Žaškovský minimaratón - poďakovanie

V nedeľu 01. júla 2018 sa v našej obci uskutočnil už po 47-krát
Žaškovský minimaratón a štvrtýkrát aj kultúrne podujatie Deň obce
Žaškov. Tento ročník sa zaradil svojou účasťou k priemerným ročníkom
a zúčastnilo sa ho celkovo 247 súťažiacich čo je o 58 menej ako v roku
2017 a o 46 viac oproti roku 2016. V detských a žiackych kategóriách si
sily zmeralo celkovo 147
súťažiacich. V kategóriách
dospelých,
dorastencov a seniorov štartovalo celkovo 100 pretekárov. Teší nás
zvýšený počet štartujúcich hlavne v detských kategóriách. V hlavnej
mužskej kategórii 18-39 rokov prvé miesto získal Jozef Urban,
reprezentant Slovenska, obliekajúci dres Obal Servisu Košice - Magnety,
druhé Tomasz Wojcik z Poľskej republiky a tretie miesto patrí Jánovi
Červeňovi z BK Dolný Kubín, ktorý dobehol na 5. mieste v absolútnom
poradí.
Podľa bežcov bolo najlepšie počasie na beh za posledných 7
rokov. Prítomné deti sa mohli do sýtosti vyšantiť na veľkej nafukovacej
šmýkalke, skákacom hrade. Siláci z radov mužov, zástupkyne nežného
pohlavia aj deti si zmerali bicepsy v tradičnom hode kyjakom. Kultúrnu
časť programu dňa obohatili domáce folklórne súbory Trnkárik a Trnkári,
zo susedných obcí: Studnička z Veličnej. Z partnerskej obce Moravský
Žižkov sme si mohli vypočuť „Cimbalovku“. Domáci Heligonkári opäť
predviedli svoju kvalitu. Vystúpenie skupiny Hrdza prerušila 20 minútová
prehánka, ukončená nádhernou dúhou a na záver sme si zaspievali a
zatancovali so skupinou Arzén.
Obecný úrad chce touto cestou poďakovať všetkým organizátorom,
pomocníkom, dobrovoľníkom, členom organizácií v obci a ostatným z
vás, ktorí akokoľvek prispeli a pomohli pri organizovaní ŽMM a Dňa obce.
Poďakovanie patrí tiež všetkým sponzorom a partnerom. Veľké
poďakovanie patrí aj všetkým vám občanom, ktorí ste povzbudzovali či
už v priestore štartu – cieľa alebo po celej dĺžke trate v uliciach našej
obce a tým vytvorili nezabudnuteľnú atmosféru pre pretekárov a tiež
všetkým, ktorí ste merali cestu na Prepich ku Orave a potleskom ocenili
vystúpenia účinkujúcich na kultúrnom programe alebo si zaspievali si s
nimi.

