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8. ledna 

     Každý rok jsou do místní školky pozváni rodiče předškoláků. Mají možnost se podívat, 
jak se děti připravují na vstup do školy. Letošní pracovní odpoledne pak pokračovalo 
besedou s učitelkami Základní školy v Šatově. Rodiče budoucích prvňáčků tak získali 
základní informace o škole, jejím programu, aktivitách i o připravovaném zápisu.      

  

      

 

 

 

 

 

     

     Římskokatolická farnost Hnanice ve středu v 18.00 hodin uspořádala v kostele  
sv. Wolfganga v Hnanicích Vánoční koncert. Vystoupil zde Znojemský komorní orchestr 
pod vedením jáhna Williho Türka. Koncert byl uskutečněn s cílem, aby si všichni i nadále 
udrželi vánoční atmosféru ve svých domovech a ve svých srdcích.  

13. ledna 
    Starší děti z místní mateřské školky se v rámci předplatného vydaly na pohádku Obušku 
z pytle ven do Jihomoravského divadla ve Znojmě.  
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14. ledna 
     Děti předškolního věku v úterý navštívily Základní školu v Šatově, kde se podívaly, jak 
se učí jejich bývalí kamarádi ze školky v 1. třídě číst, psát a počítat. Potom si prohlédly celou 
školu a dostaly na památku dárečky. Při zápisu už budou vědět, co je čeká a můžou se na 
vstup do školy těšit. 

28. ledna 
     Toto úterý se konalo zasedání obecního zastupitelstva č. 159/2014. 

      Zastupitelstvo schválilo rozpočtové opatření č. 9/2013, dále schválilo  
v souladu s Nařízením vlády ze dne 18. prosince 2013, kterým se mění nařízení 
vlády č. 37/2013 Sb., o odměnách za výkon funkce členům zastupitelstev od 
1.2.2014 měsíční odměny ve výši: 16 455,- Kč pro starostu, 12 725,- Kč pro 
místostarostu, 1 060,- Kč pro zastupitele a současně předsedy výborů a 460,- Kč 
pro zastupitele. 
     Zastupitelstvo také schválilo úhradu mimořádného členského příspěvku MAS  
na úhradu úvěru ve výši 15.000,- Kč. 
    V souvislosti s pořízením nového územního plánu bylo schváleno přijetí všech 
uplatněných požadavků, včetně těch, které uplatňují posouzení NATURA  
a SEA. MěÚ Znojmo následně dopracuje zadání ve smyslu uzavřených dohod  
a upraví zadání v souladu s novelou stavebního zákona platnou od 1.1.2013. 
     Zastupitelstvo schválilo Smlouvu o smlouvě budoucí o zřízení věcného 
břemene na pozemku parc. č. 246/1 za účelem umístění a provozování distribuční 
soustavy kabelového vedení NN. 
     Schváleno bylo i zakoupení a instalace jednoho radaru měření rychlosti. 

 

FACEBOOKOVÝ PROFIL OBEC HNANICE 
     Tento měsíc byl také založen profil Obec Hnanice na Facebooku. Budou zde 
zveřejňovány všechny zajímavé i důležité informace nejen pro občany naší obce, ale i pro 
turisty. Jeho výhodou je rychlost, s jakou se příspěvky zobrazí uživatelům, sdílení mezi 
uživateli i možnost zpětné vazby, která je pro obec velmi důležitá. Facebook je jednou 
z největších společenských sítí na světě, proto jsme se jej rozhodli využít i my a propojit ho 
pomocí nejrůznějších odkazů i s webovými stránkami obce www.obechnanice.cz. Díky tomu 
se dostanou informace včas i k těm občanům naší obce, kteří profil na Facebooku mají, ale 
jinak pravidelně obecní webové stránky nesledují.  

 

 

 
 

http://www.obechnanice.cz/
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11. února 
     V úterý čekal děti z místní mateřské školy výlet do sousedního Šatova. Cílem výletu do 
vedlejší vesnice bylo vystoupení kouzelníka v Mateřské škole Šatov. Děti se nestačily divit. 
Kouzelník byl velmi šikovný a svými triky si získal jejich pozornost. Úspěch sklidilo 
kouzlení s nafukovacími balonky, které si děti mohly zakoupit. Pěšky se pak všichni 
společně vydali zpět do Hnanic a na cestu jim krásně svítilo sluníčko.  

15. února 
     Tuto sobotu si opět přišly na své děti. Tentokrát pro ně SDH Hnanice připravilo oblíbený 
maškarní rej. Sraz masek byl ve 14.00 hodin u Pohostinství Christl. Odtud se děti 
v nádherných maskách vydaly přes vesnici do hotelu Vinice - Hnanice. Jedna z masek – 
smrtka – cestou „vyděsila“ nejeden projíţdějící automobil. V hotelu byl pro děti připraven 
zábavný program a děti v maskách se mohly pořádně vyřádit.  

18. února 
     Toto úterý se konalo zasedání obecního zastupitelstva č. 160/2014. 

      Zastupitelstvo schválilo zbývající část mimořádného členského příspěvku 
pro MAS Znojemské vinařství, o.s. ve výši 352,- Kč. 
     Dále schválilo předloţené zadání návrhu Územního plánu obce Hnanice  
a finanční odměnu 500,- Kč za provedené kontroly pro členy finančního 
výboru pana Pavelku Pavla a paní Marianu Kasalovou. 
 

21. února 

     V Penzionu Vinohrad se dnes konal turnaj v kuţelkách. Své síly poměřili hnaničtí mladí 
hasiči s tasovickými. Celkem soutěţilo 35 dětí a vyhráli všichni. 
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23. února 

     Na dveře Obecního úřadu byl vyvěšen návrh na květinovou výzdobu oken. Proti 
minulým rokům je změna v počtu truhlíků na rodinný dům. Truhlíky by měly být v oknech 
směřujících do ulice. Na okna domu je počítáno s maximálně šesti truhlíky. Kdo chce větší 
počet, má moţnost si sazenice do truhlíků doobjednat. Truhlíky osadí pracovníci obce. Obec 
dodá i substrát na osázení květin. 

24. února 

     V pondělí se děti z místní mateřské školy vydaly poprvé v tomto roce na delší vycházku 
do přírody. Cílem této cesty byly sněţenky, které letos pod Šobesem vykvetly neobvykle brzy. 
Bylo nádherné počasí a tak se výlet opravdu vydařil. 

SOUTĚŢ ZLATÝ ERB 
     I tento rok se obec zapojila do soutěţe Zlatý erb. Jedná se o soutěţ o nejlepší webové 
stránky a elektronické sluţby měst a obcí. Cílem soutěţe je podpořit modernizaci místní  
a regionální veřejné správy prostřednictvím rozvoje informačních sluţeb poskytovaných 
občanům i specifickým skupinám uţivatelů s vyuţitím internetu a ostatních elektronických 
médií a přispět tak k rozvoji kvality ţivota ve městech, obcích a krajích České republiky. 
Návštěvníci webových stránek mohli hlasovat v soutěţi o cenu veřejnosti. Celkového vítěze 
zvolila odborná porota, která se svým hodnocením vyjádřila i k obsahu jednotlivých 
přihlášených webových stránek.  
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2. března 

     Tuto neděli se v Penzionu Vinohrad konal druhý ročník Masopustního turnaje 
v kuželkách pro děti. Podmínkou účasti bylo družstvo složené z dětí a dospělých. Zápisné 
bylo 100,- Kč za družstvo. Pokud děti nebo dospělí přišli hrát v maskách, bylo zápisné  
50,- Kč za družstvo. O krásné masky nouze nebyla. Vyhlášeno bylo hned několik cen. 
V kategorii dívek získala první místo Káťa Vyžrálková, druhé místo Anička Kořínková  
a třetí místo Míša Paseková. V kategorii chlapců získal prvenství Patrik Soukup, druhé 
místo obsadil Kristyánek Plánský a třetí místo Alex Černý. V kategorii družstev získal 
prvenství team Chlapi, druhou příčku vybojovali Závodníci a pomyslná bronzová medaile 
čekala na Starworsáky. Oceněny byly i krásné masky.  

 
4. března 
     Dnes od 8.00 do 11.00 se v Mateřské škole Hnanice konal zápis dětí pro školní rok 
2014/2015. 

19. března 

     V obecním sadu se tuto středu od 15.00 hodin konala ukázka tvarování a řezu ovocných 
stromů, kterou pořádala Územní rada Českého zahrádkářského svazu ve Znojmě. Ukázka 
byla pro účastníky zdarma. 

20. března 

     Letošní jaro začalo 20. března. Děti ze 
školky jej byly přivítat v přírodě. Vyrobily si 
Moranu a vhozením do vody se rozloučily se 
zimou a přivítaly jaro. Potom si zazpívaly jarní 
písně, a když se rozhlédly kolem sebe, nestačily 
se divit. Všude kolem kvetly a voněly nádherné 
květiny. Jaro už opravdu začalo.  

22. března 
     Vedoucí mladých hasičů byli na školení. Zúčastnili se ho Mariana Kasalová (II. stupeň 
vedoucí + rozhodčí mladých hasičů), Vendula Hrubá (II. stupeň), Jiří Černý (II. stupeň)  
a Bohumír Kasal (III. stupeň, minimum). 
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27. března 
     Tento čtvrtek se konalo zasedání obecního zastupitelstva č. 161/2014. 

      Obecní zastupitelstvo pověřuje místostarostu Bc. Martina Dvořáka 
zastupováním starosty obce Jiřího Musila v době jeho nepřítomnosti v plném 
rozsahu a v případě nemožnosti plnění úkolů starosty v době jeho zranění.  
     Zastupitelstvo schválilo odměnu 500,- Kč pro pana Jiřího Černého  
a Veroniku Švecovou za provedenou kontrolu kontrolního výboru, dále 
rozpočet Mateřské školy Hnanice na rok 2014 o celkové výši 346.500,- Kč  
a vybudování pergoly nad pískovištěm financované z Rezervního fondu MŠ. 
     Dále bylo schváleno převedení kladného hospodářského výsledku MŠ 
Hnanice ve výši 8553,90 Kč do Rezervního fondu ve výši 4553,90 Kč a do 
Fondu odměn ve výši 4000,- Kč. 
     Obecní zastupitelstvo schvaluje a určuje usnesením č. 161/2014 
zastupitele Bc. Martina Dvořáka, který bude spolupracovat s úřadem 
územního plánování při pořizování územního plánu Hnanice (§6 odst. 5. 
písm. f)  zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, ve 
znění platných předpisů. 
     Dále byl schválen záměr prodeje pozemku parc.č. 25/3 v k.ú. Hnanice  
o výměře 78m2 za cenu 18,- Kč/m2 a záměr prodeje části pozemků v k. ú. 
Hnanice parc. č. 160 o výměře 75 m2 a p.č. 169/1 o výměře 83 m2 za cenu 18,- 
Kč/m2. 
     Schválen byl i záměr prodeje části pozemku parc.č. 247/1 v k. ú. Hnanice  
o výměře cca 33 m2 za cenu 18,- Kč/m2. 
Zastupitelstvo rovněž schválilo žádost manželů Pavelkových o povolení 
zadláždit vjezd do stodoly a k dílně č. p. 105. 

 31. března 

     Toto pondělí přišli do školky rodiče dětí, aby si společně s nimi užili pracovní odpoledne. 
Tentokrát se vyráběly velikonoční ozdoby. Vytvořili si papírové zajíčky, kuřátka z vajec  
a slepičky ze sena. Květináče si ozdobili ubrouskovou technikou, zaseli do nich semínka  
a zapíchli do nich mramorovaná vajíčka. Výrobků bylo tolik, že je ani nemohli odnést. Snad 
si kromě nich odnesli všichni i pocit z dobře vykonané práce a dobrou náladu.  
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NÁRODNÍ PARK PODYJÍ 
     Jak informovala ve svém PODYJSKÉM e-LISTÍ Správa národního parku Podyjí, na 
počátku března rozkvetly na vřesovištích koniklece a křivatce. Kvůli nedostatečné vláze je 
jich ovšem méně než v předchozích letech. Obě tyto rostliny jsou typické pro Podyjí. K vidění 
jsou i další jarní květy podléšek, sněženek i plicníků.  

     Další viditelnou změnou, která se v Podyjí udála a o které SNP Podyjí informovala v 
tomto vydání, bylo zbourání Hönigovy chaty. SNP Podyjí ji odstranila již na sklonku 
minulého roku a na jejím místě zůstala pouze studna. Chata se nacházela na trase mezi 
Hnanicemi a Havraníky (za vodárnou vpravo). 

Jak uvedla SNP Podyjí:  
„V Hönigově chatě byly již v době, kdy připadla Správě NP, problémy se zastaralou 
elektroinstalací, voda ve studni byla silně kontaminována koliformními bakteriemi a sklepní 
prostory bývaly po deštích často zatopeny vodou.  
Zpočátku byla několikrát krátkodobě využita jako nouzové ubytování pro výzkumníky 
nebo brigádníky pracující v parku, ale k pravidelnému užívání byla v daném stavu 
nevhodná. K tomuto účelu nyní slouží opravená škola v Havraníkách. 
Oprava Hönigovy chaty by byla velmi nákladná a jen by konzervovala nevhodné umístění 
stavby uvnitř lesního porostu. Proto se Správa parku rozhodla stavbu strhnout a plochu 
vrátit přírodě.  
Vzhledem k tomu, že objekt ležel v blízkosti turistické cesty, existuje pouze záměr 
zachování studny. Ta bude opravena a ponechána k veřejnému užívání pouze v případě, že 
se podaří vodu vyčistit do přijatelné kvality, což zatím není zaručeno." 
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7. dubna 

     Na toto pondělí byla naplánována výluka dodávky vody.  Přerušení důvodu dodávky 
vody bylo z důvodu opravy na vodovodním řadu a týkalo se ulic Danižská, Pod Skálou  
a Záhumenní. 

8. dubna 

     V úterý se v místní školce hrálo divadlo, na které se přišly podívat i děti ze sousedního 
Šatova. Společně se všichni podívali na tři pohádky Divadla Šikulové. První pohádka se 
jmenovala O vybíravé holčičce a druhá O poctivém Pepíkovi. Nejvíce se ale dětem líbila 
poslední pohádka Jak Anička ke štěstí přišla. Děti si potom ještě společně pohrály na 
zahradě. Bylo to velmi hezké dopoledne. 

 

 12. dubna 

     Toto úterý se konalo první letošní zasedání obecního zastupitelstva č. 162/2014. 

      Obecní zastupitelstvo schválilo Usnesení ke schválení rozpočtu obce 
Hnanice na rok 2014, které je přílohou č.1 Zápisu z jednání OZ č. 162/2014, 
dále schválilo záměr prodeje pozemku parc.č. 5213/1 o výměře 1403 m2 za 
cenu 150,- Kč/m2 a zvýhodněnou cenu pro obyvatele Hnanic 38,50 Kč/m2. 

          Schváleno bylo  poskytnutí částky ve výši 10.000,- Kč jako finanční dar 
pro ZŠ Šatov, dále zápis v kronice Obce Hnanice za rok 2013 a rovněž bylo 
schváleno zařazení území obce Hnanice do územní působnosti MAS 
Znojemské vinařství, o.s. na období 2014 – 2020. 

           Zastupitelstvo schválilo Smlouvu o zajištění zpětného odběru a využití 
odpadů z obalů a dodatek č. 1 ke Smlouvě o zajištění zpětného odběru a 
využití odpadů z obalů s firmou EKO-KOM, a.s., Na Pankráci 1686/17, 140 
21, Praha 4. 
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19. dubna  
     Znovín Walking získává stále na oblibě. I tuto sobotu se startovalo z fotbalového hřiště 
v Hnanicích. Registrovaných účastníků bylo letos 766 a další turisté se neregistrovali. Pro 
lepší start byla pro každého registrovaného účastníka připravena kromě tradiční mapky, 
skleničky a bločků i startovací lahvinka. Vybírat se mohlo ze dvou tras - první z nich byla 
nazvaná Jarní přírodou přes dvě lávky na Šobes, druhá nesla název Genius Loci. 
 
23. dubna  
     Ve středu děti společně s rodiči pálily ve školce čarodějnici. Nejdříve si děti v čarodějnické 
škole zazpívaly a zatancovaly. Potom plnily různé úkoly, aby získaly vysvědčení, které je 
opravňuje čarovat. Společně s vysvědčením také získaly dobrotu a špekáček, který si opekly 
na ohni. Na závěr všichni spálili čarodějnici a s ní všechno zlé a špatné. Snad už teď budou 
ve školce samé hodné děti. 

 
26. dubna  
     Odbor Klubu českých turistů Znojmo ve spolupráci se Svazkem 
znojemských vinařských obcí Daníž a obecním úřadem Hnanice 
pořádal  tento rok oblíbenou turistickou akci Od pramene Daníže k 
hnanickým sklípkům - memoriál Karla Tuny. Jednalo se již o třetí 
ročník, toho loňského se zúčastnilo 92 lidí. Start byl u obecního 
úřadu v Hnanicích, cílem byla jako každý rok hnanická Sklepní 
ulička. 

27. dubna  
     V neděli v 19:56 hodin se narodila Adélka Šimůnková. Vážila 3 560g  
a měřila 51 cm. Pyšnými rodiči jsou Sára Šimůnková a Radek Fousek. 

30. dubna 
      U kostela sv. Wolfganga bylo opět živo. Nemohlo tomu být jinak ani tento rok, 
poslední dubnový den se prostě nemohl obejít bez oblíbeného tradičního stavění máje. 
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Nazdobenou máji pak místní siláci společnými silami postavili a odměnou jim byl i potlesk 
přihlížejících. U stavění máje nemohly chybět výborné klobásky, pivo a limonáda. Byla to 
další příležitost, při které se mohli obyvatelé Hnanic společně setkat, popovídat si a pobavit 
se.  
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1. května 

     První květnový den byl i letos ve 
znamení oblíbeného recesistického 
prvomájového průvodu. Již čtvrtý ročník 
této akce všechny přítomné překvapil 
množstvím účastníků. Na tak malou obec to 
bylo skoro neuvěřitelné. Letošní ročník byl 
výjimečný tím, že se do něj zapojili i 
nadšenci se svými veterány. Průvod tak byl 
opravdu dlouhý a pestrý a byla to moc pěkná 
podívaná.  

 
3. května 

     V sobotu 3. května 2014 se konal již třetí oficiální ročník Dne otevřených sklepů 
Hnanice. Počasí sice úplně nepřálo, ale i tak bylo ve sklepní uličce hodně rušno. Své sklepy  
v tomto roce otevřelo čtyřiadvacet vinařů a nabízeli zhruba tři sta vzorků vína.  
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     Atmosféru dokreslovaly čtyři cimbálové muziky. Odhadovaná návštěvnost byla necelé 
dva tisíce lidí, skleniček bylo vydáno více než čtrnáct set. Akce bude rozhodně zopakována  
i příští rok a je již stanoven termín na druhého května. Poprvé byla otevřena i Hladová 
stodola. Letošní otevřené sklepy se také dočkaly oficiální návštěvy. Hnanice navštívil 
společně se starostou Znojma Vlastimilem Gabrhelem předseda vlády České republiky 
Bohuslav Sobotka. 

5. - 6. května 

     V těchto dnech byla vždy v době od 8:00 do 18:00 hodin uzavřena silnice III. třídy číslo 
413. Jedná se o silnici k Hotelu Vinice Hnanice. Byla zde provedena oprava silnice  
a položen nový hladký povrch. 

8. května 

     Při příležitosti Dne matek se děti z naší školky rozhodly udělat radost svým maminkám. 
Aby je potěšily, naučily se, co všechno dělají, aby jim potom mohly pomáhat. Na hřišti 
maminky učily děti, jak se pere, umývá nádobí, žehlí a skládá prádlo, peče vánočka, vaří a 
mnoho jiných činností. Bylo to zábavné a zároveň poučné. Teď už děti ví, že maminka má 
hodně práce. Snad, když jí teď děti pomohou, bude mít trochu času na odpočinek. Na závěr 
předaly děti maminkám květiny, které vypěstovaly a obrázky které namalovaly. Největší 
radost oslavenkyně ale měly z naučeného blahopřání a velké pusy, kterou ke svému svátku 
dostaly od svých dětí. 

23. května 

     Po celé České republice probíhala tento pátek akce nazvaná Noc kostelů a nejinak tomu 
bylo i v Hnanicích. Kostel sv. Wolfganga se tak právě dnes otevřel pro širokou veřejnost.  

V pátek i v sobotu probíhala ještě jedna důležitá událost a tou byly volby do Evropského 
parlamentu. Volební účast v Hnanicích byla 18,64% a volby dopadly následovně: 
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24. května 

     Každý rok pořádá SDH Hnanice při příležitosti Mezinárodního dne dětí výlet na nějaké 
zajímavé místo. Letos se hnanické děti vydaly do Zoo Olomouc. Tato zoologická zahrada 
byla pro veřejnost otevřena v roce 1956 a rozkládá se na ploše 42,5 ha. Pyšnit se může 
354mi druhy zvířat. Zakladatelem této ZOO je RNDr. Václav Roubíček. Výlet se všem moc 
líbil, domů se vraceli unavení, ale spokojení.  
 

28. května 

     Tuto středu přijela do obce hodnotící komise ze soutěže Vesnice roku, do které se obec  
i letos přihlásila. Nejprve její členy na obecním úřadě čekala prezentace na dataprojektoru o 
obci Hnanice. Po krátkém povídání se starostou Bc. Martinem Dvořákem a prohlédnutí 
kronik se také podívali do místní knihovny. Zmínili, že je škoda, že obec není v tomto směru 
aktivnější a knihovna nepořádá nějaké akce. Následně se celá komise prošla po obci a 
přesunula se do hotelu Vinice - Hnanice. Zde je čekala ukázka toho, jak se podařilo 
zrekonstruovat budovu bývalé roty Devět mlýnů na nynější hotel, prohlédli si zázemí 
vinařství a ochutnali i pár vzorků vín. Naší obci Hnanice se již v této soutěži podařilo v 
roce 2011 získat zelenou stuhu, v roce 2007, 2009, 2010 Fulínovu cenu za květinovou 
výzdobu a v roce 2013 mimořádné ocenění za realizaci přeshraniční spolupráce. 
 

 29. května 

     Čtvrtek si pro svůj příchod na svět vybrala slečna s pohádkovým jménem 
Růženka Süsenbeková. Rodičům Markovi a Hedvice Süsenbekovým moc 
gratulujeme. 
 
     V tento den se také ve školce na oslavu Dne dětí konal karneval. Nejdříve si děti 
zatancovaly a představily se jako masky. Potom následovalo loučení s předškoláky. Ti 
předvedli, co umí a král je za to pasoval na předškoláky. Všechny děti dostaly dobroty a pod 
vedením klauna Čika si zatancovaly a zasoutěžily. 
 

30. května 
     Na pátek byl pro děti ze školky připraven 
vzdělávací program Dravci. Děti viděly mnoho 
dravých ptáků a dozvěděly se spoustu věcí  
o jejich životě. Bylo to pro všechny velmi 
zajímavé. 

 
31. května 

      V sobotu se v Hnanicích od deseti hodin rozehrál první oficiální turnaj v kopané. 
V utkání na místním fotbalovém hřišti zvítězilo mužstvo Vinice - Hnanice, druzí skončili 
domácí hasiči a na třetím místě se umístila místní firma Lenza.  
 
     Od půl šesté navazovalo tradiční kácení máje. Děti dostaly zmrlinu. Na obou akcích bylo 
pivo a limonáda zdarma. Máji se naštěstí podařilo s pomocí ruční pily skácet na určené 
místo, přestože mírně foukal vítr a nakláněl ji na druhou stranu. Pomohla dodatečně 
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připevněná lana, za která pomocníci vší silou tahali a také pár siláků, kteří se  
o kmen máje poctivě opřeli. Pro děti byla večer připravena i stezka odvahy. 
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3. června 
     V úterý čekal děti ze školy výlet do Jevišovic. Navštívily zde soukromou farmu pana 
Auera se zvířátky. Uviděly ovce, krávy, býky, prasátka a poníka. Pak je čekala prohlídka 
krokodýlí farmy, kde si děti mohly bezpečně prohlédnout tato nebezpečná zvířata. Další 
zastávkou byl zámek. Zde je zaujala černá kuchyně a také malovaný nábytek. Poslední 
zastávka byla v Bojanovicích, kde děti u Bazalů viděly mnoho domácích zvířat a jejich 
mláďátek. Malé králíčky a koťátka by si nejraději hned odvezly domů. 

 
8. června 
     V neděli se šťastnými rodiči malé Karolínky Poláčkové stali Bára Berková  
a David Poláček. Karolínka měřila 49 cm a vážila 3200 g.  

10. června 

     Toto úterý se konalo zasedání obecního zastupitelstva č. 163/2014. 

      Zastupitelstvo schválilo prodej stavebního pozemku p.č. 5213/1    
o výměře 1403m2 manželům Jirkovi a Michale Dvořákovým za cenu 
38,50 Kč/m2 v celkové částce 54.015,- Kč. 

      Dále schválilo Účetní závěrku obce Hnanice za rok 2013 a Účetní  
      závěrku MŠ Hnanice za rok 2013. 

     Zastupitelstvo obce Hnanice dále schválilo i celoroční hospodaření 
obce a závěrečný účet obce za rok 2013 včetně zprávy o výsledku 
přezkoumání hospodaření obce za rok 2013 s výhradou nedostatků 
uvedených ve zprávě o výsledku hospodaření. 
    Zastupitelstvo rovněž schválilo rozpočtové opatření č. 1/2014  
i Smlouvu o poskytnutí dotace z rozpočtu Jihomoravského kraje na 
realizaci projektu „Územní plán Hnanice“ ve výši 149.435,- Kč. 
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    Dále byly schváleny záměr prodeje pozemků pod trafostanicí 
Hnanice, p.č. 310 o výměře 7m2a p.č. 109/2 o výměře 36 m2 v k.ú. 
Hnanice za cenu 18,-Kč/m2 a finanční příspěvek pro pět členů 
Mladých hasičů SDH Hnanice a dva vedoucí na Letní dětský tábor 
Borovina ve výši 500,- Kč pro každého, v celkové částce 3.500,- Kč.  

      
Obecní zastupitelstvo dále vzalo na vědomí odstoupení starosty pana Jiřího 
Musila. Pan Musil odstoupil ze zdravotních důvodů, zastupitelstvo se dohodlo, 
že nový starosta prozatím nebude volen a zvolí se až při blížících se komunálních 
volbách. Do té doby bude funkci z pozice místostarosty vykonávat Bc. Martin 
Dvořák.   
 
Důvody odstoupení pana Jiřího Musila: 
 
Vzhledem ke svému současnému zdravotnímu stavu a dlouhodobé nemoci, která 
mi neumožňuje plnohodnotně se věnovat práci pro obec Hnanice, jsem se rozhodl 
odstoupit z funkce starosty obce Hnanice a této funkce se vzdávám k datu 
nejbližšího řádného jednání zastupitelstva obce Hnanice. Věřte, že toto 
rozhodnutí bylo jedním z nejtěžších v mém životě. Děkuji Vám všem za podporu 
a dosavadní spolupráci a přeji mnoho úspěchů ve Vaší další práci ve prospěch 
obce Hnanice. 
        Jiří Musil 
 
Pan Jiří Musil vedl obec téměř 6 volebních období, a to od roku 1990, kdy se 
Hnanice opět staly samostatnou obcí. Vesnice určená prakticky k zániku, prošla 
za jeho vedení obrovskými změnami a stala se jednou z nejmalebnějších obcí. 
V roce 2009 získal v soutěži Vesnice roku mimořádné ocenění starosty. Pan 
Musil také vykonával funkci předsedy Svazku znojemských vinařských obcí 
Daníž a funkci předsedy Znojemského vinařství, o.s. místní akční skupina.  

13.-14. června 
     V pátek a v sobotu se v Hnanicích uskutečnil již jedenáctý ročník kaprmaratonu. 
Soutěže se zúčastnilo dvanáct týmů. Vítězství se podařilo obhájit loňskému vítězi - týmu 
"Kajmani", kteří ulovili devatenáct kaprů s celkovou délkou 938 cm. Druhý skončil "Kymco 
team" s 13 kapry a třetí se umístil "Carp team LaBoMa" s 12 kapry. 
Celkově se ulovilo 108 kaprů o délce 5598 cm. Největšího kapra 77 cm shodně ulovily CT 
XXL a TOM TOM team. Počasí bylo příznivé, atmosféra výborná, občerstvení vynikající, 
kapři brali, takže se jistě již všichni těší na další ročník. 
 
     Také nás naši mladí hasiči jeli reprezentovat na soutěž do Tasovic. Mladší žáci se 
bohužel nesešli.  

21. června 
     Na místním fotbalovém hřišti se konala oblíbená denní soutěž „O pohár starosty“, 
soutěžilo se v kategoriích muži a ženy a naši muži vybojovali první místo. 
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15. června 
     Gabriela Soukalová a Ondřej Moravec navštívili naši obec. Oba sportovci rozdávali  
v Hnanicích kromě úsměvů také podpisy. Autogramiáda úspěšných reprezentantů v biatlonu 
a několikanásobných medailistů ze zimních olympijských her v ruském Soči Gabriely 
Soukalové a Ondřeje Moravce se uskutečnila v areálu Vinice Hnanice. 
Do Hnanic je pozval Jiří Hamza, který stojí coby současný prezident Českého svazu 
biatlonu za úspěchem našich sportovců v Soči. Návštěvu si všichni užili. 

 

 

 

 

 

 

 

25. června 

     Po dlouhé nemoci ve věku 69 let zemřel pan Antonín Havrlík. Poslední 
rozloučení proběhlo ve čtvrtek dne 3.července 2014 ve 13.00 hodin v kostele  
sv. Michala ve Znojmě na Jezuitském náměstí. Pan Havrlík byl významným 
obyvatelem naší obce a od vzniku samostatné obce Hnanice v r. 1990 působil po 
celou dobu v obecním zastupitelstvu.  

28. června 

     Tuto sobotu proběhl již 15. ročník závodu horských kol Vinařská 50 Author Znovín Cup. 
Startovalo se v Šatově a projíždělo se i přes hraniční přechod v Hnanicích. 
 
CHOV MOTÝLŮ VE ŠKOLCE 
Poslední akcí tohoto školního roku byl úspěšný chov motýlů. Děti nejdříve pozorovaly, jak 
rostou housenky, pak se zakuklí a z kukly vyleze motýl. Bylo to velmi zajímavé a poučné. 
Nakonec motýly vypustily do volné přírody, protože tam je jim nejlépe. 
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3. července 
     Ve čtvrtek byl na začátku Sklepní ulice u obecní pergoly umístěn Informační vinařský 
soudek. Nainstalován byl zdarma a byl financován s využitím dotace z EU v rámci 
projektu „Sklepní uličky“. Na soudku je možné přečíst si základní informace o hnanické 
sklepní uličce a pomocí QR kódu načíst odkaz m.sklepni-ulicky.cz do chytrého mobilu nebo 
jiného zařízení. Aplikace umožňuje vyhledat turistické cíle a služby v okolí.  

5. července 
     Tuto sobotu se hrálo přátelské fotbalové utkání svobodní proti ženatým. Výsledek 
skončil nerozhodně a stejně dopadl i následný penaltový rozstřel. O výsledek šlo ale až v 
poslední řadě, vyhrála dobrá nálada. V průběhu hry sice přišla krátká přeháňka, ale to 
nikomu až tak nevadilo. Hráči se průběžně občerstvovali. Sud piva jim i letos darovalo 
Pohostinství Christl. 

12. července 
     Ve středu začal Hudební festival Znojmo. Letošní ročník festivalu byl věnován  
250. výročí úmrtí Jeana Philippe Rameau. Zajímavý hudební program doprovodila již 
tradičně degustace vín.  V rámci festivalu. Letos se konal již 10. ročník této oblíbené akce, 
během které se koná i řada akcí v okolí Hnanic. Právě tuto sobotu se uskutečnilo Setkání 
festivalů na Heiliger Steinu. K posezení a pikniku bez hranic zde zahrála Cimbálová 
muzika Antonína Stehlíka. Vstup byl zdarma.  
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     15. července 

          Toto úterý se konalo zasedání obecního zastupitelstva č. 164/2014. 

       Zastupitelstvo schválilo za nového předsedu kontrolního výboru paní Ing. 
Alici Anderlovou, za nového člena kontrolního výboru pana Petra Dostála a 
za nového člena finančního výboru pana Romana Dvořáka.  

          Panu Pavelkovi a paní Kasalové schválilo odměnu za provedenou kontrolu 
finančního výboru dne 25.5.2014, každému ve výši 500,- Kč. 

          Schváleno bylo i rozpočtové opatření č. 2/2014 a počet členů 
zastupitelstva pro příští volební období 2014 – 2018 na sedm. 

          Zastupitelstvo rovněž schválilo prodej pozemků pod trafostanicemi 
Hnanice, p.č. 310 o výměře 7 m2 a p.č. 109/2 o výměře 36 m2 v k.ú. Hnanice 
za cenu 18,- Kč/m2 firmě E.ON Distribuce, a.s. 

          Schválena byla také Smlouva o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene 
na pozemku p.č. 253/1 a 254/19 v k.ú. Hnanice s E.ON Distribuce, a.s  
a Smlouva o dílo na dodávku, montáž, zapojení a revizi zapojení LED 
svítidel a výložníků s firmou Klighting, které budou sloužit k osvětlení 
kostela sv. Wolfganga. 

          Zastupitelstvo dále schválilo záměr prodeje části pozemku p.č. 358/1  
o výměře cca 210 m2 v k.ú. Hnanice za cenu 18 Kč/m2. 

21. července 
     V pondělí začal Letní dětský tábor Borovina, který pořádá SDH Hnanice. Pro děti byla 
připravena i hra s názvem Cesta na pustý ostrov aneb O poklad kapitána Flyna. Tábor trval 
do 1. srpna, kdy se všichni táborníci vraceli domů plni krásných zážitků.  

25. července 
     V pátek se z Čížova do Mitterretzbachu – Heiliger Stein přesunula putovní výstava 
POZOR! STÁTNÍ HRANICE / ACHTUNG STAATSGRENZE. Výstava koncipovaná a 
provedená Alexem Haladou, brněnským rodákem a od roku 1982 ve Vídni žijícím 
fotografem, 25 let po pádu železné opony na šestnácti velkých pod nebem instalovaných 
tabulích ukazuje úhly pohledů obyvatel pohraničí a především změny během posledního 
čtvrtstoletí. Na portrétech se potkávají sousedící starostové pohraničních obcí z rakouského 
Wein a Waldviertel, jižních Čech a jižní Moravy. V krátkých komentářích vzpomínají na 
osobní zážitky a vypráví nám o změnách regionu. Za naši obec byli na fotografiích 
zachyceni Bc. Martin Dvořák a Lenka Trnková. Výstava byla na Heiliger Steinu do 21. 
srpna.  

27. července 
     Tuto neděli se konala další akce v rámci Hudebního festivalu Znojmo. Tentokrát byla 
připravena vycházka za hudbou do Národního parku Podyjí. Sraz byl v 10.00 hodin u 
kostela sv. Wolfganga, vstupné se neplatilo. Výlet za našimi vinaři si zájemci mohli udělat 
v 11.00 hodin na Havranické vřesoviště. Konal se zde koncertní piknik v Národním parku 
Podyjí a svá vína zde nalévala vinařství Vinice – Hnanice a vinařství Kořínek. K poslechu 
hrála hudební skupina Rajtaraj. Zájemci si mohli předem objednat piknikový koš.  
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30. červenec 
     Konec měsíce června si pro svůj příchod na svět vybrala Nelinka Šťávová, 
která je tak již čtvrtou holčičkou narozenou v tomto roce v naší obci. Radost 
dělá rodičům Lence a Pavlovi Šťávovým. 

 
NÁRODNÍ PARK PODYJÍ 
     V červencovém PODYJSKÉM e-LISTÍ informovala Správa národního parku Podyjí  
o tom, že se v Podyjí objevil vzácný brouk rýhonosec: 
 
     "Jen na několika lokalitách jižní Moravy žije ohrožený rýhonosec Rhabdorrhynchus echii. 
Nyní ho odborníci poprvé spatřili i v Podyjí. Nenápadného brouka hostí malý úhor v lokalitě 
Staré vinice mezi Hnanicemi a Havraníky. Podle ochránců přírody dokládá nález tohoto 
brouka význam takových míst v zemědělské krajině.  
 „Úhory jsou velkou šancí pro zpestření zemědělské krajiny, ve které, při současném způsobu 
využívání, často nezbývá místo pro dříve běžné druhy rostlin a živočichů, ať to jsou třeba 
koroptve, zajíci, majky nebo vlčí máky,“ soudí Robert Stejskal ze Správy Národního parku 
Podyjí. 
     Na nenápadném místě mezi 
Havraníky a Hnanicemi se ještě 
donedávna nacházela vinice, 
která se téměř nelišila od 
běžných vinic v okolí. Před pár 
lety hospodáři ale vinici, patrně 
kvůli obnově hlav vinné révy, 
vyklučili, zorali a ponechali 
ladem. „Už po pouhém roce se 
na ploše tohoto úhoru o výměře 
téměř dvou hektarů uchytilo 
druhově mimořádně bohaté 
společenstvo rostlin. Při bližším 
zkoumání jsme zjistili, že kromě 
pravých plevelů společenstvo 
obsahuje velký počet druhů typických spíše pro stepní trávníky nebo louky,“ popsal Stejskal. 
     Pestrobarevnému koberci zde udává tón modře zbarvený hadinec obecný. Hostí ale i 
třezalku tečkovanou, divizny, lnice, řebříček, jetel rolní, šťovík menší, čičorku pestrou, 
jitrocel kopinatý a mnoho dalších, méně nápadných rostlin. „Druhové bohatosti napomohla 
zřejmě blízkost Havranického vřesoviště, mělká, živinami chudá půda a slunná expozice 
lokality,“ dodal Stejskal. 
     Rozkvetlý úhor uprostřed pečlivě obdělávaných polních lánů působí i jako magnet pro 
tisíce včel, čmeláků, kutilek a dalších blanokřídlých. Vzácného a ohroženého rýhonosce 
přilákal právě hadinec. „Na diviznách byl velmi hojný diviznáček Cionus olivieri, který se v 
Podyjí vyskytuje jen ojediněle na vřesovištích. Třezalky hostily kovově zbarveného krasce 
Agrilus hyperici . Nechyběla ani ploštice Psacasta exanthematica, napodobující uschlé listy 
hadince a považovaná v současnosti za ohrožený druh,“ uvedl Stejskal. 
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     Úhor možná brzy zanikne při založení nové vinice, ale i tak posloužil po řadu měsíců 
jako lokální úkryt a „mateřská školka“ ohrožené flóry a fauny." 
 
HNANICKÝ ZPRAVODAJ 
     Do schránek bylo tento měsíc rozneseno i červencové číslo Hnanického zpravodaje. 
Zpravodaj podléhá registraci u Ministerstva kultury ČR. Bylo mu přiřazeno evidenční číslo 
MK ČR  E 21508. 

Z TISKU: Vinaři z Hnanic bodovali na soutěži v San Franciscu 
     Dvě zlaté medaile z celkem čtyř získaných a ocenění za nejlepší víno ve své kategorii si z 
významné mezinárodní soutěže IWC San Francisko přivezli znojemští vinaři ze společnosti 
Vinice-Hnanice. V ostré konkurenci z celého světa získali čtyři medaile, z toho dvě velké 
zlaté a Irsai Oliver 2013 pozdní sběr byl vyhodnocen jako nejlepší víno své kategorie.  

     „Výsledek našeho Iršaje znovu potvrzuje, že v Hnanicích děláme výjimečná vína i z méně 
známých odrůd. Není divu. Víno v sobě nese otisk krajiny i vinaře – a tady je prostě krásně," 
okomentoval výsledek ředitel společnosti Evžen Kašpárek.  

     Velkou zlatou medaili tedy získal Irsai Oliver 2013 pozdní sběr, druhou velkou zlatou 
medaili má Veltlínské Zelené 2013 VOC Znojmo, stříbrnou medaili pak Sauvignon 2013 
VOC Znojmo a bronzovou medaili Pálava 2013 pozdní sběr. 

      Vinařství zvolilo složitější cestu. Pěstuje vlastní hrozny v krajině poblíž Národního 
parku Podyjí. „Víno vyrábíme v nedávno dokončeném moderním provozu v Hnanicích, kde 
se snoubí tradiční vinařské postupy s nejnovějšími metodami. Nebojíme se transparentnosti. 
K provozu totiž přiléhá čtyřhvězdičkový hotel, jehož návštěvníci mohou nahlédnout 
vinařům přímo pod ruce a nebo si jen prostě vychutnávat výborná vína a krásy zdejší 
přírody," přiblížil Kašpárek.  

     Vína Vinice-Hnanice odborníci na mezinárodních výstavách oceňují pravidelně. 
„Například v loňském roce to bylo prestižní ocenění VinoFed Award za Pálavu 2011 výběr 
z hroznů ze Sélections modiales des vins Canada – International Wine Championship, v 
Evropě jsme například získali stříbrnou medaili za Chardonnay 2011 výběr z hroznů ze 
Chardonnay du Monde," připomněl ředitel společnosti. 

                                                  (Autor: Dalibor Krutiš, Znojemský deník 1.7.2014) 
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15. srpna   
     Dnes se v Hnanicích našla fenka bavorského barváře, která běhala okolo hotelu Vinice – 
Hnanice. Majitele se naštěstí podařilo vypátrat v sousedním Rakousku, během chvíle si pro 
zatoulanou fenku přijel.  

18. srpna   
     Konečně se i naše obec dočkala ukazatele rychlosti vozidel. Ten byl dnes nainstalován ve 
směru od Znojma. Věříme, ţe splní svůj účel a alespoň některé řidiče přinutí zpomalit. 
 

22. srpna   
     V pátek bylo v Hnanicich ţivo. Hudebniny Amadeus pořádaly jiţ šestý ročník JAM 
session. Tentokrát však poprvé na našem fotbalovém hřišti. Počasí se naštěstí umoudřilo, 
vstupné bylo zdarma a kapely hrály skvěle. Snad se podaří v Hnanicích uskutečnit další 

ročník. Vystoupily zde kapely D-ROCK, PEPA BARNET &SEŠUP, SAMAIN, ARSEN, 
M-ROCK,  CRAZY, ACCEPT REVIVAL a LUDĚK MINKA.  

 
22. srpna   
     Na sportovním hřišti se konala soutěţ v poţárním sportu „O pohár obce“.  
 
NÁRODNÍ PARK PODYJÍ 
     Tento měsíc přišlo z Národního parku Podyjí hned několik dobrých zpráv. První z nich se 
týkala výskytu raka říčního v lokalitě Devíti mlýnů nedaleko Hnanic. Turistka ho zde 
natočila koncem července. Rak říční je největším českým korýšem a je velmi citlivý na 
znečištění a je chráněný. V této lokalitě ho zatím zoologové neměli zaznamenaného.  
 
     V srpnu a na podzim se dočká větších stavebních 
prací i budova bývalé papírny taktéţ v Lokalitě 
Devíti mlýnů kousek od naší obce, jak uvedla Správa 
národního parku Podyjí: 
     „Správa národního parku Podyjí zabezpečí  
a zpřístupní trosky bývalé Papírny. Komplexní 
rekonstrukcí má naplánovanou i nedaleký náhon. 
Návštěvníci dostanou díky nové lávce moţnost 
přístupu na obě jeho strany a jejich bezpečí zajistí 
nové zábradlí. Opravený náhon bude slouţit jako 
důleţitý biotop na vodu vázaných zvířat a rostlin. 
Značená cesta v této lokalitě uzavřena nebude. 
Ţádáme ale návštěvníky, aby zde dbali zvýšené opatrnosti.    
     Stavební akce začnou počátkem srpna. „Jejich načasování jsme naplánovali tak, aby co 
nejméně rušily a ohrozily zvířata a rostliny, které na místě ţijí,“ uvedla referentka pro vodní 
hospodářství Správy Národního parku Podyjí Martina Kosová. Lokalitu obývají například 
uţovky stromové. V ruině Papírny zase zimují netopýři. 
     Opatrnější by zde od srpna měli být i návštěvníci. Značená stezka sice zůstane otevřená, 
cesta z Hnanic ale bude slouţit k přepravě materiálu i stavební techniky. 
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     Práce začnou opravou poškozeného náhonu. „Jeho stávající částečně rozpadlé stěny 
dělníci vybourají a znovu vystaví z lomového kamene. Na ţelezobetonové dno vyskládají 
kameny na štět s vyklínováním. Trasa náhonu zůstane stejná,“ popsala Kosová. Okolo 
náhonu bude návštěvníky chránit nové zábradlí. Přístup do prostoru mezi náhonem a řekou 
nově umoţní jednoduchá lávka. „Výzkumy, které proběhnou po opravě, umoţní získat další 
informace o migraci vodních ţivočichů,“ slibuje si Kosová. 
     Rekonstrukci náhonu provede společnost Povodí Moravy v rámci projektu Společná 
opatření v oblasti ochrany vod na hraniční řece Dyji, který je financovaný z programu 
Evropská územní spolupráce Rakousko-Česká republika 2007-2013. 
     Na září a říjen je naplánováno také zabezpečení ruin jednoho z objektů bývalé Papírny. 
"Jedná se pouze o sanaci stávajících zdí, v některých částech dojde i ke sníţení zdiva, tak 
aby zbytky historického objektu byly pro veřejnost bezpečné," uvedla Kosová. 
     Následně by měla být jejich část zpřístupněná veřejnosti. Na několika panelech by se zde 
lidé měli dozvědět bliţší informace o tomto historií i přírodními zajímavostmi nabitém místě. 
Díky opravě zůstane zachován i místní sklep, který je významným zimovištěm několika 
druhů netopýrů. Na stavební práce čerpá Správa parku peníze z Operačního programu 
Ţivotní prostředí prostřednictvím Státního fondu ţivotního prostředí.“ 
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6. září 
     Spolek přátel hroznové kozy se postaral o obnovení další vinařské tradice v obci.  
V sobotu se před chystaným vinobraním uskutečnilo zaráţení hory. Slovem hora označovali 
naši pradědové vinohrad. Vztyčené hotařské tyče symbolicky značí zákaz vstupu na vinice a 
chrání dozrávající hrozny před bouřemi, kroupami a jinými zly. Na všechno dohlíţí Hotař, 
kterým byl vţdy místní muţ, poctivý a uznávaný, kterého do své funkce zvolila nejvyšší 
rada. 

 
9. září 
     Dnes byla za přítomnosti ministra ţivotního prostředí Richarda Brabce slavnostně 
otevřena nově zpřístupněná vyhlídka Devět mlýnů. Je pojmenovaná podle nádherné 
lokality, nad kterou se nachází. Místo bylo jiţ dříve navštěvováno turisty i přes to, ţe je to 
v rozporu s návštěvním řádem. Nachází se totiţ v zóně s nejpřísnějším ochranným reţimem. 
Docházelo tak k devastaci stepních trávníků, ve kterých se vyskytovaly chráněné druhy 
ţivočichů a rostlin, zejména koniklec velkokvětý a křivatec český. Kolem vyhlídky bylo 
vybudováno bezpečné zábradlí a nově vyznačena byla i zelená turistická trasa, po které se 
návštěvníci k této vyhlídce dostanou. Odměnou kaţdému návštěvníkovi je pak nádherný 
výhled na meandr řeky Dyje a proslulou vinici Šobes. Společně s otevřením vyhlídky bylo 
podepsáno i memorandum, ve kterém se podepsaní zavazují k uţívání místa v rámci pravidel 
šetrného turismu. Za obec podepsal memorandum místostarosta Hnanic Bc. Martin Dvořák, 
dále se podepsali i ředitel Znovínu Znojmo Pavel Vajčner, ředitel hotelu Happy Star Martin 
Herzig a jiţ zmíněný ministr ţivotního prostředí Richard Brabec. 
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Memorandum k vyuţívání vyhlídky Devět mlýnů 

     Za přítomnosti ministra ţivotního prostředí Richarda Brabce otevírá Správa Národního 
parku Podyjí dne 9. 9. 2014 pro turistickou veřejnost novou vyhlídku Devět mlýnů včetně 
značených turistických tras pro pěší a souvisejících prvků orientačního a navigačního 
systému. Toto místo se nachází v 1. zóně národního parku, v místě výskytu chráněných 
druhů rostlin, zejména koniklece velkokvětého a křivatce českého. Smyslem tohoto kroku je 
umoţnit veřejnosti návštěvu dosud nezpřístupněné vyhlídky na krásný meandr Devíti 
mlýnů a vinici Šobes na protějším břehu řeky Dyje z velmi atraktivního místa a zároveň 
ochránit populace vzácných rostlin. 

     My níţe podepsaní vítáme rozšíření nabídky pro turistickou veřejnost i místní obyvatele 
a dobrovolně se zavazujeme: 
• vyuţívat vyhlídku pouze v souladu s principy trvale udrţitelného cestovního ruchu 
• nedopravovat klienty našich zařízení motorovými vozidly k úpatí této vyhlídky 
• nepořádat na ní ani v jejím okolí hromadné akce, které znamenají nárazové shromáţdění 
většího mnoţství lidí v průběhu krátkého období 
• nepořádat v dané lokalitě jakékoliv akce komerčního charakteru 
• doporučovat našim klientům návštěvu vyhlídky jako vhodného cíle pro individuální a 
rodinnou turistiku s důrazem na ochranu přírodních hodnot takto zpřístupněného místa 
• propagovat vyhlídku pouze jako jeden výletní cíl z mnoha dalších v této části Národního 
parku Podyjí 
• spolupracovat dle svých moţností s orgány ochrany přírody na ochraně a zvelebování této 
lokality 
 
     Také se konalo zasedání obecního zastupitelstva č. 165/2014. 

      Zastupitelstvo schválilo rozpočtové opatření č. 3 a 4/2014, úhradu 
mimořádného členského příspěvku pro místní akční skupinu Znojemské vinařství 
v celkové výši 11 784,- Kč i Veřejnoprávní smlouvu na projednávání přestupků 
s městem Znojmem, na základě které budou orgány města Znojma vykonávat 
namísto orgánů obce Hnanice v jejím správním obvodu přenesenou působnost 
podle zákona č. 200/1990 Sb. 
     Schválen byl i příspěvek ve výši 3 804,24 Kč vč. DPH na úhradu části 
nákladů na obnovu značení Znojemské vinařské stezky v katastrálním území 
obce a převzetí nového značení do majetku obce. 
    Zastupitelstvo rovněţ schválilo prodej částí pozemků p.č. 160 a 169/1 ostatní 
plocha v k.ú. Hnanice, rozdělené geometrickým plánem č. 705-91/2014, nově 
vzniklý pozemek 169/4 o výměře 158 m2 za cenu 18,- Kč/m2 panu Tomáši 
Odehnalovi, bytem Brno. 
     Dále byl schválen záměr prodeje nemovitostí, obecních pozemků p.č. 159 
zahrada o výměře 114 m2 a p.č. 160 ostatní plocha o výměře 748 m2 v k.ú. 
Hnanice, za cenu 18,-Kč/m2. 
     Schválena byla i finanční odměna 500,- Kč za provedené kontroly pro členy 
finančního výboru pana Pavelku Pavla, Vyţrálka Josefa  a Kasalovou Marianu, 
finanční odměna 500,- Kč za provedené kontroly pro členku kontrolního výboru 
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paní Švecovou Veroniku i přijetí účelové neinvestiční finanční dotace na věcné 
vybavení neinvestiční povahy pro jednotku sboru dobrovolných hasičů ve výši 
1.220,- Kč.  

14. září  
     Tuto neděli pořádala Správa národního parku Podyjí společně se Správou národního 
parku Thayatal vycházku nazvanou Po stopách ţelezné opony. Vedoucími byli Petr 
Lazárek a Christian Übl. Sraz účastníků byl v 9.00 hodin v Hnanicích na parkovišti před 
hotelem Vinice – Hnanice. Trasa vycházky byla z Hnanic, přes Lipinskou lávku, Ţelezné 
schody na Šobes a zpět, cca 10 km náročným, kopcovitým terénem.  

15. září  
     Při příleţitosti otevření vyhlídky byla dnes zaloţena v rámci hry geocaching i keška 
Vyhlídka Devět mlýnů a do světa se vydal i trackovatelný předmět Obec Hnanice. Jedná se 
o pamětní minci, která byla vydaná při příleţitosti 800. výročí zaloţení malebné vinařské 
obce Hnanice. Z jedné strany ji zdobí motiv kostela sv. Wolfganga, na straně druhé je 
vyobrazen patron obce sv. Wolfgang. Jeho cílem je putovat po České republice. Věříme, ţe 
mince při svém putování naláká alespoň pár lidí k návštěvě naší obce. 

16. září 
     První akce konaná ve školce v tomto školním roce se jmenovala Indiánské odpoledne.  
Na zahradě vyrostl indiánský stan, nechyběl totem a hlavy dětí zdobily vlastnoručně 
vyrobené čelenky. Bubnováním svolal náčelník 
všechny indiány k totemu, kde si zazpívali a 
zatančili.  
     Potom uţ se vydali malí indiáni společně s 
rodiči po stopách a plnili různé úkoly. Lovili 
ryby, bubnovali, stříleli prakem, házeli kládou, 
zkoušeli indiánské malování a plnili další úkoly. 
Úkolů bylo opravdu hodně. Snad nejvíce se však 
dětem líbilo lovení bizonů různými zbraněmi, 
například lukem oštěpem a tomahavkem. Kdo 
všechny úkoly zvládl, dostal Diplom malého 
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indiána. Na závěr akce děti ještě svezli místní hasiči, kteří s akcí pomáhali, v hasičském 
autě. 

20. září 
     Tuto sobotu se konala legendární akce s názvem Tour de burčák po vinařských stezkách 
Znojemska. Start byl v Louckém klášteře, kde také celý den probíhal Burčákový den 
Znovínu Znojmo.  Účastníci si mohli vybrat z několika různě dlouhých okruhů, vhodných 
jak pro náročné cyklisty, tak pro rodiny s dětmi a pěší. Trasy byly o délkách 20,30 a 40 km. 
Cílem návštěv byla královna jihomoravských vinic - Šobes, unikátní sklepní areál Modré 
sklepy v Novém Šaldorfu - Sedlešovicích, sklepní uličky v Hnanicích, Chvalovicích a Šatově 
i rakouský Unterretzbach. 

26. září 
     V pátek se děti z místní školky vydaly navštívit kamarády ve školce v Šatově, a kde je 
čekalo divadlo Kouzelný kolotoč. Bylo to několik velmi pěkných pohádek. Úsměvy na 
tvářích dětí byly důkazem, ţe se jim loutkové představení opravdu líbilo. 

27. – 28. září 
     V sobotu a v neděli se v areálu hotelu Vinice - Hnanice uskutečnily jiţ druhé Hnanické 
svatováclavské slavnosti vína. K ochutnání zde byla nejen vína, ale i burčák od místních 
vinařů, a to za doprovodu cimbálové a jazzové hudby. V sobotu odstartoval závod 
Mountainbike Vinice Hnanice, určen všem kategoriím a úrovním. Trasa závodu byla vedena 
hnanickými a havranickými vinicemi. Zúčastnily se ho i děti z SDH Hnanice, které pak ještě 
pomáhaly s odpolednem. Po závodě následoval příjezd sv. Václava a jeho věrných, pečení 
chleba a lisování vinné révy se sv. Václavem a ţehnání vinicím. Od 14.00 hodin hrála 
k poslechu Cimbálová muzika Antonína Stehlíka a skupina Lucrezia Borgia. Na neděli byla 
připravena mše svatá v kostele sv. Wolfganga v Hnanicích za doprovodu vokální skupiny 
Minima. Od dvou hodin odstartoval 2. ročník recesistického orientačního závodu Jiříkovo 
vidění.  Pro děti byly připraveny výtvarné dílny, dětský dopravní koutek, výtvarná soutěţ 
Moje cyklistická lahev. 

29. září 
    V pondělí čekal děti ze školky první společný výlet. Tentokrát navštívily farmu  
v Dobšicích. Děti se seznámily se ţivotem dravců a podívaly se na to, jak se s nimi pracuje. 
Odváţnější děti se potom projely na koni a ponících. To se dětem hodně líbilo. Na závěr je 
ještě čekala procházka po nové cyklostezce z Dobšic do Znojma, vedoucí kolem řeky Dyje. 

Vína z Hnanic jsou úspěšná i ve světovém měřítku 
     Do prestiţního průvodce těmi nejlepšími víny světa s názvem 1000 Vins du Monde (1000 
vín světa) se dostala i Pálava, výběr z bobulí ročníku 2011, vinařství Vinice - Hnanice. 
Získala stříbrnou medaili. 
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4. října 
     V Tasovicích se konalo podzimní kolo hry Plamen. Naši hasiči byli jedenáctí v okrese.  

10. - 11. října 
     V pátek a v sobotu se ze zasedací místnosti obecního úřadu stala místnost volební. 
Konaly se Volby do Senátu Parlamentu ČR a Volby do zastupitelstev obcí (komunální 
volby). 
  
Volby do zastupitelstev obcí 
 
Do zastupitelstva se volilo 7 členů. V seznamu voličů bylo 267 
lidí, vydaných obálek bylo 182, odevzdaných 180. Platných 
hlasů bylo 1 116 a volební účast byla 68,16%.  
 
Čtyři mandáty získalo Sdruţení nestraníků (49,91% hlasů), po 
jednom mandátu získal Sbor dobrovolných hasičů (17,92% 
hlasů), Křesťanská a demokratická unie – Československá strana 
lidová (13,17% hlasů) a Česká strana sociálně demokratická 
(10,84% hlasů). 
Ţádný mandát se nepodařilo získat stranám NOVÉ ČISTÉ HNANICE (4,75 % hlasů)  
a Spolek kamarádů Hnanic (3,41% hlasů). 
 
 Sdruţení nestraníků – 4 mandáty: 
1. Bc. Martin Dvořák (138 preferenčních hlasů), pořadí na kandidátce 1.) 
2. Bc. Milan Špetík  (96 preferenčních hlasů, pořadí na kandidátce 2.) 
3. Zdeňka Kořínková, DiS. (75 preferenčních hlasů, pořadí na kandidátce 3.) 
4. Ing. Alica Anderlová (51 preferenčních hlasů, pořadí na kandidátce 4.) 
 
Sbor dobrovolných hasičů – 1 mandát: 
1. Pavel Pavelka (43 hlasů, pořadí na kandidátce 1.) 
 
Křesťanská a demokratická unie – 1 mandát: 
1. Jana Hýţová (38 preferenčních hlasů, pořadí na kandidátce 1.) 
 
Česká strana sociálně demokratická – 1 mandát: 
1. Vladislava Straubová (35 preferenčních hlasů, pořadí na kandidátce 3.) 
 
 
Volby do Senátu Parlamentu ČR za obec Hnanice: 
 
Voličů v  seznamu bylo 265, vydaných obálek 126, odevzdaných také 
126, platných hlasů bylo 123, v procentech 97,62%. Volební účast byla 
47,55%. 
 
V prvním kole získal nejvíce hlasů Ing. Pavel Stohl (28 hlasů), který kandidoval za ČSSD. 
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17. - 18. října 
   Konaly se Doplňovací volby do Senátu Parlamentu ČR. Kandidáty byli Ing. Pavel Stohl 
(ČSSD) a Ing. Jiří Němec (KDÚ-ČSL).  
Od voličů naší obce získal Ing. Pavel Stohl celkem 40 hlasů. Ing. Jiří Němec dostal ve 
druhém kole voleb 23 hlasů. 
Voličů v seznamu bylo 266, z toho bylo vydaných obálek 63, stejně tak i odevzdaných 
obálek. Platných hlasů bylo 63 (100%). Volební účast byla 23,68%.   
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3. listopadu 
     Po dlouhé nemoci zemřela paní Boţena Dvořáková ve věku nedoţitých  
61 let. Poslední rozloučení proběhlo ve čtvrtek dne 6. listopadu 2014 ve 13.00 
hodin ve smuteční obřadní síni na Ústředním hřbitově ve Znojmě.  
 

5. listopadu 

     V Domě umění ve Znojmě Správa národního parku Podyjí vyhlásila vítěze v soutěţi 
Dobrý skutek pro Podyjí 2014. Obci Hnanice se povedlo i ve třetím ročníku této soutěţe 
získat jedno z hlavních ocenění. Stejně jako v roce 2012, kdy 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. O rok později byla naše obec 
oceněna za zvelebování svého okolí – vybudování zaniklých poklon u cest a vysázení 
ovocných stromořadí v jejich okolí. V tomto roce jsme získali ocenění za sad starých odrůd. 
Vyzdviţeno bylo také to, ţe se do péče o sad zapojuje i veřejnost. Pořádá se zde například 
praktická ukázka řezu dřevin, při které je moţné nejen získat teoretické znalosti, ale hned si 
je i vyzkoušet v praxi. Účastníci akce pomáhají obci s údrţbou sadu a protihodnotou 
získávají odborné informace i praktickou zkušenost.  

7. listopadu 
     Netradičně v pátek se konalo zasedání obecního zastupitelstva č. 166/2014. Jednalo se o 
ustavující zasedání, takţe bodů ke schválení bylo opravdu mnoho.  

      Zastupitelstvo schválilo zvolení jednoho místostarosty, místostarostou 
obce Hnanice se stává Bc. Milan Špetík.  
         Dále zvolilo starostou obce Bc. Martina Dvořáka, který tuto funkci bude 
vykonávat jako neuvolněný starosta.  
         Zastupitelstvo obce Hnanice zřídilo finanční a kontrolní výbor, oba 
pětičlenné. Předsedou finančního výboru je Pavel Pavelka, členy jsou Zdeňka 
Kořínková, Dušan Spousta, Mariana Kasalová a Josef Vyţrálek. Předsedkyní 
kontrolního výboru je Jana Hýţová, členy jsou Vladislava Straubová, Mgr. 
Libuše Ţárská, Martina Juráková a Anna Juráková. Odměna pro členy za 
kaţdou provedenou kontrolu byla stanovena na 500,- Kč.  
     Zastupitelstvo obce Hnanice v souladu s § 72 a § 84 odst. 2 písm. n) zákona o 
obcích stanoví odměnu za výkon funkce neuvolněného člena zastupitelstva obce 
ve výši 460 Kč měsíčně. Odměna bude poskytována ode dne přijetí tohoto 
usnesení a v případě náhradníka ode dne prvního zasedání zastupitelstva, jehoţ 
se zúčastnil. 
     Zastupitelstvo obce Hnanice v souladu s § 72 a § 84 odst. 2 písm. n) zákona o 
obcích stanovilo odměnu za výkon funkce starosty jako neuvolněného člena 
zastupitelstva obce ve výši 19.584,- Kč měsíčně. Odměna bude poskytována ode 
dne zvolení do funkce starosty. Dále v souladu s § 72 a § 84 odst. 2 písm. n) 
zákona o obcích stanovilo odměnu za výkon funkce místostarosty jako 
neuvolněného člena zastupitelstva obce ve výši 11.725,- Kč měsíčně. Odměna 
bude poskytována ode dne zvolení do funkce místostarosty. 
     Zastupitelstvo obce Hnanice v souladu s § 72 a 84 odst. 2 písm. n) zákona o 
obcích stanoví odměnu za výkon funkce předsedů finančního a kontrolního 
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výboru obce odměnu ve výši 1 060 Kč měsíčně. Odměna bude poskytována ode 
dne přijetí tohoto usnesení. 
     Zastupitelstvo obce Hnanice v souladu s § 77 odst. 3 písm. b) zákona o obcích 
stanoví, ţe při souběhu výkonu několika funkcí se odměna neuvolněnému členovi 
zastupitelstva obce poskytne pouze za výkon funkce, za niţ podle rozhodnutí 
zastupitelstva náleţí nejvyšší odměna. 
     Schválen byl také Jednací řád obce Hnanice, Organizační řád obce Hnanice a 
Směrnice pro poskytování a účtování cestovních náhrad. Schválen byl i Dodatek 
č. 3 k  „Vnitřní směrnici o tvorbě, vyhodnocení a kontrole rozpočtu“ – část III, 
článek 5 – Změna rozpočtu. Schválena byla i rozpočtová opatření č. 5,6/2014. 

8. listopadu 

     V pořadu České televize Cyklotoulky – Znojmo, byly zachyceny i krásy naší malebné obce 
– zejména vinice a okolí Hnanic. Filmařům se bohuţel podařilo přejmenovat vinici Šobes na 
Šábes, Nějakou chvilku to sice trvalo, ale dočkali jsme se nového zvukového záznamu, kde 
uţ byl název nejslavnější vinice uveden správně.  

12. listopadu 

      Ve školce se opět hrálo divadlo. Hnanické děti si nejprve pohrály s dětmi ze sousedního 
Šatova a pak uţ je čekala pohádka Dřevěného divadla Zvířátka a loupeţníci.  

13. listopadu 
    V dopoledních hodinách bylo nahlášeno loupeţné přepadení v Hospodě u kaštanu. 
Kuchařka, která zde pracovala, uvedla, ţe jí někdo zezadu nečekaně udeřil do hlavy, kdyţ 
vytírala podlahu. Údajně došlo k odcizení firemní kasírky s trţbou z předchozího dne  
a k odcizení peněţenky kuchařky. Při vyšetřování se později zjistilo, ţe si dotyčná celé 
loupeţné přepadení vymyslela. 
 
15. listopadu 
     Je za námi opravdu vydařený 
víkend, který v sobotu zahájily 
tradiční krojované hody.  
     V jedenáct hodin dopoledne 
zazněla u kostela hudba a starosta 
Martin Dvořák předal právo 
hlavnímu stárkovi, kterým byl v 
letošním roce Ivo Dvořák. Od této 
chvíle zněl obcí zpěv krojovaných, 
který letos poprvé na chvíli přerušilo 
vystoupení Spolku přátel Hroznové 
kozy. Se členy spolku jsme se setkali 
uţ v září při Zaráţení hory. Tentokrát 
byla před kostelem sv. Wolfganga 
připravená scénka zachycující legendu o sv. Martinovi, který skutečně přijel na bílém koni  
a se ţebrákem prosícím o almuţnu se rozdělil o svůj plášť. Z náměstí sv. Wolfganga pak 
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všichni společně pokračovali do Sklepní uličky, kde se konaly Svatomartinské slavnosti v 
Hnanicích, během nichţ mohli přítomní ochutnat mladá vína ročníku 2014 a pochutnat si 
na husích specialitách. Krojovaný průvod pak ze Sklepní uličky pokračoval dál po vesnici a 
zval místní na večerní zábavu v kulturním domě, kde od osmi hodin hrála skupina 
Habakuk. Lidé si s chasou mohli zatančit a na oplátku jim připravili pohoštění. V 
kulturním domě pak předvedli svůj secvičený taneček nejen krojovaní, ale i hnanické děti. 
Tančilo a zpívalo se aţ do rána.  

16. listopadu 

     Na neděli byl připraven ještě lampionový průvod, při kterém se sešla skoro celá vesnice.  
S rozsvícenými lampiony se pak průvod vydal od kostela, kolem obecního úřadu, dále ulicí 
Záhumení, Pod Skálou, okolo rybníka a Sklepní uličkou zpátky ke kostelu. Kdo chtěl, mohl 
si na ohni opéct buřty a pro děti byla připravena stezka odvahy. 

29. listopadu 

     Tak máme za sebou slavnostní rozsvícení vánočního stromku v Hnanicích. Po úvodním 
proslovu starosty Martina Dvořáka a pana faráře Mariana Huska nás čekala krásná 
vystoupení dětí z MŠ Hnanice, mladých hasičů a dětí ze ZŠ v Šatově. Všem účinkujícím  
a také sponzorům moc děkujeme.  A co by to bylo za zahájení adventu bez výborného 
svařáku, který při včerejším chladném počasí opravdu zahřál, stejně tak i chutné klobásky  
z udírny a čaj pro děti. Věříme, ţe dětem balíčky od Mikuláše udělaly radost a ţe neměly 
moc velký strach z čertů, protoţe v Hnanicích jsou i čerti hodní, anděl na ně dohlíţel. 
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Děkujeme také za koňský povoz, který nám Mikuláše s čerty a andělem dovezl a za 
perfektní vystoupení plivače ohně. Rádi bychom touto cestou ještě jednou poděkovali 
sponzorům, účinkujícím, ale i dalším lidem, kteří se podíleli na přípravách této akce. 
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3. prosince   

     Ve středu se školka opět vydala do mateřské školy v sousedním Šatově. Pro děti tu opět 
hrálo Dřevěné divadlo, tentokrát s příběhem Cesta do Betléma. Začátek akce byl nezvyklý. 
Díky ledovce nešel elektrický proud a nejen, ţe se nesvítilo, ale ani netopilo. Osvětlení tedy 
zajišťovaly svíčky a díky nim byla atmosféra hodně vánoční. Loutkové divadlo bylo poučné, 
ale i veselé. Předvánoční čas si tak děti zpříjemnily hezkým vánočním příběhem. 

5. prosince 
     Správa národního parku Podyjí vydala upozornění na nebezpečí, které způsobila velká 
vrstva ledovky. Ta jiţ na začátku týdne 
zapříčinila lámání stromů.  Většina turistických 
cest v Národním parku Podyjí byla 
neprůchodná. Občanům a návštěvníkům 
národního parku bylo doporučeno, aby aţ do 
odvolání nevstupovali do lesů. Ledovka podle 
odhadů poškodila tisíce kubíků dřeva v lese. Jak 
uvedla Správa národního parku Podyjí: 

     „Do podobné situace se lesy v Národním 
parku Podyjí dostaly naposledy v roce 2006, 
kdy je výrazně poničil těţký mokrý sníh. Se 
srovnatelným mnoţstvím ledovky se stromy v 
Podyjí musely naposledy vyrovnat v roce 1995.“  

     Zároveň tento pátek navštívil školku Mikuláš, který si sebou přivedl čerta a anděla. 
Přinesli si sebou Knihu hříchů a věděli o všech prohřešcích dětí. Protoţe ale máme moc hodné 
děti, místo výplaty od čerta dostaly děti balíček dobrot. Za to všem hostům děti zazpívaly a 
pověděly krásné básničky. V pátek 12. prosince šly děti také popřát na obecní úřad, kde 
zastihly i pana starostu. 
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6. prosince 
     Naši mladí hasiči vyrazili do Hostimi, kde reprezentovali naši obec na fotbalovém 
turnaji.   

10. prosince 

     Ve středu se konalo zasedání obecního zastupitelstva č. 167/2014. 

      Zastupitelstvo schválilo Rozpočtové opatření č. 7/2014, Pravidla 
rozpočtového provizoria na r. 2015, Pověření starosty obce Hnanice 
k zastupování v MAS Znojemské vinařství, z.s. i Smlouvu o zřízení věcného 
břemene č.: ZN-014330027423/001, uzavřenou mezi obcí Hnanice a E.ON 
Distribuce, a.s. 
     Schválena byla i Ţádost manţelů Černých o moţnost pronajmout byt č.6, na 
adrese Daníţská 67, Hnanice. 
      Dále zastupitelstvo schvaluje a nemá ţádné námitky proti stavebnímu 
projektu „Stůl na hranici“ na parc.č. 827 v majetku obce Hnanice. 
     Schváleny byly vánoční odměny pro občany starší 80-ti let, občany invalidní, 
členky SPOZ, členy inventarizační komise, členy zásahové jednotky SDH a 
účetní obecního úřadu dle předloţeného návrhu v celkové výši 20.500,- Kč. 
     Dále byla schválena cena vodného pro rok 2015 na 26,90 Kč/m3 bez DPH. 
     Rovněţ schválilo přílohu OZV 1/2012 a stanovuje výši poplatku za provoz 
systému shromaţďování sběru, přepravy, třídění, vyuţívání a odstraňování 
komunálních odpadů na 500,- Kč na poplatníka a informace o záměru zařadit 
lokalitu Daníţ do soustavy Natura 2000 a připomínkou starosty jako zástupce 
obce Hnanice. 
     Schválen byl taktéţ návrh nájemní smlouvy na osvětlení reklamy ze sloupu 
veřejného osvětlení s Ladislavem Kršákem.  

18. prosince   

     Ve čtvrtek se rodičům Amálii a Petrovi Beránkovým narodila dcera 
Hanička Beránková. Těší se na ni i sousedé z Náměstí sv. Wolfganga.   

20. prosince 
     Konala se výroční schůze hasičů v hasičské zbrojnici.   

 

24. prosince 
     Tentokrát se vánoční vycházka konala 
za slunečného počasí a teplota se 
pohybovala okolo deseti stupňů. Sešla se 
téměř stovka účastníků a všichni si to moc 
uţili. Vycházelo se od kostela  
sv. Wolfganga, odtud se pokračovalo do 
Sklepní uličky, kolem Šarova lesíku a po 
asfaltové silnici aţ na Svaté kameny.  Na 
Svatých kamenech, které byly cílem 
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vycházky, čekalo občerstvení v podobě bílého a červeného svařeného vína i čaj. Nemohlo 
chybět společné focení všech účastníků na ochozu vyhlídky.  

31. prosince 
     Od 12.00 probíhala u Pohostinství Christl vakcinace psů proti vzteklině. Při tomto 
hromadném očkování se pětileté fence Taře bohuţel uvolnil obojek a celá splašená vběhla pod 
auto. Řidič vozu nezastavil ani nepřibrzdil. Přesto, ţe byl na místě veterinář, fence se první 
pomoci nedostalo. Jedinou radou, kterou majitelé fenečky od veterináře dostali, bylo to, aby 
ji dali do tepla, ale ţe nejspíš stejně nepřeţije.  Díky lásce a trpělivosti majitelů, Dornově 
metodě a Canine Touch, provedených Lenkou Plocrovou ze Znojma se po nějaké době 
naštěstí podařilo, ţe fenka zase chodí.  
 
     K poslednímu dni v roce patří neodmyslitelně i společný přípitek u kostela  
sv. Wolfganga. I letos se tu sešlo spoustu sousedů, kamarádů i známých, aby si všichni 
společně popřáli do nadcházejícího roku jen to nejlepší.  

HNANICKÝ ZPRAVODAJ 
     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) 
1,2 3,3 8,2 11,2 13,9 17,6 21,6 18,3 16,2 11,4 6,9 3,6 

Měsíční srážky  

v mm 
14,7 7,7 4,2 24,4 68,2 11,2 93,2 185,2 263,8 33,7 27,2 33,2 
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