Zpráva z akce „Slavnosti plodů 2016“
Sobota 22. 10. 2016
Libějovice (okres Strakonice, Jihočeský kraj)

V půl desáté ráno započalo na hlavním podiu oficiální zahájení Slavností plodů 2016. Jako první
se slova ujal starosta obce Libějovice Jan Chrt, který pozdravil a přivítal všechny návštěvníky,
dále přivítal hosty a poděkoval hlavním partnerům této tradiční akce. Mimo jiné poděkoval i
Celostátní síti pro venkov (CSV), jako tradičnímu a nepostradatelnému partnerovi nejen této
akce, ale i venkova jako takového. Poté dostala slovo zástupkyně CSV Ing. Kamila Havel
Kupcová. Dále následovaly zdravice čestných hostů např. senátora Karla Kratochvíleho, člena
Rady Jihočeského kraje Pavla Hrocha, předsedy mikroregionu Chelčicko – Lhenického Jiřího
Irala, zástupců Spolku pro obnovu venkova, Sdružení místních samospráv a ostatních pro venkov
důležitých organizací.
Nedílnou součástí Slavností plodů je každoročně soutěž v 5 kategoriích: Jablko roku, Slivovice
roku, Ostatní destilát roku, Pekařský výrobek roku a Cukrářský výrobek roku. V letošním roce
se sešlo 42 vzorků do soutěže o Jablko roku, 6 vzorků slivovice a 9 vzorků ostatních destilátů.
Oproti loňskému ročníku byla velmi silná konkurence v soutěži o pekařský a cukrářský výrobek,
ve které o ten nejlepší soutěžilo celkem 39 výrobků. Hodnotící komise se sešla a vybrala vítěze
jednotlivých kategorií v pátek 21. 10. 2016. Slavnostní vyhlášení soutěže bylo součástí hlavního
programu Slavností plodů dne 22. 10. 2016. Všechny hodnocené vzorky si mohli návštěvníci
prohlédnout a ochutnat na výstavě ve škole. V prostorách školy byl umístěn první ze tří
informačních stánků Celostátní sítě pro venkov.
Venku u hlavního podia byly umístěny další 2 stánky CSV. Na prvním stánku převažovaly
informační materiály s ukázkou úspěšných projektů z Programu rozvoje venkova (PRV).
Účastníci zde mohli načerpat informace o novinkách v PRV, příp. dalších dotačních titulech
poskytovaných SZIF a jako drobný suvenýr si odnést některý z propagačních předmětů. Na
druhém venkovním stánku CSV byla pro účastníky slavností připravena ochutnávka regionálních
produktů - jablka od místních ovocnářů, teplé ovocné šťávy (Lhenická šťáva a Viko), pečené
čaje, koláče z nedaleké pekárny, a marmelády Vališ. Hlavně v chladných dopoledních hodinách
účastníci akce ocenili teplý pečený čaj a ohřáté ovocné šťávy. Obsluha na obou venkovních
stáncích byla oblečena do Blatských krojů, což budilo u návštěvníků velký zájem. Děvčata
ochotně zájemců podávala informace o jednotlivých částech Blatského kroje i projektu PRV, díky
kterému mohly být tyto Blatské kroje nakoupeny.
Mimo jiné Jihočeská televize odvysílala krátký spot, který zachytil báječnou atmosféru těchto
slavností.
Zpracovala: Ing. Kamila Havel Kupcová
Dne: 24. 10. 2016

