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Hnanický zpravodaj
Oprava sýpky

Historická budova bývalé sýpky, která je kulturní
památkou, má nový
kabát.
Oprava vnější části sýpky
mohla být uskutečněna
díky dotaci z Programu
rozvoje venkova ČR.
Z výše uvedené dotace
byla pokryta částka
972 576,- Kč.
Opravu sýpky zrealizovala stavební firma Atlanta, která vyhrála obcí
vypsané výběrové řízení.
Nyní se uvažuje o novém
využití sýpky v souvislosti s vinařstvím a historií obce Hnanice.

Z historie sýpky
(citováno z obecní kroniky
z let 1949-1957)

„Za vlády Marie Teresie
a Josefa II. na venkově
se platily daně zrním. Z toho
důvodu se stavěly sýpky,
do kterých se toto zrní přiváželo
z celého kraje. V Hnanicích je
také taková sýpka. Zdi jsou
z kamene více jen metr silné a je
klenutá. Je rozdělena na poschodí, které drží dva silné
dřevěné sloupy. Nad klenutím je
půda. Tato sýpka byla u č.p. 49
používaná jako stodola. Vedlejší stodola byla asi také součástí
této sýpky. Má taktéž tak silné
zdi a dle začouzených kamenů
usuzuji, že tento díl sýpky
vyhořel. Tato sýpka má čtyřhrané okna, z uměle vytesaných
kamenů.Obě tyto stodoly
(sýpka) sloužily JZD .“

V rukou právě držíte první číslo Hnanického zpravodaje, který
bude vycházet nepravidelně a bude vás informovat zejména
o důležitých informacích a problematice obce Hnanice.

Problém s komunálními odpady
očima starosty Jiřího Musila
Vážení spoluobčané,
rád bych Vám poskytl několik
informací k odpadovému hospodářství naší obce.
Poplatek na trvale přihlášenou
osobu v domě (či bytě) za rok
je stanoven na 450,- Kč. Je
splatný ke konci dubna a září
běžného roku. Stále jsou mezi
námi tací, kteří úhradu za
odvoz odpadu ignorují. Dlužné
částky budeme vymáhat třeba
i exekučně, a tak se základní
sazba může několikanásobně
zvýšit.
Na tříděný odpad, plastové
lahve, papír a čiré a barevné
sklo jsou na ul. Danížské kontejnery. Jeden kontejner na
plasty je umístěn i v ul. Pod
Skálou. Jsou určeny pouze pro
občany. Podnikatelé si musí
likvidaci tohoto odpadu zajišťovat sami. Kdyby občané
plastové lahve mačkali, nedávali
do kontejnerů a vedle nich
kanystry, plachty, stoly, židle,
mikáda a další podobné plastové věci, dva kontejnery by
stačily. To samé platí o papíro-

vých krabicích, které mnozí
z Vás, aniž by je rozebrali, aby
zabraly co nejméně místa,
vhodí do kontejneru. Tím se
může stát, že v kontejneru je
třeba 20 velkých krabic a vše
ostatní je pohozeno vedle.
Mnozí namítají, že by bylo
dobré kontejnery přemístit,
nikdo však neřekl kam. Nejprve byly umístěny na parkovišti
u pohostinství U kaštanu.
Během několika dnů byly plné
nejen tříděným odpadem,
ale i ostatním komunálním
odpadem. Jsem toho názoru,
že stávající umístění je naprosto vyhovující. Každý, nebo
skoro každý jde denně do
obchodu a odpad může cestou
uložit. Když kontejnery uklidíme „někam za roh“, aby nebyly vidět, tak se budou tvořit
hromádky odpadu po celé
obci, anebo občané přestanou
odpad třídit.
Na větší komunální odpad
a stavební zbytky zajišťuje obec
dvakrát ročně velkoobjemové
kontejnery. Ty jsou také poměrně hodně využívány.
O přistavení kontejneru na

komunální odpad budete informováni místním rozhlasem.
Chtěl bych poděkovat všem
občanům, kteří odpad třídí a
řádně ukládají do kontejnerů.
Podnikatele bych chtěl požádat, aby zejména plastové lahve
a papírové obaly neukládaly do
obecních kontejnerů nebo
vedle nich. V neposlední řadě
vyzývám dlužníky, aby dlužné
částky uhradili.
Jiří Musil
starosta obce

Starosta obce Jiří Musil je v současné době v nemocnici kvůli zhoršení pohyblivosti. Pevně
věříme, že se jeho zdravotní stav zlepší a přejeme mu mnoho zdraví a brzké uzdravení.

Oslava prvního máje se vydařila. Společnými silami
můžeme příští rok obnovit i masopust.
O tom, že se místní občané rádi baví, svědčí nejen nedávný cyklovýlet, ale i nezapomenutelná recesistická oslava 1. máje. Je skvělé, že sami obyvatelé Hnanic
přicházejí s nápady na akce, které v obci buďto nebyly vůbec, nebo se přímo
nabízela jejich obnova. Stejně tak bychom rádi znovu uvedli do života i tradiční
masopust, o jehož obnově jste mohli hlasovat na obecních stránkách. Masopust,
který je právem označován za svátek veselení, dobrého jídla a pití, se slaví od Tří
králů do Popeleční středy. Na mnoha vesnicích je maškarní průvod velice oblíbený. Vyskytují se v něm tradiční masky, jako například Laufer, ženich s nevěstou,
medvěd, kobylka, žid i vojáci.

Recept od pana starosty
na „Špekáčkový šleh“
Suroviny:
0,5 kg špekáčků
2 cibule
2 majolky
2 lžíce octa
2 lžíce oleje
2 lžíce kečupu
1 lžíci worcesteru
2 lžičky hořčice
2 kostky cukru
Postup:
Smícháme 2 lžíce octa, 2 lžíce
oleje, 2 lžíce kečupu, 1 lžíci worcesteru, 2 lžičky hořčice, 2 kostky
cukru a krátce necháme přejít
varem. Nakrájíme na kostičky 10
oloupaných špekáčků (500 g), 2
cibule, vmícháme 2 majolky (nebo
1 velkou). Promícháme se studeným
nálevem
a
necháme
2-3 dny uležet v chladu. Podáváme s čerstvým chlebem, vekou
nebo jiným pečivem.

Ovocný sad
starých odrůd
Hnanice se mohou pyšnit sadem, který
byste jinde jen těžko hledali. Výjimečný
je tím, že zde naleznete mnoho druhů
původních odrůd, které se v České
republice pěstovaly a nyní jsou spíše
raritou. Všechny tyto druhy naleznete
na informačních tabulích, které jsou
umístěné přímo před sadem. I v případě sadu se podařilo získat dotace, a to
investiční dotaci ve výši 24 000 Kč
na zahradní chatku a neinvestiční dotaci
v částce 32 000 Kč na ostatní výdaje.
Proinvestováno bylo 112 000 Kč.

Elektroodpady
Upozorňujeme občany, že prostranství
před budovou bývalé sýpky již neslouží
jako sběrné místo pro elektroodpad.
Sběr tohoto druhu odpadu je nutné
nejprve dořešit. Prosíme všechny
občany o trpělivost, sběr elektroodpadů bude vyhlášen místním rozhlasem.

Pátrání po starých fotografiích
Jak jste si již mohli všimnout,
na obecních stránkách se nám
podařilo zpřístupnit doslovný
přepis kroniky obce Hnanice,
kterou psal v letech 1949—
1957 obecní kronikář Josef
Oliva. Nejen kroniky, ale
i fotografie poskytují svědectví
o době, ve které vznikly. Proto
jsme se rozhodli uspořádat
sbírku historických fotografií,
které zachycují naší obec
v průběhu let. Pokud máte i
Vy doma staré fotografie, které
souvisí s kulturním děním
v obci, zachycují původní
vzhled Hnanic nebo jsou něčím
zajímavé, prosíme Vás
o jejich zapůjčení. Jistě si i vy
rádi prohlédnete sbírku fotografií, nad nimiž si budete moci
zavzpomínat nebo se jen podívat, jakými proměnami obec
prošla. Fotografie budou na-

Jedna ze zapůjčených fotografií, která zachycuje hody.

skenovány a v pořádku vráceny
majitelům. Jejich kopie umístíme na obecní webové stránky.
Fotografie můžete nechat na

obecním úřadě označené
Vaším jménem a adresou. Za
případnou spolupráci předem
děkujeme.

Obecní knihovna jde s dobou
Od května loňského roku
mohou návštěvníci naší knihovny využívat on-line katalog
knih, který je součástí knihovnického systému Clavius
REKS. Jeho získání posunulo
naši knihovnu zase o krok
dopředu. Jedná se o regionální
knihovní systém, který z těch
pro čtenáře nejzajímavějších
funkcí umožňuje nejen výběr
knih z pohodlí domova, ale i
spravování čtenářského konta.
Pokud sháníte některý knižní
titul, který naše knihovna
v nabídce nemá, můžete využít
meziknihovní výpůjční službu.
Databáze zahrnuje katalogy
knihoven regionálního knihovního systému Znojmo. Na
získání systému byla využita

dotace od Ministerstva kultury
ve výši 35 000 korun, a to z
celkových nákladů 57 000
korun. Podmínkou dotace bylo
zřízení webových stránek
knihovny, které je možné

navštívit přímo na obecních
stránkách v sekci knihovna. V
naší knihovně je samozřejmostí
i internet pro veřejnost, otevřeno je každé úterý od 17.00
do 18.00 hodin.

