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DORUČOVANÉ BEZPLATNE DO POŠTOVÝCH SCHRÁNOK

Plnenie plánovaných úloh
v meste Dobšiná v roku 2007
Financie
1. Mesto
Dobšiná
hospodárilo v roku
2007 s
rozpočtom
vo výške
67 053 000,- Sk. Prvá úprava rozpočtu bola v júli 2007, v ktorej boli
navýšené príjmy na 88 033 000,Sk a výdavky na 77 910 000,- Sk.
Druhou úpravou v mesiaci október sa príjmy zvýšili na čiastku
89 256 000,- Sk a výdavky na
81 449 000,- Sk.
2. Mesto zo svojho rozpočtu poskytlo dotácie v hodnote 644 200,-

Čaro Vianoc
v ZUŠ
Predvianočná atmosféra plná
lásky a porozumenia zavítala aj
do Základnej umeleckej školy
v Dobšinej. Vianočný interný
koncert bol spojený so zábavnými súťažami, kvízmi, tancom.
Odmenou im bola dobrá
nálada a sladkosti venované
Združením rodičov pri ZUŠ.
Vianoce sú príležitosťou ukázať
svoje umenie aj verejnosti. Žiaci
hudobného a dramatického
odboru boli hosťami v program
p. Ivana Ožváta. Do programu
prispeli hrou na hudobných
nástrojoch a recitáciou básní.
Dievčatá dramatického odboru
účinkovali ako maskoti a moderátori na Charitánii Špeciálnej
základnej školy v Dobšinej. Žiaci výtvarného odboru vytvárali
vianočné dekorácie a darčeky
pre svojich blízkych a prispeli
svojimi výtvarnými prácami do
predvianočnej výstavky spojenej s predajom v kultúrnom
dome. Deti ZUŠ sa s chuťou
pustia do nového roku, aby
naplnili svoj svet umením.
Mgr.Jana Krišáková
riaditeľka školy

Sk týmto právnickým osobám:
LKVD Dobšiná, Maratónci a Aerobik klub, Futbalový klub Dobšiná,
Motorsport Dobšiná, Stolnotenisový oddiel Dobšiná, Rímsko-katolícka farnosť Dobšiná, Evanjelický a.
v. cirkevný zbor Dobšiná, MS Slovenský červený kríž Dobšiná, Klub
slovenských turistov Dobšiná, FS
Gemer a dychová hudba Dobšiná,
Vydavateľstvo spolku slovenských
spisovateľov Bratislava
/pre pána Pavla Garana - vydanie
básnickej zbierky/.
3. V roku 2007 mesto vydalo
3588 platobných výmerov na
miestne dane a poplatky s celkovým predpisom 4.828.065 Sk.
U vymáhaných pohľadávok bol
zaznamenaný pokles o 425 464 Sk,
pričom mesto ešte stále eviduje pohľadávky vo výške 6 036 592,- Sk.
Chceme upozorniť poplatníkov
poplatku za komunálne odpady
a drobné stavebné odpady, ktorí
spĺňajú podmienky na zníženie
poplatku, že požiadať o zníženie
poplatku
na zdaňovacie obdobie so súčasným preukázaním skutočností
rozhodujúcich pre
zníženie poplatku v zmysle VZN

o miestnych daniach a miestnom poplatku za
komunálne odpady a drobné
stavebné odpady je možné v termíne do 31. januára
príslušného zdaňovacieho
obdobia. Na žiadosti a doklady
predložené po tomto termíne
sa nebude prihliadať.
POZNÁMKA:
Na rozpočet mesta sú svojimi
rozpočtami napojené rozpočtové organizácie v zriaďovateľskej
pôsobnosti mesta (Základná
škola a Centrum voľného času
detí a mládeže v Dobšinej).
Prenesený výkon štátnej správy
mesto zabezpečuje prostredníctvom matričnej činnosti, opatrovateľskej služby a prostredníctvom Spoločného obecného
úradu.
Mesto vypláca aj dávky v hmotnej núdzi.
ŽIVOTNÉ PROSTREDIE
A VÝSTAVBA
1. Bola realizovaná výstavba
viacúčelového športového ihriska na sídlisku Rozkvet Dobšiná,
v hodnote 173 230,- Sk, pričom

www.dobsina.sk

mesto získalo finančný grant z Nadačného fondu Východoslovenská
energetika, a.s. v Nadácii Pontis vo
výške 100 000,- Sk.
2. V meste bola vykonaná rekonštrukcia chodníkov na Zimnej,
Tureckej a Kúpeľnej v celkovej
hodnote 1 148 637,- Sk.
3. Bola realizovaná výstavba
betónovej miestnej komunikácie
na Tureckej ulici v hodnote 199
pokračovanie str. 3

Vážení spoluobčania,
ešte stále na prahu
nového roka 2008 Vám
prajem pevné zdravie,
šťastie, pokoj, rodinnú
pohodu a veľa osobných
a pracovných úspechov.
Karol H o r n í k
primátor mesta

Novoročný koncert Detského
folklórneho súboru Gemerčatá
„Zamiešaj vareškou svoje tajné priania,
pridaj pár orieškov očakávania
a ušľahaj znovu všetko pre šťastie,
nech dobro narastie“

Ani sme sa nenazdali a opäť
tu máme Nový rok. Vianočná
atmosféra sa pomaly vytráca
z našich príbytkov. Jeho čaro však
ostáva v spomienkach na rodinné
stretnutia a darčeky, ktoré sme si
s láskou rozdávali.
Dostať darček odliaty z lásky,
starostlivo vyberaný a zabalený so
pokračovanie str. 2
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Novoročný koncert Detského...
dokončenie zo str. 1
všetkou vrúcnosťou, čo darca v sebe má, je určite túžbou každého z nás. Takýto novoročný darček pripravili
deti z Detského folklórneho súboru Gemerčatá, vo
štvrtok, 17. januára 2008.
Gemerčatá sa predstavili spevom a tancami, ktoré sa
počas roka naučili a pozvali si tiež hostí – deti z DeD
Dobšiná, ZUŠ Dobšiná, najmladších členov FS Gemer
a detskú ľudovú hudbu Lúčka z Rožňavy. Atmosféra
koncertu bola vynikajúca, všetci účinkujúci sa snažili
podať čo najlepšie výkony, za čo boli odmenení neutíchajúcim potleskom obecenstva.
Rodičom, sponzorom a všetkým našim priaznivom
ďakujeme za podporu v našej činnosti a tešíme sa na
ďalšie podujatia.
AM

„Do Nového roku – čo Vám máme priať?
Aby každý z nás vedel radosť rozdávať.
Nešetri radosťou v sviatočné dni
Po celý rok – iným ju ponúkni.
Je to šťastie, ktoré sa nestráca,
ktovie ako, k tebe sa vracia.“

Pietny akt kladenia vencov pri príležitosti
oslobodenia Dobšinej
V pondelok, 28.1.2008 sa uskutočnila spomienka na 63.výročie
oslobodenia Dobšinej. Spomienkovú akciu zorganizovala
miestna organizácia Slovenského
zväzu protifašistických bojovníkov pred budovou radnice. Po
slávnostnom príhovore primátora mesta p. Karola Horníka, si
účastníci vypočuli príhovor p.
Františka Novotného, kronikára mesta, ktorý udalosti tých
dní opäť oživil a pripomenul
všetkým, že na hrozby fašizmu
netreba zabúdať. Po príhovoroch zástupcovia mesta a SZPB
k pamätnej tabuli osloboditeľom
položili veniec.
Oslobodenie Dobšinej –
záznam z kroniky z rokov 1944
-1945:
„Dňa 17. marca 1944 sa v knihárskej dielni zišli Karol Rusňák, Ján
Ušiak a Antonín Vostal. Založili Národný výbor, ktorý mal
previesť všetky prípravy v meste
a okrese a ktorý sa mal ujať vedenia – keď nadíde čas oslobodenia.
Členom výboru sa stal aj Štefan
Záhoranský.
V máji 1944 sa Dobšiná zapojila
aj do podzemného partizánskeho
hnutia. Do mesta prišli partizánski zásobovatelia a žiadali
previesť zbierku pre partizánov.
Došli správy aj o prvom organizovaní partizánskeho hnutia na
východe.
Leto 1944 bolo vážne. Front sa
blížil od východu i od juhu. Do
Dobšinej prichádzali evakuanti,
najmä židia, ktorí sa ponáhľali
ďalej na západ.
Letecké poplachy boli každý deň

vo dne, aj v noci. Vláda a minister
vnútra Alexander Mach vyhlásili,
že si poriadok musí urobiť každý
doma. Strážou obrany štátu boli
poverení žandári. Učiteľ Emil
Kusý bol veliteľom tejto jednotky.
Udalosti v odboji začali byť vážne. Dobšiná, ako okresné mesto
nemôže svoje pozície vydať.
Začali prípravy na mobilizáciu.
Táto nebola vykonaná, ale už 3.
septembra 1944 došla správa, že
sa Nemci dostali až na Pusté pole
a čoskoro aj na Telgárt. Členovia
národného výboru sa rozišli.
Znovu bol zorganizovaný výbor
už podľa vojenských armádnych
predpisov. V okrese bola mobilizácia na základe vyhlášky Slovenskej národnej rady. Dôležitým
činiteľom v príprave na povstanie
boli partizáni. V kraji boli 4 dôležité partizánske centrá: vrchol
Stolice – pod velením kapitána
Kvietinského, Spišské Mlynky – velil Bielik, Čierna Lehota
a Roštár, kde velil nadporučík
Sečanský. Spomínané skupiny
zasiahli aj do miestnych bojov.
Jedným z najväčších
úspechov odboja v našom okrese
bolo zriadenie nemocnice v Dobšinej. Pracovali v nej traja lekári
a správcom bol riaditeľ meštianskej školy Jozef Pavlík. Dobšinčania boli na túto nemocnicu pyšní.
Po likvidácii povstania bola
nemocnica evakuovaná na chatu
na Stolici.
18. októbra 1944 leteli
československí vojaci ruským
lietadlom od východu. Ich cieľom
bola Banská Bystrica. Pri Veľkej
Polome ich cesta skončila, lieta-

dlo sa zrútilo.
Nemcom na bojištiach
sa vodilo zle. Boli nútení, aby
si zabezpečili územie k ústupu
a cestu k zásobovaniu. Rozhodli sa, že slovenské povstanie
potlačia. Začali boje, povstalcov
prepadali najmä na priechodoch
zo Spiša do Hnileckej doliny.
20. októbra odtiahli
vojská a partizáni smerom na
Čuntavu s úmyslom, že cez Telgárt dosiahnu Brezno. V Telgárte
však už boli Nemci. Rozhodli sa,
že pôjdu lesom na Rejdovú, čo
však pre motorové vozidlá nebolo
možné.
Nemecké vojsko došlo
do Dobšinej 21. októbra, v sobotu. Do mesta vystrelili niekoľko
malých mín – bez obetí. Obsadili
dôležitejšie budovy v meste a vyzývali povstalcov, aj partizánov,
aby sa vrátili do svojich bydlísk.
28. októbra bolo slovenské povstanie úplne zlikvidované. Veľká časť partizánov ostala v horách. Železničné a riečne
mosty na viacerých miestach
vyhodili do vzduchu. Vtedy stroskotala aj skalná brána v Stratenej.
Po ťažkých udalostiach a zaistení
partizánskych vodcov, zadržali
vo Vyšnej Slanej Karola Adlera,
ktorého gestapáci odsúdili na
smrť. Dňa 20. decembra 1944 ho
obesili na námestí v Dobšinej.
Ako v spišských
mestách, tak aj v Dobšinej Nemci
vyzvali nemecké obyvateľstvo,
aby sa vysťahovali do Nemecka. V meste zavládla nervozita
a mnohí sa dobrovoľne prihlásili
k evakuácii. Transport o dišiel
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MESTSKÁ POLÍCIA
INFORMUJE

V priebehu hodnoteného obdobia bolo pracovníkmi MsP
počas výkonu služby zaznamenané následné porušenie
zákona a Všeobecné záväzné
nariadenia mesta:
§22 - na úseku bezpečnosti a
plynulosti v cestnej premávke,
zistených 5 priestupkov, riešených
na mieste
§ 30 - na úseku ochrany pred alkoholizmom a inými toxikomániami
-3 priestupky riešené blokovo kde
páchateľ umožnil požitie alkoholu a cigariet osobe maloletej
§ 31 - na úseku školstva a výchovy
mládeže – bolo zaslaných 9 oznámení o porušovaní povinnej školskej dochádzky zo ZŠ, z ktorých 6
bolo riešených v blokovom konaní
a v 3 sa vykonáva objasňovanie v
lehote nakoľko rodičia sa zdržiavajú mimo územia republiky.
§47 - na úseku verejného poriadku
bolo 18 priestupkov riešených na
mieste, pokarhaním 3 priestupky,
v blokovom konaní 14 priestupkov a 1 priestupok sa objasňuje
v lehote. Jednalo sa o prípady
budenia verejného pohoršenia,
znečisťovania verejného priestranstva ľudskými exkrementami,
neuposlúchnutia výzvy a príp.
rušenie nočného kľudu.
§49 - proti občianskemu spolunažívaniu – 1 priestupok oznámený,
riešený v blokovom konaní. Jednalo sa o prípad narušovania občianskeho spolunažívania napadnutím
a drobným ublížením na zdraví.
§50 -proti majetku- 6 priestupkov.
Jednalo sa o prípady krádeže nasledovne: 1 páchateľ je neznámy,
1 prípad bol odložený - páchateľ
bol maloletý a 1 bol odovzdaný
orgánom polície pre podozrenie
z trestného činu. Ostatné boli
riešené v blokovom konaní
Porušovanie VZN mesta VZN
č.50 - trhový poriadok -zistené
4 priestupky, riešené na mieste.
Jednalo sa o neoprávnený predaj
na území mesta.
VZN č.85 - o chove a držaní psov zistené 2 priestupky neoprávneného zdržiavania sa psa na verejnom
priestranstve.

pokračovanie str. 3
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VEREJNÉ KLZISKO V PREVÁDZKE

Všetkých priaznivcov korčuľovania určite v
decembri potešilo, že verejné klzisko je v prevádzke. Priaznivci tohto športu začali klzisko
využívať, ale ich radosť pre nepriazeň počasia
netrvala dlho. Dúfame, že sa zima ešte „pritvrdí“ a dopraje všetkým radosť z pohybu.
Foto: Václavík Vladimír

NAVŽDY NÁS
OPUSTILI:

Cyril Mačejovský
09.11.2007
Alžbeta Hutníková 24.11.2007
Jozef Kotlár
25.11.2007
Michal Sičina
05.12.2007
Jozef Kaprál
07.12.2007
Mária Vrbjarová
14.12.2007
Ján Ivan
28.12.2007
Ladislav Hanzély
30.12.2007
Ján Dovec
30.12.2007
INTERNET V KNIŽNICI
Oznamujeme čitateľom, že od 1.februára
2008 je v Mestskej knižnici možný prístup
na internet. Túto službu môžu využiť všetci,
ktorí majú riadne zaplatené zápisné do knižnice. Zatiaľ sú k dispozícii 2 počítače. Dúfame, že túto službu najviac využijú študenti,
ale aj všetci tí, čo doma počítač nemajú.

Plnenie plánovaných úloh ...
dokončenie zo str. 1
291,50 Sk.
4. Boli vyasfaltované chodníky
na Hnileckej ulici v celkovej výške 1
335 382,- Sk.
5. Na budove Klubu dôchodcov
bol vymenený krov a krytina v hodnote 960 227,- Sk.
6.Začala sa rekonštrukcia
miestnych komunikácií na uliciach
Rybárskej, Tureckej, Hronskej,
Zimnej, Lipovej, Čiernej, Skalnej,
pri starej obuvi a na Námestí tri
ruže
7. Prostredníctvom Recyklačného fondu bola mestu poskytnutá
dotácia vo výške 3 718 000,- Sk na
„Regionálny systém separovaného
zberu komunálneho odpadu v meste Dobšiná a okolitých obciach“
s čerpaním finančných prostriedkov do 03/2008.
8. V zmysle uznesenia mestského zastupiteľstva boli zadané na
vypracovanie projektové dokumentácie pre investičné zámery mesta
v náväznosti na využívanie fondov
Európskej únie v programovacom
období rokov 2007-2013. Jedná sa
o projektové dokumentácie na tieto
investičné zámery:
rekonštrukcia a modernizácia MŠ
na SNP, MŠ na Ul. P.J.Šafárika
rekonštrukcia Základnej školy
Dobšiná
rekonštrukcia Kultúrneho domu

v Dobšinej
rekonštrukcia miestnych komunikácií a chodníkov
rekonštrukcia Námestia baníkov
rekonštrukcia verejnej zelene
dobudovanie ČOV a kanalizácie
v meste
rekonštrukcia budovy na SNP ul. č.
548( bývalé komunálne služby)
9. V súlade s Koncepciou rozvoja mesta v tepelnej energetike bola
spustená do prevádzky kotolňa
na drevné štiepky, ktorá vykuruje
Kultúrny dom, budovu MsÚ, Materskú škôlku na ulici SNP, budovu
Spoločného obecného úradu, zdravotné stredisko a bytovku č. 553.
10. Bola zrekonštruovaná zastávka SAD na Budovateľskej ulici
a bolo obnovené vodorovné a zvislé
dopravné značenie v hodnote 128
000,- Sk.
11. Začalo sa s rekonštrukciou
priestorov futbalového štadióna
(obnova sociálnych zariadení)
v hodnote 90 000,- Sk.
Bol vybudovaný bezpečnostný
kamerový systém, ktorý bude slúžiť
na zvyšovanie bezpečnosti občanov a ochranu majetku. Celková
investícia bola 669 000,- Sk.
V spolupráci s Východoslovenskou
vodárenskou spoločnosťou a.s. Košice bola realizovaná rekonštrukcia
vodovodnej siete na Zimnej ulici
v dĺžke 191 m.
V mesiaci marec 2007 bol schvá-

MESTSKÁ POLÍCIA
INFORMUJE
dokončenie zo str. 2
VZNč.100-o vytváraní a ochrane
verejného poriadku a život. prostr.
v meste - zistených 15 priestupkov, ktoré boli riešené na mieste.
Jednalo sa o prípady požívania
alkoholu na verejnom priestranstve, príp. znečisťovania verejného
priestranstva, stania na chodníku
a p.
Za pomoci kamerového systému
bolo realizovaných 5 priestupkov,
ohľadne znečisťovania verejného
priestranstva, budenia verejného
pohoršenia, ničenia verejnoprospešného zariadenia, státia
motorového vozidla na prechode.
Na požiadanie OOPZ boli poskytnuté záznamy z kamerového
systému z dôvodu objasnenia prípadu zistenia páchateľa dopravnej
nehody a trestného činu ublíženia
na zdraví.
Michal G e r g o š
náčelník MsP

5. V mesiaci september mesto
Dobšiná uzavrelo partnerskú
zmluvu s poľským mestom Kobiór.
6. V rámci Európskeho sociálneho fondu mesto získalo nenávratný
finančný príspevok vo výške 765
000,- Sk na podporované aktivity Vzdelávanie zamestnancov mesta
Dobšiná. V rámci projektu bolo
zakúpených 8 ks počítačových
zostáv, ktoré boli ukončení kurzov
zaradené do majetku mesta.
7. V októbri - mesiaci úcty k starším sa uskutočnilo tradičné prijatie
jubilantov primátorom mesta.
Karol H o r n í k
primátor mesta

lený mestským zastupiteľstvom
schválený Územný plán mesta
Dobšiná. Na jeho spracovanie
získalo mesto nenávratný finančný
príspevok zo štrukturálnych fondov EÚ vo výške 370 000,- Sk.
15. Do vysprávok jám a výtlkov
sa investoval 1 milión Sk.
KULTÚRA A SOCIÁLNE VECI
1. V Dome opatrovateľskej služby bola zrealizovaná rekonštrukcia
kuchyne a sociálnych zariadení ,
bol vybudovaný altánok v celkovom
objeme 115 000,- Sk.
2. V rámci opráv
a údržby budovy
PRÍJEM Z PRENAJATÝCH POZEMKOV:
kultúrneho domu
Parkovisko
875 100,- Sk
boli vykonané rev Dobšinskej Ľadovej Jaskyni
(rok 2006 – 500 000,- Sk)
konštrukčné práce,
Pozemky
73 085,- Sk
výmena núdzového
3 ágyas
9 700 000,- Sk
osvetlenia v celkovej hodnote: 240
SPOLU:
10 648 185,- Sk
000,- Sk
3. V mestskej
Prenájom budov:
746 507,50 Sk
knižnici bol obnoPrenájom energetický
31 825,- Sk
vený knižný fond
zariadení:
(zakúpenie nových
kníh) v celkovej hodPRÍJEM Z PREDAJA:
note 80 000,- Sk.
Bytov
99 740,- Sk
4. Mestské zastuStaveništného
zariadenia
ČOV
189
214,- Sk
piteľstvo udelilo titul
„Čestný občan mesPozemkov
932 219,- Sk
ta“ pánovi Jánovi
SPOLU:
11 221 173,- Sk
Štempelovi a pánovi
Jozefovi Červinkovi
PRÍJEM Z PREDAJA
za dlhodobú propa2 647 690,5 Sk
A NÁJMU SPOLU:
gáciu mesta.
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Benefično-zábavné podujatie v Dobšinej 4.12.2007
V krásnom predvianočnom období sa v Mestskom kultúrnom stredisku v Dobšinej konalo benefično
- kultúrne podujatie „Charitánia 2007“. Táto integračná, na ľudské hodnoty bohatá aktivita, si 4.decembra 2007 vpísala do svojho kalendára už 12. ročník.

CharitÁnia
Organizátorom tohtoročného podujatia bola
Špeciálna základná škola v Dobšinej
a tiež spoluorganizátori:
– DSS Amália, Rožňava
– Dom humanity, Rožňava
– Detský domov, Dobšiná
– Špeciálna základná škola internátna, Rožňava
– DSS, Špitálska, Rožňava
– Klub detí s Downovým syndrómom.
Príťažlivá scéna, atraktívne upravené priestory kultúrneho
strediska privítali na svojej pôde množstvo zaujímavých ľudí, hostí, ale hlavne tých, pre ktorých je Charitánia určená – deti s mentálnym postihnutím z regiónu Rožňava.
Začiatok podujatia patril bohatému kultúrnemu programu,
s ktorým sa predviedli jednotlivé zariadenia. Úvodného slova sa
ujal moderátor bratislavského Slovenského rozhlasu pán Ľubomír
Černák, ktorý svojim príjemným zjavom i hlasom okamžite upútal
pozornosť všetkých prítomných.
Centrálnymi postavičkami („maskotom“ podujatia) tvoriacimi súčasť scény a sprevádzajúcimi celým programom boli Janko a Marienka. Deti Základnej
umeleckej školy v Dobšinej zvládli svoju úlohu
s hravosťou, nenútenosťou a takmer profesionálnou úrovňou. Známe rozprávkové postavičky tentokrát hľadali šťastie, keďže ústredným
mottom celého podujatia bolo kompletizovanie
výroku „šťastie je, keď...“.
Napriek tomu, že zaznelo množstvo úžasných
odpovedí, pohľad na vystupujúce deti i dospelých
tú správnu odpoveď núkal sám. Odpoveď, ktorá
nepotrebovala slová. Stačilo len pozerať a počúvať.
Nekonečná snaha týchto ľudí až vyrážala dych. Kde nestačili slová, pomohol pohyb. Kde pohyb nebol možný, nahradil ho
hlas. No z očí všetkých účinkujúcich žiarila odhodlanosť, pocit
zodpovednosti, radosť z vystúpenia i všehovoriaci pohľad odhaľujúci slastný pocit šťastia. Práve toho šťastia, ktoré v toto krásne
popoludnie vôbec nebolo problém nájsť. Počas vystúpení týchto
skvelých ľudí sa mal človek možnosť zamyslieť, akými malichernosťami častokrát zaťažuje svoje vnútro. Akými zbytočnosťami
a bezvýznamnými vecami trápi svoju myseľ. Veď život je o niečom
inom. Nie je to len zhánka po hmotných statkoch. Túžba zviditeľniť sa bezduchým mamonom. Život, to je pochopenie, vzájomná
tolerancia, rešpektovanie jeden druhého. Život, to je priateľstvo,
láska, vzájomné porozumenie, pochopenie. Schopnosť vnášať do
ľudských duší pokoj, pohodu. Urobiť človeka šťastným. A šťastie
sa prelínalo i ďalším programom Charitánie.
Pozornosť prítomných, ale aj náhodných obyvateľov Dobšinej
určite zaujal let stovky balónov. Každý z nich cestou do neznáma
odnášal vzácny odkaz. Odkaz, ktorým chcel človek potešiť človeka.
Vyjadriť úctu, lásku, preukázať silu obyčajného ľudského tepla.
Nemenšiu pozornosť, výbornú atmosféru a nenútenú zábavu vyvolalo i vystúpenie finalistu 2. ročníka hudobnej súťaže Slovensko
hľadá Superstar, Martina Krausza. Svojim temperamentom a živelnosťou si okamžite získal celé, veľmi spontánne publikum.
Po skvelej zábave, po nasýtení duše sa žiadalo nasýtiť i priro-

2007

dzené ľudské potreby. A vyberať bolo naozaj
z čoho. Nikto z účinkujúcich detí neodchádzal
hladný. Skvelo vyzerajúca recepcia pre deti
lahodila ich oku aj chuti.
Povestnou čerešničkou, a záverečnou bodkou
podujatia bola diskotéka, ktorej účinkujúci
pri výbornej hudbe obetovali posledné zvyšky
síl.
... a potom nastalo ticho. Sála onemela, len
zvuk odchádzajúcich krokov dával tušiť, že sa
niečo dialo. Že niečo krásne, niečo potrebné.
Niečo slávnostné. Niečo, na čo budú spomienky ešte dlho ukrajovať zo svojho klbka.
Už viem, čo je šťastie:
Stretnúť človeka.
Pozrieť mu do očí.
A z úprimného srdca povedať:
„Som rád, že si tu.“
„Som rád, že ťa mám.“
Dovidenia Charitánia 2008.

ujatie nebolo možné realizovať. Ďakujeme
v mene všetkých tých, ktorých život sa obohatil o jeden výnimočne prežitý deň naplnený
ľudským teplom, láskou a šťastím. Charitániu 2007 finančne a materiálne podporili:
– Nadácia U.S.STEEL Košice
– Prvá stavebná sporiteľňa, a.s., Bratislava
– Primátor Mesta Dobšiná, Mesto Dobšiná
– Pekáreň Hronec, Rožňava
– Gemtex, a.s., Rožňava
– Zelenina, Farkaš - Novig, Rožňava
– Baliarne obchodu a.s. Poprad
– Mestské lesy Dobšiná
– Starosta obce Vyšná Slaná
– Starosta obce Dedinky
– SHP a.s. Slavošovce
Ďakujem vedeniu školy a svojim kolegom za
úspešnú prípravu a realizáciu podujatia.
Bolo mi cťou byť jeho súčasťou.

POĎAKOVANIE
Vedenie Špeciálnej základnej školy v Dobšinej
ďakuje sponzorom, bez ktorých by toto pod-

Mgr. Iveta Csisková
učiteľka ŠZŠ v Dobšinej
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kultúra
O vzniku prvej básnickej zbierky Pavla Garana

Na ceste
ku knihe

Každý, kto stojí pred úlohou napísať pár riadkov o sebe
a svojich úspechoch svojim spoluobčanom, s ktorými sa
dennodenne stretáva, berie na seba riziko, že jeho najúprimnejšia snaha nakoniec vyznie ako beznádejný pokus o samoľúbu exhibíciu. Zvlášť v prípade ak ide o človeka, ktorému
každá jeho „prozaická“ veta pripadá ťarbavá, nemotorná
a málo výstižná. Vynasnažím sa preto svoju básnickú anabázu zostručniť a neprikrášľovať patetickým táraním.
S písaním poézie som začal v roku 1999 ako 21
ročný s vedomosťami zhruba na úrovni absolventa SOU
s maturitou, čo v preklade znamená, že som nepoznal
slovenského básnika mladšieho ako 90 rokov a o elementárnych zákonitostiach a princípoch poézie a o jej mieste
v kultúrnom kontexte som nevedel zhola nič. Takto teoreticky podkutý, vlastne bosý som teda skúšal zliepať svoje prvé
krkolomné veršíky – celkom v duchu staromilskej poetiky,
v snahe kopírovať svoje dávno mŕtve nedostižné básnické
vzory.
Boli to čarovné časy plné nevedomosti, naivity a túžby.
Až po dobre vyše dvoch rokoch, keď som sa ako-tak zorientoval v trendoch súčasnej poézie, som nabral odvahu osloviť
redaktora vtedajších Literárnych krokov s nehoráznou prosbou o uverejnenie mojej tvorivosti. Písal sa rok 2001. Prvý
pokus mi nevyšiel, ale dal základ dobrým vzťahom s chápavým človekom, spomínaným redaktorom a básnikom Jánom
Petríkom, ktorý bol (a je) zároveň vedúcim Spišského literárneho klubu, kde som začal neskôr pravidelne dochádzať
– na debaty o literatúre, vlastnej tvorbe, na konfrontáciu
názorov a na víno. Bolo mi tam priznané čosi ako talent,
ale aj pripomenutá potreba pracovať na ňom a zdokonaľovať

sa. Že sa tak tých šesť rokov až po súčasnosť
dialo, dokumentujú azda moje vystúpenia na
čítačkách a festivaloch poézie v rôznych kútoch
Slovenska a Česka (Martinská poetická jeseň,
Martinské literárne pódium, Trnavské literárne
slávnosti, Nonpoetry v Košiciach, Literární Vysočina v Chotěboři, prezentácia v Domažliciach
a v umeleckej kaviarni Jabloň v Plzni), moja publikačná činnosť v rôznych periodikách a v Slovenskom rozhlase a moje ocenenia z literárnych
súťaží - boli už na stránkach Dobšinských novín
spomenuté; zopakujem ich len pre poriadok
a doplnenie: Wolkrova Polianka 2002 – čestné
uznanie, WP 2003 – Cena s finančnou prémiou,
WP 2004 – 2. miesto, Literárny Zvolen 2004 – 2.
miesto + Cena Krajskej knižnice Ľ. Štúra, WP
2005 – Cena primátorky Spišskej Novej Vsi, Literárny Zvolen 2005 – 1. miesto, Literárny Zvolen
2006 – 1. miesto, Literárna Senica L. Novomeského – 1. miesto v kategórii poézia dospelých,
Literárni Vysočina 2007 – 1. miesto.
Najviac si asi cením 1. miesto z Literárni Vysočiny, keďže to bola česko-slovenská
súťaž s veľkým zastúpením autorov z oboch
republík každého veku aj knižne etablovaných
a v porote sedeli iba zástupcovia z Česka, čo som
až do vyhlásenia výsledkov vnímal ako jasnú
diskrimináciu. O to viac ma potom najvyššie ocenenie a objatia fanúšičiek a český fernet hriali...
Keďže akurát zisťujem, že sa mi
potvrdilo podozrenie, že hovoriť o vlastných
úspechoch je dosť ošemetná záležitosť, tak len
pre pokoj v duši a v meste: za všetkým pekným
bola aj kopa zúfalstva, aj nemohúcnosti, aj
neúspechov, aj prešľapov, aj vyslovených omylov.
Z pochopiteľných príčin to ďalej rozvádzať nebudem.
Dnes máme rok 2008 a ja držím
v rukách knihu – svoju básnickú prvotinu Smrť
zahroteným prstom. Vyšla na sklonku minulého
roku a je výsledkom môjho tvrdohlavého tvorivého zápasu o uchopenie a umelecké vyhodnotenie
aktuálnej reality, dobrej vôle niekoľkých ľudí a isto
aj šťastia a Božieho požehnania. Teším sa jej.
Cesta od prvých neobratných krokov po
vlastnú publikáciu je dlhá a každý si ju musí

Úspech mladej
výtvarníčky
Dňa 13. novembra 2007 sa zúčastnila slávnostného vyhlásenia výsledkov výtvarnej súťaže žiakov ZŠ a 8-ročných gymnázií pod názvom Veda a ja žiačka sekundy Gymnázia Dobšiná Danielisová Lenka. Táto súťaž bola organizovaná podpredsedom vlády a ministrom
školstva Slovenskej republiky Jánom Mikolajom. Lenka Danielisová
získala 3.miesto v tejto súťaži. Ocenenie si prevzala v Slovenskej národnej galérii, Esterházyho palác v Bratislave. Do súťaže žiačku pripravovala Mgr. Krišáková J., učiteľka školy.

UTEKÁM
preč z okresného mesta –
okresné mestá desia.
Okresné mesto, kde sa
okrem mňa všetci zmestia,
opúšťam miestnou SAD-kou
a napriek svojim právam
sa bez odporu vzdávam
presile väčších zadkov.
Míňame reality
okresných malých bohov,
do prachu píšem nohou.
No nikto neprichytí
básnika v nočnom spoji,
nik si ho neprisvojí.
XXX
Každé ráno ma čaká za zrkadlom
bleskový maliar portrétov.
Ale ja som jeho tvár
nikdy nevidel.
A teda ani neviem,
kedy a čo
mu budem dlžný.
prešliapať sám, ale za to, že kniha mohla
vyjsť vkusne graficky spracovaná, v tvrdej väzbe a v primeranom náklade patrí
moja vďaka mestu Dobšiná a osobitne
pánovi primátorovi Karolovi Horníkovi, ktorý bol od začiatku a spontánne
priaznivo naklonený mojim knižným
ambíciám. Ešte raz teda touto cestou
všetkým zainteresovaným úprimne
ďakujem za prejavenú dôveru, podporu
a porozumenie.
Pavol Garan
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Detský novoročný ples
Plesovú sezónu sme v Centre voľného času otvorili Detským novoročným plesom. Tento ples môžeme zaradiť medzi jednu z najstarších
a najväčších akcií Centra. Ples je pripravený pre členov ZÚ , pre hostí
a sponzorov. Na tomto plese bola účasť z každej strany naozaj veľmi bohatá. V kultúrnom dome majú deti zo ZÚ predviesť, čo sa za 1. polrok šk.
roku na krúžkoch naučili. Program bol naozaj veľmi pestrý, obohatili ho
aj deti zo ZŠ Mlynky – Biele Vody s folklórnym súborom Hnilčanka a deti
zo ZŠ Vlachovo. Keďže je to ples novoročný, nechýbali ani novoročné
želania detí, ktoré boli odmenené vecnými cenami, ďalej sa losovala tombola, ktorá je vďaka sponzorom rok čo rok bohatšia. A tradíciou novoročného plesu sú aj švédske stoly, ktoré sa naozaj prehýbali od dobrôt. Bola
to výborná akcia, na ktorej sa deti určite zabávali do sýtosti a predviedli,
že aj oni sa vedia plesovo správať.
Bibiána Slováková

Deň porozumenia a šťastia
V roku 2004 sme po prvýkrát organizovali vianočné
posedenie s charitatívnym programom Darujte Vianoce
s príspevkom Konta Orange. Postupne sa nám podarilo
získať finančné prostriedky aj ďalšie roky. Stretnutia
boli venované deťom, u malých detí aj rodičom a starším
občanom. Všetky sa niesli v príjemnej vianočnej atmosfére. Po týchto skúsenostiach sme „Deň porozumenia
a šťastia“ zorganizovali 21. decembra 2007. Projekt bol
podaný už v októbri. Po schválení 12. decembra sme
pripravovali darčeky, pohostenie – vianočnú večeru,
medovníčky, sladkosti. V tomto roku na návrh pána primátora sme počet seniorov rozšírili o občanov, ktorých
navrhlo mesto, ktoré sa zároveň podieľalo aj finančným
príspevkom. Stretli sme sa s prejavom vďačnosti, hlavne
u starších občanov, ktorí sa v mnohých prípadoch
neubránili ani slzám dojatia. S nadšením a príjemným pocitom urobiť radosť sa do práce zapojili všetci
zamestnanci Centra voľného času, Mladý parlament
a pani učiteľka na dôchodku Erika Štempelová, ktorá
zabezpečovala hlavne pozvania. Imobilným starším
občanom boli darčeky odovzdané. Nezabudli sme ani na

obyvateľky Domu opatrovateľskej služby
v Dobšinej. Pre nás sú nezabudnuteľné
zážitky a radosť, keď môžeme toľkým
ľuďom spríjemniť Vianoce a sme ochotní
podstúpiť akúkoľvek námahu. No bez
príspevku Konta Orange v programe

,,Darujte Vianoce“ a príspevku mesta
by sme toto vianočné podujatie nemohli
uskutočniť. Preto sme vďační za finančnú
pomoc.
Anna Gömöriová
riaditeľka CVČ DaM

Projekt „Ľudové klenoty“
Gemerská knižnica Pavla Dobšinského v Rožňave pri príležitosti 180. výročia narodenia Pavla
Dobšinského, v snahe pokračovať v úsilí zbierať a
uchovávať ľudovú slovesnú tvorbu vyhlasuje projekt „Ľudové klenoty“ zameraný na terénny zber
tejto tvorby v obciach a mestách nášho regiónu.
Cieľom projektu je pomocou širokej verejnosti
zozbierať rozprávky, povesti, príbehy zo života
ľudí, opisov pamätných udalostí, zaujímavé zážitky,
ktoré sa tradujú v rodinách, obci, či regióne, ktorú
si pamätajú z mladosti, či z rozprávania iných ľudí o
rôznych významných udalostiach dávnej minulosti
až do roku 1990.
Zberatelia sú deti, mládež i dospelí
Spôsob zberu ľudovej slovesnosti: osloviť starších
členov rodiny, priateľov, známych. Zapísať ich
rozprávanie tak, aby záznam obsahoval:
a/ celú udalosť, povesť, rozprávku, príbeh, ktorá sa
rozpráva v obci či regióne,
b/ meno, priezvisko, bydlisko a vek autora( rozprávača),
c/ meno a priezvisko, adresa, vek zberateľa, ktorý
záznam pripravuje
d/ dátum zaznamenania.

Formát: Záznam terénneho zberu môže byť v
jazyku slovenskom i maďarskom, prípadne môžu
byť zaznamenané aj nárečové slová, ktoré sa v danej
oblasti používali, alebo ešte používajú. Zozbierané
materiály spracované vo formáte A4 môžu byť písané: čitateľným rukopisom tlačenými písmenami
písacím strojom alebo PC
Zozbierané materiály doručiť Obecnej knižnici,
ktorá sa do zberu zapojí (zoznam bude zverejnený
na web stránke knižnice) alebo priamo do Gemerskej knižnici Pavla Dobšinského v Rožňave, osobne, poštou prípadne zaslať v elektronickej podobe
e-mailom: kniznica@kniznica-rv.sk
Termín ukončenia zberu: 30.6.2008
Vyhodnotenie: október 2008 v Gemerskej knižnici
Pavla Dobšinského v Rožňave, kde budú vyhodnotení najlepší zberatelia, bude im udelený titul a
vyznamenanie.
Zozbierané materiály plánujeme dvojjazyčne vydať
v knižnej podobe na pamäť generáciám súčasným i
budúcim.
Informácie: kniznica@kniznica-rv.sk, www.kniznica-rv.sk, tel.číslach:
058/7880911, 058/7880912, 058/7880917

Centrum voľného času
detí a mládeže
a Detská organizácia Fénix
vás pozýva na

detský
karneval
Dňa: 17. 2. 2008 ( nedeľa )
Miesto: Kultúrny dom
v Dobšinej
Čas: 14:30 hod.
Pre deti je pripravená
tombola
a občerstvenie
VSTUP V MASKÁCH!
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Vyhodnotenie XVII. ročníka súťaže v speve ľudových piesní

„Spievaj, že si, spievaj“
Súťaž sa konala 28. 11. 2007 v Centre voľného
času detí a mládeže v Dobšinej. Zúčastnilo sa jej
10 súťažiacich z MŠ z Dobšinej a 2 súťažiaci z MŠ
z Gočovo, ktorí súťažili v rámci prvej kategórie. Do
druhej a tretej kategórie sa zapojilo 7 detí zo ZŠ
z Dobšinej, 1 súťažiaci zo ZŠ Vlachovo a 2 súťažiace zo ZŠ Mlynky - Biele Vody.
Hosťami podujatia bola p. Lukáčová zo ZŠ s MŠ
Vlachovo, zástupkyňa riad. zo ZŠ Mlynky – Biele
Vody Mgr. Š. Záhoranská a p. učiteľky K. Barnáková
a Mgr. M. Liptáková zo ZŠ Dobšiná, ktoré súťažiacich
každoročne pripravujú. Celú súťaž moderovala p. B.
Slováková, zástupkyňa riad. CVČ DaM v Dobšinej.
Súťaž prebiehala v troch kategóriách, v rámci ktorých boli udelené tri víťazné miesta.
POROTA:
A. Macková – ved. Kultúrneho domu v Dobšinej
J. Slovák – spolupracovník CVČ DaM Dobšiná
Mgr. S. Tešlárová – ped. prac. CVČ DaM Dobšiná
VÝSLEDKY:
V prvej kategórii boli všetkým súťažiacim odovzdané diplomy a omaľovánky. Porota vyhlásila aj tri naj-

lepšie spevácke výkony, v rámci ktorých sa na víťazných pozíciách umiestnili títo súťažiaci:
I. kategória:
1. Petra Tomášiková – MŠ Dobšiná
2. Rozália Holubová – MŠ Dobšiná
3. Dominika Palacková – MŠ Gočovo
Víťazi II. a III. kategórie boli odmenení diplomom
a vecnými cenami.
II. kategória:
1.Veronika Vilimová – ZŠ Dobšiná
2. Peter Gecelovský – ZŠ Vlachovo
3. Ján Faltín –
ZŠ Dobšiná

Škola všeobecnovzdelávacieho typu s dôrazom na
prípravu žiakov na vysokoškolské štúdium vznikla
v Dobšinej ako predchodca súčasného gymnázia 1.
septembra 1957. Jej pomenovania sa postupom času
menili z jedenásťročnej strednej školy cez dvanásťročnú strednú školu na strednú všeobecnovzdelávaciu
školu, až napokon tu bolo v roku 1970 zriaďovacou
listinou MŠ SR ustanovené 4-ročné Gymnázium
v Dobšinej, ktoré fungovalo spolu so stredným odborným učilišťom do 1. júla 1992, kedy došlo k oddeleniu
gymnázia od SOU. Odvtedy je Gymnázium Dobšiná
samostatnou školou. 1. septembra 1995 bola škola
zaradená do siete stredných škôl aj ako 8-ročné gymnázium so zameraním na programovanie a informatiku. V súčasnosti teda škola poskytuje absolventom 9.
ročníka ZŠ možnosť 4-ročného štúdia so všeobecným
zameraním, v ktorom študenti môžu ovplyvňovať
svoju profiláciu prostredníctvom skupiny voliteľných
a nepovinných predmetov, a absolventom 4. ročníka ZŠ možnosť 8-ročného štúdia so zameraním na
informatiku a programovanie. Hlavným zameraním
školy je príprava žiakov na zvládnutie dvoch cudzích
jazykov ( anglického jazyka a nemeckého jazyka ),
zvládnutie základov obsluhy výpočtovej techniky
a poskytnutie poznatkov, vedomostí a zručností vo
všeobecnovzdelávacích predmetoch na takej úrovni,
aby bol žiak pripravený zvládnuť vysokoškolské
štúdium každého typu a zamerania alebo aby sa
mohol zaradiť do pracovného procesu v niektorých
povolaniach v oblasti štátnej správy. V súčasnosti na
Gymnáziu Dobšiná študuje vyše 320 študentov a pod
vedením riaditeľa RNDr. Vladimíra Nemčka pôsobí

Silvester
v Kultúrnom dome

VIANOČNÁ
VÝSTAVA
V čase každoročných predvianočných nákupov, zhonov či
stresov organizuje Centrum
voľného času detí a mládeže
v Dobšinej už tradičnú Vianočnú
výstavu, ktorá aspoň na malú
chvíľu zastaví náhliacich sa
ľudí a prostredníctvom prác
našich detí vnesie do ich sŕdc
kúsok vianočného čara a krásy.
Možnosť zapojiť sa do výstavy
mali oslovené školy a zariadenia
nášho mesta a blízkeho okolia.

III. kategória:
1. Tomáš Ferko ZŠ Dobšiná
2. Martina Cínová – ZŠ Mlynky – Biele Vody
3. Štefan Bendík – ZŠ Dobšiná
Naše poďakovanie patrí všetkým pedagógom a osobám, ktorí súťažiacich pripravovali ako aj sponzorom, ktorí do súťaže venovali rôzne ceny p. V. Václavíkovi a p. J. Slovákovi.
Mgr. Sylvia Tešlárová

50. výročie Gymnázia Dobšiná
Týždeň od 10.decembra do 17. decembra 2007 sa
na Gymnáziu v Dobšinej niesol v znamení osláv 50.
výročia založenia školy.
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24 pedagogických a 6 prevádzkových zamestnancov.
Žiakom, pedagógom, všetkým zamestnancom i návštevníkom školy toto výročie pripomínali nástenné
noviny a panely, na ktorých boli zachytené zaujímavé
momenty z päťdesiatročnej histórie gymnázia, výtvarné a literárne práce terajších študentov aj absolventov, vydanie pamätného zborníka GYMNÁZIUM
DOBŠINÁ 50 i aktivity mimo vyučovania, spomedzi
ktorých najväčší úspech mala návšteva divadelného
predstavenia My Lady v Fair v Štátnej opere v Banskej
Bystrici. Dopravu do Banskej Bystrice a späť ôsmimi
autobusmi škole hradilo Rodičovské združenie pri
Gymnáziu Dobšiná, za čo rodičom našich študentov i touto cestou ďakujeme. Všetci zúčastnení mali
z predstavenia nádherný estetický zážitok a z divadla
odchádzali s nezabudnuteľnými zážitkami.
Oslavy vyvrcholili 13. decembra Vianočnou akadémiou 2007 v kultúrnom dome. Táto akadémia mala
v porovnaní s minuloročnými vianočnými akadémiami o to slávnostnejší charakter, že sa niesla v znamení
jubilea školy a že sa jej zúčastnili významní hostia ako
podpredseda Košického samosprávneho kraja Ing.J.
Szölös, primátor mesta p. K. Horník, prednosta Obvodného úradu v Rožňave Mgr. Ľ. Hlaváč, zástupcovia
Mestského úradu v Dobšinej, zástupcovia školských
a výchovných zariadení v Dobšinej, zástupcovia Rodičovskej rady pri Gymnáziu Dobšiná a ďalší.
Podujatie sa začalo slávnostným otvorením a následným prejavom riaditeľa školy RNDr. Vladimíra
Nemčka, po ktorom nasledovali príhovory hostí.
Súčasťou tejto časti podujatia bolo aj vystúpenie
primátora mesta pána Karola Horníka, ktorý vo
svojej reči vyzdvihol prínos Gymnázia Dobšiná pre
život mesta , poprial škole v jej ďalšom pôsobení veľa
úspechov. Gymnáziu Dobšiná a trom na gymnáziu
najdlhšie pôsobiacim pedagógom, Mgr. Miroslavovi

Tentoraz naša ponuka oslovila
nielen pravidelne sa zapájajúcu
ŠZŠ, ZŠ – ŠKD, ZUŠ, MŠ-SNP,
Detský domov a ZŠ Vlachovo,
ale po prvýkrát aj ZŠ Mlynky
- Biele Vody, Klub dôchodcov
a členky FS Gemer z Dobšinej.
Vianočnú výstavu, ktorá sa konala 18. 12. 2007, prišlo pozrieť
aj tento rok veľa návštevníkov,
ktorí sa mohli potešiť nielen
krásou a originalitou výrobkov,
ale aj tým, že si ich mohli kúpiť.
Niektorí prišli viac zo zvedavosti
v snahe „ukradnúť“ nejaký ten
nápad a vyrobiť si niečo podobné
doma. Veľmi nás teší návšteva
takýchto zvedavcov a ochotne
im poradíme ako na to.
Aj tento rok sa Vianočná
výstava vydarila k našej spokojnosti. Je to zásluhou tých, ktorí
neváhali obetovať kúsok času
a spolu s nami prispieť k vytvoreniu krásneho podujatia pre
všetkých. Naše poďakovanie
patrí práve im a tiež ostatným,
ktorí našu snahu podporili
svojou účasťou a bez ktorých
by výstava nespĺňala svoj účel.
Už teraz sa tešíme na stretnutie
s vami na Veľkonočnej výstave.
Mgr. Sylvia Tešlárová
Plichtovi, Mgr. Jozefovi Vozárovi
a Mgr. Eve Vozárovej, odovzdal Cenu
mesta Dobšiná za vynikajúce pracovné výsledky, za aktívnu tvorivú
činnosť a za šírenie dobrého mena
mesta. Po týchto aktoch nasledoval
pokračovanie strana 8
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Z LITERÁRNEJ
TVORBY ŽIAKOV

50. výročie Gymnázia...
dokončenie zo strany 7.
kultúrny program, v rámci ktorého jednotlivé triedy pod vedením
Mgr. M. Smrekovej prezentovali
svoje vystúpenia. Program bol
bohatý, striedali sa v ňom ľudové
tance s modernými, ľudové piesne
so súčasnými, žartovné scénky či
pásma v anglickom aj nemeckom
jazyku. Študenti gymnázia tak
prejavili svoju tvorivosť, originalitu i schopnosti vystupovať na
verejnosti. Každé číslo kultúrneho
programu prítomní ocenili búrlivým potleskom. Záver programu
predstavovalo ocenenie troch
najlepších vystúpení „sladkou“
odmenou. Vianočná akadémia sa
celá niesla v slávnostnej a príjemnej atmosfére.
Po skončení vianočnej akadé-

mie hostia navštívili
školu, kde si prezreli jej
súčasné vybavenie. Viacerí z nich
aj s troškou nostalgie spomínali
na časy, ktoré na Gymnáziu
Dobšiná strávili buď ako študenti,
alebo ako jeho zamestnanci. Po
prehliadke školy nasledovala
slávnostná recepcia v reštauračnom zariadení Tri ruže, ktoré patrí
SOU Dobšiná. Aj touto cestou
sa chceme poďakovať vedeniu
SOU Dobšiná a všetkým, ktorí sa
na príprave a priebehu recepcie
podieľali, pretože táto mala naozaj
vysokú profesionálnu úroveň
a prebiehala v príjemnej a priateľskej atmosfére. Slávnostnou
recepciou sa oslavy 50-teho výročia Gymnázia Dobšiná oficiálne
ukončili.

Srdečne Vás pozývame na
„RODIČOVSKÝ PLES“
ktorý sa uskutoční
dňa 9.2.2008 o 19.00 hod.
v Kultúrnom dome v Dobšinej
za hudobného doprovodu
skupiny ORION
a DJ Júliusa Korintuša.
Cena vstupného- 250,- Sk.
Všetkých srdečne vítame!

Veríme, že sa škole bude aj
v ďalších obdobiach dariť a že bude
aj naďalej hodnotným spoluúčastníkom pri udržiavaní aj zvyšovaní
úrovne života mesta.
Zároveň ešte raz ďakujeme
sponzorom, ktorí svojimi sponzorskými darmi umožnil škole
osláviť toto významné jubileum:
Rodičovská rada Gymnázia Dobšiná, primátor mesta Dobšiná, P.
Vladimír Sabó, P. Mária Bezeková, MUDr., p. Mgr.Mária a Marián
Fifíkoví, p. Štefan Šmelko, p. Štefan Nemec, Mestské lesy Dobšiná,
Siderit Nižná Slaná, Kovostroj
Dobšiná, LAAX Rožňava, PD Rejdová, obec Henckovce, obec Vyšná
Slaná, obec Nižná Slaná, obec
Vlachovo, obec Rejdová.
Vá

Výsledky súťaže
„Vianočné inšpirácie“
KATEGÓRIA RODINNÉ DOMY:
1. miesto: Strelka Július
2. miesto: Gonda Milan
3. miesto: Liptáková Anna
KATEGÓRIA MIESTNE PREVÁDZKY
A INŠTITÚCIE:
1.miesto: Mišanková Katarína
2.miesto: Chatová osada ALWEG
3.miesto: neudelilo sa
Víťazom blahoželáme.

ĽÚBIM SVET
Ľúbim kvety
modré, žlté, červené.
Tie má lúka
aj do vázy vložené.
Ľúbim nechtík, zvonček, ruže.
Ktože za tú krásu môže?
Ľúbim astry, chryzantémy,
najkrajšie sú v rukách mamy.
Ľúbim kvety, ľúbim vtáky
aj po daždi všetky mláky.
Ľúbim otca, mamku, deti,
vážku, čo v povetrí letí.
Jana Hlaváčová

PRIMA
Ja sám a v strachu,
vo svete, ktorý som
nestvoril ...
Je večer a tvoje slzy trpkosti
strácajú sa v diaľke.
Plačeš ....,ale predsa ľúbiš!
Čierne nebo plné hviezd
pozerá sa ti do prázdnej
náruče.
Prečo?
Plačem a neviem prečo.
Slzy mi po tvári stekajú
vždy viac a viac.
Dávam ti lásku z lásky.
Dva milostné listy píšem
Ťažko: prvý
a
posledný!
Lenka Smreková

Sen o Vianociach
Zimné rána mám veľmi rád. Každé ráno bežím k oknu
skontrolovať, koľko snehu pribudlo cez noc. Aj toto ráno
sa pani Zime podarilo prederaviť vankúše, z ktorých
husto snežilo. Spokojný s jej výkonom som sa šiel naraňajkovať. V kuchyni ma na stole čakal list, v ktorom mi
rodičia oznámili, že sa vybrali na menší výlet. Usmial
som sa a šiel som pohľadať niečo na jedenie do chladničky. Z poličky sa na mňa škeril škriatkovský syr „Syroškriatok“. Neveril som vlastným očiam, ale naozaj to
tam bolo napísané. Poobzeral som sa po celej chladničke a našiel som iba „škriatkosalámu“, čo na mňa vyvaľovala oči, „škriatkomlieko“, ktoré sa tlačilo zo škatule
(samozrejme bolo sobie). V kúte čupelo „škriatkomaslo“ a na dverách v poličke sa vyťahoval „škriatkokečup“.
Napadlo ma: „Fíha, prečo je všetko škriatkovské?“. Na
každom predmete bolo malými písmenami napísané
„Made in Ježiškohrad“. Od údivu som onemel. Nevedel
som sa z toho spamätať, a tak som sa rýchlo išiel umyť,
aby ma studená voda prebrala z toho šoku. No, čo myslíte, čo na mňa čumelo zo zrkadla? Moja šišatá hlava to
nebola, ale bol to šišatý škriatok. To už som nevydržal
a radšej som odpadol. Ani neviem, ako dlho som ležal

v kúpeľni na zemi. Prebral som sa až vtedy, keď ma
pohladilo akési čudo ešte menšie ako ja. Bol to môj
škriatkokamarát, o ktorom som doteraz nevedel, ani
nepočul.. Vraj sa musíme poponáhľať do roboty, lebo
už meškáme. Chcel som ešte raz odpadnúť, ale nebolo
času, už ma ťahal zasneženou krajinou. Stromy boli
oblečené v nových bielych kabátoch, po zemi sa váľali
kôpky snehu ako zo šľahačky. Škriatkodeti sa guľovali,
sánkovali, šmýkali a hrali škriatkohokej. Široko-ďaleko
sa rozliehal ich smiech, ako veľmi sa tešili zime.
Došli sme k obrovskému hradu, v ktorom sa vyrábali
darčeky pre deti. Na prvom nádvorí, vo veľkej stajni, bol
pripravený čarokrásny koč s dvanástimi zapriahnutými
lietajúcimi sobmi. Na druhom nádvorí bola priestranná
dielňa. Pustil som sa s piatimužíčkami do práce. Vyrábali sme vojakov, autíčka, robotov, medvedíkov, bábiky,
kuchynky, ba aj bicykle, korčule a všeličo iné, po čom zatúžilo detské srdiečko. Po dobrom obede nám dali dlhú
pauzu.
Škriatkokamoš a ja sme šli na prechádzku za krásami
zimy. Šantivý potôčik nás zaviedol k velikánskemu ľadovému domu, v ktorom bývala pani Zima. V jej záhradke

sa ligotali tie najfantastickejšie výtvory. Uvideli sme
tam slona, žirafu, nechýbal tam ani snežný lunapark,
ale najkrajší bol asi Trójsky kôň. Pani Zima nás milo
privítala a zasvätila nás do svojej práce. Porozháňala oblaky po oblohe a poprepichovala ich, aby poctivo
chrlili kopy snehu. Ukázala nám Škriatkomesto, kde
usilovní minichlapi zdobili vianočný stromček. Stál
uprostred mesta a bol najväčší na celom svete, určite bol
vyšší než Eifelovka. Večer sme sa vrátili do hradu. Videl
som ako Ježiško s ozrutným mechom plným darčekov
nasadá do saní. Záprah vyštartoval. Zastal pri každom
dome, v ktorom boli deti, a šikovne strčil darčeky pod ich
stromček.
Spomínam si už len na škriatkov, ktorí sa pochytali za
ruky, točili sa okolo toho vysokánskeho stromu a spievali
pri tom vianočné koledy.
Vtom som sa prebudil. Zistil som, že to všetko bol iba
krásny sen. Darčeky pod naším stromčekom však boli
skutočné. Myslím, že aj Ježiška som v ten večer videl
plávať po oblohe, veď kto iný by mi bol doniesol toľko
darčekov?

Matúš Mol
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Prvý rok pôsobenia MS SČK v Dobšinej
MS SČK v Dobšinej má riadne
vyškolených
zdravotníkov,
ktorí sú zároveň
držiteľmi medzinárodného preukazu prvej pomoci
a v týchto dňoch oslavuje prvé narodeniny od svojho založenia. Keďže
Mesto Dobšiná patrí k atraktívnym
oblastiam, ktoré turisti navštevujú,
je dôležité, aby v meste bolo pri
rôznych turistických, športových a
spoločenských podujatiach dostatok
zdravotníkov. Predsedníctvo MS
SČK na začiatku svojej aktivizácie
túto úlohu zvládlo. Naše snahy
získať pre náš spolok aj patričné vybavenie boli korunované úspechom.
Na základe žiadosti nám generálny
sekretár SČK pridelil do trvalého
užívania 2 brašne a Územný spolok
v Rožňave nám zabezpečil náplň.

Zdravotník SČK je osoba, ktorá
okrem brašne musí byť aj riadne
označená. Týmto označením je uniforma SČK, červenej farby so znakmi Červeného kríža a logom SČK,
ktorá je vhodná do každého počasia.
Doterajšia aktívna činnosť MS SČK
nasvedčuje tomu, že mesto Dobšiná
by mohlo mat` trvale zabezpečenú
zdravotnú službu na všetkých verejných podujatiach. Miestny spolok
SČK v Dobšinej sa 16. augusta 2007
preto obrátil na MsZ so žiadosťou
o poskytnutie dotácie na vybavenie
zdravotníkov SČK poskytujúcich
zdravotnú službu na hromadných
akciách mesta Dobšiná. Na základe
žiadosti predloženej 16. augusta
2007 o poskytnutie dotácie na nákup uniforiem nám MsZ na svojom
8. riadnom zasadaní konanom 04.
októbra 2007 dotáciu schválilo v požadovanej výške 15.200,- Sk. Cena

jednej uniformy je cca 3.800,- Sk.
Zdravotná služba sa poskytuje na
požiadanie, pri hromadných akciách
do 300 účastníkov 1 hliadka, t.j.
2 členovia a do 1000 účastníkov 2
hliadky (4 členovia). Náš miestny
spolok sa chce podieľať na živote v
našom meste a pomôcť mestu Dobšiná vo všetkých oblastiach našej
činnosti. Preto ďakujeme mestu
Dobšiná za poskytnutie dotácie na
nákup uniforiem, ktoré sme prevzali
v decembri 2007. Obyvateľom mesta
Dobšiná a organizáciám odporúčame navštíviť našu web stránku:
http://www.dobsina-mssck.
estranky.cz , na ktorej nájdu najaktuálnejšie informácie z činnosti
našej organizácie. Kontaktovať nás
môžete osobne, alebo cez e-mail:
sck.dobsina@inmail.sk.
MS SČK Dobšiná

SPOMIENKA NA JURAJA REŤKOVSKÉHO
V týchto dňoch by sa dožil
100 rokov Juraj Reťkovský,
nositeľ čestného titulu Vzorný
učiteľ. Narodil sa v Mošovciach
2.februára 1908 ako najstarší
z ôsmich detí. Po ukončení
Meštianskej školy v Turčianskom Sv. Martine absolvoval
v r. 1923 – 1927 Učiteľský ústav
Jána Kollára v Turčianskych
Tepliciach. Najprv pôsobil ako učiteľ v Nových Zámkoch,
Mudroňove, Dunajskej Strede, Šamoríne. Až v roku 1934
dostal miesto na Štátnej meštianskej škole v Dobšinej. Tu
v roku 1938 uzavrel manželstvo s Máriou Luxovou.
Po roku 1945 pôsobil najprv ako riaditeľ Meštianskej školy v Plešivci, potom ako riaditeľ Gymnázia
v Revúcej a riaditeľ Jedenásťročnej SŠ a osemročnej SŠ
v Dobšinej. Od roku 1963 až do odchodu do dôchodku
bol zástupcom riaditeľa ZDŠ v Dobšinej.
Po rokoch si na svoje pedagogické začiatky
zaspomínal nasledovne: „ V r. 1928 bol som na mesiac
preložený z miestnej školy v Nových Zámkoch na zastupovanie neprítomného učiteľa na kolóniu, ktorá ležala od
železnice asi 16 či 18 km. Keďže ani v susednej kolónii ne-

bolo na dvojtriedke ani jedného učiteľa, uložil mi školský
inšpektor Matys aj tu vyučovať. A ja som bez akéhokoľvek reptania každý druhý deň peši poľnou cestou (kto
učil na kolóniách, tak vie, aké to bolo blato – rozhodne
to nebola cesta) 4 km dochádzal a učil 120 detí v jednej
triede prerobenej z jednej bývalej veľkostatkárskej pajty
pre ovce. A verte mi, že som si nepodal ani cestovný účet,
ani návrh na výplatu nadpočetných hodín, či za stratený
čas. Ja som totiž ten čas za stratený nepokladal. Naopak.
Cesta zo stanice v Starej Ďale mi trvala asi 5 hodín.
Poznamenávam, že do mesta som musel každý feriálny
(t.j. od vyučovania voľný – pozn. autora) deň dochádzať
za nákupom. Lebo som sa musel sám stravovať temer
celý mesiac.“
Okrem rozsiahlej pedagogickej práce bol až
do posledných dní spoločensky činný. Spomeňme aspoň
funkcie predsedu ZO Slovenského zväzu záhradkárov, či
TJ Baník v Dobšinej. Bol tiež kronikárom mesta.
Pri odchode na zaslúžilý odpočinok v roku
1971 poznamenal: „Je to už vlastne dokrútený film
o vlastnom živote. Sú tu už len uvedené osoby, tie hlavné
i vedľajšie, scenár a réžia – a potom už nič, len biela
páska...“ Opustil nás náhle 30. decembra 1979.
M.R.

Úspešná Dobšinčanka
V piatok 18. novembra 2007 sa v historickej budove Národnej rady SR na
Župnom námestí v Bratislave konal
slávnostný gala večer spojený s udeľovaním prestížnych ocenení „Cena podpredsedu vlády a ministra školstva SR
za vedu a techniku“. S cieľom podporiť
rozvoj vedy a techniky na Slovensku
podpredseda vlády a minister školstva,
prof. Ing. Ján Mikolaj, CSc., udeľoval
ceny v 4 kategóriách, a to: Osobnosť
vedy a techniky, Vedecko-technický tím
roka, Celoživotné zásluhy v oblasti vedy
a techniky a Osobnosť vedy a techniky
do 35 rokov. Súčasťou slávnostného

podujatia bolo aj odovzdávanie cien za
publicistickú súťaž s názvom „Je veda
potrebná?“. Dobré meno nášho mesta
na tomto prestížnom podujatí obhájila Mgr. Gabriela Elexová, študentka
interného doktorandského štúdia na
Ekonomickej fakulte Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici, ktorá získala
ocenenie v kategórii študentov vysokých škôl. S príspevkom „Veda – kľúč
k budúcnosti“ obsadila 2. miesto.
Toto ocenenie nie je prvým úspechom
podobného charakteru, ktoré táto študentka dosiahla. V roku 2000 už získala 3. miesto v esejistickej súťaži Môj

región, alebo skôr ako spoznáš Európu,
spoznaj svoj región, a to v silnej konkurencii viac ako 400 stredoškolákov.
Súťaž bola vypísaná pod záštitou vtedajšieho predsedu vlády Mikuláša Dzurindu. O rok neskôr sa zaradila medzi
20 najlepších študentov v esejistickej
súťaži vyhlásenej podpredsedom vlády
pre ekonomiku Ivanom Miklošom na
tému Vzdelanie má hodnotu. Má mať aj
cenu? Súťaže sa celkovo zúčastnilo až
530 príspevkov.
Sme radi, že aj týmto spôsobom sa
mesto Dobšiná na Slovensku pozitívne
prezentuje.

Informácie
o stočnom
Podnik služieb mesta Dobšiná s.r.o.
zriadený mestom Dobšiná, je poverený údržbou a prevádzkou kanalizačnej siete, evidenciou a výberom
za odvádzanie odpadových vôd
(stočné) mestskou kanalizačnou
sieťou alebo aj priamym zaústením
odpadových vôd jednotlivých občanov do vodných tokov. Túto činnosť
vykonávame v zmysle platných
právnych predpisov o verejných
vodovodoch a kanalizáciách. Od
októbra 2007 sme pristúpili k vymáhaniu pohľadávok u dlžníkov za
stočné aj formou splátkových kalendárov. Zároveň každému producentovi odpadových vôd zasielame
nové zmluvy o odvádzaní odpadových vôd, z ktorých jednu podpísanú žiadame doručiť na našu adresu.
Uvedené zmluvy je povinný každý
producent uzavrieť. Podkladom na
fakturované množstvo odpadových
vôd v zmysle zákona je množstvo
vody odobraté z vodovodnej siete
a to merané vodomerom. U občanov, ktorí nemajú vodomer je podkladom určené paušálne množstvo
vody na osobu. Od roku 2005 sme
nepristúpili k zvyšovaniu poplatku
za stočné a naďalej je platnou cenou
za 1 m3 16,20 Sk bez DPH. Cena
je schválená Úradom pre reguláciu
sieťových odvetví. Od stočného sú
oslobodení tí producenti, ktorí sa
preukážu, že majú funkčnú domácu čističku odpadových vôd, alebo žumpu, na ktorú majú vydané
kolaudačné rozhodnutie a zmluvu
s odbornou organizáciou na čistenie žúmp.
Veríme, že úhrady za stočné si každý občan uhradí včas, nakoľko naša
organizácia platí povinné poplatky
za znečistenie toku, ako aj za rozbory vody štátnym inštitúciám za
všetkých občanov mesta. V opačnom prípade pristúpime u dlžníkov
k vymáhaniu pohľadávok právnou
cestou.

Tibor Harmatha
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O činnosti v roku 2007

Aerobik klub Dobšiná pri LK VED
V roku 2007 bolo registrovaných 27 členiek nášho klubu
pod ZRTVŠ Bratislava. Neregistrovaných cvičeniek – počet
neurčitý.
Hlavná činnosť klubu je: celoročné cvičenia trikrát v týždni.
utorok a štvrtok od 18.30 do
19.30 hod. s výnimkou sviatkov.
Cvičí sa v telocvični Gymnázia
v Dobšinej.
Formy : Dance aerobik
Latino dance aerobik
Step aerobik
Body toning

Taebo box
V priebehu roku 2007 sme sa
zúčastnili maratónov a rôznych
akcií i mimo nášho mesta.
Tu sú :
- 14.4.2007 sedem cvičeniek Maratón v Gemerskej Polome,
odkiaľ si doniesla K. Kozáková
ocenenie „ najlepšia cvičenka“.
- 21.4.2007 5 hodín cvičilo deväť našich žien na FITNESS
PARTY III. v Košiciach, ktoré
usporiadala TU KE a Krajské
športové centrum. Okrem slovenských profesionálnych pred-

Z činnosti KST Dobšiná
Dňa 12.1.2008 sme zorganizovali XXXVII. ročník zimného prechodu Slovenským rudohorím po trase: Dobšinský kopec - Čuntava - Dobšiná a pre menej zdatných po
trase: Besník - Čuntava - Dobšiná. Stalo sa už tradíciou,
že na tejto akcii odhliadnuc od Mestského zrazu turistov,
sa zúčastňuje najväčší počet turistov. Tohtoročnej akcie
sa za oblačného, pomerne teplého a hmlistého počasia
zúčastnilo takmer 100 turistov – lyžiarov, ktorým bolo na
Čuntave poskytnuté občerstvenie a odovzdané účastnícke
listy. Najväčšia skupina absolvovala najdlhšiu a najnáročnejšiu trasu z Dobšinského kopca, 31 účastníkov si zvolilo
štart z Besníka a najmenšia 17-členná skupina najmenej
náročnú cestu z vrcholovej stanice lyžiarskeho vleku v Telgárte. Okrem občanov nášho mesta, evidujeme aj účasť
milovníkov turistiky a prírody z Popradu, Spišskej Novej
Vsi, Rožňavy, Vlachova a Vyšnej Slanej.
V rovnakom období minulého roka ešte nebol sneh a tak
sa uskutočnil iba peší prechod z Besníka na Čuntavu
a potom do Dobšinej. Tento rok bolo dostatok snehu
a dalo sa na lyžiach dôjsť až do mesta. V histórii týchto
prechodov evidujeme iba niekoľko drobných úrazov, tento
ročník bol však výnimkou, pretože smoliarsky deň mali až
dvaja účastníci – následkom pádov zlomená ruka v zápästí
a natrhnutie svalu v oblasti kolena.
Napriek týmto náhodným zraneniam možno celkove túto
turistickú akciu hodnotiť ako úspešnú.
KST svojou činnosťou počas celého roka udržuje pohybové aktivity občanov nášho mesta.

Úspechy športovcov
z Gymnázia v Dobšinej
Koncom novembra sa v Rožňave športovci z Gymnázia
zúčastnili okresného kola žiakov stredných škôl v stolnom
tenise a v halovom futbale, ktoré sa konali pod záštitou CVČ
Rožňava.
V stolnom tenise obsadili dievčatá 1.miesto s postupom
do krajského kola a v halovom futbale družstvo gymnázia
obsadilo 3. miesto.

dobšinské
NOVINY

cvičovateľov predcvičovali aj
predcvičovatelia z Poľska.
- 13.10.2007 – RAJEC IN MOTION SVIT – predcvičovatelia :
Lucia Medeková, Lea Grančičová Sameková a Milan Adamka.
Bolo nás tam deväť.
- 10.11.2007 sa M. Hutníková zúčastnila II. MEDZINÁRODNÉHO KONGRESU AEROBIKU
NA SLOVENSKU v športovej
hale MLADOSŤ v Bratislave.
- 25.11.2007 sme v našom meste
usporiadali „JESENNÚ AEROBIK SHOW„

kde sme pozvali predcvičovateľku zo Spišskej
Novej Vsi a predcvičovaťeľa z Popradu. Bolo aj
cvičenie rodičov s deťmi. Všetkých cvičiacich
bolo štyridsať.
- na záver roku, 1.12.2007 sa 9 žien zúčastnilo
na“ FITNESS PÁRTY s AVONOM“ opäť v Košiciach na TU.
Marta Hutníková – predseda klubu

Sviatočné športové aktivity v Dobšinej
V predvianočnom a vianočnom
zhone zorganizovala Komisia telesnej výchovy a športu pri Mestskom
zastupiteľstve niekoľko športových
podujatí pre širokú verejnosť, z ktorých Vám prinášame výsledky.

Peter Ruman
Ivana Bačiková
Norbert Bakoš
Peter Bakoš
2. miesto „GEO“ Dobšiná
3. miesto „MONŠTRUM“ Biele Vody

9. 12. 2007 sa uskutočnil v telocvični
ZŠ Mikulášsky turnaj v halovom futbale mladších žiakov. Štartovali 4-členné
družstvá. Najlepším strelcom turnaja

29.12.2007 – sa uskutočnil turnaj v
minifutbale. Zúčastnilo sa 6 družstiev
VÝSLEDKY:
1. miesto „REAL DRINK“ v zložení
Gejza Valentko
Roman Lindák
Stano Grančák
Lukáš Strelka
Ján Hudák
2. miesto „OLD BOYS“ z Dobšinej
3. miesto „HOMO“ z Dobšinej

sa stal Peter Husár, žiak osemročného
gymnázia (10 gólov).
Víťazi a tiež všetci zúčastnení boli
odmenení sladkými odmenami.

29.12.2007 – sa uskutočnil tiež
Memoriál Jaroslava Priatku – turnaj
2-členných družstiev v stolnom tenise.
POČET ÚČASTNÍKOV: 10
VÍŤAZNÁ DVOJICA:
Peter Ogurčák, Dušan Zahoranský

26.12.2007 – sa uskutočnil Vianočný
stolnotenisový turnaj
CELKOVÝ POČET ÚČASTNÍKOV 25
VÝSLEDKY:
1. miesto Milan Lenkey
2. miesto Dušan Zahoranský
3. miesto Peter Ogurčák
26.12.2007 – sa uskutočnil Vianočný
volejbalový turnaj
Zúčastnilo sa 6 zmiešaných družstiev
z celého okresu.
VÝSLEDKY:
1. miesto „Dzivé šipy“ v zložení:
Karol Mišanko
Erika Markechová
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