
Kalendář kulturních, sportovních a společenských akcí 

v Hnanicích v roce 2017  
                                         

(Jedná se o předběžný seznam, který se v průběhu roku bude doplňovat a upravovat) 

 

➢ 07.01.2017 – Tříkrálový koncert (farnost Hnanice) 

Koná se od 18.00 hodin v kostele sv. Wolfganga v Hnanicích. Vystoupí Znojemský komorní 

orchestr, sbor od sv. Kříže a sólisté pod vedením jáhna Williho Türka. Vstupné dobrovolné, 

po koncertě bude přichystáno kvalitní svařené víno. 

 

➢ 18.02.2017 – Tvoření k maškarám (Spolek Wolfgang) 

Tvoření se uskuteční v zasedací místnosti obecního úřadu od 16.00 do 17.30 hodin. 

 

➢ 25.02.2017 – Maškaráda (Spolek Wolfgang) 

Maškarní rej se bude konat v sobotu 25. února 2017 od 15.30 hodin v kulturním domě v 

Hnanicích. Připraven je bohatý program: vystoupení dětí z tanečních kroužků, hudební rej, 

soutěže, fotokoutek, odměňování masek a občerstvení. Vstupné je pro všechny masky 

zdarma, pro ostatní vstup při zakoupení škrabošek za 30,- Kč. 

 

➢ 11.03.2017 – Tvoření (Spolek Wolfgang) 

Zasedací místnost obecního úřadu. 

 

➢ 18.03.2017 – Sportovní odpoledne (SDH Hnanice) 

Sportovní odpoledne proběhne v KD a místním fotbalovém hřišti. 

 

➢ 08.04.2017 – Od pramene potoka Daníže k hnanickým sklípkům ( KČT – Znojmo) 

Pochod, memoriál Karla Tuny 2017, pořádá KČT Znojmo ve spolupráci se Svazkem 

znojemských vinařských obcí Daníž, OÚ Hnanice a Znovínem Znojmo. Start pochodu je 

od 08.30 do 09.30 před obecním úřadem Hnanice. 

 

➢ 08.04.2017 – Ukliďme Hnanice (Obec Hnanice) 

Jedná se o úklidovou akci v rámci celorepublikového projektu Ukliďme svět, ukliďme 

Česko. Uklízet od odpadků se bude obce Hnanice a blízké okolí v době od 14.00 do 17.00 

hodin. Sraz je u pohostinství Christl. 

 

➢ 08.04.2017 – Tvoření (Spolek Wolfgang) 

Zasedací místnost obecního úřadu. 

 

➢ 14. – 15.4.2017 – Hrkání před Velikonocemi (Spolek Wolfgang) 

Velikonoční hrkání je stará tradice, která od čtvrtečního večera až do sobotního poledne 

nahrazuje zvony, které v té době v kostelích na celém světě nezvoní. 

 

➢ 22.04.2017 – Rybářské závody jednotlivců (Místní rybářský spolek) 

Místní rybářský spolek Hnanice zve všechny rybáře i nerybáře na "Rybářské závody 

jednotlivců". 

 

 

 



2 
 

➢ 22.04.2017 - Den Znovín Walkingu (Znovín Znojmo) 

Tradiční Den Znovín Walkingu se letos uskuteční 22. dubna 2017. Přijeďte k nám a 

zúčastněte se této oblíbené outdoorové akce, která si rok od roku získává stále více 

příznivců. Během vycházky, jejíž náročnost si sami zvolíte, ochutnáte na dvou stanovištích 

osm různých vzorků vín. Registrace proběhne mezi 9.00–11.00 hodinou na fotbalovém 

hřišti v Hnanicích. 

 

➢ 30.04.2017 - Stavění máje (Obec Hnanice, SDH) 

V neděli 30. dubna 2017 se na filipojakubskou noc uskuteční tradiční stavění máje. Začátek 

je naplánován na 17.00 hodin u kostela sv. Wolfganga v Hnanicích. Připravena bude 

uzenina z udírny za symbolickou cenu, točené pivo a limonáda budou zdarma. 

 

➢ 01.05.2017 – Prvomájový průvod 

Jedná se o recesistický průvod v uniformách a dobových kostýmech obcí Hnanice. Sraz 

účastníků je v 10.00 hodin před pohostinstvím Christl. 

 

➢ 06.05.2017 – Den otevřených sklepů Hnanice (místní vinaři) 

Návštěvníkům se v sobotu 6. května 2017 již pošesté naskytne jedinečná možnost navštívit 

soukromé sklípky místních obyvatel, ochutnat vína nového ročníku a zažít pravou 

moravskou atmosféru. Akce se koná ve Sklepní uličce v Hnanicích v době od 10.00 do 

18.00 hod. 

 

➢ 13.05.2017 – Tvoření ke dni Matek (Spolek Wolfgang) 

V zasedací místnosti obecního úřadu. 

 

➢ 03.06.2017 – Kácení máje a dětský den (Obec Hnanice, SDH) 

V sobotu 3.6.2017 se od 17.00 hodin uskuteční u kostela sv. Wolfganga tradiční kácení 

máje. Zdarma se bude točit pivo a limonáda pro děti.  Uzeniny z udírny se budou prodávat 

za symbolickou cenu. Přijďte se podívat, jak se podaří ruční pilou pokácet a na správné 

místo nasměrovat a položit naši májku. 

 

➢ 10.06.2017 – Tvoření (Spolek Wolfgang) 

Zasedací místnost obecního úřadu. 

 

➢ 16. – 17.6.2017 – Kaprmaraton (Místní rybářský spolek) 

Místní rybářský spolek pořádá ve dnech 16. - 17.6.2017 již XIV. ročník oblíbeného 

kaprmaratonu. Závod se koná na rybníku v Hnanicích, závodí se ve dvou až tří členných 

týmech v omezení tří prutů na jeden tým. Soutěžit se bude o ceny a poháry v pořadí 1. – 3. 

místo a nejtěžšího uloveného kapra. 

 

➢ 24.06.2017 - Hnanická vinná stezka po vinicích v Národním parku (místní vinaři) 

Pro návštěvníky „Hnanické vinné stezky“ bude připraven bohatý vinařský a kulturní 

program spojený s degustacemi a prohlídkou Hnanických vinic a místních sklepů. 

Návštěvníci se na vinné stezce vedoucí přes významné viniční tratě obce Hnanice seznámí 

s víny, které budou přímo ve vinicích prezentovat místní vinaři. Vinaři zároveň hosty 

seznámí se základními tématy vinohradnictví a vinařství, přiblíží tak i názorně Hnanický 

terroir – souznění vinic s přírodou Národního parku Podyjí. Vinařská stezka bude 
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zakončena ve Sklepní uličce v Hnanicích, kde bude možné zakoupit vína ve sklípcích 

jednotlivých vinařů. 

 

➢ 01.07.2017 – Vinařská 50 Author Znovín Cup (Znovín Znojmo)  

18. ročník cyklistického závodu Vinařská 50 Author Znovín Cup se uskuteční v první 

prázdninovou sobotu, tj. 1. července 2017. 

 

➢ 01.07.2017 – Babské hody (Spolek hnanický babinec) 

Spolek HNANICKÝ BABINEC všechny srdečně zve v sobotu 1. července 2017 na třetí 

Babské hody. Začátek je v 15.00 hodin u kostela sv. Wolfganga, při nepříznivém počasí v 

místním kulturním domě. Občerstvení zajištěno, vstupné dobrovolné. V případě 

nepříznivého počasí se celá akce uskuteční v kulturním domě v Hnanicích. 

 

➢ 08.07.2017 – Dětská hasičská soutěž (SDH Hnanice) 

 

➢ 08.07.2017 – fotbalové utkání svobodní x ženatí (Obec Hnanice) 

Tradiční utkání pro dobrou náladu mezi svobodnými a ženatými z naší obce. 

 

➢ 29.07.2017 – Letní Wolfgangovy trhy (Spolek Wolfgang) 

 

➢ 12.08.2017 – Noční hasičská soutěž (SDH Hnanice) 

 

➢ 26.08.2017 – Dětský den, ukončení prázdnin (Myslivecký spolek Daníž a Hnanický 

babinec) 

Akce se uskuteční na fotbalovém hřišti, v případě nepříznivého počasí v kulturním domě.  

 

➢ 30.08.2017 – Ukončení letních prázdnin (SDH Hnanice) 

 

➢ 23.09.2017 – MTB Vinice Hnanice (Vinařství Vinice – Hnanice) 

Čtvrtý ročník klasického závodu horských kol na rozhraní Národního parku Podyjí je určen 

především pro závodníky amatéry se zájmem využít své horské kolo pro jízdu v terénu mezi 

vinicemi s průjezdy přes méně známa místa s výhledem do okolí a jedinečnou přírodu. 

Opravdová jízda terénem a téměř nedotčenou krajinou v blízkosti Národního parku Podyjí 

se vrací k počátkům Cross country. 

 

➢ 23.09.2017 – Svatováclavské slavnosti (Vinařství Vinice – Hnanice) 

V areálu Hotelu Vinice Hnanice proběhne v sobotu 23. 9. 2017 od 14.00 hod. již 5. ročník 

vinařských slavností, kde představí vinaři z Hnanic svá vína ročníku 2016. Během celého 

odpoledne bude hrát cimbálová muzika, proběhnou vinařské soutěže, bude se péct chléb a 

o děti bude postaráno v dětských dílnách. 

 

➢ 07.10.2017 – Dýňování (Spolek Wolfgang) 

Hnanický spolek Wolfgang Vás srdečně zve na "Dýňování". Začíná se v sobotu 7.10.2017 

v 15.00 hodin na náměstí sv. Wolfganga v Hnanicích. Nejdříve se u kostela budou vyřezávat 

a zdobit dýně. Všechno bude nachystané, můžete si však donést svoji dýni, nářadí na dlabání 

a zdobící prvky. 
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➢ 21.10.2017 - Svatohubertská mše svatá (Myslivecký spolek Daníž) 

Mše svatá bude sloužena ke cti sv. Huberta, patrona myslivců a lesníků. Svatohubertská 

mše se bude konat v sobotu 21.10.2016 v kostele sv Wolfganga v Hnanicích. Odsloužena 

bude za doprovodu trubačů SLŠ Písek a uskuteční se k poctě české myslivosti a přírody, za 

živé i zemřelé myslivce a lesníky. 

 

➢ 28.10.2017 – Podzimní Wolfgangovy trhy (Spolek Wolfgang) 

 

➢ 11.11.2017 – Svatomartinské slavnosti (Vinařství Vinice – Hnanice) 

Místní vinaři a Obec Hnanice všechny srdečně zvou na Svatomartinské slavnosti 

v Hnanicích, které se konají v sobotu dne 11.11.2017. Slavnostní zahájení se bude konat v 

podání Spolku přátel hroznové kozy u kostela sv. Wolfganga. Budete moci ochutnat mladá 

vína místních vinařů a husí speciality. Během slavností bude vesnicí procházet krojovaná 

chasa, která bude zvát k večerní zábavě.  

➢ 11.11.2017 – Martinské krojované hody (SDH, Obec Hnanice) 

Tradiční krojované hody v obci Hnanice. Ve 12.00 hodin starosta obce předá krojovaným 

hodové právo a následovat bude průvod obcí a zvaní na večerní zábavu, která začne ve 

20.00 hodin v KD. 

 

 

 

➢ 16.11.2017 – Lampiónový průvod (SDH, Obec Hnanice) 

Sraz je u kostela sv. Wolfganga v 17.00 hodin a doporučenou výbavou je lampión a dobrá 

nálada. Vzít si můžete buřty na opékání a pro odvážné děti bude připravena stezka odvahy. 

 

➢ 17.11.2017 – Akce ke státnímu listopadovému svátku (Spolek Wolfgang) 

 

➢ 02.12.2017 – Adventní Wolfgangovy trhy (Spolek Wolfgang) 

 

➢ 02.12.2017 – Zahájení Adventu v Hnanicích (Obec Hnanice, SDH) 

V sobotu 2.12.2017 se od 16:30 hodin uskuteční slavnostní rozsvícení vánočního stromu u 

kostela sv. Wolfganga v Hnanicích. Symbolicky bude také rozsvícena první svíce na 

adventním věnci. Vystoupí děti z MŠ Hnanice, ZŠ Šatova a mladí hasiči. Připraveno bude 

svařené víno, čaj a klobásy z udírny. Všechny děti dostanou dárkový balíček. 

 

➢ 26.12.2017 – Betlém (Spolek Wolfgang) 

 

 

Případné doplnění a opravu zveřejněných akcí, nebo žádost o zveřejnění nové akce zasílejte na 

starosta@obechnanice.cz.  

mailto:starosta@obechnanice.cz

