Postupné kroky k pozdvihnutiu futbalu v Dobšinej
Novú sezónu 2007/2008 za alo mužstvo MFK Dobšiná „A“ mužstvo, dorast aj žiaci
s viacerými zmenami v kádri. Z „A“ mužstva odišli na hos ovanie hrá i Laurinc, Surovský do
Dediniek, výmenou za nich prišli Ma ejovský a Brn ík, do Vlachova odišiel na hos ovanie
Rupp. Prestup do Dobšinej ohlásil brankár Breuer. Z Vlachova na hos ovanie prišiel Hlavá .
Z dorastu prešli do „A“ mužstva hrá i Horváth, Hangurbadža, Mihálik a striedavý štart majú
vybavení hrá i: Hudák, Jakub o T, Jakub o L a Poto ný. Káder je stabilizovaný aj napriek
menším výpadkom. „A“ mužstvo pracuje pod vedením Ing. Dušana Galla. Kapitánom
mužstva je Milan Luká . Po 6 kole je „A“ mužstvo na 3 mieste Okresného majstrovstva 1.
triedy, so 4 výhrami a 2 prehrami. Prehry nás ve mi mrzia, no najmä tá posledná na Pa i, kde
sme sa napriek sústavnému tlaku nevedeli gólovo presadi , prehrali sme 1: 0, a navyše nám
rozhodca vylú il hrá a Pavla Leška-Rusnáka a S. Gran ák dostal 4. žltú kartu, o znamenalo
stop na jedno stretnutie. Mužstvo podáva solídne výkony, prezentuje sa pekným
kombina ným futbalom. Vzh adom na to, že tesne pred za iatkom sezóny boli presuny
v kádri, je prekvapením jeho solídna hra.
Mužstvo dorastu bolo doplnené iba domácimi odchovancami zo žiakov. Zatia majú
odohraté iba 4 zápasy, nako ko mali 2 kolá vo no. Po 6. kole majú bilanciu 1 výhra, 1 remíza
a 2 prehry, s aktívnym skóre. Vzh adom na to, že v prvých dvoch zápasoch chýbali opory
mužstva, bolo prekvapením, že na Dedinkách uhrali remízu. V tre om zápase mužstvo
nastúpilo kompletné a deklasovalo mužstvo Krásnohorského Podhradia so skóre 10 : 1.
Mužstvo dorastu pracuje pod vedením V. Lenkeya. Kapitánom mužstva je Matúš Poliak.
V mužstve starších žiakov v základnom kádri hrávajú povä šine chlapci narodení
v roku 1995, ktorí by mali hra za mladších žiakov, ale i tak sú výsledky mužstva celkom
vyhovujúce. Po 6. kole majú 2 výhry a 4 prehry. V mužstve sa ve mi dobre udomácnili
chlapci, ktorí prišli z prípravky MFK Dobšiná. Mužstvo vedú Mgr. J. Krišák a V. Surovský.
V minulom ro níku podávalo ve mi dobré výkony aj družstvo prípravky, ktoré
skon ilo na 3. mieste v okresnej sú aži prípraviek. V tomto ro níku sa uskuto nil zatia iba
jeden turnaj vo Vyšnej Slanej. Naše mladé talenty turnaj s preh adom vyhrali, ke postupne
porazili všetkých súperov, a to: Dedinky, Vyšnú Slanú a Krásnohorské Podhradie. Mužstvo
vedú Mgr. Hutník a Mgr. Fajdek. V mužstve je ve mi široká základ a mladých talentovaných
hrá ov, z ktorých sa v budúcich rokoch ur ite bude da vybera hrá ov na doplnenie do
vyšších vekových kategórií.
Na záver môžeme poveda , že futbal v meste prežíva obrodenie a je to ur ite zásluha
primátora mesta Dobšiná, p. Horníka, ale i funkcionárov, ktorí pracujú pri kolektívoch.
Uznanie patrí aj sponzorom i u om, ktorí sa starajú o údržbu štadióna, kosenie, zna enie
ihriska a iné práce, ktoré si takýto stánok futbalu vyžaduje. Futbalu v Dobšinej je potrebné
zažela , aby entuziazmus, ktorý prevláda, vydržal ím najdlhšie, aby hra, ktorej fandia
milióny udí na celom svete prinášala príjemné chvíle i pre obyvate ov mesta Dobšiná.
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