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       Krajská agentura pro zemědělství a venkov   V Opavě 13. 9. 2014                      

       Moravskoslezský kraj 

 

 Z á p i s 

 
 

ze setkání partnerů Celostátní sítě pro venkov a propagace CSV a PRV na téma:  

 

„Okresní dožínky a Otické zelné slavnosti“ 
 

Řádný program – sobota 13. 9. 2014 

 
Program: 

10:00 - 11:00 Zahájení okresních dožínkových a 4. Otických zelných slavností                                             

- zahajovací projev starosty obce, ocenění občanů obce, pietní akt 

u pomníku obětem válek, vystoupení Ženského pěveckého sboru Otice 

11:30 – 12:00 průvod – jízda zemědělské techniky s komentovaným doprovodem 

 

Celodenní výstava pokrmů ze zelí. Prezentace: výrobků místních zemědělců a producentů, 

Místní akční skupiny Opavsko a Hlučínsko, Celostátní sítě pro venkov, prodej produktů 

lidových řemesel a výrobců potravin a ochutnávka „Regionální potraviny MSK 2014“. 

 

14:00 - 15:00 Vyhlášení výsledků soutěží: výtvarná soutěž dětí z okolních škol, soutěž 

kuchařů, vyhlášení soutěže „Zlatý koláč 2014“ 

 Předání certifikátů regionálním výrobcům 

 „Opavské Slezsko, regionální produkt“  
14:30 - 17:00 Odpolední kulturní program:  

17:00 Večerní kulturní program: Diskotéka pro děti na zahradě kulturního domu 

19:00 Diskotéka pro dospělé 

21:00  Ohňostroj 

 

Další doprovodné výstavy: 

- prezentace Celostátní sítě pro venkov, výstava moderních strojů na 

zpracování zelí, výstava zvířat Chovatelů drobného zvířectva Otice 

a prezentace MS Hvozdnice Otice 

Doprovodný program: 

- soutěž „O zlatý koláč 2014“ – III. Ročník od 10.00 hod. 

                                   - soutěže pro děti – kolo štěstí, šlapání zelí, malování aj. 

                                   - ochutnávka regionálních produktů a kulturní program 
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Průběh jednání:  

 

         Od 9.00 hodin začala ve velkém příprava k zahájení Okresních dožínek a 4. Otických 

zelných slavností v rámci regionálního podzimního ochutnávání.  Každý dům a každý plot 

v obci Otice byl slavnostně ozdoben obilím a klasem kukuřice. Před 10.00 hodinou zahájil 

slavnosti Ženský pěvecký sboru Otice (ŽPS) Slezskou hymnou. Starosta obce všechny 

přivítal, přednesl projev, a ocenil občany obce a své čestné hosty. Po slavnostním uvítání byla 

položena kytice starostou obce, jako pietní akt u pomníku obětem válek. 

 

          Ve velkém stylu od 10.00 hodin probíhala soutěž o nejlepší koláče v regionu Opavsko 

a Ostravsko. Soutěže o nejlepší koláč se zúčastnilo 13 týmů v rámci regionu. Týmy byly 2- 4 

členné musely: 

1. pojmenovat svůj tým 

2. koláče upéct 

3. obhájit jejich kvalitu a svou práci v rozhovoru před odbornou  porotou a veřejností 

 

Cenil se vtipný komentář použití surovin, postupu práce, tajných přísad a receptur atp. Týmy 

prezentovaly výrobky v krojích ve vesnickém stylu s prezentací své obce písní či tancem. Bylo 

použito co nejvíce regionálních surovin – mouka, cukr, povidla, jablka, hrušky, marmelády, 

med, tvaroh, máslo, v neposlední řadě zelí…koláčem pro tuto soutěž byl cukrářský výrobek 

kruhového tvaru do průměru 15cm z kynutého těsta s náplní, zdobený. Každý tým upekl do 

soutěže 150 kusů koláčů v 1 až 4 variantách (náplně, velikost,…) - minimálně 30 ks od 

jednoho druhu, podmínkou bylo, že jeden druh však musel být upečen se zelím. Každý 

návštěvník koláč mohl ochutnat a hodnotil dobrovolným příspěvkem do kasičky u každého 

týmu a tím ohodnotil nejlepší koláč. Výtěžek z těchto  kasiček putoval dětem do mateřské 

a základní školy této obce. Vítězové (odborné poroty i návštěvníků) i ostatní účastníci 

obdrželi věcné ceny. Cenu poroty vyhrál tým Čarodějky ze Slavkova, cenu návštěvníků 

obdržel tým „ Zelařky“ z Otic.  

         V hlavní části oslav po celý den probíhala ochutnávka Regionální potraviny 2014 

Moravskoslezského kraje, kterou domlouvala a prezentovala paní Lenka Rašková s kolegy. 

Zde byla nabídnuta všem návštěvníkům ochutnávka vítězných výrobků letošního roku. Stánek 
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s touto ochutnávkou byl neustále obložen spousta lidmi, kterým byly podávány informace 

k vyhraným výrobkům. Důležité informace o těchto výrobcích se mohli návštěvníci dočíst 

v letáčcích, které byly volně dostupné.  

 
         Od 11.00 hodin proběhl komentovaný průvod zemědělských strojů, který projížděl 

celou obcí. Po tomto průvodu mohli lidé navštívit doprovodné akce a výstavy, ochutnávat 

koláče a naobědvat se, kde byly navařeny pokrmy se zelím. Mezi další doprovodné výstavy 

patřila prezentace Celostátní sítě pro venkov a MAS Opavsko a Hlučínsko s propagačními 

předměty, výstava moderních strojů na zpracování zelí, výstava fotografií, výstava zvířat 

Chovatelů drobného zvířectva Otice, myslivecká výstava a prezentace MS Hvozdnice Otice. 

Doprovodné akce, které provázely slavnosti, byly věnovány také dětem: kolo štěstí, malování 

na obličej, dětské atrakce, šlapání zelí a další. 

 

         Od 14.00 hodin probíhalo vyhodnocování všech soutěží. Byla vyhodnocena soutěž dětí 

základních škol ve výtvarné výchově v rámci okresu, vyhodnocena soutěž „3. ročním O zlatý 

koláč“ a byly rozdány certifikáty k regionálním produktům „Regionální produkt a Opavské 

Slezsko.“  

 

         Tato propagační akce s CSV byla spojená se setkáním partnerů CSV s výměnou 

zkušeností a propagačními materiály CSV. Účelem této akce bylo seznámení veřejnosti 

a zemědělských subjektů s CSV a PRV s podporou a informovanosti spolupráce CSV s MAS 

a obcemi a zároveň s přítomnosti zahraničních hostů. Zpráva o této akci se objevila v tisku, 

před i po akci se spoustou fotodokumentace, pozvánka na tuto akci byla vyvěšena na e-Agri. 

Odhadem se zúčastnilo akce minimálně 2 000 lidí. Finanční náklady na tuto akci poskytla 

CSV, byla to akce na klíč s kompletním zajištěním akce. Položky budou rozepsány podrobně 

k faktuře. Akce Okresní dožínky a 4. Otické slavnosti zelí byla ústřední společenská akce, 

která je úzce spjata s místním Zemědělským podnikem, složkami obce (např. myslivci, 

včelaři, rybáři, hasiči apod.), regionálními prodejci a jejich výrobky a ochutnávkou regionální 

potraviny MS kraje 2014. Touto akcí byla veřejnost informována o CSV a PRV formou 

spolupráce s obcí, MAS a místními zemědělci a prodejci. Veřejnost se touto formou dozvídala 

o spolupráci a zapojení se státní správy do podpory rozvoje venkova a zemědělství, 
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s vytvořením podmínek pro partnerství mezi veřejným a soukromým sektorem. Této akce se 

zúčastnilo cca 2000 návštěvníků, minimálně 30 prodejců tradičního lidového sortimentu 

místních kulinářských specialit. Velkým lákadlem pro všechny byla především ochutnávka 

regionálních potravin MS kraje 2014. Návštěvníci se mohli seznámit se starými i novými 

recepty, které předváděli místní občané. Výsledkem byla spolupráce jak obce, zemědělského 

subjektu i veřejné správy, kde byla vidět spolupráce CSV s MAS, vesnicí, zemědělci 

a veřejností.    

 

         Celou akcí provázel kulturní bohatý program, salva myslivců, vystoupení malých žákyň 

na bubínkách, místní rockové kapely, cimbálové kapely a na závěr proběhla volná zábava 

diskotéka pro děti a dospělé, celou akci završil ohňostroj. Akce byla velmi vydařená, i když ze 

začátku nám příliš nepřálo počasí, přesto návštěvníky akce toto neodradilo a účast byla velmi 

hojná. 

    

Závěr a poděkování účastníkům akce. 

 

Zpracovala: Bc. Markéta Bubíková 

 

 

Schválil: Ing. Bittner Ladislav 

 


