V Bělotíně zabíjeli prase
hnul, ale zase nedělal aŽ moc
velkou radost řeznÍkovi. ,,Na

zabijačku je obecně lepšÍ,
kdyŽ není moc teplo. Lépe po-

tom vše tuhne,.. řekl řeanÍk
Ruda' který se staral o porcovánÍ vÍce než stošedesátiki]o.
vého pašíka. Specialitou zdejšÍobecnÍ zabijačky je i vstupné. Pokud lidé přinesou něja.
ký proviant, nemusí platit ani
korunu. ,,U chlapů je vstup.
n1im láhev domácí pálenky, u
ženzase nějaká domácí nape.

čená dobrota,.. doplnil

úsměvemEduardKavala'

s

Podobná akce nenÍ zajima-

vá jen pro dospělé' ale zejména pro děti. UŽ od ranního za-

čátku se jich okolo řeznÍka i

PoDRUHÉ Pravou obecnízabfiačku si mohti vychutnat v sobotu obyva-

telé Bělotína roto: DeníV Jakub Zeman

Bělotín - Místo fotbalistů si

ve sportovnÍm areálu v Bělotíně dďi v sobotu dostavenÍčko zdejšíi okolní občané,aby
se podívali na obecní zabúačku. Samozřejmě nezůstalo jen
u dÍvání, ale poslouchala se i
pěkná muzika a konzumovala
se dobrá pálenka, aby vše do
Žaludku dobře klouzalo.
UŽ před několika lety byla

tradice obecních zabijaček
zahájena v KunčicÍch a bělotÍnským přiŠlo lÍto, Že podob.
nou akci u nich nemají. Proto

se

v loňském roce pokusili

poprvé ji uspořádat, a

i přes

pár nedostatků se chytila.

,,Dnes jde o druhou domácí

jeho pomocnÍků motala

spousta'
se mi to, ale
''Líbí
prasátka je
mi líto,.. řekl mďý
Tomáš. Po zahájenÍ starostou

obce se uŽ mistr řezník pustil
do své práce' Na výsledcÍch si
odpoledne nebo později doma

pochutnají všichni, kdo na
druhou obecnÍ zabijačku do
ně. Loni jsme poprvé obča- areálu bělotínského hřiště
přišli.
nům ukázali, jak domáci zabi.
uŽ všichni
jačka vypadá, a protoŽe se v klidu ''odpoledne
usedneme u stolů. Bu.
zabijačku zde u nás v Bělotí-

uchytila' rozhodli jsme

se

vše

Ietos opakovat," uvedl starosta

BělotÍna Eduard Kavala.
I počasÍ,které poslední do-

bou občas zazloblo, vyŠlo v
sobotu nádherně' Krásný jar.
ní den, kdy se ani lístek nepo.

de se hodnotit, jak má kdo vy.
páleno, a k tomu konzumovat

spousta dobrot. DůIeŽitá je
právě moŽnost se sejÍt a při
harmonice si v klidu popoví.
dat... sdělil na závěr starosta

obceEduardKavala.

(zem)

