X. OTICKÉ
ZELNÉ SLAVNOSTI

19. září 2020 v 11:00 hodin

Vážení spoluobčané,
letošní Otické zelné slavnosti měly být nejen tradiční, ale také v duchu oslav jejich
desátého výročí. Leč okolnosti jsou takové, že ještě v druhé polovině srpna nemáme
tušení, zda se vůbec uskuteční. Ještě nikdy jsme nebyli v podobné situaci a snad je to
naposled.
Nad slavnostmi v roce 2020 převzal osobní záštitu ministr zemědělství Miroslav Toman. Je to za 10 let podruhé, kdy ministr zemědělství převzal záštitu, poskytnul malou
dotaci a slíbil, že do Otic přijede.
V uplynulých letech jsme překonali sucho a neúrodu, jindy nám pršelo. Vždy jsme
ale organizaci akce zvládli, tak věřím, že budeme úspěšní i letos. Naše spolky, Zemědělský podnik Otice, a. s., dobrovolníci, a především hosté si zaslouží trochu štěstí. My
ostatní pak trochu kultury.
Letošní slavnosti mají mít jedno velké zpestření v podobě souběžně konaného Mistrovství České republiky a středoevropských zemí v orbě. Netradičně nepůjde o Mistrovství Evropy, protože Covid 19 zasáhnul celou Evropu, oráče nevyjímaje. Klání oráčů
se uskuteční na polích mezi Oticemi
a Opavou. Jako obec jsme převzali záštitu nad jednou z historických kategorií,
a chceme tak navázat na tradici dobré orby v Oticích, kterou reprezentoval trojnásobný Mistr republiky v orbě pan Jan Mikošek.
Za devět let příprav se mi nikdy nepsal „zelný zpravodaj“ tak těžce jako letos, protože
nejistota je horší než špatná jistota. Věřím však, že budeme mít štěstí. Nelze ale vyloučit ani zrušení slavností ze dne na den, nebo změnu programu. Proto žádám všechny
o jistou míru tolerance a pochopení.
Srdečně Vás jménem vedení obce, všech organizátorů, obecních spolků a dobrovolníků zvu na

X. Otické zelné slavnosti
Jako každý rok se můžete zapojit do pomoci. Forem pomoci je hodně. Například
úklidem obecních prostor před svým domem, zaparkováním vozidel na své pozemky. Od čtvrtku 17. 9. 2020 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.
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
starosta

Program X. Otických zelných slavností
19. září 2020
čas

program

Zahájení X. Otických zelných slavností
11:00
11:45

12:00
13:00

- Slezská hymna v podání Ženského pěveckého sboru Otice (ŽPS),
- zahajovací projev starosty obce, zdravice hostů,
- „Vítání“ v podání ŽPS,
- ocenění občanů obce a významných osobností,
- vystoupení žáků ZŠ a ŽPS
- pietní akt u pomníku obětem válek
- prezentace techniky

Vystoupení lidového souboru KOSISKA
- Soutěž občanů a hostů, soutěže a atrakce pro děti.
- Prodej produktů lidových řemesel a výrobců potravin.
- Ukázka kuchařského mistrovství.
Další doprovodné výstavy:
- moderních strojů na zpracování zelí,
- historických zem. strojů, fotografií,
- výstava zvířat Chovatelů drobného
zvířectva Otice
- prezentace výrobků občanů Otic,
- prezentace MS Hvozdnice Otice

14:00
14:30

Vyhlášení výsledků soutěží:

14:30
17:30

Odpolední kulturní program:

17:30

Doprovodné akce:
- kolo štěstí,
- malování obličejů,
- dětské atrakce,
- šlapání zelí,
- ukázka historických rolnických
potřeb muzea Slezský venkov

- „Zelí 100x jinak“
- „Myslivost očima dětí“

Vystoupení ŽPS Otice, Kosiska z Ratiboře, Guláš ze psa a další

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

19:00

Diskotéka pro dospělé

21:00

Ohňostroj

Slavnost bude bohatě zabezpečena stánky s občerstvením,
prodejci tradičních lidových výrobků.
VSTUP NA AKCI PO CELÝ DEN ZDARMA
Vzhledem k charakteru akce nelze vyloučit programové změny.

Soutěž kuchařské zručnosti
Motto: „Ze zelí rychle, chutně, zdravě!“
aneb letos trochu jinak!

Úkolem soutěžících bude

nakrájet dané množství zelí
v co nejlepší kvalitě a co nejrychleji.

Pravidla soutěže:
1. Soutěže se může účastnit občan Otic nebo host starší 15 let a to na vlastní nebezpečí.
2. Soutěže se může účastnit pouze občan, který podá přihlášku do soutěže (písemně
přímo na místě).
3. Soutěž bude probíhat na louce u pekárny. Každý soutěžící obdrží zástěru, nůž, desku na krájení a misku na zelí.
4. Porota hodnotí: rychlost nakrájení, jemnost nakrájení zelí, čistotu pracoviště.
5. Vítězové jednotlivých kol postupují do finále.
6. Vyhlášení výsledků bude ve 14:00 hodin na louce u pekárny a vítězové obdrží hodnotné ceny.
Dalibor Zeman
předseda poroty

