20. ročník – „HURÁ PRÁZDNINY“

Začiatok prázdnin 1. júl = akcia „Hurá prázdniny“.
Obec Brezany a OZ Brezany usporiadali pre deti obce akciu Hurá prázdniny,
ktorá sa konala v športom areáli Brezany.
Začiatok akcie sprevádzali slnečné lúče, ktoré sa predierali cez mierne oblačnú
oblohu. Deti po zaregistrovaní si zasúťažili v rôznych náročných, ale aj menej
náročných súťažiach , zahrali si bedminton, nohejbal, futbal, povozili sa na štvorkolke,
ukázali svoje umenie vo výtvarnej súťaži.
Eminentný záujem bol o maľovanie na tvár, kde tiež svoje výtvarné umenie
vykúzlila na tváričkách detí Veronika. Na ich tváričkách boli kresby rôznych zvieratiek,
no neodolali ani dospelí z radov rodičov.
Ako každoročne prebiehal aj turnaj družstiev v minifiutbale. Víťazné družstvo
bolo ocenené vecným darom vo forme futbalovej lopty, putovným pohárom a detským
šampanským.
Deti svoje športové nadanie patrične ukázali v súťažiach družstiev, kde súťažili
v behu, v behu cez prekážky, v štafetovom behu, skákaní vo vreciach, preťahovaní
lanom. Víťazi družstiev boli odmenení vecnými cenami, porazení sladkosťami.
Spestrením akcie bolo vystúpenie cvičených psíkov pod vedením p. Martiny
Michalkovej, z nadácie Zmysel života, úžas v tvárach detí a ich rodičov bol
neopakovateľný.
Akciu mierne narušila dažďová prehánka, kto sa nestačil ukryť pocítil na svojom
tele chlad dažďa. Aj napriek tomu, deti po prvých slnečných lúčoch pokračovali vo
svojich aktivitách, vyžili sa na skákacom hrade, šmykľavke, vo futbale a nohejbale,
bedmintone. Mierne unavení si pochutnali HOT-DOGU a malinovke.
Deti obce, ale aj tie, ktoré navštívili našu obec a zapojili sa do súťaží, ako spomienkový
darček si odniesli vecnú cenu – nafukovacie hračky, lopty, bedminton, softtenis, ale
i knižky, omaľovánky.
Celú akciu podfarbovala hudba, repertoár samozrejme pozostával s pesničiek pre deti.
Poďakovanie touto formou patrí všetkým, ktorí sa akoukoľvek mierou pričinili o priebeh
a organizovanie akcie, ktorí obetovali svoj voľný čas v prospech šťastných a usmiatych
tváričiek detí.
Ďakujeme !!!

