
Letošním bramboroqým slavnostem počasí přálo
Jako kaŽdoročně se bělotín-

ští z častnili tradičnÍch záŤi.
jovÝch bramborov]fch slav-
nostÍ v partnerském hesen-
ském HÓchstu. VyloŽeně letní
počasí pŤivedlo na hlavní
náměstÍ v sobotu i neděli vel-
ké mnoŽstvÍ návštěvníkri.

Tradičně veďle sebe nabízeli
své místní produkty zástupci
z partnerského savojského
Montmelién a moravského
Bělotína. Francouzské vÍno
tak o pŤízeĎ soupeŤilo s pŤe-
rovsk m Zubrem, domácí sli
vovicÍ, Valašskfm penicilí.
nem, klobása s bramborem
vaŤená ve víně se utkala s
bramborov mi kneďlíky s
uzenym a švestkami, svateb.
ními koláčky a syroqfmi co-
pánky. Bokem zájmu nezťrsta-
la ani nádherná lučická
jablíčka. A v sledek? Neroz.
hodně. Naše švestkové kned.

lÍky došly jiŽ v sobotu, po ne-
dělním obědě pak obsluhy
obou stánkri svorně oznamo-
valy-nemáme.

K pŤitaŽlivosti našÍ prezen-
tace určitě pŤispěla i student-
ská cimbálová muzika' která
po oba dny pŤitahovala krá-
sou našich národních písní' A
zatimco dospělÍrm hudba do-
kreslovala pťíjemnou piv-
někneďÍkovou pohodu, děti,
sedici na zemi, nevěŤícně sle-
ďovaly paličky cimbalisty, ale
i ostatní muzikanty.

Součástí návštěvy bylo tra-
dičně i poznáváni regionu _
tentokrát historického
Wertheimu, státního parku
Ftirstenlager, ale i dobrovol-
níky obnovené městské na-
učné stezky. Hasiči stáči]i na-
vŠtívit místní moderní po.
žárni zbrojnici, další pak au.
tosalon ve Frankfurtu. Spo-

lečné setkání v katolickém
domě bylo završenÍm pŤÍjem.
néhovíkendu.

JiŽ nyní je naplánována ná.
vštěva delegace z H chstu do
BělotÍna a pŤedjednáno pro-
pojení francouzského a čes.
kého partnerství' TakŽe ,,v
květnu 2010 na viděnou v Bě.
lotíně.., znělo pŤi rozloučení.

Zato, Že všechno dobŤe do-
padlo' je tŤeba poděkovat jak
vŠem 25 častnÍk m našÍ ďe.
legace, kteŤí s nasazenim ná.
vštěvu pŤipravovďi a na mÍs-
tě samém odpracovali, ale ur.
čitě také našemu panu faráŤi'
Janu Frantovi, kte4f nás na
cestě doprovázel. Naplnilo se
pŤání _ setkání duchovních a
mše _ bÝvalého bělotínského,
později hÓchstského faráŤe
patera Franze Polaka, kte4i
stálu zrodu partnerstvi.
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