Dýně 2015
Letošní soutěž dýní se konala v sobotu 10.10. Dopoledne bylo pod mrakem a vcelku chladno, odpoledne na
chvilku dokonce vykouklo sluníčko.
Novinkou tohoto ročníku byla výstavka zeleniny od místních farmářů, která sklidila veliký úspěch. Na příští
rok Zalabákovi přislíbili předvedení receptů z dýní, takže očekáváme vařené vzorky na ochutnání 
Do vlastní dýňové soutěže bylo zařazeno 27 vyřezaných exponátů a 3 dýně velké, na váhu.

Letošní vítězové:
Největší dýně – tady mohutná váha do 200kg bohatě postačila, veliký boj se svedl u dýní mezi 16 a 17 kg:
1. místo Ríša a Robert Ejemovi, 26 kg
2. místo Máťa Fabián, 16,8 kg
3. místo Honzík a Kuba Horákovi, 16,5 kg

Nejhezčí vyřezaná (porota ve složení p. Hromada, p. Kolínský a sl. Zalabáková hodnotila vyřezané dýně):
1. místo Verča Hrubá – labuťka
2. místo Anička Honalová – Kubánec
3. místo Mateřská školka Nedomice – ježek
Miss Sympatie – Lesní muž Verči a Adélky Hrubých

Letos poprvé zvítězila malinká okrasný dýně, kterou Verča Hrubá dozdobila do nádherné a ladné nabutě.

Rády bychom poděkovali:
-

-

mysliveckému sdružení, za zapůjčení areálu včetně poskytnutí dřeva
panu Martinovi Buškovi za půjčení balíků slámy, bez kterých by výstava neměla tu správnou
atmosféru
paní Jozové ze Lhoty za nabídku přírodních výrobků a uspořádání dílničky pro děti
paní Brodské za darování a upečení dortu pro vítěze MISS
paní Petře Šulcové za věnování chryzantém na výzdobu
pekařkám
ZŠ a MŠ Nedomice za vytvoření obrázků k tematické ozdobě areálu a vytvoření exponátů pro soutěž
Místním zemědělcům – panu Jeřábkovi, St. Fabiánovi, J. Cikánovi, J. Zalabákovi, R. Halbichovi, V.
Svačinovi a V. Fabiánovi z Ovčár – za poskytnutí a přípravu vzorků právě sklízené zeleniny do
výstavky
V. Kopeckému za grilování klobás
děvčatům z Copánku a jejich rodinným příslušníkům za přípravu a organizaci akce
všem dětem a rodičům, kteří připravovali dýně pro soutěž

-

návštěvníkům za účast 

Výtěžek z akce – z výtěžku cca 5000 Kč se zorganizuje lampionový průvod na dušičky a zbylý obnos bude
věnován na konto projektu Dětské hřiště, na které neustále hledáme dotaci.

