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Hnanický zpravodaj
Volby 2018
Volby do obecních zastupitelstev se budou konat 5. a
6. října 2018. V komunálních
volbách 2018 může volit
každý svéprávný občan
České republiky, který dosáhl v době konání voleb věku
18 let. V případě komunálních voleb volič obdrží jediný
hlasovací lístek. Každý volič
má tolik hlasů, kolik je členů
zastupitelstva. Pro obec
Hnanice je počet zastupitelů
stanoven na sedm.
Obálku s hlasovacími lístky
dostane každý volič do
schránky ve svém trvalém
bydlišti nejpozději tři dny
před začátkem voleb. Spolu s
volebními lístky najde volič v
obálce i instrukce ke správnému vyplnění. Hlasovací
lístky si může volič vyžádat i
v samotné volební místnosti.
V případě závažného zdravotního důvodu může volič
požádat obecní úřad o hlasování mimo volební místnost za voličem přijdou dva členové volební komise s přenosnou hlasovací schránkou.
Informace pro kandidáty
do zastupitelstva obce
V souladu s § 21 odst. 4
zákona č. 491/2001 Sb.,
je stanoven potřebný počet
podpisů v obci Hnanice na
petici podporující kandidaturu nezávislého kandidáta
na 19, a pro sdružení nezávislých kandidátů je to 26
podpisů.
Kandidátní listiny se podávají
pracovníkům Městského
úřadu Znojmo, nejpozději do
31.7.2018, do 16.00 hodin.
Volič je oprávněn podepsat
více petic pro volby do téhož
zastupitelstva obce. Podpisy
kandidátů samých se nezapočítávají.

Vážení spoluobčané,
v úvodu chci poděkovat zastupitelům,
zaměstnancům, ale i všem spolupracovníkům obce za práci v tomto volebním
období, které již za pár měsíců skončí.
Poděkování samozřejmě patří i všem
zastupitelům před námi, na jejichž práci
jsme navazovali. Bohužel se nám ještě
nepodařilo hlavní projekty (komunikace
ve sklepní ulici a chodník kolem hlavní
komunikace) dokončit, ale doufám, že
už je to jen otázka času.

U sklepní ulice se čeká na uložení elektrických kabelů do země a u chodníků
jsme museli žádost o dotaci odložit z
toho důvodu, že část pozemku nepatří
obci. Uložení kabelu bude provedeno na
náklady provozovatele energetické sítě.
Na užití pozemku pod částí chodníku
jsme již uzavřeli smlouvu. Letos ještě
s využitím dotací opravíme komunikaci na
ul. Okružní a uděláme novou střechu na
hasičské zbrojnici. Opravovat se bude
také parkoviště před budovou mateřské

školy.
Ve zpravodaji Vás mimo jiné pozveme na
ukázku tvarování a řezu ovocných stromů, pochlubíme se dobrovolnickou akcí
Ukliďme Česko a ohlédneme se za
úspěšnými Babskými hody. V samostatném článku se také dozvíte více informací k nastávajícím volbám. Přeji Vám
příjemné čtení.
Bc. Martin Dvořák

Ukliďme svět, ukliďme Česko
Více než 76 000 dobrovolníků při letošních jarních úklidech sesbíralo přes
1 000 tun odpadů na 1 928 místech v celé České republice. I díky nádhernému jarnímu počasí letos vyrazilo zlikvidovat černé skládky i drobný nepořádek více dobrovolníků než v předchozích letech a beze zbytku naplnili motto
letošních jarních úklidů - Každý kousek se počítá. Nasbíraných kousků bylo
odhadem nakonec na 3,5 miliónu.
V obci Hnanice jsme se k této akci připojili již počtvrté a vždy se sešlo kolem
dvaceti lidí. Úklidy jsou poslední roky díky spolku Hnanický babinec opravdu
stylové. Společná fotografie z loňského roku, která byla pořízena před úklidem, se dokonce dostala na celorepublikovou kampaň. Ještě dnes ji najdete
na webových stránkách www.uklidmecesko.cz.
Při samotném úklidu se vždy rozdělíme do několika skupin a vyrážíme do obce a okolí sbírat nepořádek. Od organizátorů Ukliďme Česko po registraci obdržíme pytle na odpadky a pracovní rukavice. Plné pytle s odpadky se ponechávají někde u silnice na
viditelném místě, svoz a likvidaci odpadu zajišťuje obec Hnanice. Sbíráme dvě až tři hodiny a byli bychom rádi, kdyby účastníci
akce po jejím skončení společně poseděli u malého občerstvení v obecní pergole. Výsledkem je opravdu čistší okolí a sám si teď
díky tomu více všímám pohozených odpadků. Příjemné je i samotné setkání lidí a procházka s dobrým úmyslem. Hlavním přínosem je však asi to, že příkladem jdeme těm nejmenším. Věřím, že nikdo se sbírajících již nic nezahodí. Jedno z dětí dokonce bylo
odměněno nálezem bankovky 200,- Kč, sbírat se vyplácí :-)
Pro ty, kterým není lhostejný stav prostředí, ve které žijeme, je tu aplikace ZmapujTo.cz, pomocí které mohou hlásit výskyt nejen
černých skládek, ale i řady dalších nešvarů a problémů ve svém okolí. Tato hlášení se dostanou jednak k příslušným obcím, jejichž
území se týkají, ale mohou být rovněž využita pro úklidové akce.

Květinový den
Dne 16.5.2018 se žáci Školní družiny Základní
školy Šatov zapojili do 22. ročníku Květinového dne - Ligy proti rakovině. V obcích Hnanice, Šatov a Havraníky děti nabízely kytičky
měsíčku lékařského. Bylo prodáno 350 kusů
kytiček a celkový výtěžek činil 9565,- Kč.

Kalendář akcí
Svatohubertská mše svatá

Stříhání sadu a jeho zpřístupnění veřejnosti
Územní rada Českého zahrádkářského svazu ve Znojmě a Obec Hnanice si Vás dovolují pozvat na praktickou ukázku tvarování a řezu ovocných stromů se zaměřením na meruňky a třešně, která se bude konat v pomologickém
sadě Obce Hnanice ve čtvrtek 26. července 2018 od 16.00 hodin. O odborný dohled se tradičně postará Ing. Zdeněk Simek. Před vstupem do sadu Vás určitě zaujmou barevné pomologické tabule starých odrůd. V samotném sadě
jsou stromy jádrovin, červených, modrých i teplomilných peckovin a keře bobulovin. Meziřadí ovocných stromů je
zatravněné, jen s úzkými příkmenými pásy pod korunami stromů. S sebou si vezměte dobré zahradnické nůžky,
případně pilky nebo pákové nůžky. Sejdeme se za každého počasí. Ukázka se pořádá vždy dvakrát ročně, bez účastnického poplatku.
Obecní sad bude nově každou sobotu v době od 13.00 do 15.00 hodin zpřístupněn pro veřejnost. Otevřena bude
branka ze strany u ČOV, kde jsou také umístěny informační tabule. V sadě si všechno můžete zblízka prohlédnout a
samozřejmě také ochutnat, ovoce postupně dozrává.

Členové mysliveckého spolku Daníž vás
srdečně zvou na mši svatou slouženou ke cti
sv. Huberta, patrona myslivců a lesníků.
Svatohubertská mše se bude konat v sobotu
20.10.2018 v kostele sv Wolfganga v Hnanicích. Odsloužena bude za doprovodu trubačů SLŠ Písek a uskuteční se k poctě české
myslivosti a přírody, za živé i zemřelé myslivce a lesníky.

Lampionový průvod
Obec Hnanice společně s dobrovolnými
hasiči Vás všechny srdečně zvou na Lampionový průvod, který se bude konat 16. listopadu 2018 v 17.00 hodin. Sraz je u kostela
sv. Wolfganga a doporučenou výbavou je
lampión a dobrá nálada. Vzít si můžete buřty
na opékání a bude nachystáno i něco na
zahřátí. Pro odvážné děti bude připravena
stezka odvahy.

Koštování mladých vín a
krojované hody
V sobotu 10.11.2018 se ve sklepní ulici
uskuteční Hnanické koštování mladých vín.
V místních sklípcích tak budete moci ochutnat mladá vína letošního ročníku.
Ve stejný den se také uskuteční tradiční
krojované martinské hody. Hody budou
zahájeny předáním hodového práva starostou obce před obecním úřadem a po celé
odpoledne bude chasa za doprovodu muziky
zvát na večerní zábavu.

Upozornění
Podomní prodej
Upozorňujeme občany, že v poslední době
se opět rozmohl podomní prodej energií. V
obci Hnanice je prodej zboží a poskytování
služeb mimo provozovny zakázáno. V případě , že se s podomním prodejem setkáte,
oznamte tuto skutečnost na obecní úřad,
případně přímo Policii ČR na linku 158.

Změna otevírací doby
knihovny
Nově je otevírací doba obecní knihovny Hnanice v pondělí a čtvrtek vždy od 17.00 do
19.00 hodin.

Obec Hnanice v roce 2017 vytřídila a předala k využití 14,911 tun
odpadu. Od společnosti EKO-KOM, a.s. jsme za třídění odpadu
obdrželi 51.633,- Kč. Přispěli jsme rovněž ke zlepšení životního
prostředí a snížení "uhlíkové stopy", úspora představuje emise CO2
- 17,775 tun a úspora energie - 493 502 MJ.

Babské hody
Spolek Hnanický babinec uspořádal v sobotu 30. června již své čtvrté taneční odpoledne s vystoupeními. Letošní
Babské hody opět zahájil úvodním slovem pan Josef Šimůnek. O hudební doprovod se postaralo Duo Dreams ze
Znojma. Na hodech nechyběly stánky s občerstvením, místními víny a báječnými domácími Babskými koláčky. Tentokrát zde kromě toho byly i stánky s hračkami pro děti a také např. cukrovou vatou. Vstupné bylo dobrovolné. Po
prvním tanečku hnanických žen následovalo vystoupení dívek a dětí. Taneční vystoupení Spolku Hnanický babinec se
několikrát opakovala, ale vždy si pro nás účinkující ženy připravily nějaké překvapení. Secvičeno bylo několik různých
tanečků a o zábavu a vtip opravdu nebyla nouze. Vystoupila také skupina NAZAR a večer byla k vidění i ohnivá
show. Jsme pyšní na to, jak šikovné ženy (a jejich partnery) u nás v obci máme. Už teď se můžeme na příští rok
opravdu těšit.

