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Krízové situácie Krízové situácie 
si preverili si preverili 
priamo v praxipriamo v praxi

Z príležitosti ,,Dňa 
mestskej samosprávy“ 
pripravila MsP Dobšiná 
a OOPZ  Dobšiná pre 
širokú verejnosť, deti 
MŠ, žiakov ZŠ, ŠZŠ, 
študentov Gymnázia 
a SOU v Dobšinej , Deň 
bezpečnostných a zá-
chranných zložiek 

pokračovanie na strane  2

Rok 2008 prináša významné jubileum pre našu 
školu -  30. výročie jej založenia. Za 30 rokov 
svojho fungovania vychovala mnoho žiakov, 
zamestnala veľa pedagógov, stála pri rôznych 
udalostiach a stala sa dôležitou inštitúciou pre 
celé okolie.  

30. výročie ZUŠ30. výročie ZUŠ
bude plné bude plné 
kultúrnych podujatíkultúrnych podujatí

1978 - 20081978 - 2008 II. majstrovstvá Európy
furmanov v Dobšinej

V čísle aj avíza na vianočné 
akcie a oznamy v Dobšinej

BONITÁCIA STÁDA
chovných kobýl  v Stredisku
chovu koní v Dobšinej    

dobšinskédobšinské

Deň Deň 
záchranárskych záchranárskych 
zložiek v Dobšinejzložiek v Dobšinej

Akcia sa uskutočnila dňa 
24. septembra na Námestí 

baníkov so začiatkom o 10.00 hod. 
a zúčastnili sa jej tieto zložky:  
FALCK -  záchranný systém Rož-
ňava, Horská záchranná služba 
Slovenský raj, Hasičský a zá-
chranný zbor Rožňava, Obvodné 
oddelenie PZ Dobšiná, OR PZ 
Rožňava – oddelenie kynológie 
a MsP Dobšiná.
Myšlienkou podujatia bolo ukázať 
v praxi súčinnosť jednotlivých zlo-
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Pracovníkmi MsP bolo počas výko-
nu služby  zaznamenané nasledov-
né porušenie  zákona a Všeobecné-
ho   záväzného  nariadenia  mesta:

§ 22 - na úseku bezpečnosti a plynulosti  
v cestnej  premávke – zistených 15 priestup-
kov,  13 riešených na mieste v blokovom kona-
ní, 1 pohovorom a 1 odovzdaný Polícii. Jednalo 
sa o 14 priestupkov porušenia zákazových 
značiek a v 1 prípade o jazdu bez VP po požití 
alkoholu a následné poškodenie oplotenia                                                                                           

§ 24 - priestupky na úseku podnikania - prí-
slušníkmi boli vyhľadané 4 priestupky. Jednalo 
sa o neoprávnený výkon obchodnej činnosti na 
území meste .   
           
§ 30 - na úseku ochrany pred alkoholizmom 
- vyhľadaný 1 priestupok Jednalo sa o prípad 
umožnenia požitia alkoholu mladistvej osobe.

§47 - na úseku verejného poriadku- 6 
priestupkov, vyhľadané 4, oznámené 2.  
Jednalo sa o  prípad rušenia  nočného kľudu 
hádkou medzi druhmi, rušenia nočného kľudu 
pod  vplyvom alkoholu, 3 prípady budenia 
verejného pohoršenia opitými osobami.

§49 - proti občianskemu spolunažívaniu – 3 
priestupky oznámené od občanov. Jednalo 
sa o 2 prípady narušovania občianskeho 
spolunažívania drobným ublížením na zdraví  
a o prípad narušovania občianskeho spolunaží-
vania medzi bývalými druhmi.                                                                           

§ 50- proti majetku-10 priestupkov, 6 
boli  oznámené od občanov a 4 vyhľada-
né.  Jednalo sa o prípad krádeže  masti 
a kukurice v potravinách, rozbitie okna 
gaštanmi,  krádeže zajacov, rozbitie okien, 
krádež alkoholu z pivnice, krádež zábra-
ny,  krádež mobilu a krádež televízora.                                                                                         
                                                                                        
Porušovanie VZN mesta

VZNč.50  -  trhový poriadok- zistený 1 priestu-
pok, kde  osoba vykonávala predaj jatočného 
mäsa na    ulici z auta  
                    
VZN č.70 -  o odpadoch – zistené 3 priestupky, 
jednalo sa  o 2 prípady ukladania odpadu 
mimo zberných nádob a ponechanie vraku 
auta na                      verejnom priestranstve                            

VZN č.85 - o chove a držaní psov,- zistený 1 
priestupok  kedy majiteľ nezabezpečil psa           
ktorý je v šetrení.

VZNč.100- o vytváraní a ochrane verej-
ného poriadku a životného prostredia 
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Deň záchranárskych Deň záchranárskych 
zložiek v Dobšinejzložiek v Dobšinej
dokončenie zo strany 1.

pokračovanie na strane  3

žiek. Otvorili ju náčelník MsP Mi-
chal Gergoš  a riaditeľ OOPZ  Mjr. 
Mgr. Milan Petrigáč. Prítomných 
oboznámili s činnosťou jednotli-
vých zložiek. Potom nasledovala 
praktická ukážka prenasledo-
vania ozbrojeného páchateľa na 
odcudzenom  motorovom vozidle 
príslušníkmi OO PZ a MsP. 
Zastavenie vozidla „zastavovacím 
pásom“ , havária vozidla a násled-
né prenasledovanie unikajúceho 
páchateľa psovodmi oddelenia 
kynológie OR PZ. Ďalej hasenie 
havarovaného vozidla , vyproste-
nie osôb z vozidla  príslušníkmi 
HZZ a poskytnutie pomoci zra-
neným osobám z vozidla FALK  
záchr. systémom a odvoz rane-
ných. Páchateľ pri úteku a počas 
prenasledovania použil streľbu, 
čo bolo zážitkom pre prítomných. 
Ukážky činnosti záchrany osoby 
v nedostupnom teréne a presun 
zranenej osoby pomocou lanovky 
ukázala aj HZS. 
Najväčším zážitkom pre všetkých 

prítomných bola činnosť  psovo-
dov OR PZ, ktorí predviedli cviky 
poslušnosti za pohybu ako aj na 

mieste, taktiež ukážky zadržania 
páchateľa s rukojemníkom, či vo 
vozidle. Na záver si všetci prítom-
ní mali možnosť zblízka prezrieť 
výstroj, výzbroj a techniku 
zúčastnených zložiek.
 Akcia mala pozitívny ohlas tak 

u detí ako aj verejnosti  a splnila 
svoj zámer.  Chcel by som touto 
cestou poďakovať  všetkým 

zúčastneným zložkám ,taktiež 
Rišovi Šoltésovi za pomoc pri 
ukážke prenasledovania  vozi-
dla a Mariánovi  Košútovi za 
poskytnutie vraku pre hasičov.

Michal GERGOŠ 

Z príležitosti „Októbra – mesiaca úcty 
k starším“ usporiadala Miestna organizácia 
Jednoty dôchodcov na Slovensku slávnost-
nú schôdzu, na ktorú pozvala i jubilujúcich 
členov, ktorí v kalendárnom roku 2008 do-
vŕšili 60 a viac rokov. Slávnostná schôdza 
sa uskutočnila 16. októbra v priestoroch 
Kultúrneho domu v Dobšinej. Prítomných 
svojim pekným programom pozdravili deti 
z detského folklórneho súboru Gemerčatá. 
Sála KD bola zaplnená. Veríme, že prítomní 
členovia prežili príjemné popoludnie.

Výbor MO

Pri príležitosti Mesiaca úcty k starším a zároveň životného 
jubilea občanov Mesta Dobšiná, ktorí v roku 2008 dovŕšili 
65,70,75,80,85,90,95 rokov (107 občanov) sa dňa 23. októb-
ra 2008 uskutočnila malá slávnosť. Primátor mesta Karol 
Horník prijal jubilantov v obradnej sieni mestskej radnice, 
kde sa k nim prihovoril, osobne im zablahoželal a odovzdal 
malý darček. V príjemnej atmosfére sa na podujatí osobne 
zúčastnilo 59 jubilantov. Svojim vystúpením ich pozdravi-
li dlhoročné členky Zboru pre občianske záležitosti mesta 
a deti z detského folklórneho súboru Gemerčatá. Veríme, že 
sme potešili jubilantov a prispeli sme k spestreniu ich všed-
ných dní. Ďakujeme všetkým, ktorí prispeli k peknému prie-
behu slávnosti.                                                                                    -ZPOZ-

Prišli aj GemerčatáPrišli aj Gemerčatá Uctil si ich aj primátorUctil si ich aj primátor

OKTÓBER - mesiac úcty k starším
Prihováram sa krát-
kym veršom, ktorý sa 
v úcte pokloní.
Prianie zdravia, šťas-
tia v žití vašom, nech 
o vaše srdcia zazvoní.

Keď sa pominú letné dni a znenazda-
nia prichádza chladnejší október, 

len tíško hľadíme okolo seba, čo sa to 
v prírode deje. Tá začne hýriť najkrajší-
mi farbami –zlatožltá, červená, hnedá. 
Tak nejako sa i človeku míňa rôčik za 
rôčkom. Starnutie prichádza pomaly, 
nenápadne – tak, ako sa končí leto 
a začína sa jeseň. Nedá sa tomu vyhnúť. 
Sem-tam niečo zabolí, objaví sa vráska, 
obelejú vlasy..., až nastane jeseň života.  
V tomto období si všetci viac uvedomu-
jeme, že v dnešnom uponáhľanom svete 

by sme mali venovať viac pozornosti na-
šim rodičom, starým rodičom. Povedať 
im denne zopár milých slov, pohladiť 
ubolené ruky, vypočuť si ich starosti, 
radosti. Nemali by sme zabúdať na nich. 
Na tých, ktorí nám vytvorili podmien-
ky pre život, ktorí nás vychovali, na 
všetkých tých, ktorí už začali žiť jeseň 
svojho života, na ľudí starších ako my. 
Uctime si ich, pretože úcta k starším je 
prirodzená vlastnosť každého vychova-
ného človeka. Prejavujme ju každý deň, 
po celý rok – nie iba v októbri.           -AM-
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Výstava GEMER-EXPO 0́8

v meste – zistených 6  priestupkov.                                                                                        
Jednalo sa o 2 prípady  v zm. § 2/2  znečisťova-
nia lavičiek  o 4 prípady  v zm.§16/3 požívanie 
alkoholu na verejnom priestranstve
Celkovo bolo za hodnotené obdobie zazna-
menaných 33 priestupkov. Z toho 14 bolo 
oznámených od občanov, 37 bolo vyhľadaných 
príslušníkmi . Riešených na mieste blokovo 
bolo 36 priestupkov a 4 pohovorom. Odložené 
boli 4 priestupky, z ktorých 3 spáchala osoba 
maloletá a 1  skutok objasňoval iný orgán . 
Ďalej  3 prípady boli odovzdané, z toho 2 po-
dozrenia z trestného činu a1 dopravná  nehoda 
pod vplyvom alkoholu a bez VP. V 4 prípadoch 
je vykonávané objasňovanie v lehote.
Ďalej v 10 príp. neznámeho  priestupku bol 
páchateľ zistený  a v 24 príp. bol páchateľ  
prichytený na mieste skutku . Osoby  mladistvé  
spáchali 5 priestupkov a maloleté 3 priestupky.  
Pomocou kamerového systému bolo zistených 
19 priestupkov na úseku dopravy a proti 
verejnému poriadku. Pomocou kamerového  
systému bolo taktiež  zistené zranenie podna-
pitej osoby, ktorá spadla a poranila si hlavu, 
hliadka privolala RZS

Michal  GERGOŠ, náčelník MsP

dokončenie zo strany 2.
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V dňoch 9. – 11. októbra 
2008 sa v priestoroch 

Obchodného a kultúrneho 
centra v Rožňave konal 6. 
ročník výstavy GEMER EXPO, 
ktorého organizátorom boli 
Únia Slanej a Rimavy, mesto 
Rožňava a Združenie turizmu 
Slovenský kras.

Výstavné expozície boli zamerané 
na prezentáciu prírodných, kul-

túrnych, historických, etnografi c-
kých, gastronomických, športo-
vých, rekreačných a iných aktivít 
slovenskej a maďarskej časti Eu-
roregiónu Slaná – Rimava. 
Svojou výstavnou expozíciou sa 
na  výstave GEMER EXPO pre-
zentovalo i Združenie na rozvoj 
turizmu v mikroregióne Dobši-
ná. Návštevníkov výstavy, ktorí 
boli rôznych vekových kategórii 
(žiaci a študenti rožňavských 

škôl, stredná generácia, ale 
i občania staršej vekovej kategó-
rie) zaujímali rôzne informácie 
z oblasti turizmu a cestovného 
ruchu. Mladšiu a strednú gene-
ráciu v našom výstavnom stánku 
obzvlášť upútal plagát s informá-
ciou o konaní Majstrovstiev Eu-
rópy furmanov, ktoré sa konali 
práve v čase konania tejto výstavy 
(11.10.2008) v Dobšinej, iní sa 
zasa pristavili  a obdivovali ľudo-
vý kroj z rázovitej obce Rejdová 
a účastníci staršej vekovej kate-
górie zasa nostalgicky spomínali 
na časy prežité v rôznych častiach 
mikroregiónu Dobšiná. Propa-
gačné a prezentačné materiály, 
knižné spracované materiály 
o významných osobnostiach pô-
sobiacich v mikroregióne priblí-
žili účastníkom výstavy prírodné 
krásy a pozoruhodnosti, krajinné 
hodnoty, folklór, možnosti špor-
tového a kultúrneho vyžitia, kto-
ré mikroregión Dobšiná svojim 
návštevníkom ponúka. 

Združenie na rozvoj turizmu 
v mikroregióne Dobšiná  

Nové ihrisko v Dobšinej
V areáli Základnej školy E. Ruf-

fínyho v Dobšinej sa v mesiaci 
október 2008 ukončila montáž 
viacúčelového ihriska. V rámci imple-
mentácie projektu sa na ploche cca 
800 m2   upravil terén, vykonala sa 
pokládka umelého trávnika a samot-
ná montáž viacúčelového ihriska. Ih-
risko spĺňa predpoklady pre športové 
vyžitie občanov mesta v športových 
disciplínach futbal, volejbal, tenis.  
Tento projekt fi nančne podporili Úrad 
vlády SR a Nadácia SPP, výška nená-
vratného fi nančného príspevku na re-
alizáciu projektu je 1 200 000,-Sk.

- MsÚ -
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Mesto Dobšiná 
vás srdečne
pozýva na

Mikulášsky
jarmok ´08
ktorý sa uskutoční  
5.decembra 2008

od 9.00 hod. 
na Námestí baníkov

Areál ľadovej jaskyne v novom šateAreál ľadovej jaskyne v novom šate
Objekt Dobšinskej ľadovej 

jaskyne patrí medzi jaskyne, 
ktoré majú veľkú návštevnosť. 
V súčasnej dobe je vstupný 
objekt do jaskyne vyriešený bez 
možnosti zásobovania pitnou 
vodou a teda aj bez odkanalizo-
vania. Návštevníci prichádza-
júci k jaskyni  majú k dispozícii 
suché hygienické zariadenie, 
ktoré nezodpovedá súčasným 

podmienkam.
V navrhovanom riešení sa uvažu-
je s vybudovaním nových hygie-
nických zariadení. V objekte bude 
umiestnená čistička odpadových 
vôd. Do objektu bude privedená 
pitná voda z vodojemu  cez čer-
paciu stanicu, ktorá ju vytlačí 
až k miestu spotreby. Uvažuje 
sa s maximálnou návštevnosťou 
1000 návštevníkov za deň. Okrem 

objektu hygienických zariadení sa 
ďalej bude riešiť vstup do jaskyne, 
prístrešok, prístupový chodník, 
vodovod a čerpacia stanica, vodo-
jem. Stavba nebude mať negatívny 
vplyv na životné prostredie, práve 
naopak, dôjde k odstráneniu ne-
vyhovujúceho stavu a skultúrne-
niu prostredia v okolí jaskyne. 
Dobudovanie areálu Dobšinskej 
ľadovej jaskyne sa začalo v ro-

ku 2008 a má byť dokončené do 
konca roku 2010. Do ukončenia 
stavby má byť jaskyňa v letnom 
období pre návštevníkov otvorená 
len v mesiacoch júl a august.
Prajeme investorovi, aby sa stav-
ba zrealizovala v plánovaných ter-
mínoch, aby návštevnosť v našom 
Slovenskom raji z tohto dôvodu 
nebola nižšia ako doteraz.

František NOVOTNÝ



Prvá dekáda mesiaca október bola pre pracovníkov Strediska 
chovu koní Dobšiná, ktoré  je súčasťou Lesov SR, š.p., OZ Revúca, 
rušná. V priebehu štyroch dní tu prebehli skúšky mladých kobýl, 
bonitácia chovného stáda kobýl a Majstrovstvá Európy furmanov. 
Odborná komisia menovaná ministrom pôdohospodárstva SR 
tu najprv v priebehu 2 dní hodnotila výkonnostné skúšky kobýl 
a posudzovala úroveň chovu chladnokrvných koní chovaných 
v Dobšinej a na Veľkej Lúke pri Muráni.
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Stredisko chovu koní v Dobšinej

Bonitácia chovného 
stáda kobýl

Pred zaradením do pleme-
nitby musí každá z mla-

dých kobýl absolvovať neľahké 
skúšky, pozostávajúce z hodno-
tenia exteriéru, charakterových 
vlastností a musí preukázať 
spoľahlivosť v ťahu. Až po tejto 
náročnej skúške je zaradená 
do reprodukcie a pripravuje sa 
na svoje materské povinnosti. 
Skúšky absolvovalo osem kobýl 
a všetky boli hodnotené veľmi 
dobre.
   Na druhý deň prebehla pred 
očami odbornej i laickej verej-
nosti bonitácia chovného stáda. 

Hodnotí sa úplne všetko – od 
najnepodstatnejších detailov až 
po dôležité exaktné ukazovatele 
úrovne chovu.
Teda od celkového vzhľadu are-
álu, čistoty vonkajšieho i vnú-
torného prostredia, oblečenia 
personálu, úrovne prevádzania 
a kultúry vystupovania až po 
hodnotenie dôležitých zootech-
nických ukazovateľov ako kon-
dičný stav zvierat a reprodukčné 
ukazovatele.
    Pred komisiu boli predvedené 
plemenné žrebce a kobyly aj so 
svojím potomstvom.

Bonitačná komisia konštato-
vala, že typová a exteriérová 
skladba predvedených zvierat 
je vyrovnaná, na dobrej úrovni 
a celá bonitácia bola veľmi dobre 
pripravená.
Celková úroveň chovu bola hod-
notená pozitívne a bolo vyslovené 
poďakovanie za jeho prezentáciu 
na chovateľských podujatiach 
v SR v priebehu celého roka.
Stredisko chovu koní sa zao-
berá chovom chladnokrvných 
koní plemena norik muránskeho 
typu. Cieľom chovu je produkcia 
kvalitných, ľahkoovládateľných 

koní, použiteľných v lesnej pre-
vádzke, poľnohospodárstve, 
agroturistike a produkcia ple-
menných žrebcov a kobýl pre kra-
jinský chov.
    Chovu boli udelené najvýznam-
nejšie chovateľské uznania -  bol 
uznaný za šľachtiteľský chov, za 
génovú rezervu norika murán-
skeho typu a chránený chov.
Kone z tohto chovu sa pravidel-
ne zúčastňujú na rôznych výsta-
vách, kde dosahujú popredné 
umiestnenia.

Ing. Vladimír ŠMELKO

Majstrami sú umelci, ktorí pozorujú svojimi vlast-
nými očami to, čo videl už pred nimi každý človek, 

ale oni dokážu nájsť krásu v tom, 
čo je pre ostatných ľudí príliš obyčajné

Rodin
ZUŠ Dobšiná oslávi 
30. výročie vzniku školy
Rok 2008 prináša významné 

jubileum pre našu školu 
-  30. výročie jej založenia. Za 30 
rokov svojho fungovania vycho-
vala mnoho žiakov, zamestnala 
veľa pedagógov, stála pri rôznych 
udalostiach a stala sa dôležitou 
inštitúciou pre celé okolie. ZUŠ 
v Dobšinej je jednou z nemnohých 
oáz, kde deti mesta a okolitých 
obcí mali možnosť zblízka načrieť 
do tajov umenia.

Základná umelecká škola v Dobšinej 
poskytuje mladej generácii možnosť 
rozvíjať svoj talent a nadanie v oblas-
ti hudobného, výtvarného a drama-
tického umenia. Pripravuje žiakov 
na štúdium na stredných i vysokých 
školách umeleckého a umelecko-pe-
gagogického zamerania. Filozofi a 
školy smeruje k  rozvíjaniu samostat-
nosti, tvorivosti, originalite  a rozví-
janiu nadania detí.

STRUČNÝ OPIS DEJÍN ŠKOLY
1964 - bol založený Hudobný kurz 
v Dobšinej, vyučoval Vladimír 
Smrek.
1966 - zriadená  elokovaná hudobná 
trieda ĽŠU Rožňava.
1977 - na návrh OŠ  v Rožňave bola 
založená v Dobšinej pobočka Ľudo-
vej školy umenia v Rožňave a začala 
pracovať pod vedením Vladimíra 
Smreka v troch odboroch. Počet žia-
kov v hudobnom odbore bol 59, vý-
tvarnom 29, literárno dramatickom 
19. Vyučovalo sa v spoločenských 
miestnostiach, voľných triedach 
a kabinetoch ZDŠ. V roku 1978 boli 
renovované priestory školy. Škola 
vlastnila 3 pianína, 3 akordeóny, 
gitaru, zobcové fl auty, zvonkohry, 
Výtvarný odbor postupne dostal ma-
liarske stojany a potreby pre svoju 
prácu.
1978 - pobočka ĽŠU v Dobšinej sa 
dňom 1. septembra  zmenila na sa-

mostatnú ĽŠU pod vedením riaditeľa 
školy Vladimíra Smreka. V  roku 1984 
bola Ľudovej škole umenia v Dobši-
nej odovzdaná budova zakúpená pre 
účely  školy na Novej ulici č. 793.
1991 - bola škola premenovaná na 
základnú umeleckú školu. V šk. roku 
1993/94 sa počet pedagógov znížil 
na dvoch, počet žiakov klesol na 46. 
Hrozil zánik školy. Dňa 29. augusta 
1994 zomrel vo veku 52 rokov dlho-
ročný riaditeľ a zakladateľ Základnej 
umeleckej školy v Dobšinej Vladimír 
Smrek. Odbor školstva v Rožňave 
vymenoval za riaditeľku ZUŠ pani 
Eleonóru Kerekešovú. Počet učite-
ľov za zvýšil na päť, počet žiakov na 
85. V roku 1998/99 sa p. riaditeľka  
rozhodla vzdať svojej pozície, na 
miesto riaditeľky školy bola menova-
ná doteraz externe pôsobiaca učiteľ-
ka Mgr.Jana Krišáková. Počet žiakov 
sa zvýšil na 150. 
1992 - prešla škola pod zriaďovateľa 

Mesto Dobšiná ako škola bez právnej  
subjektivity.
Od vzniku školy tu pôsobilo celkovo 
28 učiteľov. Najdlhšie pôsobiacou 
učiteľkou je Eleonóra Kerekešová, 
ktorá nastúpila pred 26 rokmi a na 
škole pôsobí dodnes nepretržite. Ďa-
lej to je Mgr.Jana Krišáková, súčasná 
riaditeľka školy, ktorá na škole učí 
25 rokov. Bývalý riaditeľ riadil školu 
17 rokov a 13 rokov na škole pôsobí 
Mgr.Jurina Šmelková a Karol Kún. 
Ostatní učitelia učili 1 až 9 rokov, 
niektorí len dočasne zastupovali.

PODUJATIA K 30. VÝROČIU 
ŠKOLY:
27.11.2008 o 16.00– kultúrny dom 
- verejný koncert, slávnostná akadé-
mia, v ktorej vystúpia žiaci hudobné-
ho a iterárno-dramatického odboru
26.11. – 3.12. – obradná sála MsÚ 
– výstava prác bývalých žiakov VO 
študujúcich na umeleckých školách.



Vrcholom náročného týždňa 
boli druhé Majstrovstvá Eu-
rópy furmanov,ktoré  sa usku-
točnili v sobotu 11. októbra 
2008 v priestoroch žrebčína 
v Dobšinej. 
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II. majstrovstvá EurópyII. majstrovstvá Európy
furmanov v Dobšinejfurmanov v Dobšinej

Vrcholom náročného týždňa boli druhé 
Majstrovstvá Európy furmanov,ktoré  

sa uskutočnili v sobotu 11. októbra 2008 
v priestoroch žrebčína v Dobšinej. Hlavný or-
ganizátor a zároveň najväčší chovateľ chlad-
nokrvných norických koní v strednej Európe 
- revúcky Odštepný závod (0Z)  Lesy SR, š.p., 
privítal v priestoroch žrebčína v Dobšinej 
okrem domácich súťažiacich aj reprezentan-
tov Česka, Maďarska a Poľska. Na poslednú 
chvíľu odriekli účasť pre zranenie svojich koní 
nemeckí a rakúski furmani. Na majstrovstvá 
sa kvalifi kovali furmani , ktorí počas celej 
sezóny 2008 získali najlepšie   umiestnenia vo 
furmanskej lige. Všetky záprahy sa predviedli 
v krásnych postrojoch.
Furmani a ich kone súťažili v 3 disciplínách 
- prvou bol furmanský slalom s vozom ,ktorý 
sa skladal z dvoch kôl a do hodnotenia sa za-
počítal výsledok z toho kola,ktoré absolvoval 
furman rýchlejšie. Súčasťou slalomu boli  te-

rénne prekážky ako výjazd a zjazd z kopca, 
mostík, slalom, „účko“, prejazd cez suchú 
priekopu, prejazd lesíkom a cúvanie. Dru-
hou disciplínou bola práca s drevom. V tejto 
disciplíne museli súťažiaci preukázať takmer 
dokonalú ovládateľnosť dvojzáprahu , pri-
čom sa hodnotila  presnosť a rýchlosť práce 
s kladou .
  Treťou disciplínou bol takzvaný ,,silák,,. 
Táto disciplína bola najočakávanejšou súťa-
žou dňa. Víťazom tejto disciplíny sa stal fur-

man, ktorého kone potiahli na vzdialenosť 20 
metrov najväčšiu hmotnosť.
Fantastickú kulisu vytvorili diváci , ktorí sa 
prišli na toto podujatie pozrieť hádam z pol 
Európy. Celkovým víťazom sa stal Oskar 
Sněhota z Českej republiky, druhú priečku 
obsadil jeho krajan Jan Blizňák a na treťom 
mieste skončil Slovák Ján Debnár. Ich výkon 
sledoval aj minister pôdohospodárstva SR 
Stanislav Becík.
Súčasťou atraktívneho podujatia bol bohatý 

sprievodný program v podobe folklórneho 
súboru Lykovček z Revúcej,  Sokoliarov sv. 
Bavona z Banskej Štiavnice, nechýbali  stán-
ky s remeselnými výrobkami.  Lákadlom pre 
návštevníkov bola okrem voľného vstupu aj 
bohatá tombola. Spoluorganizátorom maj-
strovstiev, ktoré podporili početní sponzori, 
boli popri revúckom OZ, Lesov SR aj mesto 
Dobšiná a Zväz chovateľov koní Slovenska. 

Vlado VÁCLAVÍK

Lesy sú jedným z najväčších 
bohatstiev našej vlasti, sú 

jedným zo základných zložiek 
životného prostredia a tiež 
poskytujú zdroj dreva. Lesy 
ovplyvňujú a zlepšujú podnebie, 
vodné a pôdne pomery, vytvárajú 
prirodzené prostredie pre mnohé 
druhy rastlín, živočíchov a ich 
spoločenstiev a sú zdrojom zdra-
via a osvieženia obyvateľstva. 
Pre všetky tieto funkcie lesov je 
nevyhnutné chrániť lesný fond 

a zároveň sa sústavne a pláno-
vite starať o zveľaďovanie lesov, 
hospodáriť v nich.
Predzásobenie občanov palivovým 
drevom na zimné obdobie spôso-
bilo väčší záujem o tento tovar. 
Ceny plynu ovplyvnili aj dopyt po 
dreve.  Podľa slov konateľky Mest-
ských lesov, spol. s.r.o., Dobšiná, 
Ing. Vlasty Ruppovej  „ Mestské 
lesy Dobšiná obhospodarujú 
6526 ha lesa. Ich hlavnou úlohou 
je spracovanie kalamitného dreva 

ihličnatých porastov. Naše lesy 
boli napadnuté kôrovcom najmä 
v oblasti Čuntava a objavili sa aj 
na Pišli. Celoeurópsky problém 
– vysychanie lesov sa dotklo aj 
dobšinských lesov.“
Dozvedel som sa, že rubná doba 
buka je 130 rokov, že prebierky 
sa robia v dobe od 50 – 60 ro-
kov. Smrek potrebuje 80 rokov, 
aby bol vhodný na ťažbu. V roku 
2007 vyťažili 32 000 m3 ihlična-
tého kalamitného dreva a v roku 

2008 38 000 m3. Pre zaujíma-
vosť a porovnanie v rokoch 1964 
– 65 víchrica vylámala na Čunta-
ve 26 000 m3 ihličnatého dreva.
Na záver chcem poďakovať  pani 
Ing. Ruppovej za zaujímavý roz-
hovor a zaželať jej a celému kolek-
tívu veľa pracovných a osobných 
úspechov.  A nás občanov chcem 
poprosiť, aby sme naše lesy chrá-
nili a mysleli na ne nielen vtedy, 
keď potrebujeme palivové drevo. 

Pavol BURGER

Pohľad občana - aké budú naše lesy?Pohľad občana - aké budú naše lesy?
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Záujem o tvrdé listnaté palivové drevo rastie, 
možnosti sú však obmedzené

Upracme si pred domom!

Mnohé domácnosti v posled-
ných rokoch prešli na drevo 

ako najvýhodnejší zdroj vykuro-
vania. To sa automaticky prejavilo 
vo zvýšenom dopyte po dreve a to 
hlavne tvrdom listnatom palive, 
keďže  prevažná väčšina domác-
ností je vybavená práve technoló-
giou na spaľovanie takéhoto dre-
va. Kým napríklad v rokoch 2004 
a 2005 bolo odpredané obyvateľ-
stvu v priemere ročne okolo 200 
m3 listnatého palivového dreva, 
tak v roku 2007 to bolo už 1072 m3 
a v roku 2008 do tohto času je to 
takmer 1 100 m3, pričom skutoč-
ný záujem bol a je omnoho vyšší. 
Okrem formy priameho predaja 
bolo umožnené nachystať si palivo-
vé drevo aj v rámci samovýroby zo 
zbytkov dreva po ťažbách priamo 
v lesných porastoch. Takouto for-

mou bolo v roku 2004 poskytnuté  
okolo 1000 m3, v rokoch 2005 až 
2008 okolo 1800 m3 ročne.  Na-
proti tomu situácia v dopyte po 
ihličnatom palive je iná, pomerne 
stabilná a pohybuje sa na úrovni 
v priemere okolo 600 m3 ročne, 
plus nachystaná samovýroba  400 
m3 v priemere na rok. ML Dobši-
ná v snahe o čo najvyššie pokrytie 
dopytu po palivovom dreve hľadajú 
možnosti využitia predovšetkým 
tenšej hmoty z výchovných ťažieb 
a z vytriedeného dreva pri mani-
pulácii guľatinových sortimentov. 
Výchovné ťažby na listnaté pali-
vo sú už vykonané. Pri dôslednej 
manipulácii z rubných ťažieb je 
podiel takéhoto paliva veľmi níz-
ky a pri súčasnej výške listnatej 
ťažby ide iba o pár desiatok kubí-
kov. Drevinová štruktúra lesov 

obhospodarovaných ML Dobšiná 
hovorí jasne v prospech ihlična-
tých drevín v pomere asi 70% ih-
ličnatých a 30% listnatých. Z toho 
vyplývajú aj ťažbové možnosti. 
Situáciu v súčasnosti komplikuje 
ešte zdravotný vývoj v ihličnatých 
porastoch, ktoré sú vo veľkej miere 
postihované kalamitami vyvola-
nými abiotickými činiteľmi, ako je 
silný vietor, námraza a rovnako aj 
biotickými činiteľmi a hlavne pod-
kôrnym hmyzom. Ide o všeobecný 
jav tzv. hynutia smrečín, ktorým je 
už postihnuté takmer celé územie 
Slovenska aj okolitých krajín a ten-
to stav má narastajúcu tendenciu. 
Podľa Zákona o lesoch č. 326/2005 
Z. z. je každý vlastník a obhospo-
darovateľ lesa povinný spracovať 
v prvom rade takúto kalamitnú 
hmotu a zabrániť tak ďalšiemu roz-

širovaniu kôrovca. Ponuka listna-
tého dreva a osobitne palivového 
z ML Dobšiná je veľmi obmedzená 
a pokryť naďalej ešte narastajúci 
dopyt je jednoducho nemožné. 
Z pohľadu ďalšieho vývoja hlav-
ne zdravotného stavu lesa nie je 
možné žiaľ ani v najbližších rokoch 
očakávať obrat k lepšiemu, skôr 
naopak. Ak chceme naďalej zostať 
pri vykurovaní drevom a vyhnúť sa 
ťažkostiam pri jeho zaobstarávaní, 
musíme prejsť na drevo ihličnaté 
– mäkké.
Les nerastie tak rýchlo ako je dopyt 
po palive. Les je hlavne zdrojom 
kyslíka, vody... Pre nás a pre na-
šich potomkov ho musíme chrániť, 
zveľaďovať a hospodáriť v ňom tak, 
aby aj naši pravnuci mali zeleň. 

-MsL-

Vážení spoluobčania, týmto článkom by 
som Vás všetkých chcela aspoň na malú 

chvíľu  prinútiť venovať pozornosť svojmu 
svedomiu.

Dennodenne stretávame v uliciach mesta ak-
tivantov – UoZ (uchádzačov o zamestnanie), 
ktorí sa starajú o čistotu verejných priestranstiev 
nášho mesta. Ľudia, na ktorých sa mnohí poze-
rajú s odporom či s posmechom a ktorí sú často 
terčom obviňovania a narážok o tom, ako nič 
nerobia.
Na aktivačných prácach, ktoré mnohí z Vás chá-
pu ako upratovanie odpadkov a zametanie ulíc 
po tých, ktorí ich znečisťujú, prípadne sa o ne ne-
starajú, sa podieľa 100 UoZ. Títo aktivanti (ako 
ich nazývame) musia odrobiť 10 hodín týždenne. 
Po rozdelení ich pripadá na jeden deň cca 20. 
V meste máme 26 ulíc, 4 parky, dva cintoríny 
a Lányho hutu. Uznajme sami, že 20 ľudí je dosť 

málo na to, aby denne upratalo a vyčistilo toľko 
verejného priestranstva. Mnohí z nás sa však 
na nich akosi príliš začali spoliehať. Pokiaľ sme 
v meste nemali VPP, tak sme sa snažili upratať 
si pred svojím domom či bytovkou sami, no teraz 
sa akosi spoliehame na to, že prídu  VPP a poup-
ratujú za nás. Trčiaca burina spod brán, čierne 
skládky odpadu pri domoch, prípadne v blízkych 
lesoch, neodhrnuté chodníky v zime sú len malým 
príkladom toho, akí sme poniektorí ľahostajní. 
Nehovoriac o znečisťovaní priestranstiev odpad-
kami. K poriadku a čistote v našom meste by mo-
hol prispieť každý z nás. Nestačí zavrieť bránu 
a nestarať sa o to ako to za ňou vyzerá.
V poslednom období sa aktivačné práce stali 
akousi samozrejmosťou pre tých, ktorí sú ľaho-
stajní voči svojmu okoliu, sami prispievajú k ne-
čistote v meste a s tvrdením  „cigáni popracú“ 
očakávajú zázraky. Avšak všetko je v ľuďoch, 
v ich myslení, správaní, konaní... Neporovná-

vajme sa s tými, ktorí sú od nás horší, ale s tými, 
ktorí robia niečo viac, ako my. Povedať:  „Veď 
ani sused neupratuje“, je ľahšie ako priznať si, 
„mám pred svojím domom najväčší neporiadok 
na celej ulici“.
Keď budú obyvatelia mesta aspoň trocha pova-
žovať akékoľvek verejné priestranstvo za kúsok 
svojho dvora, aj malými krokmi by sme mohli 
prispieť k veľkým veciam. Nie, tento článok sa 
netýka len rómskych spoluobčanov.
Zvaľovať vinu na iných je jednoduché, očakávať 
upratanie „našich“ vecí od niekoho cudzieho, 
akoby to bolo samozrejmosťou, je zasa znakom 
výšky našej inteligencie.
Zamyslíme sa nad tým, koľko pozornosti venu-
jeme svojmu okoliu. Možno vôkol nás zrazu zba-
dáme veci, ktoré by sme mohli napraviť aj sami. 
A každý z nás by mal v prvom rade začať predvia-
nočné veľké upratovanie vo svojom svedomí.

-A.N.-

Atmosféra Vianoc nás sprevá-
dza už od novembra a často 

aj dlho po Vianociach. Najviac 
sa tešia deti a počas príprav aj 
dospelí. Veď dávať darčeky a robiť 
radosť iným je obrovské šťastie. 
Aj v našom Centre voľného času 
sa tešíme na Vianoce a zároveň 
pripravujeme radosť pre iných.  Od 
roku 2004 pravidelne organizu-
jeme vianočné stretnutia pod ná-

zvom Deň porozumenia a šťastia 
v spolupráci  s Kontom Orange  
s charitatívnym programom Da-
rujte Vianoce. Na základe dobrých 
skúseností a kladných ohlasov ch-
ceme vianočné stretnutie urobiť aj 
v tomto roku. Podujatie je určené 
pre deti z neúplných a chudob-
ných rodín a starších osamelých 
občanov. Pri výbere spolupracu-
jeme s Mestským úradom, hlavne 

s pani doktorkou Balážikovou 
a pánom primátorom. Do domu 
opatrovateľskej služby odnesie-
me darčeky a ovocie a starenky 
potešíme kultúrnym programom. 
Vianočné stretnutie pre deti i seni-
orov, pripravujeme veľmi precízne 
a na vianočnom stole nechýba 
žiadne tradičné jedlo. Podobnú 
šťastnú atmosféru očakávame na 
Mikulášskom večierku, pri prí-

prave perníkov, no aj pri príprave 
a realizácii Vianočnej výstavy, na 
ktorú Vás 16. decembra pozývame 
do Kultúrneho domu. Samozrej-
me, že pripravujeme aj program 
na vianočné prázdniny, ktoré budú 
tohto roku pomerne dlhé. Tešíme 
sa na vašu návštevu. 

Anna GÖMÖRIOVÁ
riad. CVČ DaM

Pripravujeme Vianoce



Európsky projekt v DobšinejEurópsky projekt v Dobšinej
Terénna sociálna prácaTerénna sociálna práca
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V mesiaci september 2008 bol 
mestu Dobšiná schválený nená-

vratný fi nančný príspevok zo štruk-
turálnych fondov Európskej únie na 
základe žiadosti predloženej v rámci 

výzvy Operačného programu Základná infraštruktúra  pre 
Opatrenie 3.1. Budovanie a rozvoj občianskej infraštruktúry 
v regiónoch, podopatrenie 3.1.1 Budovanie a rozvoj školskej 
infraštruktúry v regiónoch (OP ZI) v roku 2004, ktorá bola 
po hodnotiacom procese zaradená do zásobníka projektov. 

Jedná sa o projekt s názvom „Zlepšenie a skvalitnenie podmie-
nok pre zvýšenie vzdelanostnej úrovne detí v predškolskom veku 
v Materskej škole v Dobšinej a zníženie energetickej náročnosti 
prevádzky budovy“.
Rekonštrukcia a modernizácia budovy Materskej školy SNP ul. 
spočíva v rekonštrukcii strechy MŠ, výmena krovu a krytiny, 
vybudovanie podkrovných miestností, ktorá bude tvoriť jeden 
stavebný a investičný celok. V rámci rekonštrukcie sa sprístup-
ní zobytnené podkrovie, kde sa umiestnia ďalšie dve triedy MŠ, 
pričom jedna trieda pozostáva z týchto priestorov - zádverie, hy-
gienické zariadenie detí, šatňa, herňa + spálňa. 
     Tento projekt je spolufi nancovaný Európskou úniou prostred-
níctvom Európskeho fondu regionálneho rozvoja (ERDF), Ope-
račného programu Základná infraštruktúra  

Projekt podporila aj Európska únia
MATERSKÁ ŠKOLA V REKONŠTRUKCII

celkové oprávnené náklady na projekt :       8 109 000,00 Sk,  výška nená-
vratného fi nančného príspevku : 7 703 550,00 Sk  (95 % z celkových opráv-
nených nákladov) termín realizácie stavebných prác projektu – október 
2008 – 31.12.2008.

-J.L-.

Mesto Dobšiná  začalo 
s realizáciou projek-

tu: TERÉNNA SOCIÁLNA 
PRÁCA V MESTE DOBŠINÁ. 
Tento projekt sa realizuje 
vďaka podpore z Európskeho 
sociálneho fondu v rámci Ope-
račného programu Zamestna-
nosť a sociálna inklúzia.

Miesto realizácie projektu je 
mesto Dobšiná, okres Rožňava, 
Košický samosprávny kraj.
Trvanie projektu: 09/2008 
– 03/2010
Výška nenávratného fi nančné-
ho príspevku : 1 366 575, 00 Sk/ 
45 361,98 EUR
Kontaktné údaje : dobsina@
dobsina.sk, fax: 058 7941 651,  

telefón: 058 7941 320, telefón-
ne číslo do kancelárie terén-
nych sociálnych pracovníkov: 
058 7881 857
Ciele projektu: Hlavným cieľom 
projektu je urýchlenie procesu 
integrácie rómskej komunity do 
majoritnej spoločnosti prioritne 
v rámci mesta Dobšiná. Podpo-
ra zvyšovania zodpovednosti za 
svoju životnú situáciu. Odstra-
ňovanie a eliminovanie všetkých 
foriem diskriminácie. 
Cieľové skupiny projektu: čle-
novia rómskej komunity žijúci 
v separovanej rómskej osade 
a v koncentráciách na území 
mesta oddelene od ostatného 
obyvateľstva, občania v nepriaz-
nivej sociálnej situácii, plnole-

té fyzické osoby, rodiny a ich 
rodinní príslušníci, komunity 
ohrozené sociálnym vylúčením, 
vylúčené alebo marginalizované 
skupiny obyvateľov, obyvatelia 
s príjmom pod hranicou chu-
doby, dlhodobo nezamestnaní 
a znevýhodnené skupiny neza-
mestnaných, členovia komunity, 
pre ktorých sa vykonávajú opat-
renia sociálnoprávnej ochrany 
a sociálnej kurately, rizikové 
skupiny detí a mládeže, mladis-
tví bez ukončenia povinnej škol-
skej dochádzky.  
Plánované aktivity: poskytova-
nie poradenstva a sprevádzanie 
klienta v súvislosti s riešením 
jeho nepriaznivej sociálnej situ-
ácie, získanie alebo obnovenie 

pracovných návykov potrebných 
pre začlenenie do pracovného 
procesu, individuálna sociálna 
práca s klientom, jeho rodinou 
a komunitou, činnosti na za-
bezpečenie a podporu sociálnej 
integrácie ohrozených a margi-
nalizovaných skupín, na zlepše-
nie dostupnosti a kvality služieb 
starostlivosti.
Na realizáciu plánovaných ak-
tivít bola prijatá jedna terénna 
sociálna pracovníčka a dve asis-
tentky terénnej sociálnej pra-
covníčky, ktorých kancelária sa 
nachádza v budove Spoločného 
obecného úradu, SNP 567, Dob-
šiná.

www.esf.gov.sk                                     
www.fsr.gov.sk 



Halloween párty

Narodeninová párty

deti a mládež8 november 2008mber 0

Halloween, sviatok všetkých 
duchov, strašidiel a hororo-

vých bytostí sa udomácnili už aj 
v Centre voľného času. 29. októbra 
sa všetky tieto nadprirodzené tvory 
stretli, aby spolu oslávili tento, 
pre nich významný sviatok. Naše 
pozvanie prijali duchovia, strašidlá 
a čarodejnice sídliace v starých 
budovách nášho mesta. Dokonca 
až z ďalekého Egypta prišla pomer-
ne mladá, iba 1328 ročná múmia, 
ktorá k nám priviedla aj slávneho 
Harryho Pottera. Všetci zúčastnení 
nás presvedčili o tom, že im ide 
nielen strašenie a čarovanie, ale 
na svoje si vedia prísť aj v rôznych 
súťažiach, ktoré sme mali pre nich 
pripravené. Samozrejme, že exce-
lovali najmä v súťaži o najstrašnejší 

výkrik. No nedali sa zahanbiť ani 
vo fúkaní balónov. Horšie to však 
bolo s obúvaním si prstových pono-
žiek. No nakoniec to zvládli. Mož-
no im pomohli nejaké čary! Veľmi 
nás potešilo, že nikto zo vzácnych 
hostí sa neponáhľal a ochotne 
nám zapózovali aj pred strašidel-
nou stenou, z ktorej na všetkých 
zazerali hlavy vyrezaných tekvíc, 
spoza konárov malí, hojdajúci sa 
duchovia a zo všetkých stoličiek 
sa k nám neúprosne približovala 
kopa nebezpečných a jedovatých 
pavúkov. Naša vydarená párty sa 
skončila super diskotékou, ktorej 
čaro strašidelného večera dopĺňali 
blikotajúce plamienky malých 
sviečok.

Mgr. Sylvia TEŠLÁROVÁ

Detská organizácia 
Fénix - PODUJATIA:

2. 12. 2008  
15 : 00 - Mikuláš s Fénixom
16. 12. 2008
10:00 – 17:00 - Vianočná výstava 
– vlastné výrobky
19. 12. 2008
10:00 - Vianoce s Fénixom
29. 12. 2008
10:00 - Súťaž v stavaní snehuliakov
30. 12. 2008
10:00 - Parlamenťák so Silvestrom

december 2008

V tomto školskom roku sme v našom centre 
zaviedli novinku v Servise pre rodičov a to 

organizovanie narodeninových párty. Centrum 
voľného času zabezpečuje priestory, výzdobu, 
pedagogický dozor, súťaže a hudobný doprovod. 
Rodičia si zabezpečujú občerstvenie. Na tieto oslavy 
sú vyhradené piatky v čase od 14:30 do 17:00 hod. 
Našu ponuku už využili prví rodičia, čo nás teší . 
Prvá narodeninová párty sa v CVČ uskutočnila 17. 

októbra 2008. Veríme, že aj ďalší rodičia využijú 
naše služby a tým spríjemnia oslavu narodenín svo-
jich detí a ušetria starosti s prípravou takejto párty. 

Bibiána SLOVÁKOVÁ

KONTAKT: 
Centrum voľného času detí a mládeže
Tel. č. 0587941340
 e-mail: cvc@centrum.sk

Centrum voľného 
času detí a mládeže

v Dobšinej
PODUJATIA

december 2008

3. 12. 2008  
10:00 - Vôňa Vianoc – deti MŠ

5. 12. 2008
14:30 - Mikulášsky večierok

16. 12. 2008
10:00 – 17:00 - Vianočné inšpirá-
cie – výstava

19. 12. 2008
10:00 - Deň šťastia a porozume-
nia pre deti a rodičov
14:00 - Deň šťastia a porozume-
nia pre seniorov

Možnosť poriadania narodeninových párty už začínajú využívať prví rodičia

malých Dobšinčanov



Bol krásny, aj keď tro-
chu chladný sobotný 
deň – 27.september. 
So žiakmi ŠZŠ v Dob-
šinej, ktorí navšte-
vujú krúžok Stromu 
života “Raj“ a krúžok 
turistický, sme sa vy-
brali na krásny výlet 
do našich veľhôr

deti a mládež, kultúra 9november 2008

Cesta autobusom do Popradu, 
neskôr električkou do 

Starého Smokovca, bola pre deti 
veľkým zážitkom. Nastúpila pešia 
túra, ktorá preverila našu kondí-
ciu. Prvým zdolaným cieľom bol 
Hrebienok. Tam sme si oddýchli, 
pokochali sa pohľadmi na zasne-
žené Tatry  a nabrali ďalšie sily.
Keďže v tento deň sa konala v Tat-
rách akcia „Čisté hory“ rozhodli 
sme sa do nej zapojiť. Organizáto-

ri akcie nám rozdali igelitové taš-
ky a rukavice. Zbierajúc odpadky 
sme sa presunuli k Bilíkovej chate 
a k Studenovod-

ským vodo-
pádom. Vodopády boli prekrásne, 
deti niečo také ešte nikdy nevideli. 

Cestou späť sme ešte pozbierali 
zvyšný odpad a  odovzdali ho or-
ganizátorom na Hrebienku. Za 

našu snahu vyčistiť aspoň časť 
našich hôr sme dostali nálepky 
a pohľadnice. Najväčším našim 

prekvapením bola odmena v po-
dobe bezplatnej jazdy zubačkou 
do Starého Smokovca. Deti plné 
zážitkov odchádzali spokojne do-
mov.
Akcia za čisté hory nás natoľko 
zaujala, že sme sa rozhodli usku-
točniť ju aj u nás. 15. októbra sme 
sa vyviezli autobusom na Dob-
šinský kopec. So sebou sme si 
zobrali vrecia, igelitové tašky na 
odpad, ktorého tam bolo naozaj 
neúrekom. Deti na kopci a pod 
ním nazbierali 2 plné vrecia odpa-
du. Vyčistili sme malé parkovisko 
pri rozhľadni, ale aj pri studničke 
pod kopcom. Naše ďalšie čistenie 
lesa pokračovalo cestou ku pod-
kove a lesnou cestou do Dobšinej. 
Unavení dlhým putovaním sme sa 
vracali domov a povedali sme si, 
že to stálo zato a že si to ešte nie-
kedy zopakujeme.

D. HUSÁROVÁ

Bol to nielen výlet...

Na základe nášho vystúpenia 
na folklórnom festivale v roku 

2004 dostal FS GEMER znovu 
pozvanie reprezentovať naše mesto 
a Slovenskú republiku na Kultúr-
nych dňoch Septemberfest Budva 
2008 v Čiernej Hore. A tak od au-
gusta začala zodpovedná príprava 
na uvedené podujatie, zodpoved-
nejšia o to, že sme po prvýkrát mali 

vystupovať bez živej muziky na tzv. 
playbeck, že prvýkrát budú taneč-
nú zložku reprezentovať účinku-
júci s minimálnymi skúsenosťami 
s takýmito vystúpeniami. A ako to 
všetko dopadlo?
Do Budvy v Čiernej Hore sme prišli 
na druhý deň po 25 hod. jazdy v au-
tobuse. Ubytovali sme sa v kom-
plexe „Slovenska plaža“, čo je taká 

menšia Dobšiná a do večera sme 
mali voľno, ktoré sme využili na kú-
panie sa v mori a slnenie. 
Nedeľa a pondelok boli dňami, kedy 
bol plánovaný sprievod mestom 
a vystúpenia zúčastnených súbo-
rov. Cez deň sme striedavo vypĺňali 
čas nácvikom a pobytom pri mori.  
Celkove sa na kultúrnych dňoch 
zúčastnilo cca 800 účinkujúcich 
zo siedmich štátov Európy. My sme 
vystupovali v pondelok večer ako 
7. súbor v poradí a teraz už môžem 
bez obáv povedať, že to všetko do-
padlo na „výbornú“. 
Po utorkovom voľnom dni sme 
v stredu pred obedom nabrali kurz 
Slovensko. Po príchode a „vyložení 
materiálov“ sme všetci spoločne 
v Dome kultúry skonštatovali „ško-
da“, že to tak rýchlo ubehlo.
Záverom sa chcem za nás všetkých 
folkloristov poďakovať mestu Dob-

šiná, mestskému zastupiteľstvu 
a osobitne primátorovi p. Horní-
kovi za podporu pri realizácii tohto 
podujatia. Je len škoda, že okrem p. 
Harmathu (náš fotograf) sa nena-
šiel nikto, kto by bol s nami išiel ako 
reprezentant mestských orgánov.
Naše poďakovanie patrí aj vodičom 
Jožkovi Slivenskému a Karolovi 
Stupákovi, že túto náročnú trasu 
absolvovali s nami bez problémov 
s vysoko profesionálnym prístu-
pom.
Chcem sa poďakovať aj rodičom 
našich detí – tanečníkov, ktorí nám 
dali dôveru a pustili svoje nedospelé 
deti do „sveta“. Môžu byť na ne hrdí, 
pretože napriek svojmu mladému 
veku sa správali ako zodpovedné 
dospelé osob. Poďakovanie patrí aj 
Vám dospeláci za to, že ste úspešne 
skĺbili mladosť a skúsenosť.

Ján KUCHÁR

Dobšinskí folkloristi reprezentovali

Je ráno, 26. septembra 2008 a pred Kultúrnym domom v Dobšinej je 
pristavený autobus dopravcu „Eurobus“ a začína sa nakladanie bato-
žiny, krojového vybavenia a ostatných dôležitých vecí . Čo sa to deje ? 
- pýtajú sa okoloidúci. Odpoveď je síce jednoduchá – ideme na zájazd 
do Čiernej Hory, ale skutočnosť je trochu iná, zložitejšia.

FS GEMER – zájazd 
Čierna Hora – Budva



... a sme pripravené do večerného sprievodu

Chvíľky voľna sme využili aj na výlety po okolí

Prvá káva po 25-hodinovej ceste

fotogaléria

kultúra, rôzne10 november 2008

POŽIARNA BEZPEČNOSŤ PRI VYKUROVANÍ
Vážení spoluobčania, 
Tvrdenie „môj dom – môj hrad“ poznáme všetci. A naozaj – náš dom, 
chata, či chalupa majú spĺňať naše predstavy. Často však sa zabúda na 
to, aby tento „hrad“ bol aj bezpečný, a to i z požiarneho hľadiska. Pre-
to treba v plnom rozsahu rešpektovať súvisiace predpisy a vyhlášky 
týkajúce sa aj povinností fyzických osôb. V opačnom prípade sa nám 
náš „hrad“ môže v okamihu zmeniť na hromadu popola alebo ruinu.  
V prvom rade chcem Vašu pozornosť upriamiť na veľmi dôležitú  časť 
domu - komín, ktorý je súčasťou vykurovacieho systému prostredníc-
tvom ktorého si práve v tomto ochladzujúcom  sa  období  a následne 
počas celého zimného obdobia zabezpečujeme teplo domova.   Je to 
hlavne v záujme každého občana, ktorý je takýmto spôsobom chrá-
nený pred rôznymi, často veľmi nepríjemnými dôsledkami ľahostaj-
nosti. Preto chcem upozorniť občanov  na zabezpečenie pravidelné-
ho čistenia a umožnenie kontroly komínov v objektoch a priestoroch 
v ich vlastníctve alebo v užívaní. Povinnosťou občanov je aj zabezpe-
čenie odborného preskúšania komínov pred pripojením spotrebiča 
na komín, zámenou lokálneho spotrebiča na ústredný alebo etážový  
zdroj tepla, pred zmenou druhu paliva a po stavebných úpravách na 
telese komína osobou s odbornou spôsobilosťou. Často sa na uvede-
né povinnosti zabúda alebo  sa  to podceňuje. Avšak aj bežní občania 
majú v tejto oblasti povinnosti, ktoré musia dodržiavať.
Osobitnou problematikou je vypaľovanie komínov, ktorý je zvlášt-
nym druhom čistenia, kedy ide o odstraňovanie pevných usadenín, 
najmä dechtových, z prieduchov komína ich kontrolovaným spaľova-
ním. Chcem upozorniť, že komíny sa môžu vypaľovať iba výnimočne 
aj to osobou, ktorá má odbornú spôsobilosť s pomocou najmenej jed-
nej ďalšej osoby. V žiadnom prípade nie je možné robiť túto činnosť 
„svojpomocne“.  Okrem toho vlastník, správca alebo užívateľ objektu, 
v ktorom sa táto činnosť má vykonávať, to oznámi obci najneskôr 5 
dní vopred.
Ďalšou oblasťou, kde sa vyskytujú nedostatky vedúce k ohrozeniu 

zdravia a majetku občanov, je inštalácia spotrebičov, kedy je potreb-
né brať do úvahy o aký typ spotrebiča ide a do akého prostredia má 
byť inštalovaný. Pri inštalácii palivových spotrebičov na tuhé palivo 
je nevyhnutná ochranná podložka a  zároveň ochrana drevených ob-
kladov stien a horľavých predmetov v blízkosti vykurovacieho telesa 
nehorľavými materiálmi.
V súvislosti s prevádzkovaním spotrebičov chcem upozorniť na nasle-
dujúce skutočnosti:
Spotrebič možno používať len vtedy, ak je v dobrom technickom sta-
ve a za podmienok určených v dokumentácii k spotrebiču. 
Pri používaní spotrebiča treba vykonávať dozor nad jeho prevádz-
kou. 
Po zistení úniku paliva zo spotrebiča na kvapalné palivá alebo zo 
spotrebiča na plynné palivá sa spotrebič musí bezodkladne odstaviť 
z prevádzky a nesmie sa používať dovtedy, kým porucha nie je od-
stránená.
Vo vymedzenom priestore okolo tepelného spotrebiča alebo kozuba 
nemožno ukladať horľavé materiály.
V spotrebiči možno používať len palivo, na ktoré je spotrebič kon-
štrukčne vyhotovený, čo platí aj pri zakurovaní. 
Nevychladnutý popol po vybratí zo spotrebiča na tuhé palivo možno 
ukladať iba do nádob z nehorľavých látok. 
Kvapalné palivo do spotrebiča možno dopĺňať len po jeho odstavení 
a podľa pokynu výrobcu.
Ak máte nejaké pochybnosti o tom, či máte vo vašom rodinnom dome 
alebo byte, prípadne chate a podobne všetko v poriadku čo sa týka 
komínov a palivových spotrebičov, môžete požiadať o vykonanie pre-
ventívnej protipožiarnej kontroly obecný úrad alebo starostu obce. 
Samozrejme, Vašou povinnosťou je aj umožnenie vo vašich objektoch 
a priestoroch vykonanie preventívnych protipožiarnych kontrol kon-
trolnými skupinami, ktoré určila obec.

Spracovala:  mjr. Ing.  Iveta ŠAFÁROVÁ
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POZOR SÚŤAŽ!   POZOR SÚŤAŽ!   POZOR SÚŤAŽ!   POZOR SÚŤAŽ!   POZOR SÚŤAŽ!   POZOR SÚŤAŽ!   

Milé deti, Mestská knižnica v Dobšinej v mesiacoch december 2008 až marec 2009, 
vyhlasuje súťaž „O kráľa– kráľovnú  knižnice“.

PODMIENKY SÚŤAŽE:
Kategória:  1. – 4. ročník ZŠ
Kategória:  5. – 9. ročník ZŠ a Prima – Quarta Gymnázia
Hodnotiť sa budú:  zápis do knižnice, pravidelné návštevy knižnice, počet prečítaných kníh, vytvorenie čita-
teľského denníka s krátkym obsahom prečítaných kníh, účasť na spoločných podujatiach knižnice
Presné podmienky súťaže môžete získať  priamo v knižnici, alebo na internetovej stránke mesta Dobšiná.  
Súťažiť sa bude o hodnotné ceny. Ocenení okrem celkového víťaza budú v každej kategórii prví traja naj-
lepší čitatelia.
Vyhlásenie výsledkov  a korunovácia „kráľa“ alebo  „kráľovnej“, bude na spoločnom podujatí v Kultúrnom 
dome v mesiaci Apríl 2009.

O kráľa a kráľovnú knižnice
Vaše postrehy 

a námety čakáme 
na mailovej adrese:

dobsinske.noviny@dobsina.sk

Gymnázium SNP 607 Dobšiná má dva druhy 
štúdia: štvorročné a osemročné. V každom 

druhu štúdia má jednu triedu, teda spolu 12 tried. 
V 8-ročnom štúdium majú študenti zameranie na 
informatiku a programovanie. Počas štúdia získajú 
základné poznatky z oblasti teórie algoritmov, infor-
matiky, programovania a získajú základnú zručnosť 
v obsluhe výpočtovej techniky prostredníctvom 
všeobecne používaných aplikačných programov na 
spracovanie textu, grafi ky a databázových údajov. 

4-ročné štúdium má všeobecné zameranie, v kto-
rom študenti majú možnosť určovať si svoju profi lá-
ciu prostredníctvom skupiny voliteľných a nepovin-
ných predmetov. 
Hlavným zameraním školy je poskytnúť študentom 
prípravu na zvládnutie dvoch cudzích jazykov (AJ, 
NJ), základov obsluhy výpočtovej techniky, získa-
nie žiadúcich poznatkov zo všeobecnovzdelávacích 
predmetov tak, aby absolvent školy bol pripravený 
na štúdium na vysokých školách ľubovoľného za-
merania, prípadne sa mohol zaradiť do pracovného 

procesu hlavne v oblasti štátnej správy. Na dosiah-
nutie týchto cieľov škola vytvára podmienky vo 
vzdelávacej a výchovnej oblasti v spolupráci s rodič-
mi a inými subjektami, ako je Rada školy, partnerské 
školy, vysoké školy a metodické centrá, vzdelávacie, 
kultúrne a športové inštitúcie a strediská, voľnoča-
sové centrá, výskumné a vedecké pracoviská, žiacka 
školská rada.
Škola spolupracuje s rodičmi aj formou rodičovskej 
rady, ktorá fi nančne umožňuje účasť študentov so 

svojimi profesormi na okresných, krajských a celo-
slovenských súťažiach, prípadne účasť na kultúr-
nych podujatiach mimo mesta Dobšiná. Rodičov-
ská rada tiež podporuje tradície ako sú stužkové 
slávnosti a venčeky, vianočná akadémia a študent-
ský ples.
Na základe partnerských zmlúv spolupracuje Gym-
názium Dobšiná so školami v zahraničí:  Gymná-
zium Šternberk (ČR) a Základná škola Pécsi Sándo-
ra Sajószentpéter (MR). Škola sa každoročne zapája 
do medzinárodnej štvorstrannej (ČR, PR, MR, SR) 

športovej súťaže „Detská olympiáda“, ktorá sa koná 
v rámci družobných miest Dobšiná, Šternberk (ČR), 
Sajószentpéter (MR) a Kobiór (PR).
 Škola má zriadené a využíva odborné učebne pre 
vyučovanie fyziky a chémie,  multimediálnu učebňu 
s 18 počítačmi, dataprojektorom, špeciálnym sof-
tvérom na riadenie učebne, jazykovú učebňu, dve 
počítačové učebne s notebookom pre učiteľa, data-
projektorom, softvérovým vybavením a knižným 
fondom pre cudzie jazyky. Tieto odborné učebne 

umožňujú plne realizovať 
učebné osnovy a zvolené 
učebné varianty. 
 Nielen materiálne vy-
bavenie školy sa moder-
nizuje, ale aj vyučovacie 
metódy a princípy pre-
chádzajú modernizá-
ciou. Kvôli tomu, aby aj 
deti mimo veľkých miest 
mohli používať moder-
né vyučovacie prístupy 

pedagógov, vytvorila UK v Bratislave v spolupráci 
s ESF niekoľko projektov, ktorých sa zúčastňujú aj 
naši pedagógovia.
V tomto školskom roku sa do projektu ESF a Fakulty 
matematiky, fyziky a informatiky v Bratislave s ná-
zvom „Popularizácia vedy v prírodovednom vzde-
lávaní“, zapojili z našej školy fyzikári pán zástupca 
Mgr.Jozef Vozár a Mgr.Alica Kortišová, ktorá spo-
lupracuje s tou istou fakultou aj na projekte „Názor-
né vyučovanie fyziky“. 

pokračovanie v budúcom čísle

Prioritou matematika a informatika

Gymnázium sa zapája 
do projektov

V Dobšinej vystúpil Honza Nedvěd
Dňa 20.11.2008 o 18.00 hod. sa 

v dobšinskom Kultúrnom dome 
konal v poradí už druhý koncert českého 
folkového speváka J.Nedvěda.
Pesničkami ako, ,,Podvod, Kohout, Pod 
starou horou ...,,  rozospieval Honza 
Nedvěd celú sálu, kde sedelo takmer 300 
fanúšikov. Nedvědovci nakoniec vďačným 
divákom pridali jeden prídavok a za ne-
končiaceho  aplauzu poďakovali všetkým, 
ktorí sa prišli pozrieť, vypočuť a zaspievať 
si jeho nestarnúce piesne.

                                                                        
Vladimír VÁCLAVÍK
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Automobilové disciplíny:

V nitrianskom PKO sa v sobo-
tu 15. novembra o uskutočnilo 
slávnostné vyhlásenie maj-
strov Slovenskej republiky 
v automobilových športových 
disciplínach za rok 2008. 

Dobšiná má 
majstra Sloveska!

Vyhlasovali sa najlepší pretekári v týchto disciplínach: rally, cross-country rally, automo-
bilový slalom, karting, minikáry, ďalej v  súťažiach do vrchu, autokrosových pretekoch   

a súťažiach  na okruhu. 
Aj naše mesto malo  zastúpenie . Tomáš Fusko obhájil minuloročný titul majstra Slovenska 
v triede A-1400 v pretekoch do vrchu . Na odovzdávaní cien sa okrem rodinných príslušníkov 
zúčastnil aj primátor mesta Dobšiná, pán Karol Horník , ktorý mu pogratuloval k úspešnej 
reprezentácii nášho mesta a k zisku titulu Majstra Slovenska za rok 2008.
V jeho triede súťažilo 5 vozidiel značky Škoda, 4Fabie a jeho červená Felícia. Za rok 2008 , ako 
junior obsadil celkovo 3. miesto zo všetkých zúčastnených. V skupine A bol na 4. mieste, pred 
neho sa dostali už len jazdci jazdiaci na silnejších vozoch, ako je Igor DROTÁR na Škode Oc-
tavia VRC, Miroslav ZÁHLAVA na BMW M3 a  Csaba LEFFLER na Renault Mégane Coupé.
Malé poohliadnutie za sezónou : 24-25.05.2008 Ústí nad Labem (CZ) sa nezúčastnil
                                           21-22.06.2008 Dobšinský kopec (SK) 1. miesto 
                                           19-20.07.2008 Pezinok - Baba (SK) nedokončil pre tech. závadu
                                           02-03.08.2008 Jankov Vŕšok (SK) 1. miesto
                                           16-17.08.2008 Brezno - Čierny Balog (SK) 1. miesto
                                           13-14.09.2008 Zvolen - Ostrá lúka (SK) nedokončil pre tech.závadu  
                                            27-28.09.2008 Jankov Vŕšok (SK) 1. miesto    
Gratulujeme a prajeme úspešnú sezónu 2009.                      
                                                                                                                              Vlado VÁCLAVÍK 

SILVESTER CLUB 2008SILVESTER CLUB 2008
Príjemné prostredie, uzavretá spo-
ločnosť, dobrá hudba, jedlo, prípi-
tok, zlosovateľná vstupenka. Príďte 
s nami stráviť posledný večer roku 
2008 a privítať nový rok 2009
Vstupné: 600 Sk/19,92 EUR

Mesto Dobšiná a redakcia Dobšinských novín vyhlasujú  2. ročník súťaže

„Vianočné inšpirácie“ O najkrajšiu vianočnú výzdobu
SÚŤAŽNÉ KATEGÓRIE:  
I. Rodinné domy
II. Výklady (budovy) miestnych prevádzok, škôl a inštitúcií
PODMIENKY SÚŤAŽE: 
V oboch kategóriách musí byť výzdoba inštalovaná od 6.12.2008, počas ce-
lých   sviatkov. Výzdobu bude hodnotiť komisia, ktorá vyberie (miestnou 
obhliadkou) víťazné práce.

VÍŤA ZI V OBOCH K ATEGÓRIÁCH BUDÚ OCENENÍ HODNOTNÝMI CENAMI

Kultúrny dom v Dobšinej 
Vás pozýva na
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