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tifašistického odboja odvlečený do 
koncentračného tábora, kde v roku 
1944 zahynul.
5. marca 1945 bolo vyučovanie 
dočasne prerušené pre vojnové 
udalosti. Škola mala v tom čase 211 
žiakov. V tomto období bolo vyučo-
vanie nemčiny nahradené vyučova-
ním ruštiny. 
Škola, poskytujúca stredné vše-
obecné vzdelanie s ťažiskom na 
prípravu žiakov na vysokoškolské 
štúdium ako predchodca súčasné-

ho gymnázia, vznikla v Dobšinej 
1.9.1957. V priebehu rokov niesla 
pomenovania jedenásťročná stred-
ná škola, dvanásťročná stredná 
škola a stredná všeobecnovzdelá-
vacia škola.
V roku 1970 bolo zriaďovacou lis-
tinou MŠ SR ustanovené 4-ročné 
Gymnázium v Dobšinej v budove 
na Zimnej ulici č. 308, ktoré pod 
vedením riaditeľa Ing. O Špirka 
fungovalo spolu so stredným od-
borným učilišťom. V roku 1978 

Už od 18. storočia bolo v Dobšinej 
známe gymnázium (lýceum), v kto-
rom študovali viaceré významné 
osobnosti slovenskej histórie. Štu-
doval tu napr. zakladateľ regionál-
nej histórie a geografi e Ladislav 
Bartolomeides, literárny historik 
a zakladateľ Učenej spoločnosti 
banského okolia, neskorší profesor 
a spoluzakladateľ Katedry reči a li-
teratúry česko-slovenskej a pred-
seda Spoločnosti česko-slovanskej 
Juraj Palkovič. V rokoch 1808-1810 
tu študoval priekopník slavistiky 
P.J.Šafárik, v rokoch 1817-1820 
Karol Kuzmány, prvý podpredseda 
Matice slovenskej, autor hymnickej 
piesne Kto za pravdu horí.
Od 19. storočia bola v Dobšinej 
meštianska škola, ktorá mala do 
dvoch budov rozdelené oddelenie 
chlapčenské a oddelenie dievčen-
ské. Po 1. svetovej vojne sa škola 
zjednotila a jej riaditeľom sa stal 
český učiteľ Karel Bíma, po ňom 
v roku 1928 prevzal funkciu Ján 
Štrigner. Škola bola 3-ročná, 4. 
ročník bol vedený ako „Kurz pre 
mládež odrostlú“. V roku 1938 na-
stúpil do funkcie nový riaditeľ Jozef 
Pavlík, ktorý bol ako účastník pro-

Dobšinské gymnázium oslavuje
jubilejných päťdesiat rokov
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MIKULÁŠSKY  MIKULÁŠSKY  
JARMOKJARMOK

Otvorenie jarmoku budeOtvorenie jarmoku bude
o 9,00 hod. na Námestí ba-o 9,00 hod. na Námestí ba-
níkov v Dobšinej. Srdečne níkov v Dobšinej. Srdečne 
pozývame širokú verejnosť, pozývame širokú verejnosť, 
obchodníkov, živnostníkov obchodníkov, živnostníkov 
a podnikateľov.a podnikateľov.
O 15.00 HOD. PRÍDE AJ  MI-O 15.00 HOD. PRÍDE AJ  MI-
KULÁŠ  A ROZSVIETI VIANOČNÝ KULÁŠ  A ROZSVIETI VIANOČNÝ 
STROMČEK.STROMČEK.
TEŠÍME SA NA VAŠU ÚČASŤ.TEŠÍME SA NA VAŠU ÚČASŤ.

Vianočný príhovor primátora Vianočný príhovor primátora 
mesta Karola Horníkamesta Karola Horníka

Vážení spolu-
občania, 
v y u ž í v a m 
priestor v na-
šich Dobšin-
ských novi-
nách, aby som 
sa k vám pri-

hovoril na prahu najkrajších sviatkov 
v roku - Vianoc.  Mnohí  už teraz, v do-
statočnom časovom predstihu, zháňate 
vhodné darčeky pod vianočný stromček, 
aby ste svojim blízkym urobili radosť, 
mnohí už teraz premýšľate, ako vyzdobiť 
obývacie priestory vianočnou výzdobou, 
aby bola vytvorená príjemná vianočná 
atmosféra a teplo rodinného prostre-
dia. Sú to príjemné povinnosti, ktoré 
nás práve v tomto období každoročne 

zamestnávajú a vypĺňajú  náš voľný čas. 
Mnohí z vás, hlavne gazdinky, majú už 
predstavu, aké dobroty pripravia, čo 
budú servírovať na sviatočný stôl.  
Verím, že sa vám bude páčiť  aj vianoč-
ná výzdoba  nášho mesta. Už tradične 
zavíta  Mikuláš so svojím sprievodom 
a rozsvieti vianočný stromček, uskutoč-
ní sa Mikulášsky jarmok, pripravené sú 
ďalšie podujatia pre deti, mládež a do-
spelých. 
Vážení spoluobčania, prajem vám pekné 
prežitie predvianočného obdobia  a Via-
noc,  príjemnú atmosféru pri vianočnom 
stromčeku v kruhu vašich najbližších.
Nech posolstvo Vianoc prenikne do na-
šich sŕdc a pozitívne a trvalo  ovplyvňuje 
naše medziľudské vzťahy.

Karol HORNÍK, primátor mesta

p. f. 2008

V tento slávnostný čas nech sú všetk y pria-
nia splnené a štart do nového roku vydare-
ný. Všetk ým čitateľom želá 

Redakcia Dobšinsk ých novín.



Kronika mesta krimi v skratke

MIMORIADNE ZASADNUTIE 
MESTSKÉHO ZASTUPITEĽSTVA

V DOBŠINEJ

1.9.07 občianka z Dobšinej požia-
dala o pomoc. Oznámila že jej zná-
ma, ktorá je u nej na návšteve spa-
dla a spôsobila si zranenie hlavy. 
Vyslaná hliadka na mieste privolala 
RZP, ktorá ju ošetrila. 
2.9.07 zistený priestupok - občan 
mesta  v parku na ulici SNP požíval 
alkohol. Za porušenie nariadenia 
mesta mu bola uložená bloková 
pokuta.
3.9.07 v podvečerných hodinách 
zistila hliadka na zastávke SAD na-
rušenie verejného poriadku. Pod-
napitý občan kopal do smetných 
košov. Za priestupok mu bola ulo-
žená bloková pokuta.
14.9.07 oznámila pracovníčka po-
hostinského zariadenia, že jej vy-
nadal a vyhrážal sa jej občan, ktoré-
mu odmietla naliať. Za priestupok 
proti občianskemu spolunažívaniu 
mu bola uložená blok. pokuta.
17.9.07 hliadka zistila znečistenie 
verejného priestranstva domovým 
odpadom na   Zimnej ulici. Šetre-
ním na mieste bola zistená pácha-
teľka a bola jej uložená bloková 
pokuta. 
17.9.07 oznámila občianka z Dob-
šinej, že ju fyzicky napadol jej man-
žel. Šetrením bolo zistené, že si to 
vymyslela, aby bol manžel potres-
taný. Za krivé obvinenie jej bola 
uložená bloková pokuta. 
19.9.07 oznámil občan, že mu 
niekto podpálil palivové drevo, 
ktoré mal uložené na dvore. Šetre-
ním bolo zistené, že to urobili ma-
loleté deti, ktoré sa hrali pri dreve 
so zápalkami. Vec bola odložená a 
náhrada škody dohodnutá s rodič-
mi. 
20.9.07 hliadka zistila zvoz halu-
ziny. Pri kontrole sa dvaja občania 
nevedeli preukázať dokladom na 
chystanie dreva. Za priestupok im 
boli uložené blokové pokuty.
3.10.07 na základe oznámenia ob-
čanov, že na Zimnej ulici leží niekto 
na zemi, sa hliadka dostavila na 
miesto. Zistila, že podnapitý občan 
spadol a spôsobil si zranenie. Bola 
privolaná RZS, ktorá menovaného 
previezla na ošetrenie. Nebolo zis-
tené zavinenie cudzou osobou. 
4.10.07 oznámil občan, že mu 
niekto ukradol kábel od cirkulá-
ra tak, že ho odrezal zo steny. Po 
vykonanom šetrení bolo zistené, 
že skutku sa dopustili maloletí pá-
chatelia. Vec bola v jednom prípa-
de odložená a nakoľko ďalší dvaja 
páchatelia sa dopustili už obdob-
ného skutku, vec bola odovzdaná 
orgánom Polície pre podozrenie z 
trestného činu. 

pokračovanie str. 3
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Zákon SNR č. 369/1990 Zb. 
o obecnom zriadení sa o obecných 
kronikách zmieňuje veľmi struč-
ne. Jednoznačne však z neho vy-
plýva, že každá obec v Slovenskej 
republike je povinná viesť obecnú 
kroniku v jazyku slovenskom.
Fluktuácia na poste obecného 
kronikára nie je žiaduca, aj keď 
sa vedenie obce každé štyri roky 
môže vystriedať. Pokiaľ kroniku 
obce vedie už viac rokov ten istý 
človek a prácu robí dobre, niet 
dôvodu ho meniť. Takýto človek 
by mal v obci a hlavne v očiach jej 
vedenia požívať dôveru. Kronikár 
si spravidla sám vytvorí a vyberie 
okruh spolupracovníkov, s ktorý-
mi zhromažďuje podklady a ktorí 
mu pomáhajú pri budovaní dopln-
kovej dokumentácie kroniky.
Do kroniky sa zaznamenávajú 
správy a údaje, ktoré podávajú 
komplexný obraz o živote v meste 
– obci vo všetkých úsekoch jeho 
činnosti, najmä spoločenské-
ho, ekonomického, kultúrneho 
a športového života. Udalosti, 
ktoré sa týkajú štátu, kraja, okre-
su, sa zaznamenávajú vtedy, keď 
ovplyvnili život v meste. Zápis 
má byť pravdivý a objektívny. 
Kronikár by sa mal zúčastniť na 
všetkých dôležitých udalostiach. 
Kronika je uložená v archíve 
mestského úradu v uzamykateľ-
nej, suchej a ohňovzdornej skrini. 
Obsah kroniky je však prístupný 
verejnosti. Okrem kronikára majú 
právo do nej nahliadnuť členovia 

zastupiteľstva mesta, pracovníci 
mestského úradu. Pre študijné 
účely je možné nahliadnuť do kro-
niky iba so súhlasom primátora, 
prednostu, prípadne vedúceho 
odboru vnútorných vecí, len v bu-
dove mestského úradu.

AKÁ JE SAMOTNÁ KRONIKA 
V MESTE DOBŠINÁ?
Prvý zápis do kroniky mesta bol 
urobený v roku 1937, kedy bol 
kronikárom mesta Maximilián 
Sarmány, učiteľ. Sú opísané de-
jiny mesta od vzniku Dobšinej, 
ba možno skôr od r. 1243, kedy 
už bolo zaznamenané baníctvo – 
vzácne rudy. Vznik mesta sa da-
tuje na rok 1326, ktoré bolo zalo-
žené z podnetu rodu Bebekovcov. 
V roku 1417 udelil osade kráľ Žig-
mund trhové právo, čo umožnilo 
jej rozvoj na banícke mesto. V rôz-
nych historických etapách sa tu 
ťažilo železo, meď, kobalt, nikel, 
ortuť, azbest, ba aj striebro. Mesto 
bolo označené za prvé oceliarske 
stredisko v Uhorsku. V kronike sú 
zapísané rôzne historické budovy, 
podnebie, chotár, národopis, rôz-
ne zvyky a obyčaje, nárečie, poľno-
hospodárstvo, lesy, školy, kultúra, 
prvé voľby v roku 1923, výstavba 
Radnice, ktorá bola postavená 
v rokoch 1868-69. Táto história 
mesta je zapísaná za celé obdobie 
a dokončená v roku 1939.
Od tej doby boli kroniky písané za 
každý rok samostatne až do roku 
1943 (vrátane).

Od roku 1944 bol kronikárom  
mesta Ján Štrigner, tiež učiteľ, 
ktorý už písal roky samostatne za 
každý rok až do roku 1953.Obdo-
bie do roku 1957 bolo bez zápisov. 
V roku 1957 sa stal kronikárom 
mesta farár Bedrich Kasanický, 
ktorý opísal udalosti v meste bez 
jednotlivých rokov.
V roku 1960 sa stal kronikárom 
mesta Ondrej Kraus, pracovník 
vtedajšieho Národného výboru 
v Dobšinej, ktorý doplnil chýba-
júce roky 1958 – 1962. Od roku 
1963 sa zápis do kroniku robil sa-
mostatne za každý rok, až do roku 
1973.
V roku 1974 bol ustanovený za 
kronikára Juraj Reťkovský – uči-
teľ, ktorý písal kroniku samostat-
ne za každý rok až do roku 1981. 
V roku 1982 začal písať kroni-
ku mesta Oto Turza, dôchodca, 
predtým pracovník Okresného 
národného výboru v Rožňave. Sa-
mostatne sú písané kroniky mesta 
za každý rok až do roku 2001, kedy 
zomrel.
V roku 2001 bol ustanovený za 
kronikára František Novotný – 
dôchodca, ktorý už mal o kronike 
určité vedomosti z čias, keď vyko-
nával funkciu tajomníka Mestské-
ho národného výboru v Dobšinej. 
Od tej doby sa píše kronika samo-
statne za každý rok. Teraz sa pre-
jednáva kronika za rok 2006.

František Novotný
kronikár mesta

Poslanci Mestského zastupiteľstva v Dobšinej 
na svojom mimoriadnom zasadnutí dňa 25. 10. 
2007 prijali tieto uznesenia:

- vo veci rekonštrukcie námestia súhlasili s vypra-
covaním viacerých návrhov, a to najmenej  od 
troch projektantov vo veci výstavby veterného 
parku Dobšiná – Telgárt poslanci zobrali na ve-
domie stanoviská komisií MsZ, ktoré nesúhlasia s 
návrhom výstavby veterného parku a doporučili 
jednanie so starostkou obce Telgárt a starostom 
obce Rejdová 
- poslanci schválili členstvo mesta Dobšiná v Ob-
čianskom združení Dobšinského kraj
- poslanci schválili rozšírenie kamerového systé-
mu o monitorovanie športového areálu na sídlisku 
Rozkvet treťou kamerou
- poslanci schválili kúpu motorového vozidla TAT-
RA T 815 s hydraulickou rukou pre Mestské lesy 
Dobšiná, s. r. o.
Úplné znenie uznesenia z mimoriadneho zasad-
nutia MsZ Dobšiná je zverejnené na verejnej tabuli 
č. 1 pred Kultúrnym domom.

Oznamy mestskej polície
Mestská polícia oznamuje 
občanom, že od 1. decem-
bra 2007 bude sídlo MsP 
premiestnené do budovy 
VÚB na Zimnej ulici, na prí-
zemí vpravo.
Od 1. decembra 2007 bude 

spustený do prevádzky mestský kamerový sys-
tém, ktorý bude monitorovať verejné priestran-
stvá na námestí Baníkov, ulici SNP a časť sídlis-
ka Rozkvet.

MONTIN s.r.o., Košice – stabilná elektromon-
tážna fi rma prijme do zamestnania vedúcich 
montérov a montérov pre elektromontážne 
práce na stavbách na celom Slovensku. Nástup 
možný ihneď. Kontakt:055/7901611.
Pre našich uchádzačov ponúkame: 
- dlhodobú stabilitu vo vyprofi lovanej a zabe-
hanej spoločnosti
- zaujímavé fi nančné ohodnotenie a pravidel-
nú valorizáciu miezd
- osobnostný rast pod dohľadom skúsených 
montérov
- plníme všetky fi nančné nároky vyplývajúce 
zo slovenskej legislatívy
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Slávnostná schôdza 
Jednoty dôchodcov Slovenska v Dobšinej

krimi v skratke

Mesiac október symbolizuje je-
seň vo všetkých podobách, preto 
je sviatkom staršieho pokolenia 
– nesie sa v znamení úcty k star-
ším. Stalo sa už tradíciou, že sa 
členovia Miestnej organizácie 
Jednoty dôchodcov na Slovensku 
v Dobšinej stretávajú v priesto-
roch Mestského kultúrneho 

strediska, aby si pripomenuli 
„Mesiac úcty k starším“. Tak to 
bolo i 10. októbra tohto roku. 
Cieľom stretnutia bolo vytvoriť 
sviatočnú pohodu, stretnúť ľudí, 
ktorých inak stretávame málo, 
porozprávať sa, prežiť príjemné 
popoludnie.
V tento slávnostný deň sme neza-

budli ani na našich členov, ktorí 
v priebehu roku 2007 oslávili 
svoje životné jubileum. Chvíle 
pohody nám spríjemňovala ľudo-
vá hudba folklórneho súboru Ge-
mer, vystúpenie detí z detského 
folklórneho súboru Gemerčatá 
a členky speváckej skupiny pri 
ZPOZ MsÚ v Dobšinej.

5.10.07 zistený priestupok na ná-
mestí Baníkov u osoby, ktorá ponúk-
la cigaretu osobe maloletej, začo jej 
bola uložená bloková pokuta.
10.10.07 oznámil občan, že pri 
ceste smerom z Dobšinej na Dob-
šinský kopec niekto vyhodil domo-
vý odpad a rámy z okien. Hliadka 
vykonala šetrenie. Páchateľ vývozu 
domového odpadu bol zistený na 
mieste. Kto vyviezol rámy okien, ne-
bolo doposiaľ zistené.   
12.10.07 zistený priestupok na 
námestí Baníkov. Vodič obťažoval 
ostatných účastníkov bezdôvodnou 
jazdou do kruhu, za čo mu v zmysle 
VZN bola uložená bloková pokuta.
13.10.07 zistený priestupok osoby, 
ktorá neuposlúchla výzvu hliadky, 
za čo jej bola uložená bloková po-
kuta.
17.10.07 na základe dožiadania 
operačného strediska Polície hliad-
ka vykonala preverenie udalosti na 
ul. Hnileckej, kde malo dôjsť  k po-
žiaru v zadnej časti domu. Na mieste 
bolo zistené že sa vznietila udiareň 
za rodinným domom. Požiar uhasili 
privolaní hasiči. Iné škody spôsobe-
né neboli, vec riešia orgány Polície. 
19.10.07 hliadka vykonala spoloč-
ne  s príslušníkmi Polície Dobšiná 
a Rožňava kontrolu požívania alko-
holických nápojov mladistvými v 
zariadení na ul. SNP. Počas kontroly 
boli zistené nedostatky verejnej hu-
dobnej produkcie. Diskotéka bola 
ukončená. 
22.10.07 zistený priestupok u oso-
by, ktorá vyberala odpad z kuka ná-
dob, za čo jej bola uložená pokuta. 
Ďalej 2 priestupky u osôb, ktoré po-
žívali alkohol v parku riešené bloko-
vou pokutou. V ten istý deň 3 prie-
stupky proti verejnému poriadku a 
to znečistenie verejného priestran-
stva zvratkami, hlučné správanie 
a budenie verejného pohoršenia 
podnapitými osobami, za čo im boli 
uložené pokuty.               
23.10.07 na základe oznámenia ob-
čanov bytovky zistený priestupok 
rušenia nočného kľudu a to púšťa-
ním hlasnej hudby. Na mieste bola 
urobená náprava. 
27.10.07 zistený priestupok zne-
čisťovania verejného priestranstva. 
Občianka po zakúpení topánok si 
tieto hneď obula a staré vložila do 
krabice, ktorú zahodila. Bola je ulo-
žená bloková pokuta.
30.10.07 občan telefonicky ozná-
mil, že na Zimnej ulici nejaké deti 
rozbili svetlo a ušli. Hliadka na mies-
te vykonala šetrenie. Bolo zistené, 
že skutku sa dopustil maloletý pá-
chateľ. Vec bola odložená a náhra-
dou škody zaviazaní rodičia.

dokončenie zo str. 3

Ján Sarnovský sa narodil 12. 
apríla 1927 a od detstva sa veno-
val rezbárskemu remeslu. Táto 
záľuba mu prirástla k srdcu a tak 
i v dospelosti každú voľnú chvíľu 
trávil vo svojej dielni a nachádzal 
potešenie v drevorezbe. Láska 
k lesu, prírode, jeho dlhoročné 
zamestnanie v lesníctve a ďalšia 
záľuba poľovníctvo, boli základ-
nou inšpiráciou jeho umeleckej 

tvorby. Svoje námety čerpal práve 
z tohto prostredia. Ako vravieval 
„Rezbárstvo si vyžaduje veľkú 
presnosť a platí tu dvakrát meraj 
a raz rež“.
 Ondrej Galík sa narodil 17.septe-
mbra 1937 a zo známych dob-
šinských rezbárov bol vekovo 
najmladší. Vyučil sa tesárskemu 
remeslu, čím sa ešte viac zblížil s 
drevom a záľubu našiel v rezbár-

skom umení. Osobitne sa zame-
riaval na výrobu tradičných črpá-
kov a lyžíc.
Posledná rozlúčka s Jánom Sar-
novským sa konala 1.10.2007, 
s Ondrejom Galíkom o deň ne-
skôr. Obaja však budú žiť v našich 
mysliach a ich diela, ktoré po sebe 
zanechali, nám ich budú navždy 
pripomínať.

text a foto: J.K.

Navždy nás opustili: ľudový umelec 
Ján Sarnovský a posledný výrobca 
slávnych črpákov Ondrej Galík  

 Sú roky, ktoré si pamätáme,
 sú cesty, ktorými denne kráčame,
 dni, ktoré preplačeme,
 priatelia, na ktorých nezabúdame,
 rozprávky, ktorým veríme,
 sny, ktoré sa stratia,
 nie sú však časy, ktoré sa vrátia.

Kniha J. Sarnovského ,,Srdce ma 
bolí za Čuntavou“

Ondrej Galík (vpravo) reprezentoval náš región aj účinkova-
ním vo folklórnom súbore Gemer. Viac info: str. 7
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bolo gymnázium presťahované do 
zrekonštruovanej budovy na ulici 
SNP 607, kde sídli dodnes.
V dôsledku demokratických zmien 
v našej spoločnosti po novembri 
1989 bolo od 1. februára 1990 de-
mokratickými voľbami ustanovené 
nové vedenie školy. Riaditeľom sa 
stal dovtedajší zástupca riadite-
ľa p. Ján Slovák, jeho zástupcom 
RNDr. Vladimír Nemčko. Po ná-
hlej smrti riaditeľa J. Slováka v júli 
1990 bol pedagogickým zborom 
v nových voľbách za riaditeľa ško-
ly zvolený RNDr. V. Nemčko, jeho 
zástupcom sa stal Mgr. Jozef Vozár 
a od 1.4.2002 aj RNDr. Alica Neu-
bauerová.
1. júla 1992 došlo k oddeleniu gym-
názia od stredného odborného uči-
lišťa. Odvtedy je Gymnázium  Dob-
šiná samostatnou školou. Od 
1.9.1995 bolo na tomto gymnáziu 
v dôsledku záujmu o gymnaziálne 
štúdium v meste i v spádovej oblas-
ti popri 4-ročnom študijnom odbo-
re do siete stredných škôl zaradené 
8-ročné gymnázium so zameraním 
na programovanie a informatiku.
V školskom roku 2003/2004 ma-
turovali prví absolventi 8-roč-
ného štúdia. Od školského roka 
2003/2004, kedy bolo zavŕšené 
rozširovanie školy o nové triedy 
8-ročného štúdia, má Gymnázium 
Dobšiná celkom 12 tried. 
Gymnázium Dobšiná je stredná 
škola, ktorá poskytuje študentom 
všeobecné vzdelanie v 4-ročnom a 
8-ročnom štúdium. Cieľom školy 
je zabezpečiť rozvoj individuali-
ty osobností našich študentov a 
zachovať vzdelávaciu úroveň ab-
solventov školy. Výsledkom má 
byť vlastenecky cítiaci občan SR, 
schopný komunikácie, disponujúci 
vedomosťami a zručnosťami vyme-
dzeného obsahu štúdia našej ško-

ly, ktorý bude schopný tvorivo ich 
uplatňovať v praxi, demokraticky 
sa správať a rozhodovať. 
V 8-ročnom štúdium majú štu-
denti zameranie na informatiku a 
programovanie. Počas štúdia zís-
kajú základné poznatky z oblasti 
teórie algoritmov, informatiky, 
programovania a získajú základ-
nú zručnosť v obsluhe výpočtovej 
techniky prostredníctvom vše-
obecne používaných aplikačných 
programov na spracovanie textu, 
grafi ky a databázových údajov. 
4-ročné štúdium má všeobecné za-
meranie, v ktorom študenti majú 
možnosť určovať si svoju profi láciu 
prostredníctvom skupiny voliteľ-
ných a nepovinných predmetov. 
Hlavným zameraním školy je aj 

poskytnúť študentom prípravu 
na zvládnutie dvoch cudzích ja-
zykov (AJ, NJ), základov obslu-
hy výpočtovej techniky, získanie 
žiadúcich poznatkov zo všeobec-
novzdelávacích predmetov tak, 
aby absolvent školy bol pripravený 
na štúdium na vysokých školách 
ľubovoľného zamerania, prípadne 
sa mohol zaradiť do pracovného 
procesu hlavne v oblasti štátnej 
správy.
Od školského roka 2001/2002 sa 
vo vyučovacom procese vo zvýše-
nej miere začínajú uplatňovať mo-
derné informačno-komunikačné 
technológie s využívaním výpočto-

vej techniky v rôznych predmetoch. 
Škola je pomerne dobre vybavená 
potrebnými učebnými pomôckami 
z jednotlivých predmetov a mo-
dernou didktickou a prezentačnou 
technikou, ktorá umožňuje reali-
zovať vyučovací proces na úrovni 
súčasnej doby.V roku 2007 sa škola 
usiluje posilniť kritériá na získanie 
certifi kátu na riadenie kvality pod-
ľa ČSN EN ISO 9001:2001. 
V prehľade školy sme sa postupne 
dostali do súčasnosti.
V školskom roku 2007/2008 naše 
gymnázium oslavuje 50-te výro-
čie založenia.
Na škole pôsobí 24 pedagogických 
a 6 prevádzkových zamestnancov,  
študuje  324 žiakov v 4 triedach na 
štvorročnom štúdiu so všeobec-
ným zameraním a v 8 triedach na 
osemročnom štúdiu so zameraním 
na programovanie a informatiku.
Štúdium v obidvoch odboroch kon-
čí maturitnou skúškou. Od školské-
ho roka 2004/2005 sa organizuje 
maturitná skúška podľa vyhlášky 
MŠSR č. 510/2004 Z.z., kde sú kla-
dené náročnejšie požiadavky na 
poznatky absolventov školy. Ma-
turitná skúška pozostáva z dvoch 
častí – externej a internej, pričom 
pri vyhodnocovaní výsledkov je za-
bezpečená vyššia objektívnosť. Ex-
terná časť sa vyhodnocuje ústredne 
a na internej časti skúšajú osobitné 
predmetové maturitné komisie. 

ČINNOSTI A MOŽNOSTI 
NA NAŠEJ ŠKOLE:

1. využívanie internetu (každý pra-
covný deň pre žiakov aj rodičov)
2. účasť žiakov aj rodičov na pro-
jektoch (aj zahraničných)
3. využívanie posilňovne aj telo-
cvične (pre žiakov aj rodičov)
4. kultúrne vyžitie žiakov (návšteva 
divadla, kina, organizácia imatri-
kulačných slávností a vianočných 
akadémií, stužkovej slávnosti )
5. krúžkové činnosti 
6. zapájanie sa do vedomostných 
súťaží (olympiády, súťaž ZENIT, 
Stredoškolská odborná činnosť)
7. športové vyžitie – lyžiarske kur-
zy, návšteva plavárne, kurzy na 
ochranu zdravia človeka a prírody
8. Partnerstvo medzi Gymnásiom 
v Šternberku  (ČR),  Sajószentpé-
ter  (Maďarsko)  a Cobior (Poľsko) 
- každoročne výmena žiakov, olym-
piády v športe, vedomostné súťaže 
organizovanie súťaže Gydko  na 
prípravu žiakov na prijímacie po-
hovory
9. vlastná internetová stránka 
(www.gymdobs.sk ), na ktorej sa 

môžete o nás viac dozvedieť
10. prijímanie žiakov na 8 – ročné 
štúdium bez psychologických tes-
tov a na 4 – ročné štúdium aj bez 
prijímacích skúšok 

 PROGNÓZY
V školskom roku  2008/2009 škola 
plánuje otvoriť:
triedu  8-roč. štúd. pre absol.  4. 
roč. ZŠ (max.32 ž.)
1    triedu  4-roč. štúd. pre absol.  9. 
roč. ZŠ  (min. 24 ž.)

PRIJÍMACIE KONANIE
Kritériá prijímacieho konania:
- predpoklady pre štúdium
- prospech na základnej škole
- výsledok prijímacej skúšky zo slo-
venského jazyka
- výsledok prijímacej skúšky z ma-
tematiky
- umiestnenie v okresných a vyšších 
kolách 
- úspešnosť na súťaži SKOKAN 
GYDKO 2008
- úspešné absolvovanie MONITO-
RA 2008

Na 8-ročné štúdium  všetci uchá-
dzači absolvujú písomné prijímacie 
skúšky zo slovenského jazyka a li-
teratúry a z matematiky v rozsahu 
učebných osnov ZŠ.
Na 4-ročné štúdium bude možné 
prijať žiakov aj bez prijímacích 
skúšok. Kritériá na prijatie budú 
zverejnené na www.gymdobs.sk 
do 20. marca 2008. 
Písomná prijímacia skúška zo slo-
venského jazyka (diktát a test ) a 
z matematiky zohľadňuje učivo 
základnej školy v rámci učebných 
osnov a v obidvoch predmetoch 
trvá po 60 minút.

TERMÍN PRIJÍMACÍCH SKÚ-
ŠOK 

– podľa vyhlášky  č. 145/96 Z. z. :
na 4-ročné štúdium   
5. a 7. mája 2008 ( 1. kolo)
10. júna 2008 ( 2. kolo )
na 8-ročné štúdium  
3. júna 2008

PeadDr. J. Ďurajová, 
RNDr. V. Nemčko

Dobšinské gymnázium oslavuje päťdesiat rokov
dokončenie zo str. 1
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 Projektové vyučovanie

Centrum voľného času

Prostriedok tvorivo-humánnej výchovy a vzdelávania v predmete informatika

Projekty zamerané na riešenie 
problémov reálneho sveta sú pre 
žiakov silne motivujúce. Umožňu-
jú navodiť na vyučovaní situáciu, 
v ktorej sú žiaci schopní spojiť svoje 
vedomosti a zručnosti nadobud-
nuté v rôznych predmetoch na ich 
vyriešenie. Narastá ich aktivi-
ta, rozvíjajú svoje komunikačné 
schopnosti, preberajú zodpoved-
nosť za výsledky svojej práce. Na 
našej škole vyučujeme informatiku 
vo všetkých triedach osemročné-
ho aj štvorročného štúdia. Na po-
súdenie výsledkov dosiahnutých 
projektovým vyučovaním sme vy-
brali študentov kvarty v školských 
rokoch 2003/2004, 2004/2005, 
2005/2006 a 2006/2007. Vyučova-
nie v kvarte v šk. roku 2003/2004 
a 2004/2005 prebehlo tradičným 
spôsobom, v nasledujúcich škol-
ských rokoch sme v kvarte vyučo-
vali pomocou projektového vyučo-
vania. To nám umožnilo porovnať 
úspešnosť žiakov dosiahnutých 

v tematickom celku algoritmizácia 
v kvarte. V projektovom vyučovaní 
sme pokračovali aj v kvinte a v sex-
te v školských rokoch 2004/2005, 
2005/2006, 2006/2007, kde sme 
sledovali priemernú známku do-
siahnutú v predmete na konci kla-
sifi kačných období. Porovnaním 
výsledkov sme dokázali, že úroveň 
vedomostí dosiahnutá v tematic-
kom celku algoritmizácia projek-
tovým vyučovaním je porovnateľne 
lepšia. Rozdiel v priemernej znám-
ke dosiahnutej tradičným vyučova-
ním a projektovým vyučovaním je 
0,51. Lepšie výsledky dosahovali 
žiaci nielen v konkrétnom tema-
tickom celku, ale udržali si úroveň 
svojich vedomostí aj v ďalších roč-
níkoch. Lepšie porozumenie algo-
ritmickým štruktúram im uľahčilo 
prácu aj pri programovaní v ďalších 
programovacích jazykoch (Pascal, 
Dalphi). Projektové vyučovanie 
tiež výrazne vplývalo na rozvoj 
hodnotiaceho a tvorivého myslenia 

žiakov. Žiaci na hodinách reagovali 
pohotovejšie, spontánnejšie a boli 
tvorivejší. V záverečnom hodnotení 
prác na projektoch žiaci sami klad-
ne ocenili vzdelávanie založené na 
partnerstve. Uvítali zmenu úlohy 
učiteľa. Páčilo sa im, že sa mohli 
aktívne zúčastňovať na príprave 
projektu, určení cieľa, časového 
trvania a podmienkach za akých sa 
má projekt realizovať. Ocenili, že 
im bol poskytnutý priestor pre prá-
cu v rámci ich možností a schop-
ností, že mohli o problémoch voľne 
diskutovať. Mohli sa dopúšťať chýb 
a nikto ich za to neodsudzoval, boli 
na ne taktne upozornení a mohli 
ich sami odstrániť. Tiež sa mohli 
samostatne rozhodovať a konať, 
diskutovať, rozumne medzi sebou 
súťažiť a zdokonaľovať sa. Aj preto 
pracovali aktívne a zodpovedne. Ich 
výkony mnohokrát prekvapili aj ich 
samotných. Pri práci tak spoznáva-
li sami seba, svoje chyby, nedostat-
ky, ale aj prednosti a tiež lepšie spo-

znávali svojich spolužiakov. Páčila 
sa im práca v skupinách. Mali vy-
tvorené podmienky pre tvorivosť, 
otvorenú komunikáciu, zvedavosť, 
aj podnetné návrhy. Odstránil sa 
strach zo skúšania a známkovania. 
Projektové vyučovanie dovoľuje 
svojou podstatu ohodnotiť každé-
ho podľa predpokladov, schopností 
a podmienok, v ktorých pracoval. 
Povzbudzovanie, kladné hodnote-
nie aj toho najmenšieho pokroku, 
prehlbovanie viery vo vlastné sily 
a schopnosti posunulo dopredu aj 
slabších žiakov. Som presvedčená, 
že takto koncipované vyučovanie, 
kde iniciatívu vrátane zodpoved-
nosti za výsledky svojej práce pre-
berajú žiaci, plne spĺňa kritériá 
tvorivo-humánnej výchovy a vzde-
lávania a prispieva tak ku kvalitnej 
a všestrannej príprave žiakov na 
život v modernej spoločnosti 21. 
storočia.

RNDr. Viera Hroncová
dokončenie z minulého čísla

HALLOWEEN PARTY
V Centre  voľného času je s októb-
rom spojený trochu strašidelný 
sviatok Halloween. V Amerike 
patrí medzi najpopulárnejšie 
sviatky, no už aj u nás získava na 
popularite. V našom zariadení sme 
si ho pripomenuli už po 4. krát. 
Halloween party je pripravená pre 
deti zo záujmových útvarov, ktoré 
prídu v strašidelných kostýmoch 
a prinesú so sebou vyzdobené tek-
vice a obrázky s témou Halloween. 
My im zase na oplátku pripravíme 
rôzne súťaže, kúzelnícke triky, su-
per strašidelnú výzdobu a sladké 
odmeny. Aj tento rok to na Hal-
loween party vyzeralo naozaj pe-
kelne strašidelne.

Bibiána Slováková

HIP-HOP PARTY
Dňa 26.10.2007 sa konala Hip-
hop party, ktorú organizoval 
Kultúrny dom v Dobšinej. Veľmi 
nás potešilo, že Centrum voľného 
času bolo pozvané, aby vystúpilo 

so svojim programom. Začiatok sa 
uskutočnil o 19:30 hod. Hip-hop 
party otvorili chlapci a dievčatá zo 
záujmového útvaru Break Dance 
svojou novou choreografi ou. Pub-
likum ich vystúpenie odmenilo 
búrlivým potleskom. Po vystúpení 
sa Hip-hopoví nadšenci roztan-
covali na skvelú hudbu, ktorú im 
púšťali 2-ja DJ. Pre veľké ohlasy 
publika chlapci a dievčatá z Bre-
ak Dance svoje vystúpenie ešte 
raz zopakovali a potom sa všetci 
do konca party zabávali. Všetci sa 
tešíme na pozvanie na ďalšiu Hip-
hop party, kde budú môcť ukázať 
hip-hoperi niečo nové a kde sa 
zase výborne zabavíme.

Mgr. Lucia Ďuránová

NAŠE VIANOCE
Pre deti i mnohých dospelých sú 
najkrajším obdobím roka Viano-
ce. Už začiatkom decembra u nás 
vládne vianočná atmosféra v oča-
kávaní mikulášskych darčekov. 
Organizujeme večierky, posede-
nie, rozdávame darčeky. Zároveň 
pripravujeme výrobky na vianoč-
nú výstavu, pečieme medovníky, 
zdobíme priestory, pripravujeme 
„Deň porozumenia a šťastia“. Toto 
podujatie má svoju tradíciu. Za 
pomoci Mestského úradu zisťuje-
me adresy starších občanov, ktorí 
žijú sami, prípadne nám pomáhajú 
počas roka, neúplne rodiny, inva-

lidné deti a podobne.  Posielame 
projekt na Konto Orange „Darujte 
Vianoce“. Žiaľ v minulom roku ne-
bol podporený, no tohto roku sme 
ho znovu vypracovali. Verím, že 
budeme môcť tak ako sa nám po-
darilo v rokoch 2004 a 2005 urobiť 
všetkým pozvaným radosť. Pripra-
vujeme pohostenie, darčeky a kul-
túrny program. Nezabudneme ani 
na obyvateľky Domu opatrovateľ-
skej služby, obyvateľov azylového 
domu a imobilných občanov.

Vianoce sú pre deti štedré aj doma 
a preto okrem pripravovaných 
podujatí sa sústreďujeme na Det-
ský novoročný ples 11. januára 
2008. Deti v našom meste otvá-
rajú plesovú sezónu. Postupne sa 
darí do plesu zapojiť nielen deti, 
ale aj rodičov, na spoločné švédske 
stoly nám ma-
mičky posielajú 
zákusky a slad-
kosti. Samotné 
deti sa slušne 
oblečú a dokon-
ca aj plesovo 
správajú. Úro-
veň detských 
plesov je stále 
lepšia a sme na 
to hrdí. Všet-
ko môžeme 
dokázať len za 
p o c h o p e n i a 

rodičov, mestského zastupiteľstva 
a sponzorov.
Chceme poďakovať za sponzor-
stvo a pomoc počas celého roku: 
Zelenina p. Borošová,  JANETE 
s.r.o Rožňava, DREVÁRSPOL p. 
Detvayová, DREVSTAV p. Elt-
schlägerová, MaR p. Macková, 
p. Róbert Lukáč Dobšiná, Penzi-
ón CALISTO, Mestské lesy s.r.o. 
Dobšiná, Vináreň p. Fusková, Lila 
BAR p. Baluchová, Potraviny p. 
Skalská, Palkáč CLUB Dobšiná, 
TEKRAN p. Kračún, Slovenské 
elektrárne Dobšiná a pán Hrnčia-
rik.
Milí čitatelia, želáme Vám krás-
ne a šťastné Vianoce, zdravie 
a úspech v novom roku a tešíme sa 
na stretnutia pri spoločných chví-
ľach.

Riaditeľa CVČ DaM



Mestské lesy Dobšiná, spol. s  r. o. 
je spoločnosťou so 100% účasťou 
mesta, ktorá obhospodaruje pre-
najatý majetok vlastníka – mesta 
Dobšiná. Organizačná štruktúra 
a obhospodarovanie mestských 
lesov je založené na lesných ob-
vodoch, ES  a vedení mestských 
lesov. Výmera lesa  6 526 ha je  roz-
delená na 8 lesných obvodov /LO/, 
ktorých správu, úlohy, ochranu za-
bezpečuje 7 odborne spôsobilých 
samostatne zárobkovo činných 
osôb – vedúci lesných obvodov, ex-
pedičný sklad a vedenie.
      Lesný obvod LO 01 Tešnárky sa 
nachádza od pumpy Jurki Hayton 
smerom do Dobšinej. Za ním sme-
rom na Rakovec je LO 02 Rakovec. 
Od Dobšinského kopca po Pusté 
pole sa nachádza LO 03 Dedinky, 
Ľadová – tieto dva lesné obvody ob-
hospodaruje jeden lesník. Od Pus-
tého poľa naspäť k Dobšinej sa na-
chádza LO 04 Čuntava. Od štátnej 
cesty na dobšinský kopec po Gápeľ 
a Lányiho Hutu je LO 05 Čierna 
Hora. Od Čuntavy k Dobšinej , cez 
Šafárku a Pálkovú sa nachádza LO 
06 Vyšná Maša,  po cestu smerom 
do Žrebčína. Od tejto cesty na dru-
hú stranu smerom na Vyšnú Slanú, 
Háj, Pišel, Ramža je LO 07 Far-
biarka, ktorý obhospodaruje vedú-
ci LO 07. Takže hranice Mestských 
lesov Dobšiná tvoria: Píla, Cípová, 
Ramža, Čuntava, Pusté pole, Spiš-
ský potok, Rakovec, Suchý vrch, 
Chotárna dolka, benzínka Jurki 
Hayton. 
 Na expedičnom sklade spoločnos-
ti, ktorý sa nachádza pri železnič-
nej stanici, vykonáva práce vedúci 
expedičného skladu a manipulant, 

taktiež SZČO, ktorí všetku našu 
prácu v lese vo fi nálnom  dôsledku 
speňažujú. Vyťaženú drevnú hmo-
tu dovezieme na expedičný sklad, 
manipuláciou vysortimentujeme  
do akostných tried a po zatriedení 
podľa platných cenníkov odpredá-
vame konečným odberateľom.
     Vedenie Mestských lesov Dobši-
ná, spol. s r.o. má sídlo na Tureckej 
ulici č. 54, 049 25  Dobšiná. Na čele 
fi rmy je konateľka, ktorá vykonáva 
aj funkciu riaditeľky spoločnosti. 
Vedúci výroby vykonáva aj funkciu 
OLH. Jeho priamo podriadený je 
vedúci oddelenia ťažby, vedúci od-
delenia pestovania lesa, vedúci do-
pravy a logistiky, vedúci obchodu 
a marketingu, vedúci lesnej škôlky 
a siedmi vedúci lesných obvodov. 
Všetka výrobná činnosť je úzko 
spätá a neodmysliteľne zviazaná 
s ekonomickým oddelením, kde 
pod vedením vedúcej ekonomic-

kého oddelenia pracujú tri samo-
statné ekonomické referentky. 
Vzájomná spolupráca ekonomiky 
a výroby musí byť 100%, aby všet-
ka činnosť bola v súlade s platný-
mi zákonmi, nariadeniami podľa 
právnych predpisov a akejkoľvek 
legislatívy.
     Vedenie Mestských lesov Dobši-
ná, spol. s r.o. zabezpečuje činnosť 
lesnej správy, lesného závodu, ako 
aj podniku. Je to právny subjekt so 
všetkými zodpovednosťami voči 
štátu a voči mestu ako vlastníkovi. 
V súčasnosti pracujeme na zmene 
organizačnej štruktúry v dôsledku 
stále narastajúcej kalamity a nove-
lizácii Zákonníka práce.
     Stav kalamity smrekových poras-
tov je alarmujúci. K tejto náhodnej 
ťažbe biotických škodlivých čini-
teľov bohužiaľ ešte stále pribúdajú 
„kalamity“ abiotických škodlivých 
činiteľom ako napr. bol vietor v au-

guste 2007.Je potrebné urýchle-
ne spracovať ďalších 10 000 m3 
drevnej hmoty. V októbri t.r. zasa 
pribudlo následkom námrazy ďal-
ších cca 1 000 m3 kalamity na LO 
Čuntava.
 
     Naše lesy je nutné obhospodaro-
vať, a to na vyššej odbornej úrovni. 
Tu už nepostačí lesný hospodársky 
plán, ale ku každému lesnému po-
rastu je potrebné pristupovať indi-
viduálne podľa stupňa napadnutia 
škodlivými činiteľmi. Dobšinské 
lesy ako aj vôbec lesy na Sloven-
sku, v Čechách, Poľsku, Rakúsku 
a iných krajinách sú postihnuté 
kalamitami.  Takže musíme rúbať 
lesné porasty, ktoré za normálnych 
okolností by ešte rástli ďalších 30 
– 50 rokov. Veľa škody našim pre-
krásnym lesom spôsobujú škod-
covia – podkôrny hmyz, vietor, 
sneh, námraza, imisie, extrémne 
teploty, preto im neškoďme ešte aj 
my ľudia! My im musíme pomáhať, 
aby aj naši potomkovia mali zdroj 
vody, vzduchu, relaxu, aby sme 
chránili to, čo pre nás vypestovali, 
vychovali a ochránili naši pred-
chodcovia.
     Vzdávame úctu všetkým tým, 
ktorí veľkým alebo aj malým die-
lom prispeli k rozvoju a ochrane 
lesov mesta Dobšiná. Ďakujeme.
Lesu zdar!
     S príchodom najkrajších sviat-
kov v roku Vianoc Vám touto ces-
tou chceme popriať veľa zdravia, 
šťastia, lásky, spokojnosti a radosti 
v kruhu svojich najbližších.

Kolektív Mestských lesov Dobšiná, 
spol. s r.o.

predstavujeme vám december 20076

Mestské lesy Dobšiná, spol. s r. o.
dokončenie z minulého čísla

    V rámci rubriky „ Predstavuje-
me jednotlivé odbory MsÚ v Dob-
šinej“ dnes začíname odborom 
vnútra. Odbor vnútra sídli na prí-
zemí mestského úradu. Na odbo-
re pracuje päť zamestnancov:
MVDr. Terézia Balážiková - vedúca 
odboru, Božena Vilimová - matri-
kárka, Eva Dovalovská, Jana Len-
keyová  a Viera Kochanová. 

V skratke vymenujeme, aká agen-
da sa na odbore vnútra vybavuje:
     Občania mesta si tu môžu vybaviť 
potvrdenia  o trvalom a prechod-
nom pobyte, potvrdenie na vybave-
nie prvého občianskeho preukazu, 
potvrdenia o účasti na pohrebe, 
potvrdenia k umiestneniu do do-

movov dôchodcov a ústavov soci-
álnej starostlivosti, rybárske lístky, 
zabezpečuje archiváciu dokumen-
tov.  Na odbore vnútra sa poskytuje 
občanom sociálne poradenstvo pre 
rodiny s deťmi, seniorom, vybavuje 
sa terénna opatrovateľská služba, 
ubytovanie v zariadení opatrovateľ-
skej služby, evidencia pobytu oby-
vateľov,  rieši sa záškoláctvo a vedie 
sa evidencia osobitne sledovaných 
detí. Ďalej si na odbore vnútra vy-
bavíte schválenie otváracích hodín 
v predajniach, či prevádzkach, vy-
danie rozhodnutí o prechodnom 
uzavretí predajne, či prevádzky, 
rozhodnutia na povolenie prevádz-
ky výherných hracích automatov, 
povolenie na ambulantný predaj na 

trhovisku, osvedčenie súkromne 
hospodáriaceho roľníka.
     Tento odbor organizuje turíčne 
sviatky, jarmoky a trhy, svetové 
stretnutia Dobšinčanov a podobné 
podujatia, voľby a referendá. Spo-
lupracuje s klubom dôchodcov a 
MO Jednoty dôchodcov Slovenska.
     Na odbore vnútra sa vypisujú 
žiadosti o získanie grantov a nená-
vratných fi nančných príspevkov v  
rámci nadačných fondov, štátnych 
dotácií a štrukturálnych fondov z 
EÚ.
     Na Matričnom úrade v Dobši-
nej si občania z matričného obvo-
du: Dobšiná, Stratená, Dedinky, 
Rejdová, Vyšná Slaná, Vlachovo, 
Gočovo, Nižná Slaná, Kobeliarovo 

vybavia matričné doklady, ako sú 
sobášne listy, rodné a úmrtné listy, 
osvedčovanie listín a podpisov, vý-
pis a odpis z registra trestov a ďalšie 
doklady matričnej agendy.
     Odbor vnútra okrem toho posky-
tuje faxovú službu, vyhlasovanie 
oznamov v mestskom rozhlase, 
príjem a odosielanie listov a iných  
poštových zásielok. Poskytuje 
informácie o kultúrnych, športo-
vých a turistických podujatiach 
prostredníctvom turistického in-
formačného centra.
     Odbor vnútra zastrešuje aj komu-
nitnú sociálnu prácu, zariadenie 
opatrovateľskej služby a oddelenie 
kultúry.   

      T.B.

Odbor vnútra MsÚ v Dobšinej



Významné výročie - Július Lux

KULTÚRNE PODUJATIA 
V MESIACOCH 

OKTÓBER A NOVEMBER

SPOMIENKA...

kultúradecember 2007 7

Kultúrny dom v Dobšinej 
vás pozýva na

SILVESTROVSKÚ 
ZÁBAVU 

dňa 31.12.2007 od 19.00 hod. 

Vstupné: 170,– Sk    
Vstupné v predpredaji: 150,– Sk

Privítajme spolu Nový rok 2008!

Silvester 
v Kultúrnom dome

Tieto krásne, ale smutné slová 
ľudovej piesne predznamenáva-
jú obsah môjho článku. Nechce 
sa veriť, že v nedávnych dňoch 
rady folkloristov súboru GEMER 
v Dobšinej opustili aj poslední 
dvaja členovia pôvodnej muziky 
- pán Ondrej Gálik a pán Ján Sar-
novský. Folkloristi celou dušou, 
ktorých snahou bolo zachovanie 
pôvodného - autentického hu-
dobného, tanečného, speváckeho 
a hovoreného slová regiónu hor-
ného Gemera najmä obce Rej-
dová. Naučili nielen mňa, ale aj 
niekoľko desiatok terajších a mi-
nulých členov súboru mať rád ľu-
dové tradície a ctiť si odkazy našej 

dedovizne. Obetovali tomuto „ko-
níčku“ nespočetné hodiny zbiera-
nia materiálov, nácvikov a samot-
ných vystúpení či už doma, ale aj 
za hranicami našej republiky ako 
reprezentanti nášho mesta, nášho 
súboru GEMER.
„Ondrej a Janko, 
chcem sa Vám za seba, ako aj za 
všetkých členov folklórneho sú-
boru GEMER v Dobšinej poďako-
vať za dobrú robotu, pochopenie 
a trpezlivosť. Váš odkaz zachova-
nia folklórnych tradícii budeme aj 
naďalej chrániť a rozširovať medzi 
novými členmi súboru.        
Snívajte svoj krásny sen, spo-
mienka na Vás ostáva v našich 
srdciach.“

Ján Kuchár, člen FS GEMER

na snímkach Ondrej Gálik (hore) 
a Ján Sarnovský (dole)

„Nezábudka, drobné kvieťa,
  rastie vedľa, rastie vedľa potoka.
  Už dohára, už dohára,
  už dohára svieca môjho života ...“

4. novembra 1957 umrel v Buda-
pešti stredoškolský profesor a vý-
znamný regionalista  Július Lux. 
Hoci nebol priamym dobšinským 
rodákom, za Dobšinčana sa by-
tostne považoval. Jeho rodičia sa 
totiž na začiatku 80 - tych rokov 
19. stor. presťahovali z rodnej 
Dobšinej do Henckoviec. Hlava 
rodiny Ján Lux pracoval ako pre-
dák v neďalekej železorudnej bani 
v Nižnej Slanej. V Henckovciach 
sa 20. apríla 1884 narodil Július 
ako najstarší z troch detí. Všetci 
traja vychodili Meštiansku školu 
v Dobšinej, absolvovali Učiteľský 
ústav v Lučenci a pôsobili ako uči-
telia nemčiny v Maďarsku. Július 
roku 1909 vyštudoval aprobá-
ciu nemecký jazyk na univerzite 
v Budapešti a nastúpil ako pro-

fesor na Učiteľský ústav Kluži. 
Tu sa v roku 1914 oženil s Irenou 
Gömöryovou z Dobšinej. Zakrát-
ko však musel obliecť uniformu 
rakúsko-uhorského vojaka. Po 
skončení 1. svetovej vojny sa ro-
dina presťahovala do Budapešti, 
kde sa Július Lux stal riaditeľom 
učiteľského ústavu. Externe vyu-
čoval aj na univerzite v Szegede, 
kde bol v roku 1933 promovaný 
na doktora fi lozofi e. V roku 1944 
vyčerpaný činorodou prácou bol 
na vlastnú žiadosť penzionovaný. 
Po vojne sa ocitol v núdzi. Zbavili 
ho dôchodku z absurdného dôvo-
du, že vyučoval „fašistickú reč“. 
Jeho rukopisy nemal kto vydá-
vať. Na sklonku života bol preto 
odkázaný na podporu svojich 
dvoch synov. Aj napriek týmto 

nežičlivým pomerom, ako napísal 
doc. PhDr. Juraj Valiska, CSc.:... 
„vytvoril dielo, na ktoré by mo-
hol byť hrdý nejeden univerzit-
ný profesor.“ Bibliografi a prác 
Júliusa Luxa obsahuje vyše 150 
publikačných jednotiek. Nájde-
me tu diela z oblasti jazykovedy, 
histórie, etnografi e i demografi e. 
Podstatná časť je venovaná Dob-
šinej. Posmrtne v roku 1961 bol 
v Marburgu vydaný jeho slovník 
nárečia Dobšinej. Za jeho životné 
dielo trvalej hodnoty sa považuje 
práca Eine deutsche Sprachin-
sel im Karpathenland Dobschau 
(Nemecký jazykový ostrov v Kar-
patskej oblasti Dobšiná), vydaná 
v Mníchove v roku 1959.

Mgr. Miroslav Reťkovský

V sobotu, 13. októbra 2007 sa 
v priestoroch Kultúrneho domu 
uskutočnilo podujatie, ktoré pred 
niekoľkými desaťročiami nahrádza-
lo dnešné diskotéky. „Čaj o piatej“ 
so živou hudbou pána Vojta Šmíra  
potešil všetkých účastníkov podu-
jatia, ktorí sa príjemne zabavili, za-
spomínali si. Pre veľký záujem o toto 
podujatie ho opäť zorganizujeme, 
najbližšie 24.11.2007.

26. novembra 2007 sa konala Hip-

hop párty, kde sa početným účast-
níkom predviedli členovia break 
dance útvaru pri Centre voľného 
času. Toto podujatie potešilo najmä 
mládež nášho mesta a preto sme 16. 
novembra uskutočnili ďalšie Hip-ho-
pové stretnutie. Na tomto podujatí 
okrem domácich akrobatov vystúpi-
la aj skupina Laca Polyáka z Rožňavy. 
Umenie tanečníkov vyburcovalo 
aj ostatných účastníkov podujatia 
a mládež sa výborne zabávala.

V sobotu, 17. novembra 2007 zavítal 
do nášho mesta sólista opery Slo-
venského národného divadla Mgr. 
Art. Ivan Ožvát. Svojim prekrásnym 
spevom, známymi operetnými me-
lódiami a slovenskými evergreenami 
potešil mnohé srdcia. V programe 
„Ivan Ožvát a dobšinské talenty“ 
predviedol nielen svoje spevácke 
umenie, ale dal príležitosť aj našim 
vychádzajúcim hviezdičkám. V jeho 
programe účinkovali: Boris Nezbe-
da, Martina Leskovjanská, Veronika 
Vilimová, Petra Orosová, Natália 
Garanová a profesorka dobšinské-
ho gymnázia Mária Kováčová. Za 
predvedené výkony diváci všetkých 
účinkujúcich odmenili neutíchajú-
cim potleskom. 

Posledná novembrová nedeľa, sa 
bude niesť v znamení aerobicu. V di-
vadelnej sále kultúrneho domu sa 
uskutoční veľká „Jesenná aerobic 

šou“. V čase uzávierky DN bola táto 
akcia pripravovaná, takže informácie 
z jej priebehu prinesieme v nasledu-
júcom čísle.

Ivan OŽVÁT Ivan OŽVÁT a dobšinské talenty



Pamiatka 

1. Zuzana Dologhová         8. 9.
2. Albert Hutník        17. 9. 
3. Ján Sarnovský        28. 9.
4. Ondrej Gálik        29. 9.
5. Vojtech Ridarčík                4.10.
6. Ján Tešlár        12.10.
7. Mária Hajčiová        13.10.  
8. Zuzana Klimová        19.10.
9. Albert Leskovjanský       2. 11.
10. Žofi a Dunková        14. 11.
11. Mária Oravcová        14. 11.
12. Ján Hanzel        17. 11. 

NAVŽDY  NÁS OPUSTILI

rôzne december 20078

Dobšinské nemecké nárečie
pokračovanie z min.čísla
Môj starý otec Samuel Pellionis 
( miestny spisovateľ a básnik )  je 
dokonca považovaný v ofi ciálnej li-
teratúre za jedného z kodifi kátorov 
dobšinského miestneho nemec-
kého nárečia. Žiaľ od neho som sa 
toho veľa nenaučil,  už iba  z jeho 
tvorby. Mnoho však so mnou roz-
prával  tupschrisch  môj starý otec 
z maminej strany Leonard Krivan-
ský a stará mama Anna Krivanská, 
ktorá vedela perfektne aj spisovne 
nemecky, maďarsky, slovensky a 
samozrejme aj tupschrisch. 
Z rozprávania viem, že v minulos-
ti, teda najmä do roku 1919, pred 
vznikom prvej ČSR a roky pred tým 
sa v Dobšinej prevažne rozprávalo 
nemeckým nárečím a keďže pred 
tým bolo   štátne usporiadanie Ra-
kúsko-Uhorské, tak aj maďarsky 
no a samozrejme vôkol  ako aj v 
samotnej Dobšinej bolo slovenské 
obyvateľstvo, takže sa rozprávalo 
aj po slovensky.
Celkom zaujímavé to bolo v 50-
tych rokoch, keď Dobšiná bola 
skutočne trojjazyčná a nebolo 
nezvyklé, že sa stretli trebárs tri 
ženičky a každá rozprávala iným 

jazykom. Jedna slovensky, druhá 
tupschrisch a tretia po maďarsky. 
Všetky tri sa samozrejme celkom 
dobre rozumeli. Najzaujímavejšie 
však na tom bolo, že zrazu tá, čo 
hovorila slovensky, prešla trebárs 
na maďarčinu, alebo tupschrisch a 
naopak. Bol som toho neraz sved-
kom.
O nemeckom nárečí v Dobši-
nej  toho  bolo v minulosti popísa-
né veľmi veľa. Osobitnú zmienku 
si zasluhuje  univerzitný profesor 
doc. PhDr. Juraj VALISKA CSc., 
ktorý napísal  knihu : „NEMECKÉ 
NÁREČIE DOBŠINEJ „. Kniha sa 
venuje hlavne rozboru nemeckého 
nárečia Dobšinej na fonetickej, 
morfologickej, syntaktickej a lexi-
kálnej rovine. Pomerne rozsiahle 
sa venoval hláskosloviu, vývinu 
nemeckého nárečia, tvarosloviu, 
gramatike, výslovnosti. Ďalej má v 
knihe dosť veľa nárečových ukážok 
z priameho života Dobšinčanov 
v pôvodnom nárečí. Kniha bola 
vydaná Gemerskou vlastivednou 
spoločnosťou v Rimavskej Sobote 
v roku 1980.
Recenzenti publikáciu vysoko 
vyzdvihujú a oceňujú. Napríklad 

Univ. prof. PhDr. Ľudovít Novák 
DrSc., sa vyjadruje takto : „ Práca 
Juraja Valisku prináša doteraz naj-
obšírnejší opis bulejnerčiny ( rozu-
mej topschrisch), jedného z najza-
ujímavejších enkláv. Mimoriadna 
aktuálnosť  tohto nárečia vyplýva 
z jeho vývojového štádia. Nárečie 
sa nachádza v poslednej fáze svo-
jej existencie. Nemá už prakticky 
nijaké zázemie. V meste komuni-
kuje nárečím iba niekoľko desiatok 
obyvateľov najvyšších vekových 
skupín. V bulejnerčine dochádza  
stále ku väčšej diferenciácií. Vzni-
ká množstvo dvojtvarov, nárečie sa 
čoraz viac „slovakizuje. „  
Nie je cieľom  mojej úvahy o nemec-
kom nárečí tupschrisch opisovať 
state z nesporne významného die-
la Juraja Valisku, ale nedá mi, aby 
som necitoval niekoľko jeho viet zo 
záveru jeho knihy :
„ Tento výskum robíme aj z úcty ku 
generáciám, ktoré vytvorili tak dô-
myselné dielo.“
„ Pred sto rokmi hovorila v Dob-
šinej jedna časť obyvateľstva po 
slovensky a čiastočne ovládala bu-
lejnerčinu, a iná časť obyvateľstva 
hovorila po bulejnersky a taktiež  

čiastočne ovládala slovenčinu“.
Takmer v závere v roku 1980 píše   :  
„ Ak dnes hovorí nárečím 160 ľudí, 
z toho asi 80 % nad 55 rokov, vie-
me si ľahko vyrátať, či bulejnerčina  
prežije rok 2000.“
Takže máme rok 2007 a  ako to 
vyzerá teraz s nemeckým nárečím 
tupschrisch dnes? Musím konšta-
tovať že smutne, takmer sa naplnili 
slová Juraja Valisku. V rodinách sa 
takmer tupschrisch nehovorí, túto 
reč počuť iba celkom zriedka. V 
Dobšinej existuje miestna skupina 
Karpatskonemeckého spolku. Na 
stretnutí jej členov ešte možno po-
čuť túto, už iba vzácnu reč, zväčša 
čítanú, ale nájdu sa ešte dokonca aj 
mladší, ktorí jej aspoň rozumejú. Je 
takmer isté, že táto reč je odsúdená 
na zánik, pretože  už niet širšieho 
zoskupenia obyvateľstva, ktoré by 
hovorilo v tejto reči, aby ostala živá 
a vyvíjajúca sa a tak nám ostane za-
chovaná iba v písomnej forme vďa-
ka ľuďom, ako bol napríklad môj 
starý otec Samuel Pellionis, alebo 
Samuel Klein, prípadne aj Juraj Va-
liska . VEĽKÁ VĎAKA VÁM!!!!!

Rudolf Pellionis

Bullenerské stretnutie
Karpatskonemecký spolok je spoločenské, kul-
túrne občianske združenie občanov, ktorí sú ne-
meckej národnosti, nemeckého pôvodu, alebo 
sympatizujú s nemeckou menšinou na Sloven-
sku. Združenie bolo založené 27.8.1990 so síd-
lom Košiciach. Od roku 1993 vznikla v Dobšinej 
miestna skupina Karpatskonemeckého spolku 
s cieľom upevnenia identity pôvodnej nemeckej 
menšiny „buleenerov“ v Dobšinej. Naša miest-
na skupina združuje 95 členov, ktorí sa snažia 
o pozdvihnutie a podporu v oblasti kultúrnej, 
spoločenskej a občianskej so snahou o revita-
lizáciu nemeckého jazyka a nárečia. Taktiež 

o rozvíjanie tolerancie a dobrého spolužitia bez 
ohľadu na národnosť a vierovyznanie. 
V rámci kultúrnych aktivít v auguste 2007 sme 
uskutočnili v poradí 10 jubilejné regionálne 
stretnutie našich členov a sympatizantov zdru-
ženia v reštaurácii Tri ruže. Kultúrny program 
navodil dobrú náladu a približne 80 prítomných 
sa pri rozprávaní o minulosti, ale aj súčasnosti 
spolku zhodli na tom, že už teraz sa všetci tešia 
na budúcoročné 11. stretnutie aspoň v takom 
počte, ako to bolo v tomto roku.

Tibor Harmatha

Koniec októbra a prvé novembrové dni nás viac 
ako ktorékoľvek iné dni v bežnom roku inšpiru-
jú k spomienkam na tých, ktorí už nie sú medzi 
nami. Sviatok všetkých svätých a pamiatka 
zosnulých majú pradávne korene. Ich pôvodný 
zmysel sa harmonizuje s tým, čo sa odohráva 
vôkol v prírode.
Jeseňou a nástupom novembra už naplno za-
čína tmavá, životu nie veľmi naklonená polo-
vica roka. Jeseň už nepraje žiadnemu vývoju 
a rastu – uchýli sa hlbšie do zeme, u rastlín do 
korienkov, zvieratá táto doba ukladá na zimný 
spánok.
Sviatok všetkých svätých a Pamiatka zosnu-
lých prináša so sebou nádych akejsi nostalgie. 

Je späté s pamiatkou na tých, s ktorými sme sa 
rozlúčili, ktorí nás už opustili.
Aj v tomto roku sme zastali nad trúchlivým 
miestom večného pokoja, na cintoríne pri hro-
be. Položili sme vence a kytice ozdobené našu-
chorenými hlávkami vznešených kvetov jesene, 
zapálili sme sviece, aby sme v žltkastom pla-
mienku ticho zaspomínali.
Primátor mesta pán Karol Horník sa cestou 
miestneho rozhlasu prihovoril ku všetkým 
účastníkom sviatočných dní. Vyjadril a zdôraz-
nil význam týchto sviatkov a tichú spomienku 
na tých, ktorí nás navždy opustili.

František Novotný

zosnulých



Poplatky za zverejnenie 
reklamy, inzercie 

v Dobšinských novinách:

13. ročník Študentskej kvapky krvi
rôzne, športdecember 2007 9

PLOŠNÁ INZERCIA:

1     strana formát A4: 
1500,– Sk
1/2  strany formát A4:
750,– Sk
1/4  strany formát A4:
375,– Sk
1/8  strany formát A4:
190,– Sk
Slovná (riadková) inzer-
cia: za jedno slovo: 
5,– Sk

Slovenský Červený kríž v spolupráci s Národ-
nou transfúznou službou SR už po trinástykrát 
vyhlásil kampaň na podporu bezpríspevkového 
darcovstva krvi – Študentskú kvapku krvi 
Študentská kvapka krvi sa uskutočnila na ce-
lom Slovensku od 1. do 17. novembra 2007 a jej 
cieľom bolo osloviť a motivovať najmä mladých 
ľudí a prvodarcov, aby sa stali novými členmi ro-

diny bezpríspevkových darcov krvi a spolu šírili 
myšlienku darcovstva. Darcovia z nášho okolia 
mohli darovať krv na HTO NsP Sv. Barbory 
v Rožňave. 
Všetci tí, ktorí sa zapojili do tohtoročnej Štu-
dentskej kvapky krvi a vyplnili evidenčnú kartu 
bezpríspevkového darcu krvi SČK boli zaradení 
do žrebovania o atraktívne ceny, ktoré venovali 
partneri SČK.
Ďakujeme, že sa do Študentskej kvapky krvi za-
pojilo toľko ľudí z Dobšinej, ktorí sú ochotní za-
chrániť to najcennejšie - ľudský život.

MS SČK Dobšiná

Mesto Dobšiná a redakcia Dobšinských novín vyhlasujúMesto Dobšiná a redakcia Dobšinských novín vyhlasujú

SÚŤAŽSÚŤAŽ  
„Vianočné inšpirácie“„Vianočné inšpirácie“

O NAJKRAJŠIU VIANOČNÚ VÝZDOBUO NAJKRAJŠIU VIANOČNÚ VÝZDOBU
Súťažné kategórie:Súťažné kategórie: Rodinné domy, Výklady (prípadne budovy) miestnych prevádzok a inštitúcií Rodinné domy, Výklady (prípadne budovy) miestnych prevádzok a inštitúcií

Podmienky súťaže:Podmienky súťaže: V oboch kategóriách musí byť výzdoba inštalovaná od 6.12.2007, počas celých  V oboch kategóriách musí byť výzdoba inštalovaná od 6.12.2007, počas celých 
sviatkov. Výzdobu bude hodnotiť komisia, ktorá vyberie (miestnou obhliadkou) víťazné práce. sviatkov. Výzdobu bude hodnotiť komisia, ktorá vyberie (miestnou obhliadkou) víťazné práce. 

VÍŤAZNÉ PRÁCE BUDÚ OCENENÉ FINANČNOU ODMENOU.VÍŤAZNÉ PRÁCE BUDÚ OCENENÉ FINANČNOU ODMENOU.

Futbal je hrou, ktorej holdujú milióny ľudí na celom 
svete. Získava si čoraz väčšiu popularitu, pretože ľudí 
zbližuje, dokáže ich vyburcovať k vrcholným výko-
nom.
Mnohí občania mesta Dobšiná sa upísali tomuto 
športu a zapísali sa do povedomia práve futbalom, 
čím vytvorili veľmi peknú históriu tohto športu. Nedá 
sa však žiť iba z histórie a z toho, čo už bolo. Je potreb-
né každodennou poctivou prácou prispievať k rozvo-
ju futbalu v meste a jeho okolí. Dobšiná má na to, aby 
sa stala centrom futbalového diania v mikroregióne 
a vybudovala si tak imidž kvalitného klubu.
V roku 2007 sa v rozvoji tohto športového odvetvia 
mnohé vylepšilo, najmä na futbalovom štadióne. 
Opravili sa: práčovňa, hygienické a  sociálne zaria-
denia, šatne dospelých a dorastu. Niektoré práce sú 
ešte rozrobené a postupne sa budú dokončovať (šat-

ne hostí, kuchynka, ozvučenie štadióna). Verím, že 
prispením primátora mesta, p. Horníka, poslancov 
mestského zastupiteľstva, ale i ďalších  občanov, sa 
podarí futbalový štadión dobudovať. 
Víziou do budúcna je, aby dobšinský futbal postúpil do 
vyššej súťaže. Na realizáciu tohto cieľa je potrebný aj 
kvalitný hráčsky  káder. V blízkej budúcnosti ho chce-
me doplňovať. Každý futbalový reprezentant mesta si 
musí uvedomiť, že reprezentácia mesta je cťou a preto 
by mal k reprezentácii pristupovať zodpovedne.
Spojme všetci svoje sily a vytvorme pevné základy, na 
ktorých bude možné tento šport budovať a rozvíjať aj 
do budúcna. Dobrou spoluprácou, počnúc od rodi-
čov, cez školy v meste, občanov mesta – fanúšikov, 
štedrých sponzorov, hráčov na všetkých úrovniach 
a vedenia MFK Dobšiná, sa to určite podarí. 

Tajomník MFK

Dobšiná pre futbal, futbal pre Dobšinú

1. MEDZEV 12 8 3 1 43:10 27
2. KECHNEC 11 8 2 1 46:4 26
3. VALALIKY 12 7 2 3 37:15 23
4. V. OPÁTSKE 12 7 1 4 47:28 22
5. SEŇA 12 7 1 4 39:22 22
6. SVINICA 11 6 3 2 40:12 21
7. N. MYŠĽA 12 6 1 5 42:20 19
8. GEČA 12 5 4 3 29:19 19
9. TURŇA n. B 12 5 1 6 24:26 16
10. ŽDAŇA 12 4 1 7 17:28 13
11.DOBŠINÁ 12 4 0 8 42:55 12
12.RUSKOV 12 3 2 7 23:37 11
13.BUDIMÍR 12 2 1 9 21:41 7
14.V. IDA 12 0 0 12 4:137 0

Priebežná tabuľka po 13. kole:

Stretávame ich skoro denne. Žijú 
medzi nami, vynikajú skromnosťou 
a športovým elánom. Sú to ľudia, 
ktorí svoj život upísali športu, ktorý 
v našom okrese nie je na rebríčku 
popularity celkom hore. Veď beh 
na dlhé trate si vyžaduje vytrvalých 
športovcov s pevnou vôľou a takých 
je v dnešnej dobe už málo. Týmito 

vlastnosťami sú obdarení športovci 
z nášho mesta Ing. Juraj Husár, Šte-
fan Bašták, Rastislav Lipták, Ľudo-
vít Tokarčík, Tibor Klein. Skupinku 
bežcov dotvára jediná žena – pani 
Mária Kleinová.
Všetci títo športovci vybojovali na 
pretekoch nejedno krásne umiest-
nenie, čo je pre naše mesto výbornou 
reprezentáciou. Ako každoročne, aj 
v tomto roku sa zúčastnili tradičné-
ho Medzinárodného maratónu mie-
ru v Košiciach, kde sa potvrdila ich 
dobrá pripravenosť. Mária Kleinová 
v pohode absolvovala maratónsku 
trať a s výborným časom sa umiest-
nila na 2.mieste. Spolu s Ľudovítom 
Tokarčíkom absolvovali v roku 2007 

jedenásť pretekov, na ktorých sa 
hlavne Mária Kleinová umiestňova-
la na stupni víťazov. Manželia Klei-
novci  tiež reprezentovali naše mesto 
v Maďarsku, v družobnom meste Sa-
jószentpéter. Aj na týchto pretekoch 
pani Mária porazila (okrem jednej 
pretekárky) všetky ženy v kategórii 
do 35 aj nad 35 rokov. Sezónu chcú 
manželia dôstojne dokončiť na pre-
tekoch v Liptovskom Mikuláši.
Je smutné, že títo športovci nemajú 
pre svoju činnosť sponzorov, kto-
rých by tak veľmi potrebovali. Svo-
jou činnosťou, dobrou výkonnosťou 
a elánom šíria dobré meno nášho 
mesta nielen na Slovensku, ale aj 
v zahraničí.

,,Obraciame sa preto aj touto for-
mou na tých, ktorí majú pochope-
nie pre tento druh športu, aby nás  
aspoň malou čiastkou podporili 
v našej činnosti. Touto cestou vyslo-
vujeme poďakovanie vedeniu mesta 
Dobšiná, kde sme našli pochopenie 
a pomoc.

Sú v tieni, ale žiaria

Tiež sa obraciame na mladých ľudí 
z nášho mesta, aby sa venovali krás-
nemu bežeckému športu a doplnili 
naše rady. Aby tých, ktorí teraz žiaria 
na stupni víťazov, mal kto nahradiť. 
Dúfame, že vytrvalostný beh bude 
v Dobšinej naďalej prekvitať.“

Tibor Klein
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Bezohľadný čin rómskych gangstrov...
Dorastenecké  futbalové mužstvo 
Dobšinej vycestovalo na majstrov-
ský  zápas okresných majstrovstiev 
do obce Brzotín, ktorého kataster 
sa rozprestiera neďaleko okresné-
ho mesta Rožňava.
Stretnutie prebiehalo v atmosfére, 
ktorá nemala nič spoločné so špor-
tom a duchom fair play.  Oplzlé, 
primitívne výkriky rómskych di-
vákov „výrastkov“ napr.: „Keď vy-
hráte, tak vás zabijeme“. A podob-
ne. Na hracej ploche to nevyzeralo 
o nič lepšie. Neférové zákroky zo 
strany domácich,  vulgárne nadá-
vanie chlapcom z Dobšinej i roz-
hodcovi stretnutia. Vyvíjajúca sa 
atmosféra neveštila nič dobré.  Za 
stavu 0 : 0  hostia kopali pokutový 
kop. Kopal ho Marek, skromný, 
sympatický chlapec - dobrý, nádej-
ný futbalista. Ešte pred samotným 
kopom bol upozornený: „Keď dáš 
gól, neprežiješ!“ Gól dal. Hralo sa 
ďalej. Domáci vyrovnali, nasledo-
vala pekná akcia Tomáša, nevy-
beraný, likvidačný faul na neho a 
potom  hrubá bezohľadná inzul-
tácia v podaní rómskeho protihrá-

ča. Tomáš sa pozviechal a spolu 
s ostatnými spoluhráčmi stihli ujsť 
do šatne. A čo sa dialo potom,  keď 
chlapci šatňu opúšťali...? 
Stádo rozvášnených, pravdepo-
dobne nadrogovaných rómskych 
gangstrov, ich napadlo a začal 
„masaker“. Výdatne im pomáhali 
aj niektorí domáci hráči. Prvý ležal  
Marek, potom ďalší, niektorým sa 
podarilo ujsť a zabarikádovať sa 
v Ávii zaparkovanej pri ihrisku. 
Výsledok?  Siedmi zranení chlapci, 
niektorí s vážnou ujmou na zdraví. 
Marek s kopancami po celom tele a 
narazenou obličkou, Janko so zlo-
meným nosom, Patrik s nakopnu-
tou sánkou, rukou a chrbtom, Maťo 
schytal sklenenú fľašu do sánky, 
má ju prudko narazenú so silným 
opuchom,  Tomáš s nakopnutými  
rebrami a bedrovým kĺbom, Števo 
s poškodeným kolenným väzivom 
a prudko nakopnutým stehenným 
svalom, Lukáš s nakopnutou hla-
vou a hrudníkom s výraznými sto-
pami po kopačkách. 
Vystresovaní chlapci sa dostali 
domov do Dobšinej, po ošetrení 

v rožňavskej nemocnici a  po vy-
počutí na polícii  tesne pred pol-
nocou.
Zdá sa vám to neuveriteľné ?  Mys-
líte si, že je to epizóda z amerického 
akčného fi lmu ?  Nie, ani jedno, ani 
druhé, je to bohužiaľ, smutný fakt.    
Čo k tomu dodať ? Tento nehoráz-
ny trestný čin rómskych vyvrhe-
ľov musí byť náležite potrestaný.  
Chlapci vedia identifi kovať bitká-
rov a orgány činné v trestnom ko-
naní musia konať. V zmysle zákona 
a nekompromisne.
Aj orgány Oblastného futbalového 
zväzu v Rožňave už medzičasom 
vyrúbili FK Brzotín náležité tresty.
Na záver. V jednom z výrokov 
nášho známeho a populárneho po-
litika je spomenutý veľký bič, alebo 
poriadny kyjak  a malý dvor s vyso-
kými múrmi ...
Toto by si rómski gangstri, ktorí 
uvedený čin spáchali, plne zaslú-
žili.                       

Karol Horník   
primátor mesta Dobšiná

a predseda MFK v Dobšinej
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1. kolo  Dobšiná - Gemerská Poloma 0:4 
2. kolo  Dedinky - Dobšiná 0:3 
G: Brnčík, Strelka, Fabián,
3. kolo   Dobšiná - Krh. Dlhá Lúka 3:0 
G: Valentko, Barnák, Faltín,
4. kolo  Dobšiná - Plešivec  3:1 
G: Grančák, Brnčík, Grančák,
5. kolo  Pača - Dobšiná  1:0 
6. kolo   Dobšiná - Jablonov n/Turňou 3:2 
G: Záhoranský, Mačejovský, Lukáč,
7. kolo Betliar - Dobšiná  1:0 
8. kolo  Dobšiná - Vyšná Slaná 2:0 
G: Barnák, Herško,
9. kolo   Brzotín  - Dobšiná  4:0 
10. kolo Dobšiná - Rudná  1:1 
G: Lukáč,
11. kolo  Kružná - Dobšiná 0:2 
G: Lukáč, Hlaváč,
12. kolo Dobšiná - Vlachovo 1:1 
G: Záhoranský,
13. kolo Lipovník - Dobšiná 2:0 
PORADIE STRELCOV  MUŽSTVA 
DOBŠINEJ V JESENNEJ ČASTI:
Milan Lukáč 3 góly, Kamil Brnčík 2 góly, Jozef 
Barnák 2 góly, Stanislav Grančák 2 góly, Milan 
Záhoranský 2 góly, Július Strelka 1 gól, 
Peter Fabián 1 gól, Gejza Valentko 1 gól, Peter 
Faltín 1 gól, Erik Mačejovský 1 gól, Juraj Herško 
1 gól, Ľubomír Hlaváč 1 gól.
ČERVENÉ KARTY: Stanislav Grančák, Pavol 
Leško Rusnák, Erik Mačejovský, Jozef Barnák
ZA MUŽSTVO DOSPELÝCH NASTÚPILI 
V JESENNEJ ČASTI: Pavol Breuer, Dušan Gallo, 
Gejza Valentko, Július Strelka, Pavol Leško Rusnák, 
Milan Lukáč, Stanislav Grančák, Jozef Barnák, 
Erik Mačejovský, Peter Fabián, Kamil Brnčík, Peter 
Faltín, Milan Záhoranský, Pavol Horváth, Dušan 
Ondrejčík, Juraj Herško, Lukáš Jakubčo, Tomáš 
Jakubčo, Ján Hudák, Štefan Potočný, Ľubomír 
Hlaváč. 

1. kolo Dobšiná - Gemerská Poloma   2:3  
2. kolo Dedinky - Dobšiná    0:0
3  kolo Dobšiná - Krh. Podhradie  12:0
4. kolo voľno
5. kolo voľno
6. kolo Dobšiná - Štítnik     1:3
7. kolo voľno
8. kolo Dobšiná - Vyšná Slaná    1:1
9. kolo Brzotín  - Dobšiná         anulované
10. kolo Dobšiná  - Hrhov prel. na apríl 2008
11. kolo voľno
12. kolo Dobšiná - Vlachovo prel. na apríl 2008
13. kolo Gem. Hôrka - Dobšiná    1:1   

Za mužstvo dorastu nastúpili v jesennej časti:
Štefan Potočný, Ján Hudák, Matej Dudra, Ján 
Pakes, Peter Vlček, Marek Záhoranský, Lukáš 
Jakubčo, Matej Oravec, Martin Zvolenský, 
Tomáš Jakubčo Michal Litványi, Matúš Poliak, 
Tomáš Martinko, Marek Barnák, Filip Fabián, 
Patrik Kelner,

VÝSLEDKY MUŽSTVA DORASTU:

1. kolo Geča  - Dobšiná  8:1
2. kolo Dobšiná - Vyšné Opátske 4:7
3. kolo Budimír  - Dobšiná  1:2
4. kolo Dobšiná - Ruskov  10:1
5. kolo Turňa - Dobšiná  5:3
6. kolo Svinica - Dobšiná  7:2
7. kolo Dobšiná - Seňa  6:2
8. kolo Ždaňa - Dobšiná  7:0
9. kolo Dobšiná  - Kechnec 0:6
10. kolo Niž Myšľa- Dobšiná 3:0 kont.
11. kolo Dobšiná  - Veľká Ida 11:0
12. kolo Medzev - Dobšiná  8:3
13. kolo Dobšiná - Valaliky  2:0
14. kolo  Dobšiná - Geča
Hráči nastupujúci v jesennej časti za Dobšinú: 
Milan Červenák, Jerguš Barnák, Matúš Martinko, 
Róbert Šmelko, Pavol Fajdek, Albert Lipták, Domi-
nik Kotlár, Tomáš Turzák, Adam Gallo, Ervín Hol-
mok, Patrik Hutník, Marek Vágner, Lukáš Lindák, 
Marek Timár, Matej Chovanec, Zoltán Červenák, 
Lukáš Greško, Martin Plichta, Martin Strelka

VÝSLEDKY MUŽSTVA ŽIAKOV IV. LIGA 
SKUPINA A:

VÝSLEDKY MUŽSTVA DOSPELÝCH:

Hodnotenie futbalu jesennej časti ročníka 2007/2008

1. G. POLOMA 13 9 2 2 39:15 29
2. LIPOVNÍK 13 8 2 3 35:15 26
3. JABLONOV n.T 13 8 1 4 35:20 25
4. BETLIAR 13 8 1 4 38:29 25
5. VLACHOVO 13 7 2 4 28:26 23
6. DOBŠINÁ 13 6 2 5 18:17 20
7. BRZOTÍN 13 6 2 5 29:30 20
8. DEDINKY 13 5 2 6 35:37 17
9. RUDNÁ 13 5 2 6 19:27 17
10.V. SLANÁ 13 4 3 6 26:23 15
11.PLEŠIVEC 13 4 3 6 22:26 15
12.KRH. Dl. LÚKA 13 4 2 7 29:39 14
13.PAČA 13 3 1 9 14:38 10
14.KRUŽNÁ 13 1 1 11 16:41 4

Tabuľka 1 trieda dospelí Okresné majstrovstvo


