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3. ledna 

     V úterý se konalo první zastupitelstvo letošního roku č. 136/2012. 

 Obecní zastupitelstvo schválilo přidělení bytu č. 3 na ul. Danižská  
č.p. 67 manželům Josefu a Veronice Švecovým a  Smlouvu o nájmu  
a Smlouvu o budoucí kupní smlouvě k bytové jednotce č. 3 na ul. Danížské čp.67 
v ceně 256.500,- Kč uzavřenou mezi Obcí Hnanice a manžely Josefem  
a Veronikou Švecovými. 

11. ledna 
     Ve středu byli do školky pozváni předškoláci společně s rodiči. Na programu bylo 
pracovní odpoledne. Děti předvedly svým rodičům, jak se ve školce chystají do školy  
a obdržely pololetní vysvědčení.  
     Následovala beseda s ředitelkou a učitelkou ze ZŠ v Šatově, kde byly rodičům sděleny 
veškeré informace týkající se zápisu dětí, školy i příprav předškoláků na vstup do školy.  

17. ledna 
     V Šatově se konal zápis prvňáčků do školy. Protože v Hnanicích škola není, jezdí některé 
děti z naší vesnice do školy právě sem. Hned druhý den jely hnanické děti do školy, aby 
viděly, jak probíhá vyučování v 1. třídě a prohlédly si školu, kam budou po prázdninách 
docházet. 

18. ledna 
     Ve věku nedožitých 56 let zemřel tuto středu po těžké nemoci pan Stanislav 
Maleňák. 
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19. ledna – 21. ledna 

     Opět byl dočasně uzavřen obchod místní jednoty. 

28. ledna 

     V obci proběhla vakcinace psů proti vzteklině. 

     Během měsíce ledna byly rovněž vybrány truhlíky na osázení a do schránek obyvatel 
Hnanic přišly nové smlouvy na odběr pitné vody.  

     Obec byla také přihlášena do soutěže Zlatý erb, kde bojovala  
o nejlepší webové stránky a elektronické služby měst a obcí. 
Návštěvníci webových stránek mohli podpořit svou obec v soutěži  
o cenu veřejnosti. Další hodnocení a volba vítěze byla na odbornících.  

 

 
 
 
 



  ÚÚnnoorr  22001122  

KKrroonniikkaa  oobbccee  HHnnaanniiccee Strana 4 

  

     V únoru konečně sněžilo. Oproti slunečnému lednu se počasí umoudřilo a děti tak měly 
na prázdniny alespoň trochu sněhu. Veškerá aktivita se proto přesunula na místní rybník, 
který zamrzl. Mohly se zde vyřádit nejen děti, ale i dospělí. A kdo sledoval dění na ledě, 
zajisté si všiml i těch nejmenších, kteří pilovali bruslení a skutečně se jim to dařilo. 
V Hnanicích je prostě krásně za každého ročního období.  

1. února 
     Díky mrazům se nakonec rozplynuly i obavy o to, jak to tento rok dopadne s ledovým 
vínem.  
     V – 13°C, při východu slunce se Vinařství Kořínek pustilo do sběru zmrzlých hroznů.  
O tom, že se vyplatilo si na ledovku počkat svědčí i výsledek na moštoměru, který ukazoval 
25,7°NM. Vzhledem k tomu, že se pak mošt dále ředil 1:1, byla výsledná cukernatost 
52°NM. 

 

4. února 
     Místní Rybářský spolek Hnanice připravil i letos tolik oblíbený a v pořadí již devátý 
ročník Rybářského plesu. Hudba zazněla v sále kulturního domu o osmé hodině večerní. 
Skupina Habakuk, tak jako i v minulých letech, navodila tu správnou plesovou atmosféru. 
Rybářský ples bývá vyhlášený svou bohatou tombolou, která nechyběla ani letos.  

7. února 
     Na masopust se nezapomíná ani v místní mateřské škole.  Děti si vyrobily krásné čepice 
s pentlemi a vydaly se na pochůzku.  
     Cestou navštívily pana starostu, kterého požádaly o povolení chodit po vesnici. Všem 
občanům, které potkaly, předvedly báseň o Masopustu a taneček Tancuj, tancuj medvěde. 
Odměnou jim byly sladké dobroty. 
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11. února 
     V sobotu se v místním kulturním domě konal dětský maškarní rej, který opět pořádalo 
SDH Hnanice.  
     Na akci, která byla zahájena ve tři hodiny odpoledne, dorazilo velké množství dětí  
se svými rodiči. Venkovní extrémní teplota, která sahala hluboko pod bod mrazu,  
se podepsala i na teplotě v kulturním domě. Rodiče, kteří přišli se svými dětmi, proto rádi 
sáhli po připraveném horkém svařáku.  
     Dětem v maskách už taková zima nebyla. Díky připraveným hrám byly neustále  
v pohybu. A že her bylo opravdu hodně. Hrálo se na slepou bábu, zpívalo se i tančilo..  
     Masky se letos opravdu vydařily. Pokud to vezmeme od nejmenších, dorazili například 
pirát, beruška, slon i zdravotní sestřička. Nechyběli ani Pat a Mat, princezny, zvířata všeho 
druhu, voják, šerif, čarodějnice, pirát, indián nebo čertice. Akci si nenechali ujít ani 
Spiderman s rytířem a další děti v krásných převlecích. Velice vydařenou masku měl zejména 
Sebastian Jelínek, kterému to jako zdravotní sestřičce obzvláště slušelo. 
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16. února 
     Ve čtvrtek byl ve školce opět připraven program pro rodiče i děti. Tentokrát se zimní 
tématikou. Již ráno se děti ve školce dozvěděly o životě Eskymáků a odpoledne si na ně  
s rodiči zahrály. Přestože byla velká zima a foukal ledový vítr, vydali se společně na Stezku 
odvážného malého Eskymáka. Na stezce na ně čekalo mnoho těžkých úkolů - např. ulovit 
rybu, trefit medvěda nebo vyhrabat pod lavinou zasypané zvířátko. Kdo všechny úkoly 
zvládl, dostal na památku diplom a malou sladkost. Na závěr všichni společně stavěli iglú. 
 

19. února 
     Děti z mateřské školy dnes čekal výlet do Bítova, kde si prohlédly hrad a navštívily  
i malou zoologickou zahradu.  

27. února 
     Bohužel už i v naší vesnici se objevil problém s otrávenými návnadami, které někdo 
pohazuje na soukromé pozemky. V pondělí někdo pohodil na pozemek manželů Jelínkových 
otrávenou návnadu, kterou pozřela jejich fenka Jack Russell teriéra Mia. 
     Zvratky psa byly odeslány na rozbor, přičemž byla zjištěna přítomnost carbofuranu 
(účinná látka přípravku furadan). Fenka jako zázrakem přežila. V minulosti se v Hnanicích 
objevilo i několik otrav koček. Obdobný případ se stal například na litoměřicku, kde  
v březnu tohoto roku došlo k otravám psů, koček i káňat. Carbofuran je prudký, velmi rychle 
působící jed, který se využíval v zemědělství. V návnadách obsažený jed se v přírodě 
rozkládá velmi pomalu, otrava tedy hrozí i po delší době. V ČR byla tato látka v prodeji  
do konce roku 2008 pod jménem Furadan, nyní je v zemích EU prodej této látky zakázán.     
     Použití carbofuranu zakazuje zákon o myslivosti i zákon na ochranu zvířat proti týrání. 
Dávka odpovídající čtvrtině čajové lžičky může být pro člověka smrtelná. Z tohoto důvodu 
bylo upozornění občanům vyvěšeno nejen na obecních stránkách, ale prošlo i znojemským 
tiskem. Doufáme, že dotyčný dostane rozum a obdobná situace už se nebude opakovat.  
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8. března 
     Ve čtvrtek v 18.00 se v prostorách obecního úřadu konala beseda s Národním parkem 
Podyjí. 

Hlavním tématem bylo vyznačení biotopu s tím, že se jedná pouze o vyznačení 
stávajícího stavu. Je to vyznačení míst, kde žijí chráněné druhy živočichů. 

Prezentovat národní park a odpovídat na dotazy občanů přijeli tři zástupci Národního 
parku Podyjí. Ing. Tomáš Rothröckl, ředitel NPP, na úvod nastínil obraz o chráněných 
územích v ČR.  

Představen byl nejen Národní park Podyjí, 
který je svou rozlohou nejmenší na území České 
republiky, ale také ostatní národní parky.  

Následně převzala slovo Mgr. Lenka 
Reiterová (náměstek ředitele a vedoucí odboru 
ochrany přírody a krajiny, botanik). Pohovořila  
o důvodu ochrany přírody v NPP a poté předala 
slovo Ing. Jaroslavu Ponikelskému, jehož náplní 
práce je péče o les, výzkum a plánování. 

Jaroslav Ponikelský seznámil všechny 
přítomné s unikátní skladbou lesů v Národním 
parku Podyjí a porovnal ji se skladbou lesů  
v České republice. Na rozdíl od ostatních oblastí, 

kde je 75 % jehličnanů a 25 % listnatých stromů, je tomu v Národním parku Podyjí přesně 
naopak.  

Slovo si na chvíli vzala ještě Lenka Reiterová, která vysvětlila ochranné pásmo NPP, 
což znázornila na připravených mapkách s vyznačenými biotopy a bio liniemi.  

Na samotný závěr celé besedy byl ponechán prostor pro dotazy. Mimo jiné zde padl 
dotaz ohledně volného pobíhání psů v národním parku, koupání v řece Dyji nebo dotaz  
na téma Hnanice I. a II. zóny národního parku. 

9. března 

     V pátek se konalo zasedání obecního zastupitelstva č. 137/2012. 

      Obecní zastupitelstvo schválilo, že obec Hnanice nebude proti usnesení  
o odložení trestní věci podávat stížnost a ani se nebude odvolávat. V případě,  
že bude muset obec daň z převodu nemovitosti znovu zaplatit, ji uhradí sama  
z obecního rozpočtu a nebude ji vymáhat po žádném ze zastupitelů. 

11. března 
     Jednotka SDH Hnanice zasahovala u požáru 
v Národním parku Podyjí. Požár byl na Havra-
nických skalkách, v místě nedaleko vinohradu. 
Tráva hořela na ploše 50 × 300 m. Událost byla 
lokalizována v 18.18 hod. V 18.36 byl požár 
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zlikvidován.  
 

13.března 

     V úterý se konalo zasedání obecního zastupitelstva č. 138/2012. 

      Obecní zastupitelstvo schválilo odměnu za provedené kontroly výborů  
pro pana Zdeňka Sovu, Pavla Pavelku, Josefa Vyžrálka, Jiřího Černého, paní 
Marianu Kasalovou a Veroniku Švecovou ve výši 500,- Kč pro každého. 

 Dále schválilo rozpočet MŠ Hnanice na rok 2012, převedení kladného  
      hospodářského výsledku MŠ Hnanice za rok 2011 do Fondu rezerv ve výši     
          10.000,-Kč a do Fondu odměn 13.102,15 Kč, rozpočtové opatření č. 10/2011,      
          rozpočtový výhled na rok 2011 až 2015 i smlouvu o zřízení věcného břemene  
           vodovodního řadu v k.ú. Hnanice – uložení přes silnici Fládnickou, p.č.: 1071. 

 Zastupitelstvo schválilo i smlouvu o využívání kompostárny, převzetí a    
     zpracování biologicky rozložitelných odpadů (Kompostárna Únanov), koupi  
     pozemku p.č.: 245/2 - 65 m², k.ú. obce Hnanice od paní Leony Fiby, bytem  
     Znojmo, Smetanova 2354/25 za cenu 17,60 Kč/m² a prodej pozemku p.č.: 864/2     
     – 207 m², k.ú. obce Hnanice, manželům Jindřichu Hájkovi, bytem Znojmo,  
     Přímětice 342 a Mgr. Evě Hájkové, bytem Nový Šaldorf 177, za cenu 18,-Kč/m².            

Schválen byl i prodej pozemku p.č.: 254/35 –5m², 254/50 – 11 m², k.ú. obce       
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Hnanice panu Jiřímu Prinkemu, bytem Znojmo, Mládeže 1003/4, za cenu  
18,- Kč/m², schválena byla také smlouva o zřízení práva k věcnému břemenu,  
p.č. 759, 760, k.ú. Hnanice a také záměr prodeje pozemku p.č.254/19 – 82 m², 
k.ú. Hnanice, záměr prodeje pozemku p.č.254/31 – 58 m², k.ú. Hnanice  
i přihlášení obce do soutěže Vesnice roku 2012. 

 
 

Zároveň bylo dnes živo i v místní mateřské škole. Pro děti a rodiče byla připravena 
vycházka do Národního parku Podyjí, při které se děti dozvěděly mnoho zajímavých 
informací o parku a připomněly si i to, že se v lese nesmí vyhazovat odpadky. Při této 
příležitosti bylo zakopáno několik odpadků na označené místo a děti se pro ně vrátí příští 
jaro, aby se společně dozvěděly, co se s odpadky za uplynulý rok stalo.  

Všichni se vydali na cestu podle nakresleného plánu, děti pozorovaly stromy  
a obkreslovaly jejich kůru, hledaly vodu v řece Dyji a ve studánce a poslouchaly, jak zpívá.  
Za mostem přes řeku poznávaly děti na obrázcích zvířata, která v parku žijí. Na závěr cesty 
si děti u velikého stromu vyslechly pohádku o původu sněženek.  Z dětí se stali malí ochránci 
přírody a všichni dostali medaile.  

 

17. března 
    Manželům Petrovi a Petře Kořínkovým se narodila dcera Dominička.  
Vážila 3570 g a měřila 51 cm. Doma na ni čekal bráška Davídek. 

28. března 
     Ve středu se konalo třetí zasedání obecního zastupitelstva v tomto měsíci č. 139/2012. 

      Obecní zastupitelstvo neschválilo rozhodnutí výběrové komise o výběru 
nejvhodnější nabídky na “Dodávku malotraktoru a příslušenství” pro obec 
Hnanice. Jedinou nabídku podala firma Jan Holý z Moravského Krumlova. 
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     Pro děti z naší školky byla dnes připravena návštěva sousední školky v Šatově, kde je 
čekalo loutkové představení O Popelce. 
 

Oprava sýpky 
     20. června 2006 byla historická budova 
sýpky prohlášena Ministerstvem kultury 
kulturní památkou. V tomto měsíci započala 
oprava vnější části této kulturní památky. 
Opravena bude střecha i fasáda. Práce 
provádí stavební firma Atlanta.  

Pokud zalistujeme v kronice obce Hnanic, 
psané v letech 1949 – 1957 kronikářem 
Josefem Olivou, nalezneme o sýpce následující 
záznam:  

„Za vlády Marie Terezie a Josefa II. na venkově se platily daně zrním. Z toho důvodu 
se stavěly sýpky, do kterých se toto zrní přiváželo z celého kraje. V Hnanicích je také taková 
sýpka. Zdi jsou z kamene více jen metr silné a je klenutá. Je rozdělena na poschodí, které 
drží dva silné dřevěné sloupy. Nad klenutím je půda. Tato sýpka byla u č. p. 49 používaná 
jako stodola. Vedlejší stodola byla asi také součástí této sýpky. Má taktéž tak silné zdi a dle 
začouzených kamenů usuzuji, že tento díl sýpky vyhořel. Tato sýpka má čtyřhrané okna, 
z uměle vytesaných kamenů. Obě tyto stodoly (sýpka) sloužily JZD jako sklad, když však 
Svoboda Fr. vystoupil z JZD, tak se mu stodola vrátila.“ 
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     V dubnu rozkvetla v Hnanicích všechna zeleň, třešňová alej plná bílých květů  
i pampeliškami poseté vinohrady byly pastvou pro oči nejen pro místní obyvatele,  
ale především pro turisty. Každý, kdo v tomto měsíci navštívil naši malebnou obec, bude na 
tu krásu jistě dlouho a rád vzpomínat. 

  
14. dubna 
     Místní rybářský spolek Hnanice pořádal v sobotu rybářské závody jednotlivců, které se 
na místním rybníce konají již každoročně a oblíbené jsou nejen u rybářů, ale i u diváků.  

24. dubna 

     V úterý se konalo zasedání obecního zastupitelstva č. 140/2012. 

      Obecní zastupitelstvo schválilo navýšení rozpočtu na opravu sýpky v částce 
345.000,- Kč v nejbližším rozpočtovém opatření, rozpočet obce pro rok 2012  
dle návrhu Usnesení ke schválení rozpočtu – příloha č. 1, rozhodnutí výběrové 
komise na dodávku traktoru od firmy MSO Trading dle vybrané nabídky v ceně 
467.000,-Kč bez DPH a usnesení o vydání změny č.4 ÚPO Hnanice - příloha  
č. 2.    
     Dále schválilo prodej pozemku p.č.: 254/31 –58 m², k.ú. obce Hnanice panu 
Jiřímu Cilečkovi za cenu 18,-Kč/ m², rozhodnutí o prodeji p.č.: 254/19 se odkládá 
na příští jednání.  

Schválen byl i záměr prodeje části pozemku p.č. 158/1 v k.ú obce Hnanice,     
část pozemku mezi domem pana Pavelky a potokem za cenu 18,-Kč/ m², obsah 
zápisu v kronice obce Hnanice za rok 2011, záměr prodeje obecního pozemku  
p.č. 254/25 v k.ú. obce Hnanice za cenu 18,- Kč/m² a uvolnění potřebných 
finančních prostředků na pořízení ÚP z rozpočtu obce. 

25. dubna 
     Ve školce bylo pro rodiče s dětmi připraveno pálení čarodějnic. Hrálo se také  
na čarodějnickou školičku. Na tuto akci se děti dlouho těšily. Už dříve si vyrobily ze sena  
a starého oblečení čarodějnici a naučily se tanec pro čarodějnice. 
     Kdo by přišel toto odpoledne do školky, nestačil by se divit. Všude byla samá ježibaba 
nebo čaroděj a náramně jim to slušelo. Nejdříve se všichni představili a zatancovali si tanec.      
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Potom musely čarodějnice a čarodějové skládat zkoušku, aby dostali vysvědčení, které je 
opravňuje čarovat. Úkoly byly opravdu těžké a bylo jich mnoho. Kdo je všechny zvládl, 
mohl se jít osvěžit pitím hadí limonády, netopýřího hltu nebo žabího nápoje a taky si opéct  
špekáček. Na závěr všichni zapálili čarodějnici a s ní všechno zlé - zlobení, hádání  
a neposlouchání dospělých.  
 

28. dubna 
     V tento den se konaly hned dvě akce. První z nich byl Hotel Happy Star Cross. Letos se 
jednalo již o pátý ročník běžeckého závodu, při kterém vede trasa závodu okolními vinicemi.     
     Druhou akcí byl Znovín walking, který získává stále více a více na oblibě. Davy lidí  
u startovních stanů toho byly důkazem.   
     Slunečný den se přímo nabízel k procházce a pokud jste se jako většina lidí vybavili 
hůlkami a zaregistrovali se na startu (který byl na hnanickém hřišti), mohli jste cestou 
ochutnat zdarma několik vybraných vzorků vín. Připravena byla čtyři ochutnávková 
staveniště. Účastníci se mohli vydat po dvou trasách, vybrat si mohli podle náročnosti  
a mohli jít buďto po vlastní ose, nebo s průvodcem. 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

30. dubna 

     Oblíbeným stavěním máje ožilo poslední dubnový den prostranství u kostela  
sv. Wolfganga. Letošní filipojakubskou noc přišla přivítat jaro i díky nádhernému počasí 
téměř celá vesnice. Stavění máje symbolizuje jaro a plodnost, zapalování ohňů pak slouží 
jako ochrana před čarodějnicemi. 
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     Ve chvíli, kdy měla celá akce začít, byli hasiči 
odvoláni k požáru. Hořel travní a částečně i lesní 
porost o rozloze asi 100 × 100 m. Požár byl 
lokalizován v 18.51 hodin a zlikvidován v 19.15 
hodin. 
 
     Samotné stavění máje opět stmelilo celou obec.  
Ač bez účasti hlavního organizátora Pavla Pavelky, 
který musel dát přednost hašení, nezůstali přítomní 
diváci ochuzeni o zajímavou podívanou. Zdatní 
dobrovolníci z řad místních mužů se do toho pořádně opřeli a během chvilky májka stála.  
     Na své si přišla i místní droboť. Děti připravenou májku nejprve využily jako prolézačku  
a trénovaly na ní svou fyzickou zdatnost. Bez povšimnutí nezůstala ani malá čarodějnice, 
která si vysloužila (s trochou nadsázky řečeno) o pár hodin dřív i to prvomájové políbení. 
Sice ne pod třešní, ale za to pod dominantou kostela sv. Wolfganga.  
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
     Díky báječné atmosféře, dodržování starých tradic i krásnému počasí se celá akce 
vydařila. Do ranních hodin pak pokračovalo posezení u připraveného ohně a ráno se v obci 
již také tradičně objevily nápisy před domy.  

 



  KKvvěětteenn  22001122  

KKrroonniikkaa  oobbccee  HHnnaanniiccee Strana 14 

  

1. května 
     První květnový den se opravdu vydařil. Pro svůj příchod na svět si ho vybral  
i nový občánek naší obce Kryštof Holzer.      
 
    Oslavovalo se i v obci, i když trochu jinak. Vlaječky, praporky ani nazdobené vozy 
nechyběly v letošním prvomájovém průvodu, který stejně jako v minulém roce připravila 
parta místních nadšenců. Nazdobené vozy se za hlasitého oslavného volání vydaly  
od kostela k rybníku a sklepní uličkou zpět. Opět se ukázalo, že místní občané stojí při sobě  
a nebojí se recese. Nasedli na vozy a oblečeni do uniforem nebo převlečení za pionýry vyjeli 
vstříc oslavám.  
     O zábavu nouze rozhodně nebyla a projíždějící turisté se jistě nestačili divit, co se to tady 
na jihu Moravy opět děje. Poté co posádky dorazily ke kostelu, pokračovalo se v oslavách 
prvního máje v místní hospůdce. A aby vše bylo jak se patří, z reproduktorů byla slyšet nejen 
státní hymna, ale i Internacionála a další podobné písně. Nálada byla naprosto úžasná  
a můžeme jen doufat, že se prvomájový průvod v naší obci stane tradicí.  

 

5. května 

     První květnovou sobotu se od 10.00 hodin v naší obci uskutečnil první ročník akce 
nesoucí název: „Den otevřených sklepů Hnanice.“ Všem milovníkům vína se tak  
po úspěšném nultém ročníku v minulém roce opět naskytla možnost navštívit místní sklepy  
a ochutnat nabízené vzorky vína. 
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     Své sklepy se rozhodlo pro návštěvníky otevřít celkem šestnáct místních vinařů. 
Příjemnou atmosféru navodila cimbálová muzika hned tří cimbálových souborů: Dyjavánek 
ze Znojma, Lália z Velkých Bílovic a Mladí Burčáci z Uherského Hradiště. Brzký deštivý 
podvečer pak zpříjemnilo duo Blue Band. K jídlu samozřejmě nechyběly typické moravské 
speciality.  
Ve sklepě Vinařství Kořínek se například podávalo jehněčí kolínko, hovězí pupík, kachna, 
srnčí guláš, ale i obložené prkénko a tlačenka s cibulí. 
     Vstupné se nevybíralo, hradily se pouze jednotlivé vzorky ve sklepích, ceny byly v režii 
každého vinaře. Na dvou informačních místech byly k dostání skleničky, které byly 
vydávány na vratnou zálohu 50 Kč. 
     První oficiální ročník se opravdu vyvedl a doufejme, že se i tato akce bude každý rok 
opakovat. 

8. května 
     V úterý byl volný den a ten se musel využít. Proto se na místním fotbalovém hřišti 
odehrál proslulý zápas svobodných proti ženatým.  
     Výkop byl v 15 hodin a sestava ženatých byla doplněna o pár svobodných, ale již 
zkušených borců. O pauze mezi poločasy se hráčům ukázala budoucí konkurence, která jim 
roste v nejmenších obyvatelích Hnanic.  Děti si odpoledne užívaly a pokud si zrovna nehrály 
na prolézačkách, běhaly za fotbalovým míčem.  
     Vítězství si nakonec vybojovali svobodní. Počasí se vydařilo a po pivu, které k tomuto 
tradičnímu zápasu prostě patří, se jenom zaprášilo. Po zápase a dopití sudu se někteří hráči 
společně s fanoušky přesunuli do místního pohostinství, kde se pokračovalo v oslavách.  
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15.května 
     V úterý se konalo zasedání obecního zastupitelstva č. 141/2012. 

      Obecní zastupitelstvo schválilo zprávu starosty, že důvod mimořádného 
jednání zastupitelstva pominul, neboť firma Agroservis Holý stáhla námitku 
proti výběru nejvhodnějšího uchazeče ve výběrovém řízení na koupi malotraktoru 
s příslušenstvím. Stažení námitky proti rozhodnutí zadavatele bylo uskutečněno 
osobně dne 15. května 2012. Platí tedy rozhodnutí zastupitelstva z jednání  
č. 140/2012 dne 24. dubna 2012 a vítězem se stala firma MSO Trading  
z Kyjova. 

19. května 
     V sobotu se naši hasiči zúčastnili jarního okresního kola hry Plamen  
ve Výrovicích. Mladší žáci se umístili třetí a starší čtvrtí.  
 

30. května 
     Ve středu byl ve školce karneval, při kterém se zároveň slavil Den dětí a proběhlo  
i rozloučení s předškoláky. Akce začala velmi zajímavě. V okamžiku, kdy děti oblečené  
do karnevalových masek vycházely na vyzdobenou zahradu, začalo hustě pršet a citelně  
se ochladilo. Všichni se proto přesunuli do kulturního domu. 
     Nejdříve se všechny masky představily a společně si zatancovaly při veselých dětských 
písničkách. Potom následovalo loučení s předškoláky, kteří si připravili na rozloučenou 
báseň. Když děti dostaly balíček plný ovoce, ujal se karnevalu kašpárek. Hudba hrála, děti 
tancovaly, soutěžily a bylo hodně veselo. Na závěr si děti smlsly na zákuscích a vytáhly  
si dáreček v tombole. Venku mezitím začalo krásně svítit sluníčko a děti si mohly ještě chvíli 
před spaním užít s rodiči pěkného počasí. 
 

31. května 
     Do místní školky přijely šatovské děti. Pro všechny bylo připraveno vystoupení Divadla 
Tú, tú. Vystoupení bylo zaměřeno na dopravní výchovu dětí předškolního věku.  
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2. června  
     Na počátku měsíce června, tentokrát v sobotu, se již tradičně konalo kácení máje spojené 
s dětským dnem. Nejprve děti musely splnit připravené úkoly. Čekala je nejen jízda  
na koloběžce, prolézání pytlem, kreslení obrázků na silnici a spousta dalších úkolů, ale  
za odměnu i chutná zmrzlina. Následovalo tradiční kácení máje. Všichni přítomní se velice 
bavili, k čemuž přispělo nejen připravené občerstvení, ale i slunečné počasí, které celé akci 
přálo. 

 

3. června 
     Hnaničtí hasiči se v neděli vydali do Tasovic. Tasovický sbor 
dobrovolných hasičů pořádal V. ročník soutěže v požárním útoku 
mládeže o putovní pohár starosty obce Tasovice. Klání se zúčastnilo 
celkem osm družstev a to čtyři družstva v kategorii mladších žáků  
a čtyři v kategorii starších. Putovní pohár vybojovali mladí hasiči  
z Tasovic. Hnaničtí mladší žáci se umístili třetí, starší pak obhájili 
krásné druhé místo.  

7. června 
     Tak už je nás v Hnanicích zase o jednoho víc. Dnešní den si pro svůj příchod  
na svět vybral Šimon Jurák. 

16. června 
     Na znojemském stadionu se v sobotu za slunečného počasí konalo okresní kolo 
jednotlivců a družstev v požárním sportu.  
     V ženské části svoji suverenitu potvrdily ženy z Miroslavi, které zvítězily ve všech třech 
disciplínách. Druhá byla děvčata z Vítonic a jejich Hana Sklenská se radovala i z vítězství 
v individuální soutěži. Naše družstvo z Hnanic obsadilo po perfektním výkonu čtvrté místo 
za týmem Výrovic. V ženské části soutěžilo celkem čtrnáct družstev.  
     Mezi muži nenašli konkurenci hasiči z Výrovic. Také oni v soutěži družstev vyhráli 
všechny tři disciplíny a jejich zástupce Tomáš Vlček slavil triumf mezi jednotlivci. 

 
ŽENY Jednotlivkyně 
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1. Hana Sklenská (Vítonice) 19,56, 2. Dana Matyšková 20,02, 3. Kateřina Kondlerová 
20,25, 4. Hana Matyšková (všechny Miroslav) 20,33, 5. Terezie Valášková (Výrovice) 
20,56, 6. Jana Bartelová (Vítonice) 20,58, 7. Jana Veselá 20,67, 8. Linda Daňhelová (obě 
Miroslav) 20,67, 9. Pavlína Bartelová 21,54, 10. Simona Škrdlová (obě Vítonice) 21,56. 

Družstva 

1. Miroslav (3), 2. Vítonice (6), 3. Výrovice (10), 4. Hnanice (17), 5. Slup (17), 6. Božice 
(19), 7. Únanov (21), 8. Břežany (22), 9. Šatov (27), 10. Milíčovice (31), 11. Tavíkovice (32), 
12. Jaroslavice (33), 13. Jamolice (38), 14. Lesná (40). 

MUŽI Jednotlivci 

1. Tomáš Vlček (Výrovice) 18,57, 2. Petr Hanzal ml. 18,94, 3. Václav Tomášek 18,97, 4. 
Ludvík Sapík 19,06 (všichni Únanov), 5. Lukáš Kuřitka (Výrovice) 19,25, 6. Josef Vacula 
(Slup) 19,25, 7. Leoš Lang (Výrovice ) 19,50, 8. Petr Svoboda (Blížkovice) 20,14, 9. Jakub 
Peterka (Božice) 20,44, 10. Lubomír Komínek (HZS Znojmo) 20,52. 

Družstva 

1. Výrovice (3), 2. Únanov (10), 3. Uherčice (12), 4. Slup (14), 5. HZS Znojmo (14), 6. 
Tavíkovice (22), 7. Kuchařovice (22), 8. Božice (22), 9. Blížkovice (24), 10. Dobřínsko (25), 
11. Lesná (31). 
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15.-16. června 
     Místní rybník byl opět v obležení rybářů. A to doslova. Konaly se zde oblíbené rybářské 
závody. O VIII. ročník oblíbeného 24 hodinového CARP TEAM MARATONU byl veliký 
zájem. Opět se závodilo ve dvou až tří členných týmech v omezení tří prutů na jeden tým. 
Soutěžilo se o pořadí 1. až 3. místo, dále o největšího a nejtěžšího uloveného kapra. Team 
FISH DEVILS HNANICE přípravu nepodcenil. I přes to, že opravdu důkladně 
prokrmovali své stanoviště ani pytle plné kukuřice jim nezajistily vítězství. Od ostatních  
si pak vyslechli pár poznámek o tom, že chudáci ryby tam musí drhnout břichem o kukuřici, 
nebo že tam za chvíli bude mělčina. Jiný tým měl na oplátku pořádnou smůlu, protože jejich 
návnada chutnala nejvíce jeseterům, kteří se bohužel do výsledků nezapočítávali. 
Započítavali se pouze kapr a amur, kdy se jeden cm rovnal jednomu bodu. První místo 
získali s 520 body KANTOŘI,  druhé místo získal team NOTOŘI s celkovým součtem 376 
bodů a pomyslnou bronzovou medaili si odnášel TOM TOM TEAM. Ten získal celkem 369 
bodů.  Cenu za největšího kapra (75 cm) získal TOM TOM TÝM a nejtěžšího kapra ulovili 
KANTOŘI (8 kg).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

17. června 
     Sbor dobrovolných hasičů Jezeřany – Maršovice pořádal tuto neděli Soutěž mladších  
a starších žáků v požárním útoku. Nemohli zde chybět ani zástupci naší obce. Tentokrát 
obhájili krásné druhé místo hnaničtí starší žáci. 

19. června 
     Dnes naši hasiči vyjeli k požáru trávy o rozloze 50 ×100 m. Požár byl lokalizován  
v 17:36 a zlikvidován v 18:31. U požáru zasahovali PS Znojmo, SDH Hnanice, SDH Slup 
a SDH Šatov.  
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23. června 
     Odbor Klubu českých turistů společně se Svazkem znojemských vinařských 
obcí Daníž a obecním úřadem Hnanice si pro milovníky procházek a vína 
připravili akci Od pramene Daníže k hnanickým sklípkům.  

     Jednalo se o zhruba osm kilometrů dlouhou trasu nenáročným 
terénem  
s možností pochutnat si na moravském vínku z vinařství Ivana 
Schwarze a Romana Dvořáka. Chuťové pohárky jistě potěšila  
i douzená borotická klobáska a o hudební doprovod se postaral harmonikář JUDr. Vlastimil 
Polach. Ze Znojma byla zajištěna doprava zdarma.  
 
     Zároveň dnes ožilo i místní fotbalové hřiště, kde se konala soutěž v požárním sportu  
O pohár starosty obce Hnanice. Tentokrát se soutěžilo ve třech kategoriích – muži, ženy  
a veteráni. 

 
24. června 

     Letošní rok byl pro děti připraven výlet do Hodonína.  Výlet odstartoval dobrodružstvím 
na Pirátské plavbě po řece Moravě na Baťově kanálu. Plavba začala patřičným ustrojením  
a vyzbrojením posádky, která pak pod vedením největšího piráta vyplula na lodi Konstancie 
na svou plavbu. 
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   Důležitá byla také mapa, podle které se musel najít poklad, který byl ukrytý na ostrově. 
Když piráti poklad našli – spravedlivě si jej rozdělili. Všichni co byli na palubě a střídali se 
v kormidlování lodi dostali potvrzení: „ Pirát - kormidelník“. V průběhu plavby se tak 
naučili to nejdůležitější pro tuto profesi ( např.: určit levobok a pravobok lodi, určit levý  
a pravý břeh, práce s lodním lanem, pirátský hrůzostrašný pokřik, jak zjistím, že je zlaťák 
pravý, a další…).      
     Po úžasném pirátském zážitku následovala návštěva ZOO v Hodoníně. Jednalo se  
o příjemnou procházku na sedmi a půl hektarech lesní rovinné plochy. Zatímco původní 
zookoutek v době svého vzniku v roce 1976 čítal jen několik málo domácích nebo běžně 
chovaných exotických zvířat, teď jich návštěvník v dnešní zoologické zahradě může spatřit 
na pět set osmdesát ve sto sedmdesáti třech druzích. Také původní dřevěné, svépomocně 
postavené stáje dávno zmizely a nahradily je nejen nové zvířecí ubikace s výběhy, ale během 
bezmála pětatřicetileté historie zahrady se podařilo postavit několik pavilonů. Například 
pavilon exotického ptactva, pavilon primátů a terárií, pavilon akvárií, či půvabný pavilonek 
pro plameňáky. Největší chloubou zoo je vzdělávací centrum s ubikacemi a výběhy velkých 
kočkovitých šelem. 

 
29.června 
     Tentokrát v pátek se konalo zasedání obecního zastupitelstva č. 142/2012. 

 Obecní zastupitelstvo schválilo celoroční hospodaření obce a závěrečný účet 
obce za rok 2011 včetně zprávy o výsledku přezkoumání hospodaření obce za rok 
2011 s výhradou nedostatku uvedeného ve zprávě o výsledku hospodaření a přijímá 
toto opatření: učinit systémové opatření, aby v budoucnu bylo vždy dbáno o včasné 
zaúčtování k okamžiku uskutečnění účetního případu.  
     Dále bylo schváleno rozpočtové opatření č. 1/2012, 2/2012, odměna 500,-Kč pro 
pana Zdeňka Sovu, Pavla Pavelku a Marianu Kasalovou za provedenou kontrolu 
finančního výboru a odměna 500,-Kč pro pana Jiřího Černého, Dušana Spoustu  
a Veroniku Švecovou za provedenou kontrolu kontrolního výboru. 
     Obecní zastupitelstvo rovněž schválilo zrušení pohledávek za panem Maleňákem, 
celkem ve výši 2.556,- Kč, dále darovací smlouvu JMK na věcný dar v hodnotě  
254 441,8 Kč, movitý majetek pro zajištění internetového a síťového připojení, přijetí 
sponzorských darů na realizaci Kulturního odpoledne dne 30. června 2012 v celkové 
výši 72.500,-Kč a úhradu faktury za autobusovou dopravu dětí na výlet  
k příležitosti MDD. 
     Schválen byl i  prodej pozemku p.č.: 158/3 o výměře 99 m², k.ú. obce Hnanice 
panu Petru Pavelkovi a paní Lence Jiříčkové, oba bytem Hnanice, Farní 84, za cenu 
18,- Kč/m²; (záměr projednán a schválen na OZ č. 140/2012 dne 24.4.2012), dále 
prodej pozemku 158/4 o výměře 52 m², k.ú. obce Hnanice panu Petru Kloubskému, 
bytem Hnanice, Farní 85, za cenu 18,- Kč/m²; (záměr projednán a schválen na OZ  
č. 140/2012 dne 24.4.2012) a prodej pozemku p.č.: 254/25 o výměře 123 m², k.ú. 
obce Hnanice panu Romanovi Kloubskému, bytem Hnanice, Danížská 31, za cenu 
18,- Kč/m²; (záměr projednán a schválen na OZ č.140/2012 dne 24.4.2012). 
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     Schváleno bylo i zpracování projektu v návaznosti s dokončením veřejného 
osvětlení na ul. Pod skálou a posouzení veřejného osvětlení v noci s vytipováním 
dalších možných míst se špatným osvětlením, stejně tak i smlouva o poskytnutí úvěru 
u ČS, a.s. Znojmo č. 0215884499 na předfinancování opravy sýpky ve výši 950.000,- 
Kč. Po obdržení dotace bude půjčka bezodkladně splacena. Vlastní zdroje uhradí 
obec z běžného účtu. 
     Obecní zastupitelstvo dále schválilo žádost o příspěvek pro SDH Hnanice  
na letní dětský tábor Borovina 2012, pro každé dítě příspěvek 500,-Kč a 3x1000,-Kč 
pro 1 vedoucí a 2 instruktorky. 

 Obecní zastupitelstvo neschválilo návrh SÚS JMK k bezúplatnému převodu 
krajské komunikace č. III/413 21, na parcele č. 1071 v k.ú. Hnanice na obec 
Hnanice. 

30. června 
     Za nádherně slunečného počasí  
se v sobotu konalo již celkem 
tradiční kulturní odpoledne. Od 
14.00 hodin vystoupila nejstarší 
jihočeská dechová kapela Babouci.  
Od 16.00 hodin se potom postupně 
střídaly Pěvecký sbor Paniháj, 
Pošumavská dudácká muzika  
a Cimbálová muzika Vonica. 
     Pěvecký sbor Paniháj také 
vystoupil v kostele sv. Wolfganga, 
což sklidilo obrovský úspěch. 
Návštěvníci měli možnost ve stáncích ochutnat skvělá vína místních vinařů a také něco na 
chuť na zabijačkových hodech. Akce se opravdu vydařila. 

 
     Znojemský deník informoval o velkém výskytu hadů v Národním parku Podyjí, zejména 
pak na hnanickém vřesovišti. Hady bylo možné spatřit i na Šobesu, Novém Hrádku  
a vřesovišti v Havraníkách.  Podle Znojemského deníku zde bylo možné spatřit i užovku 
stromovou, která patří mezi kriticky ohrožený druh a zároveň se jedná o nejdelšího žijícího 
hada u nás.  
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6. července 
     Protože obyvatelé naší krásné vesničky jsou pro každou legraci, 
neváhali a v pátek dopoledne se společně vydali na výlet. Akcí, při které 
nechyběla nouze o zábavu a zároveň si při ní všichni zúčastnění dali 
trochu do těla byl cyklovýlet. Počasí přálo, a tak dětem ani dospělým 
nebránilo nic v přibližně 15 km dlouhé cestě nenáročným terénem  
po okolí, při které se samozřejmě nezapomnělo na zastávky 
s občerstvením v Popicích a v Šatově. 

 

17. – 27. července 
     Za pořádným dobrodružstvím se vydali místní dobrovolní hasiči. Cílem jejich desetidenní 
cesty byl všemi oblíbený tábor v Borovině, kde je čekal báječný program a spousta legrace.  

 
31. července 
     V úterý se konalo zasedání obecního zastupitelstva č. 143/2012. 

 Obecní zastupitelstvo schválilo rozpočtové opatření č. 3/2012, dále záměr  
s pronájmem sýpky p.č.: 66 o výměře 183 m²,  záměr s prodejem obecního pozemku 
p.č.: 481/2 o výměře 7 m²˛ v ul. Záhumenní před domem pana Maixnera za cenu 18,-
Kč za m² a záměr s prodejem části obecního pozemku p.č.: 358/1, před a vedle domu 
p.č.:343 paní Grimové na ul. Pod Skálou za cenu 18,-Kč za m². Zastupitelstvo 
rovněž schválilo na dobu nezbytně nutnou pronájem poloviny stodoly od pana Švece, 
využívanou k uskladnění obecního materiálu za částku 2000,-Kč měsíčně. 



  SSrrppeenn  22001122  

KKrroonniikkaa  oobbccee  HHnnaanniiccee Strana 24 

  

3. srpna 
     Místní dobrovolní hasiči dnes vyjeli k poţáru lesa v Havraníkách. Následně zjistili, ţe se 
jedná o poţár travnatého porostu a keřů. Společně s PS Znojmo, SDH Havraníky, SDH 
Slup a SDH Šatov se jim podařilo poţár uhasit.  
 

4. srpna 
     Hned druhý den čekal naše dobrovolné hasiče výjezd k poţáru polního porostu a trávy. 
Tentokrát hořelo mezi vinohrady u národního parku. Poţár se podařilo uhasit ještě před 
příjezdem JPO. 
 

6. srpna 
     Ani toto pondělí se neobešlo bez zásahu sboru dobrovolných hasičů. Dnešní večer byl 
dramatický pro celou vesnici. Pátralo se po ztracené Valerii K. Největší rušno bylo  
u místního rybníka, kde byla dívka naposledy viděna. Všichni se obávali, zda se jí něco 
nestalo. Hasiči prohledávali vodní hladinu, pátralo se i v přilehlém okolí. Do hledání  
se zapojila téměř celá vesnice, kdo mohl, snaţil se pomoci. Dívka byla nakonec naštěstí  
v pořádku nalezena u kamarádky.  
 

18. srpna 
     V sobotu v odpoledních hodinách se na místním hřišti uskutečnila soutěţ mladých hasičů, 
kde byly k vidění neuvěřitelné výkony. Večer se pak od 20.00 hodin konal III. ročník noční 
soutěţe v poţárním sportu o pohár starosty. Bylo zajištěno občerstvení a panovala veselá 
nálada, ke které přispělo také recesistické vystoupení místních hasičů v plavkách a sukních, 
které sklidilo zaslouţený potlesk. 
 
     V úmorném teple se utkalo několik druţstev mladších a starších ţáků. V kategorii 
mladších zvítězily Tasovice A, před jejich kolegy z týmu Tasovice B. Na třetím místě 
skončily Jezeřany Maršovice a čtvrté místo obsadily Hnanice. 

V kategorii starších závodníků vyhrály Tasovice, druhé místo vybojovaly Jezeřany 
Maršovice a na třetím místě skončily Hnanice. 

Na noční soutěţi o pohár starosty zvítětily domácí Hnanice A (21,66 s), 2. Hnanice B 
(22,88 s), 3.  Lesná (22,98 s), 4.  Plenkovice (24,96 s), 5. Mramotice (27,20 s),  
6. KROPÍTKO (30,12 s), 7. Břeţany a Tasovice.  

Ţeny: 1. Lesná (22,69 s), 2. Hnanice (23,68 s), 3. Břeţany (24,29 s), 4. Tasovice (26,70 s) 

 
25. srpna 
     Letošní rok se podařilo uspořádat ještě také odvetu jiţ tradičního a oblíbeného 
sportovního klání svobodní x ţenatí. Na tuto akci byl k občerstvení hráčů darován 
sponzorský dar, sud piva od místního pohostinství U kaštanu. Toto občerstvení bylo 
umístěno na půli hřiště hned u autové čáry a bylo hráči během zápasu hojně vyuţíváno. 
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     Počasí bylo příznivé a k vidění byl opravdu kvalitní fotbal. Odveta se ţenatým povedla  
a dokázali letošní rok skóre srovnat. Uţ teď se můţeme těšit na nějakou další sportovní akci 
a doufejme, ţe s ještě větší diváckou podporou.  

  

22. srpna 
     V úterý se konalo zasedání obecního zastupitelstva č. 144/2012. 

 Obecní zastupitelstvo schválilo rozpočtové opatření č. 4/2012, dále prodej 
obecního pozemku p.č.: 481/2 o výměře 7 m² v ul. Záhumenní před domem č. 127 
panu Štěpánovi Maixnerovi za cenu 18,-Kč za m²,  prodej bytové jednotky č. 3 dle 
Smlouvy o budoucí kupní smlouvě manţelům Josefovi a Veronice Švecovým a  záměr 
pronájmu obecního pozemku p.č.: 714, za cenu 0,10,-kč za m2. 

 

Obec tento měsíc také vydala první číslo Hnanického zpravodaje. Zpravodaj bude 
vycházet nepravidelně podle potřeby.  
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22. září  
     Tour de burčák je jednou ze seriálu cykloturistických akcí Krajem vína 2012. Akci 
organizuje Nadace Partnerství a byla určena pro všechny, kdo mají rádi víno a jižní 
Moravu. Pro všechny účastníky byl připraven nejen zajímavý program, ale i výborný 
moravský burčák. Trasa odkryla všem příchozím nejen krásy vinice na Šobesu, sklepní areál 
Modré sklepy v Novém Šaldorfu – Sedlešovicích, ale i naší malebnou sklepní uličku  
a sklepní uličky v Šatově i Havraníkách, stejně tak jako Národní park Podyjí a rakouské 
příhraničí. Start i cíl byl v Louckém klášteře, kde právě probíhal Burčákový den Znovín 
Znojmo. Trasy byly rozděleny do tří kategorií podle náročnosti, takže si mohl vybrat 
opravdu každý.  

Značené trasy: 

Pro pěší a nejmenší cyklisty (20 km): Znojmo - Nový Šaldorf - Havraníky - Šatov –Znojmo 

Pro malé cyklisty (31,5 km): Znojmo - Nový Šaldorf - Havraníky - Šobes - Hnanice - 
Unterretzbach - Šatov – Znojmo 

Pro velké cyklisty (42 km): Znojmo - Nový Šaldorf - Havraníky - Šobes - Hnanice - 
Unterretzbach - Chvalovice - Šatov – Znojmo 

24. září 
     Dnes byla pro děti z mateřské školky a jejich rodiče připravena akce Hledání ztraceného 
Budulínka, při které byl také dokončen pokus z minulého roku. Tehdy děti zakopaly do země 
odpadky, aby se za čas podívaly, co v přírodě shnije, zmizí a co se nerozpadne a hyzdí 
přírodu dlouhé roky. 
     Děti musely hádat zvuky, které patří do přírody, jít se zavázanýma očima přes 
překážkovou dráhu nebo jít za zvukem hudebních nástrojů jako letadlo v mlze. Chlapci  
a děvčata mezi sebou soutěžili v počtu nasbíraných květin na louce nebo v přetahování. 
Společně si pak všichni poskládali sluníčko z kamínků a pověděli o zvířátkách, která našli 
na louce. Na konci cesty byla nora, do které musely děti vlézt a najít Budulínka.  

25. září 
Dnes zemřela obyvatelka Hnanic paní Irma Cilečková. 

 

26. září 
     Ve středu jely děti z naší školky společně s dětmi z mateřské školky ze Šatova na první 
výlet v novém školním roce. Bylo krásné počasí, a tak si cestu vláčkem, který je vezl 
historickou částí Znojma, opravdu užili. Potom jely do Strachotic, kde navštívili farmu. 
Děti uviděly nejen domácí zvířata, ale i velblouda a pštrosy.  
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6. října 
     Sbor dobrovolných hasičů Hnanice nás tuto sobotu reprezentoval  
na podzimním kole požární všestrannosti v Únanově. Mladší se umístili 
na krásném třetím místě, starší byli čtvrtí.   

9. října 
    V úterý se konalo zasedání obecního zastupitelstva číslo 145/2012. 

 Obecní zastupitelstvo schválilo rozpočtové opatření č. 5/2012, 6/2012 a rozpočtový 
výhled na rok 2012 až 2016.  
     Dále bylo schváleno navýšení ceny služeb, a to hlášení místního rozhlasu  
na částku 50,- Kč včetně DPH, nájem za posezení v obecní pergole ve Sklepní ulici 
na 100,- Kč včetně DPH, příspěvek ze směnárny 500,- Kč + DPH dle platných 
předpisů, nájem kulturního domu 600,- Kč + DPH dle platných předpisů + energie, 
umístění reklamy Jasmín bar 1000,- Kč + DPH dle platných předpisů, nájem 
plynovodu od Jihomoravské plynárenské (navýšení od roku 2013 o platné DPH  
v době účtování), nájem rybníku (užití práva) 12.000,- Kč + DPH dle platných 
předpisů, věcné břemeno firmy Allungato 50.000,- Kč (navýšení o DPH dle platných 
předpisů),  věcné břemeno SNP Podyjí 300,- Kč + DPH dle platných předpisů. 
     Zastupitelstvo rovněž schválilo odměnu 500,-Kč pro pana Pavla Pavelku  
a Marianu Kasalovou za provedené kontroly finančního výboru, odměnu 500,-Kč 
pro pana Jiřího Černého, Dušana Spoustu a Veroniku Švecovou za provedenou 
kontrolu kontrolního výboru a zvýšení funkční odměny místostarostovi po dobu 
starostovy nepřítomnosti ze zdravotních důvodů na 10.000 Kč,- měsíčně. 
     Schválen byl i výsledek výběrového řízení na dodavatele stavby sociálního 
zařízení pod hřištěm a nabídkovou cenu od vítězné firmy Atlanta ve výši 269 727,- 
Kč bez DPH, dále  přijetí finančního daru 5.000,- Kč od firmy InfoTel, spol.s r.o., 
prodej části p.č.358/1, po oddělení pod p.č. 358/14 u domu čp.47, na ul. Pod skálou  
o výměře 214 m², v k.ú. obce Hnanice manželům Matulovým, za cenu 18,- Kč/m²  
a záměr prodeje části p.č. 191/1 (cca 60 m²) u sklepa Jiřího Oselky za cenu  
18,- Kč/m².  
     Obecní zastupitelstvo dále schválilo obecně závaznou vyhlášku Obce Hnanice  
č. 2/2012, zrušení žádosti na dotaci na nový Územní plán, využití části přízemí 
budovy MŠ jako lehárny pro děti, nákup notebooku pro MŠ z Fondu rezerv, žádost 
pana Dvořáka Romana o pronájem pozemku p.č. 71 v k.ú. obce Hnanice o rozloze 
5143 m2, za cenu 0,10 Kč za m2, žádost místního rybářského spolku o prodloužení 
nájmu rybníku (schválen byl nájem na dalších 5 let za cenu 12.000,- Kč bez DPH 
ročně. Sazba DPH bude účtována dle předpisů platných v okamžiku zdanitelného 
plnění). 

11. října 
     Do školky přijely děti ze sousedního Šatova. Plánované představení O Kaštánkovi se sice 
nekonalo, protože nedorazili herci, ale přesto se den vydařil a pohádky zahrály samotné děti. 
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Šatovské děti zahrály pohádku o budce, hnanické pohádku O veliké řepě. Také se společně 
podívali na pohádku O autíčku Cililink, naučily se písničku Máme rádi ovoce a básničku  
O slonovi, u které si i zacvičily. 

 

12.-13. října 
     V pátek a v sobotu se konaly volby do zastupitelstev krajů. Z celkového počtu 258 voličů 
v seznamu se k volbám dostavilo celkem 99 voličů, z toho dva hlasy byly neplatné. Volební 
účast byla 38,37%. 
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3. listopadu 
     Sbor dobrovolných hasičů čekal v sobotu výjezd k požáru polního porostu a trávy. 
Jednalo se o taktické cvičení JPO společně s SDH Havraníky a SDH Šatov.  

10. listopadu 
     Sobotní podvečer byl ve znamení lampionového průvodu. Nejen nádherné lampiony všech 
barev a velikostí, ale také úsměvy od ucha k uchu a spokojené dětské tváře doprovázely tuto 
oblíbenou akci. Účastníky průvodu čekala trasa od hospody U kaštanu, směrem k rybníku  
a odtud zpět Sklepní uličkou. Jak už to tak bývá, lampiony se postupně z rukou dětí 
přesunuly do rukou rodičů, protože ti nejmenší potřebovali mít volné ruce ke hrám se svými 
vrstevníky.  

6. listopadu 
     V úterý se vydaly děti z naší školky za svými kamarády do školky v Šatově. Zde je kromě 
hraní čekal i pořad Procházka hudbou, který připravil pan Vojkůvka.  Děti si poslechly 
známé hudební skladby, zazpívaly písničky a také si přitom zatancovaly.  

12. listopadu 
     Tentokrát v pondělí se konalo zasedání obecního zastupitelstva č. 146/2012. 

 Obecní zastupitelstvo schválilo rozpočtové opatření rozpočtové opatření  
č. 7/2012, dále prodej pozemku parc. č. 191/6 o výměře 49 m2 u sklepa Jiřího Oselky 
panu Jiřímu Oselkovi za cenu 18,- Kč za m2. 
     Zastupitelstvo dále schválilo několik navrhovaných obecně závazných vyhlášek 
Obce Hnanice, a to č. 1/2012, č. 2/2012, č. 3/2012 a č. 4/2012. 
     Dále byl schválen záměr pronájmu pozemků parc. č. 5208/2 a 5213/2  
k zemědělské činnosti, výpověď Smlouvy o výpujčce nemovitosti s Povodím Moravy, 
vodní plochu parc. č. 62/1 a par. č. 725 a schválena byla i žádost pana Lodera  
o výměnu vchodových dveří u svého bytu v domě č. p. 67. 

 Obecní zastupitelstvo neschvaluje záměr prodeje pozemků parc. č. 5208/2, 
5209, 5213/3 a 5213/2. 

17. listopadu 
     V okolí naší obce se konal poslední díl celorepublikového projektu Nordick walking tour 
2012. Třetí ročník měl celkem 12 zastavení a pořadatelem byl Český klub nordic walking. 
Všichni zúčastnění si mohli vybrat ze dvou nabízených tras, a to pro začátečníky  
a pokročilé. Kdo se s Nordic walkingem setkal prvně, mohl využít služeb zkušených 
instruktorů a naučit se tak správnou chůzi s walkingovými holemi, ty zde byly rovněž  
k zapůjčení. Organizátoři akce zajistili i doprovodný program. 

     Druhou sobotní akcí byly pro všechny již tradiční krojované "Martinské hody". Tentokrát 
devět krojovaných párů vyšlo za doprovodu kapely těsně po poledni. Chasu vedl stárek 
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Jaroslav Zemánek, který nesl na meči právo a jablko, společně se stárkovou Martinou 
Zemánkovou. 
     Celý průvod vyšel za hlasitého výskání a zpěvu: "Čí sú hody, naše hody pojďme stará  
do hospody, hojaja hojája ....". Rozveselená chasa postupně obešla celou vesnici, aby  
za zpěvu a tance všechny pozvala na večerní zábavu. Samotná zábava pak začala perfektně 
secvičeným tanečkem, za který sklidili krojovaní velký potlesk. Pomyslnou třešničkou pak 
bylo taneční vystoupení mladých hasičů, kterého se zúčastnili i ti nejmenší. Po celý večer se  
o dobrou náladu starala hudební skupina Habakuk. 
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1. prosince 
      V sobotu  jsme se sešli při rozsvícení vánočního stromku a první svíce na adventním 
věnci. Ke kostelu sv. Wolfganga dorazilo i letošní rok opravdu hodně lidí. Devatenáctý 
ročník této akce zahájil místostarosta Martin Dvořák a po něm pronesl pár slov i místní 
farář Marian Husek. 
     Následovala vystoupení dětí z MŠ Hnanice, ZŠ Šatov a vystoupení místních hasičů. 
Všechny děti se moc snažily a byl to opravdu pěkný kulturní zážitek.  Pro příchozí byla 
připravena polévka podle receptu pana starosty, čaj a samozřejmě nechyběl ani červený a bílý 
svařák. 
     Po ukončení besídky přijel i Mikuláš s čerty a andělem a každému dítěti, které bylo hodné  
a řeklo básničku nebo zazpívalo, předali balíček s dobrotami. 
     Celá tato slavnostní akce s předáním dobrot dětem se mohla uskutečnit díky štědrosti 
místních podnikatelů, kteří přispěli svými sponzorskými dary.  

 
8. prosince 
     V sobotu se naši hasiči vydali do nedaleké Hostimi, kde se zúčastnili Vánočního turnaje 
v malé kopané pro hasičskou mládež z celého regionu. Další ročník turnaje pro děti od šesti 
do patnácti let, který organizuje MUDr. Milan Špaček společně s SDH Hostim sklidil 
obrovský úspěch. Obliba tohoto turnaje rok od roku stoupá. Naši se v tomto turnaji umístili 
na šestém místě.   

11. prosince 
     V úterý převzal zástupce naší obce místostarosta Martin Dvořák jedno ze tří hlavních 
ocenění od Správy Národního parku Podyjí  - Dobrý skutek pro Podyjí 2012. Správci parku 
ocenili obec Hnanice třetím místem za to, že se rozhodla skrýt elektrické vedení pod zem, což 
dalo vyniknout historicky a architektonicky cenným prvkům Okružní ulice.  
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     Dále byla oceněna dopravní společnost ZDS Psota za propagaci a užívání plynového 
pohonu, díky níž dochází ke zlepšení kvality ovzduší na Znojmesku a k propagaci šetrných 
zdrojů energie.       
      Pan Marek Tejral byl oceněn  za péči o hradišťské terasy, které jsou příjemné nejen pro 
lidi, ale zároveň jsou i vyhledávaným místem chráněných druhů rostlin a živočichů.  
V internetovém hlasování se lidem nejvíce líbila oprava fasády na rodinném domě 
v Konicích. Ocenění Dobrý skutek pro Podyjí předávala Správa národního parku letos 
poprvé.  
 
      
     Dnes se také v místní mateřské škole slavily Vánoce. Malé děti zahájily vánoční besídku 
rejem sněhových vloček a velké děti pokračovaly jako koledníci. Pod stromečkem dostaly 
spoustu hezkých hraček a očka jim zářila radostí. Zatímco rodiče popíjeli kafíčko  
a ochutnávali vánoční cukroví, děti si hrály tak nadšeně, že se jim ani nechtělo domů. 
 

14. prosince 
     V pátek čekalo děti ze školky divadelní představení Vánočníček.  Pohádka, na kterou se 
vydaly do sousední školky v Šatově, vypravuje o tom, proč slavíme Vánoce. Je plná zpěvů, 
vyprávění a krásných loutek. I naše děti se staly na chvíli herci a moc jim to slušelo. 
Pohádka  se jim velmi líbila, a tak na závěr zazpívaly Ježíškovi koledu, kterou se ve školce 
naučily. 
 

18. prosince 
     Dnes se konalo poslední letošní zasedání obecního zastupitelstva č. 147/2012. 
 

      Obecní zastupitelstvo schválilo odměnu 500,- Kč pro pana Pavla Pavelku  
a Josefa Vyžrálka za provedenou kontrolu finančního výboru, odměnu  
500,- Kč pro pana Jiřího Černého a Veroniku Švecovou za provedenou 
kontrolu kontrolního výboru.  
     Zastupitelstvo také schválilo jako člena nahrazujícího pana Maixnera  
v kontrolním výboru paní Kristinu Oselkovou, rozpočtové opatření č. 8/2012,  
pravidla rozpočtového provizoria na rok 2013 a cenu vodného na rok 2013  
ve výši 22,50 Kč/m3 a cenu stočného ve výši 19,00 Kč/m3. Cena bude 
navýšena o platné DPH a zaokrouhlena na celé koruny nahoru. 
     Schváleny byly i  navrhované vánoční odměny v celkové výši 27.000,- Kč,  
pronájem pozemků parc. č. 5208/2 o výměře 1109 m2 a 5213/2 o výměře  
1397 m2 k zemědělské činnosti panu Kozovi za cenu 0,10 Kč/m2, nájem  
na pozemek 5208/2 bude na rok 2013 odpuštěn, z důvodu nutnosti tento 
pozemek nejdříve vyčistit a připravit k zemědělským účelům. 
     Zastupitelstvo schválilo záměr pronájmu pozemku parc. č. 5215/2  
k zemědělské činnosti, plán zimní údržby místních komunikací pro obec 
Hnanice od zimního období 2012 – 2013, dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo  
č. 040/2012, se změnou ceny díla na 303 846,- Kč a přijetí finančních darů  
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na akci „Rozsvícení adventního stromu“ v roce 2012, v celkové částce 
10.500,- Kč. 
     Schváleno bylo i zřízení smlouvy s panem Jiřím Cilečkem o zřízení práva 
odpovídajícího věcnému břemenu, za účelem provozování vodovodního řadu 
ve sklepní ulici, který vede přes jeho pozemky parc. č. 254/49 a 254/30  
za jednorázovou úhradu 2.544,- Kč. 
 

24. prosince  
     Na Štědrý den, který tento rok 
připadl na pondělí, se od 10.30 
hodin uskutečnila vánoční 
vycházka na Svatý kámen (Heiliger 
Stein). Na to, že se jednalo teprve o 
druhý ročník, byla účast 
obdivuhodná. Počasí bylo malinko 
nepříznivé, ale mlha a rozbředlý 
sníh určitě nikomu moc nevadily a 
všichni byli vděčni za bílé Vánoce. 

31. prosince 
     S posledním dnem roku 2012 se přišli místní občané rozloučit ke kostelu sv. Wolfganga. 
Jako každý rok ani letos nemohl chybět ohňostroj. Těch bylo hned několik. S úderem půlnoci 
se tak návsí rozléhaly nejen zvuky rachejtlí, ale i cinkot skleniček a srdečná přání do nového 
roku.   

     Tento měsíc vyšlo také druhé číslo Hnanického zpravodaje. 

     Matričně spadá naše obec pod městys Šatov, ale Hnanice jsou oblíbeným místem 
vyhledávaným snoubenci. V letošním roce se v naší obci konalo hned několik svateb. Nejvíce 
obřadů proběhlo v hotelu Happy Star, své „ano“ si zde řeklo hned dvacet dva párů.  Svatbu 
pod širým nebem, a to u kapličky sv. Václava, si vybraly tři páry. Dva obřady proběhly  
i v kostele sv. Wolfganga.   

Počasí – měsíční přehledy 

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

Průměrná teplota 

vzduchu (°C) 
1,7 2,7 7,9 10,7 16,7 19,6 20,9 21,1 15,9 9,5 6,2 -0,7 

Měsíční srážky 

 v mm 
21,8 5,5 7,6 28,1 20,5 64,3 65,3 51,8 32,3 30,9 16,8 19,8 
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