
V Bělotíně na hřišti porcouali pašíka
JAKUB ZEMAN

BěIotín - Místo fotbalistu si
ve sportovnÍm areálu v Bělo.
tÍně dali v sobotu dostavenÍč.
ko zdejšÍ i okolní občané, aby
se podívďi na obecnÍ zabiiač-
ku. SamozŤejmě nez stďo jen
u dÍvání' ale poslouchďa se i
pěkná muzika a konzumova-
Ia se dobrá pálenka, aby vše
do Žďuďku dobŤe k]ouzďo.

UŽ pŤeď několika lety byla
tradice obecních zabijaček
zahájena v KunčicÍch a Bě1o-
tÍnskÍm pŤišlo lÍto, Že podob-
nou akci u nich nemají' Proto
se v loĎském roce pokusili
poprvé ji uspoŤádat' a i pŤes

na pro děti. UŽ od ranního za-
čátku se jich okolo Ťezníka ijeho pomocníkri motala
spousta. ''LíbÍ se mi to, ďe
prasátka je mi líto'.. Ťekl mal1f
Tomáš. Po zahájení starostou
obce se uŽ mistr Ťezník pustil
do své práce. Na vjsledcích si
odpoledne nebo později doma
pochutnají všichni, kdo na
druhou obecnÍ zabijačku do
areálu bělotínského hŤiště

pŤišli. 
''odpoledne uŽ všichni

v klidu usedneme u stohi.
Bude se hodnotit, jak má kďo
vypáLleno, a k tomu konzumo-
vat spousta dobrot. DuieŽitá
je právě moŽnost se sejÍt a pŤi
harmonice si v klidu popovÍ-
dat'.. sdělil na závěr starosta
obce Eduard Kavďa'

rotoga|eÍii naidgte na:
wtw.hraddrydenlkcz

ffi
pár nedostatkri se chytila.
,,Dnes jde o druhou domácí
zabijačku zde u nás v Bělotí-
ně. Loni jsme poprvé obča.
nrim ukázali, jak domácÍ zabi-
jačka wpadá, a protoŽe se
uchytila, rozhodli jsme se vše
letos opakovat,,. uveď staros-
ta Bělotína Eduard Kavala'

I počasi, které poslednÍ do-
bou občas zazlob o, vyšlo v
sobotu nádherně. KrásnÝ
jarnÍ den, kdy se ani lístek
nepohnul, ďe zase nedělď aŽ
moc velkou radost Ťezníkovi.
,,Na zabijačku je obecně lepší'
kdyŽ není moc teplo. Lépe po.
tom vše tuhne,.. Ťekl ŤeznÍk
Ruda' ktenÍ se staral o porco.
vání vÍce neŽ stošedesátiki]o.
vého pašíka. Speciďitou
zdejší obecní zabijačky je i
vstupné' Pokud lidé pŤinesou
nějakÝ proviant, nemusí pla-
tit ani korunu. ,,U chlapri je
vstupn]fm láhev domácí pá-
lenky, u Žen zase nějaká do.
mácÍ napečená dobrota,., do-
plnil s směvem Eduard Ka-
vala.

Podobná akce neni zajima-
vá jen pro dospělé' ale zejmé-
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oBEcNÍ ZABIJAčKA V Bě|otíněsi dali minu|ou sobotu dostaveníčkozdejšíi okolníobčané,abyse podíva|i naobecnízabijačku.3xfoto: Deník/ Jakub Zeman


