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Hnanický zpravodaj
Nově vzniklé spolky
V roce 2016 vznikly v naší
obci dva nové spolky. Oběma spolkům přejeme úspěšné působení a doufáme v
úzkou spolupráci s obcí.
Oba dva spolky pro tento
rok již přichystaly spoustu
zajímavých akcí. Úspěšně již
proběhly Babské hody a o
dalších
připravovaných
akcích se dozvíte na druhé
straně zpravodaje. Více
informací je na webových
stránkách obce.
Dne 24. května 2016 byl do
rejstříku zapsán Hnanický
spolek Wolfgang. Sídlem
spolku jsou Hnanice, nám.
sv. Wolfganga 29. Spolek je
pracovní, zájmová, iniciativní
skupina občanů, kteří mají
společné zájmy, úmysly a
záměry ve jménu spolku,
pracovat na cílech spolku.
Spolek sdružuje aktivní a
oddané jednotlivce, zajímající se o duchovní a společenský život v obci. Cíle spolku:
Napomáhat a podporovat
vzniku zájmových i společenských aktivit dětí a mládeže obce a blízkého okolí.
Podporovat osoby, které
mají potíže se začleněním do
občanské společnosti, a to z
různých důvodů. Podporovat a organizovat aktivity,
vzbuzující zájem o duchovní
a společenský život v obci, s
ohledem na historii, tradice,
obyčeje a nové možnosti,
které nám život v příhraničí
nabízí. Předsedkyní je Jana
Hýžová, pokladník je Bc.
Anna Juráková a členem
výboru Martina Juráková.
Dne 26.5.2016 vznikl Spolek HNANICKÝ BABINEC se sídlem na adrese
Hnanice, Farní 82. Spolek
byl založen za účelem rozvoje kulturního a sportovního života v obci Hnanice.
Předsedkyní spolku je Kateřina Šimůnková, nejvyšším
orgánem je členská schůze.

Obecně závazné vyhlášky
Nejvýznamnější změnou od druhé
poloviny roku 2016 je platnost nových
vyhlášek. Obecně závazná vyhláška
č.1/2016 se týká zabezpečení místních
záležitostí veřejného pořádku na veřejných prostranstvích, kterou se reguluje
užívání zábavní pyrotechniky. Tato
vyhláška již v minulosti existovala,
pouze nově formuluje předmět, cíle a
podmínky používání zábavní pyrotechniky. Používání zábavní pyrotechniky
mimo oslav na Nový rok, je na veřejných prostranstvích v zastavěném
území obce Hnanice a na místech vzdálených méně než 50 m od rodinných
domů a hospodářských usedlostí, v
době od 22.00 hodin do 08.00 hodin,
zakázáno. Výjimku místa a času konání
může na základě žádosti udělit svým
rozhodnutím starosta. Ideální je každý
větší ohňostroj předem nahlásit, aby si
majitelé mohli včas zabezpečit zvířata.
Zcela novou vyhláškou však je OZV č.
2/2016 o zákazu volného pobíhání psů

na veřejných prostranstvích. Vyhláška
upravuje pravidla pro pohyb psů na
veřejném prostranství a vymezuje prostory pro volné pobíhání psů na území
obce Hnanice. Jsou v ní stanoveny
povinnosti chovatelů psů a specifikovány prostory pro volné pobíhání psů. Od
této vyhlášky očekáváme snazší postihovatelnost neukázněných chovatelů.
V souvislosti s venčením domácích
mazlíčků zároveň apeluji na úklid psích
exkrementů. Děkuji všem, kteří po
svých psech uklízí a pomáhají udržovat
čistou obec.
Třetí vyhláškou je OZV č. 3/2016, o
ochraně nočního klidu a regulaci hlučných činností. Tato vyhláška vyvolala
nejvíce diskuzí a má určitě kromě
množství zastánců i své odpůrce. Vznikla na základě návrhu jedné zastupitelky
a má za úkol zlepšení pohody bydlení a
pobytu
v otevřených
prostorech
v zastavěném území obce, a to stanovením doby nočního klidu a přiměřeným

omezením hlučných činností o nedělích a
státem uznaných svátcích. V těchto
dnech, v době od 06.00 do 10.00 hodin
a od 12.00 hodin do 22.00 hodin je
každý v zastavěném území obce povinen
zdržet se používání strojů, přístrojů a
zařízení způsobujících hluk (např. cirkulárek, motorových pil a kos, křovinořezů, drtiček větví, motorových sekaček na
trávu, bouracích kladiv, vrtaček apod.).
Jako kompromis byla ponechána doba
od 10.00 do 12.00 hodin k provedení
všech hlučných prací, které z nějakého
důvodu nešlo provést během celého
týdne. Hlavně bych zde však apeloval na
zdravý selský rozum a doufám, že vyhlášku nebudeme muset nikdy uplatňovat. Vždy by měla zvítězit hlavně ohleduplnost a dobré sousedské vztahy. Všechny platné obecně závazné vyhlášky,
nařízení a směrnice najdete na webových
stránkách obce www.obechnanice.cz, ve
složce dokumenty - vyhlášky, předpisy,
nařízení.

Využívání vlastního zdroje vody
V souvislosti s neustálým zvyšováním poplatků za vodné a stočné se velké množství lidí snaží co nejvíce využívat vlastní zdroje
vody. Jestliže využívá svoji vodu pouze na zavlažování, napouštění bazénu nebo obdobnou činnost, nepředstavuje to žádný problém. Vodné se platí na základě kalkulace a schválené ceny obecním zastupitelstvem podle skutečné spotřeby naměřené vodoměrem. Stočné se pak platí buď podle množství odebrané vody, nebo stanoveným paušálním poplatkem určeným dle směrných čísel
uvedených v prováděcí vyhlášce k Zákonu o vodovodech a kanalizacích pro veřejnou potřebu. Jestliže však někdo má jiný zdroj
vody, který využívá v domácnosti (např. toalety), ale platí stočné pouze podle vodoměru na veřejném vodovodu, jedná se o neoprávněné vypouštění odpadních vod do kanalizace. Následkem je neustálé zvyšování ceny stočného, zejména pro ty, co poctivě
platí. Problémem je i neoprávněné vypouštění dešťových vod od jednotlivých nemovitostí do splaškové kanalizace. Opět díky
tomuto nešvaru dochází ke zvyšování nákladů a také
ke snižování funkčnosti na čističce odpadních vod,
kterou jako obec vlastníme a také sami provozujeme.
Možným řešením využití svého zdroje vody pro
potřeby domácnosti je instalace podružného vodoměru. Podružné měření, montáž a pořízení vodoměru, se
provádí na náklady odběratele. Správnou instalaci a
stav vodoměru vždy po domluvě ověří pověřený
pracovník od obce Hnanice. Vlastník vodovodní
přípojky je však dle zákona č. 274/2001 Sb., § 3
odst. 4 povinen zajistit, aby vodovodní přípojka
byla provedena a užívána tak, aby nemohlo
dojít ke znečištění vody ve vodovodu. Prováděcí vyhláška dále upřesňuje, že vodovodní potrubí vodovodu se nesmí propojovat s potrubím užitkové a provozní
vody a ani s vodovodním potrubím z jiného zdroje vody, který by mohl ohrozit jakost vody a provoz vodovodního
systému. Podle zákona je tak přímé napojení obou zdrojů na jeden domovní rozvod nepřípustné – vždy totiž
hrozí smíšení vody.
Dále vás také upozorňujeme, že studna je podle vodního zákona č. 254/2001 Sb., v platném znění, vodním dílem, k jehož provedení (ale i změně nebo zrušení) je potřeba povolení vodoprávního úřadu, zejména povolení k odběru vody. Obě povolení jsou vydávána v jednom rozhodnutí vodoprávními úřady, které vykonávají působnost speciálního stavebního úřadu. Domovní studny povolují pověřené obecní úřady.

Kalendář akcí
Svatováclavské slavnosti
V areálu Hotelu Vinice Hnanice proběhne v
sobotu 24. září od 14.00 hodin 4. ročník vinařských slavností, kde představí vinaři z Hnanic
svá vína ročníku 2015. Programem bude provázet sv. Václav, který požehná vinicím a vínu.
Dopolední program obstará cyklistický závod
MTB Vinice Hnanice, který povede převážně
vinohrady v obcích Havraníky a Hnanice.

Dýňová stezka „Dýňování“
Akci pořádá v sobotu 1. října 2016 Hnanický
spolek Wolfgang. Spoustu zábavy si zde jistě
užijí děti i dospělí.

Wolfgangské trhy
V sobotu 29. října 2016 se můžeme těšit na
první Wolfgangské trhy, které se budou
konat u kostela v Hnanicích. Akci pořádá
Hnanický spolek Wolfgang a doufejme, že
tím vznikne další dlouholetá tradice.

Obecní knihovna Hnanice informuje
Proč se zaregistrovat u nás v knihovně? Protože registrace je zdarma a nemusíte utrácet peníze za nákup drahých
knížek, které si přečtete třeba jen jednou a pak vám budou doma zbytečně ležet a zabírat místo. Stačí přijít do naší
knihovny, zaregistrovat se a můžete vybírat.
Přicházíme s báječnou informací pro všechny naše stávající čtenáře i ty budoucí, na
které se už teď moc těšíme.
Zažádali jsme o dotaci od Nadace ČEZ ve
výši 20.000,- Kč na nákup nových knížek a
her do naší knihovny. Dotace nám byla
přidělena a nové knížky už na vás čekají
v knihovně. Pokud máte rádi neočtené
knížky vonící novotou, nepropásněte tuto
jedinečnou příležitost. Čekají na vás nejžhavější knižní novinky i oceněné trháky, jejichž
seznam naleznete v příloze tohoto zpravodaje společně se seznamem knížek získaných od našich čtenářů i knížek, které se
nám pro vás podařilo vyhrát. Půjčování her
je novou službou, kterou bude obecní
knihovna poskytovat. Těšit se můžete na hry didaktické i deskové. Jejich objednání nás čeká v nejbližších dnech.
Z technických důvodů byl změněn knihovní řád, který najdete na webových stránkách knihovny www.obecniknihovnahnanice.webk.cz nebo v papírové podobě přímo v knihovně. Pro registraci v knihovně je
nyní nutné vyplnit papírovou přihlášku, pro čtenáře do 15 let je nezbytný souhlas zákonného zástupce. Přihláška je
samozřejmě také k dostání v knihovně, nebo ke stažení na webu knihovny a obsahuje potvrzení o tom, že jste četli
knihovní řád a budete jej dodržovat. Vyplněnou přihlášku pak stačí donést do knihovny. Čtenářům mladším 15 let
doporučujeme přijít s již vyplněnou přihláškou, aby si knížky mohli vypůjčit rovnou. Na základě přihlášky vám následně bude vydán čtenářský průkaz a sděleny přístupové údaje do vašeho čtenářského konta, do kterého se dostanete
i z pohodlí vašeho domova.
Přílohou knihovního řádu je i platný ceník. Kvůli pozdnímu vracení knížek byly zavedeny poplatky za překročení
výpůjční lhůty a za přestupky proti knihovnímu řádu. Pokud budete knihovní řád dodržovat, budete vracet knížky
v řádném termínu, případně využijete možnosti si výpůjčku prodloužit (až na 90 dní), nebude vás stát půjčování ani

Martinské hody a slavnosti
Slavnosti začínají v sobotu 12. listopadu ve 14
hodin u kostela sv. Wolfganga, kde sehraje
spolek Hroznové kozy malé vystoupení o sv.
Martinovi. Průvod bude pokračovat i s krojovanou chasou z Hnanic do Sklepní ulice, kde
otevřou své sklepy hnaničtí vinaři a nabídnou
nejen mladá vína, ale i vína ročníku 2015. Během odpoledne bude celou obcí za hudebního
doprovodu procházet a tančit krojovaná chasa.
Martinské hody budou zakončeny večerní
zábavou v místním kulturním domě, kde proběhnou i krojovaná vystoupení.

Lampionový průvod
Ve středu 16. listopadu pořádá obec Hnanice
společně s dobrovolnými hasiči již tradiční
Lampionový průvod. Sraz je v 17.00 hodin u
místního pohostinství a povinnou výbavou je
lampion a dobrá nálada.

Adventní tvoření
Pořádá Hnanický spolek Wolfgang v sobotu 9.
prosince v kulturním domě v Hnanicích.

Živý betlém, představení
Poslední letošní akcí nově vzniklého spolku
Wolfgang bude v pondělí 26. prosince hrané
představení spojené s živým betlémem.

Upozornění
Mateřská škola Hnanice bude ve školním
roce 2016/2017 uzavřena v následujících
termínech:
22.12.2016 —3.1.2017,
1 3 .3 .2 0 1 7 — 1 9 .3 . 2 0 1 7 ,
1 .7 . 2 0 1 7 —
14.7.2017 a 31.7.2017—31.8.2017.

korunu. Protože se může stát, že na vrácení knížky prostě zapomenete, první upomínku samozřejmě neplatíte.
Všechny ostatní poplatky jsou spíše symbolické. Veškeré peníze vybrané na poplatcích budou použity na nákup nových knížek.
Také máme nově zřízen externí sklad. Zde máme umístěny některé knížky, které se příliš nepůjčují. U těchto knížek
narazíte při vyhledávání v on-line katalogu na poznámku externí sklad, jedná se především o starší knížky horší kvality. Pokud máte o některou z těchto knížek zájem, knihovnice vám daný titul ráda připraví k vypůjčení. Máme zde
umístěny i knížky vyřazené. Pokud si chcete vybrat některou z vyřazených knížek, je to možné opět pouze po předchozí domluvě s knihovnicí.
Abychom zajistili dostatek kvalitních knížek, využíváme velkou měrou i služeb výměnného fondu se znojemskou
knihovnou. Máte zájem o konkrétní titul, který v naší knihovně chybí? Dejte nám o tom vědět, my se ho pokusíme
obstarat právě prostřednictvím výměnného fondu. Pokud jej budou ve Znojmě mít, rádi vám ho přivezeme. Případně
na vás budeme myslet při budoucím nákupu nových knížek, nebo se jej pokusíme obstarat např. z jiné knihovny,
pokud to bude možné.
Handicapovaným a starším občanům z naší obce, pro které je problém se do knihovny dostat, nabízíme možnost
bezplatné roznášky knih. Tato služba je možná po domluvě s knihovnicí, buďto osobně, nebo na e-mailu knihovna@obechnanice.cz , případně na tel. čísle +420 721 757 411.
Pokud neumíte pracovat s počítačem a rádi byste se to naučili, neváhejte se na nás obrátit. Rády Vás po předchozí
domluvě naučíme základy práce na PC (ostatní podle vašich potřeb a našich schopností (-: ) a individuálně se vám
budeme v naší knihovně věnovat. Tato služba je poskytována také zdarma.
Během měsíce srpna je pro děti připravena Čtenářská noc, která tentokrát proběhne v kulturním domě Hnanice.
Těšit se můžete na knihovnické tvoření, seznámení s některými knihovnickými projekty a mnoho dalších zajímavostí
ze světa knížek. Z organizačních důvodů prosíme o předchozí nahlášení přímo v knihovně, nebo pomocí e-mailu, a to
nejpozději do 5. srpna 2016.
Novinky z knihovny budeme nově umísťovat i do vývěsky u obchodu v Hnanicích. A ještě důležité upozornění na
závěr. Knihovna má otevřeno i o prázdninách, a to beze změn otevírací doby, pouze posledních 14 dní v červenci,
kdy se naše knihovnice bude věnovat dětem na táboře, je připraven záskok. Takže neváhejte a stavte se u nás, věříme, že si z naší nabídky vyberete.
Těšíme se na vás každé úterý od 17.00 do 19.00 a každý pátek od 16.00 do 18.00 hodin.
Bc. Eva Dvořáková a knihovnice Vendula Hrubá

