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mesačník obyvateľov
MESTA DOBŠINÁ

„Lipová“ ulička oživená
Ulička, kde dnes sídli aj lekárske
stredisko, bola oddávna nazývaná
miestnymi obyvateľmi Lipovou, čo sa
zachovalo dodnes, aj keď oﬁciálne je
už dlhý čas pričlenená k Ulici SNP. Za
jej už zľudovelý názov „Lipová“ môže
radová výsadba líp, ktoré na nej nájdeme, a preto ju aj často obdivujú návštevníci. Tiež je jednou z
najfrekventovanejších ulíc v Dobšinej. Lipy tu boli vraj pôvodne vysadené v dvadsiatych rokoch 20.
storočia a tak dostala ulička svoju
osobitú tvár a meno, podľa ktorého ju

pozná azda každý. Časom však
stromy starnú a mnohé žiaľ napadli
škodcovia, no daň si vyžiadali aj v minulosti neodborné zásahy.
Lipy prešli na podnet samosprávy
detailnou obhliadkou, na ktorú boli
prizvaní odborní pracovníci, arboristi, ktorí odobrali vzorky z kmeňov
a po ich vyhodnotení navrhli realizovať opatrenia. Zistenia potvrdili, že
bude potrebné zasiahnuť formou vypílenia líp. V dvoch prípadoch pre
znepokojivé skutočnosti a to najmä
stratu vnútornej drevnej hmoty. Dané

dreviny mohli vo svojom už nezvratnom stave ohroziť obyvateľov.
29.mája 2019 sa preto pracovníci
Podniku služieb pustili do prác, ako
nás informoval konateľ Podniku služieb mesta Dobšiná s.r.o., Milan
Lukáč.
„Po odobrení povolenia na odstránenie drevín na danej ulici sme
odstránili ďalší strom, predošlý bol
odstránený za rovnakých okolností v
minulosti. Jednalo sa o stratu drevnej
hmoty v dôsledku hniloby, ktorá sa
dostala cez celý kmeň. Po vykopaní

koreňov tam zostali dve prázdne
miesta po stromoch, ktoré predtým
zdobili ulicu a dotvárali na ňu pekný
pohľad. Zaobstarali sme preto mladé
lipy, ktoré sme na chýbajúce dve
miesta ihneď vysadili za pomoci našich pracovníkov, aby sme zachovali
osobitosť tejto práve drevinami peknej ulice,“ zdôraznil M. Lukáč, ktorý
spomenul aj, že Mesto Dobšiná bude
aj v budúcnosti dbať na dobrý stav
všetkých drevín práve vďaka odborníkom, ktorých prizýva na konzultácie.
Text & foto: Juraj Karika

12. ročník ,,Čítajme si...“ aj v Dobšinej
Linka detskej istoty, n. o. prostredníctvom telefonických liniek 116 111
a 116 000 s celoslovenskou pôsobnosťou prijíma tisícky hovorov priamo od
detí. Získava tak informácie o ich starostiach, radostiach a prežívaní tak,
ako to cítia ony samé. Nie všetky sú o
krízach, ktoré ohrozujú detský život.
Veľká časť týchto hovorov je o nedostatku pozornosti zo strany dospelých, o nude, či o nízkej kreativite detí.
Práve čítanie je jednou z aktivít, ktoré
podnecujú obrazotvornosť, rozvíjajú

fantáziu, obohacujú slovnú zásobu,
ovplyvňujú životné hodnoty. Preto
opätovne už po dvanástykrát organizátori prišli s podujatím, ktoré podporuje a rozvíja čítanie detí. Krstnou
mamou projektu čítania je známa
prozaička, pani Oľga Feldeková.
Mestská knižnica v Dobšinej zareagovala na výzvu a zapojila sa do
tohto projektu. Na podujatí sa dňa 30.
mája 2019 od 09:00 hod. do 15:00 vystriedalo dovedna 171 detí, ktoré svopokračovanie str. 2
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máj 2019
Dňa 16.04.2019 spoločnosť
Mestské lesy Dobšiná zahájila realizáciu projektu: Investície do rozvoja
lesných oblastí a zlepšenia životaschopnosti lesov na základe výzvy:
2/PRV/2015. V mesiaci apríl 2019
bolo odovzdané stavenisko dodávateľovi prác spoločnosti STRABAG
s.r.o., ktorá zabezpečí výstavbu protipožiarneho monitorovacieho systému, rekonštrukciu a výstavbu
protipožiarnych lesných ciest Pingarty – Suchý vrch – Rakovec, cesty
Gápel a protipožiarnych nádrží pri
Rakovci a na Gápli.
Jedná sa doposiaľ o najväčšiu investíciu našej spoločnosti v jej histórii
prostredníctvom cudzích nenávratných ﬁnančných prostriedkov. Vzhľadom na prebiehajúce práce, ktoré už
začali na rekonštrukcii lesnej cesty
Pingarty – Rakovec žiadame širokú
verejnosť, no najmä vlastníkov po-

04.05.2019 v čase o 17:45 hod. hliadka MsP
počas výkonu hliadkovej služby zistila na
Nám. troch ruží občana pod vplyvom alkoholu, ktorý ležal na verejnom priestranstve,
čím vzbudzoval verejné pohoršenie. Za priestupok proti verejnému poriadku mu bola
uložená bloková pokuta.

zemkov, návštevníkov poľovného revíru či turistov a cykloturistov o zvýšenie bezpečnosti a pochopenie
počas nasledujúcich mesiacov. Cesta
bude prechádzať komplexnou rekonštrukciou s jej obmedzeným využitím, prípadne aj dočasnou uzáverou,
preto vás žiadame až do ukončenia
výstavby, ktorá je plánovaná na september 2019 využívať náhradnú
lesnú cestu Chotárna dolka – Rako-

vec.
Ďakujeme za pochopenie a veríme, že tieto obmedzenia budú o niekoľko mesiacov vnímané pozitívne
pri využívaní kvalitnej a novej cesty,
ktorú aj pre vás zabezpečujú Mestské
lesy Dobšiná, spol. s r.o. prostredníctvom Európskeho poľnohospodárskeho fondu pre rozvoj vidieka.
Marcel Kollárik, konateľ spoločnosti
ML Dobšiná

Deň detí v MŠ na ulici SNP
To bol môj najkrajší deň! Keby taký
deň bol vždy! Ja som spravil trojitý výskok! Hurá!!! Také boli len niektoré
slová a vety detí z materskej školy, ktoré
si užívali oslavu MDD na školskom
dvore. Deti mali pripravené: nafukovací hrad na skákanie, zábavné, pohybovo-športové aktivity, kreslenie na
tvár, cukrovú vatu i maľovanie na fóliu,
ale i srdiečok na perníkovú chalúpku.
O skvelú náladu sa postaral pán primátor, ktorý zabezpečil ozvučenie celého
dvora. Ako odmenu a na pamiatku dostali deti ozajstné medovníkové
srdiečka, za ktoré ďakujeme našej šikovnej kolegyni Janke. „Dajme deťom
lásku a šťastie. Oni ho budú vedieť v budúcnosti rozdávať ďalej a svet bude
hneď krajší“
Materská škola SNP, foto: JK

05.05.2019 v čase o 23:00 hod. hliadka MsP
počas výkonu hliadkovej služby zistila rušenie
nočného kľudu na Ul. P.J. Šafárika podnapitým občanom, ktorý vyspevoval a vykrikoval
pri návrate z krčmy. Za rušenie nočného kľudu
mu bola uložená bloková pokuta.
06.05.2019 v čase o 22:00 hod. oznámil na
oddelenie MsP poškodený občan mesta, že
pri prechádzke so svojou priateľkou na Sídlisku rozkvet bol najprv slovne a potom fyzicky napadnutý dvomi osobami. Šetrením
bolo zistené, že sa jedná o občanov mesta,
ktorí javili známky požitia alkoholu a za priestupok proti občianskemu spolužitiu im boli
uložené blokové pokuty.
08.05.2019 v čase o 09:40 hod. kamerovým
systémom bol zistený občan, ktorý spal na lavičke v zastávke SAD. Na základe uvedeného
bolo zistené že sa jednalo o občana so SNV,
ktorý javil známky požitia alkoholu následkom čoho na lavičke zaspal. Vzhľadom k
tomu, že svojím konaním budil verejné pohoršenie bol riešený hliadkou MsP v priestupkovom konaní a pretože nikam necestoval bol
z miesta vykázaný.
10.05.2019 v podvečerných hodinách zistil
pracovník kamerového systému opustený
horský bicykel pred predajňou Milk Agro.
Tento bol donesený na MsP a následným šetrením aj za pomoci kamerového záznamu bol
zistený majiteľ, ktorý si uvedený bicykel prevzal na oddelení MsP v pôvodnom stave.

12. ročník ,,Čítajme si...“
jou účasťou za pomoci učiteľov podporili aj pokus o prekonanie rekordu
z roku 2017, kedy sa na čítaní zúčastnilo na celom Slovensku celkovo
46 040 detí. Do projektu sa v Dobšinej zapojili žiaci Spojenej školy na
Ulici SNP a Základnej školy Eugena
Ruffínyho v Dobšinej.

05.05.2019 v čase o 22:30 hod. bolo zistené
na Ul. dedičnej v novej rómskej bytovke rušenie nočného kľudu podnapitým nájomníkom,
ktorý si v byte púšťal hlasito hudobnú vežu a
spieval, neberúc ohľad na svojich susedov. Za
rušenie nočného kľudu mu bola uložená bloková pokuta.

Odborná pracovníčka Mestskej
knižnice v Dobšinej, Štefánia Heutschyová nám povedala: „Cieľom podujatia je zaujať deti čítaním a
priblížiť' im zaujímavú aktivitu,
ktorú v posledných rokoch vytláča
pohodlnosť' nových technológií. Čítanie poskytuje deťom zmysluplnú

činnosť vo chvíľach voľna, podporuje ich fantáziu, prehlbuje vnímavosť' a predstavivosť'. Preto chceme
aj my v spolupráci so školami na
území mesta motivovať' deti k čítaniu kníh a k pravidelným návštevám
našej knižnice.“
Text & foto: Juraj Karika

13.05.2019 o 10:00 hod. oznámil na oddelenie MsP pracovník MsL v Dobšinej, že z nastraženej fotopasce mu prišli na mobilný
telefón fotografie pre neho neznámeho občana, ktorý z lesa niesol drevo. Po vykonaní
šetrenia hliadkou MsP bolo zistené, že sa
jedná o občana mesta Dobšiná, ktorý nosil
na pleci uvedené drevo bez riadneho povolenia a za priestupok proti majetku mu bola
uložená bloková pokuta.
14.05.2019 bol hliadkou MsP zistený občan
pokračovanie na str.3

Začali sa rekonštrukčné
práce na vozovkách
Mesto Dobšiná upozorňuje občanov, že dňom 14. júna 2019 začali prebiehať rekonštrukčné práce vozovky
na Novej ulici. Z tohto dôvodu vás žiadame, aby ste počas vykonávaných
prác boli trpezliví a tolerantní. Nákladná doprava bude od uvedeného
dňa presmerovaná na Ulicu SNP až
do odvolania. Prosíme občanov, aby
obmedzili osobnú dopravu a parkovanie na Novej ulici len v najnutnejších
prípadoch. Budúce vyhlášky o rekonštrukčných prácach na uliciach mesta
Dobšiná budú zverejnené na webstránke mesta www.dobsina.sk.
MsÚ Dobšiná

MESTSKÁ
POLÍCIA
INFORMUJE
dokončenie zo str. 2
Poľska na dodávkovom motorom vozidle,
ktorý predával svoj tovar z dodávky bez povolenia, a tak za priestupok porušenia všeobecného záväzného nariadenia mesta Dobšiná
mu bola uložená bloková pokuta a ďalší predaj mu bol zakázaný.

Voľby do europarlamentu
Od 07:00 boli dňa 25.05.2019 v
kultúrnom dome otvorené volebné
miestnosti v dvoch volebných
okrskoch pre voličov v Dobšinej,
ktorí sa rozhodnú zvoliť si svojich
zástupcov do Európskeho parlamentu. V úvode si členovia volebných komisií prebrali a pripravili
hlasovacie lístky a obálky, tiež pripravili volebné miestnosti pre voličov. Zakrátko členov komisií
oﬁciálne privítal primátor mesta
Dobšiná, Ján Slovák, ktorý im zaprial veľa úspechov a stal aj prvým
hlasujúcim. Mesto Dobšiná malo v
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oboch volebných obvodoch zapísaných spolu 3639 oprávnených voličov, z ktorých pristúpilo k
hlasovaniu 520 voličov, čo predstavuje 14,28% účasť na voľbách. 519
voličov odovzdalo obálku a platných odovzdaných hlasov bolo 505.
V Dobšinej hlasovaním dominovala ĽS Naše Slovensko, ktorá získala
38,21%,
nasledoval
SMER-SD s 14,45% a trojicu najúspešnejších uzavrela Koalícia PS
a Spolu s 11,28%. Kompletné výsledky volieb v Dobšinej si môžete
pozrieť na webstránke mesta

www.dobsina.sk. Víťazom volieb do
Európskeho parlamentu na Slovensku sa stala koalícia Progresívne
Slovensko/Spolu (20,11 % - 4 mandáty), za ňou nasleduje strana Smer
(15,72 % - 3 mandáty), tretia je
ĽSNS (12,07 % - 2 mandáty). Do
europarlamentu sa dostali aj kandidáti za KDH (9,69 % - 2 mandáty),
SaS (9,62 % - 2 mandáty) a OĽaNO
(5,25 % - 1 mandát). Účasť v eurovoľbách na Slovensku celkovo dosiahla najnižších 22,74 % spomedzi
všetkých krajín eurozóny.
Spracoval & foto: Juraj Karika

19.05.2019 o 16:30 hod. oznámila na MsP v
Dobšinej občianka mesta, že po Kúpeľnej ulici
v Dobšinej prechádzalo nejaké nákladné vozidlo, ktoré znečistilo vozovku. Po vykonanom
šetrení hliadkou MsP bol zistený vodič spomínaného nákladného vozidla, ktorý na základe
upozornenia bezodkladne očistil cestu a dal
ju do pôvodného stavu. Za priestupok znečistenia vozovky bol vyriešený v zmysle zákona.
28.05.2019 o 09:30 hod. oznámila učiteľka ZŠ
v Dobšinej, že jej uvedeného dňa v ZŠ dvaja
maloletí žiaci ZŠ vynadali po tom, čo ich upozornila na ich nevhodné správanie. Vzhľadom
k maloletosti páchateľov, ktorí nie sú trestne
zodpovedné osoby bola vec odložená s tým,
že v obidvoch prípadoch bol vykonaný pohovor so zákonnými zástupcami za prítomnosti
maloletých.
29.5.2019 o 22:30 hod. bol rómskou hliadkou
zistený priestupok rušenia nočného kľudu
hlasnou hudbou a vravou na ulici Dedičnej v
Dobšinej a po šetrení hliadkou MsP bol priestupca potrestaný blokovou pokutou.
Mestská polícia v Dobšinej

Stanica ochrancov prírody:
30. rokov od ukončenia rekonštrukcie
Stodôlky, senníky boli na našich
lúkach celé stáročia. Tá naša vybraná,
stojí na Buchvalde od roku 1912. Vybrali sme si ju spomedzi pätnástich, v
tom čase ešte stojacich.
Prvá myšlienka prebudovať chátrajúci senník na chatu vznikla v sedemdesiatych rokoch, vtedy ešte u
študentov, túlajúcich sa prírodou po
turistických chodníkoch. V tej dobe
bolo užívateľom senníkov a pozemkov
na Buchvalde Jednotné roľnícke družstvo Rejdová. U vtedajšieho vedenia
družstva nebolo pochopenie na takúto
iniciatívu. Túžba obnoviť jeden zo senníkov a prebudovať ho rokmi silnela.
Vznikom Základnej organizácie Slovenského zväzu ochrancov prírody a
krajiny v Dobšinej (SZOPK) vznikol
väčší predpoklad na uskutočnenie

tohto projektu. Oslovili sme majiteľov
vybraného senníka rodiny Mihókovcov. Uvedený senník bol svojou veľkosťou, polohou a dostupnosťou

najvýhodnejší. Výbor SZOPK v Dobšinej (Štefan Značko, Tibor Harmatha a
Štefan Čuchran) vstúpil v r. 1987 do
rokovania s kompetentnými osobami.

Dňa 8. 4. 1988 bola uzavretá zmluva o
prenajatí senníka od majiteľov na prestavbu. Začali sa prípravné práce. Zabezpečenie drevnej hmoty a porez
guľatiny potrebnej na stavbu (JRD
Rejdová), nákladná doprava (ČSAD,
Vzduchotechnika, Azbest Dobšiná).
Prestavba sa začala nielen s pomocou
uvedených organizácií, ale hlavne pomocou 45 obetavých členov SOZPK v
Dobšinej. Postupne sa pripájali aj
ostatní milovníci prírody z Dobšinej a
okolia. Súbežne prebiehali brigády na
získavanie ﬁnancií potrebných na rekonštrukciu.
V roku 1989 bola rekonštrukcia
ukončená a Terénna stanica ochrancov prírody v Dobšinej v nej pôsobí dodnes.
Tibor Harmatha
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Žiaci základných škôl sa vybrali
po stopách Objaviteľa
V priebehu mája sa v priestoroch
Kultúrneho domu v Dobšinej uskutočnila putovná výstava ilustrácií Zuzany
Fuskovej pod názvom Slovensko – krajina plná tajomstiev, ktorú zorganizovala Základná škola v Dobšinej, Matica
slovenská, Mesto Dobšiná.
20. mája 2019 sa konala beseda za
účasti autorky projektu Slovensko –
krajina plná tajomstiev Lenky Šingovskej, ktorá mapovala vodné bohatstvo.
A nielen to. Pútavo nám čítala z Knihy
Slovensko – krajina plná tajomstiev,
Vodné dobrodružstvá. Priblížila nám
vybrané lokality Slovenska a oboznámila nás s hodnotou vody a odhalila jej
tajomstvá. Prezradila nám aj to, že
miesta, ktoré sa v knihách vyskytujú
osobne navštevuje a hľadá o nich informácie. Žiaci ZŠ akad. Hronca v Rožňave, žiaci ZŠ Zlatá v Rožňave, ZŠ P. K.
Hostinského v Gemerskej Polome, ZŠ
E. Rufﬁnyho v Dobšinej kládli šéfredaktorke otázky zo zákulisia tvorby a
vzniku knihy. Pani Lenka Šingovská
odpovedala na všetky otázky úprimne.
Sympatickej šéfredaktorke vydavateľstva Class ďakujeme za návštevu.
Počas podujatia sa žiakom prihovoril aj
pán riaditeľ Základnej školy v Dobšinej

Mgr. Jaroslav Hutník a riaditeľka
Domu Matice slovenskej v Rožňave pani Ing. Zlatka Halková. Pani Tomková – pracovníčka Matice slovenskej,
rozdala šikovným žiakom účastnícke
listy a krásne perá, ako spomienku na
túto pútavú literárnu exkurziu. Po stopách Objaviteľa sa s nami vybral aj pán
Juraj Karika, predseda SČK, ktorý nemusel vybrať zo svojej zdravotnej
brašne nijaké veci.
Vďaka organizátorom podujatia
sme po besede spolu s autorkou mohli
navštíviť Dobšinskú ľadovú jaskyňu,
aby sme tak našim žiakom priblížili
vodné bohatstvo. Po vstupe do jaskyne

nás očarila krehká krása kráľovstva
večného ľadu. Na dvoch stanovištiach
v jaskyni sme si prečítali úryvky z publikácie Slovensko – krajina plná tajomstiev, Vodné dobrodružstvá a príbeh z
knihy dobšinského rodáka Jozefa Červínka o mužovi, ktorý sprístupnil ľadovú krásu. Žiaci sa dozvedeli, ako
prvý človek – banský inžinier Eugen
Ruffínyi, vstúpil do iskrivej krištáľovej
krásy a sprístupnil tento nádherný prírodný výtvor verejnosti.
Podujatie Po stopách OBJAVITEĽA prinieslo žiakom základných
škôl hodnotný literárny zážitok i reálne
dobrodružstvo. Prečítané úryvky z kníh

tak „ožili“ v ľadovom kráľovstve a budú
naďalej žiť v spomienkach všetkých zúčastnených žiakov, ktorí z nej čítali aj
„ožili“ priamo v ľadovom kráľovstve.
Dúfame, že čítanie v jaskyni bude
motivovať žiakov k uvedomeniu si
toho, že na našich predkov, by sme nemali zabúdať. Veríme, že spoločným
úsilím organizátorov, autorky a učiteľov prispejeme k formovaniu budúcnosti nejedného žiaka prostredníctvom
zážitkového spoznávania dedičstva
nášho čarovného Slovenska.
Mgr. Marína Krivanská
& Mgr. Soňa Plutová, foto: JK

Vykonávanie preventívnych
protipožiarnych kontrol v roku 2019
V súlade s § 23 ods. 1 písm. a/
zákona NR SR č. 314/2001 o
ochrane pred požiarmi budú v
meste Dobšiná v roku 2019 vykonávané preventívne protipožiarne
kontroly za účelom dodržiavania
povinností na úseku ochrany pred
požiarmi. Preventívne protipožiarne kontroly v meste Dobšiná
budú vykonávať členovia kontrolnej
skupiny, ktorí sa preukážu písomným poverením vydaným Mestom
Dobšiná. Členovia kontrolnej skupiny spĺňajú odborné predpoklady
a sú zároveň aj členmi Dobrovoľného hasičského zboru v meste
Dobšiná.
Členovia kontrolnej skupiny sú
oprávnení vykonávať preventívne
protipožiarne kontroly podľa vopred stanoveného ročného plánu v
objektoch právnickej osoby a podnikajúcej fyzickej osoby, kde nevykonáva štátny dozor Okresné
riaditeľstvo Hasičského a záchran-

ného zboru. Ďalej v rodinných domoch okrem bytov a iných stavbách
vo vlastníctve fyzických osôb napr.
na povalách, pivničných priestoroch, spoločenských priestoroch,
hospodárskych budovách, garážach, dielňach a podobne. Povinnosťou fyzických osôb je umožniť
kontrolným skupinám vykonať preventívne protipožiarne kontroly a
odstrániť zistené nedostatky.

Obsahom preventívnej protipožiarnej kontroly je preverenie stavu
skladovania horľavých látok, rozvodných zariadení elektrickej energie, plynu, vody, stav únikových
ciest, umiestnenie a inštalácia tepelných spotrebičov, technický stav komínov a dymovodov. U právnických
osôb aj vykonanie kontroly vypracovanej dokumentácie ochrany
pred požiarmi.

Preventívne protipožiarne kontroly v roku 2019 sa budú vykonávať
na uliciach: SNP od súpisného čísla
479 po súpisné číslo 630, Banská
od čísla 631 po číslo 655, P.J.Šafárika od súpisného čísla 658 po súpisné číslo 668,
Lesná od
súpisného čísla 670 po súpisné
číslo 679, Partizánska od súpisného
čísla 697 po súpisné číslo 725, Záhradná od súpisného čísla 726 po
súpisné číslo 764. Spolu 217 nehnuteľností na základe stanoveného ročného plánu schváleného
mestským zastupiteľstvom dňa
23.1.2019 uznesením číslo 18-23/I2019-MsZ. Plán ročných kontrol je
možné v odôvodnených prípadoch
doplniť. Lehota na vykonávanie
preventívnych
protipožiarnych
kontrol nesmie byť dlhšia ako 5
rokov od predchádzajúcej kontroly
v konkrétnom subjekte.
Věra Krížová, preventivár
požiarnej ochrany
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Zo starého dokázali
v Komunitnom centre urobiť nové
Pracovníčky v komunitnom centre
vykonávajú činnosti vyplývajúce z aktuálnych potrieb v rámci Národného projektu PVSSKIKÚ, ktoré realizuje KC
mesta Dobšiná. V ponuke voľnočasových aktivít pre deti a mládež v krúžku
tvorivých dielní sa v Komunitnom
centre začalo s recyklovaním nepotrebných vecí pod názvom „ zo starého –
nové “.
Takto v Komunitnom centre spoločne tvoríme z plastových ﬂiaš, zo starých plechoviek, či sklenených ﬂiaš a
plastových obalov. Pri všetkých aktivitách prebieha v KC neustála socializácia
detí. Pri pozorovaní detí vidíme, či prejavujú radosť z tejto činnosti, ako sa
správajú k sebe navzájom, ako komuni-

kujú, dodržiavajú pravidlá, riešia konflikty, ako si pomáhajú. Deti sa učia neustálym
pozorovaním
a
napodobňovaním – preto najlepším príkladom v tom ako sa majú k sebe správať, ako komunikovať či ako riešiť
situácie sú samotní pracovníci KC.
Touto cestou by sme chceli osloviť
rodičov, ktorí majú chuť a čas sa ako
dobrovoľníci zapojiť do kreatívnych
dielní v Komunitnom centre, aby nás
neváhali navštíviť a doniesli pre spoločnú tvorbu nepotrebné veci. Sídlo Komunitného centra mesta : Dobšiná,
ulica Nová č. 851/119. Otváracie hodiny
pre verejnosť : od pondelka do piatku ,
od 8:30 – do 15:00 hodiny
Text a fotí : PhDr. Eva Mihóková, OG KC

Projekty pre Mestskú knižnicu v Dobšinej
Mesto Dobšiná sa aj v tomto roku
uchádzalo o poskytnutie dotácie v
rámci výzvy Fondu na podporu umenia č. 8/2019. Projekt s názvom Rekonštrukcia Mestskej knižnice –
doplnenie knižničného zariadenia bol
vypracovaný v rámci programu 5.1.2
– Vybavenie knižníc a menšia knižničná infraštruktúra, s cieľom nadvia-

zať na rekonštrukciu knižnice z minulého roka a doplniť vybavenie knižnice
v oddelení pre náučnú literatúru a ďalšie drobné vybavenie knižnice (policové rozraďovače, výstavné panely,
stojan na časopisy, konferenčný stolík,
taburetky pre malých čitateľov, stoličky k počítačom a pod.) Odborná komisia po posúdení žiadosti rozhodla
podporiť našu žiadosť sumou vo výške
5.500,00 Eur. Vďaka získaným prostriedkom môžeme dokončiť rekonštrukciu mestskej knižnice, aby slúžila
čitateľom ešte dlhé roky a mohli tráviť

svoj voľný čas v príjemnom prostredí.
Schválená dotácia vo výške:
5 500,00 EUR
Celkové výdavky projektu:
7 500,00 EUR
Výška spoluﬁnancovania:
2 000,00 EUR
Ďalší projekt s názvom Kniha –
náš najlepší priateľ a spoločník bol vypracovaný v rámci programu 5.1.4 –
Akvizícia knižníc. Fond na podporu
umenia podporí našu žiadosť sumou

vo výške 1500,00 Eur. Aj vďaka týmto
ﬁnanciám môže naša mestská knižnica každoročne svojim čitateľom ponúknuť množstvo nových titulov kníh
rôzneho žánru.
Schválená dotácia vo výške:
1 500,00 EUR
Celkové výdavky projektu:
2 500,00 EUR
Výška spoluﬁnancovania:
1 000,00 EUR
Anna Macková

Záverečný koncert ZUŠ v Dobšinej
V našom meste a okolí je veľa talentovaných detí. O
tom sme sa mohli presvedčiť aj na slávnostnom výročnom
koncerte ZUŠ Dobšiná v utorok 28.5.2019. O krásny
umelecký zážitok sa postarali deti hudobného a literárno
– dramatického odboru. Prítomní si mohli vypočuť
skladby začínajúcich, ale aj skúsených umelcov v hre na
klavíri, keyboarde, akordeóne, gitare, husliach, a ﬂaute.
Výnimočné boli aj skladby v podaní komorných duet a ľudového súboru našej školy.
Ľudový hudobný súbor bol založený len v tomto školskom roku, ale deti podali obdivuhodné výkony. Program
spestrili humornými vstupmi žiaci literárno – dramatického odboru. Od 10.júna až do konca školského roka si
môžete prezrieť výstavu žiakov výtvarného odboru v Kultúrnom dome Dobšiná. Ďakujeme pedagógom za celoročnú prácu a zodpovednú prípravu žiakov, pánovi
Korintušovi ďakujeme za ozvučenie koncertu.
V júni vás pozývame na Deň otvorených dverí a prijímacie pohovory na ďalší školský rok. Očakávame všetkých žiakov, ktorí majú záujem navštevovať našu školu,
na zápis do jednotlivých odborov ZUŠ v septembri 2019.
Prajeme všetkým deťom krásne prázdniny.
Mgr. Jana Krišáková
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Dni mesta Dobšiná 2019 a

zachytené našim
V stredu (05.06.2019) s plným elánom od 09:00 hod. deň odštartoval 25. ročník Behu ulicami
mesta Dobšiná, na ktorom sa zišlo dovedna 450 súťažiacich.

V utorok (04.06.2019) zahájili Dni mesta Dobšiná 2019 divadelné predstavenia v podaní Spišského divadla, ktoré malo v utorok 04.06.2019 o
10:00 pripravený pôvabný rozprávkový príbeh pre deti s názvom
„Kráska a netvor“ a o 19:00 toto divadlo odohralo francúzsku situačnú
komédiu s názvom „Dámsky krajčír“.

Otváranie studničiek plné ľudových zvyklostí sa uskutočnilo za podpory nadšencov
severskej chôdze.

Veľmi vydareným podujatím bolo kresle- Dvaja nerozluční priatelia Tárajko a Ponie kriedou na asfalt v areáli ZŠ v Dobši- pletajka z krajiny Rozprávkovo precestovali celý svet a teraz prišli do Dobšinej
nej. Zúčastnili sa na ňom stovky detí.

Vyhodnotili výtvarnú súťaž"Život v pohybe" - aktivity v našom meste

Dni mesta Dobšiná sa v sobotu 06.06.2019 niesli v znamení hier a zábavy. Na ihrisku
sa konal Juniáles, ktorý tento rok navštívilo vyše 550 návštevníkov a otvorili ho
účastníci podujatia ,,Dobšiná na kolesách".

zo života
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XXVII. Dobšinské turíčne sviatky

fotoobjektívom
7. zasadnutie Mestského zastupiteľstva v Dobšinej sa nieslo v slávnostnom duchu. Z rúk primátora mesta Dobšiná, Jána Slováka si prebrali najvyššie mestské ocenenia jednotlivci a kolektívy.

Do života bola uvedená knižná publikácia s názvom Čo varia Dobšinky,
ktorú napísala Ing. Mária Rybárová a členky záujmového útvaru Regionálna gastronómia pri CVČ Dobšiná.

FS Gemer funguje nepretržite už 43 rokov a aj tento rok si pripravil pre návštevníkov Dní mesta Dobšiná skvelé vystúpenie.
Vivien Pál Baláž počas vystúpenia
finalistov Dobšinskej noty 2019.

Turíčna nedeľa sa niesla v znamení
tradícií nášho mesta. Nechýbal
tradičný banícky sprievod mestom
a slávnostné služby Božie.

Na pódiu sa so svojim programom predstavili deti zo škôl a školských zariadení pôsobiacich na území mesta Dobšiná.

Primátorom mesta boli ocenení aj štyria členovia združenia Bruderschaft: František Novotný, Ladislav Jendrál, Anton Bukovinský a Tibor Harmatha.

Koncert country-rockovej skupiny The Colt navodil výbornú atmosféru

Zlatý klinec piatkového programu, koncert skupiny Nocadeň. Spevák Rasťo Kopina
rozospieval celé námestie známymi hitmi, ktoré počuť z rádií
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Vedeli ste že...

BEZ VÝVOZU ODPADU BY SME SA V ODPADKOCH UTOPILI
Je to smutný fakt, ktorý patrí k spôsobu života našej modernej spoločnosti.
Aj v meste Dobšiná je preto potrebný vývoz odpadu, ktorý zabezpečujú pracovníci Podniku služieb mesta Dobšiná s.r.o.. Ako nám povedali, vývoz z verejných kontajnerov osadených na priestranstvách realizujú raz do týždňa a
výsledok každotýždenného zberu môžete vidieť na našich záberoch. Mesto
Dobšiná apeluje na obyvateľov, aby dodržiavali čistotu verejných priestranstiev a najmä sa zapojili do separovaného zberu.

MATURANTI PRIJATÍ NA RADNICI MESTA
Stalo sa už tradíciou, že ku skúškam z dospelosti v podobe maturity sú študenti, maturanti prijatí aj na radnici mesta Dobšiná, ktoré nezabúda na svojich mladých obyvateľov. Maturantov z oktávy Gymnázia v Dobšinej prijali
zástupcovia Zboru pre občianske záležitosti, ktorý pôsobí pri Meste Dobšiná.
Pri tejto príležitosti sa mladí ľudia, ktorým sa otvárajú nové študijné, či pracovné možnosti zapísali aj do pamätnej knihy.

PORIADOK V MESTE SA STÁLE UDRŽIAVA
Pracovníci Podniku služieb mesta Dobšiná s.r.o počas celej sezóny zvážajú
pokosenú trávu z verejných priestranstiev, ktoré má v správe mesto. Dobšiná
tak koná nielen z vizuálnej stránky, ale tieto aktivity napomôžu alergikom lepšie zvládať prejavy alergii práve odstránením alergénov a taktiež sa v mnohých
prípadoch eliminuje premnoženie bodavého hmyzu.

MESTO DOBŠINÁ ZVYŠUJE BEZPEČNOSŤ
V tomto období previedli pracovníci Podniku služieb mesta Dobšiná s.r.o
opravu zábradlí pozdĺž toku Dobšinského potoka. Tieto opravy zvýšia bezpečnosť a dojem obyvateľov z upraveného, no predovšetkým bezpečného prostredia pre veľkých aj malých pozdĺž celého toku.
Foto: J.K.

Čisté a zdravé zúbky
Ďalšie stretnutie mamičiek a detí v RC
Detstvo deťom v spolupráci s asistentkou
osvety zdravia bolo venované starostlivosti
o zuby. Dňa 6.6.2019 sme v našom RC privítali zubára MDDr. Martina Krivanského,
ktorý mamičkám porozprával, ako sa
správne starať o zuby, pripomenul dôležitosť dentálnej hygieny, ponúkol praktické
typy a návody ako udržať čisté a zdravé
zúbky detí. Detičky mali pripravené krásne
aktivity týkajúce sa zdravých potravín a
zdravých zúbkov. Mamičky majú veľký záujem o ďalšie stretnutie s pánom zubárom,
tak sa tešíme a pozývame aj vás ostatných.
Aj tieto aktivity sú realizované vďaka podpore Karpatskej nadácie a Školy dokorán .
Za kolektív RC Detstvo deťom
Zuzana Leskovjanská
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Stretli sme sa s Matejom Tóthom
27.máj 2019 bol pre našu školu a
niektorých našich žiakov výnimočný v
dvoch smeroch. Oktávani absolvovali
prvý deň maturitnej skúšky /článok o
tomto prinesieme neskôr/ a 6 žiakov
zo sekundy až kvarty sa zúčastnilo na
krásnej športovej akcii, ktorú organizovala ZŠ a MŠ Nižná Slaná v spolupráci s OcÚ Nižná Slaná, pod názvom
Atletické olympijské hry.
Hneď ráno sa na námestí obce deti
mohli stretnúť s atlétom Matejom Tóthom, členom vojenského športového
klubu Dukla Banská Bystrica, ktorý sa
venuje chôdzi na 20 km a 50 km. Jeho
najväčším úspechom je olympijské
zlato z Ria de Janeiro 2016. Za svoje
vynikajúce výsledky vyhral v rokoch
2006, 2013, 2014, 2015, 2016 a 2018
anketu Slovenský atlét roka a v roku
2016 získal – ako prvý atlét v histórii –
ocenenie Športovec roka na Slovensku. Deti mohli od neho získať

kartu s podpisom, pozreli si zlatú
olympijskú medailu a mohli sa s ním
odfotiť. Bol to pre nich určite veľký zážitok, na ktorý tak skoro nezabudnú.
Potom sa už presunuli na miestne
ihrisko, kde aj oni chceli ukázať, že sú
vynikajúci atléti. So svojimi rovesníkmi si zmerali sily v behu na 60m,
800m, v hode kriketkou a v skoku do
diaľky. Pričom každý športovec musel
absolvovať všetky disciplíny /štvorboj/. Môžem hrdo skonštatovať, že
dievčenskú časť súťaže ovládli naše 3
dievčatá – Kristína Horká, Tamarka
Tomášiková a Kristína Turicová, ktoré
si s prehľadom v súťaži družstiev vybojovali 1. miesto.
Za jednotlivcov
Kristína Horká:
1. miesto – 60m,
2. miesto – skok do diaľky,
2. miesto – 800m,
2. miesto – kriketka,

Kristína Turicová:
1. miesto – skok do diaľky,
2. miesto – 60m,
3. miesto – 800m,
Tamarka Tomášiková:
3. miesto – 60m,
No a nezaostali ani naši chlapci –
Miroslav Herčka, Boris Macko a
Lukáš Lacko. Tí si síce nezískali v jed-

notlivcoch umiestnenie na stupni víťazov, ale v konečnom súčte obsadili ako
družstvo krásne 3. miesto.
Srdečne všetkým blahoželáme a
ďakujeme za reprezentáciu školy.
Chcela by som sa touto cestou poďakovať organizátorom za pozvanie a
skvelé zážitky, ktoré si naši žiaci odniesli.

Bájny kopec Gugel - verný
„priateľ“ pilotov kategórie F3F
Sobota 15. júna 2019 sa opäť zapíše do slávnych análov lietania svahových modelov na DK – Gugli.
Tento deň bol opäť slávnosťou vyznávačov rýchleho lietania medzi bázami A a B. Ráno okolo ôsmej sa tu
stretli piloti zo SR, aby odlietali v poradí tretiu seriálovú súťaž Majstrovstiev Slovenskej republiky pre rok
2019. Usporiadateľom bol Mgr. Štefan Andoga, individuálny člen Lermas. Súťaž sa opäť lietala iba s
„morálnou“ podporou uvedenej modelárskej organizácie. Pre pochopenie
tohto konštatovania chcem vysvetliť
iba to, že LERMAS opäť nemal ﬁnančné prostriedky na organizáciu
národných majstrovstiev tejto oﬁciálnej kategórie FAI!! Alebo, že by som
sa pomýlil??? Veď načo podporovať
domáce súťaže, stačí napariť IČ vysoké členské príspevky a je to!!! Pán
Krupár a pán akože „tréner“ F3F zamyslite sa nad tým a začnite aj niečo
konkrétne robiť pre leteckých modelárov!! „Tréner“ si nedal ani námahu,
aby na súťaž prišiel!! Piloti F3F zamyslite sa nad týmto konštatovaním. Ale
stačí kritických, podľa mňa oprávnených slov a poďme si niečo povedať o
súťaži. Vysoko oceňujem disciplinovanosť pilotov, ako aj rozhodcov, ktorí sa
prejavili ako naozajstní športovci.
Táto disciplinovanosť umožnila riadiť
priebeh súťaže v zmysle pravidiel FAI
a vydaných propozícií. Po zaužívaných formalitách (vklady, ŠČ, kontrola licencií, zvolenie športovej
komisie a poučení o bezpečnosti lieta-

nia, pristavací priestor) som o 09:45
spustil: súťažný maratón (17 letových
kôl) a o 17.00 hod. som posledným
17. letovým kolom letovú časť súťaže
ukončil. Podmienky na Gugli boli vynikajúce a tie zabezpečili to, že iba
prvé kolo malo najrýchlejší čas nad
50.00 sekúnd (51,70). U ostatných 16
kôl boli najrýchlejšie časy pod 50,00
sekúnd a oscilovali okolo hranice
45,00 sekúnd. K podmienkam ešte
toľko, že vietor južného smeru bol v
hraniciach, ktoré stanovujú pravidlá
FAI a jeho sila sa pohybovala od 3,5
metra do 8,0 metrov v nárazoch až na
12,0 metrov za sekundu. Počas súťaže
ani raz nedošlo k prerušeniu súťaže
kvôli vetru, respektíve technickému
problému. Počet opráv odhadujem
maximálne na tri a to všetko bolo
vinou bázových rozhodcov, ktorí mali
toho dosť, veď teplota i napriek vetru
oscilovala oko 26.0 stupňov Celzia!!
Ešte raz vysoko oceňujem športové,
disciplinované správanie pilotov. Iba
v jednom prípade došlo k narušeniu
bezpečnostných pravidiel, za ktoré bol
pilot penalizovaný 100 bodmi. Počas
súťaže nebol podaný žiadny protest .
A teraz trocha moje osobné postrehy. Všetci piloti lietali vynikajúco,
modely až na jednu historickú výnimku /model z XX. storočia-svahová
hrôza/ sú porovnateľné, len ideálnu
hladinu lietania traﬁť je už na umení a
aj na šťastí každého pilota. Chcem podotknúť, že je to svahová súťaž a vyhováranie, že tam nebola termika
/bublina/ mi pripadá trocha hlúpe a

neprofesionálne. Pokiaľ niekto chce
lietať termiku nech sa dá na F3J,respektíve F5J. Ja už niekoľko desiatkov
rokov tvrdím, že lietanie na svahu len
tak /bol som trénovať/ je iba poletovanie a potom na súťaži zistím, že je to
inak a už mi to tak nefrčí.
Tohto roku to bol už XXIX. ročník
PPP mesta Dobšiná. Je to najstaršia
lietaná súťaž F3F na Slovensku. Preto
touto cestou ďakujem primátorovi
Dobšinej Jánovi Slovákovi za podporu
a pomoc, ďalej ďakujem spoločnosti
BIRCH, s.r.o. z Rožňavy za podporu a
materiálnu pomoc.
Ďakujem Ing. M. Vápeníkovi, M.
Božokovi, Š. Račkovi a Ing. F. Andraščíkovi za svedomité plnenie rozhodcovských povinností. Ďakujem
všetkým pilotom za svedomitý prístup
k súťaži a teším sa na stretnutie na

XXX. ročníku PPP 13. - 14. júna
2020.
VÝSLEDKY:
1.Z. MATEJKA
2.V. ŠIMO
3.J. KAJAN
4.F. RUISL
5.Ľ. IVAN
6.L. NAVARČÍK
7.L. VAŠEK
8.Š. ANDOGA
9.M. TRNKOCI
10.J. ŠIMO
11.R.ŠANDOR
12.L.VIRÁG

13 981/ 1000
13 893/ 994
13 642/ 976
13 364/ 956
13 241/ 947
13 022/ 931
12 813/ 916
12 625/ 903
12 387/ 886
12.195/ 872
11 069/ 792
7 304/ 522

Najrýchlejší let:
J. KAJÁN - 34,9 / 9.KOLO
Mgr. Štefan Andoga, riaditeľ súťaže
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Florbal mix a basketbal mix s gymnazistami
Olympijský klub Gemer v spolupráci
s CVČ Rožňava organizuje na konci
školského roka trochu netradičné, ale o
to možno pre deti zaujímavejšie okresné
súťaže – ﬂorbal mix a basketbal mix. Ide
o koedukované súťaže, kde sú v jednom
družstve aj chlapci aj dievčatá. Podmienkou pritom je, že na ihrisku musia byť
vždy minimálne 2 dievčatá. My sme sa aj
tento rok prihlásili na obe súťaže s výborným výsledkom:

ﬂorbal mix mladších žiakov a žiačok
– 1. miesto - Petra Terrajová, Viktória
Chrenková, Viktória Tokarčíková , N.
Grančák, Manuel Kordovan, Matúš
Marciš, Jakub Sklenár.
basketbal mix starších žiakov a žiačok – 4. miesto - Kristína Horká, Tamara
Tomášiková, Kristína Turicová, Miroslav Herčka, Lukáš Lacko, Vratko Varga,
Marko Žori. Srdečne blahoželáme!!!
PaedDr. Monika Lešková

Stretnutie banských miest Slovenska
V dňoch 17. -19. mája 2019 sa v Ľubietovej uskutočnilo 12. stretnutie banských miest Slovenska. Pozvanie na toto najväčšie banícke stretnutie dostalo
aj mesto Dobšiná. Delegáciu viedol Ing. Michal Neubauer, ako predseda baníckeho spolku Brudeschaft Dobšiná a člen výboru Harmatha Tibor. V bývalom
slobodnom kráľovskom banskom meste Ľubietová sa stretlo do tisíc predsedov a členov baníckych spolkov, cechov a bratstiev. Stretnutie si pripomínalo
historické tradície a kultúrne dedičstvo našich miest a obcí, ktorých dejiny boli
vytesané kladivkom a želiezkom, ľudskou drinou ale aj umom a šikovnosťou
našich predkov. Žiaľ žijeme dobu, ktorá baníctvu nepraje. Banícke podniky,
ktoré v minulosti boli po celom Slovensku, takmer až na niekoľko výnimiek zanikli. Napriek tejto realite bolo stretnutie srdečné. Po bohoslužbách v miestnom
ev. kostole boli vyznamenaní členovia baníckych združení. Vysoké ocenenia dostali aj dvaja členovia Rožňavského baníckeho združenia.
Tibor Harmatha
reklama
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2. ročník stolnotenisového
turnaja o pohár primátora
Priaznivci stolného tenisu zo širokého okolia mesta Dobšiná v
dňoch 24. – 25.05.2019 mali jedinečnú možnosť naživo vidieť majstrov sveta, majstrov Európy a
paralympijského víťaza, ktorí sa
predstavili dňa 24.05.2019 na exhibícii stolného tenisu v Rejdovej a dňa
25.5.2019 na „2. ročníku stolnotenisového turnaja o pohár primátora
mesta Dobšiná“ v Základnej škole v
Dobšinej. Vidieť majstrov stolného
tenisu je jedna vec, ale zahrať si s
nimi, to je zážitok na celý život a takúto príležitosť dostali nielen dospelí
hráči, ale aj talenty stolného tenisu v
Dobšinej.
Na stolnotenisovej exhibícii
usporiadanej v Rejdovej pri príležitosti 46. výročia stolnotenisového
zápasu medzi družstvami výberu
ČSSR a TJ Družstevník Rejdová bol
spoluorganizátorom aj MŠK Dobšiná – stolný tenis. Na akcii sa zúčastnili bývalé aj súčasné hviezdy
stolného tenisu zo Slovenska. Pani
Alica Chladeková, najlepšia stolná
tenistka Slovenska všetkých čias,
ktorú priaznivci stolného tenisu poznajú pod menom Grofová, pani
Anna Kišová, ktorú poznáme pod
menom Čiková, p. Rastislav Revúcky, trojnásobný paralympijský
víťaz v stolnom tenise a Alexander
Valúch, súčasný majster Európy v
stolnom tenise vo štvorhre.
Mottom 2. ročníka stolnotenisového turnaja „O pohár primátora
mesta Dobšiná“ bolo: Stolný tenis je
hrou pre všetkých. Kto si ho raz zamiluje, dokáže ho milovať celý život.
Postaviť sa k stolnotenisovému stolu
môže päťročný chlapec, dievča, zrelý
muž, zrelá žena, deväťdesiatroční
starci. Nezáleží pri hre na pohlaví,
veku, rase ani hendikepe. Láska k
stolnému tenisu dokáže prekonať
všetky prekážky. Preto chceme vyzvať všetkých, ktorí ešte neskúsili
hrať stolný tenis, aby tak urobili čo
najskôr. Zamilujete si ho a stretnete
sa s priateľmi, ktorí si zamilujú Vás.
Stolnotenisový turnaj otvorila zástupkyňa primátora mesta Dobšiná,
p. MUDr. Gallová, po nej sa prítomným hráčom a divákom prihovoril p.
Peter Pamula, poslanec NR SR, v závere úvodnej časti turnaja oboznámil
hráčov a prítomných s vylosovaním
turnaja hlavný rozhodca turnaja, p.
Vladimír Lenkey. Na 2. ročníku stolnotenisového turnaja „O pohár primátora mesta Dobšiná“ sa zišla

veľmi silná konkurencia hráčov.
Hráči 2., 3., a 4. Slovenskej ligy, ale
aj hráči okresných líg, 5. a 6. ligy
odohrali veľmi kvalitné zápasy. Ví-

hráč Bytče. Veľkým prekvapením
stolnotenisového turnaja bola mladá
talentovaná juniorka, Frederika Pisarčíková, ktorá siahala po senzácií

synom Valúchovcami. Po niektorých
výmenách diváci vstali zo sedadiel a
potleskom odmenili hráčov za ich
výkon. Veľmi milým prekvapením

ťazstvo v stolnotenisovom turnaji
obhájil Alexander Valúch, hráč TTC
OC Bad Homburg 1987, hrajúci 2.
Nemeckú ligu. Na druhom mieste
skončil Róbert Valúch, hráč Žiliny, a
tretie miesta obsadili veľmi talentovaní mladí hráči, a to Peter Pisarčík,
hráč Ružomberka a Peter Michel,

na turnaji. V boji o postup medzi štyroch najlepších hráčov na turnaji
veľmi tesne, a to 3:2 na sety, prehrala
s neskorším víťazom turnaja, Alexandrom Valúchom.
Najväčším zážitkom pre všetkých prítomných bolo ﬁnále stolnotenisového turnaja medzi otcom a

bola účasť p. Alice Grofovej Chladekovej na celom turnaji. Na záver
odovzdala poháre primátora mesta
Dobšiná víťazom a spolu s p. Pamulom, poslancom NR SR a hlavným
rozhodcom, p. Vladimírom Lenkeyom, zagratulovali víťazom.
Text & foto: Bc. Ľubomír Molčan
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Naši dobšinskí gymnazisti
sú v športe doma!
Futbal chlapcov stredných škôl
Tento školský rok mala premiéru na Spojenej škole v Dobšinej
Krajská futbalová liga chlapcov stredných škôl, ktorú organizuje Úrad
Košického samosprávneho kraja. V okresných, regionálnych a krajských kolách naši chlapci bojovali o Školský pohár predsedu Košického
samosprávneho kraja. Súťaže zabezpečovali pedagógovia Stanislav Prokop za SOŠ a PaedDr. Monika Lešková za gymnázium a zúčastnili sa
na nich žiaci: za gymnázium Daniel Dovalovský, Lukáš Lacko, Michal
Seman a za SOŠ – Marián Bubenčík, Jozef Gábor, Gejza Holmok, Patrik
Holmok, Lukáš Polanecký, Marek Šoltés, Mário Tokarčík.
Výsledky: 30. 1.2019 – okresné kolo – 1.miesto a postup do regionálneho ﬁnále v Spišskej Novej Vsi, kde sme obsadili 3. miesto.
15.4.2019 – opäť 1. miesto na okresnom kole a v regionálnom ﬁnále 4.
miesto. Skvelý výsledok, za ktorý chlapcom ďakujeme a blahoželáme.

Gymnazistky 5. na krajskom kole v malom
futbale mladších žiačok
Turnaj sa konal 16.5.2019 na futbalovom štadióne v Spišskej Novej
Vsi. Dievčatám srdečne blahoželáme, opäť podali perfektný, bojovný
výkon. Zúčastnili sa žiačky sekundy: Kristína Ferková, Kristína Horká,
Viktória Chrenková, Michaela Kašparová, Petra Terrajová, Viktória Tokarčíková. Všetkým žiakom blahoželáme a ďakujeme za vzornú reprezentáciu školy.

Okresné kolo v atletike družstiev a jednotlivcov
žiačok a žiakov ZŠ a OG rožňavského okresu
21.5.2019 sa v areáli ZŠ Zakarpatská v Rožňave konalo okresné kolo v atletike. Súťažilo sa v behu na 60m, 300m, 800m dievčatá a 1000m chlapci, štafeta 4x60m, skok do
diaľky, skok do výšky, hod kriketkou a vrh guľou. V každej disciplíne mohli za školu súťažiť
maximálne traja pretekári, pričom do konečného výsledku družstiev sa započítali výkony
dvoch najlepších. Jeden pretekár mohol ale absolvovať len 2 disciplíny a štafetový beh.
Našu školu reprezentovali žiačky a žiaci s nasledovnými výsledkami:
Janka Lachová - 2. miesto – 300m, 2. miesto – štafeta, 9.miesto - guľa
Kristína Horká - 2. miesto – diaľka, 3. miesto – 60m, 2. miesto – štafeta
Viktória Tokarčíková - 6.miesto – 60m, 8.miesto – 300m, 2. miesto – štafeta
Kristína Turicová - 3. miesto – diaľka, 3.miesto 800m
Tamara Tomášiková – 2.miesto výška, 9.miesto – kriketka, 2. miesto – štafeta
Kristína Fedorová – 8.miesto – výška, 9.miesto – 800m
Viktória Gecelovská – 6. miesto - guľa, 9. miesto - kriketka
Družstvo dievčat spolu obsadilo krásne 2. miesto.

Lukáš Lacko – 16.miesto – 1000m, 9.miesto – kriketka
Daniel Dovalovský – 7.miesto – 300m, 5.miesto - štafeta
Boris Macko – 8.miesto - 60m, 19.miesto – 1000m, 5.miesto - štafeta
Miroslav Herčka – 15.miesto – 60m, 12.miesto – diaľka, 5.miesto - štafeta
Peter Dunajský – 9.miesto – diaľka, 14.miesto – kriketka, 5.miesto - štafeta
Marko Žori – 6.miesto – výška, 9.miesto - guľa
Dávid Nagy – 19.miesto – 300m, 13.miesto – guľa
Družstvo chlapcov spolu obsadilo krásne 7. miesto.
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