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ŠPORTOVÝ DEŇ OBCE BREZANY
Už ranné slnko bolo predzvesťou pekného počasia a že dážď nenaruší priebeh organizovanej akcie Obcou
Brezany a TJ „Brezovec“ Brezany - 1. ročníka športového dňa obce , ktorý sa konal v sobotu 20. júla
v športovom areáli obce. Tento deň bol plný slnka, smiechu a džavotu detí, pohybových aktivít, hudby
reprodukovanej DJ Milanom Sládekom.
Cieľom organizovania uvedenej akcie bolo osloviť všetky vekové kategórie detí a mládeže do 18 rokov, ale aj
občanov obce, aby zabudli na bežné každodené starosti, prišli si zašportovať, odreagovať sa, zabaviť sa, len tak
si posedieť s kamarátmi, pospomínať, spoznať nových ľudí, utužiť priateľstvá.
Po prezentácii účastníkov športových súťaží sme zistili, že o šport je zo strany detí, občanov, ale aj návštevníkov
podujatia veľký záujem. Súťaže boli rozdelené do jednotlivých vekových kategórii. Súťažili aj celé rodiny.
Súťažilo sa v behu, v trojskoku z miesta, vybíjanej, bedmintone, silovej súťaží s gumovým lanom, ženskom
futbale, mini futbalovom turnaji „starších pánov“ za účasti pánov z Lietavy, Zbyňova, Brezian. Svoje zručnosti si
návštevníci podujatia mohli vyskúšť aj vo vzpieraní pod dohľadom skúsených vzpieračov zo Školy
vzpierania Kysucké Nové Mesto, na svoje si prišli vyznávači lukostreľby. Najmenšie detičky taktiež predviedli
v čom sú dobrí, súťažili v behu cez prekážky, v skákaní vo vreci, v chytaní rybičiek v bazéne.
Po ukončení súťaží boli podľa jednotlivých kategórii odmenení víťazi a tí, ktorí skončili na druhom a treťom
mieste medailami , víťazným pohárom, sladkosťami, darčekovými košmi.
Počas, ale aj v závere športového dňa si kúsok svojho šťastia mohli prítomní vytočiť v kolese šťastia a odniesť si
vecnú cenu, najviac koleso šťastia učarovalo deťom, žiaľ boli aj takí, ktorí mali smolu a nezaobišlo sa to bez sĺz.
Organizátori športového dňa pripravili pre návštevníkov podujatia chutný hovädzí guláš, grilované mäso,
klobásu, pre každé dieťa bol pripravený pohár plný hranoliek, pitný režim, lebo jednotlivé súťaže im dali riadne
zabrať, hlavne beh.
Sme presvedčení, že aspoň z časti bol naplnený cieľ tejto akcie, myšlienka usporiadať športový deň obce bola
dobrá a výsledkom boli spokojní súťažiaci, ale aj ostatní prítomní návštevníci. K tomu všetkému nám prialo aj
počasie, vládla dobrá nálada, o ktorú sa postaral po celý deň DJ Miňo. Jeho hudobný repertoár bol bohatý,
pesničkami potešil starších, mladších, ale najma detičky, ktoré si pri hudbe a detských pesničkách aj
zatancovali.
Obohatením športového dňa a čerešničkou na torte bol ženský futbal, ktorý si zahrala aj p. Mária Chodelková,
ktorá bola zo zúčastnených futbalistiek najstaršia . Všetkým súťažiacim patrí veľké ĎAKUJEME, dokázali že
športovať sa dá nielen v mladom, ale aj v tom pokročilejšom veku, vymeniť výdobytky techniky za pohyb.
A o tom to je, pohyb to je život.
Za zdarný priebeh akcie ďakujeme sponzorovi akcie KIA MOTORS SLOVAKIA, ktorý nám prostredníctvom grantu
prispel ﬁnančnou čiastkou na nákup športového náradia a pomôcok, čím podporil konanie športového dňa.
Poďakovanie patrí deťom, mládeži, rodičom, starým rodičom za účasť na súťažiach, ale aj len ako divákom, keď
povzbudzovali všetkých pri ich výkonoch. Poďakovanie patrí aj vzpieračom, lukostrelcom, ktorí boli obohatením
tohto dňa, ukázali a snažili sa naučiť, najmä deti tomuto športu, medzi ktorými našli aj skryté talenty pre tento
šport.
V neposlednom rade patrí poďakovanie všetkým organizátorom akcie, ktorí obetovali svoj voľný čas a svojím

pričinením sa postarali o dobrý priebeh akcie – občanom, ktorí boli pri jednotlivých stanovištiach súťaží ,
starostke obce poslancom OZ a zamestnancom Obce Brezany, predsedovi, členom výboru a priaznivcom TJ
„Brezovec“ Brezany.

