanům. K dispozici máme také několik velmi kvalitních leteckých fotografií, které místním občanům elektronicky rádi poskytneme.
Kniha obsahuje výběr toho nej z několikaleté práce věnované našemu kraji. V knize
jsou obsaţena města, obce, památky a zajímavosti Jiţní Moravy. O předmluvu této
fotografické publikace se postaral prof. Arnošt Goldflam. Předností leteckých fotografií
je zcela odlišný pohled na krajinu a její půvaby, odlišná perspektiva a odhalování nezvyklých záběrů, jak je vidí oko vzduchoplavců, nám suchozemcům běţně nedostupných.

Pozvánky
Vánoční vycházka
Stalo se jiţ milou tradicí, ţe se obyvatelé
Hnanic sejdou na Štědrý den dopoledne, aby
si zkrátili čekání na Jeţíška při společné procházce na Heiliger Stein. Sraz účastníků je
dne 24. prosince 2015 v 10.30 hod. u kostela
sv.
Wolfganga
v
Hnanicích.
V cíli pak bude na zahřátí připraven čaj, punč
a svařené víno.

Půlnoční přípitek
Všechny srdečně zveme na kaţdoroční půlnoční přípitek u kostela sv. Wolfganga. Vyuţijte příleţitost setkat se se svými sousedy a
popřát jim do nového roku. K zahřátí bude
připraveno svařené víno a k shlédnutí bude
připraven malý ohňostroj

Půlnoční mše svatá
Půlnoční mše svatá se letos koná v kostele sv.
Martina v sousedním Šatově. V kostele sv.
Wolfganga v Hnanicích se vánoční bohosluţba
koná na Štědrý den v 20:00 hodin.

Stůl na hranici
Během léta 2015 vzniklo toto zajímavé místo na hranicích, které symbolicky spojuje naše národy. Nakonec je to
výstiţně napsané i na stéle: setkání – výměna – sousedství. Nápad a provedení realizoval rakouský kamenosochař Peter Klug,
který podobný projekt realizoval jiţ mezi
obcemi Glanz an der Weinstraße
(Rakousko) a Kungota (Slovinsko). Jde o
společnou stavbu symbolického významu,
která má symbolizovat přátelství mezi
Rakouskem a námi jako sousedy. Moţná, ţe
jej k výběru místa mezi Hnanicemi a Retzbachem inspirovala nebývalá akce nazvaná
Nejdelší snídaně, která zde proběhla 1.
května 2004, na silnici z Hnanic do Mitterretzbachu. Hraniční stůl je současně zeměpisně zajímavým místem, jde zřejmě o
jediný bod, kde česká státní hranice prochází jinou, neţ dopravní stavbou.

Opravená Papírna
Nově se můţete bezpečně dostat do nitra bývalé budovy mlýna a pozdější papírny nedaleko Hnanic. V části údolí
řeky Dyje zvané Devět mlýnů zabezpečila SNPP jednu z posledních staveb, která zde po Druhé světové a té studené
válce zbyla. Naleznete v ní mimo jiné i přístřešek pro případ špatného počasí a informační panely o historii a přírodních zajímavostech místa. Opravy umoţnily i zachování místního sklepa, který je významným zimovištěm několika
druhů netopýrů. Rekonstrukce se dočkal i nedaleký náhon. Okolo náhonu návštěvníky chrání nové zábradlí. Přístup
do prostoru mezi náhonem a řekou nově umoţňuje jednoduchá lávka.

Kalendář akcí
UKLIĎME ČESKO
V rámci celorepublikové akce dne 16. dubna
2016 proběhne úklid okolí obce. Předem děkujeme všem dobrovolníkům, kteří se zapojí.
DEN OTEVŘENÝCH SKLEPŮ
V sobotu 14. května 2016 se opět naskytne
moţnost navštívit sklepy ve Sklepní uličce v
Hnanicích. Od 10.00 do 20.00 hodin zde proběhne jiţ V. ročník této oblíbené akce.
STAVĚNÍ A KÁCENÍ MÁJE
V sobotu 30. dubna a v sobotu 28. května 2016
proběhne nejdříve stavění a následné kácení
máje. Připraveno bude jako vţdy občerstvení.
RYBÁŘSKÉ ZÁVODY
V měsících květnu a červnu proběhnou jiţ
tradiční rybářské závody jednotlivců a týmový
Kaprmaraton. Přesné termíny budou včas
zveřejněny na webových stránkách obce.
BABSKÉ HODY
Na konci června se uskuteční krojované babské
hody. Předpokládaný termín je 25.6.2016.

Upozornění
Obecní úřad
Oznamujeme občanům, že obecní úřad
Hnanice bude od středy 23.12.2015 do
pátku 1.1.2016 uzavřen z důvodu čerpání
dovolené.

Nabídka kompostérů trvá
V rámci Svazku znojemských vinařských obcí Daníţ se naše obec podílela na aktuálním projektu dotovaném EU
zaměřeném na ekologické řešení bioodpadů. Celkem bylo pořízeno pro 10 obcí 1100 kompostérů, 6 ks štěpkovačů
a 16 ks kompostovacích
sil. Naše obec v rámci
projektu ještě v druhém
kole dodatečně pořídila
65 ks plastových kompostérů JRK premium o
objemu 1050 l, dvě kompostovací sila pro obec a
štěpkovač.
Domácnosti
získaly kompostéry na
dobu 5 let do bezplatné
výpůjčky, po kterou zůstanou majetkem svazku
Daníţ, a po uplynutí uvedené lhůty se automaticky
stávají majetkem domácností. Několik kompostérů ještě nebylo
přiděleno, zájemci o
kompostéry se tedy
stále mohou hlásit na
OÚ Hnanice.

