Oslavy 880. let obce Hnojice spojené
s tradičními lidovými hodovými oslavami
Oslavy 880. let obce Hnojice spojené s tradičními lidovými hodovými oslavami proběhly v obci Hnojice
ve dnech 19.-21.8.2011. Touto formou bychom chtěli na tyto oslavy zavzpomínat a zhodnotit je.
V pátek 19.8.2011 proběhlo posezení rodáků a přátel obce s představiteli obce TJ Sokol Hnojice, po
jehož ukončení hrála k tanci a poslechu hudební skupina Beta písně 60. a 70. let. Akce se zúčastnilo okolo
120 velmi spokojených občanů.
V sobotu 20.8.2011 proběhlo slavnostní otevření stálé expozice o historii Hnojic v budově MŠ Hnojice a
slavnostní otevření výstavy v budově OÚ Hnojice. Za vznikem historické expozice, Hnojického „muzea“,
stojí náš kronikář pan Oldřich Pol, který o vznik muzea dlouhá léta usiloval a který celou expozici pro
návštěvníky připravil za pomoci několika ochotných pomocníků.

První dvě návštěvnice výstavy, kronikář pan Pol a starosta pan Místostarosta pan Jurásek, paní Fišerová a starosta obdivují
Kašpárek při otevření stálé historické expozice obce Hnojice
exponáty nově otevřené historické expozice

Výstavu v zasedací síni OÚ Hnojice uspořádala
za pomoci svých přátel a rodinných příslušníků
slečna Lucie Švancerová. Výstava byla pojata
v duchu různých úhlů pohledu na naši obec a
okolní krajinu a byla doplněna krásnou expozicí
nočních motýlů.
Muzeum v budově MŠ navštívilo během soboty a
neděle asi 350 návštěvníků, výstavu na obecním
úřadě přibližně stejný počet.
V průběhu soboty a neděle se také uskutečnily 3
prohlídky kostela Nanebevzetí Panny Marie
s komentářem znalce, jichž se zúčastnilo vždy 2040 zájemců.
Výstava na OÚ

Pohled do kostela

Sobotní program pokračoval fotbalovým odpolednem, kdy se na místním hřišti vystřídalo cca. 200
fanoušků. Fotbalový program byl poněkud ochuzen, neboť tým mužů nad 50 let ze Šternberka
z neznámých důvodů na svůj zápas nepřijel. Velkým zklamáním však byla především neúčast týmu
Štěpánova, díky které se nemohl uskutečnit tradiční hodový fotbalový zápas „starých pánů“. Jediným
odehraným zápasem tak byl soutěžní zápas Hnojice – Drahanovice, který byl gólově velmi bohatý a
skončil výsledkem 0:7. Diváci využili odpoledne především k občerstvení a děti k hojné návštěvě okolo
hřiště stojících kolotočů a dalších dětských atrakcí.

Fotbalové utkání Hnojice – Drahanovice

Dětské atrakce v areálu hřiště

Odpolední program byl v místní sokolovně ukončen divadelním představením divadla Tramtárie nejen
pro děti O pračlovíčkovi, které shlédlo 67 dětí a 19 dospělých diváků.

Divadelní představení O pračlovíčkovi vzbudilo nadšení nejen u dětských diváků, skvěle se bavili i dospělí

Večerní taneční zábavu navštívilo okolo 350 návštěvníků, což je rekordní účast.
V neděli 21.8.2011 začal den sváteční mší.

Hlavní program oslav 880. let obce Hnojice
byl zahájen slavnostním průvodem obcí spojeným s položením květin u nově restaurovaného pomníku
obětem světové války na náměstí v Hnojicích. V čele průvodu šli ve stejnokrojích a krojích zástupci
jednotlivých spolků, nesoucí znak obce a prapory spolků. Průvodu se zúčastnilo zhruba 150 občanů.

Účastníci průvodu se shromažďují u kapličky sv. Floriána v Kukově

Účastníci slavnostního průvodu pochodují obcí

Mužští členové Hagnózka vezou v průvodu děti na žebřiňáku

Od 14. hodin probíhal hlavní kulturní program, letos po mnoha letech na místním hřišti. Během tohoto
programu proběhlo devět vystoupení, na nichž se podílelo 65 účinkujících, a shlédlo jej v průběhu celého
odpoledne a večera více než 600 diváků.. Program byl letos tak bohatý i díky finanční podpoře
Olomouckého kraje, což se projevilo nejen na větším množství kulturních vystoupení, ale také v rekordní
návštěvnosti letošních oslav.

Příchod průvodu na hřiště

Čelo průvodu dorazilo na hřiště

…včetně unavených tahounů z řad členů Hagnózka…

Odpolední a večerní kulturní vystoupení

Poté, co pan Libor Kašpárek, starosta obce, zahájil oslavy, předal slovo moderátorům akce sourozencům Kolářovým

Program oslav z velké části obstaraly taneční soubory občanského sdružení Hagnózek

Tady máme hudební část Hagnózka….

…a tady jsou mladší členové, nastupující generace. Jen chlapců kdyby bylo víc

Velkým zážitkem bylo vystoupení Šternberského pěveckého sboru. Jak je vidět na fotkách, sbormistr i někteří další členové
sboru jsou v hanáckém kroji. Je to proto, že jsou současně členy Hagnózka a nebylo v lidských silách se mezi jednotlivými
vystoupeními ještě převlékat.

Absolventky tanečního oboru Základní umělecké školy Šternberk nám předvedly vystoupení moderního tance…

… a jejich kolegyně předvedly zajímavé vystoupení orientálních tanců

Spokojení diváci nejen sledovali kulturní program, ale také si pochutnávali na skvělém občerstvení … a to až do noci

Hagnózek tančí Hanáckou besedu …

… a pánové z Hagnózku zatančili také vojnu

A závěrem odpoledních vystoupení byl zlatý hřeb a naprostý unikát – Hanácký kankán v podání hezčí části Hagnózka ☺

Večerní program zahájilo vystoupení mladé kapely SEE-MAD, které přivedlo na taneční parket první tanečníky

Potom přišla na pódium skupina Sirius a už se jen tancovalo, zpívalo a veselilo až do slavnostního ohňostroje a dlouho po něm

A tak nám skončily naše hody, tentokráte spojené s oslavami 880. let obce Hnojice. Nezbývá nám nic
jiného, než na tomto místě poděkovat všem těm více než 100 lidem, kteří se na těchto oslavách podíleli
buď jako účinkující, nebo jako pořadatelé. Lidem, kteří obětovali spoustu svého volného času a velké
úsilí tomu, abychom se my ostatní mohli bavit a užívat si skvěle zorganizovaných slavností a mnoha
nádherných kulturních vystoupení. Lidičky, moc děkujeme a těšíme se zase příště.

