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Milí čitatelia
a obyvatelia!
V rukách držíte nové grafické
spracovanie vašich Dobšinských
novín. Novín, ktoré už desaťročia
vstupujú do domácností a prinášajú informácie z diania v našom
meste. Chceme, aby noviny
občanov mesta Dobšiná splnili
najzákladnejšiu zodpovednosť
médií - aby informovali. Nechceme ukazovať veci ako sa zdajú, ale
aké v skutočnosti sú. A preto sme
sa rozhodli okrem novej vizáže
upraviť i periodicitu vydávania.
Nové číslo Dobšinských novín si
budete odteraz môcť dopriať každý druhý mesiac. Veríme, že dokážeme zabezpečiť také redakčné
zázemie, ktoré vám prinesie vždy
čerstvé informácie zo spoločenského, kultúrneho a politického
diania v našom meste.
Vieme. Cesta k tomuto cieľu je
ťažká a namáhavá, no ak nájdeme
odozvu medzi vami, čitateľmi,
táto cesta má zmysel. A potom aj
samotná existencia Dobšinských
novín.
redakcia DN

dnes v čísle
SLNIEČKO STAR
A SLNIEČKO DANCE
Úspešná súťaž populárnej hudby
detských talentov
str. 3

DORUČOVANÉ BEZPLATNE DO POŠTOVÝCH SCHRÁNOK

V nedeľu 13. mája sme si pripomenuli Deň matiek. Na tento sviatok
nezabudli ani deti z Centra voľného
času a Základnej umeleckej školy,
ktoré si pripravili pestrý kultúrny
program. „Pripravili sme sviatočné nedeľné popoludnie pre všetky
mamy, staré mamy a ženy. Pre pedagógov a deti je veľmi príjemné
pripravovať takýto program. Tento
deň je vhodnou príležitosťou, keď
sa všetky deti majú možnosť poďakovať svojim mamám za všetko čo
pre ne urobili a stále robia. Všetci
si s láskou spomíname na svoje
mamy. Deti z Centra voľného času
a Základnej umeleckej školy si pripravili pestrý kultúrny program.
Prítomní diváci si vypočuli básne,
spev, videli tanečné vystúpenia.
V mene všetkých účinkujúcich, želáme veľa radosti a lásky všetkým
mamám.“ Povedala pre DN riaditeľka CVČ DaM v Dobšinej Anna
Gömöryová.
súvisiaci článok na str. 6.

MEDZINÁRODNÝ DEŇ RÓMOV
Dvojhodinový program plný rómskej kultúry
str. 2

OSEMSMEROVKA, ŠACH, VTIPY, INTERNET...
str. 7

Všetkým mamám...

Dobšinská ľadová jaskyňa otvorená
V Dobšinskej ľadovej jaskyni
otvorili 15. mája sezónu, ktorá
potrvá do 30. septembra. Už do
utorkových popoludňajších hodín
ju navštívilo 140 ľudí. Prišli Maďari, Slováci od Komárna, Poliaci
a aj Nemci. Ako informoval správca jaskyne Ľubomír Očkaik, už
tri roky pracujú na rekonštrukcii
chodníkov na prehliadkovej trase.
Drevené vymieňajú za nerezové a
pred nimi je už len posledná fáza.
„Od roku 1995 využívame každé
mimosezónne obdobie na investič-

AKÉ POPLATKY A DANE NÁS
ČAKAJÚ?
Prehľad základných daní str. 5
,,BEZPROBLÉMOVÁ“ PRÁCA
V ZAHRANIČÍ
Dajte si pozor!
str. 5

www.dobsina.sk

né práce, rekonštrukcie v podzemí
aj na povrchu. Napríklad elektrina
v jaskyni si vyžaduje z hľadiska
bezpečnosti neustále revízie a to
stojí peniaze. Všetko sa to následne premieta do cien vstupného a
túto sezónu sme ho museli zvýšiť
v priemere o 20 korún,“ uviedol
správca.
Vedenie jaskyne robí priebežne, už
asi 5 rokov, medzi návštevníkmi
ankety. Môžu sa vyjadriť k tomu,
čo sa im v jaskyni a okolí páči a čo
naopak, nie.
zdroj: KORZÁR

Prvomájové oslavy v Dobšinej
Oslavy 1. mája majú v Dobšinej
bohatú tradíciu. Ako prví slávili
tento sviatok železniční zamestnanci už na začiatku 20. storočia. V minulom roku, 17. rokov od
roku 1989, kedy sa naposledy organizovali oslavy 1. mája, si táto
tradícia znovu získala podporu
verejnosti. Aj tohto roku sa oslavy 1. mája znova zopakovali, no
tento rok už v spolupráci s mes-

tom Dobšiná, na čom má zásluhu primátor Karol Horník a výbor ZO KSS v Dobšinej.
O pol desiatej predpoludním sa
účastníci stretli na námestí Troch
ruží, odkiaľ sa vybrali prvomájovým sprievodom za účasti dychovej hudby pod vedením Jána Boroša, smerujúcim na plne ozvučené Námestie baníkov, kde zazneli oficiálne prejavy predsedu

ZO KSS v Dobšinej Juraja Kariku, predsedu OV KSS Rožňava Emila Vargu a báseň v podaní
členky ZO KSS v Dobšinej Jany
Gvizdovej . Po ukončení osláv
pozval primátor mesta Dobšiná
Karol Horník prítomných účastníkov na posedenie s občerstvením do kultúrneho domu. Minulý
rok sa do osláv zapojilo 40 ľudí,
pokračovanie strana 2
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Medzinárodný deň Rómov
V sobotu 14. apríla o 15:00
hod. sa v priestoroch kultúrneho domu uskutočnila kultúrno – spoločenská udalosť pod názvom
Deň Rómov. V dvojhodinovom programe odznelo množstvo rómskych
piesní a tancov v podaní súboru Therne Čhave (mladé deti), pod vedením Silvie Kotlárovej.
V programe sa predstavili aj deti z Detského domova v Dobšinej, Centra voľného času a materskej škôlky, ktoré
si pripravili vynikajúci program pre obecenstvo. Vyvrcholením akcie
bolo vystúpenie populárnych Sendrejovcov, ktorí
nedávno pokrstili svoje druhé CD a umocni-

li náladu celej udalosti.
Medzinárodný deň Rómov sa oslavuje od roku
1971 na počesť prvého
celosvetového stretnutia
Rómov v dňoch 8. až 12.
apríla 1971 v Orpingtone neďaleko Londýna. Na

Slovensku si každoročne
pripomínajú tento sviatok mnohé mimovládne organizácie, najmä
Rómske, ktoré pripravujú kultúrne, vzdelávacie a športové podujatia.
Zmyslom týchto aktivít je

krimi v skratke

pripomenúť, že i napriek
tomu, že Rómovia nemajú vlastnú krajinu, tvoria najpočetnejšiu menšinu Európy a sú súčasťou spoločnosti krajín,
v ktorých žijú.
Juraj KARIKA, foto autor

Rezbári vystavovali svoje diela

Dňa 27. mája sa v Kultúrnom dome
v Dobšinej uskutočnila výstava ľudových rezbárskych remesiel dobšinských rezbárov Jána Sarnovského a Ondreja Galíka.
Ján Sarnovský sa narodil 12. apríla

1927 a od detstva sa venuje rezbárskemu remeslu. Táto záľuba mu prirástla k srdcu a tak i v dospelosti každú voľnú chvíľu trávi vo svojej dielni
a nachádza potešenie v drevorezbe.
Láska k lesu, prírode, jeho dlhoročné
zamestnanie v lesníctve a ďalšia záľuba - poľovníctvo, sú základnou inšpiráciou jeho umeleckej tvorby.
Svoje námety čerpá práve z tohto
prostredia. Ako hovorí „rezbárstvo
si vyžaduje veľkú presnosť a platí
tu dvakrát meraj a raz rež“. Ondrej
Galík sa narodil 17.septembra 1937

a zo známych dobšinských rezbárov
je vekovo najmladší. Vyučil sa tesárskemu remeslu čím sa ešte viac zblížil s drevom a záľubu našiel v rezbárskom umení. Osobite sa zameriava
na výrobu tradičných črpákov a lyžíc. Jeho veľkým koníčkom je i ľudová hudba a folklór, s ktorým žije
odmalička. Aj toho času pôsobí v ľudovej hudbe v miestnom folklórnom
súbore Gemer. Redakcia DN praje
našim rezbárom ešte veľa tvorivých
rokov.
JK & PB Foto : JK

Prvomájové oslavy v Dobšinej

dokončenie zo strany 1.

no tento rok sa oslavy stretli s väčšou účasťou. Oslavám predchádzalo tradičné stavanie mája na
Námestí baníkov v podvečer 30.
apríla. Stavanie mája podporil aj
folklórny súbor Gemer.

Prvý máj je medzinárodným
sviatkom pracujúcich. Uznesenie o oslavách prijal ustanovujúci kongres II. internacionály ešte
v roku 1889 v Paríži na pamäť
všeobecného štrajku a masových

máj 2007

demonštrácii robotníkov v americkom meste Chicago, ktoré sa konali
tri roky predtým za 8-hodinový pracovný čas. Na celom území USA, od
New Yorku až po San Francisco, sa
zdvihla vlna protestov a demonštrácií. Centrom boja sa stalo práve Chicago, do ulíc ktorého vyšlo 1. mája
1886 až 40 tisíc štrajkujúcich.
Štrajky pokračovali ešte dva dni,
avšak 3. mája 1886 využila polícia
stretnutie štrajkujúcich so štrajkokazmi a začala paľbu do demonštrantov. Šesť osôb bolo zabitých
a päťdesiat ťažko zranených. Po
vzniku ČSR bol od roku 1919 1. máj
vyhlásený za štátny sviatok. Oslavy sa niesli v duchu boja proti nezamestnanosti, zhoršovaniu postavenia pracujúcich a v rokoch 1933–
1938 vyjadrovali protest proti fašizmu a vojne.

POSEDIA SI V CELE
Rožňavskí policajti iba nedávno vypátrali páchateľov januárového lúpežného prepadnutia v Dobšinej. Aktérmi sú
ešte len 15-roční žiaci základnej školy,
Roman K. a Martin S. z Dobšinej. Prvého januára po piatej hodine rannej
prepadli pred domom na Hronskej
ulici 39-ročného ročného muža. Najprv naňho fyzicky zaútočili a potom
mu zo zadného vrecka nohavíc ukradli
peňaženku, v ktorej mal tisíc korún, sto
dolárov, 25 eur a kolky v 400-korunovej hodnote. Zobrali mu aj bankomatovú kartu, doklady a mobil za 10-tisíc
korún. Pri útoku mu rozbili okuliare,
roztrhli košeľu a narobili viac než 22tisícovú škodu. Muž utrpel aj zranenia,
z ktorých sa liečil približne týždeň.
Výrastkovia na pokyn vyšetrovateľa,
ktorých ich obvinil, skončili v cele policajného zaistenia. Bol daný aj návrh na
ich vzatie do väzby.
PRIŠIEL NA NICH HLAD?
Hliadka Obvodného oddelenia Policajného zboru v Dobšinej vypátrala
šesticu mladíkov, ktorí v noci vykradli
Základnú školu v Dobšinej. Dvaja 17roční, dvaja 16-roční a dvaja 15-roční chlapci si všimli zásoby zemiakov
a zeleniny v školskej jedálni. Povedali
si zrejme, že sa im 19 vriec zemiakov
a tri vrecia zeleniny zídu viac než škole,
a tak železnou tyčou vypáčili vchodové dvere budovy a zeleninu ukradli.
Netrvalo dlho a dolapili ich policajti.
Škole vznikla škoda za 8 400 korún.
ZAJAZDIL SI...
Poriadnu guráž mal 17-ročný mladík
z Dobšinej, ktorý sa v noci rozhodol
zajazdiť si na požičanom vozidle. Nielenže nemal vodičské oprávnenie, ale
za volant si sadol aj opitý. Pri miestnom pohostinstve U Turzáka nezvládol riadenie a autom narazil do stĺpu
verejného osvetlenia. Policajti mu po
príchode na miesto nehody namerali
1,28 promile. On sám utrpel zranenia
z ktorých sa liečil asi štyri dni, no zranenia 28-ročného spolujazdca si vyžiadali do 21 dní liečenia.
PREPADLI HO
V stredu 25.apríla polhodinu po polnoci zavolal na políciu v Dobšinej 27ročný muž, ktorý policajtom tvrdil, že
ho prepadli neznámi útočníci. Muž vypovedal, že ho okolo desiatej hodiny
znenazdajky prepadli neznámi muži,
ktorí ho mali biť rukami a neznámym
predmetom. Dobšinčan nevedel policajtom povedať, kde presne sa incident udial, ani to, koľko bolo útočníkov. Pri bitke utŕžil zranenia, pre ktoré
musí byť hospitalizovaný v nemocnici
v Rožňave najmenej tri týždne. Vyšetrovateľ prípad klasifikuje ako ublíženie
na zdraví v súbehu s výtržníctvom. Polícia žiada prípadných svedkov, aby sa
prihlásili na miestnom oddelení PZ SR,
prípadne zavolali na číslo 158.
kar
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Slniečko STAR a Slniečko DANCE
Po úspešnom prvom a druhom
ročníku Slniečko Star sa Centru
voľného času DaM v Dobšinej
podarilo usporiadať 20. 4. 2007
v priestoroch KD už tretí ročník
tejto úspešnej súťaže v speve slovenskej populárnej piesne.
Zapojilo sa do nej 10 výborných spe-

vákov z nášho regiónu, ktorí zožali
úspechy už v nejednej súťaži. Tohtoročné Slniečko Star bolo obohatené o nultý ročník Slniečko Dance,
v ktorom súťažili 4 tanečné páry
v spoločenských a latinsko-ame-

rických tancoch. Všetkých tanečníkov pripravovala G. Detvayová,
externá pracovníčka CVČ. Skvelé
spevácke a tanečné výkony hodnotila porota v zložení: J. Slovák, A.
Macková , G. Detvayová, K. Molová, L. Holienčíková. Okrem nich sa
do hodnotenia mali možnosť zapo-

jiť aj samotní diváci, ktorí mohli dať
svoje hlasy svojim favoritom v speve a tanci. Veľkú rivalitu medzi spevákmi spôsobili aj krásne ceny, ktoré mohli vyhrať – elektroakustická
a akustické gitary a mikrofón urče-

VI. Medzinárodná
športová olympiáda
mládeže partnerských
miest Sajószentpéter 2007
V rámci rozvoja cezhraničnej
spolupráce sa každoročne koná
medzinárodné športové stretnutie mládeže v jednotlivých
partnerských mestách (r.2002
Dobšiná, r.2003 Sajószentpéter, r.2004 Šternberk, r.2005
Kobiór, r.2006 Dobšiná).
V dňoch 14. –16.5.2007 usporiadateľom VI. Medzinárodnej športovej olympiády mládeže partnerských miest bolo
mesto Sajószentpéter
(Maďarsko).
Cieľom medzinárodnej športovej
olympiády je snaha o rozvoj
a prehĺbenie existujúcich vzájomných priateľských vzťahov
medzi komunitami partnerských miest susedných európskych štátov a urýchlenie procesu európskej integrácie no-

vých členských štátov EÚ.
V priateľskej súťaživej atmosfére si žiaci a študenti partnerských miest zmerali svoje
športové výkony a mali možnosť nadviazať nové priateľské vzťahy a spoznávať mestá
susedných krajín. Je to podujatie mladých žiakov smerujúce k efektívnemu využívaniu
voľného času a prevencie negatívnych javov. Počas súťaže účastníci spoznávajú život
krajín EÚ, získavajú informácie z histórie, kultúry. Dochádza k zviditeľneniu a prezentácií miest a ich okolia, s čím súvisí rozvoj turizmu a cestovného
ruchu. Iba pripomeňme, že minulý rok sa víťazom V. medzinárodnej športovej olympiády
partnerských miest stalo mesto
Dobšiná. Tohto roku sme skončili na IV. mieste.
Juraj KARIKA

ný pre víťaza v kategórii „Cena diváka“.
V rámci Slniečko Star sa na 1. mieste
umiestnila E. Dovcová, na 2. mieste D. Ďurská, obidve z Rožňavského Bystrého. Na tretie miesto sa dostala speváčka z Moldavy nad Bodovou Z. Jánošíková. V Slniečko Dance sa hodnotilo len prvé miesto, kde
si cenu odniesol tanečný pár N. Tešlárová a R. Šoltés. Ceny diváka získali Dobšinčania: spevák Zsolt Boldi a tanečníci N. Tešlárová a R. Šoltés. Celú súťaž moderovala výborná dvojica Jarka Miháliková a Peter
Kuchár, ktorí svojimi pohotovými
a kreatívnymi výrokmi pobavili nejedného diváka.
Ku skvalitneniu úrovne podujatia
určite prispelo vystúpenie tanečného záujmového útvaru Break Dance,
ktorý v CVČ vedie Bibiána Slováková. Skvelé, no nebezpečné tanečné kreácie, ktoré chlapci predviedli pozdvihli zo stoličiek mnohých
(aj dospelých ) divákov. Spoluúčasť nežných dievčat len dodala
„šmrnc“ týmto dych vyrážajúcim
akrobatickým prvkom. Skvelý tím
chalanov svoje kvality a zanietenie
sa Break Dance predviedol už aj na
iných podujatiach. Spojením osob-

Slniečko STAR - Evka DOVCOVÁ

ného šarmu a tanečných schopností
chlapcov je prilákanie do záujmového útvaru „Hip-hopových dievčat“,
ktoré sa v tomto tanci našli.
Naše poďakovanie patrí všetkým
divákom a zúčastneným hosťom,
ktorí prijali naše pozvanie, ako aj
miestnym podnikateľom, ktorí výrazne dopomohli ku skvalitneniu
podujatia (technické zabezpečenie) a ďalším sponzorom: primátorovi mesta Karolovi Horníkovi,
Hodine Deťom a Detskej organizácie Fénix. Veríme, že sa nám túto
krásnu súťaž podarí zrealizovať aj
budúci rok.
Sylvia Tešlárová
ped. prac. CVČ DaM

Nádej Dňa narcisov
Počas predošlých desiatich rokov sa stalo
tradíciou, že
jeden z prvých aprílových dní
bol v našom
meste očakávaný ako zvláštny. Iný v tom, že
ulice zažiaria nažlto. Aj tohto roku
tomu nebolo inak a mohli sme opäť
stretnúť mladých ľudí – dobrovoľníkov, ktorí v mene Ligy proti rakovine oslovovali občanov s prosbou o podporu boja proti rakovine
a pomoc ľuďom, ktorých táto choroba postihla.
Táto ušľachtilá myšlienka je známa
ako „Deň narcisov“ a počas svojich
desiatich ročníkov sa stala najznámejšou verejnou finančnou zbierkou na Slovensku, v rámci ktorej
ľudia pomáhajú ľuďom. Tento jedenásty ročník zbierky sa niesol pod
názvom Nádej.
V Dobšinej akciu organizovalo
Centrum voľného času (CVČ). „Objednali sme 500 kusov kvietkov na-

rcisu a získali sme za ne 7 200 korún.
Je to super v porovnaní s minulým
rokom keď sme mali 200 kvietkov
a vyzbierali 3-tisícky. Ľudia však
prispievali radi. V Dobšinej je veľmi veľa tých, čo s rakovinou bojujú.
Zrejme preto nik neváhal a prispel
tým, čím mohol,“ uviedla Bibiana
Slováková z CVČ v Dobšinej.
Všetky aktivity a projekty Ligy
proti rakovine, ktoré sú financované z výťažku zbierky sú zamerané na pomoc a podporu ľuďom
postihnutým onkologickým ochorením tak v oblasti psychosociálnej pomoci ako i v oblasti priamej
finančnej podpory pacientov a ich
rodín. Nemenej dôležitou zložkou
aktivít sú informačné a edukačné
programy.
Liga proti rakovine bola založená 19. januára 1990 v Bratislave
a v tom istom roku bola prijatá za
člena Európskej asociácie Líg proti rakovine (ECL) a za člena Medzinárodnej únie proti rakovine
(UICC) so sídlom v Ženeve. Bližšie
informácie o tejto organizácií získate na adrese http://www.lpr.sk.
Juraj KARIKA
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Vyškolili sedem nových
dobšinských zdravotníkov
prvej pomoci
Nedávno sa v Kultúrnom
dome
v Dobšinej uskutočnilo školenie
Slovenského Červeného kríža pod
vedením
PaedDr. Vladimíra Šlosára, ktorý mal za
úlohu vyškoliť sedem nových zdravotníkov pre poskytovanie prvej pomoci v Dobšinej a okolí. Títo zdravotníci patria k miestnemu spolku
Slovenského Červeného kríža v Dobšinej, ktorý bol založený iba v januári tohto roka a má za úlohu skvalitniť
zdravotnú starostlivosť a informovanosť verejnosti v danej oblasti. Preto sme požiadali predsedníčku MS
SČK, Janu Gvizdovú o krátky rozhovor: „Miestny spolok Slovenského
Červeného kríža mal v Dobšinej dlhoročnú tradíciu, no pred pár rokmi
organizácia prestala pracovať a následne zanikla. Zánik organizácie pocítili nielen občania mesta a jeho okolia, ale hlavne školy, pre ktoré MS

DOBŠINSKÝ KOPEC 2007
30. 6. – 1. 7. 2007

SČK každoročne pripravoval rôzne
prednášky, školenia pre deti a mládež, ale i pedagógov. Tohto roku sme
sa tento neblahý stav rozhodli zmeniť. Prvým krokom bolo znovuzaloženie MS SČK v Dobšinej a vyškolenie siedmich nových zdravotníkov.
Práca zdravotníkov bude neoceniteľná hlavne pri väčších kultúrno-spoločenských podujatiach, pri ktorých
je vyššie riziko úrazu (Turice, rallye a pod.). Zdravotníci budú ďalej
spolupracovať so všetkými školskými a predškolskými zariadeniami na
území mesta Dobšiná a širšom okolí. Nedávno sme taktiež podali žiadosť na MsÚ v Dobšinej o pridelenie
priestorov, ktoré by slúžili na uskladnenie zdravotníckeho materiálu, vedenie školení a chod našej organizácie. Dúfame, že nám vedenie mesta vyjde v ústrety. V prípade akýchkoľvek otázok nás občania a subjekty
môžu kontaktovať osobne, alebo cez
mail sck.dobsina@inmail.sk
Juraj KARIKA

Zoznam vyškolených zdravotníkov pre poskytovanie
prvej pomoci spadajúcich pod Červený kríž SR:
Jana GVIZDOVÁ

Predsedníčka MS SČK

Juraj KARIKA

Predseda MS SČK pre zdrav. materiál

Tatiana KARIKOVÁ

Hospodárka MS SČK

Mgr. Miroslav REŤKOVSKÝ

Člen MS SČK

Michal MIHALÍK

Člen MS SČK

Eva ŠEBŐKOVÁ

Člen MS SČK

Katarína OPREMČÁKOVÁ

Člen MS SČK
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Po vlaňajšom ročníku, kedy sa
v Dobšinej za účasti 75 pretekárov uskutočnili okrem už tradič-

ných súťaží aj preteky Majstrovstiev ČR a s ich priebehom vyslovili všetci zúčastnení spokojnosť, sme sa domnievali, že aj
v nasledujúcich ročníkoch budeme môcť rátať s účasťou českých
jazdcov a mať v Dobšinej pre divákov vydarené podujatie, ktoré
organizačne dokážeme bez väčších problémov zvládnuť. Žiaľ,
kvôli rozšíreniu počtov pretekov
v seriáli ME a MČR, ale možno aj
kvôli slabšej diplomatickej aktivite automobilových asociácií SR
a ČR nastala pre tento rok situácia, kedy českí pretekári absolvujú na Slovensku len jedny preteky
na Pezinskej Babe (sú zarátavané
do seriálu ME) a slovenskí prete-

STRUČNÝ PROGRAM
PRETEKOV

Hasiči: čas zvýšeného nebezpečenstva
Lesné požiare každoročne spôsobujú nielen materiálne škody, ale lokálne ničia celý ekosystém čím vznikajú nezanedbateľné ekologické škody,
pričom obnova požiarom zničených
lesných porastov predstavuje dlhodobý proces.
Výskyt lesných požiarov v suchom
jarnom, letnom, ale aj jesennom období, ovplyvňuje okrem nedostatku
vlahy najmä nedbalosť a neopatrnosť
ľudí pri manipulovaní s otvoreným
ohňom vo voľnej prírode. Malý ohníček na opekanie slaniny, odhodený nedopalok z cigarety, ale najmä úmyselné vypaľovanie porastov bylín, kríkov
a stromov sú príčinou veľkých škôd
nielen na majetku a prírode, ale často
aj na zdraví a životoch ľudí, ako sme

tomu svedkami aj v súčasnosti. Vypaľovanie suchej trávy sa stalo niečím
ako národným športom, napriek tomu,
že je to zákonmi zakázané. 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, lesný pracovníci a pod.), zabezpečením potreb-

kári v Čechách v rámci MSR nebudú tohto roku pretekať na žiadnom kopci.
Tohto roku sa u nás uskutočnia
účasťou zrejme skromnejšie preteky než vlani, dúfame však, že
z kvality neubudne. Prihlášku na
preteky si môžete vyžiadať u organizátorov, ale si ju môžete stiahnuť na adrese : http://www.dobsina.sk/dobsinskykopec/index.
htm . Preteky sa uskutočnia na
štátnej ceste I/67 v úseku „Dobšinský kopec“. Štart sa nachádza v Dobšinej na Hnileckej ulici
v blízkosti výjazdu z mesta v smere Poprad - Tatry. Cieľ je situovaný cca 200 m pred odbočkou
na Dedinky. Trať má nasledovné
parametre:
Dĺžka trate: 6.810 m
Minimálna šírka: 7 m (v mieste
retardéra 3,5 m)
Nadmorská výška štartu: 461
m.n.m
Nadmorská výška cieľa: 858
m.n.m
Výškový rozdiel: 397 m
Priemerné stúpanie: 5,8 %
Počet zákrut: 30
Platný rekord trate (bez retardéra), držiteľ rekordu
2:38,414 min (153,8 km/hod.) Jaroslav Krajči (SK) Ralt F3000

ného množstva protipožiarneho náradia, udržiavaním lesných ciest a prípadných vodných zdrojov, ktoré môžu
pomôcť pri včasnej lokalizácií, ale aj
uhasení vzniknutého horenia. Každý
kto spozoruje požiar je povinný ho nahlásiť na ohlasovni požiarov na mestskom úrade, ale priamo na bezplatnú
telefónnu linku č. 150, alebo112.
Vyzývame preto všetkých, štátne i neštátne subjekty obhospodarujúce lesy,
ale najmä občanov, aby rešpektovali
zákaz vypaľovania suchých porastov,
kladenia ohňov v prírode mimo vyznačených miest a dodržiavania zákazu fajčenia a manipulácie s otvoreným ohňom na vyhradených mies
tach.
Juraj KARIKA

24.6.2007 o 24.00 h - uzávierka
prihlášok
30.6.2007
09.00 až 10.30h - 1. tréningová
jazda ECC, IHCC, CEZ, MSR
11.00 až 12.30 h. - 2. tréningová jazda ECC, IHCC, CEZ, MSR
14.00 až 15.30 h. - 1. súťažná
jazda MSR
16.30 až 18.00 h. - 2 súťažná
jazda MSR
18.30 h. - Vyvesenie predbežných výsledkov
19.00 až 20.00 h.
Odovzdávanie cien
1.7.2007
06.00 až 07.00 h. - Administratívne a technické preberanie
09.00 až 10.30 h. - 1. tréningová jazda MSR
11.00 až 12.30 h. - 2. tréningová jazda MSR
14.00 až 15.30 h. - 1. súťažná
jazda ECC, IHCC, CEZ, MSR
16.30 až 18.00 h. - 2. súťažná
jazda ECC, IHCC, CEZ, MSR
18.30 h. - Vyvesenie predbežných výsledkov
19.00 až 20.00 h. Odovzdávanie cien
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Budú byty pre Rómov?
Primátor mesta Dobšiná Karol Horník chce naplniť sľuby svojej predvolebnej kampane, v ktorej sa zaviazal
riešiť problematiku rómskeho obyvateľstva v Dobšinej. V tejto otázke sa
podľa jeho
slov dalo
urobiť už
v
predchádzajúcom období viac, no
nestalo sa tak. Jednou z jeho priorít sú
aj nízkoštandardné byty pre Rómov,
výstavbu ktorých už raz v Dobšinej
zrušili. „Nemôžeme pred sebou tlačiť balík problémov, ktoré sa neustále
nabaľujú. Je potrebné ich riešiť. Nejde
len o otázku bývania. Chcem, aby Rómovia rozvíjali svoje aktivity aj v oblasti kultúry, či športu. Nevravím, že
sa v tomto smere pre Rómov neurobilo nič, no dalo sa viac,“ uviedol primátor. Mesto sa tak opäť bude snažiť o finančnú podporu z rôznych európskych fondov, pomocou ktorých

by v Dobšinej postavili nízkoštandardné byty.
Pri ich výstavbe by mali asistovať aj
samotní Rómovia. Práve výstavba
spomínaných bytov však pred niekoľkými rokmi rozvírila vlnu nevôle medzi majoritným obyvateľstvom. Občania spísali petíciu v ktorej sa uvádzalo, že nízkoštandardné byty prilákajú do Dobšinej neprispôsobivých
občanov rómskej národnosti z okolia
i iných okresov. Na základe petície
sa od ich výstavby nakoniec upustilo.
Do problému sa následne vložila Liga
aktivistov pre ľudské práva a samospráva musela čeliť obvineniam z rasovej diskriminácie. „Problém ohľadom výstavby bytov bol z môjho hľadiska nafúknutý. Samospráva vtedy
urobila chybu, že obyvateľom nevysvetlila svoj zámer. Mala zvolať verejné zhromaždenie, na ktorom by sa
veci vysvetlili. Okrem toho, veci riešili ľudia, ktorí život v meste nepoznajú,“ povedal primátor Karol Horník.
Juraj KARIKA

Domov zo zárobkov
sa museli vrátiť stopom...
Z každej strany sa na nás hrnú pracovné ponuky rôznych sprostredkovateľských firiem, ktoré ponúkajú vysoké zárobky v členských štátoch EÚ. Sú ale naozaj dodržiavané sľuby agentúr ? Starajú sa naozaj
o svojich zamestnancov a spĺňajú si
všetky svoje povinnosti ? Pán Peter z Dobšinej nám o chvíľu vyrozpráva svoj príbeh o ceste do Slovinska, ktorý nás donúti pouvažovať nad vidinou dobrého zárobku
v zahraničí. „ Asi pred mesiacom
som v inzertných novinách našiel
ponuku agentúry, ktorá sprostredkuvávala prácu v Slovinsku. Po niekoľkých telefonátoch s agentúrou
a jej konateľom som si začal vybavovať potrebné doklady na vycestovanie. Následne sa mi o pár dní
ozvali a oznámili mi termín odchodu. Tesne pred vycestovaním som
podpísal i riadnu pracovnú zmluvu. Sľúbili mi bezproblémové zálohy (1500 Sk týždenne) hneď po
príchode do Slovinska a taktiež teplé jedlo denne. Ôsmi sme cestovali mikrobusom, avšak cestu sme si
museli hradiť sami v plnom rozsahu. Po príchode sme hneď nastúpili do zamestnania, no sľubovanú
zálohu sme nedostali i keď sme na
ňu mali plný nárok. Mnohí so sebou
nemali žiadne peniaze, lebo agentúra nás ubezpečovala, že s peniazmi nebude žiaden problém. Denne

sme sa pýtali kde sú sľúbené peniaze, no zakaždým nám povedali
sutrom (zajtra). Naše čakanie trvalo 9 dní. Za tých 9 dní sme si pomáhali ako sa len dalo – väčšinou
vzájomnými pôžičkami. Jediným
problémom neboli iba peniaze, ale
dokonca i strava. Celé tri týždne
sme cez víkendy doslovne hladovali, lebo vtedy sa v závodnej jedálni nevarilo. Nikoho pritom nezaujímalo, že sme pracovali celý deň
a sme hladní. Zamestnávatelia nám
po celý ten čas nezabezpečili žiadne náhradné stravovanie a nedostali sme ani kompenzáciu vo forme
diét. A sľúbené zálohy? Za celé
tri týždne sme dokopy dostali po
2000 Sk. Za toto obdobie nás využili ako sa len dalo a potom nám
jednoducho oznámili, že už nemajú pre nás prácu a poslali nás domov. My sme ale nemali ani len na
cestu na Slovensko a tak sme štyri dni čakali na ubytovni a vyvolávali agentúre, aby nám zabezpečila
odvoz, alebo pokrytie výdavkov na
cestu späť. Nakoniec nám agentúra
poslala smiešnu sumu peňazí, s ktorou sme mohli iba snívať o ceste naspäť. Ja som prišiel domov doslova stopom – nakoniec, ako väčšina kolegov. Dodnes taktiež nemám
svoje vydreté peniaze a už ani nedúfam, že ich ešte uvidím.
Juraj KARIKA
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AKÉ POPLATKY
A DANE NÁS ČAKAJÚ?
Mesto Dobšiná je správcom miestnych daní a poplatkov v zmysle zákona NR
SR č. 582/2004 Z.z. o miestnych daniach a miestnom
poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady. V súlade s týmto zákonom má mesto vypracované
Všeobecne záväzné nariadenie č. 95/2005 o miestnych
daniach a poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady, s ktorými je
možné sa podrobne oboznámiť na internetovej stránke
mesta Dobšiná http://www.
dobsina.sk.
Daňovníkom dane z nehnuteľnosti je vlastník, správca,
alebo nájomca nehnuteľností
( stavieb, pozemkov, a bytov )
tak ako to upravuje § 6, 10 a 14
zákona NR SR č. 582/2004 Z.z.
o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne
odpady a drobné stavebné
odpady. Vyrubená daň z nehnuteľností je splatná do 31.
mája bežného zdaňovacieho
obdobia,
ak ročná
sadzba
u fyzickej
osoby nepresahuje
500,Sk
a u právnickej
osoby
5 000,- Sk.
Daň vyššia
ako 500,- Sk, alebo 5 000,- Sk
je splatná v dvoch rovnakých
splátkach a to prvá splátka
dane je splatná do 31. mája
a druhá do 30. septembra
bežného zdaňovacieho obdobia.
Daňovník dane za psa je povinný písomne oznámiť vznik
daňovej povinnosti správcovi
dane do 30 dní od vzniku daňovej povinnosti a v tejto lehote zaplatiť daň za zdaňovacie obdobie, alebo pomernú
časť dane na zostávajúce
mesiace zdaňovacieho obdobia, v ktorom vznikla daňová povinnosť. V rovnakej
lehote je povinný oznámiť
všetky skutočnosti rozhodujúce pre správne vyrubenie
dane. Predmetom dane za
psa je pes starší ako 6 mesia-

cov. Daň je pri vzniku daňovej povinnosti vyrubená platobným výmerom. V ďalších
zdaňovacích obdobiach je
splatná do 31. januára príslušného zdaňovacieho obdobia
bez vyrubenia.
Daň za užívanie verejného
priestranstva platia občania
prevažne za užívanie verejného priestranstva na skládky
materiálov a tuhých palív, pri
ktorom je sadzba dane 10,- Sk
za každý aj začatý m2 a rok.
Upozorňujeme na § 3 ods. 10
VZN č.95/2005, v zmysle ktorého oddelenie majetku a výstavby mesta musí užívanie
verejného priestranstva vopred odsúhlasiť.
Základná sadzba miestneho
poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady v meste je 1,- Sk za osobu
a kalendárny deň. Povinnosťou poplatníka je do jedného
mesiaca odo dňa vzniku povinnosti platiť poplatok oznámiť túto skutočnosť, alebo
zmenu,
ktorá má
vplyv na
výšku poplatku,
správcovi
poplatku.
Splatnosť
poplatku
je v troch
rovnakých
splátkach
a to najneskôr do 31. marca,
30. júna a 30. septembra príslušného roka. Ak ročný poplatok vyrubený fyzickej
osobe nepresahuje 500,- Sk
a právnickej osobe 5 000,- Sk,
je splatný naraz do 31. marca
príslušného roka.
Miestne dane a poplatok je
možné uhradiť v hotovosti do
pokladne mestského úradu,
alebo bezhotovostne na
účet mesta Dobšiná vo VÚB,
a.s., pobočka Rožňava, expozitúra Dobšiná, číslo účtu
21125-582/0200 s uvedením
príslušných údajov v platobnom výmere.

Pracovníci MsÚ Dobšiná
spracoval: Juraj KARIKA
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S bielym klinčekom
a rukou na srdci...
Všetci vieme, na koho sa môžeme spoľahnúť už od najútlejšieho detstva. Je to mama. Príroda mamy obdarila inštinktom, ktorý ich k nám vedie, keď
máme problémy a dala im „radar“, pomocou ktorého okamžite zistia, že sa necítime dobre.
Mama spolu s nami prežíva našu
radosť z úspechu, ale aj smútok
zo sklamania. Ale ako sa cíti ona
sama, čo vieme o jej smútku, nádeji, o jej citoch? Kedy naposledy sme ju rozosmiali ,či prišli
za ňou bez toho, že by sme niečo chceli? Ruku na srdce - často
sa to nestáva. Teraz máme príležitosť povedať mame, čo k nej
cítime.
Každý z nás svojej mamičke
a starej mamičke celkom iste
osobne priniesol aspoň kytičku
kvetov ako symbol vďaky. Viete, že Deň matiek nie je iba novodobým sviatkom, ale vznikol
veľmi dávno, už 250 rokov pred
Kristom? Pozrime sa teda, kde,
kedy a ako začali ľudia uctievať matky a staré mamy. V antickom Grécku každý rok počas troch dní uctievali matky
všetkých bohov. Úcta k matkám mala svoje nespochybniteľné miesto aj v Anglicku, kde
si Deň matiek pripomínajú viac
ako 1600 rokov. Oslavovali ho
vždy štvrtú nedeľu po Veľkej
noci. Spočiatku to bol sviatok
na počesť Matky Cirkvi - Bohorodičky Panny Márie. Ľudia pu-

tovali do svojich rodných miest,
aby si vo svojich chrámoch uctili tento cirkevný mariánsky
sviatok. Pokrstení mali povinnosť navštíviť aj svoju krstnú
matku.
Za národný Deň matiek začala
kampaň Anna Jarvisová v Spojených štátoch amerických začiatkom 20. storočia. Napadlo
ju to vtedy, keď uplynul rok od
smrti jej milovanej matky. Bolo
to 10. mája 1908. O rok neskôr si
vďaka podpore cirkvi v Graftone ľudia v celej Philadelphii pripomenuli Deň matiek. Od roku
1911 ho už oslavovali takmer
v každom štáte USA a onedlho sa stal oficiálnym sviatkom.
Čoskoro sa tento sviatok dostal
aj do Európy a od roku 1923 sa
oslavuje aj v Maďarsku, a to
v prvú májovú nedeľu. Inde sa
slávi vždy v druhú májovú nedeľu a v tento deň si ho pripomínajú aj Slováci. A či viete,
aký kvet sa stal symbolom Dňa
matiek? Najobľúbenejšie kvety pani Anny Jarvisovej - biele klinčeky. Predstavujú totiž
čistotu, ľúbeznosť a prijímanie
materinskej lásky ako daru.
Preto nezabudnite, milí čitatelia, malí i veľkí, potešiť svoju matku a starú matku nielen
v Deň matiek aspoň jedným bielym klinčekom a milým, nežným slovom...
Juraj KARIKA

II. svetová v
memento pr
Už po 62-krát si začiatkom
mája pripomíname ukončenie
jednej z najtragickejších udalostí novodobých dejín - druhej
svetovej vojny. Vojna sa začala 1.
septembra 1939, keď nacistické
Nemecko napadlo Poľsko a trvala
6 rokov. Celkovo si vyžiadala
podľa najnovších zistení vyše 60
miliónov ľudských životov, z toho
značnú medzi civilným obyvateľstvom, vystavenému leteckému
bombardovaniu. Adolf Hitler
vyhrával jeden útok za druhým
až kým nenapadol Sovietsky
zväz. V samotnom Sovietskom
zväze zahynulo vyše 27 miliónov
ľudí. Práve hrdinstvo a urputnosť

vojakov Červenej armády mali za
následok odrazenie priameho útoku Nemcov na Moskvu a pamätná
bitka o Stalingrad znamenala
definitívny obrat v celej vojne na
východe. Súčasne do vojny vstúpili Spojené štáty americké a cez
Normandiu vo Francúzsku bol
otvorený západný front. Vtedy sa
začali odratúvať minúty končiacej
existencie nacistického Nemecka
a jeho vodcu. 8. mája večer asi
hodinu pred polnocou nacistické
Nemecko oficiálne kapitulovalo,
posledné boje však doznievali
v Prahe ešte 9. mája dopoludnia.
Vo východnej Ázii kapitulovalo Japonsko – spojenec Hitlera
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Literárne súťaže
na ZŠ E. Ruffínyiho
v Dobšinej 2006/2007
Fúkneš do púpavy – semienka sa rozletia a o rok je z každého kvietok. Jeho posolstvo sa zakorení, zakvitne.
Tak ako kvety pestujeme na našej škole literárne talenty a zapájame ich do súťaží okresného, krajského, celoslovenského charakteru.
Naši žiaci tvoria nielen perom ale aj srdcom.
V školskom roku 2006/2007 sme sa zapojili do týchto literárnych súťaží:
Šikanovanie nie!
Kalokagatia 2007
Európa v škole
Stop domácemu násiliu
Zapájaním sa do súťaží rozvíjame nielen tvorivé myslenie ale vedieme žiakov k priateľstvu, úcte, porozumeniu a tolerancii.

Celoslovenská literárna súťaž
KALOKAGATIA 2007
Už tretí rok žiaci Základnej školy Eugena Ruffínyiho v Dobšinej
úspešne absolvovali celoslovenskú literárnu súťaž Kalokagatia.
Antický ideál – harmóniu tela
a ducha rozvinuli naši žiaci vo
svojich literárnych prvotinách,
ktoré zaujali svojou kvalitou.
V roku 2005 žiaci 7. ročníka
našej školy získali 4. miesto za
kolektívnu prácu pod názvom
Rýchlejšie, vyššie, silnejšie.

V roku 2006 žiačka 8. ročníka
Mariana Hutníková získala 2.
miesto prácou o priateľstve s názvom Ja a ty.
V tomto školskom roku žiačka 9.
ročníka Andrea Dovalovská získala 2. miesto prácou s názvom
Odkaz olympionikom. Úspešná
bola aj práca Mariany Hutníkovej, žiačky 9. ročníka s názvom
Klopem na srdcia.
Mgr. Christína Brnčíková

glosa

vojna ako
re súčasnosť
až po použití atómových bômb
Američanmi na začiatku augusta
– Hirošima 6. augusta, Nagasaki
9. augusta 1945. Dve zhodené
atómové bomby usmrtili desaťtisíce civilistov.
62. výročie konca najväčšej vojny
v dejinách ľudstva musí aj dnes
upozorňovať dnešné generácie,
aké hrôzy a koľko nevinných ľudských životov má za následok vojna a aké veľké hospodárske a ekonomické straty so sebou prináša.
Mnohí politici sa však nepoučili.
Naďalej je počuť vo svete rinčanie
zbraní, nálety lietadiel, výbuchy
bômb a zúfalosť tisícok matiek. V
týchto krásnych májových dňoch

sme sa vydali k pamätníkom,
ktoré symbolizujú obete vojny a
uctili si pamiatku tých, ktorí nás
oslobodili spod náručia nacizmu a
fašizmu. Bolo tomu tak i v Dobšinej. Na pietnom akte kladenia
venca sa pri tejto príležitosti zišlo
okolo 50 účastníkov pod vedením
zástupcov mesta Dobšiná a mestských výborov SZPB a ZO KSS.
S príhovorom vystúpil podpredseda SZPB František Novotný
(na snímke tretí zľava) a primátor mesta Karol Horník, ktorý
vyzdvihol význam pripomínania si
tohto výročia, hlavne pre strednú
a mladú generáciu.
Juraj KARIKA

Sloboda
a rovnosť
Juraj KARIKA
Oveľa častejšie ako po slobode
túžia ľudia po rovnosti. Sloboda
je možnosť výberu a to je niekedy
dosť zložité. Keď máte na výber,
znervózniete. Čo si mám vybrať
? Ktorá možnosť bude najvhodnejšia ? Vyberáte, pravdaže, po
zrelej úvahe. Sú ľudia, ktorí nad
zrelou úvahou strávia celé roky.
Niektorí aj celý život. A umierajú nerozhodnutí, ale s pocitom,
že mali možnosť. Sú takí, čo sa
rozhodnú a vyberú si. A až potom nastane peklo. Vybral som
si správne? A tam sa to spustí.
Dôvod zlého rozhodnutia nájdete
rýchlo. Na vine môže byť : manželka, deti, politická situácia,
počasie.... Takže ak si nedokážete vybrať nijakú z možností, um-

riete s pocitom, že ste o čosi prišli. Ak si vyberiete, celý život ľutujete, že ste nevybrali inak. A zasa
umierate s pocitom, že ste o čosi
prišli. Výsledok je rovnaký – pobabraný život.
Ak by sme nemali na výber, mali
by sme všetci rovnako naložené.
Mali by sme rovnaké jedlo, rovnaké oblečenie – rovnaké možnosti. No aj pri tej najrovnejšej
rovnosti sa zrazu objaví smietka.
Časom sa smietka zväčšuje, stáva sa z nej špina a nakoniec hnoj.
Lebo aj v tej najrovnejšej rovnosti
existuje výnimka. A už sa začína
kopiť zoznam tých, čo sú na tom
trochu inak ako ostatní. Sloboda
bez výberu nejestvuje, tak ako nejestvuje rovnosť bez výnimky.
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Deň zeme sme si uctili
päťminútovou tmou
Svetový deň Zeme si ľudstvo na celom
svete už tradične pripomína 22. apríla.
Jeho história siaha do roku 1970, kedy
vedci a ekológovia na snímkach Zeme
z kozmu pozorovali poškodenie atmosféry. Poukázali na zraniteľnosť a krehkosť planéty a varovali svetovú verejnosť pred ničivými dôsledkami civilizácie. Vyzvali ku spoločnému celosvetovému úsiliu za ochranu Zeme so
všetkým, čo ju robí jedinečnou. Skutočne svetovým sa stal 22. apríl 1990,
kedy začalo iniciatívne a koordinačne
pôsobiť Medzinárodné ústredie Svetového dňa Zeme so sídlom v Stanforde
v USA.
Ministerstvo životného prostredia SR
(MŽP SR) vyzvalo všetkých občanov,
aby v nedeľu 22. apríla, kedy si celý svet

pripomenie Svetový deň Zeme, vyjadrili spolupatričnosť s našou planétou a
vydržali bez elektriny aspoň päť minút,
a to od 20:00 do 20:05.
Ako pri príležitosti piatkovej medzinárodnej konferencie venovanej práve tomuto dňu povedal minister životného

prostredia Jaroslav Izák, hlavnými témami besedy bolo globálne otepľovanie, znečisťovanie planéty či znižovanie emisií skleníkových plynov. Podľa
neho je však potrebné o týchto veciach
nielen hovoriť, ale aj konať. „Dúfam,
že vláda podporí práve tú sféru, ktorá
prispeje k zlepšeniu životného prostredia na Slovensku,“ konštatoval minister Izák pre redakciu DN.
Klimatické zmeny sa na Slovensku podpísali aj pod pokles vlhkosti pôdy, čo má
na svedomí vyschýnanie častí Slovenska. V časovom horizonte do roku 2010
sa predpokladá, že takmer 64 percent
plochy územia Slovenska sa bude nachádzať v pásme poklesu odtoku vody
o 5 až 20 percent, do roku 2075 bude
už viac ako 77 % plochy územia SR v

pásme poklesu o 20 až 40 percent. Pre
úbytok vlhkosti v pôde a zrážok môže
dôjsť k tomu, že niektoré oblasti bude
potrebné zavlažovať a môže sa zvýšiť
aj ekonomická náročnosť pestovania
niektorých plodín.
Juraj KARIKA
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Domácnosť je miestom, kde sa stáva štatisticky najviac nehôd. Stačí aj
oškretie, či pád a už treba siahnuť do
lekárničky. Viete však, čo všetko by ste
v nej mali pre prípad núdze mať?
Domáca lekárnička by mala byť neustále dobre zásobená a všetko čo v
nej je, musí byť v momente pripravené na použitie. Môže byť umiestnená v
skrinke, do ktorej nemajú prístup deti,
alebo to môže byť malý, ľahko prenosný kufrík, ktorý napríklad pri balení na
rodinnú dovolenku len priložíte k batožine. Väčšinu prípravkov, ktoré sa v

Do domácej lekárničky možno uložiť
všetky lieky na predpis, ak nemusia byť
skladované v chladničke a mali by tu
byť aj voľno predajné lieky. Medzi tie
patria lieky na znižovanie horúčky a
lieky proti bolesti. Živočíšne uhlie alebo lieky na črevné problémy, kloktadlo,
či nosné kvapky.
Ak beriete lekárničku so sebou na cesty, pribaľte do nej aj mydlo. Je vhodné
ak obsahuje manuál na rýchlu pomoc v
najrôznejších situáciách. Jej obsah pravidelne dopĺňajte a sledujete exspiráciu
jednotlivých výrobkov. Do lekárničky

Všetko pre zdravie:
Užitočné rady
z našich ordinácii
lekárničke skladujú treba chrániť pred
vlhkosťou, prílišnými teplotnými výkyvmi a priamym slnečným svetlom.
Časť obsahu môže byť krehká, napríklad teplomer, ktorý by mal byť v špeciálnom puzdre.
Čo by teda v domácej lekárničke nemalo chýbať?
Predovšetkým by v nej mali byť gáza,
vata a obväzy rôznych veľkostí. Okrem
klasických aj elastické. K nim po ruke
nožnice a náplasti. Pri zraneniach je
dôležitá aj dezinfekcia. Oceníte i gumené rukavice.
Pre prípad náhlych ochorení by lekárnička mala obsahovať už spomínaný
teplomer, okrem klasického si môžete zaobstarať aj rýchlo teplomer, veľmi
praktický pri malých pacientoch, pretože telesnú teplotu zmeria za niekoľko sekúnd. Okrem teplomeru by mala
byť po ruke aj pinzeta a spinky.

je možné priložiť aj telefónny zoznam s
menom rodinného lekára i špecialistov,
ktorí ošetrujú členov rodiny. Akonáhle
deti dorastú do vhodného veku, mali by
sa oboznámiť s pravidlami prvej pomoci a použitím obsahu lekárničky.
MS SČK Dobšiná
KR PZ & Juraj KARIKA

Bezpečnosť na cestách: vidieť a byť videný
Polícia na celom Slovenku spustila projekt „Vidieť
a byť videný“. Jeho cieľom je zviditeľniť najzraniteľnejších účastníkov cestnej premávky- chodcov.
Práve stretnutie chodca s motorovým účastníkom
cestnej premávky končí často jeho zranením či smrťou.
V minulom roku sa v Košickom kraji, pod ktorý spadá aj okres Rožňava, stalo 372 dopravných nehôd
s účasťou chodcov, pričom každú druhú nehodu zavinil chodec. Na tieto nehody doplatilo životom 28
osôb, 103 osôb bolo ťažko a 251 ľahko zranených.
Veľký podiel viny na nich majú vodiči, ich neohľaduplnosť, slabá predvídavosť, agresivita a hazardný
spôsob jazdy. Bez viny však nie sú ani chodci. Títo
často náhle vstupujú na vozovku z chodníka i mimo prechodov pre chodcov, pričom nezaregistrujú prichádzajúce auto, neodhadnú svoju rýchlosť či
rýchlosť a vzdialenosť prichádzajúceho vozidla. Medzi chodcami sú najrizikovejšou skupinou starí ľudia a deti. Starší človek má zníženú schopnosť zra-

kového a sluchového vnímania, predĺžený reakčný
čas, správanie detí je zasa impulzívne a často nelogické.
A niekedy by možno stačilo tak málo – „vidieť a byť
videný“. Autá a cyklisti majú povinnosť pri zníženej
viditeľnosti svietiť. Chodci však takúto povinnosť
a (doposiaľ) ani možnosť nemajú. A na túto skutočnosť vsadila polícia! Aby dopravná nehoda nezmenila v zlomku sekundy Váš život i životy Vašich blízkych, dáva Vám možnosť tomuto predísť. Ako? Tým,
že sa v premávke aj za tmy, dažďa či sneženia stanete viditeľnými! Stačí si prilepiť reflexnú samolepku
na podrážku topánok, bicykel, prilbu, školskú tašku,
detský kočík či barlu alebo nosiť žltý reflexný pás na
rukáve. I takáto maličkosť môže zabrániť tragédii,
lebo doplnky z fluorescenčných a reflexných materiálov zvyšujú svetelný kontrast voči pozadiu a predlžujú tak vzdialenosť, na akú môže vodič chodca alebo cyklistu spozorovať. (Reflexný materiál je v noci
vidieť na 3x väčšiu vzdialenosť než biele oblečenie

a viac ako 10x než oblečenie modré. Pri rýchlosti 75
km/h potrebuje vodič najmenej 31 metrov na to, aby
si uvedomil nebezpečenstvo a zodpovedným spôsobom zareagoval. S reflexným materiálmi dávajú
chodci a cyklisti vodičom dostatok času!).
Aby sa reflexné nálepky a pásy dostali k čo najširšiemu okruhu detí a starších ľudí, polícia v Košickom
kraji využíva viaceré možnosti. Ku škôlkarom sa dostanú v rámci projektu „Policajti v materskej škôlke“,
ku školopovinným deťom v rámci projektu „Bezpečne na cestách“. Nálepky budú policajti rozdávať žiakom základných škôl i chodcom pri dopravnej akcii
zameranej na chodcov pod názvom „Takto áno- takto
nie“. Dopravnej nehodovosti za účasti chodcov je rezervovaná aj časť v rámci projektu „Jeseň života“,
s ktorým pracovníci z úseku prevencie kriminality
chodia medzi starších ľudí do domovov dôchodcov.
S distribúciou starším občanom pomáha aj policajný
kaplán a to v rámci svojej pastoračnej činnosti.
KR PZ & Juraj KARIKA
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ŠTÚDIUM NA SOU DOBŠINÁ
Teoretické vyučovanie prebieha
v budove školy na Zimnej ulici
č.96 v Dobšinej, kde sú vybudované odborné učebne pre
výpočtovú techniku, odborné
predmety elektrotechnické a
odborné predmety odboru obchodný pracovník a hostinský.
Praktické vyučovanie odboru
mechanik elektrotechnik je v
dielňach, ktoré sa nachádzajú
v budove VSE v Dobšinej. V odbore obchodný pracovník prebieha praktické vyučovanie v
prevádzkach v celom regióne a
v školskom bufete. Žiaci odboru
hostinský - hostinská absolvujú
prax v Reštaurácií Tri ruže v Dobšinej. Teoretické a praktické vy-

učovanie zabezpečujú na škole
kvalifikovaní pedagogickí pracovníci, ktorí sa venujú žiakom
aj mimo školy. Na škole pracuje v
súčasnosti 15 krúžkov, v ktorých
žiaci môžu tráviť svoj voľný čas
a venovať sa svojim záľubám.
Škola organizuje pre žiakov lyžiarsky výcvik, odborné exkurzie, návštevy divadelných predstavení, športových podujatí
a školské výlety. Okrem výchovno - vyučovacieho procesu škola
poskytuje služby aj pre obyvateľov nášho regiónu. V Dobšinej
sa stala známou Reštaurácia Tri
ruže, v ktorej poskytujeme závodné stravovanie takmer pre
celé mesto. Je tu možnosť or-

rarita

ganizovania rôznych rodinných
i spoločenských akcií, ako sú
napr. svadby, jubilejné oslavy,
schôdze a pod. V tomto zariadení je denne otvorená reštaurácia
a bar, kde je možnosť príjemného posedenia a reštauračného
stravovania.
Po ukončení štúdia na SOU v
Dobšinej majú absolventi možnosť získať úplné stredoškolské
vzdelanie v dennom nadstavbovom štúdiu alebo formou štúdia
popri zamestnaní alebo pokračovať v pomaturitnom štúdiu
a v štúdiu na vysokej škole. Absolventi po získaní výučného
listu a maturitného vysvedčenia
majú široké uplatnenie v praxi.

Študijné odbory
26 97 400 mechanik elektrotechnik
64 42 400 obchodný pracovník
64 45 400 pracovník marketingu

Učebné odbory
64 89 200 hostinský - hostinská
24 64 201 strojný mechanik
26 83 204 elektromechanik - stroje a zariadenia
64 51 200 aranžér
36 75 200 maliar
36 61 200 murár
31 85 201 krajčírka - odevná konfekcia a bielizeň

Dvojročné odbory - učilište
24 78 000 strojárska výroba
45 79 000 lesná výroba
33 83 000 spracúvanie dreva
36 86 000 stavebná výroba
31 78 000 výroba konfekcie

ABSOLVENTI ZŠ
MÔŽU
POKRAČOVAŤ
V ŠTÚDIU V TÝCHTO
ODBOROCH
Stredné odborné učilište Zimná
96, 04925 Dobšiná
Tel.: 058/7941636, 058/788397071, Fax: 058/7941636,
e-mail: sou-dobsina@ke.telecom.
sk, www.soudobsina.edu.sk

Lányiho
peniaze
Pavol Lányi bol synom mäsiara
v Rožňave a roku 1696 bol povýšený do šľachtického stavu. Tým začal
jeho vzostup. Stal sa krajinným poslancom Františka Rákocziho II.,
miestodržiteľom Gemera a spolupracovníkom učenca Mateja Bella. Tým získal neoceniteľnú slávu
a úspech. Usadil sa v Dobšinej, kde
zriadil dve vysoké pece, kúpil bane
a stal sa čoskoro známym v podnikaní dobývania medi i železa. Keďže v tom čase bol nedostatok peňazí
a jeho baníci museli z niečoho žiť,
prišiel Pavol Lányi na skvelý nápad. V roku 1723 pre svoju vnútornú potrebu vyrobil sám papierové
peniaze. Boli malé a okrúhle, mali
priemer 3 cm. a boli opečiatkované
jeho pečatným prsteňom, na ktorom bol jeho šľachtický erb. Boli
to prvé papierové peniaze v Uhorsku. Baníkom boli v prislúchajúcom
množstve dané ako výplata. Tak si
mohli jeho baníci zaobstarať potraviny pre svoje rodiny. Pavol Lányi bol i majiteľom obchodov a krčiem a tak sa jeho peniaze za chlieb,
múku, víno a liehoviny dostali naspäť k nemu. Na výrobu týchto peňazí potreboval málo papiera, takže príjmy neboli zaťažené výdavkami. Koniec týmto peniazom urobilo prešetrovanie tohto podozrivého
podnikania, viac sa nesmeli používať. Papierové peniaze bolo neskôr
povolené používať ako platidlo až
v roku 1762 Máriou Teréziou. Pavol Lányi sa už toho nedožil, lebo
zomrel roku 1733.
Pavol BURGER

Rockovým koncertom
proti drogám
V rámci výchovy k životu bez drogovej závislosti zorganizovalo vedenie školy v spolupráci so známym hudobníkom Mariánom Čekovským dopoludňajší rockový
koncert. Kultúrny dom v Dobšinej bol plný na prasknutie - zúčastnili sa žiaci dobšinských základných a stredných škôl a špeciálnej ZŠ v Dobšinej. Skupina CLAKSON
odohrala počas rockového koncertu skladby súčasného
aj historického rocku. V ich podaní si mohli zúčastnení vypočuť pesničky skupín Elán, Deep purple, Metallica, Europe, Nazareth, Money Factor, Schellinger a ďalšie známe songy. Medzi skladbami sa Marián Čekovský
rozprával so študetmi na tému drogy, pýtal sa na ich skúsenosti s nimi. Pridal niekoľko historiek o rockeroch,
ktorí nezvládli tlak, spôsobenú medializáciou a slávou a
podľahli drogám či alkoholu. Niektorých to stálo život,
iných stratu zdravia.
upravené, zdroj: Informátor
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Bol MONITOR relevantný?

Poďakoval sa učiteľom

Hoci vyhláška Ministerstva školstva SR o prijímaní žiakov na
stredné školy v paragrafe 6 hovorí o tom, že riaditeľ SŠ pri rozhodovaní o prijatí prihliada aj na
celoštátne testovanie žiakov deviatych ročníkov, mnohí riaditelia základných škôl (ZŠ) si myslia opak. Tvrdia, že SŠ monitor
neakceptujú. Robiť by sa preto
mali buď prijímačky, alebo monitor. Riaditelia SŠ však tvrdia, že
sa prihliadaniu na monitor v rámci prijatia žiakov nebránia. Ani na
jednej škole však kritérium „monitor“ nie je na prvom mieste.
Vysoké školy neveria stredným,

Dňa 28.marca sme si pripomenuli deň všetkých pedagogických
pracovníkov. V našom meste na
sviatok učiteľov nezabudol ani
primátor Karol Horník, ktorý
v tento deň predniesol prostredníctvom mestského rozhlasu
úprimné poďakovanie všetkým
pedagógom za ich obetavú a namáhavú prácu.
Sviatok je úzko spätý s menom
učiteľa národov – Jana Amosa Komenského. Tento pedagóg sa svojou učiteľskou činnosťou zaradil
medzi významné osobnosti v dejinách a bol jedným z prvých bojovníkov za poskytnutie vzdelania ľu-

a stredné školy neveria základným, myslia si riaditelia. Medzi
kritéria prijatia bez skúšok Gymnázia v Dobšinej patrí napríklad
vlastná súťaž pre žiakov deviatych ročníkov, prospech a monitor je až na poslednom mieste. Bez prijímacích skúšok budú
prijatí uchádzači, ktorí mali počas
6. až 9. ročníka ZŠ priemerný prospech 2,1. Ak celkový počet takýchto uchádzačov presiahne 90
percent prihlásených, rozhodujúcim ukazovateľom bude lepší
priemer z profilujúcich predmetov a výsledky monitoru.
Juraj KARIKA

O prvom regionálnom rádiu GEMER a jeho neúnavnom tvorcovi O. Dobošovi

„Kto sa na Gemeri narodil, nemôže
ho vynechať zo svojej duše !“
Ondrej Doboš pochádza z Rožňavského Bystrého a vyše 30 rokov už žije v Bratislave. V minulosti pracoval ako učiteľ, redaktor i vedúci redaktor okresných
novín Zora Gemera v Rožňave.
Prečo ste sa rozhodli začať s vysielaním z Bratislavy na Gemer?
„Moje internetové vysielanie Rádia
Gemer má iba niečo vyše dvoch rokov. Veľmi ma však tešia ohlasy. Cítim, že ľudia potrebujú také rádio,
také vysielanie, ktoré by im bolo
blízke a verili mu. Málokto vie, že sedím za
počítačom v Bratislave a moje internetové
vysielanie smeruje pre
Gemer. Som rodákom
z Gemera a moje rodisko mi je veľmi blízke.
Keď som sa s rodinou
presťahoval do Bratislavy, Gemerčania ma
aj tu privítali ako organizovaný klub. Potešilo ma to, veď ktorý kraj
na Slovensku je krajší
od Gemera? Je tu krása ukrytá, ale i vyrytá
v ľudskej duši, krása na povrchu
zeme, krása v podzemí. Má také bohatstvo ešte niektorý iný kraj? Kto
sa na Gemeri narodil, nemôže ho
vynechať zo svojej duše.“
Aké zámery máte do budúcna
s vysielaním Rádia Gemer?
„Mojim úmyslom bolo vysielať
najmä hudbu, predovšetkým folklór. Postupne však mením svo-

je zameranie. Vidím, že informácií o našom kraji je vo sveta málo.
Veľké redakcie akosi Gemer ešte
neobjavili. Aj keď som v Bratislave, cítim, že Gemer je schopný toho
o sebe vydať viac. Momentálne sa
snažím zohnať i pravé dobšinské
„bulinerské“ piesne, ktoré sa zháňajú veľmi ťažko, lebo týmto jazykom hovorí veľmi málo ľudí. Uvítal
by som preto, keby mi s tým niekto
pomohol. “
Aké máte plány z hľadiska obsahovej náplne vysielania?
„Chcel by som, aby raz vysielalo

na Gemeri ozajstné Rádio Gemer,
ktorého vysielanie by si mohli naladiť v každej domácnosti. Aj so
štúdiom, ktoré by chodilo za ľuďmi, oslovovalo ich a prinášalo im
nové informácie zo života. I v tom
sme urobili prvé kroky. Napr. rádio odvtedy odvysielalo niektoré zaujímavé relácie, reportáže,
správy. Celý záznam zo Slávnos-

tí v Slavošovciach „Rok na Gemeri“, pesničky hudobnej skupiny Relax vo Vlachove, reportáž so zberateľom ľudových piesní Gemer
Ondrejom Herichom z Revúcej,
pesničky speváčky Ivony Lengovej, rodáčky z Rožňavského Bystrého, vystúpenie folklórneho súboru Haviar z Rožňavy, dokonca
spolupracovalo i z jednou základnou školou v Prievidzi pri priamych
vstupoch do niektorých tried počas vyučovania, atď. Dobrú spoluprácu rádio nadviazalo i s týždenníkom Gemerinfo a médiami
z regiónu, z ktorého
odvysielalo množstvo
zaujímavých informácií. Boli tu i reportáže
z výstupu na Volovec,
Stromíš, z vianočných
trhov v Rožňave, a ďalšie, na ktorých má veľkú zásluhu pán Štefan
Lipták z Gemerskej Polomy a Janka Švarcová,
študentka Ekonomickej akadémie v Rožňave.“
Na akej adrese si ľudia môžu vypočuť
vysielanie Rádia Gemer?
„ Na adrese http://dobos.webpark.
sk Je to moja stránka na ktorej je
odkaz na Rádio Gemer, umiestnený v pravom hornom rohu. Alebo priamo na http://live.goq.cz/radio10286. Prajem vám príjemné
počúvanie Rádia Gemer počas celého roka.“
Juraj KARIKA

ďom bez rozdielu rasy a sociálneho
postavenia. Žiadal psychologickejší prístup k vyučovaniu i k žiakovi. Bol hlboko presvedčený o tom,
že dobrá škola robí človeka lepším. V jeho ideách pokračujú učitelia i dnes.
Doba, ktorú prežívame, školstvu
príliš nepraje, ale záleží im na tom,
aby pripravili do života vzdelaných
ľudí. Prácu učiteľov si však uvedomujú mladí ľudia až vtedy, keď
dospejú. Vtedy skutočne ohodnotia vzťah, ktorý k nim učitelia mali.
Redakcia DN sa pripája k sviatočnej gratulácii.
Juraj KARIKA

Potrebujete
nový počítač?
FANET vám ho bez
problémov zabezpečí!
FANET OFFICE:
2.6 GHz Intel celeron, 1GB
ram, 80 GB HDD, DVD RW, grafická karta zdielaná do 64MB
= 8 752,- Sk
Bez monitora, klávesnice, bez
OS a myšky.
FANET STUDENT:
3200+ AMD athlon, 1GB ram,
160GB HDD, DVD RW, grafická
karta 7300GS, 256MB
= 12 837,-Sk
Bez monitora, klávesnice, bez
OS a myšky.
FANET GAMER:
3 GHz Intel pentium 4, 2GB
ram, 250 GB HDD, DVD RW,
ATI 1950XT 256MB
= 22 652,- Sk
Bez monitora, klávesnice, bez
OS a myšky.
LCD MONITORY:
17“ od 5430,-Sk
19“ od 6130,-Sk
KLÁVESNICE od 150,-Sk
a myšky od 145,-Sk
USB KĽÚČE:
256 MB od 200,-Sk
512 MB od 250,-Sk
1 GB od 350,-Sk
Všetok tovar vieme dodať
do dvoch pracovných dní,
ceny sa vždy upravujú
podľa trhu

Osemsmerovka
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Nájdite slová : anakonda, cap, kabela, kapor, kniha, kly, kobra, kosa,
lupa, mrak, nános, Nina, noc, nosorožec, okarína, polymerizácia,
pór, pult, proces, oblok, senát, skrutka, tabak, ulica, zajac, zoo

Vtipovisko
Dvaja sa raz strašne dožerú zriedeného paliva do lietadla a ráno
volá jeden druhému:
- Ty Fero bolí ťa hlava?
- Héééj.
- Aj mňa, ale skúšal si si prdnúť?
- Niéééééé.
- Tak to ani neskúšaj volám ti z Tokia.
Idú dvaja opilci domov a pri vchode povie jeden: - Tu bývam ja.
Druhý nato: - Nie, ja tu bývam.
Vyvezú sa na piate poschodie a pri dverách povie jeden: - Tu
bývam ja, aha! Peter Novák. To som ja.
Druhý vraví: - Nie, ja som Peter Novák.
Otvoria sa dvere a žena skríkne:
- No!!! Otec a syn a ako prasatá!

Pred polstoročím vládol v Dobšinej čulý šachový život. Šach
sa hrával každú sobotu v bývalej klubovni GŽB na Lipovej
ulici. Pravidelne sa usporadúvali turnaje v dvoch výkonnostných skupinách po 20 – tich hráčoch. Taktiež vychádzal
aj cyklostylovaný občasník Dobšinský šport s pravidelnou
šachovou rubrikou. Zápis niekoľkých šachových partií, ktoré
neboli nikdy uverejnené sa zachovali v starom zošite pripravovanom práve pre tento občasník.
Dnes vám preto prinášame jednu z nich. V nasledujúcej partií
sa uskutočnila pôvabná kombinácia na motívy slávneho
Legalovho matu, ktorého obeťou sa stalo nespočetné množstvo šachistov. Jeho autorom bol francúzsky majster Kermuy
De Legal ( 1702 – 1792 ).
Prekop – Dr. Antol
Dobšiná 1959
Kráľovský gambit : 1. e4 e5 2. f4 Jc6 3. Jf3 d6 4. Jc4 a6 5. Sc4
Sg4 6. Jxe5 ?! Sxd1 ?? ( Správne bolo 6. ... Jxe5 ! so ziskom
figúry ) 7. Sxf7+ Ke7 8. Jd5 mat ( viď. Diagram ).

A) Zriaďovací poplatok za zriadenie
prístupu k verejnej elektronickej komunikačnej sieti FANET (prípojka):
500,- Sk
B) Zriaďovací poplatok za zriadenie
prístupu k verejnej elektronickej
komunikačnej sieti FANET (prípojky)
s vlastníctvom koncového zariadenia (antény): 2.500,- Sk
C) Aktivačný poplatok služby po
znovupripojení po dočasnom prerušení poskytovania služieb Poskytovateľom účastníkovi podľa Všeobecných podmienok : 1.000,- Sk
D) Mesačný poplatok za poskytovanie verejnej komunikačnej siete FANET a služieb pre zariadenie pripojené k prípojke: pre jedno zariadenie
350,- Sk pre každé ďalšie zariadenie
250,- Sk.
E) prípade nedodržania 85%
garancie dostupnosti siete FANET
poskytne Poskytovateľ účastníkovi zľavu vo výške 1,- Sk za každú
hodinu výpadku dostupnosti
siete FANET; táto zľava neprináleží prijímateľovi v prípade, že si
výpadok dostupnosti zaviní sám
alebo ak ho zaviní s jeho vedomím
tretia osoba, najmä zásahom do
softvéru (programového vybavenia
počítača) alebo hardvéru, prípadne
zásahom do súčastí siete FANET.
Ďalšie informácie získate u poskytovateľa.
cenník platný od 1. 3. 2007

Mgr. Miroslav REŤKOVSKÝ

vyhodnotenie ankety

Milí Dobšinčania!
V minulom mimoriadnom
čísle Dobšinských novín sme
uverejnili anketu s možnosťou
výhry hodnotných vecných cien.
Do ankety sa zapojilo mnoho
čitateľov a v stredu 9. mája sme
anketu uzavreli a vyžrebovali výhercu. Stal sa ním pán Samuel
Lipták. Výhercovi odovzdáme
cenu v I. deň Turičných sviatkov.
redakcia

Myslíte si, že javy
vo vašom okolí si
zaslúžia širšiu
pozornosť?
Kontaktujte nás!!!
MAIL :
dobsinske.noviny@inmail.sk
SKYPE:
juraj.karika@post.sk
Mob.: 0905 742 775

VY EŠTE NEMÁTE INTERNET? NAPRAVTE TO!
Žijeme v 21. storočí, ktoré nám ponúka farebné plazmové televízory, bluetooth, mobilné telefóny s farebnými displejmi,
Wi-Fi pripojenie na internet ... hmmm... internet? Je to nová
technológia? Aká je jej história, možnosti, súčasnosť a aké má
vyhliadky do budúcnosti?
Internet je celosvetová počítačová sieť. Prepája milióny počítačov z celého sveta do jedného celku s nevídanými možnosťami.
Internet je najväčšia počítačová sieť na svete - je to akási sieť
sietí. Za jej vznikom stojí potreba americkej armády v čase
studenej vojny – zabezpečiť v prípade nukleárnej vojny komunikáciu medzi ministerstvami, vedeckými pracovníkmi (resp. ich počítačmi)
bez centrálneho bodu. Ak by nepriateľ
zničil jednu časť, druhá by bez problémov „frčala“ ďalej.
Na konci roku 1969 vznikla prvá sieť nazývaná ARPANET. Najprv spájala 4 americké univerzity (zaujímavé je, prečo nie
ministerstvá). ARPANET sa od svojho
vzniku používal na iné účely ako bol
stvorený. Keďže bol využívaný najmä
vedcami, najobľúbenejšou témou sa
stali diskusie, vedci si vymieňali nové poznatky o svojich projektoch. O tri roky neskôr mala sieť ARPANET 37 uzlov, nasledujúci rok prekročila hranice Spojených Štátov a boli k nej pridané (resp. pripojené) uzly v Nórsku a vo Veľkej Británii.
Postupne sa k nej pripájali podobné európske siete s názvami
EUNET a EARN, japonská sieť JUNET a britská JANET. Takto už
tento projekt stratil pôvodný zámer, a preto sa jeho pôvodná
časť (ARPANET) odpojila a zanikla. V skutočnosti ale nezanikla, len sa premenovala na súčasný internet.
Najväčší rozmach Internetu sa začal až keď anglický počítačový expert Timothi Berners-Lee vytvoril internetovú službu
WWW. Táto služba vznikla z potreby zlepšenia komunikácie

medzi vedeckými pracovníkmi v rôznych častiach sveta, ktorí
pracovali na podobných projektoch. Mohli si rýchlejšie vymieňať poznatky a komunikovať medzi sebou. Vďaka atraktívnym možnostiam v prenášaní dát, videa a zvuku sa stala veľkým lákadlom pre bežných ľudí a položila základ masového
celosvetového rozšírenia internetu. V roku 1986 vznikla prepojením piatich super počítačových centier v USA sieť – tzv.
chrbtica – NFSNET, ktorá je ňou dodnes.
Obrovský rozmach internetu nastal až potom, keď sa stali počítače bežnou súčasťou pracovísk, no najmä domácností. (približne roky 1989 – 1998). Dnes je internet zavedený takmer
v každej domácnosti (samozrejme v zahraničí). Na Slovensku a hlavne v našom regióne
je situácia trošku komplikovanejšia, pretože
ceny a pokrytie územia, internetu nedovoľujú jeho rýchly rozmach.
Ani vy ešte nemáte pripojenie na internet ?
Máme pre vás riešenie !
Aj v našom meste je už možnosť dopriať si
toto pripojenie a to bez toho, aby ste sa museli zmluvne „upísať“ na nejaké časové obdobie ako to využívajú iné firmy. Za 350 Sk.
mesačne máte možnosť byť pripojený 24
hod.(pozri všeobecné podmienky poskytovania spol.Fanet) denne bez zvýšenia poplatkov. Sieť Fanet pracuje v rozhraní LAN (Local Area Conection) pomocou troch vysielačov
umiestnených na strategických miestach, ktoré pokrývajú
väčšinu domácností mesta Dobšiná. Ešte stále váhate ? Je tu
ďalšia novinka. V blízkej budúcnosti bude spustený skúšobný
FTP server s kapacitou 160GB. Skúšobná prevádzka bude prebiehať týždeň. Po nej podľa záujmu bude spustená ostrá prevádzka servera. V budúcnosti sa taktiež plánuje robiť i zálohovanie dát na kryptované disky, pretože veľa ľudí o ne zbytočne prichádza. Doprajete si teda vlastné pripojenie na internet cez domáci Fanet?
Juraj KARIKA
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