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Aké boli Dni mesta Dobšiná?
V čase príprav 16. turíčnych sviatkov, na zasadaní organizačného výboru, navrhol primátor
mesta pán Karol Horník, aby sme tieto naše
sviatky trochu vynovili a priniesli občanom
mesta viac možností na oddych, kultúrne,
spoločenské a športové vyžitie. Určite to nebolo jednoduché, veď všetko nové prináša viac
starostí a zároveň viac práce.
Organizátori pripravili bohatú ponuku kultúrnych, športových a spoločenských podujatí. Či
sa im tento zámer podarilo splniť, sa dozvieme až z ohlasov obyvateľov a návštevníkov
mesta. My Vám dnes prinášame fotoreportáž
z jednotlivých podujatí. Vaše ohlasy, námety a pripomienky môžete zaslať na adresu
redakcie a organizátori sa pokúsia vaše nápady
a želania zrealizovať v ďalšom ročníku Dní
mesta Dobšiná.
redakcia DN

dnes v čísle
AKÉ BOLI DNI MESTA
DOBŠINÁ?
fotoreportáže z jednotlivých dní
vám prinášame na stranách 6 a 7

ZBERNÝ DVOR
ďalší krok k ochrane životného
prostredia
str. 2
DEŇ NARCISOV
žltý kvietok symbolizuje nádej
str. 9

25 rokov Klubu dôchodcov v Dobšinej
9. apríla 2008 sa v konferenčnej miestnosti reštaurácie
Tri ruže konalo slávnostné
zasadnutie členov Klubu
dôchodcov v Dobšinej. Bola
to predovšetkým príležitosť
zhodnotiť činnosť klubu, resp.
jeho vplyv na kvalitu života
dôchodcov v meste.
Zasadanie privítalo vzácnych
gratulantov – primátora mesta
pána Karola Horníka, pani
MVDr. Teréziu Balážikovú, „patrónku“ klubu, konateľku Mestských lesov a zároveň váženého
sponzora klubu - pani Ing. Vlastu
Ruppovú, predsedníčku Jednoty
dôchodcov Slovenska v Dobšinej pani Mgr. Annu Novotnú.
Milými hosťami zasadnutia boli
priatelia z nám najbližšieho
klubu dôchodcov v Nižnej Slanej,
s ktorými máme dlhodobo blízke
a priateľské kontakty.
Po úvodnom uvítacom príhovore
predsedníčky klubu pani Evy
Liptákovej, históriu činnosti
i súčasné aktivity predstavil
kronikár klubu pán Ing. Jozef
Kačala, ktorý osobitne ocenil
význam podpory Mestského

zastupiteľstva i Mestských lesov
pre pestrú a zaujímavú činnosť
klubu. Prezentoval spokojnosť
členov s bežnou činnosťou
i s ďalšími aktivitami, z ktorých
zvlášť sú vítané cesty za kultúrnymi a historickými pamiatkami
Slovenska. Primátor mesta vo
svojom príhovore ocenil význam
činnosti klubu dôchodcov pre
každodenný život dôchodcov
i pre reprezentáciu mesta. Zablahoželal dlhoročným členom
klubu a obdaroval ich kvetinami a ďakovnými listami ocenil
činnosť členov súčasného výboru
klubu. Pani MVDr. Balážiková
vyzdvihla dobrú spoluprácu
s mestom a vyslovila členkám
klubu uznanie za usporiadanie
výstaviek ručných prác. Konateľka Mestských lesov Ing. Ruppová
popriala úspechy klubu v ďalšej
činnosti a prisľúbila i ďalšiu
pomoc klubu v rámci možností Mestských lesov. V mene
Mestských lesov darovala klubu
prenosný gril a liečivé príslušenstvo. Predseda Klubu dôchodcov
v Nižnej Slanej zablahoželal
dobšinskému klubu k peknému
jubileu a zároveň pozval dob-

šinčanov na oslavy 10. výročia
založenia klubu v Nižnej Slanej.
Dobšinčanov obdaroval krásnym
trojramenným svietnikom.
Akože inak, všetky príhovory obsahovali vzájomné želanie úspechov a spokojnosti, najmä však
zdravia, ktoré patrí k najcennejším artiklom života všetkých
– nielen tých skôr narodených.
K oslavám 25. výročia založenia klubu prispelo aj pozvanie
primátora mesta na slávnostné
zasadnutie Mestského zastupiteľstva dňa 9. mája, kde zástupcovia
klubu prevezmú z rúk primátora
Cenu mesta Dobšiná ako výraz
uznania za dlhodobé kultúrne
a spoločenské zviditeľňovanie
mesta Dobšiná.
Srdečne ďakujeme za uznanie
a aj v budúcnosti sa budeme
snažiť rozvíjať spoluprácu mesta
a klubu v prospech oboch strán.
Ocenenie činnosti nášho klubu,
no najmä konkrétna a všestranná
pomoc zo strany našich sponzorov, nás k tomu zaväzuje.

Výbor a členovia Klubu
dôchodcovv Dobšinej

zo života v meste
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„Stromy poznania“ - miniatúrne arborétum
Lesy SR, š. p., Banská Bystrica,
pripravili v spolupráci s Ministerstvom školstva SR akciu
STROMY POZNANIA. V rámci
nej NÁRODNÉ LESNÍCKE CENTRUM organizuje LESNÍCKE
DNI.
Lesný pedagóg Ing. Martin
SLOVÁK, spolu so žiakmi, vysadil pri vybraných školách okresu
Rožňava, miniatúrne arboréta.
Ich úlohou je nielen skrášliť okolie škôl, ale aj naučiť žiakov bližšie
spoznávať päť základných drevín
Slovenska.

2. mája v piatok sa Sekunda
neučila druhú a tretiu hodinu. Na
týchto dvoch hodinách sme sadili
stromčeky.
Na druhej hodine dorazil ujo

horár na zelenom terénnom
aute. Z kufra vybral niekoľko
druhov stromčekov. Bohužiaľ,
nevedeli sme ich identifikovať.
Zobrali sme si náradie, ktoré sme
si doniesli z domu a vybrali sa
pracovať na lúčku pod školou.
Chlapci si medzi seba rozdelili
náradie a dievčatá stromčeky.
Chlapci začali kopať jamy v tvare
štvorca s rozmermi 30-krát 30
tak, ako im to povedala pani prof.
Kortišová. Pani prof. Turicová
zase pomáhala sadiť stromčeky
do vykopanej jamy. Nie všetci sadili alebo kopali, niektorí sa iba
pozerali, ako ostatní robia. Keď
sme takto pekne posadili všetky
stromčeky, ujo horár nám dal
tabuľky s názvami stromčekov :
posadili sme jedľu, kráľovnú našich lesov, borovicu, ktorej drevo
sa používa na výrobu lodných
sťažňov, dub s najvzácnejším
a najkrajším drevom a naše najrozšírenejšie stromy smrek a buk,
smrekovec, kosodrevinu.
Nakoniec sme sa pozreli na
výsledok našej práce a boli sme
so sebou spokojní. Ujo horár nám
povedal, že 1 hektár lesa trvalo

Dobšinská ľadová jaskyňa otvorená

Dňa 15. mája 2008 bola po zložitých rekonštrukčných prácach
chodníkov Dobšinská ľadová jaskyňa znovu otvorená.
Návštevné hodiny sú Utorok – Nedeľa
Vstupné časy v mesiacoch máj a september: 9.30, 11.00, 12.30,
14.00 hod. Jún až august: každú hodinu od 9.00 do 14.00 hod.
Vstupné: 200,– Sk
180,– Sk študenti a dôchodcovia
100,– Sk deti
1,– Sk obyvatelia Dobšinej po preukázaní totožnosti
F.N.

zásobuje
kyslíkom
25 ľudí,
a zachytí
ročne 32
ton prachu.
Stromy sú
chrámom harmónie a zdravia. Sú
našimi pľúcami, vodou, chlebom,
príbytkom a nádejou. Poznávajme ich, chráňme a milujme.
Ujo horár nám daroval aj pexeso,
karty, záložky a ešte kopu hier,
ktoré si zoberieme na školský
výlet.
Ďakujem Ti. Za čistotu myšlienok. Za silu. Za múdrosť. Za
zdravie. Za krásu. Prídem opäť.
Potrebujem Ťa. Potrebujem
Ťa, les!
Lenka Farkašová, ŠKOLOVINY

Zberný dvor
Mesto Dobšiná v spolupráci s firmou
FÚRA Košice prevádza triedenie odpadu od občanov mesta Dobšiná.
V rámci tohoto programu sa zriaďuje
„zberný dvor“ na triedený odpad na
hospodárskom dvore Podniku služieb
mesta Dobšiná s.r.o. Niže Mesta 1039.
Triedený odpad sa bude môcť odovzdávať v čase od 7.00 hod do 14.00 hod.,
od pondelka až do piatku, celoročne. Zberný dvor bude slúžiť na zber
a uskladnenie predovšetkým nebezpečného odpadu a to žiariviek, neónových
trubíc, auto bateriek, opotrebovaných
olejov, starých pneumatík, elektronického odpadu, tetrapakových obalov,
čiastočne na zber papiera, skla a PET
fliaš, handier a nepotrebného šatstva.
V budúcnosti zabezpečí aj zber veľkoobjemových odpadov. Zberný dvor
začne s plnou prevádzkou od 1.6.2008.
Harmatha Tibor
konateľ Podniku služieb Dobšin

Na Mestskom úrade v Dobšinej bola zriadená

KANCELÁRIA PRVÉHO KONTAKTU
Nachádza sa na prízemí, hneď pri vstupe do budovy, číslo dverí 7.
Každý „návštevník“ by sa mal prihlásiť pri okienku a oznámiť prítomnej
pracovníčke za kým ide a čo potrebuje vybaviť.

máj 2008

MESTSKÁ POLÍCIA
INFORMUJE

Pracovníkmi MsP bolo počas výkonu služby zaznamenané nasledovné porušenie zákona a Všeobecného záväzného nariadenia
mesta:
§ 21 –proti poriadku v správe, zistený 1 priestupok, riešený v blokovom
konaní. Jednalo sa o poškodenie dopravného značenia na ul. Novej .
§ 22 - na úseku bezpečnosti a plynulosti v cestnej premávke – zistený
1 priestupok, ktorý bol zaslaný na
riešenie DI OR PZ . Jednalo sa o porušenie zákazu státia na ul. SNP.
§ 31 - na úseku školstva a výchovy
mládeže – bolo zaslaných 7 oznámení o porušovaní. V 2 prípadoch
bola vec riešená v blokovom konaní pokutou v 4 prípadoch sa vykonáva objasňovanie a 1 prípad bol
odovzdaný orgánom polície pre
podozrenie z trest. činu. Jednalo sa
o prípady zanedbávania povinnej
školskej dochádzky.
§47 - na úseku verejného poriadku- 12 priestupkov, vyhľadaných
11, oznámený 1 prípad. Riešené na
mieste v blokovom konaní bolo 8,
pohovorom 3 a v 1 sa vykonáva
objasňovanie v lehote. Jednalo sa
o prípad budenia verejného pohoršenia, znečisťovanie verejného
priestranstvarušenie nočného kľudu.
§49 - proti občianskemu spolunažívaniu – 6 priestupkov . Riešených
na mieste v blok. konaní 5 priestupkov a 1 bol odložený kde páchateľ
bol maloletý. Jednalo sa o 4 prípady
ublíženia na zdraví a 1 krivého obvinenia z priestupku.
§50 -proti majetku- 14 priestupkov,
oznámených od občanov 12, vyhľadané 2. Riešené: v blokovom konaní 5 príp. 5 príp. bolo odložených
nakoľko skutok spáchala maloletá
osoba, 3 boli uložené kde nebol
zistený páchateľ skutku v lehote na
objasnenie a v 1 príp. sa vykonáva
objasňovanie. Jednalo sa o prípady
krádeže a poškodzovanie cudzej
veci.
Porušovanie VZN mesta VZN č.85 o chove a držaní psov,- 2 priestupky,
riešené v blok. konaní, kde majiteľ
nezabezpečil psa voči voľnému pohybu.

pokračovanie str. 3

zo života v meste
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MESTSKÁ POLÍCIA
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Centrum voľného času DaM Slniečko a Mestské
lesy s.r.o v Dobšinej srdečne pozývajú širokú
verejnosť na

JUNIÁLES 2008

NAVŽDY NÁS
OPUSTILI:
Maximilián Valentko
4. 4. 2008
Ján Mravčák
6. 4. 2008
Ján Ferko
19. 4. 2008

8.6.2008
Program:
10.00 hod. otvorenie pri vleku
Presun náučným chodníkom do Ramže

Podujatia v Ramži:
Krajina Zázračno – súťaže pre deti do 7 rokov
Branný viacboj – trojčlenné hliadky pre deti a dospelých
Streľba zo vzduchovky – dospelí
Lukostreľba – od 15 rokov
Darčekový strom – drobné darčeky pre deti
Rôzne zábavné súťaže - pre všetky vekové kategórie
Súťaž vo varení gulášu – pre dospelých

Počas podujatia bude vytvárať príjemnú atmosféru živá hudba o občerstvenie sa postarajú
súkromní podnikatelia.

Obecný úrad
v Stratenej
prijme externého
pracovníka
do funkcie
kontrolóra obce
INFORMÁCIE:
058/7981114
0915858037

TEŠÍME SA NA VÁS!

Gymnazisti z Dobšinej pozorujú počasie
Vypustenie meteorologickej
rádiosondy v piatok o 12:15 bolo
jednou zo zaujímavostí Dňa
otvorených dverí v Aerologickej
stanici Slovenského hydrometeorologického ústavu (SHMÚ)
v Poprade Gánovciach. Toto
pracovisko ako jediné na Slovensku meria celkový atmosférický
ozón, s ktorým sa stretávame
v denných predpovediach počasia. Okrem ozónu rádiosonda
zaznamenáva aj teplotu, rýchlosť
a smer vetra, i ďalšie údaje. Rádiosonda pri svojom lete vystúpi do
výšky 35 kilometrov.
Záujemcovia o meteorológiu
z Gymnázia v Dobšinej si pozreli
i pracoviská a zariadenia stanice
v Gánovciach. Meteorológovia si
pripravili aj prednášky a počítačové ukážky so zameraním
na meteorológiu, hydrológiu,

klimatológiu a monitorovanie
kvality ovzdušia a vody.
Deň otvorených dverí pre širokú
verejnosť sa konal pri príležitosti
Svetového meteorologického dňa
a Svetového dňa vody.
Na pracovisko SHMÚ v Poprade
Gánovciach gymnazistov pozval
vedúci Aerologickej stanice Poprad Gánovce Miroslav Chmelík.
Fyzikári z Gymnázia Dobšiná si
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vedia predstaviť ďalšiu spoluprácu s týmto ústavom. V pláne
fyzikálneho krúžku, ktorý pracuje ako jedna z voľnočasových
aktivít Gymnázia Dobšiná, je
vybudovať si vlastnú meteorologickú stanicu v záhrade školy. Pri
jej budovaní sa ráta s pomocou
z projektov, ktoré sa v súčasnosti
pripravujú, alebo s pomocou
rodičov.

dokončenie zo str. 2
VZNč.100-o vytváraní a ochrane verejného poriadku a životného prostredia v meste – zistených 16 priestupkov, kde 15 bolo riešených na mieste
v blokovom konaní a 1 pohovorom.
Jednalo sa o 6 prípadov v zm. § 2/2
znečisťovania verejného priestranstva o 2 prípady v zm.§ 11 znečisťovanie vodného toku o 8 prípadov
v zm.§16/3 požívanie alkoholu na
verejnom priestranstve
Celkovo bolo za hodnotené obdobie zaznamenaných 63 priestupkov.
Z toho oznámených od občanov
bolo 25,príslušníkmi MsP bolo vyhľadaných 38. Riešených na mieste
blokovo bolo 40 a 4 pohovorom.
Odložených bolo 6 priestupkov, kde
skutok spáchala osoba maloletá
a nebolo ho možné prejednať. Uložené boli 3 prípady, kedy sa nepodarilo v lehote zistiť páchateľa skutku.
V 1 prípade bola vec odovzdaná
orgánu Polície na riešenie pre podozrenie z trestného činu a v 9. prípadoch sa vykonáva objasňovanie
v lehote.
Ďalej v 15. prípadoch neznámeho
priestupku bol páchateľ zistený, jednalo sa napríklad o krádež kosačky,
poškodenie dopr. značenia, zistený
pôvodcovia odpadu na ul. Cintorínskej, krádež rámu kanálového poklopu a iné. V 29 príp. bol páchateľ
prichytený na mieste skutku .
Osoby maloleté spáchali 6 priestupkov, osoby mladistvé 14 priestupkov.
Príslušníkmi MsP za hodnotené obdobie boli uložené blokové pokuty
vo výške 6.500.- Sk, .
Pomocou kamerového systému bolo
zistených 19 priestupkov, 1 na úseku
dopravy, 3 budenie verejného pohoršenia a 15 porušovaní verejného
poriadku a čistoty v meste.
Spolupráca:
Mestská polícia v medziach zákona
spolupracuje pri ochrane ver. poriadku v meste s tunajším OO PZ,
Vykonaná asistencia pri predvedení
osoby a preverenie udalosti požiaru
motor. vozidla .
Pre exekútorský úrad a Okresný súd,
vykonané 7 doručení zásielok.
Asistencia pre MsÚ pri vyplácaní dávok.
Asistencia pre Úrad regionálneho
zdravotníctva pri kontrole na Cigánskej osade.

Michal G e r g o š
náčelník MsP
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deti a mládež
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Deň Zeme na Základnej škole
Eugena Ruffinyho v Dobšinej
Aký nádherný musí byť pohľad na našu Zem z kozmu. Pod modravým oparom ovzdušia, medzi krajkami bielych oblakov možno pozorovať rozľahlé belasé hladiny svetových oceánov, hnedavé tóny kontinentov s tmavými zelenými oblasťami pokrytými rastlinstvom.
Voda, vzduch a hrejivé zlatisté slnečné lúče vytvárajú vhodné podmienky pre existenciu života v tenkej vrstve na povrchu Zeme.
Zem je jediné oživené miesto vo vesmíre, ktoré poznáme. No nie všetci si uvedomujeme, aký krehký a zraniteľný je náš domov, klenot
vesmíru, obklopený nehostinným kozmickým priestorom, mŕtvym, bez života, aká zraniteľná je naša ZEM.
25. apríl – Deň Zeme. Venovať
tomuto významnému Dňu jeden
deň v roku, sa nám zdalo málo.
Preto sme na našej škole sviatku
Zeme v dňoch 21.4. – 25.4.2008
venovali týždeň aktivít, ktorými
sme chceli dostať do povedomia
detí aj verejnosti význam ochrany
našej planéty.
Tento zaujímavý týždeň začali
žiaci 7.A triedy pod vedením Mgr.
J.Flochovej rozhlasovou reláciou
v meste. O dôležitosti ochrany
prírody informovali občanov aj
prostredníctvom manifestačného
pochodu a zároveň letákmi ich
oboznamovali o aktivitách týždňa
na našej škole. A tých bolo ozaj
bohato. Popri učení sa žiaci aktívne zapájali do rôznych činností.
Na hodinách výtvarnej výchovy,
pracovného vyučovania a v popoludňajšej krúžkovej činnosti

vyrábali výrobky zo separovaného odpadu, ktoré vystavovali
v triedach a na chodbách. Zhotovili poučné nástenky.
V rámci environmentálnej
výchovy tretiaci a štvrtáci pod
vedením Mgr. J. Oravcovej a Mgr.
I. Hroncovej sa venovali projektu
o ochrane Zeme a separovaní odpadu. Zhromažďovali informácie
o tom, čo je odpad, ako ho triediť,
skládkovať, recyklovať, ako znížiť
množstvo produkovaného odpadu, čím sú ohrozené druhy rastlín
a živočíchov, čím sú znečistené
moria, oceány. Materiál použili
ako propagáciu pre spolužiakov
vystavením na chodbe.
Žiaci 4. B v rámci triedy sa venovali literárnej tvorbe „ Chráň si
Zem. „
Ing. J.Liptáková a Mgr. E.
Baquerová so žiakmi 9. A triedy,

P. Šmelkom, M. Skalským a M.
Puškášom vytvorili z úlomkov
dlaždíc mozaiku stromu na stene
chodby školského átria, ktorý
symbolizuje ekostrom.
O ochrane prírody sa žiaci
prvého stupňa veľa dozvedeli
prostredníctvom ekohádaniek
a žiaci druhého stupňa v kvíze „
Poznaj a chráň prírodu „, ktoré
pre nich pripravili p. uč. K. Hlaváčiková a PaedDr. K. Sadlowska.
PaedDr.K. Sadlowska zhotovila
panel Globálne ekologické problémy sveta, ktorý bol vystavený
vo vestibule kultúrneho domu.
So žiakmi deviatych ročníkov
uskutočnila anketu na tému „ Šetríme energiu Zeme.“ Zo záveru
vyplynulo, že žiaci majú ucelené
vedomosti ako šetriť energiu.
Skrášleniu a čisteniu okolia
našej školy sme venovali piatok
25.4.2008. V tento deň pracovali
všetky šikovné ruky najmenších
i najväčších žiakov pod vedením
pedagógov. Na brigádu prichádzali ráno nielen s náradím, ale
tiež s balíkmi starého papiera.
Vedeli, že tento papier poslúži
na výrobu nového, čím ušetria
niekoľko stromov.
Malí prváci lásku k prírode zobrazili kresbou na asfalt v mestských
parkoch.
V tvorivej dielni hrnčiara z Gemerskej Polomy si žiaci vypočuli

veľa zaujímavostí z histórie hrnčiarstva a svoju zručnosť si mohli
vyskúšať na hrnčiarskom kruhu.
V rámci týždňa pre Zem, p.uč. K.
Barnáková a p. uč. K. Hlaváčiková sa venovali výsadbe okrasných
drevín na nádvorí a živého plota
v okolí školy. Sadenicami vtáčieho
zobu na živý plot prispeli sponzorsky Mestské lesy Dobšiná.
Žiaci školského klubu pod
vedením vychovávateliek zbierali
a triedili odpad, vyčistili náučný
chodník v Ramži, kreslili na
asfalt, vyrobili krásne výrobky zo
separovaného odpadu, zorganizovali pre žiakov besedu na tému
„ Čierne skládky „ a kvíz medzi
jednotlivými oddeleniami.
Vyvrcholením celého týždňa
bola slávnostná akadémia
žiakov základnej školy, venovaná
ochrane Zeme. Žiaci pod vedením
pedagógov sa v nej prezentovali
nápaditým kultúrnym programom, výstavou literárnych a výtvarných prác, ktoré vyzneli ako ich
úprimný obdiv našej Zemi :
„ Kultúra, hudba, umenie,
vedy sú predsa dôležitejšími úspechmi a produktmi
ľudstva, než igelitové vrecko
a hamburger.“

Mgr. Jurina Šmelková

deti a mládež
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„Objavuj, obdivuj a chráň“ literárna súťaž žiakov ZŠ
„ Zavrel som vtáka do klietky, prestal spievať.
Odtrhol som ružu, zvädla.
Chytil som motýľa do dlane, zahynul.
Vtedy som pochopil,
že krásy sa môžeme dotýkať iba srdcom „
Základná škola v Dobšinej ku Dňu Zeme vyhlásila
obvodovú literárnu súťaž s názvom „Objavuj, obdivuj
a chráň „Do súťaže sa okrem žiakov ZŠ v Dobšinej,
prihlásili aj žiaci z Gemerskej Polomy a Nižnej Slanej.
Súťažilo sa v troch kategóriách.

Umiestnenie žiakov:
I. kategória
1. miesto – Ako prišla jar – Barborka Súreníková,
2.roč. ZŠ Gemerská Poloma
2. miesto – Pomoc Zemi – Kristína Vranecová, 4.A, ZŠ
Dobšiná
3. miesto – Kto to robí ? – Jana Garanová Krišťáková,
4.B, ZŠ Dobšiná
II. kategória
1. miesto – Otázky – Dominika Šágová, 6.roč., ZŠ
Dobšiná
2. miesto – Zamyslenie – Daša Štempelová, 6.roč., ZŠ
Dobšiná
3. miesto – Včera,dnes, zajtra – Ivana Bussányiová,
6.roč., ZŠ Dobšiná
II. kategória
Próza
1. miesto – Matúš Polák, ZŠ Nižná Slaná, 9.roč.
2. miesto – Radka Valentková, ZŠ Dobšiná, 8. roč.
3. miesto – Katarína Baštáková, ZŠ Dobšiná, 8.roč.
Poézia
1. miesto – Ivana Barnáková, ZŠ Dobšiná, 8.roč.
2. miesto – Marián Olexa, ZŠ Gemerská Poloma, 7. roč.
3. miesto – Renáta Jergová, ZŠ Nižná Slaná, 9. roč.
Práce hodnotila odborná porota, ktorej predsedom bol
pán primátor Karol Horník.
Celej porote za spoluprácu srdečne ďakujeme.
Osobitne ďakujeme pánovi primátorovi za poskytnutie
cien pre víťazov súťaže.
O tom, že prírody sa môžeme dotýkať iba srdcom,
svedčia aj všetky víťazné práce.
Mgr. CHristína Brnčíková

Fotím svadby, oslavy,
spoločenské akcie
Kontakt: Vladimír Václavík, tel. 0904 529 881
e-mail: vladovac@centrum.sk

5
ZAMYSLENIE
Kto krásu ničí, čo príroda nám dáva ?
No predsa človek,
čo pustoší každý krík.
Kto v špinavej vode rád pláva ?
Človek ?
Žabka ?
Rybka ?
Nie !
Absolútne nik !
Zamysli sa človek nad zničeným
hniezdom,
nad zvädnutým kríkom,
nad rykom zraneného zvieraťa.
Zamysli sa človek nad umierajúcim
svetom.
Chcem opäť vidieť kvitnúť sad,
v jazierku plávať nádherné biele
labute,
pozorovať blankytnú oblohu,
sviežu zeleň
i mohutné orla perute.
Daša Štempelová,6.ročník
ZŠ Dobšiná

OTÁZKY
Strom plače, hlasno narieka,
že krásu Zeme ničí ruka človeka.
Otázok má veľa, iste,
Poznáte ich v každom liste.
Prečo ryby hore bruchom plávajú ?
Prečo jazerá svoje čaro strácajú ?
Prečo vtáky oblohu letom nevyšívajú ?
Prečo lastovičky svoje hniezda
hľadajú ?
Prečo zvieratá nemajú čo piť ?
Prečo človek chce všetku krásu
zahubiť ?
Pýtam sa prečo ?
Kto mi dá odpoveď ?
Zamysli sa ty, kráľ tvorstva
- človek –
Dominika Šágová, 6.ročník
ZŠ Dobšiná

JAR
Jarný vetrík povieva,
vzduch sa teplom zohrieva.
Príroda zo zimného spánku
neodolá jarnému vánku.
Zobúdza sa pomaly,
myslí na mráz, čo páli.
Slnko ju však ubezpečí :
„Nedaj na hlúpe reči.
Zobuď sa – už je čas,
svojou krásou poteš nás.“
Slnko zimu vyhnalo,
jari žezlo podalo.
Jar začala kraľovať,
svoje dielo maľovať.
Polia, lúky, kopce, stráne
kvetmi sú už obsypané.
Príroda už nespí – dýcha žije,
vence z kvetov pre nás vije
A krásou nás udivuje.
Ivana Barnáková, 8.roč.
ZŠ Dobšiná

fotoreportáž
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Dni mesta Dobšiná 2008
A
STRED
Streda, 7.5.2008 – začiatok Dní mesta sa niesol v znamení 63. výročia porážky fašizmu. Po pietnom akte kladenia vencov, si mohli
účastníci v KD pozrieť film pre pamätníkov „Kapitán Dabač“. Večer nad mestom horel mohutný táborák.

Cyklokrosové
preteky
Počas športového dňa pri príležitosti Dni
mesta Dobšiná a XVI. Dobšinských Turičných sviatkov združenie Motorsport Dobšiná
spolu s členmi športovej komisie pri mestskom
zastupiteľstve mesta Dobšiná usporiadali
cyklokrosové preteky na ploche športovísk pri
sídlisku Rozkvet. Deti súťažili v troch kategóriách a každý účastník absolvoval trať dva krát,
pričom sa mu do výsledkov započítaval lepší
dosiahnutý čas. Sme radi, že sa na trať postavilo
toľko priaznivcov cyklokrosu, ktorí si mali chuť
zasúťažiť o hodnotné ceny. Žiadne z detí však
nemuselo byť sklamané , či smutné, pretože cien
bolo naozaj dostatok, za čo treba poďakovať
predovšetkým sponzorom - Vodné elektrárne,
Vináreň Zuzana Fusková a Mesto Dobšiná. Víťazom srdečne blahoželáme a už teraz sa tešíme
na budúcoročné cyklokrosové preteky.
Výsledky:
kategória do pätnásť rokov: 1.Lukáš Koska,
2.Štefan Kišš, 3.Martina Leskovianská
kategória do 10 rokov: 1.Tomáš Slivenský, 2.Jaroslav Straka, 3.Marko Plačko
kategória do 8 rokov: 1.Branislav Straka, 2.Adrian Klement

Futbalový turnaj

K
O
T
R
V
ŠT

Ďalším športovým podujatím bol futbalový
turnaj, ktorý sa uskutočnil na multifunkčnom
ihrisku na sídlisku Rozkvet. Turnaja sa zúčastnili štyri družstvá a po veľkom zápolení vyhralo
družstvo „FC Tryskáči“ v zložení: Matúš Martinko, Jerguš Barnák, Dominik Kotlár, Adam
Gallo, Tomáš Turzák
Ďalšie pripravené podujatia ako streetball
a hokejball sa neuskutočnili pre malý počet súťažiacich. Naopak, o súťaž v rybolovnej technike
prejavili „malí rybári“ veľký záujem a veľmi
šikovne narábali udicami.

V poobedňajších hodinách sa v priestoroch sobášnej siene Mestského úradu uskutočnila vernisáž obrazov akademického maliara Štefana Oravca.

fotoreportáž
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Piatkový deň dýchal sviatočnou
atmosférou

K
PIATO

Pozvanie na toto naše každoročné podujatie prijali: Doc. RNDr. Valentín
Švidroň, CSc. - poslanec NR SR za SNS, Ing. Ján Szöllős - podpredseda
KSK, Mgr. Ľubomír Hlaváč - prednosta OÚ v Rožňave, Judr. Margita Petrová - riaditeľka ÚPSVaR v Rožňave, starostovia okolitých obcí a delegácie
partnerských miest Teistungen (Nemecko), Šternberk (Česko), Sajószentpéter (Maďarsko) a Kobiór (Poľsko). Na slávnostnom zastupiteľstve bola
odovzdaná Cena mesta akademickému maliarovi Štefanovi Oravcovi, ďalej
Vodným elektrárňam Dobšiná a Klubu dôchodcov Dobšiná. Na recepcii
v priestoroch reštaurácie Tri ruže boli uvedené do života publikácie Pavla
Garana „Smrť zahroteným prstom“ a Jozefa Červínku „Objaviteľ“. Po otvorení turičného jarmoku ožilo námestie bohatým kultúrnym programom,
ktorý trval do neskorých večerných hodín.

Sobotné ráno voňalo
históriou
Po prvýkrát sa uskutočnil sprievod v dobových kostýmoch, ktorý symbolizoval bohatú históriu Dobšinej. Po sprievode čakala
na návštevníkov prehliadka ľudových remesiel, kde si aj prakticky mohli vyskúšať tkanie, paličkovanie, strúhanie šindľov, alebo
prácu na hrnčiarskom kruhu. Každý mohol ochutnať aj tradičnú
dobšinskú špecialitu „grulikuchen“ a odniesť si recept na túto
špecialitu. Bohatý kultúrny program pokračoval celé doobedie
a na záver prebehol druhý ročník súťaží v pití piva, ručnom rezaní dreva a rúbaní na presnosť. Veľký záujem bol aj o prehliadku
sakrálnych zborov, ktorá sa uskutočnila v katolíckom kostole.
Záver sobotného večera patril Jánovi Snopkovi, Štefanovi
Skrúcanému a Marcele Molnárovej, ktorí nás príjemne pobavili
vo svojom programe „Stredoslováci“.

TA
SOBO

ĽA
NEDE
Turíčna nedeľa, 11.5.2008 – vyvrcholenie Turičných sviatkov. Po slávnostných bohoslužbách v katolíckom a evanjelickom kostole a po sprievode
brezami vyzdobeným mestom, primátor a predstavitelia mesta ocenili zaslúžilých baníkov. Slávnosť pokračovala posedením v Kultúrnom dome
a tradičnou „baníckou zábavou“.

inzercia
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Spoznajte alpský svet všetkými zmyslami...
Milka mieri na Slovensko
v rámci svojho európskeho
turné. Prostredníctvom obrovského kamióna prináša kus
alpského sveta do viac ako 60
európskych miest. Návštevníci
roadshow Milka Alpen Tour
spoznajú Alpy naozaj všetkými
zmyslami: ochutnajú čokoládu,
ucítia vôňu lesa, budú počuť
spev vtákov a zvuky alpských
zvierat a naviac - všetkého
naokolo sa môžu dotýkať. Túto
jedinečnú roadshow môžete
zažiť 18.mája 2008 od 10.00
hod. do 18.30 hod. aj v Banskej
Bystrici.
Domov kravičky Milky môžu deti
spolu s rodičmi spoznať v štyroch
slovenských mestách v rámci
veľkolepej roadshow:
16. 5. 2008 v Bratislave (OC
Avion),
18. 5. 2008 v Banskej Bystrici (OD
Tesco), 23. 5. 2008 v Žiline (NC
Dubeň)
a 25. 5. 2008 v Košiciach (OC
Cassovia).
V pristavenom kamióne sa deti
naučia všetko o čokoláde a prekrásnej alpskej prírode, ktorú
dotvorí vôňa lesa, autentické
zvuky zvierat, živé stromy či drevené alpské domčeky s dokonalým
výhľadom na alpské štíty. A navyše
si každý môže odniesť suvenír
ako spomienku na túto zábavnú
roadshow.
Zábava pre celú rodinu
Každý, kto sa zúčastní roadshow
Milka Alpen Tour, dostane
pečiatku a čokoládu z fontány.
Súčasťou kúzelného sveta, v ktorom sa ocitne, je javisko, zámok
a lezecká stena. No najväčšou
atrakciou je predsa len Milkin
kamión, v ktorom sa deti veľa
naučia o zvláštnostiach alpskej
prírody, výrobe čokolády, ale

najmä prežijú deň plný zábavy.
Môžu si nechať pomaľovať tvár
alebo stretnúť medveďa, či svišťa.
Súťažechtivé deti, ktoré správne
zodpovedajú otázky moderátora
Sajfu, budú odmenené zaujímavými darčekmi. Počas roadshow
môžu robiť skutočne všetko, čo
sa im práve zachce. Sledovať, čo
sa deje na javisku alebo sa hrať
v zámku... zúčastniť sa balónovej,
kúzelnej alebo bublinovej šou.
Pre neposedných športovcov je tu
tiež možnosť vyskúšať si lezeckú
stenu, po ktorej môžu vyliezť až
na vrchol alpských hôr.
Alpy a čokoláda
Rodiskom čokolády Milka sú
švajčiarske Alpy. V lete sa tu na
vysokohorských lúkach pasie
okolo 130-tisíc kráv. Kravička
Milka nie je „obyčajná“ krava, ale
krava simentálska. Pomenovanie
dostala podľa 60-kilometrového
údolia v bernských Alpách. Od
ostatných plemien sa líši tým,
že je obrovská, má rovný chrbát
a veľkú hlavu. K jej plusom nepochybne patrí to, že jej mlieko
obsahuje veľa tuku a bielkovín.
Alpské pastviny sú bohaté na minerálne prvky. V týchto vysokých
polohách sa vyskytujú rozmanité
rastliny, napríklad medvedica
alpská, mydlica, margaréta,
zvončeky. Symbol Álp plesnivec
alpský patrí spolu s ďalšou typickou alpskou kvetinou - horcom

POĎAKOVANIE
Miestna organizácia Jednoty dôchodcov na
Slovensku vyjadruje poďakovanie za sponzorské dary firme Silicon, s.r.o. Dobšiná,
Mestským lesom s.r.o. Dobšiná, pani Jozefíne Mišankovej a MsÚ Dobšiná. Prostriedky sa využijú na činnosť organizácie.

- k maškrtám, na ktorých si
kravičky rady zgustnú. Keďže sa
kŕmia vzácnymi rastlinami, vdychujú vysokohorskú klímu, pijú
čistejšiu vodu ako kdekoľvek inde,
je ich mlieko prirodzene jemnejšie a chutnejšie ako tie ostatné...
Vedel to aj švajčiarsky výrobca
Philippe Suchard, keď objavil
jedinečnosť alpského mlieka
a zmiešal ho s kakaom. Takto jednoducho prišla na svet čokoláda
Milka ako spojenie MILch (mlieka) s KAkaom. Teraz už iste nikto
nespochybní, prečo sa práve
kravička stala symbolom Milky.
Fialová je od roku 1951, a ak sa už
líši originálnou chuťou, nech sa
líši aj originálnym obalom.
A čo dodať na záver? Značka Milka má švajčiarskeho otca, vyrába
sa zo švajčiarskeho mlieka, je zabalená do obalu so simentálskou
kravou a švajčiarskou scenériou
Álp v pozadí. Zo svojej rodnej
krajiny putovala do Nemecka,
odkiaľ sa rýchlo rozšírila do ostatných kútov sveta. Dostala sa do
rúk každému, kto má pre to, čo je
dobré, „pochopenie“ a jazyk.
Ako sa čokoláda menila a vyvíjala
od roku 1901, keď prišla na svet?
Zmenila sa vôbec? Aj to sa môžete
dozvedieť na Milka Alpen Tour.
***
Kraft Foods je jednou z najväčších svetových spoločností

vyrábajúcich potraviny a nápoje,
jej celkový ročný príjem predstavuje viac ako 34 miliárd USD.
Už viac ako 100 rokov pomáha
ľuďom k lepšej výžive a životu,
v súčasnosti pracuje s množstvom
veľmi populárnych značiek v 155
krajinách celého sveta.
Dňa 30. marca 2007 sa Kraft
Foods stal plne nezávislou spoločnosťou a zaradil sa do indexov
Standard and Poor‘s 100 a 500.
Spoločnosť je taktiež súčasťou
Dow Jones Sustainability Indexu
a Ethibel Sustainability Indexu.
Portfólio spoločnosti Kraft Foods
Slovakia, a.s. zahŕňa kávu Jacobs,
čokoládu Milka a Figaro, oblátky
Siesta, tyčinky 3Bit a rozpustný
ovocný nápoj Tang. Na Slovensku má firma okrem obchodnej
jednotky a slávnej čokoládovej
továrne Figaro v Bratislave taktiež zúčtovacie a administratívne
centrum obsluhujúce niekoľko
krajín Európy. (NYSE: KFT)

V prípade potreby ďalších informácií kontaktujte, prosím, Kraft
Foods, Jitka Hofmanová,
tel.: + 420 296 380 102, e-mail:
jhofmanova@krafteurope.com
alebo OMNIPUBLIC, s.r.o.,
Miroslava Labašová, tel:
544 152 94, e-mail: mlabasova@
omnipublic.sk.

Myslíte si, že javy vo vašom okolí
si zaslúžia širšiu pozornosť?
Silvester
v Kultúrnom dome

KONTAKTUJTE NÁS!!!
MAIL: dobsinske.noviny@dobsina.sk.sk
MOB.: 0905 418 477, TEL.:058/ 7941 163
Redakcia DN
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Chráňme lesy pred požiarmi
Lesné požiare každoročne spôsobujú na celom území Slovenska
nielen materiálne škody, ale
lokálne ničia celý ekosystém, čím
vznikajú nezanedbateľné ekologické škody. Obnova požiarom zničených lesných porastov predstavuje
dlhodobý proces.
Výskyt lesných požiarov v suchom
jarnom, letnom, ale aj v jesennom
období, ovplyvňuje v posledných
rokoch vo veľkej miere nedostatok
vlahy, čiže dlhodobo trvajúce
suché počasie. Okrem toho nie
je zanedbateľná aj nedbalosť
a neopatrnosť ľudí pri manipulovaní s otvoreným ohňom vo voľnej
prírode. Požiare sú spôsobované
malým ohníčkom na opekanie slaniny, ale aj odhodeným nedopalkom z cigarety do suchej trávy na
lúke, alebo na suché lístie v lese.

Príčinami vzniku lesných požiarov
sú najmä úmyselné plošné vypaľovania starých porastov bylín
a kríkov na pastvinách a lúkach
v blízkosti lesov, ktoré sú príčinou
veľkých škôd nielen na majetku
a prírode, ale často aj na zdraví
a životoch ľudí.
Vypaľovanie suchej trávy sa stalo
v posledných rokoch niečím ako
národným športom, napriek
tomu, že je to zákonmi zakázané a že všetci občania sú s tým
oboznamovaní prostredníctvom
tlače, rozhlasových a televíznych vysielaní. Okrem zákona
o ochrane pred požiarmi zakazuje
vypaľovanie aj zákon o lesoch a zákon o ochrane prírody. Spaľovanie
biologicky rozložiteľného odpadu
zakazuje aj zákon o odpadoch. Za
nedodržanie ustanovení zákona č.

314/2001 o ochrane pred požiarmi
môže OR HaZZ uložiť pokutu pre
fyzickú osobu do výšky 10 000,–
Sk a právnickej osobe až do výšky
500 000,– Sk.
Upozorňujeme vlastníkov, správcov a užívateľov lesných pozemkov, že sú povinní v zmysle právnej úpravy, v súvislosti s ochranou
lesov pred požiarmi, zabezpečiť
ich ochranu predovšetkým
v čase zvýšeného nebezpečenstva
vzniku požiarov a to hliadkovacou
činnosťou občanmi zo svojich
vlastných radov (vlastníci, lesní
pracovníci a pod.), zabezpečením
potrebného množstva protipožiarneho náradia, udržiavaním
lesných ciest a zvážnic ako aj prípadných vodných zdrojov, ktoré
môžu pomôcť pri včasnej lokalizácii, ale aj uhasení vzniknutého

horenia. Rozhodujúcim faktorom
pri lokalizácii lesného požiaru je
čas spozorovania a nahlásenia
požiaru a vyrozumenia hasičských
jednotiek.
Každý, kto spozoruje požiar, je
povinný ho nahlásiť na ohlasovni
požiarov na obecnom úrade alebo
priamo na bezplatnú telefónnu
linku č. 150.
Na zabezpečovaní protipožiarnej
prevencie a ochrany lesov pred
požiarmi sa musíme podieľať
všetci. Preto je potrebné rešpektovať zákaz vypaľovania suchých
porastov, kladenia ohňov v prírode mimo vyznačených miest
a dodržiavania zákazu fajčenia
a manipulácie s otvoreným ohňom
na miestach, z ktorých sa môže
rozšíriť do okolia.
Mjr. Ing. Iveta Šafárová

Daruj nádej
11. apríl Deň narcisov
Narcis, ako znak dobročinnosti
voči iným, nás oslovuje každý rok
11. apríla. Tak to bolo aj tento rok.
Do ulíc nášho mesta sa vybrali
skupinky dobrovoľníkov, ktorí
ponúkali tento kvet ako znak boja
proti rakovine za symbolický,
dobrovoľný príspevok. Zúčastnili sa ho členovia občianskeho
združenia Mladá Dobšiná, študenti Gymnázia v Dobšinej ako aj
zamestnanci Centra voľného času
detí a mládeže v Dobšinej.
Už od rána ste mohli stretnúť
v meste dobre naladených a od-

hodlaných „predavačov“ narcisov.
Oslovovali náhodných okoloidúcich a ponúkali im možnosť
prispieť na dobrú vec. Dobrá. To
je to správne slovo. Pretože nikto
z nás nevie, koho táto zákerná
choroba postihne. Stačilo tak
málo, prispieť symbolickou dvadsaťkorunáčkou a dať nádej, nádej
pre tých, ktorí nemajú to šťastie
a už si nemôžu užívať život tak,
ako väčšina z nás.
Ľudí, ktorí darovali nádej a osudy
iných im nie sú ľahostajné, sa
našlo aj v našom meste dosť. Dob-

rovoľníci navštívili každú školu,
ulicu a obchod, avšak reakcie
na zbierku boli rôzne. Radostné
úsmevy a ochota sa miešali s ignoranciou okoloidúcich. Našťastie,
porozumenie prevýšilo aroganciu
a dobrovoľníci z o.z Mladá Dobšiná od rána vyzbierali 9.760 korún,
čo je myslím výborný výsledok.
Malé zrnko, poviete si, no ľuďom
v núdzi pomôže každý, aj keď malý
príspevok. V globále sa na celom
Slovensku vyzbieralo 20 678 712
korún a do tejto dobročinnej
akcie sa zapojilo 568 organizácií

a subjektov.
Deň narcisov mal veľký úspech
a peniaze, ktoré sa vyzbierali, našli
uplatnenie. To, akú sumu sa podarilo vyzbierať, je úctyhodné. Lige
proti rakovine, ktorá túto zbierku
organizuje, určite príspevky
pomôžu k rozvoju pomoci ľuďom,
ktorí bojujú s touto zákernou
chorobou. Všetkým, ktorí darovali
nádej, patrí úcta a poďakovanie.
Info:
http://mladadobsina.szm.sk/
http://www.lpr.sk/den-narcisov/
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JUBILEJNÝ 25. ROČNÍK PRETEKOV AUTOMOBILOV DO VRCHU

DOBŠINSKÝ KOPEC 2008
umiestnenie DEPA, ktoré bude od 19.6.
(štvrtok) na uliciach SNP a Novej. Štátna
cesta I/67 v úseku Dobšiná Tri ruže – Dobšinský kopec bude po oba dni uzavretá
od 8 00 – 18 30. Snahou usporiadateľov
bude, ak to časové podmienky dovolia
V dňoch 20. – 22. júna 2008 mesto
krátkodobo prepustiť verejnú dopravu aj
Dobšiná usporiada v poradí už 25.
medzi tréningom a súťažnými jazdami.
ročník medzinárodných rýchlostných Usporiadatelia pripravujú pre tento ročník
pretekov automobilov do vrchu na
aj sprievodný program, ktorý by mal naplno
trati Dobšinského kopca. Pre tento
využiť čas strávený počas prestávok na
rok sa nám podarilo okrem európštarte pretekov.
skych pohárov získať popri našom
Veríme že naša snaha pri prípravách 25.
domácom majstráku aj prestížne
ročníka pretekov automobilov do vrchu
majstrovstvá českej republiky . Po
aj vďaka Vašej podpore a pohostinnosti
dvoch rokoch tak znova privítame
pripraví pre pretekárov a všetkých návštevv Dobšinej najlepších českých preníkov nezabudnuteľné zážitky.
tekárov s veľmi kvalitnou technikou.
Organizačný výbor PAV 2008
Samozrejme sa tešíme na výkony
Obraciame sa na všetkých priaznivcov
všetkých pretekárov no najviac budemotoristického športu so žiadosťou
me držať palce domácemu jazdcovi
Tomášovi Fuskovi na Š-Felícii. Okra- o zapožičanie akýchkoľvek materiálov
(fotky, tričká, čiapky, plagáty....) zo
sou by mali byť špeciály ako LOLA,
starších ročníkov pretekov automobilov
MARCH, DALARA, CHEVRON,
do vrchu Dobšinský kopec, za účelom
REYNARD, MARTINI či slovenská
zriadenia výstavky pri príležitosti 25.
výročia PAV. Materiály môžete odopremiéra vozu AUDI DTM.
Riaditeľstvo pretekov bude umiestne- vzdať v Kultúrnom dome p. Mackovej,
alebo p. Františkovi Novotnému, Lesná
né v budove Slovenských elektrární,
672 Dobšiná.
podstatné pre obyvateľov mesta bude

„M.Fajkus už nebude štartovať“
Keď sa podarilo získať pre XXV. ročník Dobšinského kopca účasť
českých pretekárov v rámci seriálu MMČR, tešili sme sa aj tomu, že sa
tretí krát po sebe postaví na štart našich pretekov aj Miroslav Fajkus.
Žiaľ, v jeho prípade „do tretice“ už nikdy nebude. Správa z Náměšti
nad Oslavou hlboko zasiahla aj nás a neostáva nám nič iné, len vzdať
hold jeho pamiatke a rodine vyjadriť hlbokú sústrasť.
Organizačný výbor PAV Dobšinský kopec

Program

DeĖ
20.6.2008
21.6.2008

22.6.2008

Hodina
1700
1200 až 1900
0600 až 0630
900 až 1030
1100 až 1230
1400 až 1530
1630 až 1800
1830
1900 až 2000
0600 až 0700
900 až 1020
1100 až 1220
1400 až 1530
1630 až 1800
1830
1900 až 2000

Program
1. stretnutie RŠK
Administratívne a technické preberanie
Administratívne a technické preberanie
1. tréningová jazda ECC, IHCC, MMýR, MSR
2. tréningová jazda ECC, IHCC, MMýR, MSR
1. súĢažná jazda MMýR, MSR
2 súĢažná jazda MMýR, MSR
Vyvesenie predbežných výsledkov
Odovzdávanie cien
Administratívne a technické preberanie
1. tréningová jazda MMýR, MSR
2. tréningová jazda MMýR, MSR
1. súĢažná jazda ECC, IHCC, MMýR, MSR
2. súĢažná jazda ECC, IHCC, MMýR, MSR
Vyvesenie predbežných výsledkov
Odovzdávanie cien

Začal sa boj s časom
Po krátkej zimnej pretekárskej prestávke a ťažkej tréningovej
príprave, začali preteky Slovenského bežeckého spolku. Už
tradične sú otváracie preteky sezóny v Blažiciach. Dňa 2.3.2008 sa
uskutočnil 33.ročník zimného behu Olšavskou dolinou. Je skoro
pravidlom, že ho sprevádza aj nečas. Tak to bolo aj tohto roku,
keď rekordný počet pretekárov (130) sprevádzal silný protivietor.
No i napriek vetru dosiahli naši pretekári Mária Kleinová a Ľudovít
Tokarčík dobré bežecké časy. Štartovali aj reprezentanti Slovenska
– muži aj ženy. Mená ako Vanko, Polák, Bérešová, Melicherová sú
medzi športovou verejnosťou známe. Mária Kleinová obsadila
4.miesto časom 1 hod. 24 min. v kategórii nad 35 rokov a Ľ. Tokarčík 10. miesto v kategórii nad 60 rokov časom1 hod. 39 min.
Dňa 30.3.2008 sa uskutočnil Sačurove memoriál slovenskej
reprezentantky Heleny Slukovej, kde Mária Kleinová obsadila 5
miesto. Je to určitá diskriminácia žien, keď muži štartujú v štyroch
kategóriách a ženy v jednej, najviac vo dvoch.
Pokračovaním série pretekov bol Beh hornádskou dolinou v Kysaku 6.4.2008. Pretekov sa zúčastnilo 114 bežcov. Mária obsadila
druhé miesto časom 1:48:38 a Ľudovít dosiahol čas 2:13:57.
Ďalším pretekom bol Budimírsky polmaratón 27.4.2008. Sto
pretekárov bojovalo o umiestnenie v štyroch kategóriách mužov
a dvoch kat. žien. V kategórii nad 35 rokov obsadila Mária 5.
miesto časom 1:50:22.
Pani Mária Kleinová reprezentovala naše mesto aj štartom na
polmaratóne v družobnom meste Sajószentpéter v Maďarsku. Za
daždivého počasia a silnej konkurencie dosiahla pekný čas 1:43:27.

dobšinské
NOVINY
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