
 

 

Vážení spoluobčané, 

těsně před začátkem nového roku mi 

dovolte, abych Vám do něj popřál vše 

nejlepší, hodně zdraví a štěstí, spoko-

jenosti v práci i v osobním životě.  

V úvodu již tradičně nemohu začít 

jinak, než poděkováním. Bez pomoci 

spolků a zejména našich dobrovol-

ných hasičů, by se všechny kulturní 

akce jen stěží konaly. 

Poděkovat musím také zastupitelům, 

zaměstnancům, ale i všem spolupra-

covníkům obce za práci v minulém 

volebním období. Většina zastupitelů 

po volbách pokračuje a asi jedinou 

zásadní změnou je nové obsazení 

pozice místostarosty obce panem Pe-

trem Pavelkou. Dosavadní místostaros-

ta Bc. Milan Špetík tentokrát bohužel 

ani nekandidoval. Volební účast byla 

v obci Hnanice 61,54 %, odevzdáno 

bylo 168 obálek. Nově byl zřízen 

kulturní výbor, jehož předsedkyní je 

paní Hýžová. Naší snahou je, co nejví-

ce prohloubit spolupráci a koordinaci 

mezi spolky v obci. 

V tomto volebním období chceme 

dokončit chodníky, nyní budeme podá-

vat žádost o dotaci na Státní fond 

životního prostředí a v případě schvá-

lení bude realizace již příští rok. Opě-

tovně budeme žádat o dotaci i na Mi-

nisterstvo pro místní rozvoj - na opra-

vu komunikací Březová, Farní a Okra-

jová. Tentokrát to snad dopadne a 

příští rok už konečně komunikace 

opravíme. Začínáme chystat projekt 

na rekonstrukci kulturního domu. Zva-

žovali jsme výstavbu úplně nového, ale 

v současnosti je podstatně výhodnější 

s využitím vyšší dotace „pouze“ rekon-

struovat. Nějaké postupné práce se již 

udělaly i v mateřské škole, ale dokon-

čení vnitřních úprav, oprava střechy a 

vnější plášť budovy nás také teprve 

čekají. I tady se budeme snažit využít 

v co největší míře dotace. 

V dlouhodobém hledisku bude naším 

záměrem využít výstupů z Vize rozvoje 

obce, která je volně přístupná na webo-

vých stránkách obce. V současnosti 

např. uvažujeme o pietní obnově býva-

lého hřbitova vedle obecního úřadu a 

navrácení božích muk, která byla kdysi 

odvezena do Znojma, zpět do Hnanic. 

Více informací se dozvíte 

v jednotlivých článcích, přeji příjemné 

čtení.  

 

Bc. Martin Dvořák - starosta obce 
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Hnanický zpravodaj 

Termín prvního kola voleb 

byl stanoven na 13. a 14. 

ledna 2023. Pokud žádný z 

kandidátů nezíská v prvním 

kole nadpoloviční většinu 

hlasů, uskuteční se 27. a 28. 

ledna druhé kolo voleb. V 

něm se případně utkají dva 

kandidáti, kteří v prvním kole 

obdrží nejvyšší počet hlasů. 

Volby probíhají tradičně ve 

dnech pátek–sobota. V pátek 

jsou volební místnosti ote-

vřené od 14 do 22 hodin, v 

sobotu od 8 do 14 hodin. 

Jméno nového prezidenta a 

výsledky voleb bychom se 

měli dozvědět po sečtení 

hlasů v sobotu 14. nebo 28. 

ledna ve večerních hodinách. 

Právo volit má každý občan 

České republiky, který dosá-

hl věku 18 let. Překážkami v 

právu volit jsou zákonem 

stanovená omezení osobní 

svobody z důvodu ochrany 

zdraví lidí a omezení své-

právnosti k výkonu volební-

ho práva. Na voličský průkaz 

může volič hlasovat v jakém-

koliv volebním okrsku na 

území České republiky nebo 

ve zvláštním volebním okrs-

ku v zahraničí. 

Každý rok je v obci Hnanice 

odchyceno několik volně 

pobíhajících psů. Naštěstí se 

až na dvě výjimky vždy poda-

řilo najít majitele. Přestože 

máme na obci zakoupenou 

čtečku čipů a čipování psů je 

povinné, ne všichni majitelé 

mají u svých zvířat provede-

nu registraci. Majitel neregis-

trovaného psa se hledá 

opravdu těžce. Prosíme tedy 

všechny, aby si překontrolo-

vali registraci svého mazlíčka. 

Novinkou je možnost ozna-

čení psa známkou s QR 

kódem, kde se s chytrým 

telefonem dozvíte všechny 

důležité informace.   

Prezidentské volby  

Registrace psů  

Nový jízdní řád autobusové linky 818 

Přílohou jste dostali jízdní řád 818 platný od 1.1.2023, který je již nově upravený na základě připomínek obcí Šatov a Hnani-
ce a ZŠ Šatov k ranním školním spojům a odpoledního spoje 16/818. 

Ke změně jízdního řádu linky 818 dochází v souvislosti s novou organizací městské dopravy ve Znojmě. Změna bude spočí-
vat v tom, že obsluhu Konic a Popic, jakožto místních částí Znojma, zajistí autobusová linka 809. Linka 818 bude obsluhovat 
Konice a Popice pouze v okrajových částech dne, kdy nebude v provozu linka 809 a také pro zajištění školní vazby ve smě-

ru do Šatova a zpět. Provoz linky 818 tak po většinu dne bude zajišťovat jeden autobus, proto dochází ke změně časových 
poloh tak, aby autobus přijel do Znojma zpravidla před celou hodinou a odjížděl po celé hodině a to kvůli návaznostem na 
přípoje. Rozsah dopravní obslužnosti zůstává i nadále beze změny, počet spojů linky 818 je shodný s dnešním stavem. 

 
POZOR ZMĚNA!: Od 1.1.2023 bude linka 818 IDS JMK nově odjíždět z nástupiště č. 14 ve Znojmě, aut. nádr., ze stejné-

ho nástupiště jako odjíždí linka 821 IDS JMK. Důvodem je časová kolize s linkou 811 na     původním nástupišti č. 10 ve 
Znojmě z důvodů změněných časů odjezdů linky 818 ze Znojma. 



 

 

Jedná se o předběžný seznam a termíny akcí. 

Výroční schůze spolků budou až na začátku 

nového roku, seznam se tedy může, a 

pravděpodobně i bude, měnit. Průběžně 

ještě budou pořádány akce v knihovně pro 

děti i dospělé., plánují se nějaké přednášky. 

Doplněny snad budou i Martinské hody. 

Vinařství Josef Kořínek bude pořádat 

„párty“ v termínech 5.7., 25.8. a 12.8.2023. 

Pro aktuální informace sledujte 

prosím webové stránky obce, 

aktuality, záložku kalendář akcí a 

registrujte se na MUNIPOLIS. 

 18.3.2023 Josefovská tancovačka 

(pořádají rybáři) 

 1.4.2023 Ukliďme Česko 

 22.4.2023 Otevřené sklepy 

 30.4.2023 Stavění máje 

 13.-14.5 2023 rybářské závody 

 3.6.2023 Kácení máje a dětský den 

 16.-18.6.2023 rybářské závody 

 24.6.2023 Vinná stezka 

 1.7.2023 Babské hody 

 29.7.2023 Noční otevřené sklepy 

 4.-6.8.2023  rybářské závody 

 29.9.-1.10.2023 rybářské závody 

 4.11.2023 Koštování mladých vín 

 16.11.2023 Lampionový průvod 

 2.12.2023 Rozsvícení adventního 

stromu a symbolické první svíce  

 24.12.2023 Vánoční vycházka 

Kalendář akcí 

Upozornění 

Zastupitelstvo Obce Hnanice schválilo pro 

rok 2023 cenu vodného ve výši 45,00 Kč/

m3 bez DPH a cenu stočného 58,70 Kč/m3 

bez DPH. Cena  vychází z kalkulace nákladů 

svazků,  kterými jsme členy. 

Místní poplatek za komunální odpad byl pro 

rok 2023 schválen zastupitelstvem opět ve 

výši 500,- Kč na osobu za rok. Od poplatku 

jsou osvobozeny děti ve věku 6 let a méně. 

Všechna osvobození a úlevy jsou uvedeny v 

OZV č. 3/2021 o místním poplatku za obec-

ní systém odpadového hospodářství, zveřej-

něné na webu obce. Skutečné náklady na 

osobu jsou bohužel o hodně vyšší. Děkuje-

me všem, co třídí a pomáhají nám tak tyto 

náklady snižovat. 

Již asi před rokem jsme se zapojili do moderní komunikační služby Munipolis. Občané, kteří se registrovali, od 

nás dostávají důležité informace o dění v obci  Hnanice, a to prostřednictvím SMS, e-mailů nebo zpráv do 

aplikace. Je možné tak zasílat novinky z úřadu přímo do telefonu, upozornění na krizové situace - výpadky 

energií, blížící se vichřice, dopravní uzavírky, pozvánky na sportovní a kulturní akce a také vytvořit veřejné 

ankety. Služba je pro občany zdarma. V registračním procesu si můžete nastavit, 

jaké informace vás zajímají. Vaše údaje budou v bezpečí v souladu s GDPR obec-

ným nařízením o ochraně osobních údajů. Zaregistrovat se můžete na přes webo-

vou stránku https://www.munipolis.cz/registrace, vyplněním registračního letáku 

na obci, nebo přes mobilní aplikaci Munipolis. Oboustranně ideální forma 

komunikace je přes nainstalovanou aplikaci v telefonu. Můžeme zdarma 

zadávat neomezený obsah dat, zasílat vám plakáty a pozvánky na akce, fotky, zadá-

vat ankety apod.. Aplikace je běžně dostupná a jde stáhnout přes přiložený QR 

kód. 

Na základě činnosti naší obecní knihovny nomi-

novala vedoucí regionálního oddělení Městské 

knihovny Znojmo, paní Kateřina Juřicová, naši 

knihovnu do soutěže Komunitní knihovna Jiho-

moravského kraje 2022 a Top komunitní knihov-

na Jihomoravského kraje. V letošním 4. ročníku 

bylo nominováno celkem 20 knihoven.  Slavnost-

ní setkání nominovaných knihoven a vyhlášení 

výsledků se konalo v prostorách Krajského úřa-

du Jihomoravského kraje pod záštitou hejtmana 

Jihomoravského kraje Mgr. Jana Grolicha. Oce-

nění předával náměstek hejtmana Mgr. František 

Lukl, MPA a ředitel Moravské zemské knihovny 

prof. Tomáš Kubíček. Naše knihovna sice neob-

sadila vítězné příčky, ale už samotné nominace 

do této soutěže si velice vážíme.  Od pana prof. 

Kubíčka jsme obdrželi písemné osobní poděko-

vání za nadstandardní poskytování veřejných knihovnických i informačních služeb a za příkladný rozvoj vzdělá-

vacích, kulturních a komunitních aktivit podporujících sounáležitost obce Hnanice a rozvoj mezilidských vztahů. 

Toto poděkování nás moc těší a pokud do naší knihovny ještě nechodíte, doufáme, že vás alespoň maličko 

přesvědčí o tom, že naše knihovna stojí za návštěvu.  

V letošním roce se konaly v knihovně sice jenom dvě větší akce, ale obě se moc vydařily. Obě akce se uskuteč-

nily ve spolupráci s Hnanickým spolkem Wolfgang. První bylo Vánoční tvoření, kdy byla knihovna doslova plná 

a druhou akcí, při které se sešly místní děti, bylo Vánoční kino. Společně jsme si pustili pohádku, dali si k tomu 

něco dobrého na zub a užili si moc hezký předvánoční čas. V knihovně se také pravidelně scházejí nejen děti z 

kroužku náboženství, ale pravidelně si sem najdou cestu i místní děti. Ty sem chodí trávit svůj volný čas, ať už 

půjčováním knížek, nebo jen popovídáním s kamarády, či hraním her. Cestu si k nám našli i starší občané, kteří 

si zde rádi popovídají s ostatními. Knihovna se stala opravdovým místem setkávání pro malé i velké, hnanické i 

ty přespolní, což nás také moc těší.  

Do knihovny jsme opět pořídili spoustu novinek. Nové knížky a hry 

doplnilo 357 ks publikací z pravidelného výměnného fondu, který využí-

váme opravdu velkou měrou. Pořídili jsme dvě sady ortho puzzlí pro 

zdravou chůzi, přibyl model sluneční soustavy, zkamenělá dřeva i spousta 

hraček do dětského koutku a tři nové naučné plakáty s rybářskou temati-

kou.  Za velice výhodnou cenu jsme díky společnosti Albi nakoupili 

opravdu velké množství knížek k Albi tužce i hlavolamy, které jsou oblí-

bené mezi dětmi i seniory. Poděkování všem našim sponzorům i všechny 

aktuální informace o nakoupených novinkách i dění z knihovny jsou zve-

ř e j n ě n y  n a  w e b o v ý c h  s t r á n k á c h  k n i h o v n y 

w w w . o b e c n i k n i h o v n a h n a n i c e . w e b k . c z 

Pro rok 2023 máme v plánu několik krásných akcí, o kterých vás budeme 

průběžně informovat.  

Obecní knihovna 


