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Vážení pedagógovia, profesori, učitelia, 
vychovávatelia, majstri odborného výcviku!

28. marec 1592 je dátum na-
rodenia učiteľa národov, českého 
humanistického spisovateľa, fi -
lozofa a reformátora pedagogiky 
Jána Amosa Komenského. 28. 
marec je Deň učiteľov, ktorý je pre 
všetkých pedagógov slávnostnejší 
ako ostatné dni. Je to deň, kedy 
sa nešetrí slovami vďaky, úprim-
nými slovami chvály na adresu 
učiteľov, ich záslužnej práce.       

 Nepoznám vznešenejšiu 
prácu, skôr poslanie ako byť uči-
teľom. Veď učiteľ dennodenne, 
rok za rokom, vždy v ďalších 
a ďalších detských mladých srd-
ciach zapaľuje iskru  poznáva-
nia sveta, do ktorého patria, učí 

chápať zákony prírody i ľudského 
spoločenstva, rozlišovať dobro 
a zlo, pestuje schopnosť vnímať 
krásu a harmóniu. Učiteľ musí 
byť dobrým psychológom, peda-
gógom, matkou, či otcom, priate-
ľom, musí byť aj hercom - úprim-
ným, pravdovravným.  Byť učite-
ľom nie je ľahké. Dnešná náročná 
generácia detí, ale i rodičov, 
množstvo úloh, neľahká mimo-
školská činnosť, množstvo akti-
vít, vyžaduje si plné sústredenie 
a oddanosť učiteľskému povola-
niu. Preto vám všetkým pedagó-
gom škôl a školských zariadení 
v našom meste patrí moja úcta 
a vďaka.     Ďakujem vám za vašu 

prácu pri výchove a vzdelávaní 
mladej generácie, za trpezlivosť, 
námahu a úsilie. Ďakujem vám 
aj za vašu angažovanosť v samo-
správnych orgánoch a pri organi-
zovaní kultúrno-spoločenských 
a športových podujatí. Poďa-
kovanie patrí aj  vám  nepeda-
gogickým pracovníkom, ktorí 
zabezpečujete chod školy, 
či školského zariadenia.  
Všetkým prajem pevné zdra-
vie, veľa tvorivých síl, dobré 
pocity z vykonanej práce, 
šťastie a osobné úspechy.                                                                 

K blahoželaniu pripá-
jam výrok J. A. Komenského: 
„Komukoľvek môžeš pomôcť, 

pomôž rád. Veď dávno sa hovorí, 
že slúžiť a pomáhať sú vlastnosti 
vznešených ľudí.“

Karol Horník
primátor mesta

Čo  je ZMOS ?
ZMOS je dobrovoľné záujmové 

združenie miest a obcí SR. Cieľom 
združenia je najmä obhajovať spo-
ločné záujmy a práva členských 
miest a obcí.

Aké orgány má ZMOS ?
Orgánmi združenia sú: a/  

snem združenia  
b/ predseda združenia
 c/ kontrolná komisia
 d/ rada združenia
Snem je najvyšším orgánom 

združenia. Predseda je štatutár-
nym orgánom združenia. Kon-

„HYDROCENTRÁLA“ v Dobšinej má 55. rokov
Pravdepodobne najstar-

šou fungujúcou výrobnou 
prevádzkou  v Dobšinej je 
prečerpávacia vodná elektrá-
reň (PVE). Pre väčšinu oby-
vateľov tvorí neoddeliteľnú 
súčasť mesta. Len skôr naro-
dení pamätníci si spomínajú 
na Vlčiu dolinu bez elek-
trárne a záchytnej nádrže, 

cestu do Rožňavy bez pohľadu 
na vyrovnávaciu nádrž s jej 
operenými obyvateľmi, ale 
najmä na dolinu Hnilca a Slo-
venský raj bez akumulačnej 
nádrže Palcmanská Maša. Za 
dobu svojej existencie sa na-
trvalo usídlili v mysliach ľudí, 
stali sa súčasťou krajiny a ži-
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MESTSKÁ POLÍCIA 
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 V priebehu hodnoteného obdobia   
bolo pracovníkmi MsP počas výko-
nu služby  zaznamenané nasledov-
né porušenie  zákona a Všeobecné-
ho  záväzného  nariadenia  mesta.

§ 22 - na úseku bezpečnosti a plynu-
losti  v cestnej  premávke – zistených 
6 priestupkov , 5 bolo  riešených na 
mieste v blokovom konaní a 1 od-
stúpený DI PZSR. Jednalo sa o po-
rušenie zákazu státia, státie na pre-
chode a vyhradenom parkovisku.                                                                                         
§ 30 - na úseku ochrany pred alko-
holickými a inými a toxickými látka-
mi - vyhľadané 2 priestupky, rieše-
né   na mieste v blokovom konaní. 
Jednalo sa o prípady umožnenia 
požitia alkoholu mladistvej osobe.
§ 31 - na úseku školstva a výchovy 
mládeže – bolo zaslaných 11 ozná-
mení zo ZŠ. V 7. prípadoch bola vec 
riešená v blokovom konaní poku-
tou,1 prípad bol odovzdaný pre po-
dozrenie z trestného činu a v 3 sa 
vykonáva objasňovanie. Jednalo sa 
o prípady  zanedbávania povinnej 
školskej dochádzky.                                                  
§47 - na úseku verejného poriadku 
- 16 priestupkov, vyhľadané prí-
slušníkmi MsP, ktoré boli riešené na 
mieste v blokovom konaní. Jednalo 
sa o  prípady budenia verejného po-
horšenia,  rušenia nočného kľudu, 
znečisťovanie verejného priestran-
stva a neuposlúchnutia výzvy.  
§49 - proti občianskemu spolu-
nažívaniu – 9 priestupkov ozná-
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„HYDROCENTRÁLA“ v Dobšinej má 55. rokov
vota jej obyvateľov. Veru, v týchto dňoch si pripomí-
name  už 55 rokov od uvedenia PVE Dobšiná a celej 
vodnej stavby do prevádzky. Pri takýchto príležitos-
tiach býva zvykom zaspomínať si trochu a ponoriť 
sa do histórie.

Úvahy o využití hydroenergetického potenciálu 
medzi riekami Hnilec a Slaná vznikali už pred ro-
kom 1946, avšak až po druhej svetovej vojne vznikol 
projekt švajčiarskej fi rmy Motor-Colombus a Hyd-
roprojekt Bratislava, podľa ktorého sa začalo stavať 

koncom roku 1948. Prvý stroj bol do skúšobnej pre-
vádzky uvedený 27.3.1953, v tom istom roku bola 
sprevádzkovaná celá elektráreň.

Prečo práve v Dobšinej? Najlepšie to vystihuje 
pár viet z publikácie Riaditeľstva vodných tokov 
v Bratislave z roku 1966: „Na Slovensku je len málo 
miest, ktoré by poskytovali také výhodné spádové 
možnosti na využitie vodnej energie, aké sú pri Dob-
šinej, kde na vzdialenosť asi 4,5 km medzi dvoma 
vodnými tokmi je výškový rozdiel 330 m, respektíve 
na vzdialenosť asi 2,7 km dá sa využívať spád 295 
m. Prírodná kotlina na Hnilci pri Dedinkách pritom 
poskytla jedinečnú možnosť vybudovať akumulačnú 
nádrž pre špičkovú hydrocentrálu“. 

Vodnú stavbu Dobšiná tvoria okrem elektrárne 
ďalšie, vodohospodárske časti.

Horná (akumulačná) nádrž Palcmanská Maša  
má celkový objem 11 mil. m3. Voda z nádrže je ve-
dená cez vežový vtokový objekt štôlňou k vyrovná-
vacej komore, od ktorej pokračuje opancierovanou 
štôlňou ku strojovni uzáverov a ďalej oceľovým prí-
vodným potrubím až na nádvorie elektrárne. Prí-
vodné potrubie sa napája na rozdeľovacie potru-
bie (umiestnené pred budovou strojovne), na ktoré 
sú pripojené dve turbíny a výtlačné potrubia dvoch 
akumulačných čerpadiel. 

Voda, privedená z 
akumulačnej nádrže 
cez turbíny sa zachytí v 
nádrži vo Vlčej doline, 
odkiaľ sa buď prečerpá 
naspäť, alebo sa pre-
pustí do Dobšinského 
potoka a následne do 
rieky Slaná. Na vyrov-
nanie prietoku v rieke 
Slaná pri nárazovej 
špičkovej prevádzke 
elektrárne bola v roku 
1956 vybudovaná vy-
rovnávacia nádrž pod 
Dobšinou.

Ale história elek-
trárne, to je vlastne 
história ľudí a ich osu-
dov. Žiaľ, nie je možné 
vymenovať všetkých 

pracovníkov projekčných, stavebných a dodáva-
teľských fi riem, ktorí sa zaslúžili o výstavbu vodnej 
stavby a elektrárne, rovnako ako ani pracovníkov 
dvoch organizácií, ktoré sa o celú vodnú stavbu sta-
rali a starajú. „Odsúdení“ na spoluprácu sa na pre-
vádzke vodnej stavby a elektrárne podieľajú pra-
covníci Slovenských elektrární, a.s. a Slovenského 
vodohospodárskeho podniku, š.p. Ich odborné zna-
losti, ale hlavne prístup k „našej“ elektrárni dávajú 
záruky, že priehrady a elektráreň budú ešte dlhé 
roky slúžiť verejnosti. A za toto im všetkým pri tejto 
príležitosti vyslovme aspoň jednoduché - ďakujeme.

Ing. Viliam Husár
Ing. Ján Garan Krišťák, 

foto: archív PVE
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Mestské lesy Dobšiná, spol. s. 
r. o., v roku 2006 vybudovali podľa 
projektu, ktorý vypracoval Lesopro-
jekt Zvolen, náučný chodník v loka-
lite Ramža – Papiereň. Cieľom bolo 
pripraviť územie pre plnenie rekre-
ačnej funkcie pre obyvateľov mesta 
Dobšiná a ostatných návštevníkov.  

Vytvorením systému riadených 
ohnísk a prístreškov pre organizo-
vanie piknikov, umiestnením al-
tánku a lavičiek, zriadením bežec-
kých trás, vybudovaním detského 
ihriska pre najmenších a ich rodi-
čov, sa vytvorilo prostredie na od-
počinok, relaxáciu a regeneráciu síl 
obyvateľov mesta rôznych vekových 

kategórií v zdravom prírodnom 
prostredí, ktorého základnou zlož-
kou je zeleň.

Účelovým poslaním náučného 
chodníka bolo predovšetkým vy-
tvorenie vhodných podmienok 
pre krátkodobú, jednodňovú pa-
sívnu i aktívnu rekreáciu. Sieť ná-
učného chodníka má dĺžku 4,5 km, 
cyklotrasy 8,8 km. Na chodníku je 
umiestnených 8 náučných tabúľ, 8 
altánkov a prístreškov s ohniskom 
a kompletné detské ihrisko s prelie-
začkou, hojdačkami a ďalším vyba-
vením.

Náučný chodník splnil svoj 
cieľ – svedčí o tom vysoká návštev-

nosť a využívanie týchto priesto-
rov. Nájdu sa však medzi nami ľu-
dia, ktorí sa potrebujú relaxovať ta-
kým spôsobom, že pekné veci okolo 
seba rozbíjajú a ničia. Tak to bolo aj 
v tomto peknom oddychovom are-
áli, ktorý neznámi vandali značne 

poškodili (viď foto). 
Nezodpovedný prístup a bez-

ohľadnosť na vybudované dielo 
svedčia o tom, že si nevieme ceniť to, 
čo nám príroda v okolí nášho mesta 
ponúka.

František Novotný
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V Dobšinej zasadala sekcia kultúry...

NAVŽDY NÁS 
OPUSTILI:
Martin Rogos

26. 1. 2008
Kornélia Neubauerová      

5. 3. 2008
Mária Móciková

9. 3. 2008
Milan Laurinc

11. 3. 2008

28. MAREC – 
DEŇ UČITEĽOV

trolná komisia kontroluje hlavne 
dodržiavanie stanov a uznesení 
orgánov združenia. Rada je naj-
vyšším výkonným orgánom zdru-
ženia. 

Niečo o rade ZMOS. Radu tvo-
ria zástupcovia regionálnych zdru-
žení miest a obcí. V okrese Rož-
ňava pôsobí regionálne združenie 
pod názvom 

Združenie miest a obcí Hor-
ného Gemera /ZMOHG/. Aj mesto 
Dobšiná je členom uvedeného 
združenia a primátor mesta pán 
Karol Horník je jeho podpredse-
dom a  zároveň je aj členom Rady 
ZMOS. Rada ZMOS má zriadené 
sekcie, ktoré sú odborným, meto-
dickým a iniciatívnym orgánom 
rady. Pri Rade ZMOS pracujú na-
príklad sekcia školstva, mládeže 
a športu, sekcia práce, sociálnych 

vecí a rodiny, sekcia zdravotníctva, 
sekcia životného prostredia, sekcia 
kultúry a ďalšie (spolu je ich 13).  

Dňa 5. Februára 2008 zasadala 
v našom meste  sekcia  kultúry rady 
ZMOS, ktorej predsedom je primá-

tor mesta Karol Horník. Hlavným 
bodom programu bol rozbor Ana-
lýzy stavu, nástrojov a trendov roz-
voja miestnej kultúry a diskusia 
o návrhu Koncepcie rozvoja miest-
nej a regionálnej kultúry. Primá-

tor mesta a zároveň predseda sek-
cie s potešením konštatoval, že za-
sadnutia  sa zúčastnili všetci jej čle-
novia a pozvanie prijala aj  vedúca 
odboru kultúry Košického samo-
správneho kraja pani Jana Kovác-
sová. Kladne hodnotil bohatú dis-
kusiu, ktorá vyústila do konkrét-
nych uzáverov, ktoré budú predlo-
žené na rokovanie Rady ZMOS.  

Členovia sekcie boli oboz-
námení s históriou a súčasnos-
ťou nášho mesta, absolvovali pre-
hliadku našej radnice, ktorá sa im 
veľmi páčila. 

Kultúra má nezastupiteľné 
miesto v každej obci a meste, je 
úzko spätá s históriou a súčasnos-
ťou obcí a miest, s ich propagáciou 
a výrazne vplýva aj na životnú úro-
veň obyvateľov.

Karol Horník,
 primátor mesta
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mených od občanov. Riešené na 
mieste 1 pohovorom a 8 v bloko-
vom konaní na mieste. Jednalo sa 
o prípady narušovania občianskeho  
spolunažívania drobným ublížením 
na zdraví a hrubým správaním.                                                             
§50  -proti majetku - 16 priestupkov, 
ktoré boli  oznámené od občanov. 
Na mieste bolo blokovo   riešených 
9 priestupkov, 3 prípady boli odlo-
žené, nakoľko skutok spáchala ma-
loletá osoba, 2 boli uložené, nebol  
zistený páchateľ skutku v lehote na 
objasnenie, 1 bol odovzdaný inému 
orgánu na riešenie a v 1 prípade sa 
vykonáva objasňovanie. Jednalo sa 
o prípady krádeže a poškodzovanie 
cudzej veci. 
Porušovanie VZN mesta
VZN č.70 – o odpadoch – zistené 2 
priestupky, riešené na mieste v blo-
kovom konaní.
VZN č.85 –o chove a držaní psov, 1 
priestupok riešený na mieste v blo-
kovom konaní, kde majiteľ si neza-
bezpečil psa. 
VZNč.100 - o vytváraní a ochrane 
verejného poriadku a životné-
ho  prostredia v meste – zistených 
14 priestupkov, ktoré boli  rieše-
né  na mieste v blokovom konaní.                                                                                             
Jednalo sa o 3 prípady znečisťovania 
verejného priestranstva o 2 prípady 
bezdôvodnej jazdy a obťažovania 
ostatných účastníkov premávky o 9 
prípadov - požívanie alkoholu na 
verejnom priestranstve

BLAHOŽELANIE
23. marca 
2008 sa 
význam-
ného 
životného 
jubilea 
- 95 rokov 
dožíva 
pán Juraj 

Macko, ktorý           v rokoch 
1962 - 1971 vykonával funkciu 
predsedu MsNV v Dobšinej. 
Jubilantovi k tomuto vzácnemu 
životnému jubileu blahoželajú a 
do ďalších rokov pevné zdravie 
prajú

  pracovníci MsÚ Dobšiná

Každoročne si v tento deň učitelia pripomínajú, rekapi-
tulujú, spomínajú. Ofi ciálne je Deň učiteľov príležitosť na 
oslavu, ale aj výzva k prezentovaniu učiteľskej profesie, k zdô-
razňovaniu dôležitosti a významu vzdelávania vôbec. Je to 
prezentovanie výsledkov práce školských kolektívov na poli 
výchovno-vzdelávacej činnosti. O učiteľoch sa už popísalo 
veľa pekného a kritického. Napriek tomu učiteľ siaha až na 
dno svojich profesionálnych aj ľudských hodnôt, aby ukázal 
tú správnu cestu vzdelávania tým, ktorí mu boli zverení.

Byť učiteľom nie je práca, byť učiteľom je životným po-
slaním. Ján Amos Komenský povedal: „Učiteľ musí byť ako  
horiaca pochodeň, ktorá zapaľuje“.

Hoci je tento deň ako každý iný, predsa je čímsi výni-
močný. Zaspomínajme s úctou na svojich učiteľov.

Anna Novotná

MOJA PRVÁ UČITEĽKA
Koncom marca si pripomíname Deň učiteľov – inžinie-

rov ľudských duší. Pri tejto príležitosti si spomínam na svoju 
prvú učiteľku p. Amáliu Böhmerovú. Často som ju stretával, 
svojich žiakov si pamätala aj po rokoch a pre každého si na-
šla chvíľu na prívetivé slová. Učiteľský ústav ukončila v roku 
1924. Ťažko hľadala prácu, najprv vypomáhala ako pomocná 
učiteľka v Pribiline a Jelšave, nakoniec sa umiestnila vo Vla-
chove. Práca v dedinskej škole bola náročná. Vyučovanie 
v školskom roku sa mohlo začať len po ukončení jesenných 
prác. Svoj život zasvätila hlavne deťom. Venovala sa aj osve-
tovej činnosti, nacvičovala divadelné predstavenia. Od roku 
1945 učila v Dobšinej až do svojho odchodu do dôchodku. 
Aj potom ešte podľa potreby škole pomáhala. Za svoju dlho-
ročnú prácu bola odmenená viacerými plaketami. 

Svoju životnú púť ukončila 9.8.1988. Na svoju prvú uči-
teľku si ešte aj teraz po rokoch s láskou a rád spomínam.

Pavol Burger



VÁŽENÍ 
SPOLUOBČANIA,

prihováram sa Vám ako predse-
da kultúrnej komisie pri Mest-
skom zastupiteľstve v Dobšinej 
i ako radový občan mesta, ktorý 
by bol rád, keby sa nám spo-
ločnými silami aj s pracovníkmi 
Mestského kultúrneho strediska 
(MsKS) podarilo premeniť našu 
„kultúru“ na inštitúciu poskytu-
júcu zábavu, poznanie a relax. 
V nedávnych rokoch späť, tak 
tomu bolo. 
Chodili sem umelci z celého Čes-
koslovenska. Estrády Slivkovcov 
či Olda Hlaváčka, vystúpenia 
hudobníkov – Olympic, Nedvě-
dovci, Grúň, Krajíček, či operetné 
pásma alebo divadelné predsta-
venia nám poskytovali duševnú 
potravu, ktorú pre svoj život tiež 
potrebujeme.  
Preto sme sa rozhodli v spoluprá-
ci s redakciou Dobšinských novín 
(DN) pripraviť pre Vás anketu, na 
základe ktorej by sme sa snažili v 
budúcnosti do Dobšinej pozvať 
tých umelcov, ktorí Vás najviac 
zaujímajú. Určite sa nebude 
dať vyhovieť každému, pretože 
dnes je to predovšetkým otázka 
fi nancií. Snahou pracovníkov 
MsKS bude na základe výsledkov 
ankety zabezpečiť aspoň raz 
mesačne nejaké predstavenie. 
 Anketový lístok je vo vnútri DN. 

Anketa bude trvať 
od vydania DN 

do 31. mája 2008.

Po jeho vyplnení ho prosíme 
odovzdať buď službe pri vchode 
do MsKS alebo vhodiť do schrán-
ky umiestnenej vo vestibule 
Kultúrneho domu.
V priebehu mesiaca jún preve-
dieme vyhodnotenie ankety a s 
jej výsledkami budete obozná-
mení v júlovom čísle DN.
Verím, že pochopíte našu snahu 
a ankety sa zúčastníte – je to 
v záujme nás všetkých.
    

Ján Kuchár
predseda KK

kultúra marec 20084

Dni mesta Dobšiná
7.5.2008–11.5.2008

ANKETA

pozývame vás na Dni mesta Dobšiná
a XVI. Dobšinské Turíčné sviatky 

a Turíčný jarmok
Streda 7.5.2008
15.00 - Pietny akt kladenia vencov k pomníku padlých vojakov v parku na ul. SNP   k 63.výročiu 
víťazstva nad fašizmom
15.30 – Filmové predstavenie v Kultúrnom dome

Štvrtok 8.5.2008
9.00 – 14.00 - Športový deň
           16.00 - Vernisáž obrazov akademického maliara Štefana Oravca – Radnica, sobášna sieň
17.00 – 22.00 Čaj o piatej – Kultúrny dom

Piatok 9.5.2008
12.00 - Slávnostné zasadnutie MsZ – udelenie Ceny mesta Dobšiná
12.30 - Otvorenie Turíčnych sviatkov – námestie
12.45 - Kultúrny program – námestie
            * Vystúpenie detí z miestnych škôl, školských a predškolských zariadení a záujmových 
združení
            * DFS Gemerčatá, FSk Hôra z Rejdovej, FS Gemer
16.30 - Hudobno – zábavná skupina ŠČAMBA
18.00 - Tombola
18.30 - Koncert country skupiny PRAMENE

Sobota 10.5.2008
08.00 - Slávnostný budíček
09.00 - Prehliadka ľudových remesiel – námestie
             Historický sprievod v dobových kostýmoch
Kultúrny program – námestie:
10.30 – Folklorista Ivan Nemčok s deťmi
11.30 - Folklórny súbor JÁNOŠÍK zo Svitu
13.00 - Súťaž v pití piva a ručnom rezaní a kálaní dreva – námestie
15.00 - Tombola
16.00 - Ekumenické bohoslužby – katolícky kostol
            Prehliadka sakrálnych speváckych zborov
19.00 - Hudobno-zábavný program „Stredoslováci“ – Kultúrny dom
            Ján Snopko, Magda Paveleková, Pavol Hammel

Nedeľa 11.5.2008
08.30 – Zhromaždenie pred Baníckym domom
09.00 – Slávnostná svätá omša a Služby Božie v rímsko-katolíckom a evanjelickom kostole
10.00 – Sprievod mestom, zhromaždenie na námestí, príhovor primátora mesta,
             Ocenenie baníkov Baníckeho združenia
11.00 – Posedenie v kultúrnom dome
15.00 – Banícka zábava

Sprievodné podujatia:
výstava obrazov akademického maliara Štefana Oravca
výstavka ručných prác členiek klubu dôchodcov
„krst“ publikácií p. J. Červínku a p. P. Garana



deti a mládežmarec 2008 5

Detský karneval

Keď som bola ešte maličká,
k telke ma posadila mamička.
Vtedy som sedela tichučko,
bola som pre mamu to najmilšie 
slniečko.

Telka, telka, samá telka,
pozerala som aj Matelka.
Samozrejme aj všetko iné,
aj ako sa športuje v zime.

Prešiel čas a už som veľká,
moja najmilšia kamoška je stále telka.
Iba ona sa so mnou rozpráva.
A mamka? Tá mi dnes ovládač 
schováva.

Ja však pri telke naďalej sedávam,
svoje oči si veľmi namáham.
Príroda ani šport ma neláka,
mením sa na tučného strašiaka.

Daša Štempelová, 6. ročník

MILÁČIK TELEVÍZOR

Aj zájazd na plaváreň patrí k prázdninám

Mesiac február so sebou kaž-
doročne prináša čas plesov, masiek 
a karnevalov.

Ani tento rok sa teda nezaobi-
šiel bez toho, aby Centrum voľného 
času v Dobšinej nezorganizovalo 
Detský karneval, ktorý už pokojne 
môžeme nazvať tradíciou.

Prípravu karnevalu mali na sta-
rosti pracovníčky CVČ a naozaj si 
na tom dali záležať. Kultúrny dom 
sa akoby mávnutím čarovného 
prútika zmenil na útulné, bohato 

vyzdobené miesto ako z rozprávky, 
ideálne prostredie pre všetky deti, 
ktoré sa už nevedeli dočkať, kedy 
sa predvedú vo svojich maskách. 
Len pár minút stačilo rodičom na 
to, aby sa z ich detí vo vestibule KD 
stali zvieratká, rozprávkoví hrdi-
novia, či krásne princezné. Hotová 
premena.

Po úvodnom príhovore p. ria-

diteľky CVČ nasledovala prome-
náda všetkých masiek pred poro-
tou. Poviem vám, porota mala sku-
točne čo robiť, aby vybrala spome-
dzi všetkých detí to NAJ, pretože 
tento rok sa niesol v znamení krás-
nych a zaujímavých masiek, o čom 
svedčí aj celkový počet všetkých zú-
častnených zamaskovaných detí, 
ktorý takmer dosahoval číslo 100. 
Nakoniec sa porota jednoznačne 
zhodla, že titul najkrajšia a najza-
ujímavejšia maska si tento rok za-
slúžia Lukáško Wágner- Karkulka, 
Katka Šmelková- včielka, Lukáško 
Lacko- ježko a Sára Šmelková- ku-
chárka. Žiadne z detí však nemu-
selo byť sklamané, či smutné, pre-
tože cien bolo naozaj dostatok, za 
čo treba predovšetkým poďakovať 
štedrým sponzorom. Vďaka ním 
sú ceny rok čo rok hodnotnejšie 
a krajšie. Treba tiež spomenúť, že 
pracovníčky CVČ sa ukázali aj ako 
výborné cukrárky, pretože po slad-
kom občerstvení, ktoré bolo pre 
deti prichystané, akoby lúsknutím 
prstov nič neostalo.K veselej ná-
lade prispel aj dídžej, p.Korintuš, 
ktorý mal naozaj čo robiť hlavne po 
skončení ofi ciálnej časti karnevalu, 
kedy už nasledovala diskotéka. Na 

tej sa deti, dokonca i rodičia dosýta 
vytancovali. Som presvedčený, že 
každý spomedzi rodičov si takto 
aspoň na malú chvíľu zaspomínal 
na svoje škôlkarske a školské časy, 
kedy sa i oni nevedeli dočkať svojej 

„veľkej premeny“.
My, pracovníci CVČ a členo-

via Mladého parlamentu, sa už te-
raz tešíme na ten budúcoročný kar-
neval s množstvom zaujímavých 
a kreatívnych masiek. Určite mi 
dá každý za pravdu ak poviem, že 
tohtoročný karneval sa naozaj vy-
daril a deti spolu so svojimi rodičmi 
odchádzali domov plní pohody, zá-
bavy, nadšenia, možno i s trochou 
inšpirácie pre ten budúcoročný 
karneval.

Boris Hajdúk
člen Mladého parlamentu CVČ

Počas jarných prázdnin sme 
sa snažili ponúknuť rodičom pre 
deti také aktivity, ktoré ich  zaují-
majú. Jednou z činností bol zájazd 
na krytú plaváreň do Spišskej No-
vej Vsi. Ako vždy po dlhšom vá-
haní sa prihlásilo dostatok záu-
jemcov.

Naše akcie nám spestrujú 
hlavne mladí rodičia s malými 
deťmi, ktorí nechýbali ani teraz. 

Deťom sa zájazd páčil a určite by 
sa dokázali zúčastniť aj každý me-
siac. Žiaľ fi nančné náklady sú po-
merne vysoké a nemôžeme si to 
dovoliť. Keby sme nechali náklady 
uhradiť rodičom detí, určite by po-
klesol záujem. Snažíme sa nájsť 
riešenie podávaním projektov, no 
žiaľ takúto aktivitu nadácie veľmi 
nepodporujú.  Preto veríme, že 
spoločne prídeme na dobrý nápad 

ako fi nančne zabezpečiť takého 
zájazdy. Možno by bolo dobré vy-
tvoriť na podobné podujatia fond 
– združené fi nancie, kde by mohli 
prispievať sponzori a inštitúcie.  
Veríme, že takéto riešenie by bolo 
dočasné, kým v okrese bude krytá 
plaváreň.

Anna Gömöriová
riaditeľka CVČ DaM

Základná škola Eugena Ruf-
fi nyho sa zúčastnila okresnej 
literárnej súťaže s názvom „Mi-
molátkové závislosti“. Školu 
úspešne reprezentovali žiaci 
týmito prácami:

Len čo ráno z postele vyskočím,
počítač si zapojím.
Každú hru ja zvládnem hneď,
veď som rýchly ako blesk.

Nástrahy ma čakajú,
oči moje nariekajú,
zrak sa ničí čoraz viac,
asi vypnem počítač.

Ale ten ma volá, láka,
computer je droga taká.
Ťažko sa jej odoláva,
aj keď vonku sa futbal hráva.

Rasťo Gajdoš, 6. ročník

MOJA DROGA

Veľa času pri telke trávim,
závislosti na nej sa však bránim.
Nechcem sa však v kresle tlačiť,
namiesto telky pôjdem cvičiť.
Ale nie na obrazovke,
zvíťaziť chcem v bežeckej stovke.
Nebudem sa viac na pohovke pučiť.
Urobte to aj vy!
A svet bude ozaj nádherný.

Silvia Kalická, 6. ročník

UROBTE TO AJ VY!

Denne sedí pri počítači,
ako aj ostatní hráči.
Reproduktory mu hučia,
tí múdri sa radšej učia.
Stále len četuje,
nič neje, hladuje.
Vyzerá to s ním už zle,
kto z priateľov mu pomôže?

Nina Vargová, 6. ročník

MÔJ SPOLUŽIAK

V každodennom zhone si ani neuvedomujeme, 
ako sa striedajú dni pracovné a sviatočné.  8. marec 
– známy to sviatok, na ktorý by sme nemali zabúdať. 
Všimli sme si, že v tento deň aj po Dobšinej chodilo 
viac mužov a chlapcov s kytičkami v ruke, aby po-
zdravili svoje ženy - ženičky. 

Aj my, deti z detského domova, sme si s radosťou 
a láskou spomenuli na naše drahé tetušky. Veď by to 
bola hanba, keby sme im nepoďakovali za to, že sú 
pracovité, milé, kamarátske, starostlivé, trpezlivé, 
obetavé, láskavé, milujúce, odpúšťajúce, oddané, 
prosto naše. Aj napriek tomu, že majú svoje vlastné 
rodiny, vždy si vo svojom srdci nájdu miesto pre nás. 
Neviete si predstaviť, aké je to pre nás výnimočné 
a veľmi dôležité. Z hĺbky nášho srdca im ďakujeme 
za ich každodennú obetavú prácu a za všetko, čo ro-
bia pre náš lepší život.

Je krásne, keď ráno otvoríme oči a vidíme ich 
tvár a zobúdza nás ich príjemný hlas. Je krásne, keď 
sa máme kam vrátiť zo školy a čaká nás tam niekto, 
kto sa opýta na známky. Je krásne, keď sú blízko 
nás, keď nám je smutno, keď sa chceme smiať, keď 
sa chceme porozprávať. Naučili nás mnoho vecí po-
trebných pre život. Všade, kde sa pohneme, vidíme 
prácu ich šikovných rúk a za to sme im veľmi vďačné.

Preto sme v tento sviatočný deň chceli pozdra-
viť aj my naše tety. Pripravili sme pre ne kultúrny 
program, v ktorom sme im vyjadrili svoju vďaku 
a lásku. Zároveň sme im odovzdali drobné darčeky 
ako spomienku a poďakovanie za ich lásku, starost-
livosť, obetavosť a opateru, proste za všetko, čo pre 
nás robia. Vám, tetušky, patrí naše ĎAKUJEME.

Semanová, Šoltésová
DeD Dobšiná

Aj my sme blahoželali



„Vraj človek ako človek a peniaze nie sú rovnaké“

rôzne, inzercia marec 20086

Rybári hodnotili rok 2007
Miestna organizácia Slovenského rybárskeho zväzu v Dobšinej 

hodnotila na svojej výročnej členskej schôdzi činnosť a výsledky lovu 
v roku 2007.

MO SRZ k 1. januáru 2008 eviduje 102 členov, z toho z Dobšinej 45 
dospelých a 15 mládež a deti. V organizácii sú evidovaní členovia z Hni-
leckej doliny v počte 19, z Rejdovej 8 a iných členov 9. Výkon rybárskeho 
práva vykonávali členovia na dvoch revíroch vodných tokov v dĺžke 22 
km a na dvoch malých vodných nádržiach v rozlohe 10,5 ha.

Výsledky lovu: Pstruh potočný bol ulovený v počte 257 ks o hmot-
nosti 93,60 kg, pstruh dúhový v počte 352 ks o hmotnosti 209,30 kg, 
spolu 609 ks o váhe 302,90 kg. Členovia  našej MO SRZ na vodnej plo-
che Dedinky ulovili ďalších 200 ks rýb pstruha potočného a pstruha 
dúhového. 

Zarybnenie v roku 2007: lovné ryby v hmotnosti 200 kg, násada 
ročka pstruha potočného 14.000 ks a amura do VVN Dobšiná v hmot-
nosti 18 kg.  Sú všetky predpoklady, že aj v roku 2008 bude výkon ry-
bárskeho práva v úlovkoch úspešný.

František Novotný
Tajomník MO SRZ

    Som občianka mesta Dob-
šiná, narodila a vyrástla som tu.  
Svoje mesto som vždy pokladala za 
priateľské, kde žijú obyčajní ľudia 
srdeční a pohostinní.

Ľudia sú si všetci rovní, nikto 
nemá právo znevažovať, „inak sa 
pozerať“ na človeka len preto, že je 
iný, vraví zákon . Ja tomu verím a 
uplatňujem ho.

 Som názoru a mnohí budú so 
mnou súhlasiť, že neexistujú  ľudia 
čierni, bieli, červení  a že jedni sú 
takí a iní onakí. Existujú len ľudia, 
ktorý majú charakter, správanie  
a podľa neho  sa prezentujú.  

    Peniaze  hýbu svetom, platí 
pravda odveká, no hýbu aj ľuďmi. 
Peniaze tiež nedelíme na čierne, 
biele...možno len vtedy, ak  hovo-
ríme o ich charakteristických zna-
koch na potlači, ale ak sa hovorí 
o ich pôvode, tak sú peniaze ako 
peniaze, teda rovnaké. Dôležitá je 
ich hodnota. 

    Dôvodom prečo vznikol tento 
článok, na podnet, ktorý ma zne-
pokojuje , je to tichá malá sťažnosť 
občana mesta. Je to  môj osobný  
pocit sklamania nad postojmi 
niektorých ľudí v našom meste. 

    Som človek, ktorý najprv 

hľadá pozitíva a dlho komunikuje, 
až potom vyvodzuje závery, no  asi 
po tretej skúsenosti som dostala 
chuť začať otvorene hovoriť o svo-
jich právach.

    V lete minulého roku som sa 
s kamarátkou rozhodla  zájsť si do 
miestnej pizérie na Zimnej ulici, 
ktorá bola práve čerstvo otvorená. 
Sadli sme si na voľné miesto a ča-
kali. Na všetkých stoloch bola ta-
buľka rezervované. Keď prišla čaš-
níčka, objednali sme si, no súčasne 
nás upozornila, že miesto, kde se-
díme je rezervované, a máme si 
presadnúť. Pritom všetky miesta 
boli voľné. Presadli sme si a nechá-
pali, respektíve chápali prečo. 

    Cez víkend sa nám stala 
opäť nepríjemná záležitosť, aká 
náhoda, že opäť v tom istom pod-
niku a opäť len v súvislosti s re-
zerváciami na stole, len keď vstú-
pili „cigáni“ ??? Boli sme tri. Ako 
správna hostiteľka som chcela 
zaviesť svoju návštevu na pekné 
miesto, aby o nás mohli hovoriť vo 
“svete“ samé chvály. Keď sme vošli 
v sobotu večer, akurát sme na-
strafi li na  odchádzajúcich hostí 
a sadli si na ich miesto. Po  dlhšej 
chvíli pristúpila čašníčka , ktorá 

nás hneď upozornila, že to miesto 
je rezervované. Rezervácia mala 
byť na siedmu hodinu. My sme pri-
šli asi o niekoľko  minút skôr  pred 
siedmou. Znelo to veľmi podozrivo 
vzhľadom na moje predchádza-
júce skúsenosti. Navrhli sme jej, že 
si objednáme a počkáme s tým, že   
ak prídu  na rezerváciu a dovtedy 
sa uvoľní miesto,  tak sa bez všet-
kého presunieme. Objednali  sme, 
čakali a mysliac si, že sa čašníčka 
vo vlastnom záujme poponáhľa. 
No čašníčky nebolo a hostí tiež 
nie... Naša netrpezlivosť a podo-
zrenie  rástli. V tom sa zjavila ma-
jiteľka podniku s požiadavkou, že 
máme odísť, vraj je tu rezervácia. 
Vysvetlili sme jej situáciu aj to, že 
máme objednané. Ona však násto-
jila, aby sme odišli.  V ďalšej chvíli 
sa vrátila aj s dvoma chlapcami 
ešte vo vetrovkách, ale aj s čašníč-
kou, ktorá už niesla ich  načapo-
vané nápoje so sebou. Naše myš-
lienky zneli asi takto. Ak len teraz 
prišli na rezerváciu, ako mohli 
mať už objednané a pripravené ná-
poje???

Slušne sme opustili miesta a 
keďže nič iné nebolo voľné, vybrali 
sme sa inde urobiť tržbu. Však pe-

niaze sú peniaze a ako podnika-
teľka by mala vedieť, že najdôleži-
tejší je zákazník a zárobok, ktorý 
ona získa. 

    Pani majiteľka dlhé roky 
nalievala vo výčape kade komu 
a všetky tie peniaze jej boli dobré 
a rovnaké. A zrazu sa jej nepáčia 
tie od „cigánov“ ??? Nikto nemá 
právo aj nepriamo cez svoju prá-
vomoc majiteľa vyberať kto vojde 
a kde bude sedieť vo verejne prí-
stupnom podniku. 

    Veľmi sa ma to dotklo a  pri-
znám sa, zahanbila som sa pred 
mojou návštevou. Našťastie kon-
kurencia je šikovnejšia a vie si ceniť 
zákazníka, aj každú korunu. 

    Aký záver z toho vyplýva? Že 
nie sú  ľudia ako ľudia. Nenechajte 
si takéto správanie len pre seba, 
stojte si za svojimi právami a ne-
bojte sa ich „naučiť“  aj iných. 

    Chcem sa poďakovať zodpo-
vedným osobám za možnosť vyjad-
riť svoje názory a za pochopenie. 
Prajem všetkým obyvateľom mesta 
Dobšiná, aby nikdy nezažili taký 
pocit a hlavne, aby sa nemuseli 
hanbiť, že žijú v tomto meste.    

Lenka Červenáková

Vyjadrenie k článku 
„Vraj človek ako človek...“

Vzhľadom na skutočnosť, že o návštevu nášho zariadenia je 
veľký záujem,  sme na podnet našich stálych zákazníkov pristú-
pili k možnosti rezervácií stolov vopred, čo nie je nič mimoriadne 
a zvláštne, pretože sa to robí v rôznych zariadeniach na celom Slo-
vensku. K dispozícii máme aj množstvo ďalších miest, kde je každý 
návštevník  obslúžený s náležitou úctou. Ostáva len na zákazní-
kovi, ktoré zariadenie si v Dobšinej vyberie.

Zuzana Fusková  
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Rozpis zápasov mužstva  dorastu
 MFK Dobšiná v sezóne 2007 – 2008

DOBŠINSKÁ ZIMA 16.2.2008

Dňa 16. februára sme usporiadali už 6. 
ročník populárnej zimnej amatérskej rally po 
prvýkrát zaradenej do seriálu Minirallycupu 
2008, ktorá sa konala v mestečku Dobšiná a 
v jej blízkom okolí. Príprave pretekov sme ve-
novali maximálne úsilie s dôrazom na to, aby 
pretek bol skutočné zimný. Pripravené boli 
rôzne alternatívy v okolí Dobšinskej Maše a 
Dediniek, kde ich nadmorská výška bola veľ-
kým predpokladom na to, že tam sneh a ľad 
bude a to nie len v tomto roku. Naše úsilie však 
bolo márne a  skončilo záporným  stanoviskom 
úradníkov z národného parku Slovenský raj.

Nakoniec sme zvolili alternatívu šty-
roch rýchlostných skúšok v meste Dobšiná a 
okolí :

RS 1 Žrebčín dĺžka 1,4 km 
(povrch sneh, ľad)

RS  2 Námestie Tri ruže, dĺžka 1,2 km 
( povrch sneh, neskôr asfalt)

RS 3 Eurobus, dĺžka 2,1 km 
( povrch ľad, sneh, asfalt )

RS 4 Pingarty, dĺžka 1,8 km 
( povrch sneh, ľad)
Dva dni pred pretekom sme začali pripra-

vovať RS 1 a 4 ťažkými mechanizmami JCB a 
Caterpilar, pretože trate boli situované na za-
snežených ale hlavne zľadovatených plochách. 
Bolo veľmi odvážne stanoviť termín preteku 
dva mesiace dopredu a spoliehať sa na pred-
povede počasia za posledné roky. Nakoniec, 
kto v Dobšinej bol, vie, že sme tu zaznamenali 

všetko, čo poriadna zima má mať: sneh, ľad, vích-
ricu, mráz ale i slnečné lúče.

Organizátorský tím sa rozhodol, že dá mož-
nosť po dlhej prestávke štartovať stovke jazdcov. 
Celkove sa prihlásilo 108 posádok, na štart sa po-
stavilo 85 posádok a kvalifi kovaných v cieli bolo 81 
posádok, medzi nimi aj minister výstavby a regio-
nálneho rozvoja Ing. Marian Janušek. Kvôli dodr-
žaniu časového harmonogramu sa obhliadka trate 
previedla len na RS 2 a 3, a na ostatných RS uká-
zal predvádzacie jazdy Jožko Béreš ml., ktorý prijal 
našu ponuku na predjazdca za čo bol na každej RS 
odmenený zaslúženými ováciami.

Sme radi, že do Dobšinej prišlo toľko priazniv-
cov motorizmu. Samozrejme, boli aj drobné ne-
dostatky vyplývajúce hlavne z neskutočných po-
veternostných podmienok (v niektorých okam-
žikoch to bola pravá sibírska biela zima), ktorým 
wcelý deň museli čeliť vedúci jednotlivých RS so 
svojimi traťovými  komisármi, usporiadateľmi a 
časomeračmi, za čo im patrí veľká vďaka. Ďaku-
jeme tiež zvukárom a komentátorom, za priblíže-
nie atmosféry na jednotlivých RS a vyhodnotení. 
Poďakovať sa chceme aj p. Števe Slivenskej so svo-
jim pomocníčkami, za perfektnú kapustnicu. 

Naše „veľké“ poďakovanie patrí vedeniu mesta 
Dobšiná, osobitne primátorovi p. Horníkovi, spon-
zorom - MsL, J.Mišanková, Eurobus, Vodné elek-
trárne, Podnik služieb a ostatným nemenovaným 
za materiálnu a fi nančnú pomoc, bez akej takéto 
zimné podujatie nebolo možné zabezpečiť. 

A čo dodať na záver? Snáď len vysloviť želanie, 
aby sme v Dobšinej stále našli takýchto zanietencov 
pre motoristický šport aj medzi mladšími ročníkmi 
a podnikateľmi, ktorí budú ochotní prispieť svojou 
prácou a pomocou na poli motoristického športu 
k zviditeľneniu mesta Dobšiná a jeho obyvateľov.

Marcel Kollárik a Ján Kuchár

Športové výsledky žiakov  SOU Dobšiná
V rámci krúžkovej činnosti sa žiaci Stredného odborného učilišťa v Dobši-

nej venujú hlavne športovej činnosti. Škola nemá vlastnú telocvičňu, no aj na-
priek tomu o športové aktivity majú študenti záujem. Výsledky jednotlivcov ale 
aj kolektívov svedčia o tom, že kto športovať chce, ten si priestor a čas nájde. Te-
locvičňu nám zapožičiava ZŠ v Dobšinej, ktorej by sme sa chceli aj touto cestou 
poďakovať. Vychádzajú nám v ústrety nielen pri povinnej telesnej výchove, ale aj 
pri krúžkovej činnosti.

Chlapci sa pod vedením Stanislava Prokopa  venujú  halovému futbalu. 
V okresnom kole v halovom futbale žiaci: JAKUBČO Tomáš, JAKUBČO Lukáš, 
MIHÁLIK  Tomáš a ORAVEC Matej obsadili pekné 2. miesto. 

Už tretí rok v škole aktívne pracuje šípkarský krúžok pod vedením p. Evy Faj-
dekovej,  ktorý sponzoruje Slovenská šípkarská federácia. Žiaci 2. ročníka od-
boru mechanik elektrotechnik ŠVARC Jaroslav, POTOČNÝ Štefan, JAKUBČO 
Tomáš a LELKO Viktor si tento šport obľúbili. V rámci „STREDOŠKOLSKEJ 
LIGY V ŠÍPKACH“ sa zúčastňujú každej súťaže stredných škôl Košického a Pre-
šovského kraja. 

Obľúbeným športom pre našich žiakov je aj stolný tenis. Krúžok vedie p. Fran-
tišek Pamula. Okresného kola v stolnom tenise v Rožňave sa zúčastnili žiaci 2. 
a 3. ročníka odboru mechanik elektronik: JAKUBČO Tomáš, JAKUBČO Lukáš, 
BOLDI Zsold.

Zapojili sme sa aj do súťaže o „Putovný pohár riaditeľky školy“,  ktorú orga-
nizovala ŠZŠ v Dobšinej, kde naši žiaci obsadili: 

v kategórii dievčat  ( jednotlivci): 
2. miesto  GUNÁROVÁ Dana 
v kategórii chlapcov   (kolektív):
3. miesto BOLDI Zsold
        JAKUBČO Tomáš
                    JAKUBČO Lukáš
Všetkým športovcom prajeme veľa športových úspechov.
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Preteky automobilov do vrchu majú v Dobšinej už takmer tridsať-
päťročnú tradíciu a hoci spočiatku sa nie každý rok pretekalo na 
Dobšinskom kopci, predsa len tohto roku sa uskutoční už jubilejný 25. 
ročník tohto významného medzinárodného podujatia. Zrejme aj kvôli 
tejto tradícii sa v štartovnom poli „kopčiarov“ často objavovali aj via-
cerí Dobšinčania. Dnes možno skonštatovať, že doposiaľ najúspešnej-
ším „domácim“ pretekárom je minuloročný majster Slovenska v triede 
A do 1400 ccm a stále ešte junior (v motoristickom športe kategória 
dorastencov neexistuje) Tomáš Fusko. Je preto namieste, aby jemu 
a celému jeho tímu bola venovaná pozornosť aj na stránkach Dobšin-
ských Novín.

KTO A ČO JE SÚČASŤOU
MOTORSPORT TEAMU DOBŠINÁ:

Jazdec: Tomáš Fusko
Manažér, šéf mechanik, sponzor, ...: Jozef Fusko
Členovia, ktorí pomáhajú ako len vedia: Vlastimil Majerčák ml., 
Vladimír Lichner ml., Jozef Gorej, Peter Čuchran, Zuzana Fusková
Auto: Škoda Felicia Mini Kit

MOTORSPORT  TEAM MOTORSPORT  TEAM 
DOBŠINÁ PRED NOVOU SEZÓNOUDOBŠINÁ PRED NOVOU SEZÓNOU

TOMÁŠ začínal pretekať už ako deväťročný na motokárach, atmosféru pretekov do 
vrchu si v pozícii jazdca mohol prvý krát užiť na Dobšinskom kopci v roku 2004, keď 
na vozidle Fiat ABART 1000 TC BERLINA jazdil ako predjazdec, aby o rok neskôr už 
k jeho menu mohli pripísať prvé body ktoré si v Dobšinej vyjazdil ako pretekár s li-
cenciou SAMŠ. V sezóne 2006 sa Tomáš s novým autom Peugeot 106 Xsi predsta-
vil už na 3 podujatiach v seriáli Majstrovstiev Slovenskej republiky, pričom okrem 
Dobšinej, sa na štart sa postavil i v Čiernom Balogu a Jankovom Vŕšku. Na týchto 
podujatiach sa ukázalo, že Tomáš môže byť minimálne rovnocenným súperom jazd-
com v triede A do 1400 ccm, ale aj viacerým jazdcom na silnejších vozidlách, aj keď 
v celkovom hodnotení MSR sa nakoniec na medailových priečkach umiestnili jazdci 
s vyšším počtom absolvovaných pretekov.

AKÁ SI BOLA SEZÓNA 2007...
„Na základe výsledkov dosiahnutých na absolvovaných pretekoch v roku 2006“, hovorí šéf tímu 
a otec Jozef Fusko, „sme si povedali, že ak chceme napredovať musíme sa na novú sezónu pripraviť 
tak, aby sme mohli absolvovať čo najviac pretekov a pokúsiť sa za pomoci sponzorov získať aj kva-
litnejšie auto, pretože trieda A do 1400 ccm je jednak najpočetnejšia a jazdia v nej oveľa silnejšie 
autá, ako je Peugeot, s ktorým sme doposiaľ pretekali.“ Tento zámer sa nakoniec podarilo tímu 
zrealizovať. Tomáš absolvoval okrem Pezinskej Baby všetky preteky seriálu MsR, pričom na Dobšin-
skom kopci sa už predstavil na skutočne výborne postavenej Felicii, s ktorou potom absolvoval aj 
zostávajúce preteky a do konca sezóny už nenašiel premožiteľa vo svojej triede. Odzrkadlilo sa to aj 
na celkovom hodnotení, keďže Tomáš triedu A do 1400 ccm suverénne vyhral a v kategórii JUNIOR 
sa umiestnil na druhom mieste (v tejto kategórii sa objemové triedy a skupiny nerozlišujú)

TOMÁŠ
Dátum narodenia: 20.8.1990, Bydlisko: Dobšiná
Škola: SOU Rožňava, odbor automechanik
Hobby: automobilový šport, lyžovanie
Obľúbené jedlo: Vyprážaný bravčový rezeň
Obľúbený nápoj: Multivitamínový džús
Obľúbená značka vozidla: Škoda
Najobľúbenejšie trate: Dobšinský kopec, Jankov Vŕšok

PLÁNY DO NOVEJ SEZÓNY
Po úspešnej sezóne je vždy tá nastávajúca ešte 
ťažšia. Ešte pred jej začiatkom to pociťuje aj 
Motorsport Team Dobšiná. Ambície obhajoby 
minuloročných výsledkov zaväzujú a tak sa tre-
ba pripravovať na jedenásť náročných pretekov. 
Aj napriek tomu Motorsport team má v pláne 
absolvovať všetky preteky seriálu Majstrovstiev 
SR v pretekoch automobilov do vrchu v roku 
2008 a pokúsiť sa obhájiť vlaňajšie výsledky. 
Kalendár MSR PAV 2008
1. Ústí nad Orlicí  24. - 25. 05. 2008  
MSR, dvoj-preteky 
2. Dobšiná                      21. - 22. 06. 2008  
MSR, FIA CUP, CHALLENGE , dvoj-preteky 
3. Pezinská Baba  19. - 20. 07. 2008  
MSR, ME , jedno-preteky
4. Jankov vŕšok  02. - 03. 08. 2008  
MSR, CEZ, CEZ HIST, dvoj-preteky 
6. Zvolen                       13. - 14. 09. 2008  
MSR, voľná CEZ, dvoj-preteky
5. Čierny Balog            16. - 17. 08. 2008 
MSR, MEHIST, FIA CUP, CHALLENGE .
dvoj-preteky

Ing. Pavol Vozár
POĎAKOVANIE
Ďakujem všetkým fanúšikom, ktorí mi držali 
vždy počas pretekov palce, ďakujem sponzo-
rom, ktorí mi umožňujú v tomto krásnom, ale aj 
drahom športe každým rokom napredovať.

Tomáš Fusko, Motorsport Dobšiná

Naši sponzori:
- MESTO DOBŠINÁ 
- RADEN s.r.o.
- ALTAIR
- AGRODREV 
DOBŠINÁ 
- AUTODIELŇA 
JOZEF FUSKO

140 KONÍ POD KAPOTOU
Škoda Felicia, na ktorej odjazdil Tomáš väčšinu pretekov minuloročnej sezóny bola postavená 
v Českej republike z originálnych dielov Škoda Motorsport Mladá Boleslav podľa predpisov FIA. Po 
celkovej repasii motora, prevodovky a podvozku, ktorú realizovala fi rma K2 ENGINEERING koncom 
minulého a začiatkom tohto roku má nasledovné technické parametre:
objem motora: 1400 ccm
výkon motora: 141 koní
spojka: Sachs – keramická
prevodovka: Hewland - šesť stupňová so samosvorom 
podvozok: typ Unibal
pružiny: Eibach
tlmiče: Sachs
brzdy: vpredu kotúčové štvorpiestikové, vzadu kotúčové
bezpečnostná výbava: OMP




