Slavnosti plodů a Ovocnářský jarmark 2017 v Krtelích – vyhodnocení.
Ve dnech 21. – 22. října pořádal náš Mikroregion Chelčicko – Lhenický a obec Malovice již 15. ročník
Slavností plodů a 9. ročník s nimi již neodmyslitelně spojeného Ovocnářského jarmarku. Za ta léta již
máme jako pořadatelé bohaté zkušenosti s pořádáním takovéto velké akce, která již dávno svým
významem přesáhla hranice našeho malého regionu. Tou nejzásadnější podmínkou pro zdařilý
průběh zejména sobotního jarmarku jsou však vždy aktuální klimatické podmínky. Podle přízně
počasí pak za sebou již máme vyloženě nepovedené ročníky (Truskovice 2012, Chelčice 2014).
Všechny ostatní ročníky již můžeme řadit alespoň z tohoto pohledu mezi ta vydařené. Letos v Krtelích
to však vyšlo nad očekávání, takové typické teplé babí léto a ještě tzv. za pět minut dvanáct, protože
hned v neděli v noci začalo pršet. Bez ohledu na počasí můžeme však po každém ročníku konstatovat,
že organizačně se vždy jednou za šest let jedná o prestižní událost v životě každé dané obce našeho
regionu a její spolky a aktivní občané do ní dávají maximum své invence a volného času. Za to mají
náš obdiv a poděkování. Nejinak tomu bylo letos v Krtelích. A snad právě s ohledem na splnění první
podmínky ohledně pěkného počasí bylo zvládnutí připraveného programu a jedné z nejvyšších účastí
návštěvníků, kterých bylo na dva a půl tisíce, je potřeba před pořadateli smeknout dvojnásob uctivě.
Protože jsem tak nemohl učinit veřejně z důvodu souběžně probíhajících voleb a své kandidatury na
jedné z kandidátek přímo na místě, činím tedy tímto článkem ex post. Obzvláště bych chtěl zdůraznit
profesionalitu a flexibilitu pořadatelů – místních hasičů z SDH Ktrely. Jejich nasazení a kázeň byly
téměř vzorné. V ne poslední řadě před slavnostmi opravili budovu bývalé prodejny, své klubovny a
poskytli ji pro hodnocení soutěží a zajištění zázemí pro pořadatele a hosty. Další pochvalu zaslouží i
pracovníci obecního úřadu v Malovicích v čele s panem starostou Pasákem, kteří zvládli zajistit akci i
v souběhu s probíhajícími volbami do Poslanecké sněmovny. V neposlední řadě bych chtěl
vyzdvihnout i tři ženy, které mne mezi ostatními pořadateli zaujali. Každá z nich výrazně svým
způsobem přispěla ke zdárnému průběhu celé akce. První byla paní Marie Hradilová, která má spolu
s ostatními pomocníky zásluhu na perfektním aranžmá výstavy výpěstků v kulturním domě. S touto
paní jsem měl možnost se setkat již několika předchozích ročnících (Jáma, Malovice) a vždy to
naaranžovala perfektně. Letos to pro ni bylo i s ohledem na zdravotní stav určitě složitější. Druhou je
pak paní Milada Vopálková, kterou místní dosud příliš neznali. Paní Vopálková je pracovnicí naší
Místní akční skupiny Rozkvět ve Lhenicích a je pro náš mikroregion takovou dobrou duší a
významným pomocníkem, zejména v oblasti čím dál složitější administrace našich bohatých aktivit ať
už v rámci svazku nebo jednotlivých obcí. V Ktrelích jí za nás starosty poděkoval veřejně kolega Luboš
Bárta a já se tedy připojuji nyní. V ne poslední řadě patří mé poděkování i paní Ivaně Pasákové, která
se spolu s dalšími po oba dva dny vzorně starala o páteční průběh hodnocení soutěží a zázemí
v sobotu pro všechny pořadatele a hosty.
Ano, našli se i nějaké chybičky ve scénáři a museli jsme improvizovat v programu zejména například
s ohledem na probíhající přímý přenos Českého rozhlasu České Budějovice ale věřte, že to nebylo
v žádném případě záměrem a omlouvám se za to i já. Tady si dovolím podotknout obligátní „ kdo nic
nedělá nic také nezkazí“ nebo „ po bitvě každý generál“ a „ kdo chce najít vždy najde“. Nicméně za
sebe bezprostředně ale dnes i s odstupem času mohu konstatovat, že jednoznačně převažují kladná
hodnocení letošních Slavností plodů.

Moje poděkování tak nepatří jenom výše zmíněným ale i spoustě dalších pořadatelů, partnerů, kteří
akci podpořili, interpretů, místním ovocnářů, producentů a samozřejmě i hojným návštěvníkům.
Těším se proto spolu s Vámi 20. října 2018 na příští ročník Slavností plodů opět do osvědčené místní
části Mičovic Jámy.
Jiří Iral předseda Chelčicko – Lhenického mikroregionu, dobrovolného svazku obcí.

