Vážení přátelé!
Čas se opět nachýlil a zima nám letos
po nezvykle teplém začátku ukázala,
že globální oteplování nemá na naši
hromniční zimu velký vliv. Zkrátka jsme
si užili pořádných mrazů, zamrzlých
a prasklých vodovodů a „těšit se“ můžeme
na účty za teplo. Po všech těchto
peripetiích Vám proto nabízíme trochu jinou
zábavu. Již poosmé vykonáme právo
hrdelní nad obecním pašíkem. Vedle toho,
že jde o příležitost se sousedsky pobavit,
bychom rádi znovu ukázali našim dětem, že
ani
klobásy
ani
jitrnice
nerostou
na stromech či v mrazácích v marketech.
Řeznické řemeslo a nefalšovaná chuť
čerstvé, nenastavované a dobře ochucené
zabíjačky jsou dnes na ústupu. Asi bychom
byli brzy hotovi, kdybychom sčítali skutečně
doma chované pašíky v našich obcích. A tak
je to bohužel v celé tzv. rozvinuté Evropě. I
to málo, co ještě zbylo, by rádi někteří
horlivci svázali předpisy, nařízeními,
hlášeními atd. Zkrátka a dobře – jíst mdlou
hmotu, kde maso je nastaveno sójou a navíc
v umělém střevě je z pohledu byrokrata asi
lepší než pochutnat si na ochuceném
kousku z doma vychovaného pašíka. Ať se
každý rozhodne. My Vám v sobotu 11.
března nabízíme to druhé. V letošním roce
čuníkův den D opět vylepšíme tím, že
zabíjačkové speciality připravíme již den
dopředu (z druhého prasátka), takže

bude možné si již od samotného rána
vedle sledování práce mistra řezníka
umastit bradu jitrničkou či jelitovým
prejtem, ohřát se nefalšovanou prdelačkou
atd. Anebo vydržet a prostě si počkat až se
vytáhne z kotle. Věříme, že vedle účasti se
většina z Vás blýskne řetízkující slivovicí
či domácí buchtou, takže bude společně
v teple vyhřívaného stanu, či venku u
řezníka a kotle o čem diskutovat. A
nezapomeňte vzít děti či vnoučata, ať
poznají, co bylo součástí zimy většiny
místních usedlostí.

Kde?
V areálu TJ Sokol bude vše potřebné pro
řezníka i pro příznivce zabíjačkových
dobrot.
A co pašík?
Máme! – Již se těší ve chlívku.
A kdo ho pošle do prasečího nebe?
Naši kamarádi myslivci
A to na něj budou sami?

A nyní již pár konkrétních informací:
Určitě ne – pomoc nabídli kluci
a holky Sokolíci.
Pro koho?
Pro všechny, kteří na vesnické zabijačky
vzpomínají, chtějí ukázat dětem, co
neodmyslitelně patřilo k vesnickému
koloritu, ale i ty, kteří si chtějí jen
sousedsky poklábosit, dát si štamprličku
či horký čaj, a pak třeba i kousek
vařeného ucha, ovaru, jitrničky atd.

Kdy?
V sobotu 10. 3. 2018 od 8:00 hodin.

A to vše jen tak?
To také ne. Atmosféru zpříjemní
harmonika paní Helisové z Kunčic
a základní podmínka vstupu – u pánů
domácí pálenka, u dam upečená domácí
dobrota. Je však možné, že někdo
nepálí a peče jako v té vánoční písni –
„naše teta peče léta…“. Ti jistě zváží,
že není možné přijít s prázdnýma
rukama a 100,- Kč – příspěvek Sokolu
na činnost pro ně nebude překážkou.

Pozvání na mažoretky
Vážení občané, přátelé mažoretkového
sportu, krásných děvčat a žen!
Již po šestnácté Vás zveme na soutěžní
přehlídku krásy a elegance.

Bělotínský pohár
III. ročník soutěže O pohár starosty
obce
Soutěž je zařazena do projektu Šance
talentům v soutěžní sezóně 2018
Mistrovství ČR v mažoretkovém sportu.
Termín: sobota 10. března 2018, 10:00
Místo konání: tělocvična ZŠ Bělotín, č.p. 2
Pořadatel: Obec Bělotín, Základní škola
a Mateřská škola Bělotín, Česká
federace mažoretkového sportu Praha
Vstup pro soutěžící hlavním vchodem
budovy školy.
Vstup pro veřejnost po schodišti od
dětského hřiště.

Druh soutěže: nepostupová soutěž s
výběrem talentů
a) formace - sólo, duo-trio (baton,
pom-pom, flag)
b) formace – mini 4-7 členů (baton,
pom-pom, flag, mix)
c) skupiny 8-25 členů (baton, pompom)
Věkové kategorie:
a) littlekadetky 4 - 7
b) kadetky 8 – 11 let
c) juniorky 12 – 14 let
d) seniorky 15 – 26 let
e) grandseniorky 26 a více let

Pozvánka na

IX.
přátelské setkání
u příležitosti výkonu
hrdelního práva nad
nešťastným pašíkem
Sobota 10. března 2018
od 8 hodin

Vstupné: nevybírá se
Občerstvení: bufet v objektu školy samostatný vchod ze strany od
dětského hřiště

NOVINKA!
Vystoupení věkové kategorie (rodiče a
přátelé mažoretkového sportu starší 26
let) GRANDSENIORKY, možná najdete
inspiraci.

Areál TJ Sokol Bělotín
Více informací na
http://majorestport.cz

