
 

 

Váţení spoluobčané, 

v tomto roce se nám opět rozrostl 

počet pořádaných akcí v obci. Letos 

nově zahájily svou tradici Babské 

hody a také přibylo několik akcí pro 

děti. Konkrétně Babské hody byly 

úţasné a o další ročníky nemám vů-

bec strach. Myslím, ţe krojovaných 

ţen příští rok ještě přibude. S tím 

souvisí mé velké poděkování všem, 

kteří se podílejí na kterékoliv z akcí. 

Emoce sice vzbudil prvomájový prů-

vod, nakonec však zvítězilo slovo 

recese. Osobně to opravdu vnímám 

jako zesměšnění oslav bývalého reţi-

mu a jejich zneuţívání svátku práce.  

 

Nebývale vydařený byl také letošní 

Den otevřených sklepů Hnanice, 

který navštívilo více neţ dva tisíce lidí. 

Lepší reklamu si naše vinařská obec a 

místní vinaři ani nemohou přát. Snad 

se nám příští rok podaří sehnat dota-

ci a uděláme ve „sklepňačce― novou 

silnici a zamezíme dalšímu propadání. 

Připravovaný projekt počítá s po-

vrchem ze zlomkové kamenné dlaţby. 

Začala jiţ výstavba skladu zahradní 

techniky, probíhají drobné stavební 

úpravy na obecním úřadě, osvětlí se 

přechody na hlavní silnici a přibude 

radar i na druhém konci vesnice. S 

úpravami na OÚ souvisí přestěhování 

knihovny do vedlejší místnosti a vy-

tvoření společné kanceláře v přízemí. 

K obci jsme letos přijali přes dotaci z 

úřadu práce pět zaměstnanců. Mají 

pořád co dělat. Úkolování a průběţ-

nou kontrolu provádíme s místosta-

rostou téměř denně a jsou pod drob-

nohledem i ostatních zastupitelů. 

Neustále je potřeba sekat trávu, 

zajišťovat úklid obce, stříhání a oko-

pávání růţí, péči o sad i lesopark. 

Zaměstnance vyuţíváme i na drobné 

stavební práce. Pomáhají také při 

přípravě všech akcí a do většiny se 

aktivně zapojují. Nemalou starost 

představuje servis pro naši mateřskou 

školu. Postupně se snaţíme s vyuţitím 

studeného asfaltu opravit výtluky v 

obci. Díky studenému asfaltu je moţné 

opravovat výtluky do jednoho metru 

čtverečního za kaţdého počasí. Ob-

rovskou výhodou je to, ţe si tyto 

práce můţeme udělat sami, bez ná-

kladné techniky. Chemická reakce se 

postará o zatvrdnutí a je moţné je 

téměř okamţitě přejíţdět auty.  

Chtěl bych všem zaměstnancům podě-

kovat, zatím nebyl jediný problém s 

docházkou a pracovní morálkou. Vás 

všechny ostatní bych zase chtěl po-

prosit o pochopení, nikdy nebude vše 

naprosto perfektní, ale snaţíme se. 

                             Bc. Martin Dvořák 

                               starosta obce 
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Hnanický zpravodaj 

Příchod patronů Moravy sv. 

Cyrila a Metoděje k nám na 

Moravu byla událost obrov-

ského kulturního a duchov-

ního významu nejen pro naši 

zem, ale pro značnou část 

Evropy. Na počest této 

události bude na našem 

obecním úřadě vyvěšena 

moravská vlajka, která je v 

současnosti také vnímána 

jako symbol sounáleţitosti 

občanů k území Moravy, 

jejího duchovního a spole-

čenského ţivota.  

Současná podoba moravské 

vlajky 

 

Kromě tohoto nejvýznam-

nějšího svátku bývá morav-

ská vlajka vyvěšována i v 

další dny spjaté s moravskou 

historií. 28. března si připo-

mínáme výročí narození 

světoznámého moravského 

učence Jana Ámose Komen-

ského, 15. září význačného 

moravského politika a diplo-

mata, ochránce moravských 

zemských práv a svobod, 

Karla staršího ze Ţerotína. 

Zvolení moravského mar-

kraběte Jošta Lucemburské-

ho, zvaného téţ Moravský, 

římským králem připadá na 

první říjen, 28. října si připo-

mínáme nejen vznik Česko-

slovenské republiky, ale také 

svatořečení velkomoravské-

ho panovníka Rostislava. 

Další vhodnou příleţitostí 

jsou výročí a události spjatá 

s obcí (např. obecní slavnos-

ti, hody), či s některým z 

významných rodáků. 

 

Pokud se chcete dozvědět 

více o historii moravské 

vlajky a zároveň máte chuť 

zjistit i to, jak původně 

vypadala, doplňující informa-

ce naleznete na obecních 

w eb o v ý c h  s t r á n k á c h   

www.obechnanice.cz v sekci 

aktuality.  

Moravská vlajka 

Obecní knihovna prošla nemalou proměnou. Dočkala se nejen nového místa, ale také se změnilo její vybavení. Nyní ji na-

jdete ve vestibulu obecního úřadu, ale jiţ ne naproti vchodovým dveřím, ale nově ve dveřích úplně vlevo. Po zdolání pár 

schodů se ocitnete v nově zrekonstruované místnosti, kde býval dříve sklad a archiv. Místnost prošla kompletními úprava-

mi. Dočkala se nejen nového okna a dveří, ale i podlah, stropu, včetně 

nových elektrických rozvodů a osvětlení. Poloţeno bylo nové lino, 

knihovna je nyní barevně vymalovaná. Zásadní změnou prošlo i vybavení 

původní knihovny. Kromě nového stolu nechybí ani knihovnické regály. 

Staré kovové nyní nahradily regály dřevěné.  V knihovně měly nejprve 

zůstat ty původní, ale naše obec se přihlásila do výzvy společnosti Exite-

ria, a.s., která je provozovatelem e-shopu MT-nabytek.cz. Jedná se o 

společnost, která podporuje zájmové i sportovní organizace a mezi nimi  

i veřejné půjčovny knih. Společnost vybavila novými regály například  

i knihovnu v Liberci — Rochlicích, kam darovala regály v hodnotě 

20.000,- Kč. Naše obec byla vybrána a zapojena do programu podpory. 

Sponzorským darem jsme dostali zdarma nový nábytek v hodnotě téměř 

8.500,- Kč dle vlastního výběru. Obec pak ze svého rozpočtu dokoupila 

zbývajících pár kusů regálů, aby byla knihovna kompletně vybavená. To, 

jak moc se proměna knihovny zdařila, posuďte sami.  

Otevírací doba zůstává stejná, a to vţdy v úterý od 17.00 do 19.00 

hodin a v sobotu od 13.00 do 17.00 hodin. Vybírat můţete z mnoha 

titulů i ţánrů. Věříme, ţe zrekonstruovaná knihovna přiláká nové čtená-

ře a stávající prosíme, aby nezapomínali vracet vypůjčené knihy včas. 

Výpůjční lhůta pro knihy vypůjčené mimo knihovnu je 30 dnů. Tuto 

lhůtu je moţné prodlouţit dvakrát, nejdéle však na 90 dnů a o prodlou-

ţení je nutné předem zaţádat před uplynutím výpůjční lhůty! Všechny 

další potřebné informace najdete v Knihovním řádu, který naleznete i na 

webových stránkách naší knihovny.  Ve vestibulu obecního úřadu se 

také nezapomeňte zastavit u regálu s vyřazenými kníţkami, které si 

můţete rozebrat a odnést domů.  

Úvodní slovo starosty  

Už jste navštívili novou obecní knihovnu? 

Původní stav obecní knihovny 

Současný stav obecní knihovny 

http://www.obechnanice.cz
http://www.mt-nabytek.cz


 

 

Webové stránky obce Hnanice získaly  
v letošním roce v soutěţi Zlatý erb 2015 

Cenu veřejnosti. Tato cena je ovlivňována 

návštěvníky stránek dané obce s umístěným 
logem soutěţe. Vítězem je obec nebo město, 

kde je poměr mezi počtem obyvatel a po-
čtem hlasujících pro danou webovou stránku 
nejvyšší. Ceny vítězům krajského kola soutě-

ţe Zlatý erb 2015 předali 7. dubna 2015 na 
slavnostním ceremoniálu v brněnském sídle 
krajského úřadu hejtman Jihomoravského 
kraje Michal Hašek a předseda krajské poro-

ty Jan Forbelský. 

Cena veřejnosti 

Pozvánky 

Tour de burčák 

V sobotu 19. září 2015 se uskuteční další 

ročník Tour de burčák po vinařských 
stezkách Znojemska. Registrace proběhne 
mezi 9 – 11 hod. v areálu Louckého kláštera 

ve Znojmě, kde bude i výdej skleniček a 
startovních pasů. Startovné je ve výši  
110,- Kč, neplatí ho účastníci do 18 let.  
V ceně startovného je zahrnuta sklenička s 

nosičkou a startovní pas. Okruh: Znojmo, 
Loucký klášter – Nový Šaldorf – Havraníky – 
Šobes – Hnanice – Unterretzbach – Chvalo-

vice – Šatov – Znojmo, Loucký klášter. 

Oznámení 

Jak jsme vás informovali v minulém čísle obecního zpravodaje, díky zásluze většiny občanů se v roce 2013 

podařilo vytřídit celkem 6,438 tun tříděného odpadu, který byl předán k dalšímu vyuţití. Obec na základě 

Smlouvy o zajištění zpětného odběru a vyuţití odpadů z obalů v systému EKO-KOM obdrţela za třídění cel-

kem 17.825,50 Kč. V roce 2014 jsme byli v třídění odpadu o trochu úspěšnější. Podařilo se vytřídit celkem 

6,998 tun odpadu, za který obec získala částku 22 474,50 Kč. Obec také obdrţela osvědčení o úspoře emisí. 

Díky rozvoji a provozu systému tříděného sběru a recykla-

ce vyuţitelných sloţek komunálních odpadů, včetně obalo-

vých, jsme ve spolupráci se společností EKO-KOM, a.s. 

přispěli ke zlepšení ţivotního prostředí a sníţení „uhlíkové 

stopy―. Úspora, které naše obec dosáhla, představuje 

11,885 tun Emisí CO2 ekv. a úspora energie byla 275 292 

MJ. Děkujeme, ţe třídíte a třiďte dál - má to smysl! 

V dubnu tohoto roku se naše obec zapojila do 

celorepublikové úklidové akce "Ukliďme Česko" 

a pár místních dobrovolníků se pustilo do boje s 

odpadky v okolí Hnanic. Začátek akce byl v 

devět hodin a konec okolo dvanácté hodiny. 

Ráno se nás sešlo celkem dvanáct. Rozdělili jsme 

se na dvě části, nafasovali jsme rukavice a od-

padkové pytle a pustili se do práce. První skupin-

ka dobrovolníků se vydala směrem k vodárně, 

odkud v úklidu pokračovali směrem do vesnice. 

Část těchto dobrovolníků se vydala kolem ryb-

níka, do Sklepní uličky a k obecnímu úřadu, 

zbytek šel od rybníka ke kostelu sv. Wolfganga. 

Druhá parta vyrazila od obecního úřadu směrem 

ke státním hranicím. Delší čas si vyţádal úklid potoka u dětského hřiště a dětské hřiště samotné. Pak uţ nás 

čekalo okolí silnice vedoucí k hranicím a hraniční přechod. Cestou zpět jsme se postarali i o odpadky kolem 

cesty k Šárovu lesíku a Sklepní uličkou jsme se vrátili zpátky k obecnímu úřadu. Za zhruba tři hodiny práce se 

nám všem podařilo nasbírat opravdu velké mnoţství odpadků, které jsme pak svezli ke kontejnerům. Část 

odpadků na fotce není, ta byla jiţ vytříděna. Ještě jednou moc děkujeme všem, kteří se do akce zapojili a při-

spěli k tomu, aby se naše obec stala příjemnějším místem k ţivotu. Jmenovitě to jsou Jana, Marek a Tomáš 

Jelínkovi, Dana, Dušan a Natálie Spoustovi, Milan Špetík, Zdeněk Rocskar, Eva a Radka Pavelkovy. Poděkování 

patří i rodině Hamzových, kteří se do akce zapojili samostatně. Jsme rádi, ţe se v naší obci našli lidé, kteří 

neváhají a nezištně přiloţí ruku k dílu tam, kde je to potřeba. Akce byla zorganizovaná poměrně narychlo, 

i přes to jsme s jejím výsledkem moc spokojeni. Ještě jednou děkujeme všem zúčastněným a věříme, ţe se nás 

příští rok sejde ještě více.                      Eva a Martin Dvořákovi 

Ukliďme Hnanice—Ukliďme Česko 

Peníze získané za třídění odpadu v roce 2014 

Myslíme ekologicky 

Jak jste si jiţ mohli všimnout, v ulici Záhumenní se nyní kromě kontejne-

ru na plasty, papír a sklo nacházejí i dva nové kontejnery na kovové 

obaly a textil. Kontejner na textil poskytla bezplatně firma A.S.A. EKO 

Znojmo. Druhý kontejner, který je určený pro třídění kovových obalů, 

měla obec povinnost zřídit s platností od 1.1.2015. Sem patří plechovky 

od potravin, plechové obaly od nápojů, nádoby od kosmetiky (obaly od 

sprejů a pod.), hliníkové tuby i hliníková víčka od jogurtů. Tyto kovové 

obaly najdete pod poznačením symboly: FE, 40, AL a 41. 

Ve vestibulu obecního úřadu také dále najdete sběrné nádoby, do kte-

rých je moţné třídit pouţité tonery a cartridge, drobná elektrozařízení, 

ţárovky i baterie. Najdete zde i malé krabičky, do kterých můţete sbírat 

monočlánky doma. Sběrná nádoba na monočlánky je umístěna také v 

místním obchodě. Jako poslední přibyla ve vestibulu obecního úřadu 

popelnice na víčka od PET lahví.  Po nasbírání většího mnoţství víček 

vybereme někoho z těch, kteří pomoc potřebují a víčka jim předáme. 

Pokud víte o někom, kdo víčka od PET lahví osobně sbírá a má vazbu na 

Hnanice (bydlí zde, nebo je to například váš příbuzný), dejte nám určitě 

vědět. Nasbíraná víčka pak mohou pomoci právě jemu.  

Nové kontejnery i sběrné nádoby pro třídění odpadu 

Dne 7. července 2015 bude v době od 08.30 

do 11.30 hodin přerušena dodávka elektrické 

energie z důvodu plánovaných prací na zaří-

zení distribuční soustavy. Vypnutá oblast: 

Provozy a zařízení napájené z trafostanice 

„TS Obecní úřad―. Tj. část obce napojená na 

kabelové vedení. 

Přerušená dodávka 

elektrické energie 

V sobotu 5. září 2015 ve 14.00 hodin začne  
u kostela sv. Wolfganga vinařská slavnost 

Zaráţení hory v Hnanicích. Průvod navštíví 
místní vinaře ve Sklepní ulici a přes vinohrady 
se přesune k hotelu Vinice Hnanice. K posle-

chu a zpěvu zahraje cimbálová muzika. 

Zarážení hory v Hnanicích 

AMADEUS JAM session 

7. ročník oblíbeného hudebního festivalu se 

uskuteční dne 21. srpna 2015 na místním 
fotbalovém hřišti. Začátek je v 16.00 hodin, 
vstup zdarma.  

Svatováclavské slavnosti vína 

V areálu Hotelu Vinice Hnanice proběhne  

v sobotu 26. září 2015 od 14.00 hod. jiţ  
3. ročník vinařských slavností, kde představí 
vinaři z Hnanic svá vína ročníku 2014. Dopo-

lední program obstará cyklistický závod MTB 
Vinice Hnanice. 


