


 

 

 

Vážení spoluobčané, 

zdravím Vás všechny po dovolených a prázdninách a těším se na vídanou na akcích pořádaných v 

naší obci. 

V měsíci září to bude významná akce – naše hody. 

Jak už všichni víte, skupina mladých lidí, kteří pořádali tradiční rozmarýnové hody v posledních 

letech, vyjádřila přání si poněkud vydechnout a svěřila pořádání hodů do rukou obce. 

Naše zastupitelstvo se rozhodlo využít této příležitosti a pojmout letošní hody netradičně – umožnit 

aktivní účast co největšímu počtu našich občanů, a protože bychom chtěli zase nějak více oslovit i naše 

rodáky a vtáhnout je do současného dění v naší obci, pozvali jsme i je k účasti na hodech v krojích.  

V tomto zájmu zastupitelstvo rozhodlo, že uhradí zapůjčení kroje pro všechny krojované účastníky a 

zajistí celodenní stravování za režijní ceny pro všechny zájemce, aby maximální počet našich občanů

měl čas a chuť se bavit.  

Samozřejmě, že v tomto zájmu bylo nutno i co nejvíce zjednodušit průběh hodů, a proto místo 

obvyklých tří dnů budou využity pouze dva. 

Pátek 29. září bude věnován slavnostnímu vztyčení máje – od 15 hodin za účasti cimbálové muziky a 

od 20 hodin předhodovou zábavu obstará naše místní hudební skupina. 

V sobotu 30. září od 11 hodin bude na place pod májí vyhrávat tradiční hodová hudba Polanka a 

současně bude v přilehlých prostorách k dispozici stravování. Ve 13 hodin zahájíme průvod obcí

zakončený položením kytic u pomníku a poté bude následovat taneční veselice pod májí. Večer ve 20 

hodin v Kulturním sále k taneční zábavě bude hrát skupina Fantazie. 

Protože zájem krojovaných účastníků je poměrně vysoký, bylo nutno vytvořit tři skupiny.  

Deset párů stárků, kteří již nacvičují pod vedením hlavního stárka Radka Císaře svoje vystoupení, 

převezmou hodová práva a za pomoci čtyř policajtů budou určovat hodový průběh. 

Další krojovaní účastníci, kteří mají zájem o aktivní vyjádření, se mohou v neděli 17. září a 24. září

vždy od 13 hodin v Kulturním sále zúčastnit nácviku jednoduchého vystoupení k pobavení a zpestření

průběhu hodů. Zde je počítáno i s dětmi. 

Třetí skupinu tvoří všichni ostatní účastníci v krojích, byť by třeba „pouze“ přišli pod máju. Tato 

skupina není nijak omezena a můžete se k ní hlásit, dokud budou k dispozici kroje, či si je případně

opatřit sami. 

Organizaci hodů má na starosti Martin Vašák (předseda kulturní komise), stravování Petr Nedoma a 

na Obecním úřadu se můžete obracet na Helenu Hurtovou. 

Věřím, že se letošní hody opravdu vydaří a těším se na viděnou. 

Děkuji Vám za dosavadní podporu a spolupráci. 
Ing. František Malý, starosta 


