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NOVINY OBČANOV MESTA DOBŠINÁ

Posledný augustový
deň – 31.8.2008 – sa
stal významným pre
mladú obyvateľku
Dobšinej, Luciu Holienčíkovú. Jej dlhoročný sen – zdolať
vrchol Kriváňa a vidieť krajinu „zhora“
– sa podujal splniť jej
brat Stanislav.
ento výstup sa uskutočnil
aj napriek tomu, že 23
ročná Lucia je od malička
pripútaná na invalidný vozík.
Naša redakcia Vám prináša
krátky rozhovor s Luciou:
Ako vznikol nápad zdolať vrchol Kriváňa?
Nápad dostal môj brat, ktorý to
vlastne aj všetko ďalej naplánoval. Keďže celý čas býva v okolí
Tatier a je na tých vrchoch sko-

T

Imobilná
Lucia zdolala

vrchol Kriváňa

pokračovanie na strane 2

Vitajte v škole - začal
sa nový školský rok

SNP: Významný
medzník dejín
N
MO SZPB a Mesto Dobšiná zorganizovali v predvečer 64. výročia
SNP spomienkovú slávnosť spojenú s pietnym aktom kladenia vencov k pamätníku padlých v SNP.
Predseda MO SZPB a primátor
mesta vo svojich príhovoroch
pripomenuli históriu povstania.
Približne 70 účastníkov osláv si
dôstojne pripomenulo toto významné výročie v dejinách Slovenska, s cieľom zachovať odkaz
SNP pre ďalšie generácie, hrdo
sa hlásiť k revolučným tradíciám
nášho národa a tieto tradície
dostávať stále viac do povedomia
mladej generácie.

ový školsk ý rok sa rozbehol. Učitelia aj
žiaci hľadajú rytmus práce, v ktorom
stále doznievajú prázdniny. Školsk ý rok začal
po aktívnych prípravách učiteľov základných
aj stredných škôl. Mimoriadna príprava sa
venovala uplatneniu nového školského zákona.
V novom školskom roku si prajme dobrých
a múdr ych žiakov, prajme žiakom výborných
až excelentných učiteľov. Prajme si úspešný
nový školsk ý rok.
Mgr. M. Pamulová
ŠZŠ Dobšiná

DOBŠINSKÁ
AMATÉRSKA RALLYE

výsledky, tabuľky,
fotogaléria - str. 8,9,10
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zdolala
vrchol Kriváňa

Imobilná Lucia
dokončenie zo strany 1.

ro stále, tak mi chcel ukázať, ako
to „zhora“ vyzerá, pretože ja som
o tom nemala ani predstavu.
Ako prebiehala príprava a čo
bolo potrebné zabezpečiť?
Bolo potrebné zabezpečiť hlavne silných a ochotných chlapcov,
ktorí ma niesli hore, ako aj krosná, na ktorých som sedela a aj
krosná, na ktorých niesli môj vozík. A bolo potrebné nájsť tú najlepšiu a najpohodlnejšiu polohu
pre mňa, keďže výstup bol plánovaný na 5 hodín. Vďaka dobrým
ľuďom sme to zvládli ako bežní
turisti, za 3 hodinky :)
Kto Vám pri tejto akcii pomáhal, chcete sa niekomu osobitne

poďakovať?
Pomáhali nám Stanovi kamaráti
Stanislav Benka-Rybár, Patrik
Varga, Patrik Chovanec, Ondrej Benka-Rybár, Peter Mlynár
ako aj záchranár z dobrovoľnej
horskej služby Jaroslav Švorc
a chlapci z Dobšinej Gejza Spišiak, Ľubo Sabol, Miro Plichta.
Samozrejme ma sprevádzali
aj moji rodičia. Všetkým patrí jedno obrovské ďakujem.
Aké boli vaše prvé pocity a zážitky?
Prvé pocity boli úplne fantastické, bolo to niečo nádherné, čo sa
slovami nedá ani opísať. Zážitkov bolo veľmi veľa, hlavne pri

zostupe dolu, pretože mnoho ľudí
si myslelo, že sa mi niečo stalo,
keďže ma znášali na nosidlách.
Bolo to pre mňa omnoho bezpečnejšie, ako keby sme mali ísť dole
na krošni.
Jeden sen ste si už splnili, myslím tým spoločenské tance na
vozíčku. Výstup na Kriváň je
druhým. Máte ďalšie nesplnené
sny, ktoré nám môžete prezradiť
a aké sú Vaše plány do budúcna?
Ďalšie odvážne sny nemám, skôr
sú to iba také malé sníčky a z plánov do budúcna? Momentálne
sú to také realistické plány ako
napríklad dokončiť štúdium na
vysokej škole, nájsť si dobrú prácu a nejaké solídne bezbariérové
ubytovanie.
Zhovárala sa: A.Macková

Výstavba viacúčelového ihriska
V areáli Základnej školy E. Ruffínyho v Dobšinej sa za finančnej
podpory Úradu vlády
SR a Nadácie SPP realizuje výstavba viacúčelového ihriska.
Obsahom projektu je realizácia
spodnej stavby, podkladové práce a vyrovnanie terénu plochy ihriska, ktorú zabezpečuje mesto
z vlastných finančných zdrojov
a uloženie umelého trávnika
a výstavba viacúčelového športového ihriska z odolných, trvácnych, ľahko udržiavateľných
materiálov, ktoré sú nenáročné
na údržbu. Na realizáciu uloženia umelého trávnika a výstavbu
viacúčelového ihriska a ďalšieho
príslušenstva získalo mesto, ako
oprávnený žiadateľ, nenávratný finančný príspevok vo výške
1 200 tis. Sk z fondu Úradu vlády
SR a Nadácie SPP.

Na ploche cca 800 m2 by sme
v rámci implementácie projektu
chceli upraviť terén pre možnosť
pokládky umelého trávnika pre
výstavbu multifunkčného ihriska s možnosťou športového
vyžitia občanov mesta. Úpravou
súčasného terénu, asfaltovej
plochy ihriska, ktorá je zo zdravotného hľadiska nevhodná,
dôjde k zlepšeniu bezpečnostných podmienok športovcov na
ihrisku, pričom údržba ihriska je

nenáročná s možnosťou jeho celoročného využitia. Novovybudované viacúčelové ihrisko bude
v mimo vyučovacom čase slúžiť
nielen žiakom ZŠ ale aj deťom,
mládeži a širokej verejnosti občanov. Výstavbou ihriska sa vytvorí
ďalší priestor pre realizáciu športových aktivít širokej verejnosti
a rôznych vekových kategórií občanov mesta od predškolákov až
po športovo chtivých seniorov.
- MsÚ -
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MESTSKÁ
POLÍCIA
INFORMUJE
Pracovníkmi MsP bolo počas výkonu služby
zaznamenané nasledovné porušenie zákona
a Všeobecného záväzného nariadenia mesta:
3.7. 2008 došlo na Ul. Kúpeľnej k narušovaniu
občianskeho spolunažívania, kde k poškodenej
sa hrubo správal bývalý manžel. Skutok bol
realizovaný pokutou v blokovom konaní.
5.7. 2008 hliadka MsP pri kontrole v „Ramži“
zistila mladistvé osoby, ktoré pri zbere čerešní
poškodili konáre stromov, za čo im boli uložené pokuty v blokovom konaní.
8.7. 2008 hliadka MsP pri hliadkovej činnosti
našla na Ul. SNP ležať na chodníku podnapitého občana. Za budenie verejného pohoršenia
mu bola uložená bloková pokuta.
9.7. 2008 došlo na Nám. baníkov v parku
k narušeniu občianskeho spolunažívania.
Poškodeného udrel do tváre podnapitý občan,
ktorému bola za uvedený skutok uložená
bloková pokuta.
10.7. 2008 hliadka MsP zistila pri výkone služby nepovolený predaj zeleniny na Jarkovej ul.
na sídlisku, za čo bola predávajúcemu uložená
bloková pokuta.
11.7. 2008 zistené poškodzovanie mestskej
zelene na Jarkovej ul., kde občan motorovou
pílou spílil kríky. Za porušenie VZN mesta mu
bola uložená bloková pokuta.
14.7. 2008 zistený držiteľ psa, ktorý ho neprihlásil do evidencie a nezaplatil poplatok. Za
porušenie VZN mesta bola držiteľovi uložená
pokuta v blokovom konaní.
15.7. 2008 kamerovým systémom v spolupráci
s občanmi boli zistení sprejeri, ktorí postriekali
mantinely klziska. Ďalším šetrením boli zistení
ďalší, ktorí postriekali steny garáží na Železničnej ulici. Nakoľko sa jednalo maloleté osoby,
skutky boli odložené, vo veci boli upovedomení zákonní zástupcovia.
21.7. 2008 došlo na Novej ulici k úmyselnému
poškodeniu ovocného stromu, kde poškodenému sused zrezal konáre, ktoré mu presahovali
na garáž, skutok bol riešený pokutou v blokovom konaní pre porušenie VZN mesta.
22.7. 2008 občania mesta nahlásili na
oddelenie MsP, že po vozovke Niže mesta
pobehuje diviak. Po preverení udalosti bol
diviak nájdený v priekope vedľa vozovky a bol
utratený pracovníkom Štátnych lesov.
28.7. 2008 hliadka MsP pri výkone služby
v nočných hodinách zistila na Jarkovej ulici
vlámanie sa do neobývaného rodinného
domu, kde dvaja páchatelia, z ktorých bol
jeden maloletý, sa dovnútra dostali cez
rozbité okno. Na mieste boli zadržaní spoločne
s hliadkou OO-PZSR, ktorej bola vec odovzdaná
z dôvodu spáchania trestného činu.
31.7. 2008 bola kamerovým systémom
zistená osoba na Ul. SNP, ktorá sa nachádzala
v republikovom pátraní a bol na ňu vydaný
príkaz na zatknutie pre spáchanie trestného
činu. Uvedenú osobu zadržala hliadka MsP
pokračovanie na strane 3
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Projekt terénna sociálna
práca v Dobšinej
NAVŽDY
NÁS OPUSTILI:
Ján Garan Krišťák
18. 7.
Eva Červeňáková
26. 7.
Anna Šoltésová
27. 7.
Vladimír Oravec
14. 8.
Pavol Zahoranský
7. 9.
Emília Fajdeková
8. 9.

MESTSKÁ KNIŽNICA
výpožičný čas:
PONDELOK

ZATVORENÉ

UTOROK

8.30-10.30
14.00-16.00

STREDA

8.30-10.30
14.00-18.00

ŠTVRTOK

8.30-10.30
14.00-16.00

PIATOK

8.30-10.30
14.00-18.00

Vaše postrehy
a námety čakáme
na mailovej adrese:

dobsinske.noviny
@dobsina.sk

esto Dobšiná začalo s realizáciou projektu: TERÉNNA SOCIÁLNA PRÁCA V MESTE DOBŠINÁ. Tento projekt sa realizuje
vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu v rámci Operačného
programu Zamestnanosť a sociálna inklúzia.
Miesto realizácie projektu je mesto Dobšiná, okres Rožňava, Košický
samosprávny kraj. Trvanie projektu: 09/2008 – 03/2010, výška nenávratného finančného príspevku : 1 366 575, 00 Sk/ 45 361,98 EUR
Kontaktné údaje : dobsina@dobsina.sk, fax: 058 7941 651, telefón:
058 7941 320, telefónne číslo do kancelárie terénnych sociálnych
pracovníkov: 058 7881 857
Ciele projektu: Hlavným cieľom projektu je urýchlenie procesu integrácie rómskej komunity do majoritnej spoločnosti prioritne v rámci
mesta Dobšiná. Podpora zvyšovania zodpovednosti za svoju životnú
situáciu. Odstraňovanie a eliminovanie všetkých foriem diskriminácie.
Cieľové skupiny projektu: členovia rómskej komunity žijúci v separovanej rómskej osade a v koncentráciách na území mesta oddelene
od ostatného obyvateľstva, občania v nepriaznivej sociálnej situácii,
plnoleté fyzické osoby, rodiny a ich rodinní príslušníci, komunity ohrozené sociálnym vylúčením, vylúčené alebo marginalizované skupiny
obyvateľov, obyvatelia s príjmom pod hranicou chudoby, dlhodobo
nezamestnaní a znevýhodnené skupiny nezamestnaných, členovia komunity, pre ktorých sa vykonávajú opatrenia sociálnoprávnej ochrany
a sociálnej kurately, rizikové skupiny detí a mládeže, mladiství bez
ukončenia povinnej školskej dochádzky.
Plánované aktivity: poskytovanie poradenstva a sprevádzanie klienta
v súvislosti s riešením jeho nepriaznivej sociálnej situácie, získanie
alebo obnovenie pracovných návykov potrebných pre začlenenie do
pracovného procesu, individuálna sociálna práca s klientom, jeho
rodinou a komunitou, činnosti na zabezpečenie a podporu sociálnej
integrácie ohrozených a marginalizovaných skupín, na zlepšenie
dostupnosti a kvality služieb starostlivosti.
Na realizáciu plánovaných aktivít bola prijatá jedna terénna sociálna
pracovníčka a dve asistentky terénnej sociálnej pracovníčky, ktorých
kancelária sa nachádza v budove Spoločného obecného úradu, SNP
567, Dobšiná.
www.esf.gov.sk, www.fsr.gov.sk
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Športový deň

pri príležitosti Dňa samosprávy
6
. september sa na Slovensku nesie v znamení
Dňa samosprávy. Pri tejto príležitosti zorganizovalo Mesto Dobšiná a Mestské lesy, s.r.o.
Dobšiná v piatok – 12.9.2008 - Športový deň, na
ktorý boli pozvaní zamestnanci mesta, miestnych
organizácií, závodov, škôl. Súťažilo sa v minifutbale, volejbale, streľbe zo vzduchovky a petangu.
Všetci účastníci strávili príjemný deň v areáli futbalového štadióna v Dobšinej. Športovci sa tešili
z dobrých športových výkonov, kuchári z toho, že
ich klobásky chutili každému, organizátori z toho,
že im počasie prialo a ich námaha nevyšla nazmar.
Na záver po vyhodnotení súťaží a odovzdaní
diplomov za športové výkony, sa losovala bohatá
tombola. Dúfame, že z tohto vydareného podujatia vznikne tradícia a všetci sa ešte vo väčšom
počte stretneme aj o rok.
-Red-
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dokončenie zo strany 2.
v zariadení „Baník“ a odovzdala príslušníkom
OO PZSR.
Hliadky MsP v mesiaci júl 2008 riešili pokutami
v blokovom konaní 6 prípadov porušenia VZN
mesta - požívanie alkoholických nápojov na
verejnom priestranstve.
2.8. 2008 počas hliadkovej služby na Nám.
baníkov bolo zistené narušovanie verejného
poriadku podnapitým občanom, ktorý vysypal
odpadky z odpadkového koša na zastávke
SAD, za čo mu bola uložená bloková pokuta
a odpadky popratal.
5.8. 2008 hliadkou MsP zistené rušenie nočného kľudu a znečistenie priestorov v bytovke
na Novej ul. občanom pod vplyvom alkoholu.
Skutok bol riešený blokovou pokutou.
5.8. 2008 hliadka MsP sa zúčastnila spoločne
s prísl. OO-PZ SR pátrania po maloletom
chlapcovi, ktorý v nočných hodinách odišiel
z bytovky na Novej ulici. V spolupráci s občanmi bol tento nájdený na Budovateľskej ulici
a bol odovzdaný rodičom.
7.8. 2008 počas hliadkovej služby bolo
zistené znečisťovanie verejného priestranstva
na Nám. baníkov, kde občan zo stojaceho
motorového vozidla vyhodil obal z nanuku.
Nakoľko odmietol zaplatiť blokovú pokutu, vec
bola postúpená na Obvodný úrad v Rožňave
na prejednanie priestupku proti verejnému
poriadku.
8.8. 2008 na Cigánskej osade došlo k narušovaniu občianskeho spolunažívania. Podnapitý
občan sa vyhrážal bitkou susedovi a hrubo
sa k nemu správal. Skutok riešený pokutou
v blokovom konaní.
9.8. 2008 nezabezpečený pes pohrýzol do
nohy občianku na Nám. baníkov pri predajni
potravín, ktorá musela vyhľadať lekárske ošetrenie. Držiteľ psa bol zistený a za porušenie
VZN mesta mu bola uložená bloková pokuta.
12.8. 2008 došlo ku krádeži horského bicykla
z neuzamknutej pivnice na Zimnej ulici.
Šetrením bolo zistené, že skutku sa dopustil
maloletý páchateľ, vec bola odložená a bicykel
vrátený poškodenému.
15.8. 2008 na Zimnej ulici pri ZŠ došlo
k narušeniu občianskeho spolunažívania.
Tam bývajúci občan po slovnom konflikte
udrel rukou do tváre poškodeného. Skutok bol
riešený pokutou v blokovom konaní.
16.8. 2008 oznámili v nočných hodinách
občania z Jarkovej ul., že im neznámy
páchateľ prevrátil na osobné motorové vozidlo
kontajner na odpad. Skutok bol odovzdaný na
OO-PZSR pre podozrenie z trestného činu.
24.8. 2008 občania zo Zimnej ulice oznámili,
že susedia pri ZŠ v čase poberania sociálnych
dávok spievajú a hlasito púšťajú hudbu, čím
ich obťažujú a taktiež rušia nočný kľud. Skutok
je v štádiu objasňovania ako porušenie VZN
mesta.
25.8. 2008 na oddelenie MsP oznámil občan,
že sa mu vyhrážal sused zabitím a hrubo
sa k nemu správal. Vec bola postúpená na
Obvodný úrad v Rožňave na prejednanie pre
narušovanie občianskeho spolunažívania.
Michal G E R G O Š
náčelník MsP

kultúra
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SPOMIENKY
2008
na Kultúrne leto
Aj keď už môžeme konštatovať,
že leto je už definitívne za nami,
vráťme sa aspoň krátkou fotoreportážou k 1. Dobšinskému
kultúrnemu letu.

M

ožno sa vám vybaví pekné slnečné počasie, možno vám pohľad na fotogra-

fie pripomenie veselé zážitky z jednotlivých
podujatí a možno dostanete nápad, ktorý by
sa dal v budúcnosti zrealizovať a skvalitniť
tým programy ďalšieho kultúrneho leta.
Z nášho pohľadu boli programy pripravované tak, aby niečo priniesli všetkým divákom
rôzneho vekového zloženia. Či už to bola estráda,
filmové predstavenia pre deti aj dospelých, divadelná rozprávka, country, folklór, promenádne

koncerty, rockové večery, alebo čaje o piatej,
vždy sme sa sústredili na to, aby počas prázdninového a dovolenkového obdobia mali obyvatelia nášho mesta, ale aj turisti a náhodní návštevníci možnosť aktívneho oddychu pri kvalitnom
kultúrnom podujatí. Dúfam, že sa nám tento zámer podaril a väčšina z vás si to „svoje“ podujatie
v našej ponuke našla.
Anna Macková

Stretnutie s folklórom
Na podujatí „Stretnutie s folklórom“ účinkovali Folklórna skupina Kňahinka z Čičavy, a folklórny súbor Čačina zo Spišskej Novej Vsi. Priaznivcom ľudovej hudby až do večerných hodín vyhrávala hudobná skupina Maroša Rusňáka z Rožňavy.

fotoreportáž

september 2008

kultúra

5

Pánska jazda zo Spiša Funny Fellows
Pätica mladých hercov z umeleckej spoločnosti Pyramída zo Spišskej Novej Vsi svojim
vynikajúcim kabaretom „Pánska jazda“
zahájili podujatia kultúrneho leta. Účastníci
predstavenia môžu potvrdiť, že dobrá zábava
a smiech nemali konca – kraja.

Priaznivci dobrej zábavy, hovoreného slova
a hudby 20-tych rokov si prišli na svoje počas
vystúpenia Zuzany Haasovej a hudobnej skupiny FUNNY FELLOWS.

Rock na konci leta
Maska zo Zvolena
Pre naše deti bolo vystúpenie Divadla Maska
zo Zvolena nezabudnuteľným zážitkom.

Na podujatiach „Rock na konci leta“ Vystriedalo sa niekoľko známych aj menej známych
kapiel. Najväčším ťahákom boli skupiny Schyzofém, Slobodná Európa a Živé kvety.

Pramene vystúpili v Dobšinej
Ako vidíte na obrázkoch, aj atmosféra 1. Letného country bálu bola vynikajúca. Hudobná skupina Pramene zabávala účastníkov až do ranných hodín.

rôzne
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Centrum voľného času pre všetkých
inulý školský rok sa pre naše zariadenie skončil 21. augusta príchodom
detí z Letného tábora na Teplom Vrchu. Je tu september a snažíme sa
ponúknuť našim občanom pre deti, mládež a pre dospelých činnosť, ktorá by
všetkým vyhovovala. Podľa záujmu o rodinnú turistiku sa chceme sústrediť
práve na túto oblasť. Zo skúseností vieme, že počas vianočných a veľkonočných
výstav sa mnohí rodičia a starí rodičia zaujímajú aj o vystavované výrobky,
myslím si, že pripraviť spolu so svojim dieťaťom ozdobný alebo praktický predmet do domácnosti by mohli práve v takomto záujmovom klube. Určite máte aj
vy veľa dobrých nápadov na voľný čas. Uvítame každý návrh, dôležitá je vaša
aktivita a vytrvalosť.
Pomôžeme priestorom a organizovaním narodeninových stretnutí detí a mládeže. Čakáme na vaše návrhy a tešíme sa na spoločné chvíle počas celého roka.

M

Anna Gömöriová, riaditeľka CVČDaM

Júlová povodeň Dobšinú a okolie obišla

lovenský vodohospodársky podnik, š.p.,
ako správca vodohospodársky významných
vodných tokov a drobných vodných tokov,
zabezpečuje komplex úloh v ochrane pred
povodňami v súlade s príslušnými ustanoveniami zákona č. 666/2005 Z.z. o ochrane pred
povodňami a ďalšími všeobecne záväznými
právnymi predpismi, ako aj v súlade so základnou listinou podniku, v ktorej má túto činnosť
zaradenú do povinného predmetu činnosti.
Ochrana pred povodňami je v rámci SVP, š.p.
organizovaná na báze hydrologických povodí.
Vznik povodňovej situácie vo vrchnom
povodí rieky Hnilec nastal v dňoch 21. - 23.
júla 2008. V obci Stratená stúpol prietok
v toku Hnilec v rozmedzí 8 hodín zo 4,5 m3/s
na 30m3/s, čo prinútilo správcu toku SVP dať

S

návrh na vyhlásenie III. stupňa povodňovej
aktivity v oblasti obce Stratená a sústavy
vodných stavieb Dobšiná. Všetky aktivity pri
povodni sa potom riadili podľa povodňových
plánov správcu SVP, š.p. PHaB Košice. Júlová
povodeň obišla katastrálne územie Dobšinej.
Dobšinský potok dosiahol úroveň I. stupňa
povodňovej aktivity.
Veľké vody v toku Hnilec v súhrnných
prepočtoch, ktoré sa pohybovali v rozmedzí
4,5m3/s - 30 m3/s akumuloval správca nádrže
Palcmanská Maša
za pomoci Vodných
elektrární, a.s.
Dobšiná v tlmiacej
zóne nádrže tak, že
sa voda dostala až
na kritickú hranicu
786,60 m.n.m. Voda,
ktorá sa už nedala
zachytiť odtekala
cez klapku do toku
Hnilec pod nádržou
Palcmanská Maša
(viď obr.)
Vodné stavby, ako
je aj sústava Dobšiná
boli postavené preto,
aby pomáhali ľuďom

a chránili ich pred účinkami povodní, ktoré
niekedy nešetria ani ľudské životy.
Veľmi dobrá spolupráca medzi správcom
vody SVP, š.p. PHaB Košice VS Dobšiná a SE
VE a.s. Dobšiná pomohla prekonať a zmierniť
účinky povodňovej vlny v oblastiach stredného
a spodného toku Hnilec, kde sa škody odhadli
na niekoľko miliónov Sk.
Ján Vilim, vedúci VS Dobšiná

rôzne
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Centrum voľného času detí a mládeže, SNP 492, 049 25 Dobšiná tel. a fax: 058/7941340, e-mail: cvc@centrum.sk

V ŠKOLSKOM ROKU 2008/2009
PONÚKAME TIETO KRÚŽKY:
· KLUBY MAŽORETIEK:
LENTILKY – ( 5 – 7 rokov )
SKOČKY – ( 7 – 10 rokov )
ŠUMIENKY – ( 11 – 13 rokov )
MAŽORETKOVÝ KOLEKTÍV
SLNIEČKO ( 14 – 18 rokov )
- Pohybová príprava, práca s paličkou, bambuľami, nácvik choreografie.
· KLUB BREAK DANCE:
( 10 – 18 rokov )
Tanečná príprava, nácvik HipHop, Break Dance.
· MINI COUNTRY CLUB
( 5 – 6 rokov )
- Základy Country, pohybová príprava.
Vedúca útvarov:
Bibiána Slováková

Tvorivé dielne, práca s rôznymi
druhmi materiálu, zhotovovanie
darčekov na rôzne príležitosti,
modelovanie s papierovou hmotou, maľovanie na sklo, šitie.
· SUPER KOČKY– (6 – 10 rokov )
Starostlivosť o seba, líčenie, účesy, výroba módnych doplnkov,
príprava dobrôt.
· KLUB MAMIČIEK – deti a rodičia, Mamičky a oteckovia na rodičovskej dovolenke.
· ZÓNA „T“– ( 10 – 17 rokov )
Turistika pre „teenegerov“, príprava na branno-turistický pretek, pobyty na chate, starostlivosť
o Lesopark Ramža.
Vedúca útvarov:
Mgr. Sylvia Tešlárová

· ŠAŠO – deti MŠ ( 5 – 6 rokov )
Šantenie a Športovanie, zábava,
hry, súťaže, maľovanie, tvorenie
· STONOŽKA – ( 6 - 10 rokov )
Pobyt v prírode, športové hry,
ochrana prírody
· STOLNÝ TENIS–(10–18 rokov)
· DARČEKOVO - (10 – 15 rokov )

POČÍTAČOVÉ KRÚŽKY:
POČÍTAČ PRE DIEVČATÁ –
( 6 – 12 rokov )
INTERNET KLUB –
( 8 – 18 rokov )
WARCRAFT PC –
( 10- 15 rokov )
KLUB STRATEGICKÝCH HIER – ( 11

Objaviteľ jaskyne
v Červínkovej knihe
Počas Dní mesta
Dobšiná a 16.ročníka
Turíčnych sviatkov
bola pokrstená kniha
s názvom Objaviteľ.
Autorom tejto publikácie je Jozef Červínka,
spisovateľ a novinár.
Kniha je venovaná objaviteľovi Dobšinskej
ľadovej jaskyne Ing.
Eugenovi Ruffínymu.
ozef Červínka prežil detstvo
v Dobšinej a pozná ľudí
a okolie mesta. Pri tvorbe knihy
čerpal z kroniky mesta, historických listín, ako aj z rozprávania
najstarších obyvateľov mesta.
V knihe zachytáva Ruffínyho
detstvo, študentské roky, jeho
úspechy a neúspechy. Opisuje
jeho lásky, aj stretnutie s grófom
Jurajom Andrássym. V rokoch
1872 až 1895 viedol Ing. Ruffíny
dvojročnú odbornú banskú školu. Bez nároku na odmenu sám

J

prednášal odborné predmety.
Diplomy banských dozorcov tu
získalo 128 baníkov, ktorí svoje
vynikajúce vedomosti uplatnili
nielen v Dobšinej, ale aj v iných
banských oblastiach i v cudzine.
Ing. Eugen Ruffíny dostal za
zásluhy a rozvoj baníctva titul
Banský radca. Andrássyovci boli
na Gemeri majiteľmi baní a hút.
Gejza Andrássy ponúkol Ruffínymu, aby sa stal ich riaditeľom.
Ten však jeho ponuku odmietol
so slovami: „Tých niekoľko
rokov, čo budem ešte aktívne
pracovať, chcem pracovať pre
moje mesto Dobšinú, dokončiť
to, čo som začal. Ďakujem pán
gróf za vašu ponuku“. Ruffínyho hviezda začala svietiť
v Dobšinej a v nej aj zhasla. Jeho
rakva bola zabalená v baníckej
zeleno - čiernej zástave.
Ak budete mať trocha času a na
prechádzke zablúdite na mestský cintorín, zastavte sa pri jeho
hrobke a položte tam kytičku,
veď si to zaslúži.
-Burg-

– 15 rokov)
DOBRODRUŽSTVÁ HARRYHO POTTERA – ( 6 – 9 rokov )
Práca s počítačom, využívanie
Internetu, počítačové hry, zapájanie sa do infovekových a internetových súťaží.
· KRÚŽOK LIŠIAČIK –
( 6 - 10 rokov )
Pre milovníkov hádaniek, krížoviek a riešiteľov sudoku, spoločenských hier, scrable.
Vedúca útvarov:
Mgr. Lucia Ďuránová

sedlanie koňa.
Vedúci útvaru:
p. Ľudovít Lach
· ŠACHOVÝ KRÚŽOK –
(10- 18 rokov )
pravidlá hrania, šachové turnaje
NEMECKÝ JAZYK –
( 6 – 12 rokov )

MLADÝ PARLAMENT –
(14 – 20 rokov )
Práca s mládežou, detské práva,
pomoc pri podujatiach, vlastná
činnosť podľa výberu.
Vedúca útvaru:
p. Anna Gömöriová
· JAZDECKÝ KRÚŽOK –
(10 – 18 rokov )
Základné pravidlá výcviku a chovu koní, sed jazdca, sed jazdca
v kroku, v kruhu a v kluse, a tiež aj
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Dobšinská

AMATÉRSKA
RALLYE

rganizátorský tím pretekov
automobilov do vrchu „Dobšinský kopec“ sa po niekoľkoročnej prestávke opäť rozhodol
zorganizovať s podporou mesta
Dobšiná a dobšinských kamionistov na konci prázdnin populárnu
Dobšinskú amatérsku rallye ako
súčasť vyhodnotenia jubilejného
25. ročníka pretekov automobilov

O

do vrchu Dobšinský kopec.
Pretek sa po trojročnej odmlke
uskutočnil dňa 30. augusta 2008
(v sobotu) ako piaty ročník. Štart
do prvej etapy bol o 10:00 hod.
v poradí: cyklisti, motokrosári,
osobné automobily a na záver ťahače.
Pretekalo sa na trati o celkovej
dĺžke cca 4,3 km na asfaltovom

1. kategória - BICYKLE (10-11 roční)
Por. číslo

Št. číslo

Jazdec

Súť. bicykel

Bydlisko

1.

2.

Tomáš Slivenský

LEADER FOX

Dobšiná

2.

1.

Monika Kolláriková

KELLYS

Dobšiná

3.

3.

Dáša Liptáková

FOX

Dobšiná

1. kategória - BICYKLE (12-13 roční)
Por. číslo

Št. číslo

Jazdec

Súť. bicykel

Bydlisko

1.

11.

Adrián Švejkosvký

ADMIRAL

Dobšiná

2.

14.

Zuzana Horňáková

KELLYS QARTZ

Dobšiná

3.

12.

Štefan Kišš

CTM ZEPHYR MTB

Betliar

1. kategória - BICYKLE (14-15 roční)
Por. číslo

Št. číslo

Jazdec

Súť. bicykel

Bydlisko

1.

23.

Lukáš Kostka

GIANT MTB

Dobšiná

2.

21.

Martina
Leskovjanská

KELLYS SALAMANDER DSC

Dobšiná

3.

22.

Pavel Hronec

DEMA BOREDYRT

Vlachovo

september 2008

povrchu a celkove sa do všetkých
kategórii prihlásilo 54 súťažiacich jednotlivcov alebo posádok.
Aj tento počet /najmä 14 ťahačov/
presvedčili organizátorov, že takáto amatérska rallye má v Dobšinej
svoje opodstatnenie.
Súťažilo sa v týchto kategóriách:
1. kat. Bicykle (10-11 roční)
Bicykle (12-13 roční)
Bicykle (14-15 roční)
2. kat. Motocykle
3. kat. Osobné automobily
4. kat. Ťahače
PRIEBEH SÚŤAŽE:
Súťaž začala hromadným štartom
pretekárov „kategórie 1“ pred Kultúrnym domom do I. cyklistickej
etapy na trase Námestie Baníkov
– Lesopark Ramža, kde sa uskutočnila II. etapa formou individuálnych súťaží.
Motocyklisti absolvovali organizovaný presun v doprovode riaditeľského vozidla do Lesoparku Ramža, kde súťažili na motokrosovej
trati.
Pretekári „kategórie 3 a 4“ absolvovali dve etapy rýchlostných skúšok
v nasledovnom poradí:
I. etapa: RS1 – Námestie Baníkov
RS2 – Tri Ruže
RS3 – ul. SNP (paralelný šprint)
II. etapa: RS4 – Námestie Baníkov
RS5 – Tri Ruže
RS6 – ul. SNP (paralelný
šprint)

skykopec.sk. Pre jazdcov a divákov bola po absolvovaní náročných
rýchlostných skúšok, pripravená
malá motoshow s autogramiádou
a bohatou tombolou /vyše dvadsať
cien/ od sponzorov, za čo im patrí
naše srdečne poďakovanie.
Po vyhlásení víťazov V. ročníka
Dobšinskej amatérskej rallye bolo
v Kultúrnom dome pripravené vyhodnotenie 25. ročníka Dobšinského kopca pod názvom „Posledné tankovanie“, ktoré vyvrcholilo
motoristickou diskotékou. Počas
diskotéky prebiehali rôzne súťaže
a tak sa tankovanie pretiahlo až do
skorých ranných hodín.
Záverom mi dovoľte konštatovať,
že máme za sebou jedno z ďalších
úspešných motoristických podujatí
v našom meste. Aj preto patrí poďakovanie vedeniu mesta Dobšiná
na čele s primátorom p. Horníkom.
Naše poďakovanie patrí všetkým
tu nemenovaným usporiadateľom,
kuchárom, obsluhe v KD, vedúcej
Domu kultúry, zvukárom a proste
všetkým tým, ktorí sa akoukoľvek
formou podieľali na tomto podujatí. Osobitné poďakovanie patrí
dobšinským kamionistom, ktorí
pritiahli nebývalý počet svojich
známych a tým veľmi zatraktívnili
tento V. ročník Dobšinskej amatérskej rallye pre divákov.
Dúfam, že aj nasledujúci rok 2009
bude pre automobilový šport v Dobšinej tak úspešný ako bol tento

Podrobnejšie výsledky sú uvedené
na webovej stránke ww.dobsin-

Ján Kuchár, zástupca RP

Por. číslo

Št. číslo

Jazdec

Súťažný
motocykel

Bydlisko

RS 1
(min:sec)

RS 2
(min:sec)

Výsl. čas
(min:sec)

1.

Tomáš Oravec

KAWASAKI FK KY 125

Dobšiná

02:30,1

02:35,4

05:14,5

2.

Matúš Čuchran

KAWASAKI FK 450 X2

Dobšiná

04:15,0

02:50,8

07:05,7

František
Mišanko

HONDA XR 650

Dobšiná

03:59,9

neštart.

3. kategória - OSOBNÉ AUTOMOBILY - absolútne poradie
Por. číslo

Št. číslo

Jazdec
Automobil

Bydlisko
Trieda

RS 1
(min:sec)

1.

RS 2
RS 3
RS 4
(min:sec) (min:sec) (min:sec)

RS 5
(min:sec)

RS 6
(min:sec)

Výsl. čas
(min:sec)

14.

Jozef DOBIS
Škoda Fabia

Revúca
nad 1600 cm3

00:50,1

00:19,0

00:13,0

00:46,7

01:13,0

00:12,2

04:34,0

2.

23.

Jozef HUDÁK
Š Fabia 1,9TDI

Dobšiná
nad 1600 cm3

00:47,5

00:21,0

00:13,1

00:45,5

01:14,0

00:13,0

04:34,1

3.

25.

František FUSKO
WW PASSAT 1,9 TDI

Dobšiná
nad 1600 cm3

00:50,3

00:19,0

00:12,8

00:46,5

01:19,0

00:12,6

04:40,2

RS 5
(min:sec)

RS 6
(min:sec)

Výsl. čas
(min:sec)

4. kategória - ŤAHAČE
Por. číslo

Št. číslo

1.

112.

2.
3.

Jazdec
Automobil

Bydlisko

RS 1
(min:sec)

RS 2
RS 3
RS 4
(min:sec) (min:sec) (min:sec)

Ján KIRSCHNER
Volvo FH 450

Dobšiná

01:08,6

01:41,0

00:16,4

01:02,6

01:36,0

00:15,8

06:00,3

114.

Milan ORAVEC
Volvo

Dobšiná

01:09,4

01:41,0

00:17,3

01:04,9

01:39,0

00:15,8

06:07,4

108.

Peter HUDÁK
Scania 580 164L

Dobšiná

01:13,1

01:36,0

00:17,0

01:14,8

01:44,0

00:16,6

06:21,5

TÉMA

2. kategória - MOTOCYKLE
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amatérska rallye

T. Fusko pokračuje
v dobrých výkonoch
Po výborných výkonoch z predchádzajúceho
preteku v Bánovciach sa Tomáš Fusko presunul
dňa 16.-17.08.2008 na jednu z najrýchlejších
tratí na Slovensku, do Čierneho Balogu, s cieľom pokračovať v nasadenom tempe, upevniť
vedúcu pozíciu v triede A -1400cm3 a zároveň
si vylepšiť postavenie v skupine A.
Sobotný pretek bol sprevádzaný miernym
dažďom, ktorý udržiaval trať neustále mokrú.
V daných podmienkach sa Tomáš Fusko cítil
na trati veľmi dobre, a to aj napriek problémom v jednej zákrute. Našťastie to bola len
tréningová jazda. Aj napriek tejto kolízií dokázal zajazdiť v prvej súťažnej jazde čas 3:32,364,
ktorý ho vyniesol na prvé miesto vo svojej triede, s náskokom 0,19 sekundy na Marcela Lídla
jazdiaceho na Škode Fábia v rovnakej triede.
Na druhú jazdu sa počasie mierne vylepšilo
a trať začala výrazne schnúť. Tomáš zrýchlil
približne o 0,16 sekúnd. Po sobotňajších súťažných jazdách skončil Tomáš Fusko v skupine
A na krásnom 3. mieste a svoju triedu 1400cm3
vyhral s časom 6:50,028. Jeho otec, manažér
a hlavný mechanik v jednej osobe, Jozef Fusko,
mohol byť spokojný.
Do nedeľného preteku nastupoval Tomáš
optimisticky naladený s vidinou dosiahnutia
pekného výsledku. Veď mu prišlo do dejiska
pretekov fandiť 15 fanúšikov z Dobšinej. Za
slnečného počasia, na suchej vozovke to bolo
vidieť, že Tomášova Škoda Felícia je dobre
nastavená a pripravená zajazdiť ešte lepšie
časy ako v sobotu. Po prvej súťažnej jazde si
polepšil o 0,28s. V druhej bol ešte rýchlejší, jeho
čas 3:02,636 ho upevnil na 1. mieste v triede
A-1400cm3. Celkovo s časom 6:07,547 a priemernou rýchlosťou 128km/hod., skončil Tomáš
Fusko na 3. mieste v skupine A. Na prvého
jazdca Igora Drotára jazdiaceho na Škode Octávia WRC bola strata 0,44s. Tomáš si takto dal
aj pekný darček k 18-tke. Gratulujeme.
Vlado Václavík

NOVINY
dobšinské
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