Deti dubnických materských škôl na Paľka Demitru nezabúdajú.
ZŠ s MŠ Pavla Demitru v Dubnici nad Váhom spolu s Mestom Dubnica nad Váhom a
HK 38 Dubnica zorganizovala už druhý ročník Zimnej korčuliarskej olympiády detí
dubnických materských škôl. Olympiáda sa uskutočnila 17.3.2013 na zimnom štadióne
v Dubnici nad Váhom a zúčastnili sa deti MŠ pri ZŠ Pavla Demitru, MŠ pri ZŠ Centrum I,
MŠ pri ZŠ Pod hájom, MŠ Centrum II. Samotnej súťaži predchádzalo dvojmesačné
tréningové nasadenie, keď deti predškolského veku 2 x v týždni v rámci vyučovania chodili
na zimný štadión, a tam získavali prvú korčuliarsku prax pod vedením hokejových trénerov.
A potom prišiel deň olympiády. Na úvod bol slávnostný nástup pri olympijskej vlajke,
po olympijskej hymne a po otvorení hier začalo olympijské zápolenie. Na úvod riaditeľ školy
Pavla Demitru pripomenul deťom, že aj dubnický rodák, slovenský hokejový reprezentant
Pavol Demitra sa v ich veku na tomto štadióne učil korčuľovať. Poprial im, aby sa im v športe
aspoň tak darilo, ako jemu. S deťmi na ľade bola aj Snehulienka a trpaslíci. Snehuľku si
rýchlo obľúbili, pretože v košíku mala pre nich nadostač cukríkov .
Deti súťažili nielen za seba ale získavali aj body pre svoju materskú školu. Celkom
súťažilo 58 korčuliarov. V prvej disciplíne zbierali puky a loptičky roztrúsené po ľade.
Najviac ich nazbierali deti z MŠ Pavla Demitru. Všetci potom museli absolvovať prekážkovú
dráhu a tu bol najúspešnejší Adrián Maják z MŠ C II. Pod dohľadom šašov a trpaslíkov,
potom deti prekonávali slalom medzi bránkami a kuželami. Najrýchlejšia bola Tamarka
Kramlíková z MŠ P. Demitru. A potom prišlo na hokej. Začala streľba na bránu, kde na
prekvapenie všetkých, na prvých miestach sa umiestnili dievčatá a nie chlapci. Najviac gólov
nastrieľala Alžbeta Búdová z MŠ C I. Vyvrcholením celého podujatia bol hokejový turnaj
medzi materskými škôlkami. Finále hrali MŠ Pod hájom a a MŠ C I. Turnaj vyhrala MŠ Pod
hájom. Na záver sa spočítali body, ktoré vybojovali deti pre svoje materské školy. Najviac
bodov získala MŠ Pavla Demitru, druhá bola MŠ Centrum II, tretia MŠ Centrum I a štvrtá
MŠ Pod hájom.
Ceny odovzdával primátor mesta Ing. Jozef Gašparík a poslanec František Mikolášek.
Pán primátor ocenil u detí skutočnosť, že pred dvoma mesiacmi sa viacerí po prvý krát
postavili na korčule a dnes už korčuľovali ako skúsení profesionáli. Všetky deti dostali
medaile, odznak Pavla Demitru a sladkosti. Tí najúspešnejší aj diplomy, hračky a iné ceny.
Pán primátor venoval 12 kolobežiek, ktoré sa podľa poradia rozdelili na jednotlivé materské
školy a kolektívy získali aj torty. A na záver najusilovnejšie deti z materských škôl dostali
okrem hračky aj tričko a tašku s podobizňou Pavla Demitru. Boli to tieto deti: MŠ P. DemitruSimonka Majáková, MŠ CI- Tamara Baránková, MŠ CII- Samuel Rajník a MŠ Pod hájomTimotej Teplička.
Deti ale i rodičia, ktorí povzbudzovali svoju škôlku, si zimnú olympiádu pochvaľovali. Je
predpoklad že aj v budúcnosti títo pretekári sa budú vo voľnom čase venovať aj týmto
športovým aktivitám.
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