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Tohoročné úspechy skupiny Version Style
Skupina pozostáva z piatich členov: Peter Hanzes, Ondrej Cina, Pavol Ďord, Ľubo Pelko a Martin Beluško ktorá sa
venuje modernému tancu break
dance. Od Januára 2008 sa aktívne zúčastňujeme všetkých
súťaží Slovenska. Náš prvý veľký úspech v tomto roku bol hneď
v januári na súťaži s názvom
Prodigy b cup Tovarné v malej
dedinke pri Humennom, kde
sme obsadili prvé miesto v hiphop choreografii s názvom Maska. Ďalej sme sa vo februári zúčastnili na Medzinárodnej súťaži
s názvom B boy session 2008 v
Bojniciach, ktorej sa zúčastnilo
spolu 32 skupín zo Slovenska aj
z Česka. Výhercom sa stali

Pentiful Breakers z Prahy. Dňa
8.3.2008 sme sa zúčastnili v
Košiciach mestskej tanečnej ligy s názvom Cassia Dance.
Táto súťaž má spolu 5 kôl a
bojuje sa o titul Majstra Košíc. V
prvom kole sme obsadili prvé
miesto. Naša tanečná skupina
trénuje v Centre voľného času
pod vedením Petra Hanzesa.
Touto cestou sa chceme poďakovať mestu Gelnica, ktoré nám
poskytlo finančné prostriedky z
dotačného fondu a my sme tak
mohli úspešne reprezentovať
naše mesto na Medzinárodnej
súťaži "B boy session 2008" v
Bojniciach . Ďakujeme
Peter Hanzes

Srdečné poďakovanie
V živote každého z nás je
veľa chvíľ, kedy sme odkázaní
na odbornú alebo každodennú, na prvý pohľad samozrejmú pomoc iných ľudí. Je však
dôležité, aký postoj - či už k
chorému alebo k človeku odkázanému na inú formu pomoci zaujímajú tí, ktorí mu pomáhajú.
Príkladom peknej a k
spokojnosti iných realizujúcej
starostlivosti o chorých ľudí je
kolektív doliečovacieho oddelenia Nemocnice v Gelnici pod
vedením MUDr. Alexeja Dmitrova a kolektívu sestier, sanitáriek a kol. pod vedením hlavnej sestry p. Jarmily Takáčovej, ktorým patrí moje srdečné

poďakovanie a poďakovanie
môjho otca za príkladnú starostlivosť a taktiež príkladný
ľudský prístup k starostlivosti o
pacienta.
Ich prístup k pacientom
starým ľuďom, je nadmieru
ľudský, profesionálny a príkladný, a to starší ľudia oceňujú, pretože je to v prevažnej
väčšine základ a podstata ich
liečby.
Ďakujem im zato a prajem celému kolektívu veľa životnej sily, zdravia a chute do
života, aby tieto ľudské dary
mohli následne rozdávať svojim pacientom.
Ďakujem, Alžbeta Fričová.

Víťazom Ligy mládeže Spiša v Smižanoch
Petko z Gelnice

FAŠIANGY - čas zábavy, radosti ...
V predposlednú fašiangovú
nedeľu ožila spoločenská sála
Domu služieb v Gelnici milým
stretnutím seniorov - členov
Jednoty dôchodcov Gelnice.
Keďže som novou členkou
tohto združenia, okrem spríjemnenia a aktívnejšieho prežitia môjho voľného času, očakávania zábavy a radosti zo
stretnutia s týmito ľuďmi, to
bola i zvedavosť, ktorá ma priviedla na toto stretnutie. Bola
som milo prekvapená a s príjemne hrejivým pocitom na
srdci som medzi týmito srdečnými ľuďmi zažila príjemnú atmosféru, dobrú zábavu s bohatým a zaujímavým programom. Už prvé tóny hudby nenechali chladnými ani jeden
pár nôh, ktoré možno vekom
nie najmladšie, no chuťou a
elánom zdolávajúce všetky
prekážky, zaplnili celý parket.

Bolo až neuveriteľné vidieť,
koľko chute do života a entuziazmu má táto generácia.
V tom okamihu sa zabudlo na
všetko... „tu ma bolí, to ma ťaží,
to či ono ma trápi“....vzduchom
prešpikovaná dobrá nálada
opantala každého. Prítomnosť
pani Anny Nemčíkovej primátorky mesta Gelnica, oživila
celé toto podujatie a vniesla
doň srdečnú a nezabudnuteľnú atmosféru.
Poďakovanie za pozvanie,
zorganizovanie, úspešný priebeh a nezabudnuteľný dojem
z celej akcie patrí p. Gizele Jasovskej a celému výboru Jednoty dôchodcov v Gelnici. Je
mi potešením, že som sa stala
členkou tejto organizácie a už
teraz sa teším na ďalšie podujatia.
Alžbeta Fričová

Štvrté kolo Ligy mládeže
Spiša v rapid šachu našlo nového hostiteľa v Základnej škole
v Smižanoch. Možnosť popasovať sa so svojimi rovesníkmi
využilo 66 mladých šachistov z
okresov Poprad, Kežmarok,
Spišská Nová Ves, Levoča a
Gelnica. Chlapci a dievčatá súťažili v dvoch turnajoch hraných
švajčiarskym systémom na 7
kôl, pričom vyhodnocovaných
bolo päť vekových kategórií a
najlepšie dievčatá.
V turnaji starších "majstrov" zvíťazil medzi 16 účastníkmi Peter Petko z Gelnice so
6 bodmi pred F. Doblejom a D.
Gálikom, obaja zo Spišskej Starej Vsi, ktorí získali 5,5 b. Petko
zopakoval svoje víťazstvo, keď
prvenstvo získal aj vo všetkých
predchádzajúcich kolách, a tak
by mu nemalo ujsť ani prvenstvo
v celkovom hodnotení ligy. Poradie dievčat 1. Dermová L., Sp.
St. Ves, 2. Bonková M., Spišský
Hrhov, 3. Halčínová M, Sp. St.
Ves..

V turnaji mladších vekových kategórií započítavanom
do Šachovej Grand Prix Slovenska sa najviac darilo M. Ciskovi
zo Sp. St. Vsi (6,5 b.), druhý
skončil P. Endresz z CVČ Poprad s rovnakým počtom bodov
(6) ako tretí Adrián Kollár z
Gelnice. Medzi mladšími dievčatami zvíťazila H. Kopnická z
LŠ Poprad, 2. S. Galovičová z
CVČ Poprad, 3. V. Gavalérová z
Hranovnice.
Okrem Petka a Kollára
Gelnicu s vervou reprezentovali
ďalši mladí šachisti - Adam Rybák, Jakub Pohly, Dominik a
Erik Macejko, Adam Turzák, Jakub Kuraj a Matúš Petráš. Nádej
na dobré umiestnenie v celkovom hodnotení LMS majú okrem Petka aj Kollár, ktorý je vo
vekovej kategórii do 14 rokov
zatiaľ 4., taktiež 4. Rybák a 8.
Pohly v kat. do 11 rokov.
Podrobnejšie spravodajstvo nájdete na:
www.gelnica.chess.sk.
Milan Turzák

