VIII. Otické zelné slavnosti
2018

Vážení spoluobčané,
Opět nastal čas příprav zelných slavností, letos už po osmé..
Osmý ročník bude ve znamení změn v místě konání, tedy se spoustou
improvizací. Nemáme k dispozici louku u pekárny, ze které se rodí nový park.
Samozřejmě se ale budeme snažit, aby kvalita služeb zůstala minimálně stejná.
Přijede výprava hostů z polských Borek Wielkich, slovenských Čechyniec
a možná i maďarské Vilonye. Poprvé po sedmi ročnících nebudeme letos
organizovat kuchařskou soutěž. Důvod je jednoduchý a je jím malý zájem
aktivně se účastnit soutěže. Organizovat soutěž pro tři, stále stejné zájemce není
atraktivní pro soutěžící, ani porotu. Více větších změn neočekáváme, ale
budeme rádi, když naše úsilí podpoříte dobrým nápadem klidně i letos. Víme,
že je potřeba slavnosti každým rokem o něco obohatit, měnit, ale nových a
dobrých nápadů není nikdy dost.
Srdečně Vás jménem vedení obce, všech organizátorů, obecních spolků a
dobrovolníků zvu na

VIII. Otické zelné slavnosti
Vážení spoluobčané, každý z Vás se může zapojit do reprezentace obce a
projevit svůj vztah k Oticím. Pro mnohé je výzdoba Otic už tradiční milou
povinností, ale věřím, že se k nám přidají i další občané, aby obec rozkvetla
ještě více než v jiné dny. V tomto „zelném zpravodaji“, jak mu pracovně říkáme,
se dočtete jak se aktivně slavností zúčastnit.Jako každý rok se můžete zapojit do
pomoci formou úklidu obecních prostor před svým domem, zaparkováním
vozidel na své pozemky. Od čtvrtku 13. 9. 2018 bude u kulturního domu
dostatek rostlinného materiálu pro výzdobu plotů. Stačí přijít a potřebné si
vyzvednout. Barevnou stužku nebo krepový papír jistě doma každý má a na
úřadu bude také zásoba připravena. Budeme zdobit i veřejné plochy, tudíž
bude dobrá každá ruka. Zdobící práce bude organizačně řídit Jan Weiss. Kdo má
doma historické předměty typu cepy, trakaře, máselnice, může je
zakomponovat do výzdoby před svým domem. Chceme tak navázat na
předešlé ročníky, kdy byla obec krásně vyzdobena, což jste ocenili Vy i hosté.
Projekt je spolu inancován Evropskou unií, konkrétně z programu
Fondu mikroprojektů 2014-2020 v Euroregionu Silesia INTERREG V-A Česká
republika – Polsko.
Pozvěte na slavnosti své rodinné příslušníky, známé a přijďte se podívat
co pro Vás organizátoři akce s podporou obecních spolků připravili. I letos
vyhodnotíme návštěvníka z nejvzdálenějšího místa. Přihlásit jej můžete
na stánku obce.
Vladimír Tancík
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Program

Pochod dechové hudby obcí
Pochod dech.hudby a mažoretek
Zahájení VII. Otických zelných slavností
-

přivítání Ženským pěveckým sborem Otice (ŽPS),
zahajovací projev starosty obce, zdravice hostů,
ocenění občanů obce,
požehnání slavnostem a zemědělcům
vystoupení dětí
pietní akt u pomníku obětem válek
statická prezentace techniky

Vystoupení Slovácké muziky-Muzikanči-z.s.
Vystoupení profesionálního kuchaře
Prodej produktů lidových řemesel a výrobců potravin
Další doprovodné výstavy:
- moderních strojů na zpracování zelí,
- výstava mopedů
- expozice historických fotografií
- prezentace MS Hvozdnice Otice
- ukázka historických rolnických potřeb
muzea Slezský venkov

Doprovodné akce:
- skákací hrad,kolotoč.....
- malování obličejů,
- dětské atrakce,
- šlapání zelí,
- malování sádrových odlitků

Vyhlášení výsledků soutěží dětí a dospělých.
Odpolední kulturní program:

Vystoupení ŽPS Otice, hudební skupiny Druhá náhoda

Večerní kulturní program:
Diskotéka pro děti a rodiče na zahradě kulturního domu
Diskotéka pro dospělé
Ohňostroj

Tento program se může měnit v závislosti na počasí a možnostech vystupujících.
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