
Bělotínští Soltoli slavili 60. vÝroěí
za|ožen í TJ Solto l Bělotín

PŤedminulÝ proďouŽen vi.
kend byl pro organizátory i pro
častníky akcÍ, které v rámci

v1fročí sokoli pŤipravili, oprav.
du naročnf' UŽ v pátek si na
hŤiŠtě u školy pŤišlo porovnat
své sÍly pět mistních volejbalo-
vÝch tÝm od školákti pŤes
omladinu až po ty nejstaršÍ
sportovce, hrajÍcÍ pod názvem
,,U konce s dechem".

Zatímco školáci se oéukávali,
mládeŽ bojovala statečně i s do.
spěláky a obsadila 3. mÍsto. Na
pomyslném nejvyššÍm stupni
pravděpodobně dÍky svym
hráčskÝm zkušenostem stanu.
lo pŤekvapivě druŽstvo U konce
s dechem. Po volejbalovém
klání si pak všichni poseděli a
pŤátelsky poklábosili u ohně.
Nechybělo ani zpívání s kyta-
rou.

Sobotni den se nesl ve zna-
meni fotbďovfch zápas . Na
své si pŤišly i děti, pro něŽ or.
ganizátoŤi pŤipravili celou Ťa.
du soutěŽí. Den pak uzavŤela
Cervencová noc, na níŽ si mohli
všichni zďádit s kapelou At.
lantarock.

NedělnÍ ráno mohli zájemci
navštÍvit qfstavu fotogrďiÍ a
trofeji bělotínskfch sportov.
ních klubti i jednotlivcti. V 11
hodin pak v mÍstnim kostele
proběhla mše svatá věnovaná

všem ŽijÍcím i zemŤel m spor-
tovc m. Poté byla v kulturním
domě zahájena slavnostnÍ val.
ná hromada. Členové qÍboru
seznámili 60 pozvan ch hostri s

historií i současnosti organiza-
ce, zástupce oV CSTV PŤerov
MUDr. Michď Chromec pŤedď
vyznamenáni aktivním člen m
ataké pŤÍznivcrim TJ.

Starosta obce Eduard Kavala
pŤedal pamětní list obce a po.
děkovď sportovc m, kteŤí šÍŤí
jméno obce na poli sportovnÍm'
Byli to Denisa Biskupová (2. vi-

cemiss aerobic junior 2008 a
miss sympatie České a Sloven-
ské republiky 2008), Pavel Drá-
pal (9. v běhu na 1500m na para-
lympiádě v Sydney)' Adam
JestŤebsk;i (člen širšÍ reprezen-
tace ČR v judu), Barbora
JestŤebská (reprezentantka ČR
vjudu).

Po sla'rnostním obědě násle.
dovalo posezeni s ochutnávkou
vina a se zpěvy dvaceti zvuč.
nych hlas krojovaného muŽ-
ského pěveckého sboru PANI-
HAJ HYSLY pod odbornyfm ve-
dením sbormistra Tibora Skal-
ky. PovidánÍ o vÍně a košt zpŤi.
jemnila i cimbálová muzika
mladÝch ogarri ,,od MezŤÍča...
V sále vládla Žasná atmosféra'
nebylo nikoho, kdo by se do
zpěvu nezapojil'

V pondělÍ ráno se pak 45 cyk-
listti vydalo na v:ílet do RadÍ.
kova. Po tŤech pŤedchozích
dnech byl qfjezd do kopce
opravdu náročn , ale k cíli _ na
golfové hŤiŠtě _ dorazili všich-
ni; zde si zájemci mohli vy.
zkoušet odpaly a posedět u ki-
osku. BělotÍnské oslavy se sku-
tečně vydaŤily. Ráda bych po.
děkovďa organizátorrim vŠech
akcí, ale také častnÍkrim za je-
jichpŤizeĎ.
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