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Dobrý den, vážení spoluobčané.
Léto je ve své druhé polovině a blíží se naše
Hnojické hody. Letošní hody jsou spojeny
s oslavami 135 výročí založení SDH Hnojice,
který je tak nejstarším spolkem v naší obci.
Na pořádání letošních hodových oslav se
jako každoročně bude podílet mnoho lidí.
Hlavním pořadatelem hodových oslav bude
opět TJ Sokol Hnojice, ale na hodech se
budou podílet i členové dalších hnojických
spolků. Na oslavách vystoupí členové spolku
Hagnózek, ukázku a překvapení pro děti mají
připravenou také naši slavící hasiči, podílet
se na zdárném průběhu hodů bude mnoho
lidí. Z této spolupráce mám velikou radost.
Jsem velmi hrdý na všechny naše spolky.
Spolková činnost v Hnojicích je opravdu
obdivuhodná. Všechny spolky v Hnojicích
aktivně pracují, a to nejen na tom svém
„políčku“, ale pořádají akce i pro nás
ostatní občany i pro zkrášlení naší obce, aby
se nám všem v Hnojicích lépe žilo. O tom, co
vše dělali a co se jim povedlo v letošním roce
se dočtete více ve druhém čísle Hnojického
Expresu, které vyjde v září
Rád bych zde jménem svým i jménem
zastupitelstva naší obce i jménem všech
pořadatelů pozvat všechny občany na letošní
hodové oslavy. Od pátečního večera do
nedělní noci je připraven bohatý sportovní i
kulturní program. Nezbývá nám než si přát,
ať nám letos vyjde počasí a krásně si ty naše
hody užijeme.
Libor Kašpárek, starosta obce

135 let Sboru dobrovolných hasičů
Hnojice
V letošním roce slaví SDH Hnojice 135
let od svého založení. Nejen letošní
Hnojické hody se nesou v duchu tohoto
výročí. Jsou spíše vyvrcholením, jen
připomínkou toho, jak dlouhou historii
mají hasiči v naší obci a jak významným
spolkem stále jsou. Po několika letech
mírného útlumu začali před dvěma roky
opět fungovat, získali nové mladé členy,
jezdí na soutěže, pořádají různé akce,
letos uspořádali i okrskovou soutěž a
oslavu 135 výročí založení SDH. A co je
důležité, nezaměřují se jen sami na sebe
a na svou činnost, ale spolupracují i
s ostatními spolky v naší obci, pomáhají
jim při jejich akcích a podílejí se tak na
bohatém kulturním, sportovním a
společenském životě v naší obci.

Rád bych zde našim hasičům popřál do dalších let jejich činnosti mnoho
vytrvalosti a úspěchů ve všem jejich konání.

Průvod při oslavách 135 výročí založení SDH Hnojice (foto Marcela Vyhnánková)

Slavnostní nástup před okrskovou soutěží v Hnojicích (foto archiv SDH Hnojice)

Družstvo Hnojic na jedné z hasičských soutěží (foto archiv SDH Hnojice)

HODOVÉ OSLAVY HNOJICE 2017
Zveme Vás na tradiční hodové oslavy v Hnojicích, které proběhnou ve
dnech 18. – 20. 8.2017 s tímto programem:
PÁTEK 18. 8. 2017 - neoficiální zahájení hodových oslav
18.00 hodin Přátelské posezení na hřišti – bohaté občerstvení, speciality z grilu a udírny,
po setmění venkovní promítání filmů pro děti i pro dospělé

SOBOTA 19. 8. 2017
14.00 hodin
16.00 hodin
20.00 hodin

Fotbalové utkání bývalých hráčů v kopané Babice - Hnojice
Mistrovské fotbalové utkání Hnojice – Štarnov
Taneční hodová zábava se skupinou „MOTORS rock“

NEDĚLE 20. 8. 2017
12.00 hodin
15.00 hodin

17.00 hodin

Otevření stánku s občerstvením na místním hřišti
Slavnostní zahájení hodových oslav starosty obce Hnojice a SDH Hnojice
Vystoupení kulturního souboru spolku „Hagnózek“, vystoupení Simony Stejskalové
Ukázky hasičů SDH Hnojice a hasičská pěna pro děti
Hodová taneční zábava, k poslechu a tanci hraje skupina „Sirius“

VÝSTAVA – MUZEUM v budově MŠ v Hnojicích –

sběratelská výstava ve stylu retro, hnojická
výročí, výstava obrazů a šperků z polodrahokamů autorky Mileny Kořínkové a obrazů Jana Hubáčka,
fotografií autorů Jany Bajerové a Pavla Čunderleho a portrétů Romany Bajerové

So 19. 8.2017
Ne 20. 8.2017

otevřeno pro veřejnost v době od 12.00 – 18.00 hodin
otevřeno pro veřejnost v době od 10.00 – 20.00 hodin

VINÁRNA „U Floriánka“ v Hnojicích
Pá 18. 8.2017
So 19. 8.2017
Ne 20.8.2017

otevřeno 11.00 – 24.00 hodin
zavřeno / soukromá akce /
otevřeno 11.00 – 20.00 hodin / Hodové menu za 95,- Kč – smažený kuřecí nebo
vepřový řízek + bramborový salát /

Restaurace „Základna“ v Hnojicích
Pá 18. 8.2017
So 19. 8.2017
Ne 20.8.2017

otevřeno 11.00 – 22.00 hodin / smažený sýr v housce /
otevřeno 12.00 – 24.00 hodin / uzená žebra, cigáro a plecko, smažený sýr v housce /
otevřeno 12.00 – 24.00 hodin / uzená žebra, cigáro a plecko, smažený sýr v housce /

Po celou dobu hodových oslav budou na hřišti pouťové atrakce – kolotoče a stánky.
Členové Sokola Hnojice mají připraveno bohaté občerstvení, speciality z grilu a udírny a na
své si přijde určitě každý milovník dobrého jídla, pití a dobré nálady ☺
Těší se na vás pořadatelé této akce – TJ Sokol Hnojice, Obec Hnojice, spolek Hagnózek
a SDH Hnojice

