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mesačník obyvateľov
MESTA DOBŠINÁ

Nová ulica sa konečne stala novou,
pokračujeme prvou etapou SNP
Vážení občania, som veľmi rád,
že sa nám po mnohých rokoch podarilo zrekonštruovať Novú ulicu
v celej jej dĺžke, ktorá bola určite na
tom v našom meste najhoršie. Stav
tejto ulice už priamo poškodzoval
majetok občanov, či už hnuteľný
v podobe motorových vozidiel, ako
aj nehnuteľný v podobe poškodených fasád a popraskaných múrov.
Ulica bola rekonštruovaná technológiou na vysoké zaťaženie a zhoto-

viteľ nám poskytuje päťročnú záruku. Zhotoviteľ mestu podľa zmluvy
fakturuje len skutočne vykonanú
prácu, čo znamená oproti pôvodnému rozpočtu niekoľko desiatok
tisíc eur úsporu. S radosťou po
niekoľkoročnom snažení a hľadaní
riešení na realizáciu odovzdávame
túto cestu vám ku každodennému
užívaniu.
Ďalej budeme pokračovať prvou
etapou Ulice SNP, pri ktorej sa

tak isto oproti minulým riešeniam
mení postup prác t.j., že nebude
ťahaný asfaltový koberec (obrus)
v jednej vrstve, ale v dvoch po celej
dĺžke o celkovej hrúbke 9cm. Táto
zmena je na základe odborných
odporúčaní nakoľko aj ulica SNP
je v stave, ktorý si vyžaduje najprv
zrovnávaciu vrstvu, až tak konečný koberec. Takouto technológiou
zhotoviteľ poskytne záruku päť
rokov ako to je aj pri Ulici Novej.

Znovu tu vznikajú rôzne dezinformácie a dohady ohľadne financií
určených na túto ulicu. Je logické,
že ak má byť cesta urobená takouto
technológiou‚ čo určite bez debaty všetci chceme, aby bola kvalita
a záruka, musí byť aj cena iná ako
oproti pôvodným návrhom z predchádzajúcich rokov, kde sa jednalo
o jednu vrstvu. Nie je možné porovnávať rozpočet minulý a terajší,
pokračovanie str. 4

Vyhlásenie Autoklubu EHC Dobšinský kopec
Vážení Dobšinčania, dovoľte, aby sme pred
XXXVI. ročníkom pretekov automobilov do
vrchu Dobšinský kopec 2019 zaradených do
šampionátu Majstrovstiev Európy urobili verejné vyhlásenie k situácii, ktorá v poslednom
období rezonuje v našom meste.
Sme tím nadšencov, ktorí už niekoľko desaťročí v Dobšinej spoluorganizovali viacero
významných medzinárodných motoristických
podujatí. Naše mesto sa stalo Mekkou automobilového športu v období spoločného štátu
Čechov a Slovákov. Podujatia ako Rallye Gemer, Dobšinská zima, či náš preslávený Dobšinský kopec zaznamenali počas svojho vývoja

nezmazateľnú stopu medzi jazdcami a fanúšikmi motorizmu z viacerých štátov Európy.
Vždy sme sa snažili dávať do organizácie
pretekov aj trocha nášho srdca, preto sa k nám
pretekári tak radi každoročne vracali. Stali
sme sa akýmsi symbolom a vzorom aj pre ostatných organizátorov, ktorí obdivovali to, že
aj za málo peňazí dokázali Dobšinčania pripraviť výborné preteky.
Vážili sme si a do dnešného dňa si ctíme
všetkých našich predchodcov, ktorí do nášho
malého mesta dokázali dotiahnuť adrenalín
s vôňou benzínu. Boli a stále sú naším vzorom
pokračovanie str. 8
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jún 2019
02. 06. 2019 v čase o 09:00 hod. oddelenie
MsP prijalo oznámenie, že pred starou bytovkou na Ul. Dedičnej niekto v noci vyvalil
do miestneho potoka dva kontajnery na
komunálny odpad. Šetrením hliadky MsP
a MOPS bolo zistené, že skutku sa dopustil
mladistvý občan, ktorý býva v novej
bytovke na uvedenej ulici. Za priestupok
proti verejnému poriadku mu bola uložená
bloková pokuta.
03. 06. 2019 v čase o 08:50 hod. a následne
dňa 22. 06. 2019 v čase o 09:30 hod. hliadka MsP zistila na Zimnej ul. ambulantný
predaj tovaru z motorového vozidla bez
povolenia mesta, ktorý vykonávali cudzí
štátni príslušníci. Hliadka im na mieste
uložila blokové pokuty a zakázala ďalší
predaj.
Mestá Šternberk a Dobšiná
spája priateľstvo už niekoľko rokov. Toto partnerstvo veľmi dobre
funguje aj medzi ZŠ Šternberk
a ZŠ Dobšiná, o čom svedčia
aj pravidelné návštevy kolegov
učiteľov medzi týmito dvoma
školami. Tento rok sme návštevu obohatili žiakmi, ktorí svojim
českým spolužiakom z 1. stupňa
predvádzali zaujímavé chemické
pokusy. Martin Ovšonka (9.A)
a Samuel Katrenič (7.A) spolu
s dvoma žiačkami deviateho ročníka ZŠ Šternberk zabávali pripravenými pokusmi žiakov počas

štyroch vyučovacích hodín a taktiež si obohatili svoje vedomosti.
Súbežne kolegyňa z 1. stupňa
navštívila triedy 1. a 2. ročníka.
S učiteľkami si vymenila skúsenosti súvisiace s vyučovacím
procesom. Spoznala vyučovanie
v Čechách, oboznámila sa s učebnicami. Spoznala žiakov jednotlivých tried, ktorí ju zavalili otázkami o Slovensku, ako aj o našej
škole.
Učiteľky aj žiaci mali pripravený krátky program v triedach,
tretiaci sa dokonca naučili aj slovenskú hymnu. Ako spomienku

nám žiaci darovali vlastnoručne
vyrobené indiánske čelenky. Poobede nás prijali na mestskom
úrade 1. místostarosta Jiří Kraus
a 2. místostarosta Mgr. Libor
Šamšula, ktorí nám porozprávali
o meste Šternberk. Následne sme
absolvovali prehliadku krajského
mesta Olomouc. Ďakujeme za
príjemné privítanie a dúfame, že
toto partnerstvo bude aj naďalej
pokračovať.
Mgr. Jaroslav Hutník, Mgr.
Gabriela Gondová, Mgr. Pavol
Fajdek, Mgr. Zuzana Lefflerová,
Mgr. Mária Hutníková

Mesto Dobšiná zverejnilo
zoznam neplatičov
Mesto Dobšiná ako príslušný
správca miestnych daní a poplatku za komunálne odpady a drobné
stavebné odpady na základe § 52
ods. 2 písm. a) zákona č. 563/2009
Z.z. o správe daní (daňový poriadok) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších
predpisov zverejnilo zoznam
daňových dlžníkov fyzických
a právnických osôb. Mesto aj tento rok zverejnilo zoznam dlžníkov
podľa stavu k 31. decembru 2018
(nezodpovedá stavu z roku 2019).
Zverejnení sú dlžníci, ktorých
úhrnná výška daňových nedoplatkov presiahla u fyzickej osoby
minimálne 160 eur a u právnickej
osoby 1 600 eur.

V prípade fyzických osôb je
najvyšší dlh u jednotlivca vyčíslený až do výšky 3 421 eur, ďalší
dlžník v poradí je na úrovni 3 134
eur. Spoločný dlh fyzických osôb
na zozname neplatičov Mesta
Dobšiná, ktorých je 284 činí 151
329 eur. U právnických osôb je
najvyššia dlžná suma vyčíslená
vo výške 8 356‚60 eur, ďalší dlžník
v poradí je so sumou 7 509‚20 eur
a spoločný dlh právnických osôb
je 19 753 eur. Podľa vyjadrení,
Mesto Dobšiná využije všetky
prostriedky na to, aby prostriedky získalo, keďže tie majú byť použité vo verejnom záujme.
Dovedna sa tak v tomto roku
287 dlžníkov mesta ocitlo na ve-

rejnej tabuli hanby, čo však mnohí obyvatelia, ktorí si plnia svoje
povinnosti vítajú. Mesto má samozrejme viac dlžníkov, ktorých
ale v zozname nenájdeme, lebo
ich dlžné sumy nepresiahli 160 €,
či u podnikateľov 1600€. Dlžníkom nezostáva nič iné, iba si svoje
pohľadávky voči mestu vyrovnať,
prípadne požiadať o ich postupné
splácanie, pokiaľ nechcú očakávať ich vymáhanie a naďalej figurovať v zoznamoch hanby aj po
ich aktualizácii. Úplné zoznamy
dlžníkov mesta nájdete na webstránke: https://uradnatabula.
dobsina.sk v ľavom menu v sekcii
Zoznam neplatičov.
Spracoval: Juraj Karika

07. 06. 2019 v čase o 17:10 hod. oddelenie
MsP prijalo oznámenie od občianky, že
na Ul. Hnileckej malo dôjsť ku krádeži
peňazí dôchodcovi. Na mieste bolo
vykonané šetrenie a následné preverovanie
kamerovým systémom, kde bolo zistené, že
trojica mladíkov z Dobšinej násilne z vrecka
nohavíc odcudzila poškodenému finančnú
hotovosť sto eur. Vec realizuje príslušný
útvar PZ SR, nakoľko v danom prípade ide
o závažný trestný čin.
08. 06. 2019 v čase o 01:50 hliadka MsP
zistila na Ul. Jarkovej pred bytovkou podnapitého občana, ktorý pod vplyvom alkoholu
nadával a vykrikoval. Za rušenie nočného
kľudu mu bola uložená bloková pokuta.
14. 06. 2019 v čase o 18:00 hod. sa na oddelenie MsP dostavila uvedomelá občianka,
ktorá odovzdala nájdenú peňaženku
s osobnými dokladmi, platobnými kartami
a finančnou hotovosťou. Túto si zabudla
zákazníčka v lekárni na Ul. SNP. Peňaženka
aj s obsahom bola vrátená majiteľke.
15. 06. 2019 v čase o 01:30 hliadka MsP
zistila na Ul. SNP podnapitého mladého
muža z Dobšinej, ktorý pri návrate domov
z pohostinského zariadenia kopal do
odpadkových košov a dopravného značenia
na ulici. Za poškodzovanie verejnoprospešného zariadenia mu bola uložená bloková
pokuta.
18. 06. 2019 v čase o 23:00 bolo zistené
na Ul. Dedičnej v novej rómskej bytovke rušenie nočného kľudu podnapitou
nájomníčkou, ktorá si v byte púšťala hlasno
hudbu a vyspevovala, neberúc ohľad na
svojich susedov. Za uvedený skutok jej bola
uložená bloková pokuta.
20. 06. 2019 v čase o 23:00 opätovne bolo
pokračovanie str. 3
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zistené rušenie nočného kľudu na Ul. Novej
občanom rodinného domu, ktorý podnapitý vyspevoval a púšťal hlasno hudbu, neberúc ohľad na svojich susedov. Za uvedený
skutok mu bola uložená bloková pokuta.
21. 06. 2019 v čase o 22:00 oddelenie MsP
prijalo oznámenie od poškodenej, ktorá
uviedla, že ju na Ul. Zimnej pri prechádzke
so psom neďaleko ZŠ slovne urážala a hrubo sa k nej správala občianka z uvedenej
ulice. Za narušovanie občianskeho spolunažívania jej bola uložená bloková pokuta.

22. júna 2019 sa v Kališti konal už 14. ročník stretnutia generácií. Pod záštitou predsedu
vlády Petra Pellegriniho sa toto
celoslovenské stretnutie konalo
na miestach tragických udalostí,
kde 18. marca 1945 obec fašisti vypálili a zrovnali so zemou.
Približne s dvetisíc účastníkmi

z celého slovenska vzdali úctu
padlým aj členovia MO SZPB
v Dobšinej.Na miestnom cintoríne sa konala ekumenická
pobožnosť, pietna spomienka
a kladenie vencov za účasti prezidentky republiky Zuzany Čaputovej. Vzdať úctu padlým nezmarila ani silná búrka s prudkým

dažďom a krupobitím. Pripravený kultúrny program a sprievodné podujatia sa predčasne ukončili. Na spiatočnej ceste domov
sa členovia MO SZ0PB zastavili
ešte v Nemeckej pri Pamätníku
a pamätnom mieste SNP.
Mgr. Etela Kukurová

Oznam – štatistické zisťovanie
V dňoch od 1. júla do 31. decembra 2019 sa na celom Slovensku vo
vybraných 430 obciach uskutoční
štatistické zisťovanie ako súčasť
Európskeho zisťovania o zdraví.
Do tohto zisťovania bolo zaradené
aj mesto Dobšiná. V tomto období

môže vašu domácnosť navštíviť
zamestnanec Štatistického úradu Slovenskej republiky, ktorý je
povinný preukázať sa osobitným
poverením. Všetky poskytnuté
informácie sú chránené a budú
využité výlučne pre potreby štát-

nej štatistiky. Prosíme vás, aby
ste zamestnancom Štatistického
úradu SR poskytli súčinnosť, no
zároveň si pred ich vpustením do
bytu vyžiadali predložiť poverenie
na vykonávanie uvedenej činnosti.
MsÚ Dobšiná

22. 06. 2019 v čase o 02:15 hliadka MsP
zistila na Ul. Kúpeľnej občana, ktorý pod
vplyvom alkoholu nadával a vykrikoval
pred domom svojich príbuzných, kde si
chcel vyriešiť rodinné nezhody. Za rušenie
nočného kľudu mu bola uložená bloková
pokuta.
22. 06. 2019 v čase o 20:30 oddelenie
MsP prijalo oznámenie od poškodenej,
ktorá uviedla, že ju na Ul. Zimnej neďaleko
pohostinského zariadenia fyzicky napadli
a to tak, že ju udrela drevenou palicou po
ruke občianka z Ul. Jarkovej. V uvedenom prípade sa vykonáva objasňovanie
priestupku proti občianskemu spolunažívaniu v zákonnej lehote.
Hliadky MsP v mesiaci jún 2019 riešili aj 3
dopravné priestupky. Jednalo sa o porušenie zákazu státia na Ul. SNP. Vodičom boli
za uvedené skutky uložené blokové pokuty.
Mestská polícia v Dobšinej

Poslanci budú zasadať každý mesiac
V poradí 8. Mestské zastupiteľstvo v Dobšinej, ktoré sa konalo
dňa 30. 06. 2019 sa nieslo v znamení zmien. Tie navrhol poslanec
Radovan Žori (NEKA), ktorý prezentoval záujem poslancov oboznamovať sa podrobnejšie s projektami, ktoré sú v príprave, alebo už
prebiehajú na území mesta. Ako
predniesol ďalším poslaneckým
kolegom, „nesúhlasím s takouto
odmlkou v stretávaní sa poslancov. Vždy je čo riešiť a preto by sme
sa mali stretávať každý mesiac“,
reagoval tak na doteraz schválený
plán zasadnutí Mestského zastupiteľstva, ktoré doposiaľ zasadalo
raz za dva mesiace.
Niektorí poslanci síce uviedli,
že aj súčasne stanovený plán je len
orientačný a v prípade potreby je
možné zvolať Mestské zastupiteľstvo aj častejšie, no vzhľadom na

vylúčenie pracovných stretnutí
mestskí poslanci radšej odobrili
návrh každomesačného harmonogramu riadnych zasadnutí, ktorý aj prijali. Týmto krokom by sa
mala zvýšiť informovanosť mestských poslancov a podľa ich slov

aj informovanie verejnosti, kde je
z každého zastupiteľstva vyhotovený aj videozáznam.
S navýšením počtu mestských
zastupiteľstiev prichádza aj k navýšeniu výdavkov. Ako upozornila
vedúca Finančného oddelenia pri

MsÚ v Dobšinej, Janka Šrenkelová, za každé zasadnutie zastupiteľstva je stanovená odmena pre poslanca zastupiteľstva vo výške 109
€, plus odvody. Ročne podľa starého harmonogramu teda rokovanie
na jedného poslanca vyšlo 654 eur,
no po novom to bude 1308 eur bez
odvodov. Všetkým mestským poslancom Mesto Dobšiná ročne po
novom dovedna vyplatí 14 388 eur
s odvodmi navyše. Zákon hovorí,
že zastupiteľstvo mesta musí zasadnúť minimálne raz za tri mesiace, aby bolo funkčným. No aj v minulých obdobiach bolo zasadnutí
podstatne viac ako bolo v prijatých
plánoch, čoho dôkazom je napríklad rok 2017, kde prebehlo až 16
zastupiteľstiev a zvolávané boli
vždy podľa aktuálnych potrieb.
Text & foto:
Juraj Karika
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Pripomenuli sme si 74. výročie
Přerovskej tragédie
V 1. nedeľu po sv. Trojici (23. júna
2019) si široká verejnosť a veriaci
v dobšinskom evanjelickom a. v.
chráme Božom na spomienkových
službách Božích pripomenuli tragédiu, ktorá sa odohrala v noci z 18. na
19. júna 1945 neďaleko moravského
mesta Přerov. Vlakový transport
karpatských Nemcov vracajúci sa
z oblasti Sudetov, kam ich násilím
evakuovala ustupujúca nemecká armáda, sa vracal na Slovensko. V tom
istom čase sa na železničnej stanici
v meste Přerov na Morave ocitol aj
vlakový transport, ktorý prevážal
vojakov petržalského pluku. Tí sa
vracali z vojenskej prehliadky v Prahe. Niektorí vojaci z tohto pluku boli
z Dobšinej. V transporte, ktorý prevážal karpatských Nemcov, spoznali Nemcov pochádzajúcich z Dobšinej. Svojmu veliteľovi podali falošnú
informáciu, že sa jedná o fašistických kolaborantov. V skutočnosti
to však boli civili, ktorí s vojnou nemali nič spoločné a museli znášať
vojnové utrpenie tak ako aj ostatní.
Táto informácia spustila lavínu násilia a rabovania, čo bolo zavŕšené
masovou popravou 265 civilistov,
z ktorých 112 pochádzalo z Dobšinej. Jednalo sa zväčša o príslušníkov evanjelického vierovyznania.
Medzi zavraždenými boli pritom aj
niekoľko mesačné deti.
Počas obdobia totality bolo za-

kázané o tomto masakre hovoriť.
Možné to bolo opäť až po ’89. roku.
Evanjelickí veriaci v Dobšinej si túto
smutnú udalosť pripomínajú pravidelne na službách Božích v druhej
polovici mesiaca jún. Nerobia tak
z túžby po pomste, ale predovšetkým preto, aby poukázali na to,
čoho je schopný človek za určitých
okolností. Robia tak preto, aby odsúdili hriech, ktorý človek pácha
na druhom človeku, aby odsúdili
nielen tento, ale všetky zločiny proti
ľudskosti, ktoré sa vo svete páchajú,
kedy trpia nevinní.
Tento rok bola na službách Božích odhalená aj pamätná tabuľa
zavraždeným, na ktorej financovaní

sa podieľali: Košický samosprávny
kraj a Mesto Dobšiná a Karpatskonemecký spolok v Dobšinej.
Nespravodlivo postrieľaní sa tak
po 74 rokoch od tragédie dočkali
dôstojnej spomienky, ktorá bude
túto tragédiu dlhodobo pripomínať
ako memento aj ďalším generáciám.
Slovom Božím a liturgiou na spomienkových službách Božích poslúžil Mgr. Dušan Pavel Hrivnak, zborový farár v Muránskej Dlhej Lúke
a konsenior Gemerského seniorátu.
Liturgiou poslúžil miestny zborový
farár Mgr. Rado Gdovin a senior
Gemerského seniorátu.
Počas pietneho aktu na miestnom evanjelickom cintoríne sa

prítomným prihovoril aj primátor
mesta Dobšiná Ján Slovák. Mesto
Dobšiná pri príležitosti výročia
tragédie vyslalo delegáciu v zložení
primátora mesta J. Slováka, T. Harmathu, predsedu Karpatskonemeckého spolku v Dobšinej a poslancov
Mestského zastupiteľstva Ing. Jany
Kračúnovej a Martina Liptáka,
ktorí zastupovali naše mesto a vyjadrili priamo v Přerove a na Švédskych šancoch pri novopostavenom
štvormetrovom kríži, ktorý má
znázornené priestrely a je ozdobený
tŕňovou korunou, spolupatričnosť
v mene všetkých obyvateľov.
Mgr. Rado Gdovin, zb. farár – senior
GES, foto: Mesto Přerov

Nová ulica je konečne novou…
dokončenie zo str. 1
keď sa mení hrúbka. Veľkú úlohu
na cene predstavuje fakt, že spojivo (základná surovina asfaltu)
len oproti minulému roku stúplo
na cene o viac ako 50%. Žiaľ toto
ovplyvniť nevieme a je predpoklad,
že táto cena bude stúpať každým
rokom, čo znamená, že každý rok
bude asfaltovanie drahšie. Z týchto dôvodov je preto potrebné aj
v rozpočte mesta sumu na opravu
navýšiť o potrebnú čiastku tak ako
to bolo navrhnuté.
Oprava Ulice SNP začína prvou
etapou t.j. od križovatky na Troch
ružiach po cca koniec parku – detského dopravného ihriska. Kvôli
financiám ako aj novej možnosti
projektovej výzvy bolo potrebné
túto opravu rozdeliť na etapy. Nie
je možné robiť všetko naraz, aj keď
by sme to určite všetci chceli. V na-

šom meste máme odrazu kopu samozvaných „expertov“, ktorí by to
určite dokázali a vylobovali lepšie
ceny, ako sa podarilo nám. Koniec
Ulice SNP po Haak (bývalý Donabyt) kde SNP končí, bude zaradený
do projektu ďalšej etapy, ktorá sa
už pripravuje na základe projektovej výzvy MRK a tento projekt sa
pripravuje v dĺžke až po futbalové
ihrisko (Ulica Hronská). Pevne verím, že sa nám to podarí pripraviť
tak, aby aj tento projekt bol úspešný ako mnoho iných v našom meste a touto druhou etapou sa bude
pokračovať v čo najkratšej dobe t.j.
max. do jedného roku.
Tak isto sa pripravuje projekt
na ďalšie ulice, ktoré je možné asfaltovať a to formou PPP projektu
t.j. financovaním priamo zhotoviteľom za veľmi výhodných podmienok pre naše mesto. Po niekoľkých

desaťročiach nič nerobenia len
plátania, považujem za obrovský
úspech ak sa nám od tohto roku
podarí každý rok zrekonštruovať,
či opraviť výmenou asfaltového koberca ďalšie a ďalšie ulice.
Samozrejme pokiaľ je medzi
vami občanmi niekto, kto to dokáže zabezpečiť rýchlejšie, lacnejšie,
kvalitnejšie … sú jeho návrhy, nápady a možnosti financovania len
vítané. No okrem poloprávd a konšpirácií na sociálnych sieťach,
žiadny návrh neprišiel. Snažíme sa
a využívame všetky zákonné možnosti financovania, ako aj všetky
možnosti projektov a súťaží ako
dať cesty v našom meste čo najskôr
do poriadku pre vás občanov k vašej spokojnosti.
Niekto to nazval, že som sa rozhodol ísť svojou cestou, no túto
cestu sme spoločne vybrali s pred-

chádzajúcim zastupiteľstvom ako
jedinú reálne možnú a bol som
poverený nájsť riešenie. Práca
primátora je nájsť riešenie, nájsť
financie, využiť všetky možnosti
a samozrejme byť aj zodpovedný za
rozhodnutia, a nie strácať čas riešiť
dohady, obvinenia, konšpirácie,
intrigy, anonymy atď. Pokiaľ niekto disponuje dôkazmi, že som ja,
alebo ktokoľvek z mojich kolegov
urobil niečo nezákonne, má predsa možnosti obrátiť sa na orgány
činné v takýchto veciach. Toto, čo
tu ukazuje určitá skupinka ľudí,
by som nazval Dobšinčania proti
Dobšinej. Aj touto cestou ďakujem vedeniu Mesta Dobšiná, všetkým kolegom, pracovníkom, ako
aj všetkým ľuďom, ktorí boli a sú
nápomocní pri takýchto zložitých
riešeniach s úspešným koncom.
Ján Slovák, primátor mesta Dobšiná
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Pamätná tabuľa zavraždeným
Dobšinčanom.
Začiatkom roku 2019 Mesto
Dobšiná podalo žiadosť o poskytnutie dotácie z prostriedkov
Košického samosprávneho kraja
s názvom „Osadenie novej pamätnej tabule a slávnostné odhalenie tabule v rámci turíčnych
slávností v Dobšinej“. Cieľom
projektu bolo vyhotoviť a osadiť

novú pamätnú tabuľu v Evanjelickom kostole v Dobšinej,
ktorá bude dôstojným pamätníkom tragédie, ktorá sa odohrala v roku 1945 pri Přerove, kde
bolo nespravodlivo zabitých 112
obyvateľov Dobšinej, ktorí sa po
vojnových udalostiach vracali do
svojich domovov. Zasadnutie Za-

stupiteľstva KSK dňa 29. apríla
2019 našu žiadosť schválilo a na
uskutočnenie projektu prispelo
čiastkou 3350‚00 €.
Slávnostné odhalenie pamätnej tabule sa uskutočnilo počas
tohtoročných Turíčnych sviatkov
v Dobšinej v nedeľu 9. júna 2019,
počas slávnostných služieb Bo-

žích, po ktorých sa na pamiatku
obetí tejto tragédie uskutočnil
koncert, v ktorom účinkovali Evanjelický spevácky zbor
z Dobšinej a Mužská spevácka
skupina Pekná dolinka z Vlachova.
Anna Macková
Foto: Juraj Karika

Projekt
spolufinancoval
Košický samosprávny kraj

Ponúkam na predaj

Deje sa niečo zaujímavé
vo vašom okolí?

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

2X DVE HROBOVÉ
MIESTA A 1X JEDNO
HROBOVÉ MIESTO
NA CINTORÍNE
V DOBŠINEJ,
ktoré sú kompletne pripravené na použitie. Cena dohodou.
Kontakt: 0903 696 031

Spomíname
Neúprosný osud to
najdrahšie nám vzal,
len bolesť v srdciach,
smútok,
prázdny domov
a spomienky nám
ponechal.
Dňa 8. 8. 2019 uplynulo 10 rokov, čo nás
navždy opustil milovaný manžel a otec Tibor
Bachňák. S láskou
na teba spomíname.
Manželka Zlatica

a dcéry s rodinami.
Kto ste ho poznali,
venujte mu tichú
spomienku.

šport
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DOBŠINSKÝ KOPEC 2019

Vážení priaznivci motoristického športu
a dobrej zábavy!

dovoľte mi, aby som vás v mene
mojom a v mene všetkých organizátorov privítal po roku opäť
v Dobšinej na XXXVI. ročníku
pretekov automobilov do vrchu
Dobšinský kopec 2019.
Aj tento rok sa nám dostalo obrovskej dôvery zaradiť sa medzi
elitu najlepších usporiadateľov
a preto sú naše preteky opäť zaradené do prestížneho kalendára
Majstrovstiev Európy.

To je samozrejme veľký záväzok
voči pretekárom, delegovaným činovníkom, ale najmä všetkým návštevníkom, ktorí k nám zavítajú.
Snažili sme sa pripraviť pre všetkých bohatý program. Po športovej
stránke sa môžu návštevníci tešiť
na najrýchlejších európskych pilotov, medzi ktorými nebudú chýbať
najlepší českí a slovenskí jazdci,
vrátane našich dobšinských.
Ozdobou bude určite súboj talianskych rivalov, pokoriteľov traťového rekordu, či súboje nových
a rýchlych vozidiel v ďalších kategóriách.
Nebude chýbať bohatý kultúrny
program, ktorý bude pripravený v sobotu podvečer na námestí
v Dobšinej. Ani na našich najmen-

ších sme nezabudli a prvý krát pripravujeme detské zóny na štarte
a v cieli, kde sa budú animátori starať o ich zábavu.
Som rád, že Dobšiná konečne
ponúkne súťažiacim priestory
depa na novučičkom asfaltovom
koberci, čo by malo taktiež zvýšiť
úroveň podujatia. Novinkou tohtoročných pretekov bude aj meranie
medzičasov a maximálnej rýchlosti v úseku Pingarty, kde bude zriadené aj stanové mestečko.
Vážení návštevníci, usporiadať
v našom regióne takéto významné
medzinárodné podujatie je nesmierne náročné. Chcem sa preto
poďakovať všetkým našim partnerom a dobrovoľníkom za nezištnú
pomoc, ktorú každoročne posky-

tujú pre to, aby sme dôstojne reprezentovali naše mesto a Slovensko
v medzinárodnom meradle. Ďakujem aj všetkým dobšinčanom
a návštevníkom, ktorí prídu zažiť
atmosféru Majstrovstiev Európy
a podporia organizáciu týchto pretekov.
Ako dopadne tohtoročný Dobšinský kopec to ukážu najbližšie
dni, my sme sa snažili urobiť všetko pre to, aby aj XXXVI. ročník dopadol úspešne a aby všetci odchádzali od nás s novými a peknými
zážitkami.
Dobšiná je pripravená, tešíme sa
na Vás!
Marcel Kollárik
riaditeľ DK 2019

Jano Miloň má benzín v krvi
Tvárou XXXVI. ročníka Dobšinského kopca 2019 je tentoraz
Jano Miloň. Vždy priateľský naladený pohoďák, ktorého za športovým volantom vídame už rovných
dvadsať rokov. „Dobšinú mám rád.
Vždy sa tu dobre cítim. Sú tu dobrí
ľudia a vidno s akou láskou robia
tieto preteky, ktoré pokojne môžem zaradiť medzi najlepšie v Európe,“ vraví rodák z Kysúc, ktorý
už tretí rok štartuje kompletný seriál Majstrovstiev Európy pretekov

automobilov do vrchu a vie o čom
rozpráva.
Po rokoch strávených na slovenských automobilových súťažiach
a pretekoch do vrchu v Jankovi
Miloňovi dozrela chuť skúsiť si to
na vyššej úrovni a zaobstaral si
krásne bavorské žihadlo BMW
Z4 GT3. S ním absolvoval kompletnú sezonu 2017, no po roku sa
rozhodol presedlať na ďalší stroj.
Pôvodný zámer bolo Ferrari, no
život to chcel inak a v Jantar Tea-

me už druhý rok parkuje parádny
McLaren 650s GT3. S týmto dravým „sršňom“ sa Jano Miloň postupne dokonalo skamarátil a dnes
predvádza divákom na európskych
tratiach nádherné súboje v boji
o európsky titul v Kategórii 1, skupine GT.
Mimochodom, McLaren 650s
GT3 má pod kapotou preplňovaný
3‚8 lit. osemvalec so šesťstupňovou sekvenčnou prevodovkou a výkonom neskutočných 500 koní! Už

len počuť ten zvuk motora je zážitok. Janko Miloň, ktorý v októbri
oslávi aj guľaté životné jubileum
(abrahámoviny), bude rozhodne
jedným z lákadiel pre nadšených
fanúšikov automobilových pretekov do vrchu na Dobšinskom kopci. Viac o Jankovi Miloňovi a jeho
nádhernom McLarene 650s GT3
sa dočítate v našom bulletine počas súťažného víkendu.
Ľuboš Kašický
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Uzávierky, obmedzenia a parkovanie
UZÁVIERKA
Snahou usporiadateľa bude v prípade priaznivého vývoja podujatia
uvoľniť premávku na spomínanom
úseku aj v skoršom termíne.
Počas uzávierky budú pre vodičov, ktorí sa neplánujú zúčastniť
pretekov, k dispozícii obchádzkové
trasy – zobrazené na mape.
Na hlavných prístupových komunikáciách v Gemerskej Polome,
Štítniku, Pustom poli a na križovatke pri Hnilci (Knola) bude zabezpečený odklon dopravy usporiadateľskou službou v spolupráci s Políciou
SR. Vodiči, ktorí budú odklonení na
príslušnú obchádzkovú trasu, dostanú od usporiadateľa mapu, ktorá
ich navedie na ich cieľové miesto.
Vzhľadom na obmedzenú zaťažiteľnosť cesty medzi Gemerskou
Polomou a Hnilcom, spôsobenou
poškodeným cestným telesom,
môžu túto trasu použiť iba vozidlá
s celkovou hmotnosťou do 3‚5 t. Ostatné vozidlá musia využiť variant-

Podniku služieb mesta Dobšiná.

né riešenia.
DOPRAVNÉ OBMEDZENIA
V DOBŠINEJ
Depo pretekárskych vozidiel
bude na uliciach SNP, Nová a Námestie Tri ruže a bude riadne vyznačené zákazovými dopravnými
značkami v čase od 18. 07. 2018 do
22. 07. 2018 Parkovanie súkromných vozidiel divákov počas celého

podujatia bude realizované usporiadateľom na vyhradených parkoviskách.
Polícia SR bude monitorovať
najmä Zimnú a Železničnú ulicu
tak, aby boli priechodné a tým bol
umožnený vjazd a výjazd vozidiel
Dobšinčanov. Vodičom, ktorí nebudú rešpektovať dopravné značenie
alebo pokyny usporiadateľov, budú
ich vozidlá odtiahnuté do areálu

PARKOVANIE POČAS
PRETEKOV
Pre prichádzajúcich návštevníkov budú pripravené záchytné parkoviská. Zo smeru od Rožňavy to
bude parkovisko areálu EUROBUS
a jeho okolie.
Zo smeru od Popradu a Spišskej
Novej Vsi to budú parkoviska „pri
Kríži“, „Gugel“ a Dobšinská Maša.
Preprava návštevníkov zo záchytných parkovísk EUROBUS, pri
Kríži a Dobšinská Maša na miesto
konania preteku bude zabezpečená
kyvadlovou dopravou.
Kyvadlová preprava bude zabezpečená aj počas prestávok medzi
jednotlivými jazdami označenými
autobusmi EUROBUSU medzi
námestím Tri Ruže a Dobšinským
kopcom a naopak. Zastávky autobusu budú označené.
Org. výbor PAV

LANCIA DELTA INTEGRALE 16V
A FELIX PAILER V DOBŠINEJ!
Pravoverným fanúšikom ho
predstavovať netreba. Usmievavý
Rakúšan sa po európskych kopcoch preháňa už štvrtú dekádu
a vášeň ho drží stále ako zamlada.
Od roku 1991 sa upísal legendárnej
Lancii Delta Integrale 16V a odvtedy je ozdobou každého podujatia.
Do Dobšinej táto uznávaná dvojica
prichádza prvýkrát.

„Presvedčili ma priatelia, že sa
mi tu bude páčiť,“ usmieva sa večný
optimista Felix Pailer. „Sranda je,
že ma uhovorili Sigrid a Christian
Ferstloví, ktorí v Dobšinej tiež ešte
nikdy neštartovali. Tak si to teda
užijeme spolu.“
Zaujímavé je, že tento chlapík
zo Štajerska začal kedysi pretekať
na ľade a snehu s lyžiarom v záve-

se (skijӧring). V tejto u nás málo
známej disciplíne sa stal dokonca
miestnym šampiónom (1973). Na
pretekoch automobilov do vrchu
sa potom začal objavovať až v prvej
polovici 80-tych rokov, kde vystriedal BMW 2002, či Ford Escort. To
pravé auto však prišlo v roku 1991.
Lanciu Delta Integrale 16V – legendu svetových súťaží – predsta-

vili svetu na autosalóne v Ženeve
v roku 1989 a krátko na to už s ňou
Miki Biasion víťazne debutoval na
Rally San Remo. Odvtedy má toto
nádherné auto za sebou nespočetné
množstvo úspechov (vrátane titulu
majstra sveta v rely) a v rukách Felixa Pailera ho konečne môže obdivovať divák na Dobšinskom kopci.
Ľuboš Kašický
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Sprievodný program SOBOTA 20.07.2019

Deň

Hodina

Miesto

Program

17:00

Námestie

Vyhodnotenie PAV Rechberg

18:00

Námestie

Uzatvorenie Námestia

19:30

Riaditeľstvo – Depo Bubnová show

20. 7. 2019

DOBŠINSKÝ KOPEC 2019
– námestie
Slávnostné otvorenie PAV
Karmen Pál – Baláž

21:30

Námestie

Tombola

22:00

Námestie

Iné Kafe

23:30

Námestie

DJ

20.7.2019

Vstupné:

21.7.2019

Dospelí

Deti a
dôchodcovia

5€

3€

00

až 11

11

30

13

00

17

00

30

12

21. 7. 2019

Námestie
Námestie

Sprievodný program na námestí Sobota 21. 07. 2019

9

8

20:00
20:30

1. a 2. kolo súťažných jázd
20. 07. 2019 a 21. 07. 2019

Hodina

1. tréningová jazda

až 11

45

Rozprava jazdcov v priestore Cieľa

až 16

00

2. tréningová jazda
Tlačová konferencia - Radnica

až 11

30

Program
30

00

1. súťažná jazda

až 15

2. súťažná jazda

00

1500

Uzavreté parkovisko – priestor cieľa

Po skončení
preteku

Záverečná technická kontrola – Hasičská
zbrojnica, Ulica SNP

do 60 min.
od skončenia
poslednej
jazdy

Zverejnenie výsledkov

do 90 min.
od skončenia
poslednej
jazdy

Vyhlásenie víťazov

5€

Obyvatelia Dobšinej po predložení preukazu
totožnosti majú na sledovanie jázd zľavu vo
výške 50 %.

Vyhlásenie Autoklubu EHC Dobšinský kopec
dokončenie zo str. 1
a hrdo sa k nim hlásime. Po tom, čo
sa nám v roku 2012 podarilo dostať
náš „Dobšinský kopec“ medzi európsku elitu, boli sme hrdí sami na
seba a tiež aj na naše mesto a stovky
nadšencov, ktorí nám počas tých
rokov pomáhali.
Keď sme pred pár rokmi pripravovali nádhernú knihu o Dobšinskom
kopci, stretávali sme sa so „starými
harcovníkmi“, ktorí boli pri zrode
pretekov a nadšene sme načúvali,
ako pri ich príprave spolupracovalo
celé mesto a všetky v ňom sídliace
podniky a inštitúcie. Áno, len vďaka
spolupatričnosti a pomoci všetkých
sa darilo v našom meste organizovať také výnimočné podujatia, na
ktoré mohli byť všetci patrične hrdí.
Dnes je situácia iná. Skupina
poslancov mestského zastupiteľstva na čele s Radoslavom Žorim
a hlavná kontrolórka mesta Erika
Pamulová znevažujú prácu nášho

Autoklubu. Klamlivo informujú
verejnosť a zneužívajú svoje postavenie pre uskutočnenie krokov,
ktoré smerujú k likvidácii viacerých
športov v našom meste. Denne sme
osočovaní na sociálnych sieťach
a dobré meno nášho klubu bolo
niekoľkokrát poškodzované aj na
zasadnutiach mestského zastupiteľstva. Deje sa to aj napriek tomu,
že zatiaľ nebolo preukázané, že by
sme vedome porušili dohody vo financovaní podujatia v súčinnosti
s mestom. Už pri prvých náznakoch

ničím nepodloženej kritiky bolo
našou snahou preukázať, že sme
nič neporušili. Preto sme požiadali
primátora mesta o zorganizovanie
stretnutia s poslancami MsZ, kde
sme poskytli všetky údaje týkajúce sa financovania pretekov. Tieto
útoky však ani potom neprestali.
Aj z tohto dôvodu zvažoval náš
Autoklub, že nebude pokračovať
v prípravách a organizovaní blížiacich sa pretekov. Nakoniec, najmä
z dôvodu, aby doposiaľ vynaložené finančné prostriedky a námaha

nevyšli nazmar, bolo rozhodnuté,
že aj napriek „hádzaniu polien pod
nohy“ urobíme všetko preto, aby
organizáciu tohtoročných pretekov
sme zvládli so cťou.
K tomu, či sa náš Autoklub bude
v budúcnosti podieľať na organizovaní pretekov automobilov do vrchu
v Dobšinej, sa vyjadríme v nasledujúcich mesiacoch. V súčasnosti síce
prevláda názor, že nie, no v snahe
riešiť veci racionálne, uvidíme čo
ukáže budúcnosť, či má vôbec zmysel v tomto meste za daných podmienok niečo robiť.
Týmto verejným vyhlásením sa
ohradzujeme voči klamstvám a sme
rozhorčení z postoja pár jednotlivcov a najmä zo spôsobu, akým dehonestujú dlhoročnú prácu stoviek
dobrovoľníkov, ktorí sa snažili za
posledných 45 rokov v tomto meste
niečo vytvoriť.
Autoklub EHC Dobšinský kopec

júl 2019
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Kniha „Čo varia Dobšinky“ žne úspechy
Na slávnostnom galavečere počas Dní mesta Dobšiná 2019 bola
verejnosti predstavená jedinečná
knižná publikácia s názvom Čo varia Dobšinky. Krstným otcom knihy, ktorá môžeme smelo povedať
obohatila pohľad mnohých na našu
regionálnu gastronómiu, sa stal primátor mesta Dobšiná, Ján Slovák,
ktorý ju do života uviedol cukrom
a soľou. Autorky publikácie, členky záujmového útvaru Regionálna
gastronómia pri CVČ v Dobšinej
pod vedením Ing. Márie Rybárovej
dokázali podľa mnohých takmer
nemožné, zozbierať a do praxe
pretaviť recepty našich prastarých
mám, no tiež ponúknuť pohľad do
dnešného jedálnička rodín žijúcich
v našom meste.
V samotnej publikácii sa uvádza, že stravovanie našich predkov v Dobšinej bolo jednoduché.
Hlavnou zložkou stravy boli suroviny, ktoré si sami vypestovali
v záhradkách a na malých políčkach. V našich zemepisných šírkach
toho veľa nebolo. Jedálny lístok bol
zostavený na celý týždeň a strava
napríklad baníka pozostávala zo
slaniny (Speck), halušiek (Topscher
Knetchen), kapusty s údeným
kolenom (Csun’kn en Kraut), pirohov s oškvarkami (Pirohen mit
Griben). Z polievok sa najčastejšie
varila chlebová, fazuľová, mlieková
s octom a zemiakmi (Fischlebert)
a demikát. Vďaka rozvoju baníctva
a iných odvetví v meste sa životná
úroveň zvyšovala a s tým súvisí aj
zmena v jedálnom lístku. Obyvatelia prebrali nové jedlá a staré obohacovali novými prísadami.

Kniha Čo varia Dobšinky, ktorej
obsah tvorí viac ako 300 regionálnych receptov a je plná fotografií,
ilustrácií a múdrosti z kuchýň našich mám a starých mám v Dobšinej, si zamiloval každý. Vyšla v náklade 400 výtlačkov a pracovníčka
miestneho Turistického informač-

z Dobšinej som sľúbila členkám,
že si vytvoríme CV fotoknihu. To
sa aj udialo no záujem samotných
členiek útvaru, ale aj obyvateľov bol
obrovský. Práve to nás podnietilo
k tomu, aby sme sa pustili do vydania skutočnej knižnej publikácie.
Veľmi sme sa tešili, keď sme okrem

tronómie, len skupina nadšencov,
ktorá túto knihu pripravila. V knihe
dokonca nájdu čitatelia aj kapitolu
z krúžku Maškrtník, kde varia deti
z Dobšinej podľa ich chuti, no tiež
kapitolu tradičných zabíjačkových
receptov od Ing. Jany Kračúnovej a primátorské menu. Čo varia

ného centra, ktoré predaj sprostredkúva nám potvrdila, že sa jej denne
predá niekoľko kusov a mnohí ju kupujú nielen pre seba, ale aj ako dary
pre svojich blízkych, neraz s tým,
že publikáciu zasielajú rodine, či
známym žijúcim v štátoch Európy,
no kniha putovala už aj za oceán do
USA, či Kanady.
Ing. Mária Rybárová, pod ktorej
vedením kniha vznikala je zo záujmu verejnosti nadšená. „Po prvom
roku fungovania nášho útvaru Regionálna gastronómia, kde sme
najprv začali variť typické jedlá

typických jedál v Dobšinej, akým je
Grulikuchen, či Fischlebert a iné,
našli menej známe ako Svadobný
koláč, ktorý má svoj osobitý, pekný
príbeh.“
13 členiek záujmového útvaru
pri CVČ, ktoré sa stretávali raz
v týždni, dokázalo za krátky čas
s podporou Mesta Dobšiná vydať
publikáciu, o ktorej dnes hovorí
každý. „Spätná väzba od obyvateľov
bola úžasná. Ľudia nám našu knihu
chvália, často nám chodia aj pozitívne e-maily. Musím ale povedať,
že nie sme odborníci v oblasti gas-

Dobšinky ponúka nielen tradičnú
kuchyňu nášho mesta, ale odzrkadľuje aj dnešnú gastronómiu z našich
domovov. V receptoch nášho mesta
tu vidieť aj veľký vplyv národností,
ktoré tú žili, kde musíme povedať,
že našu kuchyňu ovplyvnila nemecká, maďarská, židovská, či česká
kuchyňa,“ zhodnotila Ing. Mária
Rybárová. Prezraďme tiež, že v závere na čitateľov čaká prekvapenie
v podobe malého slovníka slov používaných v Dobšinej.

Úspešný projekt týkajúci sa
komunitného rozvoja ukončený
Poslednými dvoma stretnutiami sme úspešne zavŕšili projekt
n.o. Škola dokorán: Vzdelané a sebavedomé rómske dieťa – základ
komunitného rozvoja. V období od
1. 6. 2018 do 30. 6. 2019 prebiehali
v Rodičovskom centre Detstva deťom stretnutia mamičiek zamerané
na ich osobnostný rozvoj ako aj na
rôzne témy týkajúce sa starostlivosti o bábätká a ich výchovy. Súčasťou
projektu boli aj aktivity venované
mladším školským žiakom, individuálne doučovanie a príprava na
vyučovanie detí vo veku 6–10 rokov,
konzultácie s rodinami v domčeku
i priamo v teréne a poradenská čin-

nosť pre rodiny. V rámci projektu
sme zriadili a prevádzkovali aj požičovňu hračiek a kníh, ktorá bola
a naďalej bude otvorená denne pre
každého, kto má záujem venovať
sa svojmu dieťaťu. V spomínaných
zabehnutých aktivitách vďaka grantom Karpatskej nadácie v rámci
programu ACF Slovakia a Programu rozvoja rómskych komunít pokračujeme a rozširujeme ich o ranú
intervenciu a aktivity s bábätkami
priamo v rodinách. Mentorkami
v teréne sú dve z našich „domčekových“ mamičiek.
Za kolektív OZ Detstvo deťom Zuzana
Leskovjanská a Norika Liptáková

Text & foto: Juraj Karika
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13. ročník Memoriálu Jána Garana
V sobotu 29. júna 2019, po ukončení školského roka 2018/2019,
sa na futbalovom štadióne MFK
Dobšiná uskutočnil XIII. ročník
futbalového turnaja „Memoriál Jána Garana“. Tento turnaj sa
koná na počesť človeka, ktorý celý
svoj život zasvätil výchove detí
a mládeže, rozvoju športu a vzde-

lávania nielen v našom meste, ale
aj v regióne a kraji. Na turnaji sa
zúčastnilo 8 družstiev a viac ako
90 nádejných mladých futbalistov,
ktorí si zmerali svoje futbalové
schopnosti v dvoch skupinách, kde
sa stretol každý s každým. Po súbojoch v skupinách sa hrali zápasy
o konečné umiestnenie.

Poradie: 1.ŠK Polom Gemerská
Poloma, 2. MFK Rožňava, 3. Sršne
Revúca, 4. FK Junior Šaca, 5. MFK
Dobšiná, 6. FA Benifo Rožňava,
7. FK Spišské Bystré, 8. FK Svit.
Najlepším hráčom bol vyhlásený
Tobias Mirko – FK Spišské Bystré,
brankárom Alexander Lalik – MFK
Dobšiná a strelcom Patrik Jarabko

Sršne Revúca. Veľké poďakovanie
patrí organizátorom turnaja: Komisii školstva, telovýchovy, športu
a kultúry pri MsZ Dobšiná, CVČ
Dobšiná, MFK Dobšiná.
Komisia školstva,
telovýchovy, športu a kultúry

Máme majstrov Slovenska
v stolnom tenise i atletike
Po úspešnom zvládnutí regionálneho kola sa naše postupujúce deti
z CPDaR zúčastnili Majstrovstiev
Slovenska v stolnom tenise, futbale
a atletike. A že sme sa nešli len tak
uspokojiť s olympijskou myšlienkou
o zúčastnení, vás presvedčia nasledujúce riadky.
V prvom dejisku súťaží dňa
23. 05. 2019 v Ružomberku sme
potvrdili svoju viacročnú dominan-

ktorému cestu za obhajobou prekazil doslovne v „bratovražednom“
súboji brat Lukáš v štvorfinále. Dňa
04. 06. 2019 cestovali naši futbalisti
na futbalový turnaj do Hybe, kde po
jednej výhre 3:0 so S. Vlachmi a prehre 1:2 so Žilinou obsadili celkové
7. miesto.
Dňa 10. 06. 2019 sme sa vydali
na dlhú cestu do Čilistova, kde na
druhý deň prebehli súťaže v atletike.

krásnom atletickom stánku, v ktorom sa bežne konajú medzinárodné súťaže ozajstných atletických
šampiónov. Nás najviac potešila
Marcela Horváthová, ktorá priam
deklasovala svoje súperky v behu

ciu v stolnom tenise a po súrodencoch Gabike a Jakubovi vystúpil
teraz na najvyšší stupeň Lukáš
Polanecký, ktorý spolu s Virginiou
Jánovou ovládli i súťaž v mixe. Za
zmienku stojí aj 5. miesto Jakuba,

Veľkým zážitkom pre deti bolo už
to, že boli ubytovaní v luxusnom hoteli, odkiaľ deň predtým odchádzali
na kvalifikačný zápas do Azerbajdžanu naši futbaloví reprezentanti.
Zápolenia sa zas uskutočnili v pre-

na 800 m a časom 2 min. 43 sek.
vytvorila jeden z najhodnotnejších
výkonov podujatia. Tento fantastický výsledok ešte doplnili krásnymi
výsledkami aj ďalšie deti. Striebrom
sa v behu na 800 m mohol popýšiť

Alexander Lalík i Dominika Kroščenová na 300 m trati. 3. miesto
obsadila Mária Dunková v behu na
600 m. 6. miestom ešte zabodovala
aj Klaudia Čonková vo vrhu guľou.
Sme hrdí, že tak ako aj po minulé
roky aj teraz sme
potvrdili vysoký
kredit nášho zariadenia a opäť
sme sa dostali do
najlepšej pätice
družstiev z celého Slovenska.
Deťom ďakujeme
za vzornú reprezentáciu a dúfame, že sa naši
medailisti nestratia ani na medzinárodnej súťaži,
ktorá sa uskutoční v septembri
2019. Na súťaže
deti pripravovali
v ychovávatelia:
Marek Leško, Pavol Leško, Marta
Smreková. Veľké poďakovanie
patrí aj pani riaditeľke a všetkým
zamestnancom zariadenia, ktorí
sa svojim každodenným servisom
a často nie ľahkou prácou podieľajú
na úspechoch našich detí.
Text & foto: Bc. Marek Leško

júl 2019

šport

11

XVIII. Medzinárodná športová olympiáda
detí a mládeže partnerských miest
V prvé júnové dni, žiakov reprezentujúcich naše mesto, privítalo
maďarské mesto Sajószentpéter na
XVIII. Medzinárodnej športovej
olympiáde detí a mládeže partnerských miest. Mladí športovci z partnerských miest Dobšiná, Kobiór,
Sajószentpéter a Šternberk sa opäť
po roku stretli, aby si zmerali svoje
sily v rôznych športových disciplínach. Súťaže žiakov prebiehali
v areáli základnej školy a športového
areálu pri obecnom úrade v Sajószentpéteri a boli rozdelené na dva
súťažné dni. Pred začatím súťaží sa
konal spoločný sprievod všetkých
športovcov v areáli základnej školy, kde sa za prítomnosti delegácií
tvorených zástupcami jednotlivých
miest uskutočnilo slávnostné otvorenie tohto krásneho podujatia. Pre
všetkých účastníkov bol pripravený
krátky kultúrny program.
V piatok poobede sa uskutočnila súťaž v lezení na umelej stene. V tejto
disciplíne svoje krajiny reprezentovali dvaja chlapci a dve dievčatá.
Výhodu domácej steny využili domáci zástupcovia, ktorý ju vyhrali.
Našim zástupcom sa nepodarilo
presadiť sa v silnej konkurencii a obsadili celkovo 4. miesto. Súbežne
prebiehali aj boje za zelenými stolmi
v súťaži stolných tenistov. Našim
reprezentantom Martinovi Červenákovi a Michalovi Jergovi sa podarilo
vyhrať všetky svoje zápasy a tak sa
stali suverénnymi víťazmi stolnotenisového turnaja. Svoje schopnosti
a taktické myslenie prezentovali aj
mladí šachisti v súťaži trojčlenných
družstiev. Najviac sa darilo Markovi

Žorimu, ktorý dokázal poraziť všetkých svojich súperov a vyhrať svoje
partie.
Harmonogram súťaží pokračoval
v sobotu od rána až do neskorého

Po skompletizovaní výsledkov
a spočítaní bodov zo všetkých súťaží sa celkovými víťazmi XVIII. Medzinárodnej športovej olympiády
detí a mládeže partnerských miest

obecnom úrade aj pre širokú verejnosť. V rámci olympiády sa stretli
aj zástupcovia partnerských miest
Kobiór, Sajószentpéter, Šternberk
a Dobšiná na futbalovom turnaji Old

popoludnia v priestoroch športového areálu a telocvične pri obecnom
úrade. Doobeda prebiehali boje v atletických disciplínach. Z našich reprezentantov sa najviac darilo Adamovi Labudovi, ktorý obsadil druhé
miesto v hode kriketovou loptičkou.
V poobedňajších hodinách chlapci
bojovali na ihrisku o víťazstvo vo futbalovom turnaji a dievčatá zvádzali
tuhé boje v telocvični počas turnaja
v hádzanej. V zápale boja sa vyskytli
aj sporné situácie a menšie zranenia,
ale nakoniec zvíťazil športový duch
a z víťazstiev sa tešili tí najlepší. Nebyť zranenia nášho kľúčového hráča
mohol pre našich chlapcov dopadnúť
futbalový turnaj aj lepšie, no rozhodne sa nestratili a bojovali až do posledného hvizdu rozhodcu.

zaslúžene stali športovci z mesta
Šternberk. Svoje víťazstvo spontánne oslavovali spoločným tancom,
čím všetkých presvedčili o tom, že
sú skvelá partia, ktorá počas celej
olympiády ťahala za jeden povraz.
Žiaci reprezentujúci Dobšinú obsadili celkové štvrté miesto.
Súčasťou tohto podujatia bol aj plenér maliarov a fotografov, čím sa
nadviazalo na predchádzajúcu spoluprácu medzi amatérskymi výtvarníkmi a fotografmi partnerských
krajín. Výtvarníci prostredníctvom
výtvarných diel priblížili kultúrne zaujímavosti a prírodné krásy
Sajószentpéteru. Vo fotografiách
umelci zachytili krásy mesta a športovcov na olympiáde. Práce výtvarníkov a fotografov boli vystavené na

Boys. Borci z Dobšinej si vybojovali
krásne druhé miesto.
Všetci účastníci sa v sobotu večer
stretli v sále obecného úradu, kde
prebehlo slávnostné vyhlásenie
výsledkov, a tým oficiálne ukončenie ďalšieho vydareného podujatia.
V rámci kultúrneho programu najviac zaujalo vystúpenie skupiny,
ktorá predviedla veľmi peknú ohňovú show. Pre žiakov bola pripravená diskotéka, na ktorej sa všetci
veľmi dobre zabávali a nadväzovali
nové priateľstvá, čo je aj cieľom konania týchto stretnutí mladých ľudí
našich partnerských miest. Budúci rok sa znova stretneme v meste
Šternberk s cieľom zabojovať o celkové prvenstvo.
Mgr. Peter Čarnoký

Športový deň ZO SZTP v Dobšinej
Základná organizácia Slovenského zväzu telesne postihnutých
v Dobšinej v sobotu dňa 15. 6. 2019
v areáli Alweg usporiadala športový deň a 6.ročník súťaže v streľbe
zo vzduchovky. Na športový deň
prijali pozvanie aj členovia ZO
SZTP z Gemerskej Polomy a členovia Jednoty dôchodcov z Dobšinej
a člen SZTP z Bratislavy. V sobotu
ráno súťažiacich privítalo horúce
letné počasie a vykosené pripravené športovisko. Hlavnou disciplínou bola streľba zo vzduchovky.
Pri tejto disciplíne odborný dohľad
zabezpečovali členovia Poľovníckeho združenia Ivan Garan a Michal Lelko, za čo im touto cestou
ďakujeme. Sprievodnými disciplí-

nami boli hod granátom, hod polenom a hod na plechovky. Do športových súťaží sa zapojili aj deti.
Na Alwegu vládla pravá športová atmosféra. V streľbe zo vzduchovky v kategórii družstvá prvé
miesto obsadila ZO SZTP v Dobšinej, druhé miesto ZO SZTP Gemerská Poloma tretie miesto Jednota dôchodcov Dobšiná a štvrté
miesto SZTP Bratislava. V kategórii MUŽI prvé miesto obsadil Ján
Šafár, druhé miesto obsadil Jozef
Lelko a tretie miesto Emil Šmelko.
V kategórii ŽENY prvé miesto získala Eva Mihóková, druhé miesto
Mária Haššová a tretie miesto
Darina Šafárová. Poháre, diplomy
a ceny víťazom odovzdal predseda

ZO SZTP Jozef Lelko a podpredseda Juraj Garan. Asi najväčšiu
radosť z diplomov a cien mali deti.
Na záver si všetci pochutnali na
dobrom guláši, ktorý uvaril Milan Lipták. Záverečnú atmosféru
umocnili hudobníci – Ján Šafár
z Gemerskej Polomy, Emil Šmelko z Jednoty dôchodcov Dobšiná
a Gustáv Dudra. Všetci prítomní si
aj spoločne zaspievali.
Touto cestou chceme poďakovať Mestu Dobšiná a primátorovi
mesta Dobšiná Jánovi Slovákovi,
vedeniu spoločnosti Mestské lesy
Dobšiná s. r. o. a Podnik služieb
mesta Dobšiná s.r.o za materiálnu a finančnú pomoc. Ďakujeme
sponzorom: Karolovi Horníkovi,

poslancovi KSK a MsZ, Martinovi Liptákovi – MarVin, Igorovi
Opremčákovi,, MO Matice Slovenskej, evanjelickému farárovi
R. Gdovinovi, o.z. ŠK Dobšiná,
Katke Višňanovej a členkám ZO
Andrei Lindákovej, Márii Hutníkovej a Márii Krupárovej za materiálnu pomoc. Ďakujeme všetkým,
ktorí sa na tomto podujatí zúčastnili, osobitne ďakujeme tým členom ZO SZTP a Jednoty dôchodcov, ktorí sa podieľali na príprave
športového podujatia. Na záver
blahoželáme výhercom a tešíme
sa na spoločné podujatia aj v budúcom roku.
Text:
členovia ZO SZTP v Dobšinej
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