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Hnanický zpravodaj

Plánované akce
pro rok 2014
26.4.2014
Klub českých turistů
„Od pramene Daníže
k hnanickým sklípkům“
30.4.2014
Stavění máje
1.5.2014
Prvomájový průvod
(recesistická akce)
3.5.2014
Den
ot e v ř e n ý c h
sklepů
31.5.2014
Den dětí
21.6.2014
Soutěž v požárním
sportu „O pohár
starosty“
23.8. 2014
Noční soutěž hasičů
27.9.2014
Hnanické svatováclavské slavnosti vína
15.11.2014
Martinské hody
29.11.2014
Rozsvícení adventního stromu
31.12.2014
Rozloučení s rokem
2014
Termíny ostatních akcí
prozatím nejsou známy.

Slovo starosty Jiřího Musila
Váţení spoluobčané,
přeji Vám do nového roku
jménem obecního zastupitelstva, zaměstnanců Obecního
úřadu i jménem svým hodně
zdraví, štěstí a spokojenosti.
Ať se Vám splní všechna přání
a předsevzetí.
V minulém zpravodaji jsem
upozornil na černé skládky a
ukládání materiálu na obecní
pozemky. Poděkování patří
všem těm občanům, kteří
skládky odstranili a pozemky
uvedli do původního stavu.
Vidíte kolem sebe nadále
skládky, jejichţ majitelé si
myslí, ţe se jich vyhlášky a
zákony netýkají. Budou překvapeni aţ budou platit pokutu za
neoprávněné uţívání veřejného
prostranství podle sazebníku,
který byl uveden v minulém
zpravodaji.
Další informace se týká pořízení domácích kompostérů.
K odběru se zatím přihlásilo 35
občanů. Je to 26,7 %. Výrazná
změna je v tom, ţe občané se
nemohou podílet na vlastních

zdrojích k dotaci (10 %). Dotace má činit 90 % celkových
nákladů.
Předpokládám, ţe
zastupitelé budou pro úhradu
vlastních zdrojů z rozpočtu
obce. Celý projekt bude realizován přes Svazek znojemských vinařských obcí Daníţ.
Čekáme na vyhlášení další
výzvy z OPŢP ČR. Po schválení
ţádosti bude vyhlášeno výběrové řízení na dodavatele
kompostérů. Cena uváděná
v informaci byla pouze orientační.
Nepopulárním krokem je
zvýšení poplatku za vodné a
stočné pro rok 2014. Obec se
nemůţe podílet na příspěvku
občanům. Nedovolují to podmínky přijaté dotace. Vodné
v roce 2014 je stanoveno na
26.97 Kč a stočné na 27.39 Kč
bez DPH. Poplatek za odpady
zůstává nezměněn, tj. 500,- Kč
na obyvatele. Poplatky ze psů
jsou pro rok 2014 také nezměněny.
V příštím roce dojde také ke
změně související s květinovou

výzdobou obce. Obec poskytne truhlíky pouze do oken
směřujících do ulice. Kdo bude
chtít další truhlíky, bude si je
muset zaplatit.
Letos, stejně jako v letech
minulých, se sejdeme před
půlnocí u adventního stromu,
abychom společně přivítali
Nový rok. O půlnoci bude
vypálen ze skalky ohňostroj.
Přijďte si popřát se svými
spoluobčany.
Jiří Musil
starosta obce

Ocenění pro Hnanice za zvelebování krajiny
V loňském roce získala naše obec v anketě Dobrý skutek pro Podyjí jedno ze tří hlavích ocenění. 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. Této ankety se Hnanice zúčastnily i letos. Tentokrát byly
oceněny za zvelebování svého okolí. Na základě vyprávění pamětníků byla nalezena místa, kde stávaly dávno
zaniklé poklony u cest a jedenáct jich bylo nově vybudováno. K cestám mezi poklonami byla vysázena ovocná
stromořadí. Dalšími oceněnými je rodina Prekopových z Přímětic, která věnuje příkladnou péči ovocnému sadu
na hradišťských terasách a občanské sdruţení Clary z Vranova nad Dyjí za vybudování a udrţování naučné stezky
na Vranovsku. Anketa má i svou internetovou podobu, o jejímţ výsledku rozhoduje veřejnost. V internetovém
hlasování zvítězilo občanské sdruţení Popice. Toto sdruţení přispělo velkou měrou k citlivé rekonstrukci chátrajícího historicky cenného domu světově známého rodáka z Popic Charlese Sealsfielda. Dům nyní slouţí jako
muzeum zachycující literární odkaz Sealsfielda a zároveň plní funkci moderně pojatého komunitního centra.

Pozvánky

Zajímavosti

Půlnoční mše svatá

Nález funkčního granátu u hotelu Happy Star

Na Štědrý den bude v Hnanicích mše
svatá v 16.00 hodin. Na půlnoční mši se
můţete vydat do sousedního Šatova,
kde bude začátek tradičně ve 24.00
hodin.

Dne 19. listopadu 2013 byl v naší obci Hnanice, konkrétně ve strouze u Hotelu Happy Star, nalezen
funkční granát ruské výroby. K nálezu vyjela policejní hlídka a následně byl přivolán pyrotechnik expozitury Brno, který munici zajistil a předal k odborné likvidaci.

Vánoční vycházka

Historik Jiří Kacetl společně s fotografy Petrem Lazárkem a Davidem Molíkem vydali dvě nové knihy, ve
kterých jsou kromě úchvatné přírodní scenérie více neţ stokilometrového úseku řeky Dyje (mezi rakouským Raabsem a Znojmem) zachyceny i pozoruhodné památky hradní i zámecké architektury. Českoněmecký text první publikace zachycuje historii regionu společně s medailonky jednotlivých památek a je
doplněn o řadu fotografií. V druhé broţuře mají větší prostor fotografie. Knihy Hrady a zámky moravsko–
rakouského Podyjí slovem a Hrady a zámky moravsko-rakouského Podyjí obrazem jsou zdarma ke staţení
na webových stránkách Jihomoravského muzea ve Znojmě. Knihy jsou k dostání i v papírové podobě v
Jihomoravském muzeu, v informačních centrech ve Znojmě a Vranově i na některých památkách.

V roce 2011 se uskutečnila první společná vánoční vycházka na Heiliger Stein.
Tehdy se jí zúčastnila necelá třicítka lidí.
V loňském roce se sešlo nadšenců ještě
více, proto ani letos nebude o Vánocích
oblíbená vycházka chybět. Sraz bude jiţ
tradičně 24. prosince v 10.30 hodin
u vánočního stromečku vedle kostela sv.
Wolfganga v Hnanicích. Vycházka je
určena pro rodiče, děti i všechny ostatní
občany. Občerstvení je zajištěno.

Výroční schůze hasičů
Sbor dobrovolných hasičů Hnanice zve
všechny členy na výroční schůzi, která
se koná v sobotu, dne 28. prosince 2013
od 18.30 hodin v klubovně místní hasičské zbrojnice.

Silvestrovské setkání
Zveme Vás i letos na silvestrovský
přípitek u vánočního stromu na náměstí
sv. Wolfganga v Hnanicích. Stalo se jiţ
tradicí, ţe si zde občané naší obce
navzájem přejí jen to nejlepší pro nadcházející rok. Tu pravou silvestrovskou
atmosféru i letos podtrhne připravený
ohňostroj a svařené víno od místních
vinařů.

Knihy o NP Podyjí ke stažení zdarma

Život na venkově. Bez hranic.
Na stránkách http://www.landleben-grenzenlos.at byla nově spuštěna společná prezentace přeshraničního
mikroregionu, kterého jsme součástí. Jedná se o webové stránky, které vznikly za podpory Evropské unie.
Jejich cílem je lépe zviditelnit a zpropagovat naše obce v Rakousku a naopak.
Obce Retzbach, Hnanice a Šatov, vzdálené od sebe jen několik málo kilometrů, leţí v bývalém pohraničí
mezi Rakouskem a Českou republikou, v oblasti, kde se Retzer Land (okolí města Retz) setkává s jiţní
Moravou.
Tato aktivita mohla vzniknout díky Fondu malých projektů, coţ je dotační nástroj pro regionální iniciativy
a obce pracující přes hranice. Jeho cílem je podporovat ty záměry, které dávají impulsy pro přeshraniční
sociokulturní spolupráci a přispívají k poznávání sousedů.
Projekt naleznete i na facebooku,
stačí do vyhledávače zadat stránku
Landleben Grenzenlos. Je zde spoustu zajímavostí, pozvánky na akce u
nás i u našich rakouských sousedů i
nádherné staré fotografie. Zajímá vás
jak vypadá Kronika sdruţení obcí
Retzbach, jak vypadalo lyţování v
zimě roku 1932 na hranici mezi
Unterretzbachem a Šatovem, nebo
byste chtěli zjistit, jaké zajímavé
architektonické skvosty máme na
dosah ruky? Pak neváhejte a přidejte
si tuto stránku do svých oblíbených.

Kam na Silvestra

Mišpule německá

OLDIES PÁRTY je pro vás připravena
v hotelu Vinice - Hnanice. Start je ve
20.00 hodin. Cena 490,- Kč zahrnuje
vstupné, místo u stolu, tříchodové
menu a půlnoční přípitek. Objednávky
na tel.: 515 225 141, 702 206 684 nebo
na e-mailu: hotel@vinice-hnanice.cz.

Sad starých ovocných odrůd v Hnanicích skrývá i téměř zapomenutou dřevinu Mišpuli německou (Mespilus germanica). Jedná se
o typický podyjský druh, který je svázán s oblastmi starého německého osídlení. Rozšířila se z Orientu do střední Evropy,
tehdejší Germánie.

Stejně tak můţete vyuţít i nabídky
Hotelu Happy Star, kde vás za 750,- Kč
čeká nejen ţivá hudba (vystoupí music
duo Blue band), ale i bohatý raut,
sladká pozornost, sekt pro dvě osoby a
místo u stolu. Začátek akce je ve 20.00
hodin. Objednávky a informace na tel.:
515 210 360 nebo na emailu:
recepce@hotelhappystar.cz

Malý stromek, který můţe být ozdobou vaší zahrádky, plodí
lahodné ovoce, které bylo dříve velmi vyhledávané. Pod hnědou
koţovitou slupkou se skrývá lahodná duţina, která je sladká a má
plnou chuť připomínající pikantní marmeládu, nebo jablka, hrušky, či jeřabiny. Z plodů, které se ovšem konzumují aţ po přemrznutí (jinak jsou trpké), lze vyrobit nejen kompoty, marmelády, ale i povidla nebo léčivý sirup, který se
podává malým dětem při průjmech. Konzumace plodů je jednoduchá. Po odtrhnutí stopky obsah plodu
jednoduše vytlačíte do úst, nebo jej můţete vybírat lţičkou. Pak uţ jen stačí odstranit několik velkých
semen, která se nacházejí uvnitř. Její pěstování není příliš náročné, je to totiţ poměrně odolná dřevina.

