
 

Dožínkový den 2013  

      Dožínkový den 2013 pod názvem Podzimní regionální ochutnávání se konal v obci 

Bolatice slunečnou srpnovou sobotu, v kalendáři byl datum 24. 8. 2013. Akce se konala s 

finanční spoluúčastí poskytnuté dotace Ministerstva zemědělství. Organizátory okresního 

dožínkového dne byla obec Bolatice, naše Místní akční skupina Hlučínsko a také se zapojila 

Místní akční skupina Opavsko. 

     Tradici okresního dožínkového dne založila v loňském roce Místní akční skupina Opavsko 

ve Lhotě u Opavy v půvabném areálu U vodníka Slámy. Zde taky vznikla soutěž O zlatý 

koláč – soutěž amatérských týmů z obou částí regionu o nejchutnější a nejvzhlednější koláč.  

     A jak to vlastně v Bolaticích probíhalo? Ti, kteří se účastnili osobně…a že jich bylo 

požehnaně…..prožili den pohody, veselí, milých setkání, dobrého jídla i pití. A těm, kteří se 

z nějakého důvodu nemohli zúčastni - přiblížíme atmosféru pár slovíčky a fotografiemi v naší 

fotogalerii.  

     Okresní dožínková akce byla zahájena malým průvodem od hasičské zbrojnice, který 

pokračoval do kostela sv. Stanislava, kde se konala mše.  Každý dům a každý plot v obci byl 

slavnostně ozdoben obilím. Po mši se všichni vydali do velkého krojovaného průvodu obcí 

s hudebním doprovodem a alegorickými vozy na bolatické hřiště, kde proběhla hlavní část 

oslav. Od 15.45 začala probíhat hlavní část oslav. Ve velkém stylu proběhla soutěž o nejlepší koláče 

celého opavského regionu (míněno území Místních akčních skupin Opavska a Hlučínska) a soutěž o 

nejkrásnější dožínkový klobouk.  

     V soutěži O zlatý koláč 2013 – II. ročník se cenil vtipný komentář použití surovin, postupu práce, 

tajných přísad a receptur atp. Týmy prezentovaly výrobky v krojích a jiných zajímavých úborech ve 

vesnickém stylu s prezentací své obce písní či tancem. Týmy byly hodnoceny ve dvou kategoriích - 

cenu poroty vyhrál tým z Vřesiny, cenu návštěvníků obdržel tým z Oldřišova. Ceny do soutěží 

věnovali členové Místní akční skupiny Hlučínsko. Děkujeme vám!!! 

     Celou akcí provázel kulturní bohatý program, salva myslivců, vystoupení mažoretek, 

Bobrů z Bolatic a na závěr zazpíval Martin Chodúr se svou kapelou. 

Zkrátka – povedený, úžasný den plný zážitků.  

 

     Vaše MAS Hlučínsko. 
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