
 

 

Vážení spoluobčané, 

 

blížící se konec roku je obdobím, ve 

kterém většina z nás hodnotí, jaký ten 

uplynulý rok byl a připravuje si plány a 
předsevzetí na rok nový. V končícím 

roce došlo v Hnanicích k několika 

významným a zajímavým událostem. 

Mimo jiné vznikly dva nové spolky a 

uskutečnilo se i díky nim několik zbrusu 
nových kulturních akcí. Asi největší 

změnou je výměna svítidel veřejného 

osvětlení. Dosáhlo se obrovské úspory 

elektrické energie a doufám, že se o 

něco zlepšil i světelný komfort. 

S výměnou svítidel také souvisí Podyjská 

oblast tmavé oblohy, které se věnuje 

samostatný článek. Obec Hnanice má již 

vydaný nový platný územní plán, který je 
k nahlédnutí na obecním úřadě, ale také 

je kompletně zveřejněn na webových 

stránkách obce. Probíhá příprava projek-

tu rekonstrukce chodníků kolem hlavní 

silnice, na který se snad příští rok podaří 
sehnat dotace ve výši 85 %. Máme také 

připraven rozpočet oprav většiny komu-

nikací a pokusíme se využít chystané 

dotace a opravy zrealizovat. Průběžně na 

webových stránkách zveřejňujeme zápisy 

a usnesení z jednání obecních zastupitel-

stev, rozpočtová opatření, kontroly 

hospodaření a všechny ostatní doku-

menty týkající se chodu obce. Na strán-
kách se dozvíte také všechny připravova-

né kulturní akce a zajímavosti týkající se 

naši obce. Budu rád, když mi své případ-

né připomínky a návrhy zašlete na email 

starosta@obechnanice.cz.  

Ze všech uskutečněných akcí máme 

v nejčerstvější paměti rozsvícení vánoč-

ního stromu a svíce na adventním věnci. 

I v této souvislosti chci poděkovat všem 

sponzorům a podporovatelům, ale také 
všem, kteří pomáhají s přípravou a 

realizací všech uskutečněných akcí 

v obci. Každá z akcí, i ta nejmenší, má 

svůj význam a rozšiřuje náš společenský 

a kulturní život v obci. Velké poděkovaní 
patří rodině Šimůnkových, za darování 

nádherného vánočního stromu.  

 

Aby pro Vás byl rok 2017 úspěšný, aby 

starostí, které život přináší, bylo co 
nejméně, a abyste přicházející rok prožili 

ve zdraví a spokojenosti, Vám přeje 

starosta Bc. Martin Dvořák. 
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Hnanický zpravodaj 

Každá obec, která byla 

oprávněna užívat označení 

městys přede dnem 17. 

května 1954, je městysem, 

pokud o to požádá předsedu 

Poslanecké sněmovny. Před-

seda Poslanecké sněmovny 

tak na žádost obce stanoví a 

zároveň určí den, od kterého 

se obec stává městy-

sem. Vzhledem k údajům z 

publikace Města a městečka v 

Čechách, na Moravě a ve 

Slezsku, má obec Hnanice na 

označení městys nesporné 

právo.  Za uplynulých deset 

let si již většina obcí o navrá-

cení svého titulu požádala. 

Nyní zbývá již pouze 31 

bývalých měst a 175 bývalých 

městysů, které si své tituly u 

předsedy poslanecké sně-

movny “nevyzvedly”. Co vy 

na to? Chtěli byste naši 

Obec Hnanice nechat pře-

jmenovat na Městys Hnani-

ce? Vyjádřit se můžete 

v anketě na webových strán-

kách obce.  

 

Jméno a statut obce 
1201 (či 1200? 1213?) iuxta 

villam Gnanlicz,  

1228 GNANLEIZDORF,  

1284 ves CLEINEDORF,  

1393 Nicolaus, rusticus de 

Gnanic,  

1494 k vsi KNADLASTORF,  

1563 městečko,  

1672 KNÄDLSDORFF, 

městečko,  

1708/12 KNADLERSDORF, 

neopevněné městečko,  

1751 KNADLERSDORF,  

1837 Markt,  

1850 GNADLERSDORF 

1880 ves,  

1890 HNANICE t. GNA-

DLERSDORF, městys,  

1900 HNANICE = GNA-

DLERSDORF,  

*1938 GNADLERSDORF, 

*1945 HNANICE 

 

Privilegia 

V minulosti velké trhy, na-

vštěvované z celé jižní Mora-

vy a severních Dolních Ra-

kous (moravské obilí, rakous-

ká vína); koncem 19. století 

se již neprovozovaly. 1823  

Místní se vykoupili z roboty. 

Městys Hnanice 

Hnaničtí vinaři pomáhají syslům 
Čtyři vinařství z Hnanic se připojila do projektu ochrany sysla obecného. Konkrétně se jedná o Vinařství Josef Kořínek, 

Vinařství Špetíci, Vinařství Schwarz a Vinný sklep U hafana. Známka „Sysli na vinici“ je udělována vinařům, kteří hospodaří 

na svých vinicích způsobem šetrným k syslům. Musí mít zatravněný minimálně každý druhý řádek, tolerují sysly na vinici a 

nepoužívají rodenticidy. Zároveň je známka udělována pouze vínu, kde se na viniční trati v daném roce prokázal výskyt 

sysla obecného. Zlatou známku vinařům předala koordinátorka projektu Kateřina Poledníková z organizace Alka Wildlife. 

Nákupem vína s 

touto známku lidé 

podpoří právě vinaře, 

kteří syslům pomáha-

jí. 

Sysel obecný, dříve 

považovaný za škůd-

ce v zemědělství, je 

dnes jedním z nejo-

hroženějších savců 

Evropy. Vinice jižní 

Moravy mají zásadní 

význam pro záchranu 

ohroženého sysla v 

České republice. 

Prostředí vinic, sadů 

a záhumenek syslům 

vyhovuje a dává jim 

dostatečný prostor 

pro život. Tedy v 

případě, že je tam 

tolerován a hospoda-

ří se tam šetrným a 

ekologickým způso-

bem. Populace syslů 

se do Hnanic rozšířila z Rakouska. V tamním pohraničí je výskyt syslů běžnější než na české straně, nachází se tam řada 

syslích kolonií. Tam, kde blízko sebe sousedí vinice na obou stranách hranice, mohou sysli přeběhnout a usadit se na české 

straně. Pokud tam tedy najdou vhodné prostředí. Takovými místy jsou v současnosti Valtice a Hnanice. 
 

file:///C:/Users/Hnanice/Desktop/starosta@obechnanice.cz


 

 

Štěpánská Poslední leč 

Kalendář akcí 

Myslivecký spolek Daníž Vás zve na Štěpán-

skou poslední leč, která se uskuteční v pon-

dělí 26. prosince 2016 od 16:00 hodin v 

kulturním domě v Hnanicích. Tombola i 

občerstvení bude zajištěno. K poslechu i 

tanci bude hrát harmonikář.  

Obec Hnanice zahájila realizaci projektu „Intenzifikace svozu separovaného odpadu“. Jedná se o zavedení ma-

lých separačních nádob do jednotlivých domácností, tedy rozšiřující službu pro shromažďování a svoz odpadů, 

velké kontejnery na tříděný odpad zůstanou v redukovaném množství zachovány. Je předpoklad, že zavedení 

shromažďování papíru a plastů do nádob již doma, povede k maximalizaci třídění a zároveň dojde k poklesu 

zbytkových směsných komunálních odpadů.  

Logistika a frekvence svozu je v prvopočátku 

nastavena jako doplňková jedenkrát za měsíc. 

V případě zájmu a velkého množství tříděného 

odpadu, bude svoz prováděn častěji. Ke snaze 

zvýšit třídění odpadů v domácnostech vede 

obec chystané zpřísnění odpadových zákonů. 

Od roku 2024 již nepůjde na skládky ukládat ve 

směsném odpadu různé recyklovatelné odpady 

a lze očekávat výrazné zvýšení poplatků. Díky 

lepšímu třídění však dostáváme každý rok stále 

vyšší odměnu ze systému EKO - KOM, ale 

hlavně se díky menšímu množství netříděného 

odpadu snižují náklady za ukládání na skládku. 

Děkujeme, že třídíte, šetříte přírodu a peníze 

nás všech. 

Projekt přirozené pastvy koní v NP Podyjí 

Upozornění 

Obecní úřad bude zavřený z důvodu čerpání 

dovolené od 22. do  30. prosince včetně. 

Žádáme proto občany, aby své závazky vůči 

obci uhradili do 21.12.2016 do pokladny 

úřadu, nebo do konce roku na obecní účet.  

Zpěvy koled u betléma 

Přijďte si v pondělí 26.12.2016 poslechnout 

a společně zazpívat známé koledy do kostela 

sv. Wollfganga v Hnanicích. Zpívat se bude 

po skončení mše svaté, asi v 11:00 hodin. 

Hlavní myšlenkou projektu je doplnění ochuzených společenstev býložravců o chybějící velké spásače. Pleme-

no bylo pečlivě vybíráno, aby maximálně pasovalo do našich přírodních podmínek a blížilo se divokým před-

kům (odolnost). Vybrán byl Exmoorský pony, jehož celoroční pastva bude probíhat v polodivokém režimu. 

Potravně preferuje trávu, z dřevin růže a trnky. Pastva bude vymezena elektrickým ohradníkem, který je však 

propustný pro srny, divoká prasata i jeleny a bude tedy zachována přítomnost běžné zvěře. Ohrada bude 

zřízena na Havranickém vřeso-

višti v prostoru u zavlažovací 

nádrže z Dyje a v Mašovicích.  

První koně Exmoorského pony 

by se zde měly objevit již na jaře 

2017 a součástí projektu bude 

také výzkum a monitoring. 

Stádo bude pod dohledem, s 

minimem veterinárních a chova-

telských zásahů, pouze 

v nezbytných případech. Nebu-

de se tedy provádět žádné 

přikrmování, odčervování, péče 

o kopyta, asistence u porodů 

apod. Bude jim zřízena aklimati-

zační komora, (menší ohrada) a 

přístřešek.   

Memorandum tmavé oblohy 

Zástupci šesti obcí Podyjí (včetně Hnanic), Správy parku, firmy E.ON i České a Znojemské astronomické 

společnosti na konferenci ke čtvrtstoletí existence Národního parku Podyjí připojili své podpisy pod Memo-

randum Podyjské oblasti tmavé oblohy. Učinili tak první krok k vyhlášení oblasti. V budoucnosti by mohla 

sahat až ke Slavonicím. Signatáři se zavazují usilovat o ochranu 

vymezeného prostoru před světelným znečištěním, sdílet za 

tímto účelem potřebné informa- ce a dobrovolně přispívat dle 

svých možností k naplňování účelu oblasti tmavé oblohy.  

"Memorandum je prvním krůčkem k vyhlášení celé oblasti, jejíž hranice 

by od Znojma mohly sahat až ke Slavonicím. V roce 2017 bychom 

chtěli projekt Podyjské oblasti tmavé oblohy začít projednávat s 

dalšími úřady krajů i obcí a získat je k podpisu Memoranda,“ popsal 

ředitel Správy Národního parku Podyjí Tomáš Rothröckl.  

Noční obloha nad Podyjím je podle odborníkům jedna z nejza-

chovalejších v České republice. Výhled na hvězdy, klidný spánek i 

přirozenou noční dobu zde neruší až na malé výjimky žádný 

velký zdroj světelného znečiště- ní. Vyplývá to z pozorování 

České astronomické společnosti, které se uskutečnilo před několi-

ka lety. Podobných míst už je v Česku i celé Evropě velice málo. Noční obloha nad Podyjím má tak podle 

astronomů na některých místech lepší vlastnosti než dvě vyhlášené oblasti tmavé oblohy v Jizerských horách a 

Beskydech.  Podobné podmínky pozorovali jen na odlehlých místech jižních Čech a  národního parku Šumava.  

Světelné znečištění má prokazatelně neblahý vliv na lidské zdraví, představuje vážný problém pro řadu živoči-

chů a rostlin, způsobuje zbytečné plýtvání elektrickou energií a ochuzuje nás o krásu noční oblohy. 

Třídění odpadu až od domu 

Prázdniny v MŠ 
22.12.2016 - 3.1.2017 

13.3.2017 - 19.3.2017 

1.7. 2017 - 14.7.2017 

31.7.2017 - 31.8.2017 

Knihovna 

V knihovně na Vás čekají stále nové knížky a 

nově i hry, které si zde můžete také vypůjčit. 

Máme zde Activity Original, Česko: Otázky a 

odpovědi, Český film: Otázky a odpovědi, 

Království her, Krycí jména, Ligretto CRAZY, 

Sabotér, SCRABBLE, TWISTER, UNO 

POWER a Hry pro PŘEDŠKOLÁKY. Těšíme 

se na Vás každé úterý od 17.00 do 19.00 hodin 

a každý pátek od 16.00 do 18.00 hodin. Připo-

mínáme, že registrace v knihovně je zdarma. 

Úpravou také prošly webové stránky naší 

obecní knihovny, na které se dostanete buď z 

odkazu na obecních webových stránkách, nebo 

na www.obecniknihovnahnanice.webk.cz. 

Rozhodli jsme se využít novou šablonu, která 

je modernější a kromě přehlednosti a dobré 

čitelnosti umožňuje především snadné zobra-

zení a ovládání na tabletech a mobilních telefo-

nech. Ještě jednou bychom chtěli poděkovat 

spol. ČEZ za nadační příspěvek na knihy a hry. 

Vánoční vycházka 

Zveme Vás na již tradiční vánoční vycházku 

ke Svatým kamenům. Sraz je 24. prosince 

2016 v 10.30 hodin u kostela sv. Wolfganga. 

http://obecniknihovnahnanice.webk.cz/pages/novinky.html

