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Hnanický zpravodaj
Změny v Obecní
knihovně Hnanice
Na základě vypsaného
výběrového řízení na
pozici knihovníka v obci
Hnanice byla přijata
a zastupitelstvem schválena nová knihovnice
Bc. Eva Dvořáková.
Kromě vzdělání v oboru
(Knihovnický kurz,
vystudovaný obor Literární dokumentaristika a
teorie čtenářství na
Univerzitě Hradec Králové) se také zapojovala
jako dobrovolník do
dění v knihovně.
Upozorňujeme čtenáře
na změnu otevírací doby
knihovny. Druhý týden
v
červenci
bude
knihovna zavřená, od
15. července 2019
bude nově otevřeno
každé pondělí a čtvrtek, a to vždy od
16:00 do 18:00 hodin.

Vážení spoluobčané,
již tradičně začnu na úvod poděkováním. Poděkovat chci všem, kteří se
podílejí na všech kulturních akcích v
Hnanicích, kterých není málo. Je s tím
vždy spojeno velké úsilí, leckdy i
nedoceněné, ale stojí to za to.
Poděkovat chci také za to, že poctivě
třídíte a obec Hnanice je v tomto
směru jedna z nejlepších. V roce 2018
se podařilo celkem vytřídit a předat k
dalšímu využití úctyhodných 14 tun
odpadu. Obec Hnanice za to obdržela
od společnosti EKO-KOM, a.s. odměnu v celkové výši 46.430,- Kč. Hlavně
jsme ale o těch 14 tun vyprodukovali
méně netříděného odpadu.

Od voleb v minulém roce nám již funguje nové zastupitelstvo a doufám, že s
námi budete co nejvíce spokojeni. V
současné době se již dokončila oprava
sjezdu a komunikace kolem Šárového
lesíku až do Sklepní ulice. Podařilo se
nám na to získat dotaci ze Státního
fondu pro životní prostředí ve výši
2.000.000,- Kč, což je maximum co lze
získat. Nezanedbatelnou částkou také
přispěla firma Lenza. Bohužel nebyla
schválena podaná žádost na MMR na
nové dětské hřiště, budeme to ale
zkoušet dále a určitě uspějeme. Na
SFDI máme rozjednanou žádost na
chodníky, tak to snad letos konečně
dopadne a budeme příští rok dělat už i

ty chodníky.
Z dotace JMK měníme vrata na hasičské zbrojnici, tímto děkuji hasičům za
související zednické a jiné práce. Sami
si pak ještě udělají i venkovní fasádu.
Čeká nás také kabelizace v ulici Sklepní, do teď však ještě pořád není jasné,
zda v letošním, nebo příštím roce.
Hned následně se bude řešit nová
komunikace.
Jednáme rovněž s architekty o možnostech oprav kulturního domu, uvidíme, co z toho nakonec vzejde.
Hlavně Vám všem ale děkuji, že se
nám tady společně dobře žije.
Bc. Martin Dvořák.

Mapování Pajasanu Žláznatého v Podyjí
Národní park Podyjí se na veřejnost obrací s prosbou o pomoc s mapováním pajasanu v Podyjí. Jedná se o
cizokrajnou dřevinu, která pochází z Východní Asie. Pajasan Žláznatý (Ailanthus altissima) se nyní řadí mezi
čtyřicítku nejproblematičtějších dřevin světa a do budoucna by mohl vytlačit původní stromy. Pokud zjistíte, že
vám roste na zahradě, ve vinici nebo jiném pozemku pajasan, dejte nám vědět. Informaci zahrneme do probíhajícího mapování výskytu invazních dřevin na území Národního parku Podyjí a jeho ochranného pásma. Pokud
jste již v situaci, že se váš pajasan vymkl kontrole, můžete se na Správu Národního parku Podyjí také obrátit.
Po posouzení na místě můžeme pomoci navrhnout konkrétní řešení situace,“ uvádí p. Stejskal z NP Podyjí.
Detailní popis a další informace naleznete na webových stránkách NP Podyjí. Informace o výskytu pajasanu
prosím zasílejte na e-mail stejskal@nppodyji.cz.

Babské hody 2019

Postupně budou opět
aktualizovány webové
stránky knihovny i facebook. Také bude dovezen nový výměnný fond.
Seznam knížek z tohoto
fondu a informace z
knihovny vám
poté
neprodleně rozneseme
do vašich poštovních
schránek.
Slečně Vendule Hrubé
děkujeme za její dosavadní práci v knihovně
a přejeme jí mnoho
úspěchů v dalším osobním i profesním životě.

Poděkování patří všem členkám Hnanického babince i jejich rodinám za připravení letošního pátého ročníku
této báječné akce, která se každoročně těší oblibě místních i turistů. Členkám souboru to opět moc slušelo a
za secvičené tanečky sklidily zasloužený potlesk. Vydařená byla i večerní ohňová show. K poslechu i tanci
hrála po celou dobu vynikající kapela duo Blue Band. Už teď se těšíme na Babské hody 2020.

Nejbližší kulturní
akce
Setkání festivalů na
Heiliger Steinu
V sobotu 13. července 2019 se v 10:00
hodin uskuteční setkání Hudebního
festivalu Znojmo a spřáteleného festivalu v dolnorakouském Retzu v příhraničním poutním místě Heiliger Stein. K
posezení zahraje Cimbálová muzika
Antonína Stehlíka. Vstup volný.

Marek Jelínek a jeho cesta za snem
Hnaničák Marek Jelínek ml. si jde tvrdě za svým a vyplácí se.
Mnozí z Vás jistě viděli článek o jeho úspěchu na mistrovství
republiky ve sprinterských disciplínách na dráze v Brně. Zde se
stal mistrem republiky v disciplíně keirin na 500 m s pevným
startem a vicemistrem v disciplínách týmový sprint a sprint.
Není to však jediný jeho úspěch, vezmeme to pěkně od začátku. První kolo dostal ve třech letech a první závody si vyzkoušel v osmi, to se psal rok 2011. V 9. letech už se aktivně účastnil závodů v jihomoravském kraji, kdy se mu poprvé podařilo
vyhrát seriál závodů horských kol pro děti Znojemský VZP
Cup, který pak vyhrál ještě v letech 2015 a 2017. Na konci
roku 2012 okusil poprvé i cyklokros (silvestrovský cyklokros v
Šatově), kde obsadil hned 2. místo. V roce 2013 (10 let) jej
čekaly vybrané závody po celé ČR a zkusil i první zahraniční Steinberg trophy v Rakousku, kde obsadil 2. místo a v následujících letech se mu povedlo tento
závod i 2x vyhrát.

VIII. ZAHRADNÍ GRILL
PARTY Pod hvězdami

Dnes se už pravidelně účastní závodů českého poháru a to jak v silniční cyklistice, tak i v cyklokrosu. Pokud se zrovna nejede žádný závod na silnici, snaží se společně s otcem najít nějaký závod v
terénu na horských kolech.

V sobotu 13. července se v Hnanicích
můžete také těšit na VIII. ZAHRADNÍ
GRIL PARTY pod hvězdami, tentokrát
na téma Speciality na špejli, kterou pořádá Vinařství Josef Kořínek. Párty pod
hvězdami začíná v 17:00 hodin a bude ji
doprovázet živá hudba v podání hudební
skupiny Duo Carmen. Vstupné je dobrovolné.

Marka nejprve trénoval jeho tatínek Marek Jelínek st., později, vzhledem k jeho pracovnímu vytížení, pan Otakar Košťál ze Šatova. Problémem ale byly Markovy dlouhodobé zdravotní problémy
s dýchacím ústrojím, které mu nedovolovaly tak intenzivní tréninky, jaké by si představoval. Začal
tedy opět trénovat se svým otcem, který se mu snažil najít nového trenéra. Zanedlouho se to
podařilo a pod svá křídla si Marka vzal znojemský cyklista Jiří Mikulášek. Za Markovy největší úspěchy lze považovat Author Znovín Cup 2018 - celkově 3. místo, a Lahofer Author Cup 2018, kde
obsadil 2. místo celkově.

Upozornění
Použitý kuchyňský olej
Na ulici Záhumenní je opět umístěna
sběrná nádoba na použité kuchyňské
tuky a oleje, které se do ní ukládají
v samostatných a pevně uzavřených
nádobách, např. PET lahvích. Firma
FRITEX, která sběr tuků a olejů zajišťuje, tyto odpady nabízí po dalším zpracování výhradně k průmyslovému využití. Ty pak končí jako surovina k výrobě
biopaliv nebo jako přísada do paliv a na
bioplynové stanici jako vstupní surovina
k výrobě elektrické energie. Tříděním
těchto odpadů prospíváte ekologii.

Nejmladší obec
na Znojemsku
Ve Znojemském deníku Rovnost vyšel
článek o věkovém složení obcí Znojemska. Naše obec je statisticky
nejmladší obcí tohoto regionu, a to
díky pětině obyvatel do 14 let. Průměrný věk v naší obci je 34,6 let.

Dne 27. května Markovi volal trenér z Favoritu Brno, že by chtěli, aby se zúčastnil Českého poháru v rychlostní cyklistice na dráze v Prostějově a o pouhý jeden den později seděl poprvé na dráhovém kole. Tři dny na to získal v Prostějově 3. místo. Za 3 týdny se konalo mistrovství republiky
ve sprinterských disciplínách na dráze v Brně a tady to byly medailové žně. V disciplíně keirin a
500 m s pevným startem se stal mistrem republiky a vicemistr v disciplínách týmový sprint a
sprint. Momentálně se účastní mistrovství republiky v silniční cyklistice v disciplínách - časovka
jednotlivců, časovka družstev a silniční závod.

Poděkování účastníkům akce Ukliďme Hnanice
Poděkování patří všem, kteří se v letošním roce podíleli na úklidu naší obce v rámci akce Ukliďme Česko. Letos se v Hnanicích uklízelo ve dvou termínech a díky všem, kteří nejsou lhostejní a
přiložili ruku k dílu, je naše obec zase o něco čistší a krásnější. Příjemné bylo i společné posezení
pod obecní pergolou po skončení úklidu. Budeme se na všechny těšit opět příští rok.

