„Dedina v pohybe„ – športové odpoludnie obyvateľov obce Jakubova Voľa :
„ Olympiáda 2019“ na počesť 75. výročia SNP , konané dňa 29. augusta 2019
Pred samotným športovým podujatím bol do každej domácnosti doručený leták
s programom podujatia a prihláškou, ktorú bolo treba zaslať na OcÚ – s možnosťou výberu
ktorejkoľvek z disciplín, ktorých bolo 8.
Zraz všetkých účastníkov bol na miestnom futbalovom ihrisku. Symbolicky sa konal na
počesť 75. výročia SNP, aby sme vzdali hold všetkým padlým bojovníkom pri oslobodzovaní
našej vlasti za slobodu spod fašizmu.
Ani horúci a dusný letný deň neodradil účastníkov zúčastniť sa športového odpoludnia,
ktorých bolo 60. Zastúpenie bolo od najmladšej generácie po seniorov (najmladší účastník mal
3 roky a najstarší 69).
Nadšenie a odhodlanie podať čo najlepší výkon bol u každého pretekára pri každej
disciplíne. Mnohí absolvovali všetky disciplíny. Na prvý pohľad sa zdali byť všetky
jednoduché. Opak bol však pravdou. Vyžadovali si trpezlivosť, sústredenie a momentálne
šťastie. Aj počasie zohralo svoje. Úžasné povzbudzovanie bolo hlavné u detí. Stredná generácia
nezaprela rivalitu byť čo najlepší.
Každý pretek má svoj začiatok a koniec. Nedočkavosť z hodnotenia a ohlasovania
výsledkov bola u najmenších. Ešte väčšia radosť a neskrývaná nastala, keď z rúk p. starostky
a svojho zástupcu preberali medaile a sladkosti. Mnohí pretekári preberali ocenia viackrát.
Mnohé z ocenení boli „atypické“:
1.miesto: medaila a vo vkusne zabalenom sáčku „paštéta“,
2.miesto: medaila a uterák,
3.miesto: medaila a sympaticka „Výherná poukážka s citovaním: Vyhrávate „Čestnú účasť na
obecných prácach pri skrášľovaní svojej milovanej obce dňa 7. 9. 2019 o 9:00 hod. pred OcÚ.“
Víťazom bol každý. Podarilo sa naplniť odkaz Pierra Couberta: Nie je dôležité zvíťaziť,
ale zúčastniť sa.“
Záver športového odpoludnia spríjemnila jazda na koni, ktorú využili mnohí účastníci.
Nechýbal ani chutný guláš. Voľný program pokračoval ďalej pri hudbe a šantenie detí
v nafukovacom hrade.
Poďakovanie patrí všetkým, čo sa podieľali akýmkoľvek spôsobom na príprave
športového odpoludnia: p. starostke, rozhodcom, športovcom, sponzorom a kuchárke.

O tom, ako si súťažiaci užili výhry za tretie miesto napíšem po 7. 9. 2019.
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