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3. ledna 

     V tento den dobrovolně ukončila svůj ţivot obyvatelka Hnanic, paní Hana 
Musiolová. Tato tragická událost se stala ve Znojmě.  

8. ledna 
     Jednotka SDH Hnanice zasahovala u poţáru odpadu ve sklípku ve Sklepní ulici. Poţár 
byl lokalizován v 9:01 a zlikvidován byl v 9:10. Na místě zasahovaly tři hasičské jednotky 
– PS Znojmo, SDH Hnanice a SDH Šatov. Poţár nezpůsobil ţádnou škodu.  

11. - 12. ledna 
     V pátek a v sobotu probíhaly volby prezidenta České republiky. Šlo  
o první přímou volbu prezidenta, dosud byl volen Parlamentem České republiky.  

Výsledky 1. kola prezidentských voleb v naší obci: 

     Zuzana Roithová - 6 hlasů, Jan Fischer - 28, Jana Bobošíková - 5, Taťana Fischerová - 
4, Přemysl Sobotka - 0, Miloš Zeman - 56, Vladimír Franz - 19, Jiří Dienstbier - 20, Karel 
Schwarzenberg - 24. 

     Celkem bylo 162 platných hlasů z celkového počtu 262 osob zapsaných do výpisu  
ze stálého a zvláštního seznamu voličů. 

9. ledna 
     Ve školce proběhlo Odpoledne pro předškoláky. Do školky byli pozváni rodiče 
předškoláků, aby se podívali, jak se děti ve školce připravují na vstup do školy. Viděli tak 
alespoň část z toho, co se děti od začátku roku stihly naučit. I kdyţ jim děti kvůli 
nedostatku času nemohly ukázat všechny svoje dovednosti, je důleţité hlavně to, ţe je 
činnosti baví a těší je poznávat nové věci. Děti se opravdu snaţily a vysvědčení, které 
dostaly za pracovní odpoledne, si všechny zaslouţily. Zatímco dostaly samostatný úkol, na 
rodiče čekala beseda s učitelkou ZŠ Šatov, paní Ţárskou, která jim předala informace  
o zápisu dětí do školy a odpověděla na jejich dotazy. Nezbývá nic jiného, neţ popřát 
budoucím školákům, aby se jim příští rok ve škole dařilo. 
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18. ledna 
     Tento den si pro svůj příchod na svět vybrala Anička Maixnerová. Bydlet 
bude se svými rodiči Evou Blahůškovou a Štěpánem Maixnerem v ulici 
Záhumenní, č.p. 127. 

20. ledna 
     Začátek roku 2013 byl opravdu smutný. První měsíc nového roku přinesl hned 
dvě úmrtí. Dnes zemřela obyvatelka Hnanic, paní Věra Suchá.  

25. - 26. ledna 
     Konalo se druhé kolo volby prezidenta České republiky. Rozhodovalo se 
mezi dvěma kandidáty – Milošem Zemanem a Karlem Schwarzenbergem. 
Miloš Zeman získal od občanů Hnanic 66,67 % (112 hlasů) a Karel 
Schwarzenberg 33,33 % (56 hlasů).  Celkem přišlo v naší obci k volbám 168 občanů. 
Konečné výsledky v České republice byly následující – Miloš Zeman zvítězil s 54,80 % 
(2 717 405 hlasů) nad Karlem Schwarzenbergem 45,19 % (2 241 171 hlasů) a stal se tak 
novým prezidentem České republiky. 

PENZION U HRNČÍŘE 
     V naší obci byl otevřen nově postavený rodinný penzion U Hrnčíře. V zahradě, která je 
součástí penzionu, bude umístěna venkovní galerie keramiky a dvě hrnčířské dílny. Moţnost 
hrnčířského kurzu je neodmyslitelnou součástí ubytování v tomto penzionu a samotnou 
tvorbu keramiky lze sledovat i pohodlně z terasy. 
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1. února 

     Jednotky požární ochrany vyjely na signál EPS. Nález byl negativní, jednalo se  
o planý poplach. Akce se zúčastnily jednotky PS Znojmo a SDH Hnanice.  

7. února 

     Ve čtvrtek byli do mateřské školy pozváni rodiče, konala se zde totiž svatba. Akce, která 
byla zaměřená na zdravou výživu, začala krátkou přednáškou o jejím významu pro 
předškolní děti. Vedoucí stravování seznámila rodiče se stravováním ve školce. Připravila 
několik pomazánek, aby rodiče ochutnali, co děti ve školce jedí. Ti z nich vyrobili 
jednohubky na svatební pohoštění. Mezitím děti vyráběly sladké dobroty z tvarohu a ovoce. 
Připravené jídlo se nachystalo na ozdobený slavnostní stůl a svatba mohla začít. 
Děti se převlékly do svátečního oblečení a za zvuku svatebního pochodu přišly do oddací 
síně. Zde proběhl obřad jako na opravdové svatbě. Potom už na ně čekal stůl plný dobrot, 
tanec a zábava.  

12. února 

     Toto úterý se konalo první letošní zasedání obecního zastupitelstva č. 148/2013. 

      Obecní zastupitelstvo schválilo rozpočtové opatření č. 9/2012 i předložený 
návrh opatření pro výpočet ceny za teplo v obecní bytovce. 
     Dále schválilo pronájem pozemku parc. č. 5215/2 o výměře 1255 m2  
k zemědělské činnosti panu Kozovi za cenu 0,10 Kč/m2 a odkoupení pozemku 
parc.č. 5213/1 za cenu 54.015,- Kč od pana Davida Kozy. 
      Schválena byla i předložená nájemní smlouva s Vinařstvím Kořínek  
na pronájem sýpky. 
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      Dále byl schválen dodatek ke smlouvě o nakládání s komunálními odpady  
č. S00Z100145 - A,S,A EKO Znojmo, s.r.o. a dodatek ke smlouvě o nájmu  
a provozování plynárenského zařízení č. 1210001451/3897 na rok 2012. 
     Obecní zastupitelstvo také schválilo žádost o umístění pouličního osvětlení 
před dům paní Jany Fouskové na parc. č. 155/2, nařízení obce Hnanice  
č. 1/2013, kterým se vydává tržní řád, rozpočet Mateřské školy Hnanice na rok 
2013 ve výši 346.500,- Kč i převedení kladného hospodářského výsledku 
Mateřské školy Hnanice za rok 2012 ve výši 2.183,55 Kč do Rezervního fondu.       
     Schváleny byly i dva záměry prodeje, a to záměr prodeje části pozemku  
č. 358/1 před domem a vedle domu č.p. 52, ul. Pod Skálou, o celkové výměře cca 
460 m2 za cenu 18,- Kč za m2 a záměr prodeje pozemku parc. č. 254/27, ostatní 
plocha, o výměře 44 m2 za cenu 18,- Kč za m2.  
     Schválen byl i dodatek ke smlouvě o nájmu pozemku parc. č. 5208/2, který 
mění stanovení doby trvání nájmu na dobu neurčitou, minimálně však  
do 31.12.2015. 

16. února 
     Na sobotu byl Sborem dobrovolných hasičů Hnanice připraven masopustní průvod. 
Vycházelo se v jednu hodinu odpoledne od kulturního domu. Po průvodu byla v místním 
kulturním domě připravena diskotéka nejen pro děti, ale i pro dospělé, na kterou navázala 
večerní zábava.   

19. února 
     V kuželně v Hnanicích byl pro děti připraven turnaj v kuželkách. Zúčastnily se ho děti 
z Hnanic a Tasovic, které se pak společně podělily o vítězství.  

28. února 
     Tentokrát ve čtvrtek se konalo zasedání obecního zastupitelstva č. 149/2013. 

      Obecní zastupitelstvo schválilo navýšení stálých zaměstnanců OÚ v rámci 
hlavního pracovního poměru z pěti na šest. 
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9. března 
     Vedoucí SDH Hnanice se v sobotu vydali na školení do Hostimi. 

23. března 

     V místním kulturním domě se konala taneční zábava. K poslechu a tanci hrála kapela 
Onkels, která je charakteristická pestrým nástrojovým obsazením. Kromě standardních 
nástrojů bicí, basa, kytara a klávesy, je součástí bandu i dechová sekce trubka a saxofon.  

31. března 

     Na tuto sobotu připravila Správa Národního 
parku Podyjí ve spolupráci s Jihomoravským muzeem 
ve Znojmě geologicko - vlastivědnou exkurzi  
do východní části NP Podyjí s názvem Cesta 
závějemi prachu. Exkurze vedla nenáročným terénem 
okolím Šatova a Hnanic. Součástí programu byla  
i návštěva keramické dílny. Tentokrát bylo zaměření 
akce na spraše - usazené horniny tvořené jemnými 
částečkami křemičitanového prachu, které se ukládaly 
v několika cyklech během čtvrtohor a na mnoha 
místech Znojemska (především u Šatova) se staly 
základem cihlářského a keramického průmyslu.  

Propad vozovky ve Sklepní ulici 
      Po posledních deštích se vlivem zatékající vody opět propadla vozovka na třech místech. 
Největší propadlina je před sociálním zařízením U sedmi andělů. Na všechny propadliny byl 
zpracován posudek statika. Dutiny, kam se vozovka propadla, budou vyplněny popílko-
cementovou směsí. Povrch bude následně upraven živičnou směsí.  
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2. dubna 

     Toto úterý se konalo zasedání obecního zastupitelstva č. 150/2013. 

      Zastupitelstvo schválilo Usnesení ke schválení rozpočtu obce Hnanice na rok 
2013, odměnu 500,- Kč pro Pavla Pavelku, Josefa Vyžrálka a Marianu 
Kasalovou za provedenou kontrolu finančního výboru a odměnu 500,- Kč  
pro Jiřího Černého a Veroniku Švecovou za provedenou kontrolu kontrolního 
výboru.  
     Zastupitelstvo dále schválilo zápis v kronice obce Hnanice za rok 2012  
i Obecně závaznou vyhlášku Obce Hnanice č. 1/2013 - Požární řád. 
     Schváleny byly i prodeje pozemků parc. č. 358/15 o výměře 510 m2  

za 18,- Kč/m2 panu Milanu Endlovi a parc. č. 254/27 o výměře 44 m2 za cenu 
18,- Kč/m2 manželům Jurákovým. 
     Schváleny byly také dva záměry prodeje pozemku, a to záměr prodeje pozemku 
parc. č. 323/8 o výměře 50 m2 za cenu 18,- Kč/m2 a záměr prodeje pozemku  
parc.  č. 5213/1 o výměře 1403 m2 za cenu 150,-Kč/m2. 
     Zastupitelstvo schválilo přihlášení obce do soutěže Vesnice roku 2013  
a provedení finální úpravy povrchu částí komunikace Sklepní ulice a oprava 
větších děr v obci. 

 Hlasování o odvolání starosty obce Hnanice 
     Na návrh zastupitele pana Petra Dostála se na zasedání hlasovalo také  
o odvolání starosty Jiřího Musila. Pan Dostál uvedl jako důvod pro odvolání 
starosty obce způsobenou finanční škodu za znovu zaplacenou daň a úroky  
za odložení splátky. Dalším důvodem je zdravotní stav pana starosty. Pan 
starosta s uvedenými důvody nesouhlasil a uvedl, že je celou dobu neuvolněným 
starostou, čímž obci ušetřil peníze. Uvedl, že se jeho zdravotní stav postupně 
lepší.  Pro odvolání starosty byli dva zastupitelé (Petr Dostál, Bc. Milan Špetík). 
Dva zastupitelé byli proti jeho odvolání (Antonín Havrlík, Jiří Musil) a dva  
se zdrželi hlasování (Bc. Martin Dvořák, Štěpán Maixner). Odvolání starosty 
Jiřího Musila tedy nebylo odhlasováno a zůstává tak i nadále starostou obce 
Hnanice.  

16. dubna  
     V úterý jely děti z mateřské školy do kulturního domu v Šatově. Tentokrát  
se seznamovaly s hudbou, hudebními nástroji a shlédly hudební pohádku O veliké řepě. 
Krásné lidové písně, které pohádku provázely, se dětem opravdu líbily. Nakonec se naučily 
písničku O sluníčku, kterou i vyjádřily pohybem. Protože bylo slunečné počasí, vrátily 
se zpátky do školky procházkou. Po tak hezkém dopoledni se dětem krásně usínalo.  

17. dubna  
     Ve středu se narodila Vanda Budínová. Vážila 3 420 g a měřila 49 cm. 
S rodiči Ivanem a Bohdanou bude bydlet v ulici Okružní, č.p. 115.
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20. dubna  
     Tento měsíc si pro svůj příchod na svět vybrala i Nikolka Dvořáková, která 
se narodila Evě a Martinovi Dvořákovým. Na svět přišla ve dvě hodiny 
odpoledne, s váhou 2 620 g a 47 cm. Bydlet bude v ulici Danížské, č.p. 64.  

23. dubna  
     Nemilé překvapení čekalo v úterý na všechny obyvatele Hnanic. 
V ranních hodinách se před kostelem stala dopravní nehoda, kterou 
způsobil osmadvacetiletý muž. Řidič, který byl pod vlivem alkoholu 
a měl v krvi 1,86 promile, svým vozem narazil přímo do sochy 
svatého Jana Nepomuckého, která je kulturní památkou. Její horní 
část přepadla přes zábradlí a skončila v potoce. Podstavec byl 
následkem nárazu posunutý.  Vůz zdemoloval i lavičku, která byla 
hned vedle. Při nehodě vznikla hmotná škoda na majetku obce  
a osobním automobilu v celkové výši téměř dvě stě tisíc korun. Muži 
hrozí až rok vězení a sochu bude nutné opravit. 

 
26. dubna  
     Dalším miminkem, které se v dubnu narodilo, je Jan Beránek. Na Honzíka  
se jistě těší i sousedé z ulice Okružní. 

27. dubna  
     Tuto sobotu se konal již šestý ročník akce Den Znovín Walkingu 2013. Změna oproti 
minulým ročníkům byla v tom, že odpadla podmínka účasti s walkingovými holemi. 
Registrace byla opět na fotbalovém hřišti v Hnanicích. Letos účastníci po zaplacení 
registračního poplatku získali bločky, za které pak mohli ochutnat osm vzorků vín. Také 
byli vybaveni mapkou, skleničkou a "startovací" lahvičkou vína.  Připraveny byly dvě trasy,  
a to buď s doprovodem průvodce, nebo takříkajíc po vlastní ose. 
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28. dubna  
     Kdo chtěl, mohl využít nabídky pana starosty Manfreda Nigla ze sousední rakouské 
obce Retzbach a v rámci projektu "Landleben" se tuto neděli společně setkat u hraničních  
kamenů Retzbachu. Před 40 lety oživili v této obci starý zvyk nazývaný "Mori´bschau",  
při kterém obyvatelé Retzbachu v den sv. Marka obcházeli již během minulých století 
hranice své obce a čistili a označovali hraniční kameny. I letos se tedy obcházely obecní 
hranice směrem k Hnanicím. Vycházelo se z hraničního přechodu Mitteretzbach/Hnanice, 
odkud se pokračovalo podél státní hranice směrem na Niederfladnitz a dále trochu méně 
schůdným terénem podél obecní hranice směrem na Oberretzbach. Akce byla zakončena  
v příjemné atmosféře "Pfarrstadlu" - v pohostinství vybudovaném ve staré stodole vedle 
farního kostela v Oberretzbachu.   
   

30. dubna 
     V úterý se školka vydala opět na výlet. Tentokrát do sousední vesnice na základní školu  
v Šatově. Čekala tam na ně exotická zvířata. Děti si je všechny mohly prohlédnout zblízka, 
některá i pohladit. Všechny se také dozvěděly hodně zajímavého o jejich životě. Nejvíce se 
jim líbil chameleon a velký pavouk, před kterým ale některé děti malinko couvaly. O tom,  
že exotická zvířata děti zaujala, svědčí i krásné obrázky, které potom namalovaly. 
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1. května 

     První květnový den bylo v obci opět veselo. Nejen, že u kostela sv. Wolfganga proběhlo 
stavění máje, ale také se dopoledne opět úspěšně zrealizoval nápad místních nadšenců 
zorganizovat recesistický prvomájový průvod. Málokdo by čekal, jaký ohlas bude akce mít. 
Každý rok, letos už potřetí, se ti občané, kteří se nebojí recese, převléknou do uniforem  
a pionýrských košil, nazdobí „alegorické vozy“ a vyrazí na průvod vesnicí. A každý rok  
je jich více. Letos aktéři přípravu nepodcenili, nechyběl proslov u připraveného řečnického 
pultíku, transparenty hlásající hesla „Republice klid – lidu blahobyt“, „Ať žije jednota lidu“ 
a jim podobné. Letos byli k vidění nejen zdravotníci s transparentem „Slavíme první máj. 
Ošetříme kvalitně za 0,- Kč“, ale také „Naše nejlepší vojsko“, „Pionýři naděje“ nebo „JZD – 
ani zrno na zmar“. 

3. května 
     Ve školce se slavil Den matek. Malé děti se převlékly za broučky a velké děti se proměnily 
na květiny. Společně potom dramatizovaly Květinový karneval. Tento veselý příběh plný 
zpěvu a tanečků se maminkám velice líbil. Potěšily je i květiny, které potom od svých dětí 
dostaly jako dáreček k svátku.  

4. května 

     Tuto sobotu se na rybníce v Hnanicích konaly rybářské závody jednotlivců, které pořádal 
Místní rybářský spolek Hnanice. Druhou akcí, která přilákala masy návštěvníků, byl Den 
otevřených sklepů 2013.  Jednalo se teprve o druhý ročník, ale přesto byl zájem lidí obrovský. 



  KKvvěětteenn  22001133  

KKrroonniikkaa  oobbccee  HHnnaanniiccee Strana 11 

  
 

Všichni milovníci dobrého vína měli možnost navštívit vybrané sklepy ve Sklepní uličce.  
Na několika stanovištích hrála cimbálová muzika. Poslechnout jsme si mohli cimbálovou 
muziku Antonína Stehlíka ze Znojma, cimbálovou muzika Notečka z Břeclavi a mladou 
cimbálovou muziku Denár ze Znojma. Pro potěšení chuťových pohárků byly připraveny  
i typické moravské speciality. Návštěvníci mohli absolvovat prohlídku jednotlivých sklepů 
spojenou s degustací vín ročníku 2012. Své sklepy otevřela Vinařství Kořínek, vinařství 
Vinice - Hnanice a hnaničtí malovinaři. Večer zpříjemnilo duo Blue Band. Letošní Den 
otevřených sklepů v Hnanicích si nenechala ujít ani herečka Hana Maciuchová. Vstupné  
se nevybíralo, každý návštěvník si hradil pouze jednotlivé vzorky ve sklepích. 
 

 
18. května 
     Naši hasiči nás opět reprezentovali v hasičských závodech. V sobotu se konalo Jarní kolo 
hry Plamen. Starší obsadili krásné dvanácté místo ze třiceti soutěžních družstev, mladší byli 
čtvrtí.  

 
24. května 
     V pátek se proti sobě na místním fotbalovém hřišti postavily týmy dvou místních firem. 
Tým firmy Lenza se utkal s hráči vinařství Vinice Hnanice. Podívaná to byla opravdu 
parádní a na své si přišly i děti, pro které bylo připraveno několik zábavných stanovišť, 
včetně opékání „trdelníků“ na klacku. 
 

 29. května 
     Ve středu se ve školce opět slavilo. Po krásných oslavách Dne matek děti společně s rodiči 
slavily Mezinárodní den dětí a rozloučily se s předškoláky. Tentokrát bylo rozloučení 
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opravdu slavnostní, pasování totiž provedl za zvuku fanfár sám král. Poté následoval 
karneval s Kašpárkem, tombola a sladké dobroty pro děti. Proběhla i 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.  

30. května 

     Tento čtvrtek se konalo zasedání obecního zastupitelstva č. 151/2013. 

      Zastupitelstvo schválilo účetní závěrku obce Hnanice za rok 2012, účetní 
závěrku MŠ Hnanice za rok 2012, celoroční hospodaření obce a závěrečný účet 
obce za rok 2012, včetně zprávy o výsledku přezkoumání hospodaření obce za rok 
2012 s výhradou nedostatků uvedených ve zprávě o výsledku hospodaření  
a přijímá tato opatření - oprava účtování o transferech a oprava účtování  
o opravných položkách. Opravy již byly provedeny účetním dokladem č. 407  
ze dne 30.4.2013. 
     Dále bylo schváleno rozpočtové opatření č. 1/2013, vyřazení navrhovaného 
nedokončeného majetku - projektová dokumentace na úpravy interiéru sýpky  
v hodnotě 47.000,- Kč z důvodu ztráty její hodnoty, odměna 500,- Kč pro pana 
Pavla Pavelku, paní Marianu Kasalovou a pana Josefa Vyžrálka za provedenou 
kontrolu finančního výboru i Vnitřní směrnice obce Hnanice pro zadávání  
a evidenci veřejných zakázek malého rozsahu.  
     Schválena byla i Obecně závazná vyhláška č. 2/2013, kterou se zrušuje OZV  
č. 5/2008 o místním poplatku za provozovaný výherní hrací přístroj. 
     Schválen byl také prodej pozemku p. č. 323/8 o výměře 50m2 manželům 
Pavelkovým, a to za cenu 18,-Kč/m2, prodej stavebního pozemku p. č. 5213/1  
o výměře 1403 m2 za cenu 38,50Kč/m2 v celkové hodnotě 54,015 Kč paní Lence 
Kořínkové. 
      Zastupitelstvo dále schválilo záměr převodu majetku do Svazku obcí Daníž - 
vodovody, dle předložené Smlouvy o převodu majetku (vklad majetku obce 
Hnanice do Svazku obcí Daníž) a výpověď nájmu bytu č. 5 na ul. Danížské 
manželů Jelínkových k 30.6.2013, zaplacení vložených záloh na byt k 30.6.2013 
a také záměr tento byt nově pronajmout od 1.7.2013.  
     Schválen byl i předložený dodatek smlouvy s firmou ASA na snížení poplatku 
za svoz a skladování komunálního odpadu a Smlouva o dotaci z JMK ve výši 
50% z celkové předpokládané částky 242.000 Kč na výměnu radiátorů v MŠ. 
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1. června 
     Tuto sobotu se konal oblíbený dětský výlet. Tentokrát děti vyrazily do Zoo ve Zlíně  
a do zámku Lešná. Po návratu z vydařeného výletu čekaly na děti hry a pro všechny ostatní 
bylo připraveno tradiční kácení máje. 

5. června 
     V obci proběhla sbírka použitého ošacení, dek a ostatního textilního 
materiálu na pomoc oblastem postiženým povodněmi, kterou pořádala 
Diakonie Broumov. Občané, kteří se rozhodli pomoci, mohli tyto věci nosit 
do vestibulu obecního úřadu.   

8. června 
     Oblíbené přátelské fotbalové utkání svobodných proti ženatým vylákalo na hřiště nejen 
naše sportovce, ale i jejich věrné fanoušky, kteří si byli jisti, že o zábavu nouze nebude.  
Při hře nemohl chybět ani typický sud piva, který hráčům darovalo Pohostinství Christl. 
Pravidelné občerstvování hráčů u soudku zajistilo parádní podívanou. Tým svobodných měl 
letos dokonce i dívčí posilu. Pro diváky byly připraveny speciality z udírny i dobré pití. 

11. června 
      Děti ze školky čekal další výlet. V úterý se vypravily na výlet do Jaroměřic.  
V prostorách zámku děti viděly pohádku Honza a drak, která se všem moc líbila. Protože  
se letošní uplakané počasí nakonec umoudřilo, mohly se projít po zámecké zahradě a pořádně  
si prohlédnout zámek. 

14. června 
  Do školky přijela v pátek vzácná návštěva. Na své kamarády se přišly podívat děti  
ze školky v Šatově. Společně si užívaly představení Pohádky Aloise Mikulky. 
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14. - 15. června 
  V pátek a v sobotu se uskutečnil již devátý ročník velmi oblíbeného Kaprmaratonu. 
Soutěžilo mezi sebou celkem čtrnáct týmů. Putovní pohár, a tedy první místo, se podařilo 
získat týmu Kajmani, ve složení Jiří Procházka, Honza Stanislav a Mirek Kvapil. Tomuto 
týmu se také podařilo vytáhnout největší a zároveň  
i nejtěžší rybu. Byl to kapr 78 cm dlouhý a vážil 7,2 kg. 
Na druhém místě se umístil tým Šamani, ve složení 
Rostislav Dudešek a Tomáš a Michal Štěrbovi. Třetí 
skončil rodinný tým Frlausovi ze Šatova. 
 
Tuto sobotu také došlo ve sklepní ulici ke krádeži 
jízdního kola značky Merida černobílé barvy. Za nález 
tohoto kola je vypsána odměna 2.000 Kč.   
 

18. června 

     Toto úterý se konalo zasedání obecního zastupitelstva č. 152/2013. 

      Zastupitelstvo schválilo finanční pomoc obci Mlékojedy, která byla postižena 
povodněmi v letošním roce, v částce 20.000,- Kč. 
     Dále schválilo Smlouvu o převodu majetku svazku obcí Daníž - vodovody, 
vyřazení 256 knih dle seznamu z Obecní knihovny z důvodu opotřebení, 
duplicity a obsahového zastarání, rozpočtově opatření č. 2/2013 a příspěvek  
na dětský tábor pro hasiče v celkové výši 6.000,- Kč. 

22. června 
     Sbor dobrovolných hasičů Hnanice společně s Obcí Hnanice uspořádaly tuto sobotu již  
9. ročník soutěže v požárním sportu "O pohár starosty obce Hnanice". Soutěž začala v 10:00 
hodin a ve všech kategoriích byly i tentokrát k vidění perfektní výkony, což ocenili všichni 
přítomní diváci. A že jich nebylo málo. Každý si chtěl užít báječnou sobotu. 



  ČČeerrvveenn  22001133  

KKrroonniikkaa  oobbccee  HHnnaanniiccee Strana 15 

  
 

     V kategorii mužů se na prvním místě umístily Tasovice s časem 20:32s. Druhé místo 
obhájil domácí tým SDH Hnanice s časem 21:91s. Pomyslnou bronzovou medaili získali  
s časem 21:94s hasiči ze sousedního Šatova. Těsně pod stupni vítězů pak byly Havraníky 
(25:39s) a jako poslední se umístily Načeratice (43:66s). 
 
V kategorii žen soutěžily pouze dva týmy a to SDH Hnanice, který obhájil první místo  
s časem 23:20s a druhé místo patřilo hasičkám ze Šatova s časem 27:04s. 
 
V dětské soutěži se bojovalo  
ve dvou kategoriích. V první 
kategorii mladších bojovalo celkem 
šest družstev. První místo 
vybojovaly děti z Tasovic A  
s časem 18:14s. Druhé místo 
patřilo Tasovicím B s časem 
18:52s. Třetí příčku obsadil tým 
Jezeřany-Maršovice A s časem 
19:84s. Hnaničtí hasiči zůstali 
těsně pod stupni vítězů a s časem 
24:04s obsadili čtvrté místo. Pátí 
byli hasiči z Hodonic (25:94s)  
a poslední místo zbylo na družstvo 
Jezeřany- Maršovice B (27:48s).  
 
V kategorii starších spolu bojovala družstva z Hnanic a Tasovic. Tasovický tým byl rychlejší 
(čas 17:18s), hnaničtí hasiči skončili druzí (19:05s). 
 

Zároveň se dnes konala akce Odboru Klubu českých 
turistů a Svazku vinařských obcí Daníž s názvem  
Od pramene Daníže k hnanickým sklípkům. Jednalo se  
o druhý ročník turistické akce - Memorial Karla Tuny 
2013. Start pochodu byl u obecního úřadu, kde byla  
i registrace účastníků. Trasa pochodu vedla nenáročným 
terénem v části Národního parku Podyjí v celkové délce 
asi 9 km. Cíl byl ve Sklepní ulici v Hnanicích, kde byla 
zajištěna ochutnávka výběru z hnanických vín. Pochod 
byl zařazen do dvou set vybraných turistických akcí 
KČT k získání odznaku a do Významných akcí 
jihomoravské oblasti KČT. 

29. června 

     Naši hasiči se vydali do Tasovic, kde bojovali v soutěži O putovní pohár Tasovic. Naši 
starší zde vybojovali krásné třetí místo. 
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6. července 

     Jiţ podruhé se sešli milovníci cyklistiky z naší obce při společném cyklovýletu. Sraz byl  
v 10 hodin před Pohostinstvím Christl, odkud se malí i velcí sportovci vydali na cca 15 km 
dlouhou trať nenáročným terénem. Samozřejmostí byly zastávky na občerstvení v Popicích  
a v Šatově. 

10. července 

     A máme tu další miminko narozené v tomto roce. Manţelům Blance  
a Josefovi Skoumalovým se dnes narodila dcera Terezie. Na Terezku se těšil  
i bráška Filip. Společně budou bydlet v ulici Pod Skálou, č.p. 103.  

 
13. července  

V sobotu bylo na Heiliger Steinu ţivo. V rámci 9. ročníku Hudebního festivalu Znojmo zde 
vystoupila Cimbálová muzika Antonína Stehlíka. K ochutnání bylo připraveno nejen víno, 
ale i hroznová šťáva nebo chléb s kozím sýrem a paţitkou. Někdo přijel na kole, někdo 
autem, ostatní si udělali procházku pěšky. Ale všichni by se jistě shodli na tom, ţe to  
za to stálo. Díky krásnému výhledu do okolí, uvolněné atmosféře i počasí, které celé akci 
přálo, to ani nemohlo dopadnout jinak. Hudební festival Znojmo potrvá do 28. července. 
Během vybraných akcí budou k ochutnání i vína vinařů z Hnanic.  
 

 

 16. - 26. července 
     Sbor dobrovolných hasičů Hnanice pořádal oblíbený letní dětský tábor v Borovině.  

18. července 

     Tento čtvrtek se konalo zasedání obecního zastupitelstva č. 153/2013. 

      Zastupitelstvo schválilo pronájem bytu č. 5, na ul. Daniţské, č.p. 67 paní 
Poláčkové od 19.7.2013, rozpočtové opatření č. 3/2013 a záměr pronájmu 
místnosti, vstupní chodby a sociálního zařízení se skladem v 1. nadzemním 
podlaţí Mateřské školy v Hnanicích, o celkové ploše 100,5 m2. 
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25. července 
     První vlaštovkou ve vyuţití úrody z našeho obecního sadu starých odrůd bylo 
uskutečnění akce pro děti, kde si mohly vyrobit ovocnou zmrzlinu a upéct koláče a ovocné 
buchty. Všechny děti, které měly zájem a dostavily se ve čtvrtek do kulturního domu, si to 
určitě uţily. Tentokrát se zpracovávala úroda rybízu. Otázka smysluplného vyuţití všeho 
ovoce, které ovocný sad v budoucnu vyprodukuje, je však ještě na důkladném zváţení 
obecního zastupitelstva.   
 
28. července 
     V neděli se konala Procházka za jazzem do národního parku, kterou pořádal NP Podyjí 
ve spolupráci s pořadateli Znojemského hudebního festivalu. Sraz účastníků byl naplánován 
na desátou hodinu u kostela sv. Wolfganga v Hnanicích, o hodinu později pak začalo 
Jazzové matiné. Účastníky čekala procházka přírodou Národního parku Podyjí a závěrečný 
koncert Znojemského hudebního festivalu 2013 na zcela novém místě – v altánku u řeky 
Dyje. Vystoupila zde skupina Kouda´s Quartet, kterou zaloţil před osmi lety trumpetista 
Ladislav Koucký. 

30. července 

     V rámci svých pracovních výjezdů po České republice navštívil toto úterý Národní park 
Podyjí ministr Tomáš Jan Podivínský. Setkání se účastnil i starosta naší obce Jiří Musil.  
Vedení národního parku seznámilo ministra Podivínského s projekty, které by rádo 
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financovalo z programu návštěvnické infrastruktury, informovalo jej o spolupráci  
s Rakouskem i připravovaných projektech z Operačního programu Ţivotní prostředí. 

VESNICE ROKU 2013 

     I letos bojovala naše obec o umístění v soutěţi vesnice roku 2013  
a tento měsíc byly vyhlášeny její výsledky. Prvenství se obci sice 
získat nepodařilo, ale za to získala Mimořádné ocenění za realizaci 
přeshraniční spolupráce. V letošním ročníku si podalo přihlášku  
do soutěţe o titul Vesnice roku 2013 celkem 273 obcí ze třinácti 
krajů České republiky. Vítězem krajského kola soutěţe a drţitelem 
Zlaté stuhy v Jihomoravském kraji se stala obec Šakvice, okres 
Břeclav.  
 
     Tento měsíc vyšlo další číslo Hnanického zpravodaje.  
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6. srpna   
     Už je nás zase o jednoho víc. Dnes se manželům Evě a Davidovi Kozovým 
narodil syn Šimon. Šimonek vážil 3 110 g a měřil 51 cm. Doma bude dovádět  
se starším bráškou Vojtíškem na č.p. 9 v ulici Okružní. 
 
     Toto úterý se také konalo zasedání obecního zastupitelstva č. 154/2013. 

      Zastupitelstvo schválilo zavedení pouze elektronické formy zápisu  
z jednání obecního zastupitelstva. Zápis bude přepsán podle zápisků 
zapisovatelky a po kontrole správnost osvědčí svým podpisem starosta, příp. 
místostarosta a určení ověřovatelé. Dále schválilo rozpočtové opatření  
č. 4/2013. 
     Schválen byl i záměr pronajmout pozemky p. č. 492 o výměře 4997m2,  
p. č. 890 o výměře 9464m2, p. č. 914 o výměře 5327m2, p. č. 916 o výměře 
1957 m2, p. č. 1063 o výměře 7691 m2, p. č. 528 o výměře 5568 m2, p.č . 517/1 
o výměře 8487 m2, p. č. 527/4 o výměře 1136 m2 a p. č. 526/16  
o výměře 479 m2. 
     Rovněž bylo schváleno podání žádostí o dotaci na zateplení OÚ, 
kulturního domu a budovy MŠ a o dotaci na výměnu starých oken  
v kulturním domě a přízemí MŠ, stejně tak byl schválen i pronájem místností, 
vstupní chodby a sociálního zařízení se skladem v 1. nadzemním podlaží 
Mateřské školy v Hnanicích, o celkové ploše 100,5m2 studiu DM, od 1.9.2013 
za cenu 250,-Kč/m2/rok. Nájemce se bude dále podílet na úhradě za topení, 
elektřinu, vodné, stočné a odpady. 

14. srpna   
     Místostarosta Martin Dvořák umístil na svůj dům (ul. Danížská, č. p. 64) teploměr  
a vlhkoměr, který vyrobil Bc. Martin Vancl. Na webových stránkách je možné s využitím 
aplikace multi.tricker.cz sledovat nejen aktuální údaje, které zahrnují minimální, průměrnou 
a maximální denní teplotu, ale i průměrnou a maximální vlhkost. Proměnlivost údajů  
je zachycena křivkami v přehledných grafech. Dále jsou k dispozici denní statistiky, měsíční 
statistiky, roční statistiky a historie. Nechybí ani ukazatel rosného bodu. Celková statistika 
zahrnuje umístění měřícího zařízení, celkový počet měření, celkově nejvyšší a nejnižší 
teplotu a datum, kdy bylo měření zahájeno. Stránka, plná zajímavých informací ohledně 
měření teploty a vlhkosti v naší obci je přístupná z adresy teplomer.obechnanice.cz nebo 
přímo přes webové stránky obce www.obechnanice.cz. 

17. srpna   
     Sbor dobrovolných hasičů si na tuto sobotu připravil již čtvrtý ročník noční soutěže  
v požárním sportu. Ta se konala na místním fotbalovém hřišti.  
     V kategorii žen soutěžila tři družstva. Hnanické hasičky na domácí půdě obhájily 
prvenství s výsledným časem 24:04s, za nimi s časem 26:00s následovalo družstvo z Lesné  
a třetí místo získaly ženy z obce Práče. Jejich výsledný čas byl 29:18s. Kategorie mužů byla 
pestřejší. Na start nastoupilo hned dvanáct družstev. První místo vybojovalo družstvo 
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Křepice A s časem 17:43s, za nimi následovalo družstvo Křepice B. Jejich čas byl 18:32s. 
Třetí místo vybojovaly Kojatice. Ostatní týmy se umístily v následujícím pořadí:  
4. Boskovštejn, 5. Nové Sýrovice, 6. Citonice, 7. Starý Petřín, 8. Hnanice (čas 25:43s),  
9. Šatov, dále Hluboké Mašůvky, Mramotice a Lesná.  

22. srpna   
     Druhým srpnovým miminkem je Veronika Olivová. Verunka bude bydlet 
v ulici Znojemské, č.p. 93. 
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3. září 
     Toto úterý se konalo zasedání obecního zastupitelstva č. 155/2013. 

      Zastupitelstvo schválilo záměr budoucího prodeje bytové jednotky č. 5  
na ul. Danížské, č.p. 67 v Hnanicích dle smlouvy o smlouvě budoucí za cenu  
261.000,- Kč a rozpočtové opatření č. 5/2013. 

11. září 
     Z nového přírůstku se radují i na Okružní, č.p. 18. V pořadí již osmým 
miminkem narozeným v tomto roce je Melanie Hanáková. 

14. září  
     Jen pár dní po Melanii se narodila další princezna. Tou je Adéla 
Holzerová. Adélka bude bydlet v ulici Okružní, č.p. 108. 

18. září 
     Tuto středu se konalo zasedání obecního zastupitelstva č. 156/2013. 

      Zastupitelstvo schválilo smlouvu u nájmu pozemků se Správou Národního 
parku Podyjí na pozemky p.č. 890 o výměře 9464m2, p.č. 914 o výměře 5327m2,  
p.č. 916 o výměře 1957 m2, p.č. 1063 o výměře 7691 m2, p.č. 528 o výměře  
5568 m2, p.č. 517/1 o výměře 8487 m2, p.č. 527/4 o výměře 1136 m2 a p.č. 526/16  
o výměře 479 m2 za ujednanou částku 1,- Kč, za celý předmět nájmu a celou dobu 
trvání do 31.12.2025. 

22. září 
     Tuto neděli uspořádali členové jihomoravských vojenských historických klubů 
vzpomínkovou oslavu u pomníku poručíka Otmara Chlupa, který padl nedaleko hraničního 
přechodu, při obraně hranic naší vlasti. O celé události je veden zápis v Kronice obce Hnanic 
z let 1949 - 1957, vedené kronikářem Josefem Olivou. Poručník Otmar Chlup byl v roce 
1945 in memoriam povýšen na kapitána, pochován je v rodném Brně. Členové klubu na jeho 
počest oblékli historické uniformy a u jeho rodného domu vytvořili čestnou jednotku, která  
se pak vydala k pomníku. Zde vzdala poctu a k pomníku položila věnce věnované KVH 
Roto Chvalovice, OS Based, OS nezradíme - 1938 a Pevnostním muzeem Vranov. 

24. září 
     V úterý společně uspořádaly Mateřská škola Hnanice a MŠ Šatov na hřišti v Hnanicích 
Dětskou olympiádu. Z naší školky v Hnanicích přišly s rodiči úplně všechny děti. Na hřišti 
pro ně bylo připraveno celkem dvacet sportovních disciplín, které děti postupně plnily. 
Počasí celé akci přálo, dokonce i sluníčko vysvitlo. Za splnění všech úkolů dostaly děti 
sladkou medaili a diplom. Po absolvování všech disciplín si mohly s rodiči opékat špekáčky  
a hrát si na dětském hřišti. Místní hasiči, kteří s celou akcí pomáhali, všem přítomným  
na závěr ukázali zásah při požáru a svezli děti v novém hasičském autě. 
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25. září 
     Opět se v naší obci uskutečnila charitativní sbírka pořádaná Diakonií 
Broumov. Vyřazený použitý a řádně zabalený textil mohli občané nosit  
do vestibulu Obecního úřadu.   

28. září 
     V sobotu se v areálu Devět mlýnů nově otevřeného hotelu Vinice - Hnanice uskutečnily 
Hnanické svatováclavské slavnosti vína. V rámci této akce se kromě nově otevřeného 
komplexu také představila další vinařství z naší obce.  O hudební doprovod se postarala 
Cimbálová muzika Antonína Stehlíka a Jazzová skupina Kouda´s 5. 
 
     Prostory bývalého útvaru Pohraniční stráže – 
areál Devět mlýnů, známý jako „rota“, by mohl jistě 
mnohé vyprávět. Kdysi se to tu jen hemžilo členy 
pohraniční stráže, a také zde následně do roku 2001 
sídlila pohraniční policie. Na vojenské téma s hlavní 
rolí šikany se zde v roce 1993 natáčel i film, který se 
jmenoval Zobani.  A dnes? Staré budovy se proměnily 
k nepoznání. Vyrostl zde čtyřhvězdičkový hotel 
Vinice - Hnanice, který se uvedl opravdu velkolepě. 
Při příležitosti otevření nového hotelu se zde konaly Hnanické svatováclavské slavnosti 
vína, při kterých své produkty představili i ostatní vinaři z naší obce. V celém areálu tak 
bylo v sobotu po letech opět živo. Na pódiu vystoupila Jazzová skupina Kouda´s 5, kterou 
později vystřídala Cimbálová muzika Antonína Stehlíka. Na slavnostech samozřejmě 
nemohl chybět ani lahodný burčák. Všichni přítomní si mohli prohlédnout prostory hotelu  
i celý areál, včetně celého zázemí vinařství Vinice Hnanice. Otevřena byla i terasa s krásným 
výhledem na Hnanice a okolní vinohrady, která je součástí hotelové restaurace. Dospělí  
si pochutnávali na vínu a burčáku a pro děti byly připraveny výtvarné dílny. Za zastavení 
stál také informační stánek Cykloturistika – Region Znojemsko, kde si děti mohly zajezdit. 
Nesmíme zapomenout ani na recesistický orientační běh vinohrady, nazvaný příznačně 
„Jiříkovo vidění“. Zde se utkaly jak děti, tak i dospělí. Pro děti byla připravená krátká trasa 
na rozcestí a kolem vinohradu zpět.  V cíli je samozřejmě čekaly zajímavé odměny a podle 
nadšených výrazů si malí sportovci závod pořádně užili. Dospělí se museli poprat s delší 
trasou orientačního běhu, při které je čekalo několik zastávek u kontrolních bodů. To, že 
dospělí startovali se skleničkou v ruce, asi nikoho nepřekvapilo. Součástí závodu byla  
i ochutnávka některých vín. 
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5. října 
     Hnanické hasiče čekalo Podzimní kolo hry Plamen v Korolupech. Z dvaceti pěti 
soutěžních družstev byli naši hasiči desátí.  

7. října 
     Pro děti a rodiče uspořádala v pondělí MŠ Hnanice společně s paní Holubovou  
z Národního parku Podyjí vycházku k řece motivovanou Putováním za vydrou. Děti  
se dozvěděly mnoho zajímavého o květinách, stromech i zvířátkách, která zde žijí. Zahrály 
si také hry, vyrobily ježka z bodláku a učily se soukat pavoučí sítě. Počasí se vydařilo  
a hezké odpoledne v přírodě bylo zakončeno mlsáním, o které se postarali rodiče. Doufejme, 
že tato akce byla jedním malým krůčkem k vytváření pěkného vztahu dětí k přírodě. 

12. října 
     Vycházku Cestou necestou z Podmolí do Hnanic pořádala v sobotu správa NPP  
ve spolupráci s Jihomoravským muzeem ve Znojmě. Sraz účastníků byl v 9.30 hod.  
v Podmolí, u rybníčka. Trasa vedla z Podmolí, pod Liščí skálou, přes Lipinskou louku  
až pod Šobes, odkud se pak pokračovalo do Hnanic. Jednalo se o velmi náročný terén  
cca 10 km. Zaměření vycházky, kterou vedl Jaroslav Šmerda z Jihomoravského muzea  
ve Znojmě, je na neživou přírodu, skalní, zemní i půdní tvary na hranách, svazích i dně 
kaňonu Dyje.  
 

25. - 26. října 
V pátek a v sobotu se konaly Volby do Poslanecké sněmovny 
Parlamentu České republiky. Tyto parlamentní volby byly 
předčasné. Poslanci přijali ústavní usnesení o žádosti prezidenta 
republiky o rozpuštění Poslanecké sněmovny podle čl. 35 odst. 2 
Ústavy České republiky dne 20. srpna 2013. Prezident Miloš 



  ŘŘííjjeenn  22001133  

KKrroonniikkaa  oobbccee  HHnnaanniiccee Strana 24 

  

Zeman rozpustil sněmovnu 28. srpna 2013. Ve volbách zvítězila Česká strana sociálně 
demokratická, která získala 20,45 % hlasů a 50 mandátů. Na druhém místě překvapivě 
skončilo ANO 2011, které získalo 18,65% a 47 mandátů. Třetí skončila Komunistická 
strana Čech a Moravy, další pak bývalé vládní strany TOP 09 a Občanská demokratická 
strana. Do sněmovny se ještě dostaly Úsvit přímé demokracie Tomia Okamury a Křesťanská 
a demokratická unie – Československá strana lidová.  

Výsledky pro obec Hnanice 

Počet zvolených zastupitelů v obci: 
Česká strana sociálně demokratická 24,56 % (získali 42 hlasů) 
Komunistická strana Čech a Moravy 21,63 % (37 hlasů) 
ANO 2011 15,20 % (26 hlasů) 
Křesťanská a demokratická unie - Československá strana lidová 11,69 % (20 hlasů) 
TOP 09 6,43 % (11 hlasů) 
Občanská demokratická strana 6,43 % (11 hlasů) 
Úsvit přímé demokracie Tomia Okamury 4,09 % (7 hlasů) 
Česká pirátská strana 2,92 % (5 hlasů) 
Suverenita - Strana zdravého rozumu 2,92 % (5 hlasů) 
Strana svobodných občanů 1,16 % (2 hlasy) 
Dělnická strana sociální spravedlnosti 1,16 % (2 hlasy) 
Politické hnutí Změna 0,58 % (1 hlas) 
Strana soukromníků České republiky 0,58 % (1 hlas) 
Koruna Česká (monarchistická strana čech, Moravy a Slezska) 0,58 % (1 hlas) 
HLAVU VZHŮRU - volební blok 0,00 % (0 hlasů) 
Strana Práv Občanů ZEMANOVCI 0,00 % (0 hlasů) 
LEV 21 - Národní socialisté 0,00 % (0 hlasů) 
Strana zelených 0,00 % (0 hlasů) 

K volbám dorazilo celkem 171 obyvatel Hnanic.   

 

Tento měsíc vyšlo další číslo Hnanického zpravodaje.  
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5. listopadu 
     V úterý čekal děti z Mateřské školy v Hnanicích společný výlet se školkou v sousedním 
Šatově. Cílem byly Jaroslavice, kde právě probíhal výlov rybníka. Počasí vypadalo ráno 
velmi špatně, slabě pršelo a po obloze se honily tmavé mraky. Výletníci si proto kromě 
svačiny museli přibalit také pláštěnky. Naštěstí se počasí umoudřilo a déšť dětem velký 
záţitek nepokazil. Děti nadšeně pozorovaly rybáře při práci, techniku, ale především krásné 
ryby, kterých bylo opravdu hodně. Po cestě domů se v autobuse zpívalo a všichni měli 
radost, protoţe se výlet vydařil. 

 
12. listopadu 

     Posledním přírůstkem v letošním roce a v pořadí jiţ desátým letošním 
hnanickým miminkem je Josef Grünfeld. Měřil 51 cm a váţil 3 780 g. Narodil 
se Josefovi Suchému a Vladislavě Grünfeldové z ul. Daníţské, č.p. 39.  

16. listopadu 
     Na programu byly hned dvě akce. Dopoledne odstartovala oblíbená Nordic Walking 
Tour. Registrace účastníků v hotelu Happy Star a zábavná rozcvička zahájila procházku 
podzimními vinohrady, která byla spojena s ochutnávkou vín. Po návratu zpět k hotelu 
čekala účastníky akce tombola a občerstvení. Kdo chtěl, mohl si ještě posedět  
ve sklípku nebo navštívit tradiční krojované Martinské hody.  

     Hody se konaly jiţ po několikáté, patří k nejstarším tradicím v naší obci. Krojovaný 
průvod, vedený stárkem Michalem Válkem a stárkovou Kristýnou Dudeškovou,  
za doprovodu kapely "Malá dechovka", vyšel těsně po jedné hodině odpoledne, jako vţdy  
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 
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sklidili krojovaní velký potlesk. Po celý večer se o dobrou náladu starala hudební skupina 
Habakuk. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

19. listopadu 
     V úterý byl v naší obci, konkrétně ve strouze u Hotelu Happy Star, nalezen funkční 
granát ruské výroby. K nálezu vyjela policejní hlídka a následně byl přivolán pyrotechnik 
expozitury Brno, který munici zajistil a předal k odborné likvidaci. 

Také se konalo zasedání obecního zastupitelstva č. 157/2013. 

      Zastupitelstvo schválilo odměnu 500,- Kč pro pana Pavla Pavelku a Marianu 
Kasalovou za provedené kontroly finančního výboru, odměnu 500,- Kč pro pana 
Jiřího Černého a Veroniku Švecovou za provedenou kontrolu kontrolního výboru, 
směrnici Schvalování účetní závěrky a rozpočtová opatření č. 6 a 7/2013. 
     Dále schválilo Smlouvu o budoucí kupní smlouvě k bytové jednotce č. 5, 
 v domě č.p. 67 na ul. Daníţské, parcelní číslo 84, uzavřenou mezi Obcí Hnanice 
jako prodávajícím a paní Irinou Poláčkovou jako kupující.  
     Schváleno bylo i přijetí finančního daru od Jihomoravského kraje ve výši 
20.000,- Kč, jako ocenění dosaţeného výsledku v rámci krajského kola soutěţe 
Vesnice roku 2013 v Programu obnovy venkova: "Mimořádné ocenění za realizaci 
příhraniční spolupráce". 
     Zastupitelstvo rovněţ schválilo Smlouvu o právu provést stavbu, uzavřenou 
mezi obcí a SNPP za účelem realizace stavby "Rekonstrukce a úprava povrchu 
komunikace Hraběcí" a přidělení vánočních finančních darů osobám starším 80-ti 
let, osobám invalidním, členkám SPOZ, členům SDH a pracovníkům OÚ  
v celkové výši 27.000,- Kč. 
    Dále byla schválena i Smlouva o poskytnutí dotace z rozpočtu Jihomoravského 
kraje, poskytnutá na základě ţádosti o nákup poţární techniky a výstroje ve výši 
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30.000,- Kč, stejně tak i zpětné odkoupení pozemku p.č. 5213/1 o výměře  
1403 m2, za cenu prodeje 38,50 Kč/m2, za celkovou cenu 54.015 Kč. 
  

30. listopadu 
     V sobotu děti opět jako kaţdý rok 
vystupovaly s programem při slavnostním 
zahájení adventu v obci a při rozsvícení 
vánočního stromu. Zahrály Vánoční příběh  
o zvířátkách, která hlídala Jeţíška. Podle 
potlesku bylo patrné, ţe se příběh všem 
líbil. Za to, ţe se snaţily, dostaly děti 
balíček od Mikuláše. Zahájení adventu je 
v naší obci velice oblíbenou kulturní akcí, 
při které se sejde skoro celá vesnice. Všichni 
přítomní si uţívají nadcházející vánoční 
atmosféru a pochutnávají si na burčáku 
z vína místních vinařů. Tradicí je také starostovská polévka. Dvacátý ročník této akce 
zahájil svými slovy starosta Jiří Musil a po něm, tak jako kaţdý rok, převzal slovo místní 
farář Marian Husek.  

Ţivot na venkově. Bez hranic. 
     Na internetových stránkách http://landleben-grenzenlos.at byla nově spuštěna společná 
prezentace přeshraničního mikroregionu, kterého jsme součástí. Jedná se o webové stránky, 
které vznikly za podpory Evropské unie. Jejich cílem je lépe zviditelnit a zpropagovat naše 
obce v Rakousku a naopak. Obce Retzbach, Hnanice a Šatov, vzdálené od sebe jen několik 
málo kilometrů, leţí v bývalém pohraničí mezi Rakouskem a Českou republikou, v oblasti, 
kde se Retzer Land (okolí města Retz) setkává s jiţní Moravou. Tato aktivita mohla 
vzniknout díky Fondu malých projektů, coţ je dotační nástroj pro regionální iniciativy  
a obce pracující přes hranice. Jeho cílem je podporovat ty záměry, které dávají impulsy  
pro přeshraniční sociokulturní spolupráci a přispívají k poznávání sousedů.   

Ocenění pro Hnanice za zvelebování krajiny 
     V loňském roce získala naše obec v anketě Dobrý skutek pro Podyjí jedno ze tří hlavních 
ocenění. Národní park Podyjí ocenil naši obec za provedení kabelizace elektrického vedení 
v Okruţní ulici, které přispělo ke zvelebení krajinného rázu a zvýšení estetické hodnoty 
sídla. Této ankety se Hnanice zúčastnily i letos. Tentokrát byly oceněny za zvelebování 
svého okolí. Na základě vyprávění pamětníků byla nalezena místa, kde stávaly dávno 
zaniklé poklony u cest a jedenáct jich bylo nově vybudováno. K cestám mezi poklonami byla 
vysázená ovocná stromořadí. Dalšími oceněnými je rodina Prekopových z Přímětic, která 
věnuje příkladnou péči ovocnému sadu na hradišťských terasách a Občanské sdruţení Clary 
z Vranova nad Dyjí za vybudování a udrţování naučné stezky na Vranovsku. Anketá má  
i svou internetovou podobu, o jejímţ výsledku rozhoduje veřejnost. V internetovém 
hlasování zvítězilo Občanské sdruţení Popice. Toto sdruţení přispělo velkou měrou k citlivé 

http://landleben-grenzenlos.at/
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rekonstrukci chátrajícího historicky cenného domu světově známého rodáka z Popic Charlese 
Sealsfielda. Dům nyní slouţí jako muzeum zachycující literární odkaz Sealsfielda a zároveň 
plní funkci moderně pojatého komunitního centra.  
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17. prosince 
     V úterý čekal na děti ze školky výlet  
do Šatova. V kulturním domě shlédli 
společně s dětmi ze základní školy 
představení divadla Slunečnice, které 
zahrálo Předvánoční příběh vyprávějící  
o vánočních tradicích. Děti si zazpívaly 
koledy a dozvěděly se spoustu zajímavých 
informací o Vánocích. 

23. prosince 

     Den před Štědrým dnem se konalo zasedání obecního zastupitelstva č. 158/2013. 

      Zastupitelstvo schválilo rozpočtové opatření č. 8/2013, pravidla rozpočtového 
provizoria na rok 2014 a Smlouvu o poskytnutí neinvestiční finanční dotace  
z rozpočtu Jihomoravského kraje, na výdaje na zabezpečení akceschopnosti 
jednotky SDH obce Hnanice na rok 2013, ve výši 1.220,- Kč. 
     Dále schválilo cenu pitné vody 26,50 Kč/m3 a cenu odpadní vody 27,- Kč/m3. 
     Schváleno bylo i ponechání všech místních poplatků v nezměněné výši. Místní 
poplatek 500,- Kč na poplatníka za provoz systému shromažďování, sběru 
přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů. Místní 
poplatek 50,- Kč za psa a 75,- Kč za druhého a každého dalšího psa. Sazbu 
místního poplatku 10,- Kč/m2 za využívání veřejného prostranství a místní 
poplatek 5,-Kč z ubytovací kapacity. 
     Dále byl schválen dodatek ke smlouvě o nájmu a provozování plynárenského 
zařízení č. 1210001451/3897 (pro plátce DPH), podle kterého se mění s účinností 
od 1. 1. 2014 částka za nájem na 111.194,- Kč bez DPH a částka za zajištění 
provozu a běžné údržby za 70.205,-Kč bez DPH. 
     Schváleno bylo rovněž uhrazení doplatku (vlastní zdroje) při nákupu 
dotovaných kompostérů pro občany z rozpočtu obce. 

 
24. prosince 
     Štědrý den začal stejně jako v předešlých 
dvou letech společnou vycházkou na Heiliger 
Stein. Sraz byl o půl jedenácté  
u vánočního stromečku vedle kostela  
sv. Wolfganga, odkud se všichni přítomní 
vydali vstříc cíli. O zábavu bylo postaráno, 
všichni si užívali krásného počasí a cesta 
rychle utíkala. Na Heiliger Steinu byl pro 
účastníky vycházky připraven výborný svařák 
a čaj, které nejen zahřály,  
ale i navodily tu správnou vánoční atmosféru.
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28. prosince 
     V sobotu se v hasičské zbrojnici konala výroční schůze SDH Hnanice. 

31. prosince 
     I letos se přišli obyvatelé naší obce společně rozloučit se starým rokem a přivítat ten 
nadcházející. Před kostelem sv. Wolfganga tak bylo o půlnoci slyšet nejen ohňostroj,  
ale i cinkání skleniček a přání všeho dobrého v roce 2014. Připraveno bylo i svařené víno od 
místních vinařů. Kdo chtěl, mohl využít nabídky místních hotelů Happy Star a Vinice 
Hnanice. Hotel Vinice – Hnanice si pro poslední den v roce připravil Oldies party. V hotelu 
Happy Star hrála živá hudba v podání Dua Blue Band.  

Tento měsíc také vyšlo další číslo Hnanického zpravodaje.  

Počasí – měsíční přehledy 
 

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

Průměrná teplota 

vzduchu (°C) 
-0,3 0,7 2,0 10,8 14,4 18,2 21,6 20,4 13,8 10,7 5,5 2,0 

Měsíční srážky  

v mm 
22,9 25,7 36,3 16,4 58,4 113,2 8,2 51,0 39,5 31,5 11,3 6,1 
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