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Kronika se v obci Hnanice přestala psát po zrušení školy a připojení 

obce ke střediskové obci Šatov v roce 1976. V roce 1990 došlo „ze zákona“  
k opětovnému osamostatnění obce. Pro sledování let 1976 až 1990 je proto 

nutno nahlédnout do kroniky obce Šatov. Až do roku 2011 se však bohužel nepodařilo 
zajistit kronikáře, který by oficiálně vedl podrobnou kroniku obce Hnanice. Usnesením 
zastupitelstva č. 131/2011 ze dne 20. září bylo svěřeno vedení kroniky v elektronické 
podobě Evě Pudlowské. 

 
     Krátké představení nové kronikářky:   

  

„Jmenuji se Eva Pudlowská a narodila jsem se 17. dubna 1990 v Praze, odkud jsme se 
přestěhovali do Jičína. Zde jsem vystudovala Masarykovu obchodní akademii a brigádně se začala 
věnovat práci v novinách jako redaktorka Jičínského deníku, kde jsem zůstala téměř dalších pět let. 
Díky novinařině jsem si prošla i prací redaktorky pro internetový portál www.nasetelevize.cz . 
Tyto zkušenosti z oblasti médií ovlivnily i můj výběr vysoké školy.  Na Univerzitě Hradec Králové 
studuji program Mediální studia, obor Literární dokumentaristika a teorie čtenářství. Zejména 
díky předmětům jako je např. Literární archivnictví a Současná čeština se zřetelem k historickému 
vývoji, jsem se začala zajímat o historické prameny. Po přestěhování do Hnanic mi byla nabídnuta 
práce kronikářky. Tuto nabídku jsem přijala s nadšením, neboť je to pro mne obrovská výzva  
a zároveň možnost, jak zachytit život v této malebné obci, kterou jsem si zamilovala hned při první 
návštěvě.“ 

 

Pro návaznost na předchozí období se krátce vrátíme k roku 1990, 
 a to k volbám, od kterých byla správa obce již samostatná.  

Po „sametové revoluci" v listopadu 1989 bylo zřejmé, že Místní národní výbor  
ve střediskové obci Šatov není schopen plně zajistit rozvoj obcí Hnanice a Havraníky, které 
pod něj v té době spadaly. Po sloučení obcí do střediskové obce v Šatově v roce 1976 bylo 
dokonce rozhodnuto, že se z obce Hnanice, která byla do počátku minulého století městysem, 
stane osada Šatov - Hnanice. Naštěstí byla reakce občanů natolik odmítavá, že tento návrh 
neobstál a obec zůstala obcí, i když bez národního výboru. 

Potom uběhlo ještě dlouhých 14 let, než se starobylá příhraniční obec Hnanice, ležící  
v překrásném přírodním prostředí, mohla stát opět obcí samostatnou. 

 
 

Volební období 1990 - 1994     
 
     K prvním volbám do zastupitelstva obce v roce 1990 přicházeli občané  

s pocitem, že se podaří dostat obec na vyšší úroveň, a že se postupně zvýší i životní úroveň  
v obci. Do zastupitelstva byli z řad nezávislých zvoleni Jiří Musil, Zdeňka Kořínková, 
Antonín Havrlík a Josef Kořínek. Z řad ČSL to byli Lubomír Jelínek, František Oselka  
a Zdeněk Sova. Neuvolněným starostou obce byl zvolen Jiří Musil, zástupkyní starosty pak 
Zdeňka Kořínková. Na místo účetní a administrativní pracovnice byla přijata paní Anna 
Juřenová.  

 

http://www.nasetelevize.cz/
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     První zasedání obecního zastupitelstva proběhlo 27. prosince 1990.  
K osamostatnění obce, tedy k odloučení od střediskové obce Šatov, došlo k 1. lednu 1991, 
kdy zároveň vznikl Obecní úřad Hnanice. Kancelář byla zřízena v bývalém skladu vedle 
zasedací místnosti. Toto první jednání se uskutečnilo v době, kdy ještě nebyl Obecní úřad 
Hnanice oficiálně podle zákona zřízen. Zastupitelstvo ještě do konce roku 1990 podalo  
na Okresní úřad ve Znojmě žádosti na výstavbu 
splaškové kanalizace s čističkou, dokončení 
skupinového vodovodu, (který se tehdy budoval již 
několik let, a jehož dokončení bylo v nedohlednu), 
pročištění rybníka, opravu hráze a výstavbu nových 
bytů v obci. Ještě v roce 1991 se podařilo dokončit 
scházející rozvody skupinového vodovodu a zajistit 
finance a zrealizovat akci pročištění obecního 
rybníka.  

 
Naše obec se jako jedna z prvních přihlásila 15. července 1991 k Programu obnovy 

venkova. Při vyhlašování projektu vládou ČR byla obec vybrána spolu s obcí Adršpach  
a Mutěnín ke vzorovému zpracování celého projektu. Pro obec to mělo význam zejména  
v tom, že byl celý projekt hrazen státem. Zpracováním projektu byl pověřen ing. arch. Alfréd 
Knopp z tehdejšího VÚVA Brno a ing. Jan Kruml z Ateliéru obnovy vesnice Brno. V rámci 
tohoto projektu byl zpracován Místní program obnovy venkova, se kterým byli na besedě 
seznámeni občané obce. 

V roce 1991 byl také vyhlášen Národní park Podyjí. Naše obec je jedna ze 13 obcí 
ležících v ochranném pásmu tohoto národního parku.   

      V roce 1992 se začal stavět nový hraniční přechod Hnanice – Mitterretzbach  
a současně s výstavbou přechodu se postupně rekonstruovala silnice II. třídy č. 413  
z Hnanic do Znojma. Obě tyto velké investiční akce byly financovány přímo státem, mimo 
obecní rozpočet. Projekt silnice však nepočítal s výstavbou splaškové  
a dešťové kanalizace, s uložením kabelů ani odsunutím silnice od bytové zástavby. Projekt 
se však podařilo změnit a ušetřit nemalé finance na přívodu kabelů VN  
k nově postavené trafostanici v proluce vedle hasičské zbrojnice.  

 
V roce 1993 byl slavnostně odhalen pomník 

Otmara Chlupa, poručíka 24. pěšího pluku  
ve Znojmě, který padl při obraně státní hranice 
dne 22. září 1938. Při protiútoku, jehož cílem 
bylo vytlačit ordnery za hranice, byl smrtelně 
raněn do hlavy. Pohřeb v rodném Brně se poté 
stal mohutnou manifestací na obranu republiky 
ve dnech těsně před mnichovskou konferencí. 

Pomník je umístěn asi 150 m od státní 
hranice, vpravo u cesty, ve směru od obce.  
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Současně s upraveným projektem silnice byly 
zahájeny projektové práce na splaškovou 
kanalizaci v obci a čističku odpadních vod.  
Na výstavbu čističky odpadních vod a oddílné 
splaškové kanalizace se podařilo zajistit podporu 
ze SFŽP a také bezúročnou půjčku. Do 
zkušebního provozu byla ČOV a celý systém 
splaškové kanalizace uveden v roce 1994,  
za přítomnosti ministra ŽP  ing. Bendy. 

 
V roce 1992 se také začalo s kabelizací sítí nízkého napětí, veřejného osvětlení  

a místního rozhlasu.  I. etapa byla dokončena v roce 1994, a také byla zkolaudována 
rekonstrukce silnice č. 413. Současně s ní byly nově položeny chodníky na ul. Znojemské, na 
nám. sv. Wolfganga a ul. Danižské. 

V roce 1992 byl rovněž zrealizován prodej budovy starého obchodu z majetku obce  
na nám. sv. Wolfganga. Budovu koupily Pozemní stavby Znojmo a zrekonstruovaly ji  
na penzion. 

 
Dne 1. června 1993 se naše obec přihlásila do Spolku obnovy venkova. Posláním spolku 

je přispívat k rehabilitaci venkova, k obnově a prohloubení společenského a duchovního 
života na venkově, k posílení hospodářské stability a prosperity venkova.  

Dne 6. listopadu 1993 se uskutečnily mimořádné volby do obecního zastupitelstva, 
protože odstoupili tři jeho členové: Lubomír Jelínek, Zdeněk Sova  
a František Oselka.  

Do zastupitelstva byli z řad nezávislých zvoleni Jiří Musil, Zdeňka Kořínková, Josef 
Kořínek, Antonín Havrlík, Pavel Havlíček a Růžena Semančíková. Z kandidátky MDB 
pak Veronika Cilečková, Jiří Horecký a Zdeněk Sova. 

Starostou obce byl jednohlasně zvolen Jiří Musil, zástupkyní pak Zdeňka Kořínková. 
Zároveň došlo i ke změně na místě účetní a administrativní pracovnice. Místo paní 
Křišťálové převzala tuto práci paní Hedvika Rožoková. 

 
 
 
V roce 1993 byla obec Hnanice vybrána  

k reprezentaci ČR v evropské soutěži Programu 
obnovy venkova. Slavnostní vyhlášení výsledků 
soutěže se konalo ve Vídni. Obec Hnanice obdržela 
prostřednictvím starosty pana Musila čestné 
uznání.  

 
 
Od roku 1993 se pravidelně pořádá na náměstí sv. Wolfganga rozsvícení adventního 

stromu s besídkou a vystoupením dětí z Mateřské školy a Základní školy v Šatově.  
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V květnu 1993 byla dána do užívání policistům a 
celníkům nová budova hraničního přechodu. 
Hraniční přechod byl určen pouze pro osobní 
přepravu. Zajímavostí je, že byla budova společná i 
pro rakouské celníky. Slavnostní přestřižení pásky 
se uskutečnilo 30. dubna 1993. 

 
 
 
 
 
 
 
Volební období 1994 - 1998     
            
Do obecního zastupitelstva dne 17. a 18. listopadu 1994 kandidovaly dvě volební 

strany: Sdružení nezávislých kandidátů a koalice politických stran KDU-ČSL a ČMSS. 
Do sedmičlenného zastupitelstva obce byli zvoleni z řad nezávislých Jiří Musil, Zdeňka 

Kořínková, Antonín Havrlík, Pavel Havlíček a Veronika Cilečková. Z řad politických stran 
pak Vladimír Raška a Rudolf Sova. Neuvolněným starostou obce byl opět zvolen Jiří Musil 
a zástupkyní starosty Zdeňka Kořínková. 

Od 1. října 1997 převzala funkci účetní a administrativní pracovnice paní Dagmar 
Šremrová. 

 
V roce 1997 byla dokončena II. etapa kabelizace NN, VO a MR, a to dokončení  

ul. Danižské až po starou trafostanici a vedle ul. Znojemské byla postavena nová 
autobusová zastávka s čekárnou. 

 
V roce 1998 byla v celé obci provedena kabelizace telefonní sítě a zahájena rekonstrukce 

objektu bývalého Kartexu na pět malometrážních obecních bytů, které byly předány  
do užívání nájemníkům v listopadu 1999. 

 
4. června 1998 byli zástupci 

obce přijati předsedou Parla-
mentu ČR ing. Milošem 
Zemanem a převzali od něj nový 
prapor a znak obce. 

  
Na sklonku roku 1998 byla zahájena plynofikace celé obce, která byla dokončena  

v listopadu 1999. 
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V rozmezí let 1994 – 1998 se v rámci Programu obnovy venkova podařilo získat 
finanční dotaci na rekonstrukci věžních hodin a na opravu sakrálních staveb - kapliček, 
které byly poničeny a zbourány po roce 1945.  

 
Také soukromí podnikatelé začali v obci s realizací svých investičních záměrů.  

Na náměstí sv. Wolfganga byl vystavěn penzion „Vinohrad" s kuželnou. Vedle ulice 
Znojemské naproti Obecnímu úřadu byla postavena směnárna a přízemí mateřské školy  
se zrekonstruovalo na Salon služeb. Vedle celnice vyrostla nová restaurace „Astra"  
s cukrárnou, směnárnou a Salonem služeb.  

 
Volební období 1998 – 2002 
 
Do obecního zastupitelstva dne 13. a 14. listopadu 1998 kandidovalo Sdružení 

nezávislých kandidátů, KDU-ČSL a jeden nezávislý kandidát. 
Do sedmičlenného zastupitelstva byli zvoleni za nezávislé Jiří Musil, Zdeňka 

Kořínková, Josef Kořínek, Antonín Havrlík a nezávislý kandidát Jiří Dudešek.  
Za KDU-ČSL pak Jiří Cileček a Zdeněk Sova. Neuvolněným starostou obce byl opět zvolen 
Jiří Musil a zástupkyní starosty Zdeňka Kořínková. 

 
Účetní a administrativní pracovnicí byla do odchodu na mateřskou dovolenou paní 

Dagmar Šremrová a od 1. května 2000 slečna Jana Koutná. 
 
2. února 1999 se naše obec přihlásila do nově vznikajícího Sdružení vinařských obcí 

„Daníž“, jejímiž zakládajícími členskými obcemi byly dále obce Šatov, Havraníky, 
Chvalovice, Dyjákovičky a Vrbovec. Předsedou tohoto Sdružení, které se v roce 2000 
rozšířilo na 36 vinařských obcí znojemského okresu, byl zvolen na příslušné volební období 
starosta obce Hnanice Jiří Musil. Vedením účetnictví byla pověřena obec Hnanice. 
Předmětem Sdružení je zejména rozvoj vinařské turistiky přihlášených obcí, propagace 
vinařství, obnova sklepních ulic a zajišťování financí na realizaci jednotlivých projektů. 

 
Dne 12. června 1999 proběhla  

na náměstí sv. Wolfganga významná 
církevní slavnost. Byl posvěcen nový zvon, 
který byl jeřábem vynesen na kostelní věž  
a usazen vedle stávajícího zvonu. Při této 
příležitosti byly posvěceny atributy obce - 
prapor a znak. Kolem kostela byly 
vysázeny lípy na počest všech kněží, kteří 
v naší farnosti působili od roku 1945. Této 
akce se i několik těchto kněží zúčastnilo.     

Krátkým zastavením a pomodlením se 
u každé lípy pak tyto slovanské stromy požehnali.  
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Za doprovodu dechové hudby a zpěvu církevních písní se průvod odebral k nově 
postaveným kapličkám sv. Vojtěcha a Wolfganga, aby je zúčastnění církevní hodnostáři 
posvětili. 

 
     V roce 2000 byla vysázena podél hlavní silnice alej lip, vedle ulice Znojemské - mezi 

vozovkou a chodníkem - byla vysázena řada růží polyantek a před kulturním domem pak 
okrasné keře a břízy. 

 
     V roce 2001 byla schválena Územně plánovací dokumentace. Dokumentaci zpracoval 

Ústav územního rozvoje Brno, ing. arch. Alfréd Knopp, po jeho odchodu  
do důchodu zpracovala změnu ÚP ing. arch. Jana Janíková.  

  Ve dnech 16. a 17. června 2001 uspořádala obec Hnanice oslavy k 800. výročí založení. 
Na sobotu 16. června byl připraven bohatý program připomínající historii obce. O atmosféru 
se starala Moravská muzika z Moravských Budějovic střídavě s cimbálovou muzikou 
Antonína Stehlíka z Nového Šaldorfa. Nechybělo ani vystoupení skupiny historického 
šermu Přemyslovci a vystoupení sokolníků. Večer pokračoval taneční zábavou  
a ohňostrojem. Na neděli byla připravena slavnostní mše svatá v chrámu sv. Wolfganga. 

 

 
Volební období 2002 – 2006 
 
Do obecního zastupitelstva dne 1. a 2. listopadu 2002 kandidovalo Sdružení 

nezávislých kandidátů, KDU-ČSL a tři samostatní kandidáti.  
Do sedmičlenného zastupitelstva byli zvoleni Jiří Musil, Zdeňka Kořínková, Antonín 

Havrlík, Josef Kořínek, Jiří Cileček, Zdenek Sova a Eva Zemánková. Neuvolněným 
starostou obce byl opět zvolen Jiří Musil a zástupkyní starosty Zdeňka Kořínková. 

 
V sobotu 1. května 2004 by málokdo poznal 

jindy poklidnou cestu mezi Znojmem a rakouským 
Retzem.  

Řada stolů narovnaných vedle sebe nebyla jen 
nevšední podívanou, ale zároveň i společnou 
oslavou vstupu ČR do EU. Místa u stolů patřila 
lidem z pohraničí, nyní již sousedům z Evropské 
unie. Po přivítání oficiálními hosty mohli příchozí 
usednout ke stolům pokrytým nejrůznějšími 
pochutinami. Připraveny byly nejen krajové 

speciality, ale i čaj, káva a samozřejmě i již tradiční víno. Ke společné snídani dorazilo více 
než tisíc lidí. 

 
V roce 2005 inicioval „Svazek znojemských vinařských obcí Daníž“ založení MAS 

„Znojemské vinařství, o.s.“. Místní akční skupina (MAS) vznikla proto, aby se zvýšily šance 
na získaní finančních prostředků z Evropských fondů i pro nejmenší obce, podnikatele,  
či vinaře. 
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20. června 2006 byla historická budova sýpky 

prohlášena Ministerstvem kultury kulturní pa-
mátkou.  

 
 V roce 2006 také proběhla přestavba sousedící 

budovy (původně stodoly) na hasičskou zbrojnici. 
Rekonstrukce byla spolufinancována z dotace PRV 
JMK. 

 
 

Volební období 2006 – 2010 
 
Do obecního zastupitelstva dne 20. a 21. října 2006 kandidovalo Sdružení nezávislých 

kandidátů, volební strany „Pro tvoji obec“ a  „Pro lepší Hnanice“ a jeden samostatný 
kandidát.  

Do sedmičlenného zastupitelstva byli zvoleni Jiří Musil, Zdeňka Kořínková, Antonín 
Havrlík, Josef Vyžrálek, Jiří Obšusta, Zdenek Sova a Martina Juráková. Neuvolněným 
starostou obce byl opět zvolen Jiří Musil a zástupkyní starosty Zdeňka Kořínková. 

 
V roce 2009 iniciovala naše obec projekt „Naučná stezka obcemi ochranného pásma 

Národního parku Podyjí“. V každé z osmi obcí je na vstupu do NP instalován informační 
panel s informacemi o obci, fauně a flóře v katastru té které zúčastněné obce.  

Ve stejném roce byl s pomocí dotace z FMP uskutečněn projekt „Kostely pohraničních 
obcí Hnanice – Retzbach“.  O hnanickém kostele sv. Wolfganga nebyly do té doby skoro 
žádné materiály. Byly zhotoveny fotografie, letecké snímky a byly také vytvořeny brožurky 
s dvojjazyčným textem, keramické obrázky a zvonečky. Před každý kostel byla umístěna 
velká informační tabule, doplněná fotografiemi. 

     V roce 2009 se uskutečnila rekonstrukce sítě místního rozhlasu. Celá síť  
je digitalizována, byla spolufinancována za pomoci dotace z PRV JMK d.t.č.1. Dále obec 
Hnanice získala od Povodí Moravy smlouvu o výpůjčce potoka Daníž, aby mohla sama 
provádět pravidelné čištění jeho břehů za pomoci pracovníků přidělených na veřejně 
prospěšné práce a byla připravena projektová dokumentace a stavební povolení na zbývající 
část kabelizace VO a NN (ul. Okružní a Pod Skálou). 

     Na konci roku 2009 byla zrealizována výsadba „Ovocného sadu“, zejména starých 
odrůd ovocných stromů a keřů. Dotaci se podařilo získat z Agentury přírody.  

      
     V  roce 2010 byla schválena dotace prostřednictvím MAS Znojemské vinařství o.s.   

a kabelizace byla zrealizována.  
     Od 1. ledna roku 2010 je hranice s Rakouskem volně průjezdná, provoz celnice byl 

zrušen a v objektu celnice je depozitář pro Jihomoravské muzeum.  
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Volby v roce 2010 
 
Do obecního zastupitelstva dne 15. a 16. října 2010 kandidovalo šest volebních stran: 

Sdružení nezávislých kandidátů 1 a 2, Sbor dobrovolných hasičů 1 a 2, „Pro tvoji obec“  
a „Sdružení nezávislých kandidátů“. Do sedmičlenného zastupitelstva obce byli zvoleni Jiří 
Musil, Zdeňka Kořínková, Antonín Havrlík, Bc. Martin Dvořák, Štěpán Maixner, 
Martina Juráková a Zdeněk Sova. Neuvolněným starostou obce byl dne 9. listopadu 2010 
opět zvolen Jiří Musil, zástupcem starosty se stal Bc. Martin Dvořák. V listopadu 2010  
se vzdala svého mandátu zastupitele Zdenka Kořínková a nahradil ji  Bc. Milan Špetík, 
který složil slib zastupitele dne 23. listopadu 2010. 
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Statistiky obce Hnanice k 1. lednu 2011  

      Počet obyvatel naší obce činil k prvnímu dni v roce 336 
lidí. Zajímavé je, že mužů i žen byl stejný počet a to 168. 
Celkový průměrný věk byl 34,5 let. Průměrný věk žen byl 
34,8 a průměrný věk mužů byl 34,3 let. Ve věku od 0 do 14 
let bylo 66 lidí. Dalších 248 lidí bylo ve věku od 15 do 64 let. 
Ve věku 65 a více let žilo v naší obci 22 lidí.  
 
     Pokud se zaměříme na bilanci počtu obyvatel, přibylo do naší obce 6 nově narozených,  
2 občané zemřeli, 13 lidí se přistěhovalo a 4 lidé se vystěhovali. Tím pádem přirozený 
přírůstek obyvatel činili 4 lidé a přirozený přírůstek stěhováním činilo lidí 6. Celkový 
přírůstek byl tedy 13 lidí.  

     K tomuto datu bylo v obci registrováno 65 ekonomických subjektů. Z toho bylo 15 
právnických osob, 7 obchodních společností a 50 fyzických osob. Z těchto fyzických osob 
bylo 45 živnostníků a 5 zemědělských podnikatelů. 

Obecní zastupitelstvo: 

Starosta obce: Jiří Musil 

Místostarosta: Bc. Martin Dvořák 

Zastupitelé: Antonín Havrlík, Petr Dostál, Bc. Milan Špetík, Štěpán Maixner a Zdeněk 
Sova  
 
Výbory zastupitelstva: 

 Finanční výbor – předseda Bc. Milan Špetík, členové Zdeněk Sova, Mariana  
        Kasalová, Josef Vyžrálek, Pavel Pavelka 

 Kontrolní výbor – předseda Antonín Havrlík, členové Štěpán Maixner, Jiří Černý, 
          Dušan Spousta, Veronika Švecová 

 
     Od počátku roku byly oficiálně spuštěny nové webové stránky obce na původní webové 
adrese www.obechnanice.cz . Administrátor: Bc. Šprynar Roman  

 

 

 

http://www.obechnanice.cz/
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31. prosince 2010 – 1.ledna 2011 
     Stalo se již nepsanou tradicí, že se místní občané poslední den v roce sejdou u kostela  
sv. Wolganga. Kdyby těsně před půlnocí někdo projížděl obcí, spatřil by skupinku lidí  
se šampaňským a skleničkami v ruce. Ve vzduchu je cítit vůně skořice z připraveného 
svařeného vína. S úderem půlnoci se pak ozve zacinkání skleniček a všichni přítomní  
si navzájem přejí jen to nejlepší v následujícím roce. Je to příležitost k milému setkání, která 
je navíc podtržena slavnostní atmosférou a svědčí o pospolitosti místních obyvatel.  

 
4. ledna 
     V tento den byla zaregistrována webová doména pro Obecní knihovnu Hnanice 
www.knihovnaknihovnahnanice.webk.cz, tuto doménu zdarma provozuje pro obce s počtem 
obyvatel do 500 obyvatel Knihovna Hradce Králové. Projekt byl realizován díky dotaci  
z programu Veřejné informační služby knihoven (VISK) 3. Samostatné webové stránky 
knihovny byly podmínkou pro získání dotace na pořízení knihovnického systému Clavius 
REKS. 
 

15. ledna  
Hnanický hotel Happy Star se stal cílem milovníků vína. Proběhlo zde Rozloučení  

s KRÁLEM VÍN. Jednalo se o řízenou degustaci, při níž jsou snoubena ta nejlepší vína  
s vynikajícími pokrmy, a to v rámci celorepublikového turné řízených degustací patnácti 
nejlepších vín této soutěže. Akce KRÁL VÍN České Republiky je pořádána v rámci projektu 
zaštiťujícího největší soutěž vín v rámci ČR , jehož počátek se datuje rokem 2006.  
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1. února 
První únorový den se konalo zasedání obecního zastupitelstva č. 125/2011. 

 
     Obecní zastupitelstvo schválilo souhlasné prohlášení o zrušení kupní smlouvy 
 uzavřené mezi obcí Hnanice a Mgr. Jiřím Hamzou na prodej objektu bývalého  
 útvaru PS v Hnanicích, dále snížení odměn o 5% všem členům zastupitelstva na rok 
 2011 podle nařízení vlády č. 375/2010.   
      Zastupitelstvo rovněž schválilo  rozpočtové  opatření č. 10/2010 a pronájem části 
 pozemku p. č.: 5222/1, z celkové výměry 6998 m²  se pronajímá cca 5500 m². Cena 
 pronájmu za 1m² činí 0,10 Kč.  

 

5. února 
Sobotní noc byla ve znamení tance. Rybařský spolek HNANICE uspořádal v místním 

kulturním domě již po několikáté Rybářský ples.  
A jak už to tak na podobných akcích bývá, i zde se jedlo, pilo a tančilo. Tentokrát  

za doprovodu hudební skupiny HABAKUK. Samozřejmě nemohla chybět ani oblíbená 
tombola. 

 

19. února 

I tuto sobotu opět ožil místní kulturní dům. Tentokrát zde SDH Hnanice pořádalo  
pro nejmenší Dětskou maškarní zábavu. Nebylo se tedy čemu divit, že se sálem proháněli 
kovbojové, setkat jste se mohli tváří v tvář s indiánkou nebo baletkou. K vidění bylo mnoho 
krásných masek a všichni si maškarní náramně užili. 
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V měsíci březnu se sice nekonala žádná kulturní událost, ale zato proběhla hned dvě 
zasedání obecního zastupitelstva. Na počátku tohoto měsíce odstoupili členové 
zastupitelstva Zdeněk Sova st. (bez udání důvodů), kterého nahradil pan Petr Dostál  
a Martina Juráková (z rodinných důvodů), kterou nahradil pan Zdeněk Sova ml.  

 
8. března 

Jednání obecního zastupitelstva č. 126/2011 
       

      Obecní zastupitelstvo schválilo záměr prodat obecní pozemky  
a stavby objektu bývalého útvaru PS Devět mlýnů, parcelní čísla: 429/1, 429/2, 
429/3, 429/4, 429/5, 429/6, 429/7, 429/8, 429/9, 429/10, 429/11, 429/12, 
429/13, 429/14, 429/18, 429/19 a dále stavby občanské vybavenosti bez č. p.  
na parcelách 429/2, 429/3, 429/4, 429/5, 429/6, 429/7, 429/9, 429/11 a stavbu 
garáže bez č. p. na pozemku p. č. 429/8.  
     Dále schválilo rozpočtový výhled obce Hnanice do roku 2015, zrušení 
pohledávky za panem Grafem z r. 2007 ve výši 3.249,- Kč a za panem Nekudou 
z roku 2005 ve výši 21.260,- Kč.  
     Obecní zastupitelstvo odsouhlasilo i odměnu 500,- Kč  pro členy finančního 
výboru za provedenou kontrolu. Schválena byla smlouva o zřízení práva 
odpovídajícího věcnému břemeni p. č. 12/1, 191/1, 200/1, 200/8, 246/1, 247/1, 
(přeložka volného vedení do kabelu, ul. Okružní), dále převod hospodářského 
výsledku MŠ ve výši 11 985,67 Kč do Fondu odměn i rozpočet MŠ Hnanice  
na rok 2011 ve výši 302 800,- Kč.  
     Schváleno bylo taktéž navržené pořadí vyhodnocených nabídek  
a vyloučení uvedených účastníků na doporučení hodnotící komise k veřejné 
zakázce: splašková kanalizace, intenzifikace ČOV a rekonstrukce vodovodního 
řadu Hnanice, odměna 500,- Kč pro členy kontrolního výboru za provedenou 
kontrolu a zrušení vymáhání pohledávky od neoprávněného příjemce ve výši 780,- 
Kč z důvodu neefektivnosti.  
     Odsouhlasen byl finanční příspěvek ve výši 1.000,- Kč na přípravu a výrobu 
knihy autorů: RNDr. Mgr. Hany Blochové a Ing. Jaroslava Růžičky s názvem 
"Pyramidy, obři a zaniklé vyspělé civilizace na našem území“.  
     Obecní zastupitelstvo odsouhlasilo nového člena finančního výboru pana 
Sovu Zdeňka ml. za odstoupivší členku finančního výboru paní Martinu 
Jurákovou. 
 
 

29. března 
  Zasedání obecního zastupitelstva č. 127/2011. 
 

      Obecní zastupitelstvo schválilo předložené usnesení ke schválení rozpočtu 
obce Hnanice na rok 2011, dále příspěvek na dokrytí rozdílné ceny mezi Svazkem 
vodovody Daníž a Obcí Hnanice ve výši 2,50 Kč/m³, předloženou kupní smlouvu 
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a prodej nemovitostí bývalého objektu útvaru PS Devět mlýnů kupujícímu 
VINICE-HNANICE s.r.o., zastoupené jednatelem společnosti Mgr. Hamzou 
Jiřím a otevření překlenovacího úvěru u ČS a.s. na financování akce 
Intenzifikace ČOV, splašková kanalizace v ul. Záhumenní, rekonstrukce a 
prodloužení vodovodního řadu v ul. Pod Skálou.     
     Obecní zastupitelstvo rovněž schválilo složení povodňové komise: Bc. Dvořák 
Martin, Pavelka Pavel a Dostál Petr. Schváleno bylo i  rozdělení hospodářského 
výsledku mateřské školy za rok 2010, který činil 11 985,67 Kč do fondů mateřské 
školy následujícím způsobem: 9 500,-Kč převedena do Fondu odměn a zbylá 
částka 2 485,67 Kč do Fondu rezerv.  
     Schválen byl taktéž záměr prodeje pozemku, části parcely č. 5218 i námitka 
obce proti rozšíření nadregionálního biocentra Údolí Dyje v k.ú. Hnanice.    
     Odsouhlaseno bylo i přihlášení obce do soutěže Vesnice roku 2011. 
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4. dubna 

     Toto pondělí se narodila Anastazie Sűsenbeková. Obec Hnanice se tak 
rozrostla o jednoho občánka.  

6. dubna 
     Zastupitelstvo obce Hnanice uplatnilo námitku proti navrhovanému vymezení 
nadregionálního biocentra. Vyjádřilo tak svůj nesouhlas s rozšířením NRBC Údolí Dyje 
NCO7nad rámec jeho hranic v platném územním plánu obce Hnanice. 

22. dubna 
     Svůj stánek u bývalé roty PS otevřely Vinice Hnanice, s.r.o. Příchozím turistům nabídly 
možnost občerstvit se a ochutnat vína přímo mezi vinicemi. 
 
23. dubna 
     Hotel Happy Star, který byl postaven v roce 
2005, o sobě opět dal vědět a přišel s další akcí. 
Tentokrát se jednalo již o čtvrtý ročník běžeckého 
závodu Hotel Happy Star cross Hnanice. 
 
     Jako bonus byla připravena ochutnávková 
vycházka Znovín walking. Možná i díky 
krásnému počasí se na startovní čáru běžeckého 
závodu dostavil rekordní počet závodníků. Na 
druhou akci dorazilo s hůlkami několik stovek 
sportovců. 

     Běžecký závod, jehož trasa vedla mezi vinicemi na pomezí české a rakouské strany, vedl 
až k nejvyššímu bodu - k Heilliger Stein. Právě k tomuto rakouskému poutnímu místu vedla 
trasa hobby kategorií, při níž čekal závodníky pětikilometrový úsek ke Svatému kameni  
a odtud pak zase zpět. Účastníci hlavního závodu museli zmanipulovat své síly a zdolat 
trasu dlouhou deset kilometrů. Do cíle museli závodníci běžet přes bývalé hraniční přechody 
kolem státní hranice a nazpátek do míst, odkud startovali. Start i cíl se nacházely ve 
stejném bodě. Slavnostní vyhlášení vítězů a předání cen se konalo v prostorách hotelu 
Happy Star.  

30. dubna 
     O tom, že se u nás dodržují 
tradice svědčí i poslední dubnový 
den. Ten byl ve znamení stavění 
máje, která byla vztyčena před 
kostelem. Následně nechybělo ani 
tradiční posezení. 
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1. května  
Kdo ráno procházel obcí, nemohl si nevšimnout již tradičních nápisů, které se během noci 

na přelomu dubna a května každoročně objevují na chodnících a silnicích před domy 
místních obyvatel. Tyto nápisy se vždy váží k osobám bydlícím v domě, před kterým se 
takový nápis objeví.  Kolemjdoucí si tak v obci mohli přečíst nápisy jako např. Babinec, 
Požárníci, Nová láska, a podobně. Zároveň byl první květnový den ve znamení 
prvomájového průvodu v obci.  

 

7. května   
 V sobotu bylo ve Sklepní uličce rušno. Hnaničtí 

vinaři pořádali Den otevřených sklepů a právě své 
sklepy otevřeli široké veřejnosti, zejména milovníkům 
dobrého vína. K ochutnání byla výborná vína   
z  ročníku 2010 a k poslechu hrála cimbálová muzika. 

 
 V tento den zároveň pořádalo SDH Hnanice lampionový průvod pro děti. 

 
14. května 
     Místní Rybářský spolek HNANICE se postaral 
o to, aby byl v sobotu rybník obklopen milovníky 
rybaření. Pořádal zde totiž Rybářské závody 
jednotlivců 2011. Každý soutěžící si musel pořádně 
přivstat, protože prezence a losování stanovišť byly 
odstartovány s úderem páté hodiny ranní.  
     Každý soutěžící si mohl odnést jednoho kapra 
velikosti 45 - 60 cm.  
     Lovilo se na jeden prut s jedním návazcem. 
Samozřejmě nemohlo chybět občerstvení pro 
posilnění všech přítomných.  
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16. května 

V knihovně byl spuštěn nový knihovnický systém Clavius REKS.  
Knihovní systém Clavius REKS je regionální knihovní systém, který obsahuje moduly 
katalogizace monografií, evidence periodik, tisk čárových kódů, WWW katalog, OAI 
provider, Výpůjční protokol, EMVS (evidence mezivýpůjčních služeb), ISHARE - sdílená 
katalogizace a modul Revize.   

 
Systém podporuje práci knihoven v jedné společné 

databázi a zároveň je zachována nezávislost a 
samostatnost jednotlivých knihoven v rámci systému. 
Čtenářům je nyní díky systému k dispozici ON-LINE 
katalog, kde si mohou jednoduše vyhledat titul, který by 
si rádi vypůjčili. Pokud knihovna titul vyhledávaný 
čtenářem ve svém fondu nemá, může si jej čtenář 
vyhledat v souborném katalogu a využít mezivýpůjční 
službu. Zároveň je k dispozici čtenářské konto, díky 
němuž má čtenář přehled o svých výpůjčkách. 

 
Systém je jednoduchý na obsluhu, mimo jiné zajišťuje bezpečnost dat, která jsou na 

centrálním serveru. Umožňuje zápis a změny údajů čtenáře na jednom místě, podstatně 
ulehčuje provádění revizí fondů a příp. realizace půjčování výměnných souborů. Výhodou 
jsou i dlouhodobě nižší náklady na provoz tohoto systému. 

 
Databáze obsahuje katalogy knihoven regionálního knihovního systému Znojmo, pod 

kter spadají knihovny Čermákovice, Dobřínsko, Dolenice, Hnanice, Horní Dubňany, 
Hrabětice, Jaroslavice, Medlice, Miroslavské Kn., Načeratice, Polánka, Prosiměřice, 
Rokytná, Rozkoš, Suchohrdly u Miroslavi, Šanov, Trstěnice, Uherčice a Velký Karlov. 
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17. května 

Toto úterý proběhlo další zasedání obecního zastupitelstva č. 128/2011. 
 

      Obecní zastupitelstvo schválilo rozpočtové opatření č. 1,2/2011, schválilo 
neplatnost smlouvy o budoucí kupní smlouvě z 1.10.2010 mezi obcí Hnanice  
a manžely Soukupovými, dále záměr prodeje bytové jednotky č. 2 na ulici 
Danížská č. p. 67 za stanovenou cenu 247.500,- Kč a záměr pronájmu pozemku 
parcely č. 1082 o výměře 1282 m². 
     Odsouhlaseno bylo zřízení práva odpovídajícího věcnému břemeni spočívající  
v umístění nového kabelového vedení NN a pojistkové skříně u kostela  
na pozemku p. č. 2/1 i prodej části pozemku p. č. 5218 manželům Jiřímu  
a Markétě Černým za cenu 36,70 Kč za m²(náklady spojené s oddělením pozemku 
a se sepsáním kupní smlouvy a návrhu na vklad do KN hradí kupující). 
     Zastupitelstvo schválilo pořízení nového územního plánu obce Hnanice  
a zaslání žádosti o zajištění na úřad územního plánování při MěÚ ve Znojmě,  
dále podpoření předloženého Návrhu na zlepšení železničního spojení Znojma  
a okolí s vnitrozemím a příspěvek na cestovní výdaje na výlet dětí 4. června 2011  
u příležitostí MDD.  
     Taktéž schválilo z důvodu bezpečnostního rizika pokácení mandloně  
na zahradě MŠ, dotaci pro knihovnu na přechod na nový knihovnický systém 
Clavius REKS a předložený návrh smlouvy na úvěr od České spořitelny  
na částku 1.500.00,- Kč určené na financování intenzifikace ČOV a dokončení 
vodovodu a kanalizace, s pohyblivou úrokovou sazbou 2,04%. 
     Obecní zastupitelstvo schválilo předloženou smlouvu o zastavení pohledávky 
v návaznosti na poskytnutí úvěru od České spořitelny. 
 

21. května 
     Pod taktem Správy Národního parku Podyjí byla připravena vskutku netradiční  
a prospěšná akce. Na programu bylo totiž kosení a úklid lučních porostů hned na několika 
lokalitách. V Hnanicích to byla louka pod horní nádrží čerpací stanice závlah. Další místa, 
kde se akce konala, byly terasová louka pod přehradou ve Vranově, louky za Novou vsí  
v Lukově, mokřad u Pustého rybníka v Podmolí, meruňkový sad v Hradišti a kosatcová 
louka za farou v Popicích.  
 

28. května 

V sobotu se konal výlet do ZOO Jihlava, který pro rodiče a děti pořádalo SDH 
Hnanice. Výlet se vydařil a všichni odjížděli domů spokojení a plni nových zážitků.  
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4. června  

     Přes naši obec vedla trasa výletu K pramenům potoka Daníže, který byl organizován 
v rámci celoevropského setkání turistů EURORANDO 2011. Původ celé akce je  
ve Španělsku a její motto zní „Voda jako základ života“. 

     Zároveň bylo toto datum spojeno s dětským dnem, pořádaným SDH Hnanice, který byl 
navíc spojen i s kácením máje. 

6. června  

     V tento den byly vyhlášeny výsledky soutěže Vesnice roku 2011, které se naše obec 
účastní již po několikáté.  

     Počátek soutěže se datuje rokem 1995. Vesnice roku v Programu obnovy venkova  
je zaměřena nejen na aktivity obcí, ale zároveň sleduje i jejich představitele a občany, kteří  
se nějakým způsobem podílejí na zvelebování obce, v níž žijí, zapojují se do společenského 
života a zároveň mají zásluhy na rozvíjení místních tradic. 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

    V 17. ročníku této soutěže se Hnanicím podařilo vybojovat jednu z pěti hlavních  
cen - Zelenou stuhu za péči o zeleň. Právě získáním Zelené stuhy se navázalo na několik 
předchozích úspěšných umístění naší obce v minulých ročnících v klání o nejkrásnější obec. 
Jednalo se o tři Fulínovy ceny za květinovou výzdobu a několik čestných uznání. 

    Obce přihlášené do soutěže hodnotila komise v průběhu měsíců května  
a června. Právě v době, kdy komise dorazila do Hnanic, rozkvetla veškerá květinová 
výzdoba. Růže v dlouhých řadách kolem cest a silnic společně se vzorně udržovanými 
trávníky byly opravdu pastvou pro oči. Téměř na každém okenním parapetu byl také 
rozkvetlý truhlík s muškáty nebo pelargoniemi, jejichž bezplatné osázení zajistila obec. 



  ČČeerrvveenn  22001111  

KKrroonniikkaa  oobbccee  HHnnaanniiccee Strana 20 

  

Hnanice prostě byly jeden květ. Na získání Zelené stuhy jistě přispěla i nedávná výsadba 
obecního sadu ovocných stromů a již v minulosti zřízený lesopark. 

Ocenění udělená obci Hnanice v soutěži Vesnice roku  

2007 
 
 
2009 
 
 
2009 
 
 
2010 
 
 
2011 

Diplom za kvalitní květinovou výzdobu v obci - Fulínova cena  
       – Jihomoravský kraj 

 
Diplom za kvalitní květinovou výzdobu v obci - Fulínova cenu  

       – Jihomoravský kraj 
 
Mimořádné ocenění za dlouhodobý aktivní přínos v Programu  
obnovy venkova panu Jiřímu Musilovi, starostovi obce Hnanice 
 
Diplom za kvalitní květinovou výzdobu v obci – Fulínova cenu    
Jihomoravský kraj 
 
Zelenou stuhu za péči o zeleň a životní prostředí - Jihomoravský kraj 

 

 

7. června  

     Proběhlo zasedání obecního zastupitelstva č. 129/2011.  

 Obecní zastupitelstvo schválilo celoroční hospodaření a závěrečný účet obce 
Hnanice za rok 2010 včetně zprávy o výsledku přezkoumání hospodaření s výhradou 
nedostatků uvedených ve zprávě o výsledku hospodaření, rozpočtové opatření  
č. 3/2011, dále smlouvu o budoucí kupní smlouvě na prodej bytu č. 2, ul. Danížská  
č. p. 67, uzavřenou mezi obcí Hnanice a manželi Petrem a Monikou Soukupovými  
a pronájem pozemku p. č. 1082 slečně Lucii Dvořákové za cenu 0,10 Kč za 1m². 
     Zastupitelstvo rovněž schválilo smlouvu o zřízení práva odpovídajícího věcnému 
břemenu mezi obcí Hnanice a E.O.N Distribuce, a.s. na akci „Hnanice, kab. smyčka, 
Balíková, ul. Okružní, p. č. 246/2, dále schvaluje odměnu 500,- Kč pro členy 
finančního a kontrolního výboru za provedenou kontrolu.  
     Schválena byla i smlouva o poskytnutí dotace z rozpočtu JK v rámci PRV JK  
na realizaci přípojky inženýrských sítí ke hřišti ve výši 150 000,- Kč. 

 
10. – 11. června  

     Z pátku na sobotu se pozornost obyvatel Hnanic soustředila na místní rybník. Rybářský 
spolek HNANICE zde pořádal v pořadí již sedmý ročník 24hodinového Carp Team 
Maratonu.  
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     Závodníci bojovali o poháry a ceny v konečném pořadí a dále o největšího a nejtěžšího 
uloveného kapra. První místo získal Rumun Team, kterému se podařilo ulovit 29 kaprů, 
druhé místo patřilo teamu Fish Devils Hnanice s 27 kapry, třetí místo obsadili Lamači s 26 
úlovky.  
     Kategorii největší a nejtěžší ryba (s vítěznými hodnotami 70 cm a 5,5 kg) vyhrál se svým 
úlovkem Aleš Pykal. Během celého maratonu bylo uloveno 194 kaprů a 4 amuři. 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
11. června 
     Za krásného slunečného počasí se v sobotu uskutečnila již tradiční soutěž  
v požárním sportu o pohár starosty.   
 
     Na prvním místě se v konečném 
pořadí umístilo družstvo Tasovic, 
druhé bylo družstvo Šatov "A" a na 
krásném třetím místě pak domácí 
Hnanice "A". 
     Velké uznání za sportovní výkon 
také patří narychlo poskládanému týmu 
Hnanice "B", který zůstal dosaženým 
časem těsně pod stupni vítězů. 
Třešničkou na závěr pak byly požární 
útoky v podání místního hasičského 
družstva žen. 
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          Druhou akci vážící se k tomuto datu tentokrát pořádala Správa 
národního parku Podyjí ve spolupráci se Správou národního parku Thayatal. 
„Večerní posezení s můrami“, jak se tato akce nazývá, bylo zaměřeno na 
pozorování fauny, kterou mohli zájemci sledovat ve večerních hodinách  
v lokalitě Fládnického vřesoviště. Cílem výpravy se stali noční motýli žijící v 
prostorách této přírodní památky.  
 

18. června 
     Tento den byl pro místní ve znamení již tradičního přátelského utkání mezi svobodnými 
a ženatými. V 16:30 stanuli na fotbalovém hřišti v lehce promíchaných sestavách zástupci 
mužské části obyvatel naší obce. Počasí se příliš nevydařilo, proto se fanoušci i s lavičkami 
přesunuli pod stan, kde byl pro hráče připraven sud piva.   
      
     Občerstvování během hry vychází ze samotné tradice tohoto „přáteláku“, sahající  
až do roku 1951. Tehdy byl sehrán první zápas a podle dochovaných záznamů měli hráči  
od třiceti do pětasedmdesáti let, posilněni alkoholem, předvést výkony přímo úměrné jejich 
stavu. 

     Po vyrovnaném boji nakonec zvítězili ženatí, ale i zde platí známé pořekadlo  
o tom, že není důležité vyhrát, ale zúčastnit se.  

 

25. června   
     V nádherném prostředí pod dominantou chrámu sv. Wolfganga obklopeného rozkvetlými 
růžemi se v sobotu konalo Kulturní odpoledne.  
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     Prostranství návsi se při příležitosti oslav 810 let od první zmínky o obci proměnilo  
k nepoznání. Během dopoledne zde vyrostlo pódium, na kterém se po zbytek dne střídalo 
celkem pět kapel. Přítomní diváci si mohli posedět při poslechu Cimbálové muziky Vonica  
z Brumovic, Pošumavské dudácké muziky ze Strakonic, Pěveckých sborů Mužáci z Kobylí  
na Moravě a Paniháj z Moravan u Kyjova, i rakouské kapely Weinviertler Fiata-Music  
z Jetzelsdorfu.   

     Díky této akci měli nejen občané Hnanic, ale i další příchozí možnost posedět  
se svými známými, poznat nové lidi a užít si příjemné odpoledne v obci, která je jim tak 
blízká. Báječnou atmosféru celého odpoledne podtrhovala vůně zabijačkových pochoutek  
a dalších připravených dobrot. A protože se kulturní odpoledne odehrávalo právě  
v Hnanicích, nemohla chybět již tradiční ochutnávka vín z rukou místních vinařů. 

  

     Pomyslnou třešničkou na dortu a nevšedním zážitkem pro všechny byla návštěva 
místního kostela z roku 1483. Veřejnost se mohla podívat do všech jeho částí včetně zvonice, 
do níž se vzhledem ke stáří objektu chodilo postupně po 
malých skupinkách. Nádhernou akustiku kostelíku pak 
využil mužský pěvecký sbor Paniháj, který se rozhodl část 
svého vystoupení předvést právě v prostorách této starobylé 
církevní památky.  

      O úspěchu nápadu, který se zrodil v hlavě starosty Jiřího 
Musila, svědčilo nejen množství příchozích, ale i spokojenost 
na jejich tvářích. Právě z úst starosty zaznělo poděkování 
významným občanům obce a čestným hostům, jimž byly 
zároveň předány pamětní listy a dárkové balíčky. Celé akci 
přálo i počasí a byla příjemným zpestřením pro všechny 
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přítomné.  

     Tato akce mohla být uskutečněna díky finanční dotaci v rámci malých projektů - Fond 
malých projektů jižní Morava - Dolní Rakousko.  

29. června  
     Na nedalekém Svatém kameni se konala Modlitba na hranicích. Setkání věřících  
z Čech i Rakouska podpořil soubor Znojemské žestě, který zde při příležitosti společné 
modlitby vystoupil. Přítomní si mohli pochutnat na českých koláčcích a rakouském 
ořechovém chlebu a vínu. 
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2. července 
    Přes naši obec vedla trasa již proslulého cyklistického závodu „Vinařská 50 Author 
Znovín Cup“. Jednalo se již o jeho dvanáctý ročník. 

 
    Více než 1500 závodníků postupně projelo trasou Šatov - Nový Šaldorf - Popice -Konice 
-Havraníky -Hnanice -státní hranice -Retz -Oberretzbach -Unterretzbach –státní hranice – 
Šatov.  

 
Na startovní čáře stanuli nejen špičkoví jezdci, ale také milovníci tohoto sportu z řad 

amatérů. Polovinu závodu jeli letos nově i handicapovaní sportovci. 

 

6. července 
Druhou narozenou obyvatelkou Hnanic se v tomto roce stala Maruška 
Beránková, která se narodila tuto středu.  
 

17. července 
Nedělní akce nesoucí název TOUR DE 

VARHANY se uskutečnila v rámci Hudebního 
festivalu Znojmo. 

 
Započala v kostele sv. Václava v Louce. 

Druhým místem, kde zazněla hra na varhany, 
se stal chvalovický Kostel sv. Markéty. Třetí  
a zároveň poslední zastávkou uznávaného 
brněnského hudebníka a varhaníka Martina 
Jakubíčka na cestě od varhan k varhanám  
se stal kostelík sv. Wolfganga, který je dominantou naší malebné obce.  

 
Návštěvníci si přišli poslechnout nejen umění Martina Jakubíčka, ale i samotný zvuk 

varhan ukrytých právě uvnitř této církevní budovy. 
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19. července 

     Na obecním úřadě proběhlo zasedání obecního zastupitelstva č.130/2011. 
 

      Obecní zastupitelstvo schválilo žádost firmy Vinice-Hnanice, s.r.o.  
na uložení přípojky dešťové kanalizace na pozemky obce, dále přijetí 
finančních darů ve výši 200.000,- Kč od hotelu Happy Star a 209.000,- Kč  
od firmy Vinice-Hnanice, s.r.o.  
    Zároveň schválilo i zahájení právních úkonů v souvislosti s neplatností 
smlouvy o budoucí kupní smlouvě k bytové jednotce č. 3, v domě č.p. 67, a to 
v případě nezaplacení dlužné částky 52.400.- Kč paní Musiolovou do konce 
srpna roku 2011. Obecní zastupitelstvo rovněž schválilo rozpočtové opatření 
č. 4/2011, dále Dodatek smlouvy o zajištění financování systému IDS 
(integrovaný dopravní systém) JMK i jednání o odkoupení sklepa s rodinou 
Šmerdovou a Spoustovou.  
     Schválena byla i žádost knihovnice o vyřazení poškozených a nepo-
třebných knih (celkem 170 knih dle seznamu) a schválen byl i příspěvek na 
dětský tábor ve výši 500,-Kč na dítě. 
 

      Obecní zastupitelstvo neschválilo žádost paní Hany Musiolové o posunutí 
začátku splácení částky 52.400,- Kč, vyplývající ze schváleného splátkového 
kalendáře o 1 rok. 

 

21. – 31. července 
     Od čtvrtka do neděle se konal dětský tabor pořádaný SDH Hnanice. Všichni na něj 
budou jistě rádi a dlouho vzpomínat. 
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20. srpna  
     V sobotu se starosta obce pan Jiří Musil spolu s místostarostou panem Martinem 
Dvořákem vydali do obce Vavřinec, ležící v okrese Blansko. Obec Vavřinec se stala vítěznou 
obcí v krajském kole soutěže Vesnice roku 2011 a držitelkou Zlaté stuhy. Právě zde  
se konalo slavnostní předání udělených ocenění.  
 
     Zástupci naší obce zde 
z rukou představitelů Jiho-
moravského kraje převzali 
Zelenou stuhu za péči  
o zeleň a životní prostředí – 
jedno z pěti hlavních oce-nění. A 
spolu s obcemi, které získaly 
Zlatou a Oranžovou stuhu tak 
postoupily do celostátního kola 
soutěže, kde se utkají s obcemi 
hod-nocenými ve stejných kate-
goriích.  
 
     Celkem bylo předáno ocenění 
devatenácti obcím, které se zúčastnily krajského kola. Modrá stuha putovala do obce Rudka 
(okres Brno-venkov) - tato stuha se uděluje za společenský život.  Činnost mládeže je 
oceněna Bílou stuhou, která putovala do rukou zástupců obce Strachotín (okres Břeclav). 
Držitelem Oranžové stuhy se stala obec Hýsly (okres Hodonín), která zvítězila v kategorii, 
v níž je hodnocena spolupráce obce a zemědělského subjektu.  
     
     Zatímco zástupci Hnanic přebírali v obci Vavřinec významné ocenění pro naši obec,  
na místním fotbalovém hřišti se sešli nejen dobrovolní hasiči, ale i fanoušci z řad milovníků 
požárního sportu.  
 
     Letní počasí si dalo záležet, proto bylo nejlépe u vody. Právě toho se drželi i účastníci 
hasičské soutěže, členové dobrovolných hasičských sborů, kteří přišli poměřit síly se svými 
„kolegy“. Soutěžilo se ve třech kategoriích a nechyběla ani ukázka moderní techniky, 
se kterou pracují profesionální hasiči.        
      A nyní už k samotným výsledkům: První šla na start kategorie mladších žáků  
a prvenství získal domácí tým Hnanice „A“. Na druhém místě se umístilo družstvo 
z Únanova, třetí příčku obsadili dobrovolní hasiči z Tasovic. Čtvrtí byli soutěžící z Jezeřan 
a na pátém místě skončilo družstvo Hnanice „B“. 

Ve druhé kategorii soutěžili starší žáci. Prvenství tentokrát nezískali domácí,  
ale družstvo ze Skalice. Naši zástupci v této kategorii skončili druzí. Třetí příčku obsadily 
opět Tasovice. Čtvrté místo v soutěži starších žáků získal Únanov.  
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Na závěr celého dne se 
ve večerních hodinách 
konala za nevídané konku-
rence noční soutěž dospě-
lých. 
Prvenství vybojovalo druž- 
stvo ze Šatova, za nimi se 
umístil úspěšný team 
z Hnanic a pomyslnou bron-
zovou medaili získali soutěžící z Lesné. 

 

31. srpna 
     Naši obec navštívila hodnotící komise soutěže Vesnice roku 2011, v níž Hnanice získaly 
Zelenou stuhu za péči o zeleň a životní prostředí. 
 
      S tímto oceněním je spojen nejen postup do celorepublikového kola v této kategorii,  
ve které mohou Hnanice ještě zabodovat, ale i s finančním darem v hodnotě 100 tisíc korun 
z krajského rozpočtu. Dále je možno v rámci programu pro vítěze ocenění Zelená stuha za  
péči o zeleň a životní prostředí čerpat dotaci na určené projekty ve výši až 400 tisíc Kč  
s dotací 100 % uznaných nákladů. 
 

Peněžité dary obcím schválila Rada Jihomoravského kraje a kromě naší obce byly mezi 
oceněnými i Božice, Horní Dunajovice a Výrovice. Na jejich účet poputuje částka třicet tisíc 
korun. O pět tisíc méně získala obec Chvalovice – vítěz soutěže Jihomoravský krajáč. 
Chvalovice v této soutěži zvítězily s tradičním rumunským pokrmem nazvaným Pětadvacet 
na dvakrát.   
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17. září 
     V prostorách penzionu Vinohrad se konalo I. Hnanické vinobraní.  

     Pro příchozí byly připraveny částečně zastřešené pivní 
sety s kapacitou pro 150 lidí. Nemohlo by to být ovšem 
vinobraní, kdyby zde chybělo kvalitní víno. Ve stáncích 
jednotlivých vinařů byla k ochutnání vína z vinařství 
Kořínek, vína z vinařství Vinice-Hnanice, s.r.o. i vína 
pana Špetíka. Nechyběl ani burčák. Na Hnanickém 
vinobraní se nezapomnělo ani na stánek s ručně 
vyráběnými náušnicemi z nerezové oceli a nechyběl ani 
stánek s pivem, limonádou a kořalkami. Pro pohlazení 
chuťových pohárků a zasycení hladových žaludků byly 
připraveny vybrané speciality. Příchozí mohli ochutnat 
nejen grilované steaky a uzené klobásky, ale i mnoho 
dalšího.   

     Od třinácti hodin byl připraven pestrý program, který zahájila cimbálová muzika 
Dyjavánek. Následovat mělo vystoupení Cimbálové muziky Antonína Stehlíka. Tato 
hudební skupina musela být ovšem na poslední chvíli nahrazena, ale přesto se příchozí 
cimbálovky dočkali. Jejich náhradníci splnili svůj úkol perfektně. S úderem osmé hodiny 
večerní se o zábavu postarala hudební skupina Habakuk, která rovněž poskytla pódium na 
celý den. Zábava se opravdu vydařila a hudební vystoupení byla perfektní. Hrálo se do jedné 
hodiny ranní a celá akce sklidila úspěch. 

     Pořadatelé již plánují II. ročník na příští rok, který prý bude mnohem propracovanější  
a bude na něm nejen více organizačních jednotek, ale i mnohem více vystupujících i atrakcí.   



  ZZáářříí  22001111  

KKrroonniikkaa  oobbccee  HHnnaanniiccee Strana 30 

  

18. září 
     V neděli se naší vesnicí rozléhalo 
rázné bubnování. Jindy poklidné ulice 
se staly kulisami historického průvodu, 
který byl pomyslnou tečkou za Hna-
nickým vinobraním.  

     Historický průvod byl o to hezčí, že 
za nápadem jeho zorganizování stály 
samotné děti, konkrétně Sebastian 
Jelínek. Děti, které se převlékly do 
masek, vykouzlily úsměv na tváři všem 
přihlížejícím. V šest hodin pak začalo 
samotné představení, kde nechyběly rytířské turnaje ani poprava čarodějnické zlodějky. 

     O úspěchu této akce svědčil i počet přihlížejících diváků, pro které měli účastníci 
historického průvodu připravenou i tombolu.  

     Věříme, že se z této spontánní akce stane tradice a příští rok se průvod rozroste o pár 
dalších masek. 

 

20. září  
     V úterý se konalo zasedání obecního zastupitelstva č. 131/2011. 
 

      Obecní zastupitelstvo schválilo rozpočtová opatření č. 5 a 6/2011, odměnu  
500,- Kč pro členy finančního a kontrolního výboru za provedenou kontrolu. 
Odsouhlasilo návrh mandátní smlouvy s IPIefektem s.r.o. na poradenskou činnost  
ve věci dotace na opravu sýpky (výběrové řízení). 
    Zastupitelstvo rovněž schválilo převedení majetku vodovodu obce Hnanice  
z DSO Daníž Vodovody na obec Hnanice, zamítnutí finančního daru ZŠ Šatov  
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v letošním roce 2011 a poskytnutí daru do konce školního roku v roce 2012, 
odstoupení od možnosti odkoupení sklepa od rodiny Šmerdovy a Spoustovy 
a schválilo neprojednávat v současné době záměr s prodejem části pozemku  
p. č. 31/1, č. 311 a 31/5. Dále bylo odsouhlaseno zavedení kroniky obce  
v elektronické podobě a jako kronikářka byla jmenována Eva Pudlowská. 

 
27. září  
     Naše obec, která získala Zelenou stuhu v krajském kole soutěže Vesnice roku 2011, 
postoupila do kola celorepublikového. Právě vyhlášení vítězů nejen tohoto klání,  
ale i soutěže o Oranžovou stuhu ČR 2011 proběhlo v úterý v prostorách Senátu Parlamentu 
ČR. Zároveň byla předána i ocenění.  

     Na tuto událost byli pozváni zástupci naši obce - starosta Jiří Musil a místostarosta 
Martin Dvořák, kteří převzali ocenění a poukaz na dotaci 400 tisíc korun za to, že se naše 
obec stala vítězem Jihomoravského kraje a držitelem již zmíněné Zelené stuhy. 

      Nejvyšší ocenění v podobě celostátní Zelené stuhy získala obec Drmoul z Karlovarského 
kraje. Druhé místo patří obci Císařov s Olomouckého kraje a jako třetí se umístila obec 
Teplýšovice ze Středočeského kraje. 
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     V říjnu se bohužel žádná kulturní událost nekonala, ale o to vytrvaleji se pracovalo  
na úpravách obce. 

      V tomto měsíci probíhaly finální práce na 
intenzifikaci čističky odpadních vod, 
rekonstrukci vodovodního řadu a na 
dokončení splaškové kanalizace. Projekt, 
realizovaný v letech 2010 - 2011, byl 
spolufinancován Evropskou unií - Fondem 
soudržnosti a Státním fondem životního 
prostředí ČR v rámci Operačního programu 
Životního prostředí. Vznikl za podpory 
Ministerstva životního prostředí a ministra 
Mgr. Tomáše Chalupy. 

     Dostavba kanalizace v délce 0,34 km, vodovodní sítě v délce 0,50 km a intenzifikace 
čistírny odpadních vod v obci Hnanice na kapacitu 600 EO, kraj Jihomoravský. Realizací 
akce byl vytvořen předpoklad pro připojení 550 EO. Na ČOV Hnanice je možno odstranit 
10,10t/rok CHSKCr a 4,70 t/rok NL. 

     Celkově uznatelné náklady (s příjmy/bez příjmů) na akci činily 7 032 795 Kč / 6 058 049 
Kč, z toho byl příspěvek z fondu Evropské unie 5 149 342 Kč (85%), příspěvek SFŽP ČR 
302 902 Kč (5%) a příspěvek obce Hnanice 605 805 Kč (10%). 
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8. listopadu 
Konalo se zasedání obecního zastupitelstva č. 133/2011. 
 

      Obecní zastupitelstvo schválilo rozpočtová opatření č. 7 a 8/2011, odměnu 
500,- Kč pro členy finančního a kontrolního výboru, dále přílohu č. 5 ke 
Směrnici pro zpracování účetnictví o evidenci, účtování a vyřazení majetku,  
o inventarizaci majetku a závazků i smlouvu o poskytnutí dotace ve výši 
80.000,- Kč z rozpočtu Jihomoravského kraje pro SDH Hnanice. 
     Dále schválilo darovací smlouvu na peněžitý dar ve výši 100.000,- Kč od 
Jihomoravského za Zelenou stuhu v rámci soutěže Vesnice roku 2011, přijetí 
sponzorského daru od pana Dvořáka ve výši 15.000,- Kč na akci Kulturní 
odpoledne Hnanice v roce 2011, darovací smlouvu a přijetí peněžitého daru 
od hotelu Happy Star s.r.o. ve výši 100.000,- Kč pro potřeby obce Hnanice  
v r.2011 a dodatek č.1 Smlouvy o zajištění financování systému IDS JMK. 
     Zastupitelstvo rovněž odsouhlasilo Smlouvu o zřízení práva odpoví-
dajícího věcnému břemenu na p.č. 139/1, schválilo záměr pronajmout část 
obecního pozemku p.č. 5218/1 nad pozemkem manželů Černých, zrušení části 
usnesení z jednání OZ č. 128/2011 ze dne 17.5.2011 (z ceny 36,70 na cenu 
uvedenou v kupní smlouvě, tj.: 38,- Kč).  
     Zastupitelstvo rozhodlo nepřijmout nabídku FINANCE Zlín na 
odkoupení akcií ČS, a.s od obce Hnanice. 
 

      Obecní zastupitelstvo neschválilo vystoupení obce Hnanice ze Svazku obcí 
Národního parku Podyjí; 
 

9. listopadu 
     V Hnanicích přibylo nové kadeřnictví. Svůj kadeřnický salon v budově penzionu 
Vinohrad nově otevřela slečna Lucie Šafránková. 

11. listopadu 
     Od pátku byla v Hnanicích k ochutnání mladá vína ročníku 2011 z rukou místních 
vinařů. 

12. listopadu   

     V naší obci se na tradice dbá, proto byly na sobotu připraveny již tradiční Martinské 
Krojované hody, které pořádalo SDH Hnanice.  
      
     Odpoledne chodila dům od domu krojovaná chasa s kapelou a zpěvem zvali na večerní 
zábavu v místním kulturním domě. Celá vesnice jako by rázem ožila. Tančilo se, zpívalo  
a pro chasu bylo připraveno pohoštění. Mezi sousedy se ozýval cinkot skleniček  
a víno teklo proudem. Pro zahřátí nechyběla v mnoha domácnostech slivovička a smích se 
ozýval ze všech koutů.  
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     Večer se v kulturním domě sešlo opravdu mnoho lidí. O zábavu se postarala hudební 
skupina Vyságrband. Krojovaná chasa se nenechala zahanbit a dvakrát se předvedla  
se svým nacvičeným tanečkem. Přítomní hosté se dobře bavili, a tak neváhali a zkoušeli 
štěstí v připravené tombole.  Akce se vydařila a zábava trvala až do rána. 

 

 

 

 

 

 

 

 

14. listopadu 
    Z personálních důvodů byl uzavřen místní obchod Jednoty. 

22. listopadu 
     Obchod Jednoty byl opět otevřen. O zajištění chodu prodejny se stará paní Zdenka 
Kořínková. 

26. listopadu 
     V sobotu se obyvatelé obce sešli při krásné příležitosti rozsvícení vánočního stromku 
spojené s besídkou dětí. Před kostel sv. Wolfganga dorazilo i letošní rok hodně lidí.   
Již osmnáctý ročník této akce zahájil svým 
proslovem starosta Jiří Musil a po něm 
pronesl pár slov i kaplan Jiří Marian Husek.  

     Událost připravila obec ve spolu-práci 
s SDH Hnanice a se štědrou podporou 
podnikatelů v obci, kteří přispěli 
sponzorskými dary na zajištění celé akce. Pro 
příchozí byla připravena "starovstovká"  
polévka, čaj i červený a bílý svařák. U 
stromku byla rozsvícena první svíčka na 
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adventním věnci a ve vzduchu byla cítit nejen vůně skořice, ale i vůně blížících se Vánoc.   

     Se svým programem vystoupily nejprve děti z Mateřské školy Hnanice, následovali mladí 
hasiči  a nakonec i děti ze Základní školy v Šatově. Básničky i písničky s vánoční tématikou 
jistě každého potěšily. Děti za odměnu dostaly zákusky. Po ukončení besídky přišel  
i Mikuláš s čerty a anděly. Každému dítěti, které bylo hodné a řeklo básničku nebo 
zazpívalo, předali balíček s dobrotami.  
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6. prosince 
     Toto úterý zemřel pan Jan Buček, který stál v letech 1959-63  
a 1970-76  v čele obce.  

 

8. prosince 
     Ve čtvrtek se konal ve zcela zaplněném kostele sv. Wolfganga v Hnanicích již  
18. adventní koncert, který pořádal Klub Dolní Rakousko společně s brněnským Dómským 
smíšeným chórem a Orchestrem katedrály sv. Petra a Pavla. 

     Uvítací proslov pronesli kaplan Marian Husek a starosta 
Hnanic Jiří Musil. Na koncertě zazněly mimo jiné Sonata 
Vespertina Pavla Josefa Vejvanovského a Česká mše vánoční Jana 
Jakuba Ryby. Sólistky Markétu Böhmovou (soprán) a Lucii 
Karafiátovou (alt) a sólisty Petra Levíčka (tenor), Petra Koláře 
(bas) a Vlastimila Bialu (trubka) doprovodilo dvanáct členů 
orchestru a 38členný pěvecký sbor. Dirigoval Petr Kolář a varhany 
rozezněl David Postránecký.  Na závěr si vzal slovo Friedrich 
Poiss a také starosta Hnanic Jiří Musil, který všechny přítomné 
pozval na malé občerstvení do Kulturního domu.  

     Za zmínku ještě stojí, že tento adventní koncert měl až nečekaně velkou účast a ohlasy 
byly plné nadšení. Výtěžek z dobrovolného vstupného byl věnován na dobročinné účely. 
Sponzor koncertu byla Die Niederösterreichische Versicherung. 
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15. prosince 
     Ve čtvrtek se narodila Marta Juráková, která se tak stala nejmladším 
obyvatelem Hnanic pro rok 2011.  
 

24. prosince 
     Na Štědrý den se od 10.30 hodin uskutečnila vánoční vycházka na Svatý kámen 
(Heiliger Stein). Na to, že se jednalo o "první ročník", byla účast velmi dobrá. Počasí bylo pro 
tuto dobu trochu netypické, ale to jistě nikomu nevadilo. 
 

 

28.prosince 
     V sobotu se konalo poslední zastupitelstvo obce v tomto roce č. 135/2011. 
 

 Obecní zastupitelstvo schválilo dodatek č. 2 a dodatek č. 3 ke Smlouvě 
o provozu vodovodů, o nájmu vodovodů, o správě majetku vodovodů  
a o rozvoji vodovodů ze dne 1.1.2010. Zároveň schválilo cenu vodného na rok 
2012 ve výši 19,- Kč/m³ a cenu stočného na rok 2012 ve výši 13,-Kč/m³. 
 

31. prosince 
     Před půlnocí se sešli obyvatelé naší obce u kostela Sv.Wolfganga.  
 
     Tak jako každý rok se i letos přišli 
rozloučit s končícím rokem, aby hned vzápětí 
přivítali nový rok 2012.  
 
     Atmosféru této oblíbené tradice, při které 
mají obyvatelé Hnanic možnost popřát 
krásný Nový rok svým známým i sousedům, 
doprovázela také letos vůně výborného 
svařeného vína. Nechyběl ani ohňostroj, 
který byl stejně tak jako v minulém roce 
odpálen na „hnanických skalkách“. 
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Koncem roku  také doputoval do schránek obyvatel dopis od pana starosty, ve kterém 

shrnul uplynulý rok 2011 a seznámil občany s plány pro rok následující. 
 

 

Přehled přidělených dotací za rok 2011 

 

Přidělené dotace v r. 2011: 
Dotace 

 (v mil. Kč) 

Celkové 

náklady 

 (v mil. Kč) 

Z jakých zdrojů? 

Výše 

dotace 

v % 

Pořízení  výzbroje a 

výstroje pro SDH 
0,080  0,115 z rozpočtu JMK 70 %  

Přechod na knihovní systém  

Clavius REKS 
0,035  0,057 

z Ministerstva 

kultury 
61 %  

Výstavba  přípojek elektro, 

vodovodu a splaškové 

kanalizace k soc.zařízení  

pod  hřištěm 

0,150  0,311 
z PRV JMK 

(d.t.č.1) 
50 %  

Naučné informační tabule 

k Ovocnému sadu ( 2 ks) 
0,023 0,032 

z PRV JMK 

(d.t.č.7) 
70 %  

Kulturní odpoledne  

v Hnanicích 
0,169  0,241 

z Fondu malých 

projektů 

jižní Morava–Dolní 

Rak. 

70 %  

 proplacení 

 r.2012 

Splašková kanalizace,  

intenzifikace ČOV 

a rekonstrukce vodovodního 

řadu Hnanice 

4,835  

6,708 

z MŽP, Fond 

soudržnosti 
72 % 

Splašková kanalizace,  

intenzifikace ČOV 

a rekonstrukce vodovodního 

řadu Hnanice 

0,284  

  MŽP, Operační 

program Životního 

prostředí, 

Obce 

v ochranné

m pásmu 

NP Podyjí 

4,2 %  

Opravu havarijního stavu 

budovy sýpky 

(kulturní památky) 

0,972 1,584 
z Program rozvoje 

venkova ČR 

62 % 

realizace  

 r. 2012 

 

 
 

Počasí – měsíční přehledy 
 

Měření Znojmo 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

Průměrná teplota 

vzduchu (°C) 
0,2 -0,3 5,8 12,8 15,1 19,3 18,9 20,4 17,2 9,6 2,9 2,7 

Měsíční srážky 

 v mm 
13,8 2,5 31,7 11,2 79,8 34,5 45,0 32,3 28,6 24,4 5,0 12,1 
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