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SLOVO STAROSTKY
Vážení a milí spoluobčané,
vzhledem k tomu, že již tento měsíc budou volby do zastupitelstva obce, je tento
informáček poslední, který píši.
Začátek v této funkci nebyl vůbec lehký, neboť nebylo nikoho, kdo by mi pomohl a
poradil. V té době jsem se naučila nejvíc a získala jsem mnoho nových zkušeností. I
přesto, že tyto zkušenosti byly často nepříjemné, práce mě bavila.
Chtěla bych se zmínit o některých požadavcích, které byly na mne v této práci
kladeny: mít základní znalosti angličtiny a němčiny, znalost práce s PC a schopnost
vyřizování administrativních záležitostí, základní znalosti tvorby www stránek, znalost
organizační struktury státní správy a orientace v zákonech. Samozřejmě jsem za dobu
svého působení ve funkci udělala i nějaké chyby, ale nikdo není bezchybný a také platí, že
kdo nic nedělá, nic nezkazí.
Nebudu zde vyjmenovávat vše, co jsem postavila a zrekonstruovala, protože to
můžete vidět sami kolem sebe. Chtěla bych upozornit, že vše je korektně schváleno státní
správou a zkolaudováno! To znamená, že na provedených stavbách nebyla nalezena
žádná závada. Tento nebo příští měsíc bude provedena pravidelná kontrola účetnictví
(audit).
Tento rok jsem získala 50 000,- Kč pro Sbor dobrovolných hasičů Havraníky a 93
000,- Kč na opravu vozovek z Programu obnovy venkova.
V této práci jsem začala s částkou 1 000 000,- Kč a za čtyři roky jsem sehnala pro
obec cca 22 000 000,- Kč. V současné době máme úvěr u Komerční banky na
rekonstrukci rybníka, ale ten bude vyrovnán nejpozději do května příštího roku, kdy nám
přijde pozastávka dotace za kanalizaci a rybník od Státního fondu životního prostředí a to
v hodnotě cca 3 000 000,- Kč.
Děkuji všem milým lidem za jakoukoliv podporu a pomoc, kterou mi během mého
starostování poskytli a kdybychom se už „neviděli“, přeji všem hodně zdraví, štěstí a
úspěchů.
ODSTRANĚNÍ SKLÁDKY NA ÚZEMÍ PŘÍRODNÍ PAMÁTKY SKALKY

Tento rok jsme dostali další dotace na odstranění skládky na území přírodní památky
Skalky od Krajského úřadu Jihomoravského kraje – odbor životního prostředí, a to částku
206 075,- Kč.
Dotace budou po domluvě s výše uvedeným odborem použity na vyčištění bývalého
lomu u silnice.
STAVBA NOVÉ AUTOBUSOVÉ ZASTÁVKY
Stavba nové autobusové zastávky se provádí za přispění firmy Mon servis,s.r.o.,
která již několik let provozuje v naší obci směnárnu.
Směnárna i autobusová zastávka budou umístěny v této nové budově, která je sice
majetkem obce, ale bude pronajímána výše uvedené firmě dle smlouvy o nájmu
nebytových prostor za částku 8 000,- Kč ročně po dobu 10 let.
V nové zastávce platí zákaz kouření, odhazování odpadků a jiného znečišťování a
také zákaz vylepování plakátů.
KAŽDÉ POŠKOZENÍ SE TRESTÁ!
VOLBY DO ZASTUPITELSTVA
Volby do zastupitelstva obce se konají ve dnech 20.-21. října 2006. Volební místnost
je na Obecním úřadě.
INTERNET
Vážení spoluobčané,
v průběhu srpna jste dostali do svých poštovních schránek informační letáky s
dotazníky, které měly sloužit jako předběžné přihlášky pro zájemce o připojení k internetu
pomocí obecní sítě. Jsme příjemně překvapeni zájmem o tento způsob připojení.
Jak to tedy s připojením k internetu nyní vypadá? Situace se bohužel poněkud
zkomplikovala tím, že nám majitel sloupů el. vedení, firma Eon, nepovolila umístění
zařízení potřebných k provozování sítě založené na optických vláknech. Naskytla se však
možnost nahradit původně plánovanou optickou síť vysoce kvalitní sítí bezdrátovou,
provozovanou v pásmu 5,4 – 5,7 GHz, která bude umožňovat dodržení všech slibovaných
parametrů (přenosová rychlost, cena, možnost internetové telefonie atd.). Pro zasvěcené:
jednalo by se o použití systému Motorola Canopy se čtyřmi přístupovými body (AP),
umístěnými zřejmě na kostelní věži. U zákazníka je pak umístěna anténa ve formě
plastové krabičky o rozměrech cca 30 × 9 × 9 cm.
Vše nyní závisí na schválení naší žádosti o změnu použité technologie
Ministerstvem informatiky. Doufejme, že se brzy dočkáme odpovědi a budeme moci začít
síť budovat. Výstavba sítě by pak měla být velmi rychlá v porovnání s optickými kabely.
Podmínkou získání dotací z MI je zprovoznění sítě a napojení uživatelů do konce roku
2006.
Prosíme všechny, kteří mají zájem o připojení k internetu (třeba i do budoucna, tedy
ne tento rok), a ještě nevyplnili náš dotazník, aby tak případně učinili a odevzdali jej na
obecním úřadě.
Všem, kteří se přihlásili či přihlásí (i pro budoucí připojení), bude v případě
schválení MI zdarma umístěna na domě zákaznická anténa. V bytových domech se bude
připojení řešit umístěním jedné antény např. na střeše domu a následně kabelovým
rozvodem přípojek po domě. Konkrétní podmínky připojení (termín, umístění antény atd.)
budou zájemcům sděleny, jakmile budou známy.
Tomáš Šalomoun, řešitel projektu

NÁDRŽ HAVRANÍKY – STANOVISKO PROJEKTANTA K PROVEDENÉ STAVBĚ
Stavební úpravy nádrže v obci Havraníky byly realizovány za podpory Evropského
fondu pro regionální rozvoj a ze Státního fondu životního prostředí.
Získání dotací z těchto fondů je vázáno na ekologický přínos navržených úprav.
Z tohoto důvodu nebylo možno navrhnout jiné opevnění břehů nádrže, než přírodě blízkým
způsobem, tj. v daném případě kamennou rovnaninou na sucho. V žádném případě
nebylo možno použít tzv. tvrdého opevnění, jakým je beton, kamenné zdivo na
cementovou maltu apod. Je však mít na paměti, že opevnění z kamene na sucho je
v prvním období náchylné na poškozování svévolnými zásahy, zejména dětí. V pozdějších
letech je však již stabilita konstrukce vlivem prokořenění travinami dostatečně odolná.
Poškozovat vodní dílo je zakázáno ze zákona (§58 vodního zákona).
Pro plnění ekologických funkcí nádrží je požadováno ploché mělké litorální pásmo
alespoň na 20% plochy nádrže. Současně je striktně omezen chov ryb v nádrži a jiné
aktivity. Chov ryb je možný pouze tzv. extenzivním způsobem, tj. na základě přirozené
úživnosti nádrže. Přikrmování rybí obsádky nebo hnojení rybníka za účelem zvýšení jeho
úživnosti podléhá povolení výjimky ze zákona (§ 39, odst. 7 zákona č. 254/2001 – vodní
zákon). Tato výjimka k rybníku nebyla ani nebude vydána. Velikost a složení rybí obsádky
v nádrži je vždy nutno konzultovat s orgánem ochrany přírody, kterým je v tomto případě
Správa NP Podyjí. Vysazování ryb do prostoru horního mokřadu je zcela vyloučeno.
Jakékoliv porušování podmínek smlouvy o poskytnutí podpory (napři. svévolné
vysazování ryb, narušování vegetace aj.) i ze strany občanů, může znamenat ztrátu
podpory a z toho plynoucí povinnost navrácení nemalé dotace (cca 1,5 mil. Kč).
Jaromír Parolek, autorizovaný technik pro stavby vodního hospodářství a krajinného
inženýrství
INFORMACE V NAŠÍ OBCI POMOCÍ SMS ZPRÁV
Řada z Vás již dostává od obecního úřadu důležité informace pomocí SMS zpráv.
Systém vyrozumívání obyvatelstva pomocí SMS zpráv byl nyní vytvořen v rámci celého
Jihomoravského kraje a naše obec se do tohoto systému také zapojila.
Pro všechny, kteří jsou již nyní k odběru informací pomocí SMS zpráv přihlášeni, se
nic nemění, tedy nemusejí se znovu přihlašovat.
Pro všechny, kteří ještě k odběru SMS zpráv nejsou přihlášeni, se změní
přihlašovací SMS zpráva. Chcete-li tedy dostávat informace např. o hrozících
povětrnostních vlivech (vichřice, přívalové deště, povodně, atd.), havarijních stavech
v dodávkách elektrické energie, plynu, vody, o plánovaných přerušeních jejich dodávek,
ale i řadu dalších důležitých informací, napište, prosím, SMS zprávu ve tvaru:
JMK mezera HAVRANIKY mezera INFORMACE mezera ANO mezera
PRIJMENI mezera JMENO mezera CISLO POPISNE
(můžete psát i malými písmeny; vše ale pište bez diakritiky). Příklad SMS zprávy:
jmk havraniky informace ano novak stepan 20
Tuto zprávu odešlete z Vašeho mobilního telefonu na číslo 900 77 03. Cena této
odeslané SMS zprávy je 3,- Kč vč. DPH. Ihned obdržíte zpětnou SMS zprávu potvrzující,
že jste do seznamu odběratelů informací zařazení.
Zasláním SMS zprávy dáváte současně souhlas s tím, aby Vám byly zasílány
informace i od dalších subjektů zapojených do integrovaného záchranného systému,
případně dalších subjektů jako např. elektrárenské, plynárenské, vodárenské společnosti.
Protože je pro Vás posílání SMS zpráv zcela dobrovolné, pokud budete chtít
kdykoliv ukončit odběr informací, pošlete, prosím, na číslo 900 77 03 SMS ve tvaru:

JMK mezera HAVRANIKY mezera INFORMACE mezera NE
Ihned obdržíte zpětnou SMS zprávu potvrzující, že jste ze seznamu odběratelů
informací vyřazení.
Chcete-li zjistit, jaký je stav Vašeho přihlášení k odběru informací, pošlete-li na číslo
900 77 03 SMS zprávu ve tvaru:
JMK mezera HAVRANIKY mezera INFORMACE mezera STAV
Informace, které Vám budeme zasílat, jsou pro Vás bezplatné. Vy zaplatíte jen
zaslání přihlašovací či odhlašovací SMS zprávy za 3,- Kč (vč. DPH).
Partnerem projektu je Jihomoravská plynárenská, a.s.
Službu technicky zabezpečuje KONZULTA Brno, a.s. Veveří 9, 602 00 Brno,
horká linka 541 128 530, hotline@sms-operator.com. (Pro operátora Telefónica O2 je
služba zajišťována ve spolupráci se společností Tanger computersystems, s.r.o.)
OZNÁMENÍ O ZMĚNĚ PROVOZOVATELE
Dnem 1. 8. 2006 uzavřel Svazek obcí Daníž – vodovody, sdružující obce Havraníky,
Hnanice a Šatov, smlouvu o provozu vodovodů, o nájmu a podnájmu vodovodů, o správě
majetku vodovodů a o rozvoji vodovodů s Vodárenskou akciovou společností, a. s., divize
Znojmo. Tato firma od 1. 8. 2006 zabezpečuje pro obce svazku provozování vodovodů,
tzn. kromě jiného i poruchovou službu a vypracovává závazná vyjádření k projektům
přípojek pro jednotlivé odběratele.
Hlášení poruch:
Pro všechny obce, ve kterých zajišťuje VAS zásobování vodou, je určena jednotně adresa
a telefonní čísla pro hlášení poruch.
Adresa: Vodárenská akciová společnost, a.s., divize Znojmo, Kotkova 20, 670 25 Znojmo
Telefonní čísla pro hlášení poruch:
denně od 5.00 do 21.00 hod. ….................515 282 567
od 21.00 do 5.00 hod. ….................515 226 046
V rámci poruchové služby jsou předávány informace o přerušení nebo omezení dodávky
vody dotčeným obcím. Při poruchách menšího rozsahu (II. a III. stupeň) informuje VAS
dotčené odběratele ihned po prvním zákroku o předpokládaném čase odstranění poruchy
a způsobu náhradního zásobování vodou, a to dle možností ústně nebo písemným
sdělením do poštovní schránky.
V obci zajistí VAS oznámení o přerušení dodávky vody většího rozsahu (při poruchách I.
stupně) a o způsobu náhradního zásobování vodou odběratelům ve spolupráci s obecním
úřadem, a to způsobem v místě obvyklým.
Dále Svazek obcí Daníž – vodovody schválil na jednání valné hromady dne 29. 6. 2006
zvýšení vodného od 1. 7. 2006 na 11,06 Kč/m3.
Ing. Františka Jahodová, předsedkyně svazku
Doplňující informace:
– smlouva byla prozatím schválena a podepsána na 1 rok.
– VAS instalovala do vodárenské nádrže automatický dávkovač desinfekce s cílem zcela
odstranit „zápach“ vody, na který si někteří občané stěžovali.
– VAS slíbila odkalování vody v Havraníkách, tzn. snížení obsahu nečistot (rzi) ve vodě
v horní části obce.
Jaroslava Šalomounová

