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V Gísařově po sobě lidé házeli v9i9!
Obec Císařov byla pořadatelem sportormího dnel\4ikroreeionu Klálovsú, kieŇ sdružuje 14 obcí olomouckého
pr8rÓ".r.eno

u

,

okresu. KaŽdá obec mohla lyslat do soutěží své

družstvo.
-- - -Ňejdříve.soutěžily

děti v disciplínách jako skákání v

pyli,

or""aS-Jř"oan u. tZi.i, házení Hínovým řémenem na cíl nebo
zase běhali ve štafetě, házeli
I";;".i sKrelllť
.r.l"";i míčkem.
míó}em.
Dosoělí
UUĎPgrI zase
lIllUKcrrr. Dospělí
sklenic
srážení
slazenl
mire na t oS či chodili na chůdách. Zajímavé bylo házení syT o.í* vejcem
,.i."* mezi dvěma
tlvěma hráči,
hráči. přičemžcílem bylo dosažení
vým
neidelšívzdálenosti, která letos činiia 14 metrů,
" Všichni soutěžícíbyli odměněni věcnými cenami
s diváky
a přítomní diváci nešetřili potleskem. Soutěžícíspolu
niožili nádherné sobotní odpoledne.
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T"*t afoto: janTeimer, Brodeku Přeroua

Tanečnícise převlékli za plráty
Od pondělí 20. srpna
proúěťlo v kuiturním domě
v Bělotíné t}denní soustředění tanečního
A-klubu Hranice.
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Soutěžní i nesoutěžní,],
páry neJen z nranlc-

' ,' l

kého klubu se mohly

intenzirměji věnovat
technice standardI
I

ních a latinskoamerickÝch tanců s možností
upravení sestav pro svá
lystoupení. Tltdá dřina
wwcholija sobotním veřej-

Nyní máte jedinečnou příležitasípoděliť se o své zážitky
s ostatními čtenáři týdeníku 5+2 dny.
pošlete na naši e-mailovou adresu:
popisem a my je
fotograíie ze společenskéči kulturní akce s krátkým
z rEionu,
událostem
postřehy
k
aktuálním
uveřejníme. Vitáme ivaše

ným programem, ktery si

tanečnícisami qmysleii na
téma piráti z karibiku.
Text: IuaSaobodoud

Foto: A,klub Hro'nice
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plochu o celkové výměře 240 m2
Jedná se jednopodlažní objekt s členěnímna prodejní
prodejna
se nachází nedaleko
zařízení.
a ostatní itocrru tvořícísrtády, kotelna, soc,
obyvatel
zásobování
účelem
za
vystavěna
byla
od centra města Jeseník. Buáova
potřeby,
domácí
potraviny,
elektro,
druhu:
všeho
spotřebním zbažím
.é
drogerie masc uzen!ny, železářství, aj,
ť nóň^,,r';í^at
rnzemek o vÝměře 211m2.

