
 

 

Váţení spoluobčané,  

asi nejdůleţitější událostí za první část 

tohoto roku se stalo odstoupení pana 

Jiřího Musila z funkce starosty obce. 

Důvody odstoupení si dovoluji citovat: 

 „Vzhledem ke svému současnému zdra-

votnímu 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 nejbližší-

ho řádného jednání zastupitelstva obce 

Hnanice. Věřte, že toto rozhodnutí bylo 

jedním z nejtěžších v mém životě. Děkuji 

Vám všem za podporu a dosavadní spolu-

práci a přeji mnoho úspěchů ve Vaší další 

práci ve prospěch obce Hnanice.“  

Chtěl bych za sebe a myslím si, ţe i za 

všechny občany Hnanic poděkovat panu 

starostovi za všechno, co pro naši obec 

Hnanice udělal. Obec vedl téměř šest 

volebních období, a to od roku 1990, 

kdy se Hnanice opět staly samostatnou 

obcí.  Vesnice ,určená prakticky k záni-

ku, prošla za jeho vedení obrovskými 

změnami a stala se jednou z nejmaleb-

nějších obcí. V roce 2009 získal v soutě-

ţi Vesnice roku mimořádné ocenění 

starosty. Je potřeba také zmínit, ţe pan 

Musil je předsedou Svazku znojemských 

vinařských obcí Daníţ a bývalým před-

sedou Znojemské vinařství, o.s. místní 

akční skupina. 

 Panu Musilovi bych chtěl hlavně popřát 

brzké uzdravení a zlepšení zdravotního 

stavu. Doufejme, ţe se v nejbliţší době 

naskytne vhodná příleţitost k oficiální-

mu poděkování. Za sebe bych chtěl 

ještě napsat, ţe si pana Musila váţím 

hlavně za to, ţe se ve funkci starosty 

neřídil heslem „Kdo nic nedělá, nic 

nezkazí“ a neúnavně vyřizoval všechny 

smysluplné dotace.         

                               Bc. Martin Dvořák  

 Zastupitelstvo obce se rozhodlo  

v období krátce před volbami jiţ nevolit 

nového starostu a ponechat zastupování 

i nadále na místostarostovi. Řádné volby 

do zastupitelstev obcí jsou jiţ vypsány  

v termínu 10. – 11. října 2014. 

 

„Tvrdá práce, která stojí za to, je tou nej-

lepší odměnou, jakou nám život nabízí.“ 

Theodore Roosevelt 
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Hnanický zpravodaj 

Informační vinařský 

soudek 

Ve čtvrtek 3. července byl 

na začátku Sklepní ulice  

u obecní pergoly umístěn 

Informační vinařský soudek. 

Soudek byl instalován zdar-

ma, financován byl s vyuţi-

tím dotace z EU v rámci 

projektu „Sklepní uličky“. 

Na soudku je moţné  

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 

umoţňuje vyhledat turistické 

cíle a sluţby v okolí. 

 

Sáčky na psí exkrementy 

V obci bylo nově umístěno 

několik odpadkových košů, 

jejichţ součástí jsou také 

zásobníky na papírové sáčky 

na psí exkrementy. Prosíme 

tedy všechny pejskaře, aby  

v rámci zachování čistoty 

veřejného prostranství tyto 

sáčky pouţívali. Na někte-

rých místech ještě budou 

koše doplněny. 

 

Ukazatel rychlosti  

vozidel 

Obecní zastupitelstvo schvá-

lilo v rámci bezpečnosti 

silničního provozu instalaci 

preventivního ukazatele 

rychlosti vozidel ve směru 

od Znojma. Zařízení bude 

nainstalováno na stávajícím 

sloupu veřejného osvětlení. 

Rozhodli jsme se umístit 

ukazatel prozatím z tohoto 

směru, ve směru z Rakouska 

chceme ţádat o dotaci na 

osvětlený přechod a s ním 

by se spojila instalace další-

ho ukazatele. V současné 

době uţ pouze čekáme  na 

vyjádření Odboru dopravy 

MěÚ Znojmo, dopravním 

inspektorátem PČR bylo 

umístění schváleno. 

 

Sklad zahradní techniky 

Projekt je jiţ zpracován, 

čeká se na stavební povole-

ní. Sklad bude umístěn  

u čističky odpadních vod  

a bude slouţit mimo jiné i k 

parkování traktoru s příslu-

šenstvím. Plánujeme zde 

také umístit sběrné místo 

elektroodpadu a bioodpadu. 

NOVINKY V OBCI 

Nový Územní plán Hnanice 

Vzhledem ke konci platnosti Územního plánu Hnanice jsme tento rok zadali ke zpracování nový územní plán a zaţádali o dotaci. 

Dotace byla schválena a byla jiţ také podepsána smlouva o poskytnutí účelové investiční finanční podpory z rozpočtu Jihomorav-

ského kraje ve formě dotace na realizaci projektu Územní plán Hnanice. Dotace je poskytována na základě dotačního programu 

„Dotace na zpracování územních plánů 2014 ve výši: 149.435,- Kč, coţ představuje 50 % základu pro stanovení výše dotace. 

Do návrhu Územního plánu Hnanice a dokumentace Vyhodnocení vlivů Územního plánu Hnanice na udrţitelný rozvoj území je 

moţné nahlédnout do 31. července 2014 kdykoli, zejména v úředních hodinách u pořizovatele, tj. na odboru výstavby, oddělení 

územního plánování MěÚ ve Znojmě, Obroková 10, 3. patro, dv. č. 416. V elektronické podobě je projednávaná dokumentace 

zveřejněna na webové stránce s adresou http://gis.znojmo.cz/ - rubrika územní plány. Zvolit „Seznam obcí“. Kliknout na název 

obce. V novém okně se zobrazí informace o platné i projednávané ÚPD. 

 

Osvětlení kostela 

Pro letošní rok se nám také podařilo získat dotaci na osvětlení kostela. Dotace je ze Státního zemědělského a investičního fondu 

ve výši 80 %. Ţádost o dotaci připravil ještě starosta Musil a jedná se o nasvícení kostela ze čtyř míst deseti reflektory. Projekt byl 

zpracován v rámci cenové nabídky. Vzhledem k tomu, ţe se jedná o nasvícení po celou dobu rozsvícení veřejného osvětlení, chtě li 

bychom z důvodu úspory energie a prodlouţení ţivotnosti reflektorů vyuţít LED technologii. Projekt bude realizován v měsíci září. 

 

Publikace „Vzpomínka na Devět mlýnů“ 

Dalším schváleným projektem je „Vzpomínka na Devět 

mlýnů“. Projekt vznikl ve spolupráci se sousední rakouskou 

obcí Retzbach a cílem projektu je zvýšit povědomí obyvatel 

obou sousedních zemí o historickém a kulturním dědictví  

v této oblasti.  Součásti projektu je vydání dvojjazyčné publika-

ce a čtyři výstavy starých fotografií pana Vlasáka. Během zá-

kladního historického výzkumu se objevilo mnoho cenných, 

dosud neznámých dokumentů a fotografií. Postupně se ukáza-

lo, ţe rozsah této práce, ale především však význam projektu, 

je pro dějiny českého mlynářství větší, neţ se původně předpo-

kládalo. Historie mlýnů z lokality Devět mlýnů byla od středo-

věku aţ do 20. století nepřetrţitě zaznamenávána a pozoru-

hodná kvalita dějepisných záznamů je významná nejen lokálně. 

Z důvodů rozsáhlého navýšení obsahu a navazujících změn se 

oba partneři projektu a celý tým autorů dohodli, ţe projekt se 

pro letošní rok ukončí a ţádat se bude znovu příští rok. Hrozi-

lo, ţe by se nepodařilo dodrţet konečný termín 30. září 2014 a obec Hnanice by jako ţadatel musela zaplatit celou částku pouze  

z rozpočtu obce. 

 

Kompostéry 

Kompostéry pro domácnosti budou v případě schválení projektu „Ekologické řešení biologického odpadu svazku znojemských 

vinařských obcí Daníţ“ zdarma k dispozici ke konci roku 2014. Ţadatelem dotace je Svazek znojemských vinařských obcí Daníţ, 

kterého jsme členem a ţádáno je ze SFŢP ČR v rámci Operačního programu Ţivotní prostředí. 

Probíhající projekty 

m.sklepni-ulicky.cz
http://gis.znojmo.cz/


 

 

Na festival plný vína se můţete těšit 15. a 16. 

listopadu v obcích Dobšice, Nový Šaldorf, 

Šatov, Hnanice a Chvalovice. Během této akce 

můţete navštívit třicítku vinařů přímo v jejich 

sklepech a ochutnat vína ročníku 2013 a star-

ších. Připraveny budou krajové speciality, pořa-

dy o víně, koncerty a mnoho dalšího. V rámci 

vstupenky získáte vstup zdarma do všech festi-

valových sklepů, bezplatnou jednorázovou 

degustaci více neţ 300 vzorků, startovní balíček 

se stylovou taškou, skleničkou a tištěným prů-

vodcem, kupon na nákup vín v hodnotě 200 Kč 

dle vlastního výběru, vstup na autobusovou 

dopravu mezi obcemi a vstupné na většinu 

pořadů doprovodného programu. Registrační 

místo festivalu bude v Novém Šaldorfu v Obec-

ním sále, č.p. 168. Cena vstupenky v předpro-

deji je 890,- Kč, na místě zaplatíte 990,- Kč.   

Hudební festival Znojmo 

Letos se koná jiţ 10. ročník oblíbeného 

hudebního festivalu, který je věnovaný 

250. výročí úmrtí Jeana Philippe Rameau. 

Festival se koná od 9. do 27. července. 

Zajímavý hudební program doprovodí jiţ 

tradičně degustace vín. Z hudebního 

festivalu Znojmo pro Vás vybíráme zají-

mavé akce, které se konají v okolí Hnanic. 

V rámci festivalu se v sobotu 

12. července uskuteční Setkání festivalů na 

Heiliger Steinu. K posezení a pikniku bez 

hranic zahraje Cimbálová skupina Antoní-

na Stehlíka. Vstup zdarma. Na neděli 27. 

července je připravena vycházka za hud-

bou do Národního parku Podyjí. Sraz je v 

10.00 hodin u kostela sv. Wolfganga. 

Vstup zdarma. Za našimi vinaři si můţete 

udělat výlet v 11.00 hodin na Havranické 

vřesoviště. Zde se bude konat koncertní 

piknik v Národním parku Podyjí a nalévat 

svá vína zde budou vinařství Vinice - Hnanice a vinařství Kořínek. Hrát bude hudební skupina Rajtaraj. Zájemci o 

piknikové občerstvení si mohou objednat piknikový koš do pátku 25. července na vstupenky@hudbaznojmo.cz.  

Festival otevřených sklepů 

- Sv. Martin na Znojemsku 

Noční pohár 

SDH Hnanice všechny srdečně zve na hasičskou 

soutěţ Noční pohár, která se koná 23. srpna 

2014 od 14 hodin na místním fotbalovém hřišti. 

Soutěţ odstartují závody mladých hasičů. Od 

osmi hodin se pak můţete těšit na klání dospě-

lých. Občerstvení zajištěno. 

Pozvánky 

Změny ve fakturaci 

vodného a stočného 

Z důvodu velkého časového vytíţení v období 

na počátku roku během účetních uzávěrek  

a inventarizace majetku dochází ke změně 

termínů vyúčtování vodného a stočného  

z 31. prosince a 30. června na 30. dubna  

a 31. října běţného roku. V nejbliţších dnech 

bude provedeno vyúčtování k 30. červnu 2014. 

Další vyúčtování proběhne v listopadu k termí-

nu fakturace 31. října 2014. Toto systémové 

opatření bylo přijato obecním zastupitelstvem  

v rámci schválení Závěrečného účtu obce 

Hnanice za rok 2013 na zasedání dne 10. červ-

na 2014. Platbu za vodné a stočné je nově 

moţné platit i zálohami. Upozorňujeme, že  

z důvodu zvyšujícího se počtu neplatičů 

bude v některých případech přistupováno 

k odpojení vodovodní přípojky. 

Fotbal svobodní x ženatí 

Nenechte si ujít tradiční fotbalové utkání mezi 

svobodnými a ţenatými. Oblíbené klání odstar-

tuje jiţ tuto sobotu 5. července ve 14.00 hodin. 

Přijďte fandit, podpořit oba týmy a uţít si pří-

jemnou atmosféru. Hráčům věnuje sud piva 

Pohostinství Christl. 

6. Jam session open air 
6. Jam session open air pořádají Hudebniny 

Amadeus! Máte rádi kombinaci dobré muziky, 

horkého léta a vychlazeného drinku? Pak nevá-

hejte a 22. srpna přijďte na jam na hnanické 

fotbalové hřiště! Vstup zdarma!! Občerstvení 

zajišťuje SDH Hnanice. 

Upozornění 

Jedná se o putovní výstavu koncipovanou a provedenou Alexem Haladou. Výstava v Brně narozeného a od roku 

1982 ve Vídni ţijícího fotografa, ukazuje 25 let po pádu ţelezné opony na šestnácti velkých pod volným nebem 

instalovaných tabulích úhly pohledů obyvatel pohraničí a především změny během posledního čtvrtstoletí. Na por-

trétech se potkávají sousedící starostové pohraničních obcí z rakouského Wein a Waldviertel, jiţních Čech a jiţní 

Moravy. V krátkých komentářích vzpomínají na osobní záţitky a vypráví nám o změnách v regionu.  

Do 24. července je moţné navštívit výstavu v Číţově a následně od. 25. července do 21. srpna v Mitterretzbachu - 

Heiliger Stein. 

Vinice Hnanice ve spolupráci s ostatními 

místními vinaři pořádají dne 6. září slav-

nostní zaráţení hory. Slovem hora ozna-

čovali naši předkové vinohrad. Kdyţ uţ 

bylo vinobraní na spadnutí, zarazil se 

vinohrad, aby jeho plody vinař příštích 

několik týdnů bez obtíţí sklidil. Na ochra-

nu proti nenechavcům byli povoláváni  

tzv. Hutaři. Byl to vţdy místní poctivý  

a uznávaný muţ, který po slavnostním 

slibu střeţil vinohrady z nejvyššího místa.  

 
V areálu Vinice Hnanice budete moci 

během Svatováclavských slavností vína, 

konaných dne 27. září, ochutnat víno  

a burčák místních vinařů, a to za dopro-

vodu hudby. Součástí slavností bude 

orientační běh vinohrady "Jiříkovo vidění“, 

mountainbike a putování za burčákem. 

Podrobnosti budou postupně zveřejňovány na www.vinice-hnanice.cz a na www.obechnanice.cz. 

Zarážení hory a Svatováclavské slavnosti vína 


