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Úspešní Gelničania
Michal Sersen
Michal sa narodil v Gelnici,
kde aj začal svoju hokejovú kariéru. Svoj prvý priateľský hokejový zápas odohral v Stropkove
ako 6-ročný v čase, keď ešte
navštevoval materskú školu. Od
sezóny 1995/1996 začal hrávať
súčasne zápasy prípravky v
Gelnici i v Spišskej Novej Vsi,
keďže sa hralo turnajovým spôsobom a zápasy sa vzájomne
dopĺňali každý druhý týždeň. Na
začiatku sezóny 1997/1998 začal navštevovať hokejovú triedu

Ivan Puškár
Gelničan Majster a Vicemajster Európy v canicrosse
V mesiaci október sa konali Majstrovstvá Európy v canicrosse vo Francúzsku. Účastníkom tohto podujatia bol aj náš
občan Ivan Puškár. Zaujímavé
na tom je, že tento šport je pre
Ivana Puškára doplnkovým
športom, nakoľko je známe, že
sa už 22 rokov venuje behu. Koľko ocenení za tú dobu už získal
sa už hádam ani nedá spočítať,
ale tento rok je to o to vzácnejšie, že sa umiestnil na poprednom mieste na Európskom šampionáte. Stal sa Majstrom Európy a Vicemajstrom Európy v canicrosse. K tomuto športu sa
dostal prostredníctvom svojho
kolegu, tiež bežca z Východného Slovenska. Canicross je
športová disciplína, kde pes pri
behu ťahá človeka, ale spolupráca musí byť obojstranná. Keď
beží pes, musí bežať aj človek,
lebo pokiaľ mu človek nestačí,
pes zastane. Tak ako aj pri psích
záprahoch, veľa záleží na technike behu. Toto všetko je výsledkom dlhodobej spolupráce člo-

základnej školy v Spišskej Novej
Vsi a zároveň až do ukončenia
základnej školy hosťoval v Gelnici. V sezónach 2001/2002 a
2002/2003 pôsobil v Slovane
Bratislava v mužstvách dorastu,
juniorov i mužov. V apríli 2003 sa
ako člen reprezentačného mužstva Slovenska zúčastnil na MS
do 18 rokov v Rusku, kde jeho
mužstvo získalo striebornú medailu. V tom istom roku ho získalo juniorské mužstvo CHL Rimousky Oceanic, kde pôsobil
dve sezóny a v máji roku 2005
hral s týmto mužstvom finále
Memorial cupu. Bol draftovaný
tímom NHL Pitsburgh Penguins
v roku 2004 a po absolvovaní
prípravného campu na začiatku
sezóny 2005/2006 prešiel do juniorského mužstva Qubeck
Remparts, ktoré ho získalo výmenou z Rimousky. S týmto
mužstvom získal na konci sezóny Memorial cup, čo je niečo ako
juniorský Stanley cup.
Michalovi želáme veľa ďalších športových, ale aj súkromných úspechov.

veka so psom. Vo francúzskom
Nancy sa Ivan stal Majstrom Európy v canicrosse v súťažení
družstiev, kde trojčlenné družstvo zo Slovenska obsadilo 1.
miesto a v súťažení jednotlivcov
získal striebornú medailu. Tento
rok ešte Ivana čaká Európsky
pohár v canicrosse v Maďarsku
a následne Majstrovstvá sveta v
Nemecku, ktoré sa uskutočnia v
decembri. Na oddych počas zimy veľa času nebude, lebo už v
januári ho čakajú Majstrovstvá
sveta v klasickej disciplíne atletika cross v Taliansku. Výsledky
však budú záležať od kvalitnej
prípravy, zdravotného stavu
bežca a neposlednom rade aj od
finančných možností.

pôžičky,
predaj na splátky
kopírovacie
a faxové služby
PREDAJ
TV, audio, video,
satelitná technika
zlaté a strieborné šperky,
opravy, výroba a čistenie
mobilné telefóny
hudobné nástroje
a príslušenstvo

PREDAJ
A PRENÁJOM
profesionálneho
elektrického ručného náradia
a príslušenstva
vŕtačky, brúsky, frézy,
hoblíky, píly
pneumatické náradie,
zváračky, čerpadlá, vysávače,
špeciálne stroje
vŕtaky, rezné a brúsne kotúče,
pílové listy, frézky a iné.

Predáme stavebný pozemok 705 m2 + 20 m2 hospodárska budova na Partizánskej ulici v Gelnici. Všetky IS
okrem kanal.
KONTAKT: 055/ 633 1065
Predám stavebný pozemok o rozlohe 3457 m2 na
Partizánskej ulici v Gelnici.
Všetky IS, okrem kanal.
KONTAKT: 055/ 633 1065
Predám nehnuteľnosť na
Lutherovom námestí č.3 v
Gelnici, vrchné poschodie,
za účelom bývania alebo na
kancelárske priestory.
KONTAKT: 0905 334 238
Kúpim jedno alebo dvoj izbový byt s balkónom (2. až 5.
poschodie).
Kontakt: 4822 974 alebo
0910 668 849. Volať večer.

PONUKA
Žalúzie
Gelnica a okolie - výhodné
ceny,
Kontakt: 0907 322 256,
053/ 4821 533
e-mail:
marko.zal@mail.t-com.sk

Banícke nám. 13, tel.: 053/4821 420, mobil: 0903 646 046
Hlavná 2, tel.: 053/4823 002, mobil: 0903 611 232

05601 GELNICA

PONÚKAME
značkovú elektrotechniku
vo veľmi dobrých cenách
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