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mesačník obyvateľov
MESTA DOBŠINÁ

Mesto Dobšiná vybudovalo
nové detské ihrisko
Informovali sme vás ešte v septembri roku 2017, že po mnohých
rokoch bezútešného stavu detských ihrísk v meste Dobšiná,
z ktorých mnohé už zanikli, prišlo
mesto s plánom vybudovania novej
detskej zóny. Návrh s vypracovaným projektovým zámerom vtedy

Mestskému zastupiteľstvu predložil primátor mesta Dobšiná, Ján
Slovák, ku ktorému sa jednohlasne priklonili aj mestskí poslanci.
Samotné vybudovanie detskej
zóny súviselo s prebiehajúcou parcelizáciou sídliska Rozkvet, kde
v miestach na pozemku pred síd-

liskom mala vzniknúť detská zóna
s certifikovanými prvkami, ktoré
spĺňajú bezpečnostné štandardy.
O mieste osadenia ihriska svojim
hlasovaním dvojtretinovou väčšinou rozhodli samotní obyvatelia
sídliska Rozkvet.
Po skoro roku sa tento plán po-

darilo dotiahnuť vedeniu mesta do
úspešného konca, kedy 10. augusta
2018 o 15:00 hod. prebehlo slávnostné otvorenie detského ihriska.
Otvorenie zahájil primátor mesta
spolu s niekoľkými poslancami
MsZ a deťmi, ktoré symbolicky
pokračovanie str. 2

Môj splnený sen: Bola som v CERN-e!
Áno, priamo tam, medzi svetovými vedcami, ktorí riešia fundamentálne otázky o svete: Ako všetko vzniklo? Z čoho je hmota? Aký
je vesmír? Sú to obyčajné otázky
zvedavého dieťaťa, otázky tvorivého človeka, otázky vedca. Mala
som tú úžasnú možnosť chvíľočku
svojho života stráviť s ľuďmi z celého sveta, ktorí neprestali hľadať
a veriť.

V CERN-e som mala tú česť
stretnúť televíznu hviezdu z mojich
študentských čias. Okná vesmíru
dokorán mi znovu po rokoch otvoril Dr. Jiří Grygar. Prišiel na pár dní
za nami do CERN z Českej Akadémie Vied a rozprával rovnako zaujímavo, presvedčivo a s ľahkosťou
ako si pamätám z televízie 80.rokov. Vôbec sa nezmenil, je rovnako
pokračovanie str. 6
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Dňa 2. 7. 2018 o 18:15 hod. hliadka MsP na
základe upozornenia občanov preverila
oznámenie, že na Kúpeľnej ulici leží nejaký
muž. Hliadka na chodníku zistila 65 ročného
dôchodcu z Dobšinej, ktorý krvácal z hlavy
a tvárovej časti. Nakoľko tu bolo podozrenie,
že zranenia môžu byť závažné, bola privolaná
RZP, ktorá menovaného odviezla na ošetrenie
do Rožňavy. Na základe overenia z kamerového záznamu nebolo zistené zavinenie cudzou
osobou, poškodený si spôsobil zranenia
pádom na chodník.

dokončenie zo str. 1
prestrihnutím pásky otvorili tento areál, ktorý už dlho Dobšiná
potrebovala. Mesto Dobšiná na
tento zámer vyčlenilo viac ako 35
000 eur z vlastných prostriedkov.
Plocha detskej zóny má otváracie
hodiny, je oplotená a má aj správcu, ktorým je Oddelenie kultúry
a športu mesta Dobšiná. Oplotenie a lavičky pre rodičov, ktorí
môžu pohodlne dozerať na svoje
deti boli zabezpečené cez dcérske spoločnosti mesta Dobšiná
a k dielu prispeli aj miestni remeselníci.
Na plochu detskej zóny má
dozerá aj nová digitálna kamera
Mestskej polície, plocha je osvetlená a okrem preliezok, hojdačiek,
šmýkačiek, kolotočov a iných
atrakcií priamo v areáli, má v neďalekej budúcnosti za oplotením
pribudnúť tiež na blízkom svahu
sánkovacia plocha na zimné obdobie. Oslovili sme primátora mesta
Dobšiná, Jána Slováka, ktorý nám
povedal viac o priebehu tohto projektu, jeho budúcom zabezpečení,
no tiež plánoch samosprávy v ďalšom budovaní zábavných a oddychových zón.
„Detské ihrisko je ďalším krokom vpred. Vybudovanie stálo
veľa úsilia a tiež financií, no je veľmi dôležité budovať takéto zóny
v našom meste napriek tomu, že
majú aj neprajníkov, čo ma samozrejme zaráža a mrzí. Deti patria
do nášho života a sú našim šťastím, preto by sme na ne mali myslieť aj touto formou. Víťazná spoločnosť realizovala projekt dlhšie
ako sme predpokladali, no podarilo sa ho dotiahnuť do úspešného
konca. Veľké pričinenie na tomto
projekte má Podnik služieb mesta
Dobšiná s. r. o., ktorý sa podieľal

na terénnych úpravách a oplotení, ako aj spoločnosť Mestské lesy
Dobšiná s. r. o., ktorá zabezpečila materiál na sedenie, s ktorým
ochotne pomohol poslanec MsZ,
Radovan Žori. Pevne verím, že
je záujmom nás všetkých, aby sa
v našom meste napredovalo aj
týmto smerom, ktorý je pre vývoj
našich detí veľmi potrebný.“ Uviedol primátor J. Slovák, no dodal aj
to, že po spustení skúšobnej prevádzky sa prišlo na to, že pre veľký
záujem bežný spôsob prevádzkovania areálu v Dobšinej žiaľ zlyháva, na čo upozornili obyvatelia.
„Na tomto základe som zvolal
stretnutie rodičov, ale aj susedov ihriska, ktoré sa uskutočnilo
12. 08. 2018 za účelom spoločne nájsť spôsob prevádzkovania
areálu k spokojnosti všetkých.
Na tomto spoločnom stretnutí sa
upravil vek užívateľov od troch
do 10 rokov s nutným doprovodom a maximálnou kapacitou
25–30 detí, otváracie hodiny,
spôsob dozoru ihriska, ako aj
rodičovského dozoru. Tiež sa
schválil elektronický zámok na
čip, ktorý by mohol získať každý
občan, ktorý nemá pozdĺžnosti
voči mestu, a samozrejme aj jeho
príbuzní. Ako bude fungovať táto
elektronická zámka ešte spresníme podľa dodávateľa. Aktuálny

prevádzkový poriadok môžu nájsť
obyvatelia priamo v areáli ihriska.
Dohodnutý dozor zamestnancov
mesta, ako aj mestskej polície,
či občianskych hliadok bude nepretržitý, kým sa nenainštaluje
schválené zabezpečenie. Po jeho
nainštalovaní budú kontroly samozrejme pokračovať v dohodnutých intervaloch. Stretnutie
s obyvateľmi s odstupom času
zopakujem a spoločne zhodnotíme, či sú opatrenia účinné, či je
potrebné znovu niečo zmeniť, poprípade doplniť. Som presvedčený, že nájdeme spôsob fungovania
aj v našom meste tak, aby detské
ihrisko nebolo dôvodom hádok,
ale radosti našich detí. Spoločnými silami je stále možnosť hľadať
riešenia k plnej spokojnosti občanov nášho mesta,“ vyslovil primátor mesta Dobšiná, J. Slovák
a dodal, že v najbližšej dobe sa vedenie mesta pustí aj do realizácie
viacúčelového ihriska – klziska,
ktoré bolo tiež súčasťou parcelizácie sídliska Rozkvet a rozhodli
o tom obyvatelia sídliska taktiež
dvojtretinovou väčšinou. O tomto
ihrisku, ako aj o detskom dopravnom ihrisku, ktoré vznikne revitalizáciou parku na ulici SNP vás
budeme informovať.
Text & foto: Juraj Karika

Dňa 3. 7. 2018 o 14:30 hod. oznámila na
MsP predavačka obchodu na námestí, že
v predajni došlo ku krádeži. Hliadke na
mieste vysvetlila, že mala v predajni dvojicu,
ktorá si prezerala tovar a keď odišli, tak
našla po nich len prázdny vešiak, kde boli
predtým teplákové nohavice. Po prezretí
kamerového záznamu, ktorý je nainštalovaný
v predajni, bol získaný opis podozrivej osoby.
Bolo vykonané šetrenie vo veci krádeže,
kde po chvíli zbadali osobu zodpovedajúcu
popisu, ktorá vychádzala z predajne na Ruži.
Podozrivý 24 ročný občan z Dobšinej, sa na
toto ročné obdobie nejak teplo obliekol, lebo
mu hliadka pod vrchnými nohavicami našla
oblečené ešte tepláky. Nakoniec sa priznal,
že si v kabínke natiahol pod nohavice tepláky
a odišiel bez zaplatenia. Tentokrát si priplatil
za tepláky aj pokutu.
Dňa 9. 7. 2018 o 9:45 hod. na základe
oznámenia rómskej hliadky, že na Jarkovej
ulici našli na zemi zraneného chlapca, ktorý
krváca zo zranenia na chrbte. Na mieste bolo
zistené, že sa jedná o 14-ročného maloletého
z Dobšinej, ktorý bol pri vedomí, ale krvácal
zo zranenia. Preto bola na miesto privolaná
RZP, ktorá ho previezla na ošetrenie do
Rožňavy. Šetrením nebolo zistené zavinenie
inou osobou, zranenie si menovaný spôsobil
pádom. Vo veci boli vyrozumení rodičia
maloletého.
Dňa 11. 7. 2018 v čase o 13:30 hod. zavolala
na MsP prestrašená predavačka, že v predajni
má hada. Člen hliadky sa presunul do predajne na námestí, kde predavačka uviedla, že vo
výklade si všimla vyhrievať sa veľkého hada.
Kým prišla hliadka, tak sa odplazil niekde do
predajne. Hliadka opatrne prezrela predajňu,
kde bolo veľmi ťažké v množstve tovaru
hada nájsť. Nakoniec stojaca predavačka vo
dverách zbadala, že sa niečo hýbe v kabínke
na prezliekanie. Člen hliadky hada nakoniec
našiel v kabínke obtočeného okolo hasiaceho
prístroja. Zobral vedro, ktoré si doniesol so
sebou a horko ťažko syčiaceho hada pomocou
grilovacích klieští vložil do vedra a zatvoril.
Jednalo sa o užovku stromovú, ktorá dosapokračovanie str. 3
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Veľká cena Slovenska
v orientačnom behu 2018
V dňoch 13.–15. 7. 2018 sa
uskutočnil 42. ročník tradičných
trojdňových
medzinárodných
pretekov v orientačnom behu –
Veľká cena Slovenska. Trojdňové
zápolenie s prvou etapou na horskej planine Pelc a dvoma etapami na planine Geravy zorganizovali členovia Klubu orientačného
behu Čingov Spišská Nová Ves.
Pretekov sa zúčastnilo 307
štartujúcich z Čiech, Poľska, Maďarska, Ukrajiny, Ruska a Slovenska. Súťažilo sa v 36 kategóriách rôznych vekových skupín.
Celkovým víťazom v elitnej mužskej kategórii sa stal slovenský
pretekár Marián Dávidik. Na
druhom mieste sa umiestnil pretekár z Českej republiky Tomáš
Dlabaja a na treťom mieste skončil Rastilav Oľhava zo Slovenska.
V ženskej elite zvíťazila Alena
Neradová z Českej republiky pred
Lenkou Jablonovskou a Ľudmilou Sokolovou zo Slovenska.
Účastníci pretekov vyjadrili
veľkú spokojnosť s organizáciou

hovala dĺžku 110 cm, tá sa pravdepodobne
dostala do predajne cez otvorené dvere
a dva schodíky a usalašila sa vo vitríne. Hada
nakoniec hliadka vypustila do voľnej prírody
v dostatočnej vzdialenosti od obydlí.

pretekov a s prostredím, v ktorom súťažili. Klub orientačného
behu Čingov Spišská Nová Ves aj
touto cestou ďakuje Mestu Dobšiná a Mestským lesom Dobšiná

od 13. augusta do odvolania

s. r. o., za podporu a spoluprácu pri organizovaní 42. ročníka
medzinárodných pretekov Veľká
cena Slovenska.
Text & foto: Juraj Karika

Strihanie psov
strihanie
psov ajdoma
u Vás doma
aj u vás

Predám trojizbový moderne zrekonštruovaný byt s balkónom na Budovateľskej ulici.
0908959948

KNIŽNICA ZATVORENÁ

MESTSKÁ
POLÍCIA
INFORMUJE
dokončenie zo str. 2

Riadková
inzercia

Mestská knižnica v Dobšinej
oznamuje čitateľom,
že z dôvodu
rekonštrukčných prác bude
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strihanie
úprava

vyčesávanie

strihanie pazúrov

0944 521 063

strihanie.psow@gmail.com

Deje sa niečo zaujímavé vo vašom okolí?

Pošlite nám svoj TIP NA ČLÁNOK
Kontaktujte nás: dobsinske.noviny@dobsina.sk

V priebehu dvoch týždňov v mesiaci júl
došlo k štyrom krádežiam bicyklov v meste.
V dvoch prípadoch sa jednalo o krádeže
bicyklov, ktoré boli odstavené neuzamknuté
pred úradom a obchodom. V prvom prípade
hliadka páchateľa pristihla hneď na ukradnutom bicykli v meste a v druhom prípade
stihol páchateľ vymeniť ukradnutý bicykel
za rádio. V oboch prípadoch to skončilo so
šťastným koncom a bicykle boli vrátené
nepoškodené majiteľom. V uvedených
prípadoch bol ako páchateľ zistený 11-ročný
maloletý občan Dobšinej, ktorý využil príležitosť a odložené bicykle ukradol len tak, pre
zábavu. V ďalších dvoch prípadoch sa jednalo
o krádež z dvora rodinného domu. Nakoniec
bolo zistené, že aj tieto krádeže má na rováši
náš maloletý páchateľ. Podobné krádeže
riešilo taktiež OOPZ, kde figuroval ten istý
páchateľ. Preto sa týmito prípadmi začala
zaoberať polícia. Upozorňujeme občanov,
aby si nenechávali bicykle voľne uložené
na ulici, nezabezpečené proti krádeži a tak
neuľahčovali prácu zlodejom.
Dňa 31. 7. 2018 o 10:30 hod. oznámila na
MsP nevesta 88-ročnej dôchodkyne, že jej
neznámy páchateľ ukradol spred dverí tašku
s osobnými vecami, dokladmi a peňaženkou
s vyššou sumou peňazí. Menovaná uviedla, že
odchádzala zo svojho rodinného domu, kde
si pri dverách uvedomila, že neskontrolovala
či všetko pozhasínala, tak si tašku položila
pred dvere a vošla späť do domu. Keď vyšla
za krátku chvíľku von, tak taška bola už preč.
Hliadka vykonala šetrenie, kde bolo zistené,
že tašku podľa popisu nieslo nejaké dievča.
Ako páchateľka bola zistená 11-ročná mladistvá, ktorá si po ceste domov všimla položenú
tašku pri dverách. Tvrdila, že tašku našla, tak
si ju zobrala. Veci aj hotovosť boli vrátené
poškodenej. Vec bola pre vek páchateľky
odložená.

NAVŽDY
NÁS OPUSTILI:
Mária Rolíková, 12. 7.
Gejza Ivan, 24. 7.
Gejza Šmelko, 28. 7.
Alena Suchá, 28. 7.
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Primátor J. Slovák: Veľmi rád
by som dokončil prácu, ktorú
som v tomto meste začal
Vážení Dobšinčania, pomaličky sa končí volebné obdobie
a stále častejšie dostávam otázku, či budem kandidovať na
post primátora mesta Dobšiná
aj v nadchádzajúcom volebnom
období. V prvom rade musím
najprv poďakovať za vašu dôveru a podporu, ktorú ste vložili do
mojich rúk pri predchádzajúcich
voľbách. Do predchádzajúcich
volieb som nešiel so sľubmi, ale
s reálnym zhodnotením faktov, čo
je potrebné v našom meste zmeniť, dobudovať, opraviť, zlepšiť…
a samozrejme s chuťou, elánom
a množstvom energie pustiť sa do
práce. Bilancovať čo sa podarilo,
čo treba dokončiť, čo sa nestihlo, ale aj čo sa mohlo urobiť ináč,
alebo čo sa urobilo zle, bude určite každý sám vlastnou hlavou.
Samozrejme do volieb znovu prehľadne zverejním činnosť vedenia
mesta za celé volebné obdobie,
realizované, podané, čí pripravované projekty, stav mestských
spoločností, finančný stav mesta
atď., skrátka všetko dôležité, na
základe čoho si každý bude vedieť
vytvoriť reálny obraz na základe
faktov a vykonanej práce, nie na
základe dezinformácií, klamstiev,
poloprávd a podobných úkazov,
ktoré sú v dnešnej politike úplne
bežným javom.
Pomaličky sa pred voľbami stáva pravidlom, že čím viac “špiny“
nahádzať na toho druhého, tým
lepšie. Obviňovanie, osočovanie,
urážanie… také bežné praktiky
volebnej kampane už začínajú aj
tu, však učiť sa dá vo veľkej politike, keď toto bez akýchkoľvek
zábran praktizujú aj naši štátnici.
S plnou istotou môžem vyhlásiť,
že na takúto úroveň určite nespadnem. Pokiaľ predsa niekto
má dôkaz o nejakej protizákonnej
činnosti, má možnosť to nahlásiť orgánom činným v týchto veciach, inak sú to len a len prázdne
reči za určitým účelom a cieľom.
Odrazu sú tu nové “profilovky“, či
rôzne pseudonymy na sociálnych
sieťach a objavujú sa odborníci,
ktorí všade boli a všetko vedia.
Pochopiteľne bude podľa nich
všetko čo sa doteraz urobilo len
zlé, nedokonalé a drahé. Škoda,

že sa títo “odborníci“ nezapájali
do činností mesta po celú dobu,
ale už to tak chodí, že len pred
voľbami sa treba prezentovať,
ukazovať, zapájať sa do aktivít…

no táto práca je v prvom rade
poslaním. Pôsobím vo verejnej
správe už ôsmy rok a táto práca
dokáže stále prekvapiť niečím
novým. Nie nadarmo sa povie,

všetci priali, aby to napredovanie
bolo rýchlejšie, musíme pracovať
a kalkulovať len s tým, čo máme
a čo sa nám darí zabezpečiť. Vo
veľkej väčšine prípadov je tou

a potom si každý rozmýšľajúci
človek položí otázku: “A kde boli
doteraz, keď všetko vedia???“
Každý má predsa možnosť zapojiť
sa do chodu mesta a každý dobrý
nápad vždy bol, je a aj bude vítaný,
tak isto ako aj konštruktívna kritika, ktorá nás posúva ďalej. Na
žiadne provokačné predvolebné
aktivity asi ani nemá zmysel nejako reagovať.
Dnes už ľudia rozmýšľajú a sú
všímaví, nenechajú sa opiť “rožkom“ a už vôbec nie sľubmi, básňami, konšpiráciami, či “fantazmagóriami“. Rešpektujem, že
každý kto spĺňa podmienky, má
právo uchádzať sa o post primátora mesta, no môj názor je, že
uchádzač by mal mať aspoň akú
takú vedomosť a prehľad o verejnej správe, pretože tá funguje
úplne ináč ako všetko ostatné.
Niekto týmto postom hľadá zamestnanie, prestíž, niekto rôzne
zabezpečenie dôchodku, niekto…

že práca s ľuďmi je tá najťažšia.
Samozrejme neznevažujem akékoľvek zamestnanie, pretože som
presvedčený, že všetko je v prvom
rade o ľudskej stránke. Vážim si
každého človeka, pretože svojím
spôsobom je každý potrebný, no
určite mierkou hodnotenia stále
bola a bude práca a výsledky, ktoré za nami ostávajú v akomkoľvek
obore, či smere.
Veľmi rád by som dokončil
prácu, ktorú som v tomto meste začal. Jedno volebné obdobie
je veľmi krátke na to, aby sa dali
napraviť desaťročia zanedbávané
veci. Toto platí obzvlášť, ak musíte nespočetné množstvo hodín
venovať riešeniu problémov, ktorým sa dalo v minulosti predísť,
viď kanalizácia. So vztýčenou
hlavou a hrdo môžem vyhlásiť,
že toto mesto sa pohlo správnym
smerom, čo je zásluhou celého
tímu ľudí zapojených do tohto zložitého procesu. Aj keď by sme si

brzdou legislatíva, verejné obstarávania, obštrukcie, “polená pod
nohami“…, faktom ale je, že verejná správa môže konať a postupovať len zákonným spôsobom pri
všetkých činnostiach.
Samospráva nie je schopná,
a ani to nemá v právomoci väčšinu týchto záležitosti urýchliť,
alebo meniť. Vážení Dobšinčania, priatelia a známi, budem sa
uchádzať o post primátora mesta
Dobšiná aj v týchto nadchádzajúcich komunálnych voľbách,
ako nezávislý kandidát, pravdepodobne s podporou niekoľkých
politických strán, bez prázdnych
sľubov, len reálnou prácou. Voľby
sú tu na to, aby sme si mohli slobodne vybrať, preto vám prajem
šťastnú voľbu a tým nespokojným
trpezlivosť, alebo možnosť nájsť
toho svojho ideálneho kandidáta.
Ján Slovák,
primátor mesta Dobšiná
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Košický samosprávny kraj
podporil dotáciou zrealizovaný projekt
„Spájanie komunít krajín V4“
V mesiaci júl 2018 bola
mestu doručená informácia, že na zasadnutí Košického samosprávneho kraja
dňa 25. júna 2018 bola mestu Dobšiná, na základe žiadosti o poskytnutie dotácie
v zmysle VZN č. 3/2006
o poskytovaní dotácii
v znení neskorších zmien
a doplnkov, schválená dotácia vo výške 3400 EUR
na projekt s názvom: „Spájanie komunít krajín V4“.
V súlade s uznesením KSK
bude dotácia, formou re-

fundácie, použitá na úhradu časti finančných nákladov, ktoré už boli uhradené
z vlastných zdrojov mesta,
na jednu z aktivít projektu,
XVII. Medzinárodnú športovú olympiádu deti a mládeže partnerských miest,
ktorá sa konala v Dobšinej
v dňoch 1.–3. júna 2018.
Účastníkmi tohto podujatia boli deti a mládež z partnerských miest Šternberk,
Sajószentpéter,
Kobiór,
Dobšiná.

Tento projekt finančne podporil
Košický samosprávny kraj

Môj splnený sen: Bola som v CERN-e!
dokončenie zo str. 1
očarujúci a skromný ako predtým.
Vo veku 82 rokov je stále vtipný,
spestruje prednášky výrokmi ako
napríklad: „K čemu to bude dobré?
V čase, když se to objeví, to nikdo
neví“.
Okrem neho nás sprevádzali
čarovným vedeckým svetom ďalší
slovenskí a českí vedci a doktoranti, ktorí žijú a pracujú v CERN
alebo s ním spolupracujú zo svojich univerzít v Bratislave, Banskej
Bystrici, Viedni, Prahe. Prednášali
a predvádzali nám výdobytky súčasnej vedy, fyziky a technológie.
Prišli na pozvanie Prof.RNDr. Karla Šafaříka CSc., a Doc.RNDr. Petra Chochulu PhD., ktorí sú hlavnými fyzikmi experimentu ALICE
na urýchľovači LHC a v spolupráci
s nimi Doc. RNDr. Zuzana Ješková
z UPJŠ v Košiciach zorganizovala
tento úžasný Vzdelávací Program
pre Slovenských Učiteľov Fyziky.
Nahliadli sme dovnútra výskumu častíc, kde veľký hadrónový
urýchľovač častíc LHC umiestnený
150 metrov pod zemou v kruhovom tuneli dĺžky 27 km medzi po-

horím Jura a Alpami, vytvára pri
zrážkach kvapôčku hmoty stotisíckrát horúcejšiu ako jadro hviezdy.
Vstúpili sme do detektora ALICE,
ktorý je zameraný na štúdium zrážok ťažkých iónov, pričom vzniká
kvarkgluónová plazma, čo je stav
látky veľmi podobný tomu, aký
mohol byť pri extrémnych teplotách počas vzniku vesmíru. Ukázali nám miesto, kde vznikol World
Wide Web, založený v CERN ako
informačný systém, ktorý pomohol
vedcom celého sveta komunikovať.
Vyrobili sme si vlastnú hmlovú komoru a vlastným pozorovaním sme
detegovali niekoľko častíc kozmického žiarenia v reálnom čase, sledovali na obrazovkách v reálnom
čase satelity okolo Zeme a sledovali sme množstvo dát, ktoré vysielajú na Zem. Ohúrila nás schopnosť
fyzikov, inžinierov a technikov vyriešiť 80-metrovú dilatáciu urýchľovača LHC pri súčasnom 6cm fokusovaní zväzkov častíc, a mnoho,
mnoho iných najnovších poznatkov, objavov, riešení, technológií,
múdrosti a šikovnosti, spracovávania kvanta dát, veď len na obja-

venie jedného bozónu spracovali
v CERN 1012 zrážok častíc.
CERN – Európsky ústav časticovej fyziky (Conseil Européen pour
la Recherche Nucléaire) v Ženeve, založený v roku 1954 dohodou
12 členských štátov. Dnes ich má
CERN 20 a je dcérskou spoločnosťou UNESCO. Hlavnou funkciou
CERN je prevádzka časticových
urýchľovačov a ďalšej infraštruktúry potrebnej pre výskum v oblasti
fyziky vysokých energií. Slovensko
je členským štátom od roku 1993,
predtým krátko (v roku 1992) ako
ČSFR. Ministerstvo školstva je
odborným garantom členstva SR
v CERN a vykonáva koordináciu
a zabezpečovanie účasti slovenských pracovísk.
Slováci, ktorí tu žijú vzdialení
vyše tisíc kilometrov od našej vlasti, sa zaujímajú o to, ako sa nám
žije, čo sa u nás deje, pýtali sa nás
ako sa doma máme, chápali nás
a rozprávali sa s nami ako to oni
vidia a cítia, odovzdávali nám svoje
poznatky vedecké aj morálne, ku
ktorým dospeli prácou, vzdelaním,
skúsenosťou, poznaním: mierou

slobody je zodpovednosť.
CERN spája vedcov celého sveta, vzdeláva ďalšie generácie fyzikov, inžinierov, učiteľov, technikov,
v CERN sa vyvinuli technológie
ako supravodivosť a kryotechnika,
technológie pre aplikácie v zdravotníctve, napríklad pozitrónovo emisná tomografia. CERN je
známa aj ako miesto vzniku siete
World Wide Web. Pri budovaní
a modernizácii experimentálnych
zariadení v CERN získavajú významné kontrakty aj slovenské
firmy.
Vzdelávanie, bádanie a poznávanie, podnecovanie k zvedavosti
a schopnosť podeliť sa o získané,
to je dobré, zaujímavé a zábavné
v živote. CERN je miesto, kde vedci zistili, že protóny sú „biele“, že
hmotnosť je spontánne narušenie
chirálnej symetrie. V detektore experimentu ATLAS bol „nájdený“
dlho očakávaný Higgsov bozón.
A ja som tam bola. Bol to úžasný
pocit. Poznanie. Ďakujem za pozvanie, Dr. Zuzana Ješková.
Mgr. Alica Kortišová,
Gymnázium Dobšiná
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XXXV. Dobšinský
Fanúšikovia pretekov automobilov do vrchu, ktorí každoročne navštevujú Dobšinský kopec asi ešte
aj v tomto momente premýšľajú, či sa im to všetko iba nesnívalo. XXXV. Dobšinský kopec 2018 sa
totiž mimoriadne vydaril. V minulosti a to aj napriek všemožnej snahe organizátorov v rámci pretekov vždy niečo zaškrípalo. Buď to bola kopa technických problémov, havárie, počasie, ktoré o sebe
dalo vedieť v ten najnevhodnejší čas, či dokonca horiaci neďaleký les. Toto všetko znepríjemňovalo
život nielen organizátorom Dobšinského kopca, ale aj samotným pretekárom, či divákom krčiacim sa
v daždi popri trati.
V tomto roku akoby sa všetko
zmenilo, preteky zaradené do dvojice najvyšších európskych seriálov,
ale aj domácich, či českých majstrovstiev v pretekoch automobilov
do vrchu, prebehli akoby to ani preteky neboli. Organizátor síce riešil
niekoľko vozidiel, ktoré ostali stáť
na trati z dôvodu technickej poruchy, trať však ostala čistá, bez jedinej kvapky oleja. Rovnako to bolo aj
s haváriami. Nebolo ich veľa a aj tie,
ktoré sa jazdcom prihodili, boli iba
drobné „ťukance“, po ktorých väčšinou jazdci pokračovali ďalej, smerom k vytúženému cieľu. Navyše sa
podarilo presne po roku opäť vylepšiť hodnotu traťového rekordu.
„Boli to naozaj mimoriadne preteky. Všetko vyšlo ako sa na jubilejný ročník patrí. Podarilo sa nám
predstaviť vozidlo, ktoré vyhralo
prvý Dobšinský kopec, privítať
množstvo vzácnych hostí, ale aj pripraviť kvalitný kultúrny program.
Navyše aj počasie bolo nadmieru
dobré a nepršalo a to aj napriek faktu, že meteorológovia vydali na nedeľu výstrahy pred búrkami. Rovnako to bolo aj s jazdcami, ktorí boli
v príchode na štart dochvíľni a aj
v depe všetko fungovalo ako malo.
Prežili sme preteky absolútne bez
jediného vytečenia oleja a môžem
povedať, že sme neminuli ani deko

Hymna Slovenskej republiky pred zahájením súťažných jázd.
Sorbentu, čo sa nám ešte nikdy nestalo. Všetky štyri jazdy sme stihli
absolútne perfektne, dokonca
v rekordnom čase. To sa v Dobšinej ešte nikdy nestalo a nepamätajú si to ani najstarší pamätníci. Asi
aj hore na nebesiach už pochopili,
že nás treba podporiť a urobili to,
za čo im ďakujem. Rovnako som

Vozidlo GIOM 1, ktoré pred 44 rokmi vyhralo prvý ročník DK.

vďačný aj partnerom podujatia, ale
aj všetkým ľuďom, ktorí akokoľvek
pomohli s prípravami. Máme za
sebou nielen jubilejný ročník, ale
aj siedmy rok v európskom šampionáte a ja som naozaj rád, že všetko
dobre dopadlo,“ zhodnotil Marcel
Kollárik, riaditeľ podujatia.
XXXV. Dobšinský kopec 2018

naozaj dopadol nadmieru dobre.
Všetci jazdci, ktorých do „ostrých“
jázd nastúpilo celkovo stotridsať,
predviedli divákom pozoruhodné
výkony. Poďme si pripomenúť ako
dopadli súboje v jednotlivých šampionátoch. Snáď jediným čiernym
bodom víkendu bola v rámci nedeľných súťažných jázd neprítomnosť

Posledné poďakovanie od naších komentátorov a Dobšinský kopec 2018 je za nami.
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kopec sa vydaril
šan Nevěřil, pričom obaja jazdci sa
predstavili v spolupráci s Normou
M20FC.
Medzi historikmi v rámci seriálu FIA Historik Hill Climb Championship si víťazstvo odviezol Talian Uberto Bonucci pred svojim
krajanom Pierom Lottinim, pričom

na Oselle PA30 a na treťom Petr
Trnka na Ligier JS53 EVO3 LRM.
V prípade slovenských majstrovstiev historických vozidiel bol najrýchlejší Marian Czapka na Porsche
928. Druhé miesto patrilo Milošovi
Zmeškalovi na formule Ralt a tretie
Banskobystričanovi Ferovi Kmeťo-

Neoficiálne dekorovanie víťazov na Dobšinskom kopci.

Jazdec Tomáš Fusko si nenechal možnosť vyhrať na DK 2018.

Trojica najrýchlejších pretekárov na tohtoročnom DK 2018. Christian Merli
s trofejou za nový traťový rekord.

obaja jazdili na zhodných monopostoch Osella PA9/90. Z tretieho
miesta sa na XXXV. Dobšinskom
kopci 2018 tešil Poliak Marian Czapka jazdiaci na Porsche 928.
V rámci hodnotenia Majstrovstiev Slovenska pretekov automobilov do vrchu si z Dobšinej odviezol
víťazstvo Věroslav Cvrček jazdiaci
na Škode Fabia S2000 pred Igorom
Drotárom a jeho Škodou Fabia R5
a trojicu najrýchlejších uzatváral
v tomto prípade český jazdec Vladimír Vitver na Audi TT – R DTM.
Seriál Autoklub Majstrovstvá
Českej republiky bral víťazstvo Dušan Nevěřil na Norme M20FC. Na
druhej priečke dojazdil Petr Vítek

vi na Metalexe.
Medzi českými historikmi bol
najrýchlejší Jiří Kubíček na Škode
130 RS pred Petrom Tykalom na
Metalexe a tretia priečka patrila už
spomínanému Milošovi Zmeškalovi.
Jubilejný XXXV. Dobšinský kopec je za nami, ako už vieme, preteky sa mimoriadne vydarili zo všetkých pohľadov. Európsky kopcový
šampionát však ide ďalej, pričom
pokračuje už o týždeň v poľskej Limanovej. Domácich jazdcov čakajú
zase o dva týždne preteky na Jankovom vŕšku.
Miro Majláth
tlačový tajomník DK 2018

Súčasťou bohatého kultúrneho programu, bolo aj vystúpenie Zuzany Smatanovej.
doterajšieho rekordéra Dobšinského kopca, Simone Faggioliho, ktorého zradil motor.
Trať o dĺžke 6810 metrov zdolal v Dobšinej najrýchlejšie Talian
Christian Merli, ktorý s monopostom Osella FA30 Zytek LRM jednoznačne dominoval súťažnému
víkendu. V druhej súťažnej jazde
navyše „vylepšil“ dobšinský traťový

rekord. Ten držal od minuloročného Dobšinského kopca jeho krajan
Simone Faggioli, pričom Christian
Merli jeho hodnotu vylepšil na aktuálnych 2:15‚425 minúty. Druhé
miesto absolútneho poradia, ale aj
v hodnotení v rámci seriálu FIA European Hill Climb Championship
patrilo Luxemburčanovi Guyovi
Demuth a tretí dojazdil Čech, Du-

Ocenení boli aj víťaz prvého ročníka František Nemec spolu
so šéfkonštruktérom GIOMU 1.

DOBŠINSKÝ KOPEC (SVK) 20. – 22.07.2018
CZECH HILL CLIMB CHAMPIONSHIP
Overall Clasification
Pos. Driver
zo života v meste
1.
Dušan NEVĚŘIL
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2.
3.

DOBŠINSKÝ KOPEC (SVK) 20. – 22.07.2018
FIA EUROPEAN HILL CLIMB CHAMPIONSHIP – ROUND 8
Overall Clasification
Pos.
1.
2.
3.

Driver
Christian MERLI
Guy DEMUTH
Dušan NEVĚŘIL

NAT
ITA
LUX
CZE

VEHICLE
Osella FA 30 Zytek LRM
Norma M20 FC
Norma M20 FC

Driver
CVRČEK Věroslav
Igor DROTÁR
Vladimír VITVER

NAT
CZE
SVK
CZE

VEHICLE
Škoda Fabia S2000
Škoda Fabia R5 DTRi
Audi TT-R DTM

Total
4:32,568
4:50,512
4:51,157

Driver
Dušan NEVĚŘIL
Petr VÍTEK
Petr TRNKA

NAT
CZE
CZE
CZE

VEHICLE
Norma M20 FC
Osella PA 30
Ligier JS53 EVO3 LRM

Total
5:19,720
5:20,181
5:23,165

Driver
Uberto BONUCCI
Piero LOTTINI
Marian CZAPKA

NAT
ITA
ITA
POL

VEHICLE
Osella PA 9/90
Osella PA 9/90
Porsche 928

Total
4:51,157
5:09,971
5:10,013

Driver
Marian CZAPKA
Miloš ZMEŠKAL
František KMEŤ

NAT
POL
CZE
SVK

VEHICLE
Porsche 928
Ralt 032
Metalex MTX 1-03

Total
5:24,895
5:36,337
6:35,951

Total
6:35,951
6:50,443
6:54,488

DOBŠINSKÝ KOPEC (SVK) 20. – 22.07.2018
CZECH HISTORIC HILL CLIMB CHAMPIONSHIP

Vďaka
dobrému
počasiu do Dobšinej prišlo počas troch dní niekoľko tisíc divákov.
Overall
Clasification
Pos.
1.
2.
3.

Driver
Jiří KUBÍČEK
Petr TYKAL
Miloš ZMEŠKAL

NAT
CZE
CZE
CZE

VEHICLE
Škoda 130 RX
Metalex MTX 1-03
Ralt 032

Total
6:39,694
6:41,540
6:50,443

XXXV. Dobšinský
kopec 2018
Čaro Uzavretého parkoviska na Dobšinskom kopci.

NAT
ITA
ITA
POL

VEHICLE
Osella PA 9/90
Osella PA 9/90
Porsche 928

Pos.
1.
2.
3.

Driver
Marian CZAPKA
Miloš ZMEŠKAL
František KMEŤ

NAT
POL
CZE
SVK

VEHICLE
Porsche 928
Ralt 032
Metalex MTX 1-03

Pos.
1.
2.
3.

Driver
Jiří KUBÍČEK
Petr TYKAL
Miloš ZMEŠKAL

NAT
CZE
CZE
CZE

VEHICLE
Škoda 130 RX
Metalex MTX 1-03
Ralt 032

Medzi organizátormi je každý rok veľa dievčat.

DOBŠINSKÝ KOPEC (SVK) 20. – 22.07.2018
SLOVAK HISTORIC HILL CLIMB CHAMPIONSHIP
Overall Clasification
Pos.
1.
2.
3.

Driver
Uberto BONUCCI
Piero LOTTINI
Marian CZAPKA

Total
5:24,895
5:36,337
6:35,951

Total
6:35,951
6:50,443
6:54,488

DOBŠINSKÝ KOPEC (SVK) 20. – 22.07.2018
CZECH HISTORIC HILL CLIMB CHAMPIONSHIP
Overall Clasification

DOBŠINSKÝ KOPEC (SVK) 20. – 22.07.2018
FIA HISTORIC HILL CLIMB CHAMPIONSHIP – round 8
Overall Clasification
Pos.
1.
2.
3.

Pos.
1.
2.
3.

DOBŠINSKÝ KOPEC (SVK) 20. – 22.07.2018
SLOVAK HISTORIC HILL CLIMB CHAMPIONSHIP
Overall Clasification

DOBŠINSKÝ KOPEC (SVK) 20. – 22.07.2018
CZECH HILL CLIMB CHAMPIONSHIP
Overall Clasification
Pos.
1.
2.
3.

VEHICLE
Total 2018
august
Norma M20 FC
4:51,157
Osella PA 30
5:09,971
Ligier JS53 EVO3 LRM 5:10,013

DOBŠINSKÝ KOPEC (SVK) 20. – 22.07.2018
FIA HISTORIC HILL CLIMB CHAMPIONSHIP – round 8
Overall Clasification

DOBŠINSKÝ KOPEC (SVK) 20. – 22.07.2018
SLOVAK HILL CLIMB CHAMPIONSHIP
Overall Clasification
Pos.
1.
2.
3.

Petr VÍTEK
Petr TRNKA

NAT
CZE
CZE
CZE

Total
6:39,694
6:41,540
6:50,443
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Beseda s psychologičkou
v komunitnom centre
Jednou z úloh Komunitného
centra je realizovať preventívne
programy zamerané na rôzne témy
/napr. v oblasti zdravia, rodičovských zručností, sexuálnej výchovy /. Preto dňa 8.8.2018 popoludní
Komunitné centrum mesta Dobšiná zorganizovalo preventívnu
skupinovú aktivitu s prizvanou
odborníčkou – besedu so psychologičkou z CPPaP Košice Mgr.
Dominikou Pavligovou s názvom „
Medzi nami dievčatami “. Pod vedením Mgr. Pavligovej sa otvorila

téma, ktorá súvisí s dospievaním a
s prvými láskami.
Po prezentácii odborníčky naše
dievčatá debatovali o problémoch,
ktoré sa vyskytujú u nich a v ich
blízkom okolí. Klientky KC dostali
priestor aj na individuálne konzultácie, pretože v prevencii je vhodné zamerať sa ako na problémy,
ktoré sa už vyskytli, tak aj na problémy, ktoré sa potenciálne ešte len
vyskytnúť môžu. Touto cestou sa
chceme poďakovať Mgr. Dominike Pavligovej, že prijala naše po-

zvanie do Komunitného centra a v
dovolenkovom období si našla čas
na nás a naše dievčatá. Veríme, že
táto aktivita nebola poslednou a
že spolupráca s Mgr. Dominikou
Pavligovou bude ďalej pokračovať,
či už v oblasti sexuálnej výchovy,
alebo prevencie sociálno-patologických javov a rizikového správania ohrozujúcich deti a mládež.
Text a foto : PhDr. Eva Mihóková
odborná garantka
Komunitného centra

Letný tábor - „Leto v Tatrách“
V čase letných prázdnin zorganizovalo centrum voľného času
detský letný tábor „Leto v Tatrách“. Tento rok sme boli v prostredí našich krásnych Vysokých
Tatier, v Tatranských Mlynčekoch.
Tábora sa zúčastnilo 23 detí, ktorým sme sa snažili pripraviť pestrý
a zaujímavý program. Hneď v pondelok sme sa spolu s deťmi z letnej
činnosti zabavili v detskej herni
Stegoland v Kežmarku, pozreli
sme si centrum mesta a osviežili
na výbornej zmrzline. Potom nás
už autobus odviezol do tábora, v
ktorom sme si po ubytovaní prezreli okolie. Po večeri na nás čakal
zoznamovací večer a prvá, pre niektorých ťažká, noc s myšlienkami
na rodičov. V utorok sme mali naplánovaný výlet do Bachledovej
doliny, kde sme strávili takmer
celý deň. Cestou sme navštívili aj
Tatranskú Lomnicu. Po náročnom
cestovaní sme sa unavení vrátili
„domov“ a oddychovali. Utorkový
večerný program sa niesol v duchu
zábavy, hier a tvorivosti. V stredu
sme už od rána športovali. Začali
sme rozcvičkou, ktorú nám pripravila naša zdravotníčka teta Števka

a po raňajkách sme už súťažili v
táborovom 10-boji. Pripravené
sme mali rôzne športové disciplíny, v ktorých exceloval Adamko
Ondrejčík. Získal titul najlepší
10-bojár tábora za 4 prvé miesta,
1 druhé miesto a 1 tretie miesto.
Po podaných výkonoch a s nastupujúcou svalovkou sme poobede
oddychovali a pripravovali sa na
večerný program „Noc umelcov“,
v ktorom sa predviedla každá izba
svojim umeleckým programom a
na ktorú nás vizážovo pripravila
vedúca Nika. Večer sme ukončili diskotékou. Predposledný deň

sme strávili na detskom ihrisku v
Mlynčekoch a poobede sme navštívili Ranč Čajka pri Kežmarku, kde sme si zajazdili na koni a
pozreli sme si zvieratká, ktoré na
ranči chovali. Po výbornej večeri,
palacinky so šľahačkou a čokoládou, sme sa už tešili na opekačku
a na nočnú kresbu na asfalt. Čas
v tábore sme venovali aj hodnoteniu čistoty izieb detí. Prvenstvo si
odniesli naši chlapci Marko Vido
a Marko Želinský. Náš tábor sme
ukončili celodenným výletom v
Starej Ľubovni, kde sme si pozreli Ľubovniansky hrad a skanzen.
Unavení a plní zážitkov sme sa vrátili domov k našim rodičom a súrodencom, ktorí nás už netrpezlivo
čakali. Počasie nám po celý týždeň
prialo, preto sme sa snažili všetky
hry, súťaže a iné aktivity realizovať
v prírode. Teší nás, že sa tábora zúčastnili nielen deti z Dobšinej, ale
aj blízkeho okolia a vzdialenejších
miest. Všetky deti boli veľmi zlaté
a nás teší, že sme sa zdraví vrátili
domov. Veríme, že sme aj našim
táborom prispeli k obohateniu ich
letných prázdnin.
Mgr. S. Tešlárová

zo života v meste
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Problematika rušenia
nedeľného odpočinku
neobchádza ani Dobšinú
Mnohé mestá a obce po celom
Slovensku sa boria s častým problémom. Je ním práve hluk a to aj
v čase víkendov, kde najmä v nedeľu bol oddávna zaužívaný pokoj.
Tieto zistenia nám potvrdil aj primátor mesta Dobšiná, Ján Slovák,
ktorého obyvatelia v tejto súvislosti
často kontaktujú a pre náš portál
uviedol: „Vzhľadom na rastúce
susedské sťažnosti ohľadne vykonávania hlučných domácich prác,
napríklad kosenie krovinorezom,
pílenie dreva a podobne, počas
dňa pracovného pokoja t.j. v nedeľu. Mesto Dobšiná žiada svojich
obyvateľov, pokiaľ je to možné, aby
tieto práce vykonávali v iný deň,
ako je nedeľa napriek tomu, že niektorí občania nášho mesta sú doma
len cez víkend, alebo pre pracovnú
zaneprázdnenosť sa môžu týmto
prácam venovať len počas dní oddychu. Vykonávanie takýchto hlučných prác v nedeľu narúša susedské
vzťahy a podnecuje nezhody, o čom
svedčí množstvo sťažností susedov
hlučných obyvateľov, čo je určite na
škodu dobrému susedskému spolunažívaniu v našom meste. Nedeľa
vždy bola a mala by zostať dňom
zaužívaným na oddych, relax a užívanie pokoja“. V tejto súvislosti primátor mesta Dobšiná povedal aj to,
že Mesto Dobšiná zvažuje nákup
hlukomerov, ktorými by vybavilo
príslušníkov Mestskej polície a tí
by mohli prekročenie prípustných
hodnôt hluku preveriť priamo v teréne podľa vyhlášky 549/2007 Z.
z a ďalej by mohli skutok riešiť podľa právnych úprav a predpisov.
Oslovili sme aj Mgr. Radovana Gdovina, evanjelického farára
v Dobšinej, ktorý nám vysvetlil, že
z kresťanského pohľadu je v tomto
smere všetko jasné a odvíja sa od
3. Božieho prikázania, ktoré znie:
„Pamätaj, že máš sviatočný deň
svätiť!“ Ako Mgr. Gdovin povedal,
„My, kresťania, ako sviatočný deň
vnímame práve nedeľu, pretože
práve v tento deň sa odohrali dôležité udalosti v dejinách spásy:
Ježišovo vzkriesenie ako aj zoslanie Ducha Svätého. Židia za svoj
sviatočný deň zas pokladajú sobotu a u moslimov je to piatok. I keď
každý z uvedených náboženských
systémov pokladá za sviatočný deň
iný deň v týždni, predsa len pointa

všetkého je v zásade podobná. Biblický koncept vychádza z toho, že
Boh 6 dní tvoril tento svet a v deň
siedmy si odpočinul od svojich
prác. Nemyslí sa teraz na 24 hodinové dni. Pokojne sa môže jednať
aj o siahodlhé obdobia (tisíce, ba
dokonca milióny rokov).

ňa. Boh človeka stvoril ako svojho
partnera, s ktorým chce tráviť čas.
My, kresťania, sviatočný deň
preto nevnímame ako možnosť
dlhšie si pospať, resp. absolvovať
nejaké návštevy, či rodinné výlety, alebo dorobiť si to, čo som
cez týždeň nestihol. Vnímame ho

Je fakt, že Boh sa unaviť nedokáže. Veď On sám v sebe predstavuje nevyčerpateľný zdroj energie
a sily. Ide takpovediac non – stop.
V Biblii je to však takto napísané
najmä kvôli nám – ľuďom. Keď už
neunaviteľný Boh dokáže zastať
(spomaliť), o čo skôr to potrebujeme my – unaviteľní ľudia? Lenivosť
na jednej strane je zaiste škaredá
vlastnosť. Písmo sväté hovorí, že
Bohu sa lenivci protivia. Stvoriteľ
do nás vložil určitý potenciál a kreativitu, ktorú máme ďalej v živote
zúročovať – tak na prospech seba
a svojho blížneho, ako aj na oslavu
Boha. No workoholizmus (posadnutosť prácou) je druhý extrém,
ktorý dnes vedie k predčasným
kolapsom ľudí v tzv. najlepších rokoch, k vyhoreniu či depresiám.
Na biblickom príbehu o stvorení
je úžasné to, že Boh človeka stvoril až v šiesty deň k večeru. Stvoril
ho teda v podstate pre deň siedmy – sviatočný. Stvoril ho preto,
aby s ním mohol mať spoločenstvo
a preukazovať mu svoju lásku. Boh
teda človeka nestvoril preto, aby
tento bol na svete otrokom, ktorý
si nemôže dovoliť zastať, odpočinúť si a nabrať síl do nového týžd-

predovšetkým ako možnosť, ba
dokonca povinnosť využiť a oddeliť (posvätiť) čas pre spoločenstvo s Tým, ktorý sám predlžuje
dni nášho života. Toto sa môže
realizovať v rámci chrámových
bohoslužieb alebo aj v súkromí.
Počas pracovných dní, keď je človek zavalený povinnosťami, na
toto spoločenstvo s Bohom nie
vždy má dostatok času. A preto je
tu deň sviatočný, aby sme nezabúdali aj na Toho, z vôle ktorého žijeme. On sám si praje, aby sme svoje
práce konali počas prvých šiestich
dní v týždni a siedmy deň venovali
Jemu, sebe samému, svojej rodine
a pod. Boh nás teda nijako nechce
obmedzovať. V podstate nás chce
chrániť. Chce chrániť našu ľudskú
dôstojnosť. Chce nás chrániť pred
vlastnou sebadeštrukciou. Kto sa
tomuto dobrému princípu vzpiera,
ten nielen že svojou neposlušnosťou a aroganciou uráža a provokuje Boha, ale škodí predovšetkým
samému sebe a svojej rodine, a to
tým, že ani Bohu, ani sebe ani
svojej rodine nevenuje to najcennejšie čo má – svoj čas, ani svoju
lásku, svoje bytie a prítomnosť.
Nehovoriac o tom, že cirkulárkou,

motorovou pílou, miešačkou alebo
krovinorezom narúša pokoj sviatočného dňa aj svojim susedom
v bližšom či širšom okolí. A to nie
je dobré. Platí totiž zásada, že moje
práva sú tu len potiaľ, pokiaľ nezačínajú narúšať práva druhého
človeka. Argument, že musím ísť aj
v nedeľu do práce, aby som zarobil
pre svoju rodinu peniaze, nie je síce
zanedbateľný, no pre svoju rodinu
najviac spravím to, keď pri nej budem. Peniaze boli aj budú, ako sa
hovorí. Ale čas späť nevrátiš! Samozrejme, toto nepíšem o odvetviach, ktoré si vyžadujú aj prácu
vo sviatočný deň – policajt, hasič,
záchranár, lekár…
Pokiaľ čitateľ, ktorý bez väčších
problémov narúša pokoj sviatočného odpočinku, a v Dobšinej
ich, žiaľ, nie je málo, ignoruje teologicko – biblické dôvody, ktoré
som uviedol, nech aspoň trošku
pouvažuje nad komunitou, ktorej
je aj on sám súčasťou a nad tým,
že v rámci tejto komunity žijú aj
ľudia, ktorí si prajú mať v nedeľu kľud a pokoj a majú na to plné
právo, ktoré im garantuje naše
demokratické štátne zriadenie!
Veď práve preto sa nedeľa volá aj
dňom pracovného pokoja! Teda:
práci mám dať pokoj! Mám za to,
že na nedeľnej práci ešte nikto nikdy nezbohatol ani nezískal. Je to
tak preto, nakoľko takáto práca nie
je požehnaná. Nemôže byť predsa
požehnaná Bohom, ktorého jasné
inštrukcie ignorujem a neberiem
na vedomie. Prajem všetkým zdravý úsudok a toleranciu v zmysle
Kristových slov: „Čo chcete, aby
ľudia robili vám, robte im aj vy!“
V západnej Európe, ku ktorej sa
tak rýchlo chceme priblížiť, to už
pochopili. V nedeľu je tam pokoj
a hlučnými mechanizmami nikto
nikoho neotravuje. Jednoducho je
to súčasť ich kultúry. Keď už sa im
chceme podobať, skúsme možno
týmto!“ Vážení čitatelia, ako vidíte jasno v danej problematike má
jednak mesto, ale aj cirkev a je na
každom z nás, aby sme dodržiavali tradície, ale najmä dopriali sebe
a svojmu okoliu pokoj a spomalili
aspoň jeden deň v týždni, ktorý je
na to určený.
Sprac. Juraj Karika
foto: Ilustračné
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Leto plné zážitkov
s Centrom voľného času detí
a mládeže v Dobšinej
Centrum voľného času detí
a mládeže organizuje počas letných prázdnin PRÍMESTSKÉ
LETNÉ TÁBORY. V tomto roku
sa v štyroch turnusoch vystriedalo 89 detí, ktoré mali pripravený
pestrý program plný zážitkov.
Zorganizovali sme niekoľko celodenných výletov, na ktorých
mohli deti spoznávať krásy nášho Slovenska. V spolupráci s KST
Dobšiná sme absolvovali výlet
do Tatier, kde sme si vyšliapali
na Hrebienok a Bilíkovú chatu.
Navštívili sme historický Kežmarok, kde sa deti do sýtosti vyhrali
v detskej herni Stegoland, pozreli
Kežmarský hrad a pochutnali
si na zmrzlinke. Krásny zážitok
sme mali pri návšteve Ľubovnianskeho hradu a skanzenu
v Starej Ľubovni, z ktorého sálala
prekrásna atmosféra minulých
čias. V spolupráci s Maticou slovenskou sme zorganizovali celodenný výlet na Pieniny, Červený
Kláštor a zamávali sme pltníkom
na Dunajci.
Celý tábor sa niesol v znamení
spoznávania a zážitkov. Deti
absolvovali „Cestu za históriou
Dobšinej“. Navštívili Radnicu,
kde deťom zaujímavé informácie
podal pán primátor Ján Slovák,
banícky dom, kde nás sprevádzala pani Kukurová a pán Grančák
a evanjelický kostol. Zamestnanci Mestských lesov Viktória
Vikartovská a Boris Nezbeda
zorganizovali pre deti krásne
podujatie „Tajomstvo lesa“. Na-

vštívili sme aj dobšinskú hasičskú stanicu, kde nám naši hasiči
pripravili zaujímavý a náučný
program. Avia z Mestských lesov nás odviezla na našu krásnu
Čuntavu, kde si deti zahrali „Veľkú hru“. Krásne zážitky si deti
odniesli z návštevy farmy na Samelovej lúke a Dobšinskej ľadovej jaskyne.
K letu patrí neodmysliteľne športové vyžitie. Katka a Marian Vargovci naučili naše deti základy
Nordic Walkingu, pán Strelka
pripravil pre deti futbalový tréning a na športovej olympiáde si
deti zmerali svoje sily v rôznych
disciplínach. Okrem toho si deti
zašportovali v množstve ďalších
športovo-zábavných aktivít.
Počas Art -dielničiek si deti vyrábali táborové šatky, zápisníčky,
drevené obrázky, maľovali na
sklo, vyrobili si maľované tričká
alebo koláčikové lízanky Cake
pops atď.
Deti absolvovali mnoho ďalších
aktivít, ako Bylinková čajovňa,
Hľadanie pokladu, hra Šípkovaná, Výmenný jarmok, kino, Inkognito, Angličtina interaktívne
atď. Chutné obedy nám pripravovali v AleBistro. Letnú činnosť
sme ukončili veľkolepou „Hawai
párty“.
Dúfame, že deti prežili s nami
pekné leto a prajeme im pekné
prežitie zvyšku prázdnin.
Ing. Mária Rybárová
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MFK Dobšiná v sezóne 2017/2018
Pred necelým mesiacom skončila sezóna 2017/2018 vo futbalových súťažiach riadenými ObFZ
v Rožňave. Preto sa chceme niekoľkými vetami k tejto sezóne vrátiť a informovať tak širokú verejnosť o účinkovaní mužstiev MFK
DOBŠINÁ. V sezóne 2017/2018
pôsobili v súťažiach riadenými
ObFZ Rožňava mužstvá MFK:
A mužstvo, dorast, starší žiaci, prípravka mladší a prípravka starší.
Súčasťou MFK Dobšiná sú aj hráči OLD Boys, ktorí sa zúčastňujú
turnajov vo svojej vekovej kategórii.
K ÚČINKOVANIU JEDNOTLIVÝCH MUŽSTIEV:
A mužstvo: ,,Skôr ako zhodnotíme sezónu 2017/2018, musíme sa
vrátiť aj k sezóne 2016/2017.
Na Valnom zhromaždení MFK
Dobšiná v januári 2017 sa funkcie predsedu MFK pre pracovnú
zaneprázdnenosť vzdal primátor
mesta, p. Ján Slovák. Následne
VZ bol za predsedu zvolený Mgr.
Jaroslav Hutník a tak isto aj výbor,
ktorý v tomto zložení pracuje do
dnešných dní.
Na zasadnutí MsZ 01. 03. 2017,
boli schvaľované žiadosti o poskytnutie finančných dotácií pre
občianske združenia pôsobiace
na území mesta na rok 2017. MFK
Dobšiná požiadal o dotáciu 10 tisíc
eur, ktorá bola schválená komisiou
školstva, telovýchovy a športu,
potom aj v Mestskej rade a bola odporúčaná aj na schválenie do MsZ.
Na MsZ táto suma bola znížená
na 8 tisíc eur, čo vyvolalo v hráčoch obavy o ďalšej činnosti klubu,
a preto niektorí vyhlásili, že ak sa
nebude hrať 5. liga, tak dajú prestup do iných klubov. Dobšiná bola
účastníkom 5. ligy skupiny košicko – gemerskej. Sezóna 2016/2017
sa dohrala, mužstvo sa zachránilo.
Počas letnej prestávky sa podala prihláška do 5. ligy na ročník
2017/2018. Súčasťou prihlášky je
aj štartovný poplatok. Počas tejto
prestávky je aj možnosť prestupu
hráčov, a keď sa blížil začiatok súťaže, zistili sme, že niektorí hráči
podali prestup do klubov v 6. lige,
alebo odišli do klubov v mestách
kde pracovali.
Vedenie MFK sa dostalo do nezávidenia hodnej situácie, pretože

s kádrom, ktorý ostal, sa v 5. lige
hrať nedalo. Mužstvo bolo z 5. ligy
odhlásené, štartovný poplatok
prepadol v prospech VsFZ Košice. Hrozilo, že A mužstvo v sezone 2017/2018 pôsobiť nebude.
Nie pre nedostatok financií, alebo
materiálneho alebo technického
vybavenia, ale preto, lebo nemal
kto hrať.
Podarilo sa ostaršiť chlapcov

prehry so skóre 80:26 a 38 bodovým ziskom. Po poslednom zápase
sezóny s TJ Mladosť Brzotín sme
skončili na 1. mieste, vyhrali 7. ligu
a tým vybojovali postup do 6. ligy.
Aj keď boli kuvičie hlasy o konci
A mužstva veríme, že A mužstvo
bude pôsobiť aj v nasledujúcej sezóne, aj keď nie vždy to počas sezóny išlo tak, ako by sme si predstavovali.

4. miesto, 12 zápasov, 6 viťazstiev,
1 remízu, 5 prehier so skóre 48:44
a ziskom 19 bodov.
Najzložitejšia situácia bola
v družstve dorastu, ktoré pôsobilo
v 4. lige. Nie vždy mužstvo nastúpilo v plnom počte, alebo pre nedostatok hráčov na zápas nevycestovalo. Dorastenci zo 6 mužstiev
obsadili 5. miesto – 10 zápasov,
2 víťazstvá, 2 remízy, 6 prehier

z dorastu, ktorí spĺňali vekový limit, osloviť chlapcov, ktorí už zavesili kopačky na klinec, hráčov
pôsobiacich v iných kluboch, aby
prišli pomôcť v ťažkej situácii.
Na poslednú chvíľu sa podarilo
prihlásiť do 7. ligy – začať od nuly
a tak A mužstvo v Dobšinej zachovať.
Všetko sa podarilo a 20. augusta
2017 nastúpilo A mužstvo na prvý
zápas 7. ligy v Krásnohorskom
Podhradí, kde s rezervou súpera
vyhralo 5:1, a tak úspešne odštartovalo súťažný ročník 2017/2018.
V sezóne 2017/2018 sme odohrali
16 zápasov: 12 výhier, 2 remízy a 2

Futbal nehrá ani primátor, ani
vedenie, ale hráči. Preto patrí poďakovanie tým, ktorí ostali, ktorí
sa vrátili, ktorí prišli pomôcť, aj keď
dlhšie nehrali. Tak isto aj tým, ktorí
prestúpili a pomohli v ťažkej situácii. Z mládežníckych mužstiev najväčšiu radosť nám robili prípravkári, ktorí vyhrali svoju skupinu a vo
finálnom turnaji s víťazmi ostatných troch skupín nenašli premožiteľa a stali sa celkovým víťazom.
Za zmienku stojí podotknúť, že na
všetkých halových turnajoch, na
ktorých sa zúčastnili, sa stali ich víťazmi. Starší žiaci pôsobili v 3.lige,
kde zo siedmych mužstiev obsadili

so skóre 16:38 a ziskom 8 bodov.
O necelý mesiac začína ročník
2018/2019. Počas letného obdobia
je možnosť získať v prestupovom
termíne hráčov, a tým rozšíriť a posilniť kolektív. Dúfame, že sa nám
podarí nejakých získať, a tak vstúpiť do ročníka 2018/2019 v 6. lige
čo najlepšie. Záverom patrí poďakovanie Mestu Dobšiná za poskytnutie finančnej dotácie, za správu
a údržbu futbalového štadióna. Za
finančnú podporu patrí vďaka aj
Mestským lesom s.r.o, bez pomoci
ktorých by bola ohrozená činnosť
MFK Dobšiná.
Vedenie MFK Dobšiná

