
 

 

Vážení spoluobčané, 

na konci roku opět vychází další číslo 

zpravodaje a já se vám v něm budu 

snažit předat některé důležité informa-

ce. První co mě napadá, je poděkování 

za všechny uskutečněné akce v obci. 

Budu se asi již opakovat, ale všichni co 

něco organizují ví, že je to opravdu 

řehole. Proto děkuji organizátorům, že 

to nevzdávají a také děkuji všem, kteří 

se zúčastňují. Letos nás čeká ještě Po-

slední leč a Vánoční vycházka, pozvánky 

najdete na druhé straně zpravodaje. V 

novém roce se hned v lednu bude konat  

myslivecký ples a možná bude následo-

vat i rybářský. 

Všechny připravované akce včas zveřej-

ňujeme na webových stránkách obce. 

Najdete tam také všechny dokumenty 

spojené s financováním, usnesení zastu-

pitelstva a také zápis ze samotných 

jednání. Určitě se vyplatí sledovat úřed-

ní desku. Na posledním zastupitelstvu 

byla schválena cena vodného a stočného 

na rok 2018. Byla schválena nejnižší 

možná cena (32,- Kč vodné a 33,50 Kč 

stočné bez DPH) dle vypracované 

kalkulace, která je zveřejněna na úřední 

desce. 

Výše poplatku za provoz systému shro-

mažďování, sběru, přepravy, třídění, 

využívání a odstraňování komunálních 

odpadů  byla schválena pro rok 2018 

opět ve výši 500,- Kč na osobu. V souvis-

losti s odpadem patří všem třídícím velké 

poděkování. Složka tříděného odpadu v 

roce 2017 i díky zavedení třídění „od 

domu“  znatelně stoupla. Za vytříděný 

odpad dostáváme příspěvek ve výši něko-

lika desítek tisíc od firmy EKO-KOM. 

Hlavní je ale snížení množství komunální-

ho odpadu a nákladů obce, tedy nás 

všech. Prosím tedy také o to, aby jste 

využívali kompostéry a kompostiště u 

skladu zahradní techniky a nedávali do 

popelnic biologický odpad. Platíme za 

každou vyvezenou nádobu a za uložení 

zváženého množství odpadu na skládce. 

Do budoucna chceme zavést systém s  

finančními bonusy pro ty co třídí a zmen-

ší podíl směsného odpadu ze své domác-

nosti.  Svozový kalendář odpadu je přílo-

hou tohoto zpravodaje a je možné ho 

také stáhnout na webových stránkách 

obce. 

Společně se zpravodajem jste také do 

schránek dostali informační a propagační 

skládací leták o obci Hnanice. Vydala ho 

Správa Národního parku Podyjí, autoři 

textů jsou Jan Kos, Petr Lazárek, Anna 

Maixnerová a Petr Vančura. Vydán byl s 

dotací Ministerstva  prostředí. 

Na přelomu října a listopadu již vyrostla 

na Havranickém vřesovišti nová ohrada 

pro exmoorské poníky. Divocí koně by 

lokalitu měly začít spásat už na počátku 

příštího roku a pomohou tak udržovat 

toto jedinečné území. 

V lednu se uskuteční prezidentské volby. 

První kolo prezidentských voleb se 

odehraje 12. a 13. ledna 2018. Pokud 

žádný kandidát nezíská nadpoloviční 

počet hlasů, uskuteční se 26. a 27. ledna 

2018 druhé kolo.  

 

Aby pro Vás byl rok 2018 úspěš-

ný, aby starostí, které život přiná-

ší, bylo co nejméně, a abyste při-

cházející rok prožili ve zdraví a 

spokojenosti, Vám přeje starosta  

 

Bc. Martin Dvořák. 
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Hnanický zpravodaj 

Na webových stránkách 

najdete v  sekci kronika, 

zpravodaj mimo jiné i do-

slovný přepis kroniky psané 

v letech 1949—1957, origi-

nál je uložen ve Státním 

okresním archivu ve Znojmě. 

Tato kronika je opravdu 

poutavé čtení, viz. malá 

ukázka.    

V roce 1945 se hodně používa-

lo zbraní. Každou chvíli byly 

slyšet výstřely z pušek nebo ze 

samopalů, a také občas zahvíz-

dala kulka, letící někde poblíž 

pracujících na poli. Tehdy 

chodily mimo hlídek pohraniční 

stráže též hlídky vojenské, vždy 

dva muži.  Dobrovolně  chodil  

po  hranicích  katastru též  

Sova  Alois.  Měl  jen  osm 

měřic polí a  byl svobodný, tak 

měl volného času  nazbyt.  

Mimo toho  zabýval se také 

myslivostí. Často se mu přihodi-

lo, že někoho chytil, který šel 

přes hranice bud se zprávami, 

nebo němce, kteří utíkali před 

českou spravedlností. Při tom 

ovšem  někdy  přišlo  k pře-

střelkám,  s pistolí  nebo  

puškou.  Jednoho  střílejícího 

pronásledovali se Šmerdou 

Bohumilem až ke hranici. 

Přičiněním Sovy, byl chycen 

muž, který tři dny se ukrýval v 

bunkrech  a  byl  chycen  v 

bunkru u křižovatky k Devíti 

mlýnům. Za nedlouho byla 

chycena i devítičlenná tlupa 

němců. Byl také zastřelen, 

podle dokladů, nějaký Kroupa 

před bývalou hospodou č.p.7. 

Toto zabití se podobalo souboji. 

Bývalý příslušník Svobodové 

armády, národní správce  ze  

Šatova,  měl ruce v kapsách,  

když  u Kroupy  vyptával,  proč  

přešel hranice.  Když  Kroupa  

rychle  hmátl  do  kapsy,  

Svobodovec jej střelil,  ranou z 

kapsy. Byl ihned mrtev a po-

chován na Hnanickém hřbito-

vě. Přišla však komise k vyšet-

řování tohoto případu a proto 

musel být ještě vyhrabán. Podle 

zjištění, měl Kroupa u sebe tři 

legitimace a přenášel přes 

hranice různé dopisy. Němec-

kých peněz měl u sebe větší 

množství. V roce 1945 přechá-

zely různé živly přes hranice z 

obou stran. Odtud utíkali němci 

před zákonem, pašovaly se 

valuty a cenné věci. Z rakous 

zase přicházeli Češi i Poláci, .... 

Střípek z kroniky 

Mateřská škola—krabice od bot 

 

Letos jsme se poprvé zapojili do projektu "Krabice od bot aneb děti darují dětem na Vánoce..." Děti s rodiči donesli různé 

dárky pro děti a krabice od bot. Hračky jsme rozdělili do krabic a zabalili. Celkem jsme zabalili 18 velkých dárků, které 
poputují do Dětského domova ve Znojmě. Doufáme, že se dárky budou líbit a děkujeme všem, co se zapojili. 



 

 

Štěpánská Poslední leč 

Kalendář akcí 

Myslivecký spolek Daníž-Chvalovice Vás zve 
na Štěpánskou poslední leč, která se uskuteč-

ní v úterý 26. prosince 2017 od 15:00 do 
23:00 hodin v kulturním domě v Hnanicích. 
Hudba k tanci i poslechu je zajištěna. K ob-

čerstvení bude guláš a řízky z divočáka, víno, 
pivo a destiláty. Vstup je zdarma, připraven je 
program na celý večer. 

     Vážení občané, uživatelé obecního vodovodu a kanalizace, důrazně upozorňuji, že srážkové vody vzniklé na 

nemovitosti odběratele je zakázáno vypouštět do splaškové kanalizace. Každý uživatel kanalizace, který vypouš-

tí srážkové vody do splaškové kanalizace, porušuje provozní řád kanalizace. Žádám všechny uživatele splaškové 

kanalizace, kteří snad i z neznalosti napojili dešťové svody do naší splaškové kanalizace, aby toto neprodleně v 

co nejkratší době odstranili. Nedodržováním výše uvedeného se dopouštějí přestupku podle ustanovení § 32, 

odst. 4 ), písm. f) zákona č. 274/2001 Sb. o vodovodech a kanalizacích. Za tento přestupek zákon stanoví poku-

tu do výše 200 000,- Kč. Splašková kanalizace je postavena jako oddílná pouze na splaškové vody z domácností, 

to je WC, kuchyně a koupelny, popř. prádelny. Důsledkem nátoku balastních vod dochází k hydraulickému 

přetížení čistírny odpadních vod, dochází k tzv. vypláchnutí ČOV a tedy odplavení všech bakterií, které odpad-

ní vody čistí. K obnovení funkce ČOV je třeba obrovské množství elektrické energie za účelem provzdušnění 

odpadních vod v aktivačních nádrží (kyslík, který podporuje množení bakterií), případně dovezení nového 

aktivního kalu.  

     Pro doplnění ještě připomínám, že do kanalizace nepatří ani veškeré tuky, vlhčené látkové ubrousky a jiné 

nerozložitelné předměty.  

Nová pravidla pro národní parky 

Upozornění 

Obecní úřad bude zavřený z důvodu čerpání 

dovolené od 22. do  29. prosince včetně. 
Žádáme proto občany, aby své závazky vůči 
obci uhradili do 21.12.2017 do pokladny 

úřadu, nebo do konce roku na obecní účet.  

     Dnem 1. června 2017 nabyla účinnosti novela č. 123/2017 Sb., 

kterou se mění zákon č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny. 
Území národních parků se nově člení do čtyř zón - zóny přírodní 
(bezzásahové), zóny přírodě blízké, zóny soustředěné péče o přírodu 

a zóny kulturní krajiny (zastavěná území a okolní kulturní krajina). V 
každé ze čtyř zón mohou být klidová území, kterými ale bude možné 
vést turistické trasy. Stanovené zóny nebude možné po jejich 
schválení (viz níže) po řadu let měnit, národním parkům tak novela č. 

123/2017 Sb. přináší zejména stabilitu, protože budou nejméně 15 let 
dopředu vědět o případných změnách. Novela také obecně upravuje 
možné vymezení turistických cest, tras a míst pro táboření nebo pro 

splouvání řek. Dále pak zákon nově obsahuje ustanovení o výkonu 
práva myslivosti a rybářství v národních parcích nebo o nakládání s 
lesy či zemědělskými pozemky v národních parcích. Stát nebude 

moci prodávat žádné své pozemky na území národních parků a na pozemky jiných majitelů získá předkupní 
právo. 
     Začali platit nové takzvané základní a bližší ochranné podmínky národních parků. Ty základní jsou pro 

všechny parky stejné, bližší ochranné podmínky pak reflektují specifika ochrany přírody v jednotlivých 
národních parcích. Oproti stávající praxi bude tak na celém jejich území nově platit například zákaz pořádání 
ohňostrojů a používání zábavní pyrotechniky. Novinky platí i pro drony. Pro ně bude dle základních 

ochranných podmínek platit zákaz létání mimo zastavěné a zastavitelné části obcí (tedy ve volné krajině). 
Novela tak reaguje na technologický vývoj, který za 20 let od vzniku původního zákona o ochraně přírody a 
krajiny výrazně pokročil. Chrání tím zejména druhy citlivé na hluk i samotný pohyb dronu, a to především v 
době hnízdění. Na druhou stranu, pokud to bude ve veřejném zájmu nebo let prokazatelně nezpůsobí škody 

na přírodě, je možné i pro drony získat výjimku. Tu budou udělovat správy národních parků. Houby a lesní 
plody budou moci lidé sbírat nadále naprosto stejně všude tam, kde doposud mohli, v tomto 
novela nic nemění. 

     Díky novele zákona čeká návštěvníky v budoucnu i volnější pohyb v národních parcích. Nová pravidla pro 
parky totiž ruší plošný zákaz vstupu mimo vyhrazené stezky v 1. zónách národních parků a zavádí institut tzv. 
klidových území. V nich pak bude možné vyhrazováním cest či udělováním výjimek pro část území regulovat 

pohyb návštěvníků pouze v nezbytně nutné míře a to vždy s ohledem na potřeby ochrany přírody. Novou 
zonaci a s ní i vymezení klidových území je však nejprve nutné navrhnout, dojednat a schválit. Na zahájení 
procesu dohadování nových zón s radou národního parku dává zákon 2 roky. Proto se pro návštěvníky nyní v 

této oblasti nic zásadního zatím nemění. Pro návštěvníky do vyhlášení nové zonace a klidových území platí 
zákaz vstupu mimo vyhrazené stezky v dosavadních 1. zónách národních parků, v ostatních zónách je pohyb 
neomezený. Aktuální informace o omezeních a pravidlech chování v národních parcích najdou návštěvníci v 

návštěvním řádu parku, který se též v nové podobě bude připravovat 

     Samotná obec Hnanice se nenachází na území Národního parku Podyjí, je pouze součástí 

ochranného pásma. Zvýšené ochranné podmínky se týkají pouze území NP Podyjí.  

Balastní vody v čističce odpadních vod 

Prázdniny v MŠ 

22.12.2017 - 02.01.2018 

05.02.2018 - 11.02.2018 
16.07.2018 - 31.08.2018 

Knihovna 

Opětovně bychom Vás chtěli pozvat do kni-

hovny obce Hnanice, která jak většina z vás již 

ví, je nově umístěna v zasedací místnosti obec-

ního úřadu. Místnost je zrekonstruována a 

chceme ji využívat také  například i na přednáš-

ky a diskuze. Slíbenou máme již přednášku od 

ředitele Správy Národního parku Podyjí o 

Exmoorském pony. Koně by již měly být v 

lednu volně v ohradě.  

V knihovně máme spoustu zajímavých nových 

knížek, těšíme se na Vás. Otevřeno je každé 

úterý od 17.00 do 19.00 hodin a pátek od 

16.00 do 18.00 hodin. 

Vánoční vycházka 

Zveme Vás na již tradiční vánoční vycházku 

ke Svatým kamenům. Sraz je 24. prosince 

2017 v 10.30 hodin u kostela sv. Wolfganga. 

Novinky e-mailem 

Uzavření obecního úřadu 

Pokud chcete včas vědět o nově zveřejněných 

informacích na webových stránkách obce Hna-

nice, pošlete ze svého e-mailu text "registrace" 

na email info@obechnanice.cz. Odběr novinek 

jde kdykoliv zrušit zasláním textu "ruším regis-

traci". 

Varování před podomním prodejem 

     Varujeme před podomním prodejem, množí se případy, že se 

prodejci odvolávají na vymyšlené povolení z obecního úřadu, případ-

ně na povolení od starosty obce.  

V obci Hnanice máme platnou vyhlášku, která zakazuje podomní 

prodej. Nenechte na sebe vyvíjet nátlak! Podomní prodejci mají 

často příjemné vystupování a vzhled a snaží se navodit takovou 

atmosféru, aby mohli velmi dobře promyšleným a naučeným jedná-

ním získat zákazníka za každou cenu na svou stranu. Neposkytujte 

cizím lidem své osobní údaje či údaje z vaší faktury! Nepodepisujte 

nic na chodbě svého domu! Nechte si na svá rozhodnutí čas! Slibo-

vaná úspora nebývá reálná a může obsahovat skryté poplatky!  

Myslivecký ples 

MS Daníž Vás srdečně zve na myslivecký ples 

v KD v Hnanicích, který se koná dne 

20.1.2018. K tanci a poslechu zahraje skupina 

Habakuk, bohatá tombola a občerstvení 

zajištěno. Vstupné je 100,- Kč, začátek ve 

20.00 hodin 


