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mesačník obyvateľov
MESTA DOBŠINÁ

Vianočný príhovor

primátora mesta Dobšiná

Vážení
čitatelia
Nech počas Vianoc všetky
vaše srdcia prekypujú láskou,
odpustením a pochopením,
lebo to sú ozajstné vianočné
dary. Veď predsa ten najkrajší
darček neleží pod stromčekom, ale v našich srdciach.
Redakcia DN

Vážení občania, znovu nám ten čas ubehol
nejako rýchlo a znovu stojíme pred najkrajšími
sviatkami v roku. Vianoce nám všetkým učarovali
určite už odmalička. Detské spomienky ostávajú
v nás navždy a práve tie vianočné spojené s rodinným kruhom, pri stromčeku a plnom stole
všakovakých dobrôt sú nezabudnuteľné. Samozrejme kým zasadneme k štedrovečernému stolu,
predchádza tomu obrovský zhon, upratovanie,
zháňanie darčekov, no o to krajší je potom ten
kľud, pohoda, atmosféra a dovolím si tvrdiť, že
aj my ľudia sme voľajakí inakší, lepší, ohľaduplnejší.
V tomto čase si spomenieme aj na všetkých tých, ktorí nemajú šťastie mať domov, mať rodinu a skrátka všetko to,
čo my ostatní považujeme za samozrejmosť. Takto by sme
sa mali správať počas celého roka, nie len počas tohto
čarovného obdobia. Žiaľ dnešný svet plný zhonu, neistoty
a boja o existenciu nám uberá toľko energie, že častokrát
zabúdame na všetko okolo a myslíme len na seba. Nedá
sa to ani nikomu zazlievať, pretože každý z nás rieši svoje
problémy. Tak aspoň tento vianočný čas je iný, na chvíľu
zastaneme, na chvíľu sa stretne celá rodina, zaspomíname aj na tých, ktorí nás už opustili no hlavne si na chvíľu
uvedomíme, čo je najdôležitejšie. Zdravie, šťastie, láska
… Toto všetko v rodinnom kruhu robí svet krajším, robí
Vianoce Vianocami. Nehľaďme preto na
tento sviatok materiálne a už vôbec nie komerčne. Často k nám už chodí Santa Claus,
čo sa napríklad mne osobne vôbec
nepáči. K nám chodil stále Ježiško. Tá pointa sa nám akosi
vytráca, robme všetko

preto, aby sme zachovali naše tradície. Tie slovenské sú
oveľa krajšie ako tie, ktoré sa nám tu natláčajú. Vážení
Dobšinčania po roku môžeme znovu zhodnotiť, že opäť
sa nám podarilo urobiť pár krokov vpred. Cesta
nášho mesta je ťažká, nebudem tu opisovať dôvody, to vidí každý. Predpokladám, že aj každý chápe na základe informovanosti, čo a akým tempom sa dá, alebo nedá. Je toho ešte veľa pred
nami, preto bude ďalší rok ešte ťažší, no určite
prinesie aj zaslúžené ovocie všetkým obyvateľom nášho mesta. Patrí vám všetkým veľké
poďakovanie za pochopenie a toleranciu
najmä pri prácach, čím všetci napomáhate, čo je úžasné. Teším sa na ďalšiu
spoluprácu a presvedčenie, že ideme
správnym smerom sa znásobuje vašou zásluhou. Prajem Vám všetkým
veľa zdravia, šťastia, Božieho požehnania, pohodu v rodinnom kruhu,
do nového roku veľa úspechov
v osobnom aj pracovnom živote.
Nech s príchodom Nového roka
prídu aj nové príležitosti, aby bol
náš život krajší, lepší plný zdravia
a lásky.
Ján Slovák
primátor
mesta
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Štedrá mikulášska nádielka
aj v podobe podujatí
Na 06. december každoročne
netrpezlivo čakajú všetky deti,
keďže tento deň symbolizuje návštevu Mikuláša a jeho pomocníkov. Inak to nebolo ani v tomto
roku, kedy sa v Dobšinej Mikuláš
aj so svojim pomocníkom čertom vybrali na návštevu ako prvú
základnú školu. V spoločenskej
miestnosti školy postupne odovzdali balíčky plné sladkých
maškŕt, pričom tých, ktorí počas
celého roka hnevali napomenuli
a tých, ktorí poslúchali, pochválili. Ich kroky následne viedli do
štyroch tried Materskej školy na
ulici SNP. Tam im deti predniesli
vianočné básničky a zaspievali veselé pesničky, na ktoré si Mikuláš
spoločne s čertom zatancovali.
Ich prítomnosť deti ocenili veľkou
radosťou a žiadne dieťa neodišlo
bez pekných spomienok a sladkej
odmeny v balíčku.
Po krátkej prestávke, ktorú nariadil Mikuláš na rozveselenie ľudí
v uliciach a prevádzkach v meste
zaparkoval ich záprah o 15:30
hod. na ploche námestia. Tam ich
už čakal húf detí, ktoré Mikuláša
spolu s čertom privítali. Na ozvučenom námestí razom zazneli
básne a piesne v podaní detí, ktoré
si z plne naloženého koša odniesli

balíčky plné dobrôt. Čert medzitým veselo šantil a neraz smelé

vtiahla do deja každé dieťa, za čo
si divadelníci odniesli búrlivý po-

deti aj ponaháňal. S ubúdajúcim
svetlom a príchodom večera namieril Mikuláš svoju čarovnú palicu na ozdobený vianočný stromček nášho mesta, ktorý sa razom
rozžiaril tak, ako oči prítomných
detí, v ktorých bolo vidieť radosť
z prichádzajúcich Vianoc.
Program pre deti ale zďaleka nekončil. Oddelenie kultúry a športu si pre ne pripravilo divadelné
predstavenie divadla Clipperton
z Banskej Bystrice, ktoré stvárnilo
slávnu rozprávku Rumcajs. Hra
plná rozprávkových postavičiek

tlesk. Nezabudlo sa však ani na
dospelých, pre ktorých bol pripravený o 17:30 Nordic walking,
na ktorom sa zúčastnil aj Mikuláš
s čertom. Trasa walkerov v sprievode inštruktorky, Kataríny Vargovej viedla z námestia k stredisku chovu koní (7 km) a späť.
Účastníci tejto sviatočno-športovej akcie si okrem nadobudnutia
dobrých dojmov pochutnali aj
na nealkoholickom punči, ktorý
umocnil sviatočnú atmosféru z tohoto podujatia.
Text & foto: Juraj Karika

Červené stužky odovzdali
posolstvo aj na SOŠ Dobšiná

Červené stužky sú symbolom
a názvom celoslovenskej kampane boja proti AIDS s podporou Ministerstva školstva, vedy,
výskumu a športu SR v rámci
rozvojového projektu „Zdravie
a bezpečnosť v školách 2017“.
Preto sa aj naša škola SOŠ Dob-

šiná, Zimná 96 zapojila do tejto
kampane, ktorú sme začali prednáškou a besedou o HIV/AIDS,
pokračovali sme výtvarnou súťažou, kde boli zapojení žiaci prvých ročníkov a vo vestibule školy
sme pripravili informačný panel,
ktorý priblíži dôležitosť tohto

dňa, históriu a základné informácie o tejto zákernej chorobe, ktorou je v súčasnosti nakazených
viac ako 40 miliónov ľudí. Musíme si uvedomiť, že proti tejto
chorobe musíme bojovať nielen
1. decembra, ale celoročne.
Text & foto: Mgr. Soňa Ďurajová
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03. 11. 2017 o 22:40 hod. počas hliadkovej
činnosti bol zistený občan na ulici Zimnej,
ktorý stál pri poškodenom oplotení rodinného domu. Na mieste bol zistený občan
z Dobšinej, ktorý sa vracal domov na
Mlynskú ulicu. Keďže bol trocha unavený,
tak si chcel oddýchnuť pri plote majiteľa.
Aby udržal rovnováhu, tak sa musel chytiť
latiek oplotenia, ktoré ale nevydržali váhu
jeho tela, tak ich vytrhol. Oplotenie bolo
dané do pôvodného stavu a unavenému
občanovi bola uložená pokuta.
04. 11. 2017 o 08:20 hod. obyvateľka
Budovateľskej ulice telefonicky oznámila,
že v bytovke vo Vlčej doline z jedného
z bytov vyteká voda, ktorá zatopila byty
pod ním. Zároveň uviedla, že v byte sa
nik nenachádzal. Šetrením bolo zistené,
že majiteľkou bytu je 24-ročná občianka
nášho mesta. Majiteľka sa nachádzala
v práci, našťastie v Dobšinej, a tak bola
hliadkou vyrozumená o udalosti. Bolo zistené, že v byte praskol radiátor, porucha
bola následne odstránená a zabránilo sa
ďalším škodám.
06. 11. 2017 o 15:00 hod. hliadka MsP
v súčinnosti s hliadkou OO PZ vykonala
zákrok na Zimnej ulici, kde majiteľka
domu telefonicky nahlásila napadnutie jej
27-ročným manželom. Na mieste hliadky
zistili, že medzi manželmi došlo k slovnej
hádke a mladá občianka si na riešenie
rodinného konfliktu privolala políciu.
Manžel sa doma už nenachádzal, pretože
hneď po hádke odišiel z domu.
06. 11. 2017 o 20:30 hod. rómska hliadka
zistila, že na ulici SNP pred zariadením
nejaký mladík kopol do smetného koša.
Hliadka na mieste zistila mladistvého
15-ročného občana zo Zimnej ulice v miernom opojení, ktorý kopol do smetného
koša a ten spadol na zem. Za poškodzovanie verejného majetku mu bola uložená
bloková pokuta a kôš do pôvodného stavu
dal jeho otec, ktorý sa medzitým dostavil
na oddelenie MsP.
07. 11. 2017 o 12:50 hod. pracovníčka
predajne na Námestí baníkov nahlásila
krádež v predajni. Na mieste sa nachádzala maloletá 13-ročná zo Záhradnej ulice,
ktorá si vložila do vreciek 2 ks čokoládových tyčiniek a chcela s nimi z predajne
odísť. Pozorná predavačka jej v tom však
zabránila a privolala hliadku. Obdobná
udalosť sa v predajni stala 21. 11. 2017,
kde si taktiež 13-ročný maloletý skryl
pod odev 3 čokolády, no prichytila ho pri
tom predavačka. Táto predajňa je častým
predmetom záujmu malých zlodejov, čo
neunikne našťastie pozornosti personálu.
Vec bola pre vek páchateľov odložená, topokračovanie str. 3
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Delobuchy dostali červenú
Obdobie najmä okolo
Vianoc je spájané s pokojom a oddychom, no často
ho narúša ohlušujúci a rušivý zvuk delobuchov. Tie
sa dostávajú do rúk nielen
dospelým, ale všakovakými cestami aj deťom, ktoré pre chvíľkovú zábavku
často riskujú svoje zdravie.
Po rokoch tolerovania hlučných
delobuchov v akékoľvek dni sa
Mesto Dobšiná rozhodlo obmedziť ich používanie. Dôvodom na
to bola najmä odozva samotných
obyvateľov, ktorí sa sťažovali na
hluk dokonca aj počas sviatočných
dní a nočných hodín. Už na sklonku septembra 2017 preto Mestské
zastupiteľstvo v Dobšinej dalo tejto
zábavke na jeho území červenú.
Platné VZN 161/2017 zakazuje
používať pyrotechnické výrobky

kategórie F2, F3, P1 a T11 (kategória F2 a vyššie, od 18 rokov)
na celom území mesta Dobšiná,
s výnimkou 31.decembra kalendárneho roku v čase od 18:00 hod.
do dňa 1.januára nasledujúceho
kalendárneho roku (Nový rok) do
03:00 hod. Dobšiná sa tak po vzore viacerých miest na Slovensku
zaradila medzi nehlučné mestá počas dní, ktoré na to nie sú priamo
určené. Sankcie za nedodržanie
tohto VZN mesta pritom neminú

žiadneho priestupcu. V zmysle VZN
161/20017 môže byť
tomu, kto ho poruší, udelená bloková pokuta do
výšky až 30€. Pri závažnejšom porušení je možné
prejednanie priestupku
podľa zákona 372/1990
§ 47 písm. ch, kde je možné uložiť pokutu až do výšky 500€
tomu, kto koná v rozpore s inými
všeobecne záväznými právnymi
predpismi. Mestská polícia v Dobšinej preto v tejto súvislosti bude
vykonávať kontrolnú činnosť a vyzýva obyvateľov, aby nerešpektovanie VZN o používaní pyrotechnických výrobkov nahlasovali na
čísle 058/7941700, alebo osobne
v priestoroch oddelenia MsP.
Text: Juraj Karika,
foto: stock.xchng

Ocenili siedmych
bezpríspevkových darcov
V priestoroch historickej radnice
v Dobšinej prijal dňa 14. 11. 2017
primátor mesta, Ján Slovák bezpríspevkových darcov krvi. Tí svojím
rozhodnutím pomáhať ľuďom azda
v tej najťažšej chvíli preukázali
svoju ľudskosť a nezištnosť. Darcovstvo krvi má svoju tradíciu, má
svojich stálych darcov, ktorí k nemu
vychovávajú aj svoje potomstvo
a príbuzných. Inak tomu nie je ani
v našom meste, kde sedem občanov
pravidelne pomáha iným tým najvzácnejším darom života. Primátor
Dobšinej im vyslovil v mene mesta
vďaku za ich humánny čin. Darcovia okrem pozorností od samosprávy a programu, ktorý zorganizoval
SPOZ, dostali pekné darčeky, ktoré
pripravili pracovníci CVČ a všetci sa podpísali do Pamätnej knihy
mesta Dobšiná.
Následne sa dňa 16. 11. 2017
v priestoroch radnice mesta Rožňava uskutočnilo celookresné
udelenie plakiet bezpríspevkovým
darcom krvi. Medzi 98 ocenenými
sa nachádzali aj naši siedmi darcovia z Dobšinej, ktorí získali plakety
v nasledujúcich stupňoch: Bronzová plaketa: Majerová Marcela,
Mol Matúš. Strieborná plaketa:
Bubenčík Roman, Husárová Dana,
Hutník Milan, Sklenár Marián,
Spišák Ján. Oceňovanie darcov krvi
prebiehalo za účasti zástupcu primátora, Mgr. Dionýza Keménya,

riaditeľa Slovenského Červeného
kríža územného spolku Rožňava,
Bc. Norberta Smolka, lekárky hematologicko – transfúzneho oddelenia, MUDr. Jarmily Balušíko-

vej, starostov obcí a prítomných
hostí. Našim občanom ďakujeme,
že svojimi činmi motivujú okolie
k záchrane ľudských životov.
Text: Juraj Karika, foto: MsÚ

Psičkári dostanú
po zaplatení vrecká
V Dobšinej sa rozhodli vyjsť platcom dane za psa podľa VZN
156/2016 v ústrety tým, že im časť ich nákladov vrátia vo forme vreciek na psie exkrementy. Za každú zaplatenú daň na konkrétneho
psa má v danom kalendárnom roku daňovník nárok na jedno balenie vreciek nakupovaných od domáceho výrobcu. Vrecká dostanú
hotovostne platiaci daňovníci automaticky pri zaplatení. Daňovníci platiaci cez bankové inštitúcie si môžu toto balenie vyzdvihnúť
po prijatí platby na účet mesta na Mestskom úrade, kanc. č. dverí 8.
MsÚ Dobšiná

3
MESTSKÁ
POLÍCIA
INFORMUJE
dokončenie zo str. 2
var bol vrátený do predajne a boli upovedomení zákonní zástupcovia maloletých.
18. 11. 2017 o 11:15 hod. občianka mesta
zo Zimnej ulice telefonicky oznámila, že
sa jej na pozemku opätovne pasú cudzie
kozy. Tie sa dostali na jej pozemok zo
susedstva cez poškodené oplotenie v záhrade. Hliadka MsP rovno upovedomila
56-ročného majiteľa zvierat, ktorý si ich
odviedol domov a bol upozornený, aby
pravidelne kontroloval oplotenie a odstránil závadu.
24. 11. 2017 o 11:50 hod. obyvateľka
Hronskej ulice telefonicky oznámila, že
po ceste smerom Vyše mesta, kde bola
na prechádzke s kočíkom, sa pohybujú tri
psy. Tie voľne pobehovali po ceste a obťažovali ju. Mala strach, aby ju nenapadli,
preto vec oznámila. Na mieste pracovník
MsP vykonal šetrenie, kde bola zistená
ako majiteľka 44-ročná obyvateľka z Bratislavy, ktorá nadobudla nehnuteľnosť
v tejto časti. Majiteľke za porušenie VZN
mesta bola uložená bloková pokuta.
27. 11. telefonicky oznámil 53-ročný
obyvateľ Hronskej ulice, že si bol zabehať
smerom po ceste Vyše mesta, keď od jedného domu zrazu vybehli tri psy a rozbehli
sa za ním. Z obavy o svoje zdravie musel
preskočiť plot blízkeho domu, aby ho
nenapadli. Hliadka upozornila majiteľku,
aby si zabezpečila oplotenie a keďže to
nebol prvý prípad, odporučila jej umiestnenie psov v uzavretom koterci. Bola jej
opätovne uložená bloková pokuta.
28. 11. 2017 o 12:45 hod. bolo počuť na
Zimnej ulici búchanie petárd. Na mieste
bolo zistené, že traja žiaci pri ceste zo
školy sa zabávali hádzaním petárd pod
nohy vychádzajúcim žiakom. Dvaja boli
maloletí 13 a 14-roční a najstaršiemu
z trojice, mladistvému 15-ročnému, bola
za jeho zábavku a porušenie VZN mesta
o používaní pyrotechnických výrobkov
uložená pokuta.
Michal Gergoš, náčelník MsP

NAVŽDY
NÁS OPUSTILI:
Jozef Kalmár, 1. 11. vek 77 rokov,
Sabína Rigová, 4. 11. vek 65 rokov,
Roman Gono, 15. 11. vek 23 rokov
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Mesto zrekonštruovalo
prvú súvislú ulicu
Obyvatelia mesta Dobšiná majú
dôvod na radosť. Mesto pomaly
začalo s rekonštrukciou vozoviek
a chodníkov, pričom Rybárska
ulica bola prvou plne zrekonštruovanou ulicou z 27 ulíc, ktoré je
potrebné najmä po prácach na
kanalizácii zrekonštruovať. Už
veľmi potrebný nový asfaltový kryt
financovala spoločnosť TUCON
a. s. a spoločnosť VVS a. s. Prípravu štrkového podkladu, podkladovej vrstvy asfaltu, ako aj kompletné
zrekonštruovanie 83 m2 časti ulice
smerom na „Ramžu“ zabezpečovalo Mesto Dobšiná. Prípravné
práce začali už v lete, kedy pracovníci verejnoprospešných prác
začali s výberom starých obrubníkov z chodníka. Mesto Dobšiná zabezpečilo v spolupráci s Podnikom
služieb mesta s. r. o. a miestnym
podnikateľom odstránenie pôvodného asfaltového krytu vozovky,
kde nasledovala výstavba chodníka po pravej strane ulice.
Z pôvodného zámeru vybudovať
chodník po oboch stranách ulice
mesto upustilo z dôvodu nedostatočnej šírky vozovky. Začiatkom

mesiaca november sa vyrovnali
všetky kanalizačné vpuste do potrebnej výšky. Štrkom o celkovej

štrukcia chodníka, ktorú zabezpečil Podnik služieb mesta Dobšiná
s. r. o. stála 6 500 eur bez DPH. Zo

hmotnosti približne 170 ton a jeho
následným zhutňovaním bola
zabezpečená pevnosť podkladu.
Asfaltovanie na seba nenechalo
dlho čakať a 07. 11. 2017 sa dali do
práce ťažké mechanizmy a začali
pracovať na podkladovej asfaltovej
vrstve. Ďalší deň sa zrealizovala
vrchná vrstva o výmere 897 m2.
Dobšinú investícia do novej vozovky vyšla na 19 000 eur a partnerov
mesta (TUCON a. s. a spoločnosť
VVS a. s.) na 10 000 eur. Rekon-

všetkých prostriedkov vyšlo dokonca aj na opravu križovatky medzi Slnečnou a Hronskou ulicou.
Oslovili sme primátora mesta Dobšiná, Jána Slováka, ktorý
nám povedal viac aj o plánovaných rekonštrukciách komunikácií v Dobšinej. „Cesty a chodníky
sú jednou z najdôležitejších vecí,
ktoré treba v našom meste dať do
poriadku. Tento zlý stav trvá už
roky a preto ma veľmi teší, že sa
konečne táto záležitosť posúva do-

predu. Rybárska ulica je takou prvou „lastovičkou“ no samozrejme
nie poslednou. Mrzí ma, že tento
rok nestihneme pokryť novým
kobercom aj Novú ulicu, na ktorú
je vypracovaný projekt, ako aj zabezpečené financovanie. Riešenie
reklamácií ohľadne kanalizácie
a zvodov dažďovej vody nám realizáciu časovo posunulo, takže sa
do rekonštrukcie pustíme na jar,
hneď ako nám počasie dovolí. Budúci rok je v pláne aj Partizánska
ulica, ktorá je na tom s povrchom
asi najhoršie, no to záleží najmä
od rekonštrukcie vodovodu, ktorý
je ešte potrebné vymeniť. Ja však
pevne verím, že sa nám podarí
taká spolupráca s VVS ako pri ulici
Rybárskej. Takto postupne sa bude
pracovať aj na všetkých ostatných
uliciach, no v prvom rade musí byť
všetko pod každou cestou v takom
stave, aby bolo možné konštatovať,
že sa znovu kopať tak skoro nebude. Samozrejme vylúčiť sa to nikdy
nedá, lebo porucha na akýchkoľvek sieťach môže nastať aj na novom povrchu.“
Text & foto: Juraj Karika

Dobrovoľníci z Lányiho Huty
zachránili historickú zvonicu
V historicky asi najbohatšom malebnom
prostredí dobšinskej prírody, v časti Lányiho Huta sa miestni obyvatelia rozhodli
prispieť svojim pričinením k jej zveľadeniu
záchranou významnej pamiatky. Dobrovoľníci z radov občanov sa pustili do opravy jednej z dominánt nášho mesta, ktorú
poznáme z historických súvislostí, ale aj
propagačných materiálov. Reč je o zvonici,
ktorej stav základných trámov bol natoľko
zlý, že sa podľa ich slov v hodine dvanástej
rozhodli pre jej svojpomocnú opravu. Prvá
zvonica v Lányiho Hute stála podľa miestnych obyvateľov už okolo roku 1800 a keďže osada disponuje aj vlastným cintorínom,
bola využívaná aj na účely oznamovania
úmrtí a to najmä baníkov.
Zvonica plnila aj ochrannú a oznamovaciu úlohu v prípade rôznych nešťastí, akými
boli napríklad požiare. Pôvodná drevená
zvonica stála na mieste dnešnej trafostanice, ktorá keď doslúžila, postavila sa v rokoch 1946–48 zvonica na mieste ako ju
poznáme dodnes. V minulosti tí istí dobrovoľníci opravili na zvonici pretekajúcu šin-

dľovú strechu a teraz sa pustili do jej základov.
Ako nám povedal pán Ján Stolarčík, ktorý
s pánom Ľudovítom Lachom st. základové trámy vymieňal „Je to naša vlastná iniciatíva. Síce
som z Košíc, no moja manželka pochádza z Lányi Huty. Dobšiná a najmä táto časť mi okamžite prirástla k srdcu a odvtedy ubehlo už 45 rokov. Zaujímam sa o históriu a nedá mi, aby to,
čo naši predkovia vytvorili, sme my dnes nedokázali uchrániť a možno aj zveľadiť. S pánom
Lachom sme najstarší Hutnianci a chceme odkázať mladým, že na zmeny k lepšiemu postačí
iba chuť a pevná vôľa. Zvonička mala už celé
drevené základy spráchnivené a bolo iba otázkou času, kedy by sa zrútila a tomu sme chceli
zabrániť. Sme veľmi povďační Mestským lesom Dobšiná s. r. o., ktoré prostredníctvom ich
konateľa a miestneho dodávateľa nám poskytli
potrebné hranoly na opravu. Bola to dovedna
trojdenná práca, no z výsledného efektu máme
všetci radosť.“ Zvonica v Lányiho Hute sa vďaka svojpomoci dobrovoľníkov naďalej zachová
a môže pripomínať slávnu históriu mesta Dobšiná.
Text: Juraj Karika, foto: sukr. archív
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Exkurzia v planetáriu uchvátila žiakov ZŠ
Dňa 07. novembra 2017 sa žiaci
našej základnej školy zúčastnili
nádhernej exkurzie do Planetária
v Košiciach. Cieľom exkurzie bolo
ukázať žiakom krásy nepreskúmaného a záhadného nekonečného
priestoru – vesmíru. Dozvedeli
sme sa mnoho zaujímavých informácii o vesmírnych katastrofách,
o tom, čo všetko sa deje okolo našej
planéty i ďaleko v iných galaxiách.
Planetárium je optický prístroj
umiestnený uprostred kruhovej
miestnosti o priemere 8 m, kde sa
nad hlavami návštevníkov klenie
biela polguľová plocha, predstavu-

júca umelú oblohu. Pre záujemcov
o astronómiu predvádza hviezdnu
oblohu, Slnko, Mesiac, neobyčajné
úkazy a pohyby nebeských telies.

Na SOŠ v Dobšinej
krstili knihu študentov

16. 11. 2017 študenti SOŠ
mali študentskú akadémiu,
oslávili tak Deň študentov. Bolo
veselo, veď vítali prvákov do
študentského cechu. Študenti II.A pripravili imatrikuláciu,
ktorá sa začala krstom knihy.
Aj medzi študentmi SOŠ sa nájdu literárne talenty. Študentka
III.A triedy Natália Gecelovská
vo svojom voľnom čase píše
poviedky, rozprávky a krátke
črty. Danka Kontuľová je žiačkou IV.A triedy, chcela by byť
novinárkou, prispieva do Dobšinských novín a je aj autorkou
básní, ktoré posiela do súťaží.
V rámci krúžku literárneho

S pomocou prídavných projekčných zariadení je možné premietať
Slnečnú sústavu z veľkej diaľky,
zatmenie Mesiaca, Slnka, demon-

štrovať prelet kométy, Mliečnu
dráhu. Taktiež premietanie astronomických filmov, diafilmov
a rozprávok s astronomickou tématikou. Tohto všetkého sme boli
svedkami aj my – žiaci základnej
školy.
Exkurziu si žiaci naplno užívali.
Naša veľká vďaka patrí aj spoločnosti Mestské lesy Dobšiná, ktorá
sa podieľala na sponzorskom financovaní autobusovej prepravy.
Ďakujeme za krásny výlet a nové,
nezabudnuteľné zážitky.
PaedDr. Katarína Sadlowska,
Mgr. Mária Hutníková

Kreatívne aktivity
a tvorenie s deťmi
Kreativitu u detí je potrebné
pestovať už od útleho veku. Centrum voľného času a Základná
umelecká škola v Dobšinej v spoločnom projekte už niekoľko rokov organizuje tvorivé dielne. Aj
tento rok sme sa raz mesačne stretli na spoločných aktivitách. Snažili sme sa striedať rôzne techniky
a námety, využívali sme často aj
odpadové materiály. S deťmi a dospelými sme vytvárali batikované
tričká, jarné obrázky, veľkonočné

vajíčka, farebné jašteričky, gombíkové náhrdelníky, drevené maľované náušničky, magnetické húsenice, živicové náušnice, vianočné
ozdoby. Účastníci tvorivých dielní
si odniesli mnoho tvorivých nápadov a návodov, spoznali nové
techniky. Veríme, že aj v budúcom
roku bude záujem o tieto tvorivé
dielne. Pripravíme pre vás širokú
paletu zaujímavých tvorivých aktivít.
ZUŠ Dobšiná

čítania sme sa rozhodli zostaviť
zborník z tvorby týchto dvoch
autoriek a pokrstili sme ho práve na imatrikulácii. Krstili sme
Red Bull-om, nech má krídla ich
ďalšia literárna tvorba a posypali konfetami na znak ich pestrosti. Prečítali sme si ukážky z ich
tvorby a preniesli sa do sveta
fantázie. Prváci už netrpezlivo
čakali na svoj ortieľ, na úlohu,
ktorú si vytiahli z „trúby“ a potom ju predviedli v plnej paráde.
Držali sa statočne, pomáhali si
a zvládli to na výbornú. Druháci
ich odmenili a my všetci sme sa
zabavili.
PaedDr. Anna Klausmanová

Deje sa niečo vo vašom okolí? DAJTE NÁM O TOM VEDIEŤ:
dobsinske.noviny@dobsina.sk
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Vyhodnotili fotografickú súťaž
na tému tajných zákutí
Centrum voľného času detí
a mládeže a Mesto Dobšiná zorganizovalo piaty ročník fotografickej súťaže, v tomto roku na tému
TAJNÉ ZÁKUTIA (fotografie
krásnych miest, často skrytých
pred očami ľudí, detailov budov,
záhrad a skrytých zákutí mesta
a okolia Dobšinej…). Súťaž mala
jednoduché pravidlá, zaslať max.
3 fotografie mailom do CVČ DaM
vo dvoch kategóriách: deti a dospelí. Do súťaže sa zapojilo 35 fotografov vo veku od 7 do 70 rokov,
so 75 fotografiami. Ceny do súťaže
venovalo Mesto Dobšiná. Odborná porota v zložení Mgr. Jana

Krišáková, Tibor Harmatha a Vladimír Václavík, mala ťažkú úlohu,

fotografie vyhodnotiť a vybrať tie
najkrajšie.

1.kategória (deti): 1.miesto Rastislav Vikartovský, 2.miesto Kevin
Červenák, 3.miesto Patrik Bodnár,
2.kategória (dospelí): 1.miesto
Jana Hatvaníková, 2.miesto Helena Fabiánová, 3.miesto Juraj Husár, Cena riaditeľky ZUŠ: Vanesa
Bodnárová, Cena riaditeľky CVČ
DaM: Miroslav Herčka.
Výstava fotografií a ocenenie
výhercov sa konali od 29. 11. 2017
do 04. 12. 2017 vo vestibule kultúrneho domu. Ďakujeme všetkým
zúčastneným za ich prekrásne fotografie a blahoželáme víťazom.
Ing. Mária Rybárová,
foto: Red. JK

Občianske poriadkové služby
už aj v Dobšinej
V Dobšinej od 01. decembra 2017 začali pôsobiť občianske poriadkové služby. V našom meste rozšírilo rady občianskych
hliadok ďalších osem členov, ktorí získali prácu minimálne na 36 mesiacov vďaka programu Miestne občianske poriadkové služby (MOPS). Názov projektu: Miestne občianske poriadkové služby, ako spôsob integrácie rómskej komunity. Dobšiná
bola v minulosti jedným z prvých miest v regióne, kde hliadky začali fungovať. Stalo sa tak pred ôsmimi rokmi. Nový projekt
MOPS schválila vláda v 148 samosprávach na Slovensku a prácu vďaka tomu získa na tri roky viac ako 800 ľudí. Väčšina z nich
patrí medzi marginalizované rómske komunity. Projekt MOPS zabezpečuje spoluprácu predovšetkým s miestnou samosprávou a obyvateľmi marginalizovaných rómskych komunít, ďalej s komunitnými pracovníkmi, vrátane pracovníkov v oblasti
zdravotnej, s terénnymi sociálnymi pracovníkmi, školami a záchranno-bezpečnostnými zložkami.
Členovia hliadok budú môcť
poskytovať komplexnú poriadkovú službu. Niekoľko členov
hliadok v minulosti mesto ponechalo na čiastkové úväzky
a financovalo ich cez menšie
granty a projekty Úradu práce. To však nebolo dostatočné
riešenie. V projekte MOPS je
člen občianskej hliadky zamestnancom mesta v pracovnom
pomere v zmysle Zákonníka
práce na dobu určitú. Pracovná
skupina v zložení primátor mesta, právnička mesta, náčelník
MsP a miestny vajda, na základe pracovných pohovorov zo
44 žiadateľov vybrali 8 členov
MOPS: Marián Červenák, Jaroslav Kašpar, Štefan Krága, Ján
Červenák, Marek Kašpar, Roman
Krága, Štefan Suchý a Jaroslav
Holmok. Okrem kritérií ako bol
vek, bezúhonnosť, vzdelanie
a príslušnosť k MRK, komisia

prihliadala taktiež na prípadné predchádzajúce skúsenosti
uchádzačov, komunikatívnosť
a morálnu bezúhonnosť v mieste bydliska.
Ako uviedol Michal Gergoš,
náčelník Mestskej polície v Dobšinej: „Činnosť hliadok výrazne
napomôže k eliminácii protispoločenských konaní a zároveň
prispeje k úrovni životného pro-

stredia v našom meste, predovšetkým v lokalitách s obyvateľmi marginalizovaných rómskej
komunity. Prispeje k primárnej
a sekundárnej prevencii v oblastiach situačnej, ale aj sociálnej
prevencie v súvislosti s páchaním protispoločenskej činnosti
s dôrazom na rizikové skupiny.
Činnosť miestnej občianskej
poriadkovej služby bude zame-

raná v skratke na monitorovanie
a zabezpečovanie bezpečnosti
detí, hlavne počas ich príchodu
a odchodu zo školy, upozorňovanie detí na dodržiavanie
pravidiel cestnej premávky, dohliadanie na ochranu verejného
a súkromného majetku, poškodzovanie verejno-prospešných
zariadení, vandalizmus. Taktiež
k činnostiam MOPS bude patriť
upozorňovanie na protispoločenskú činnosť, kontrola pohybu detí vo večerných hodinách
bez prítomnosti rodičov, monitorovanie nelegálnych skládok.
Ďalej sa budú zameriavať na
monitorovaní a predchádzaní
vzniku konfliktov, či už v rámci komunity, alebo komunity
a väčšinového obyvateľstva
a budú nápomocní MsP pri dohliadaní nad poriadkom a bezpečnosťou v našom meste.“
Text & foto: Juraj Karika
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POĽOVNÍCKE ZDRUŽENIE ČUNTAVA INFORMUJE
Poľovnícky rok 2017 bol úspešný aj pre Poľovnícke združenie
Čuntava Dobšiná.
Prežili sme ho bez úrazov,
v zhode, kolektív fungoval ako
jeden celok. PZ Čuntava Dobšiná
ďakuje vedeniu Mesta Dobšiná
v zastúpení mestských poslancov
za poskytnutý finančný príspevok
v kalendárnom roku 2017, ktorý
bol použitý na zakúpenie jadrového krmiva na zimu. Peniaze
z vlastných zdrojov boli použité

na zadováženie 60 balíkov senáže, 20 ton
siláže a do solísk
sa
rozviezlo
700 kg soli.
Ďalšie zdroje
boli použité na
v ybudovanie
a opravu poľovníckych zariadení, ktorými sú
násypce, krmelce,
senníky a posedy, ako

aj na rekonštrukciu celého oplotenia diviačieho oplôtku vo
Vyšnej Maši.
Cieľom prikrmovania zveri
je to, aby ľahšie
prežila
sťažené
podmienky
v zimných mesiacoch. Veríme, že
táto investícia určite
pomohla k skvalitneniu

života našej lesnej zveri, pretože… „Príroda je veľmi múdra
a nemajte obavu, stále platí, ako
sa do hory volá, tak sa z hory ozýva.“ Zákony prírody sú nastavené
tak, že v nej žije iba toľko jedincov,
koľko sa v nej dokáže uživiť z tých
zdrojov, ktoré sú k dispozícii. Ešte
raz ďakujem všetkým za podporu
a teším sa na našu ďalšiu spoluprácu.
Lesu a lovu ZDAR!
Kult. ref. PZ Čuntava Dobšiná

KST DOBŠINÁ BILANCUJE ROK 2017
KST Dobšiná svoju činnosť
otvára už tradične novoročnými
výstupmi na okolité vrchy, a to na
Volovec-Skalisko, Stromíš a samozrejme svojou akciou – Zimný
prechod Slovenským rudohorím
na Čuntavu. Tento rok zimný prechod vyšiel na výbornú vďaka snehovej nádielke.
Po aprílovom valnom zhromaždení sme v máji uskutočnili na
chate „Rita“ na Čuntave brigádu, kde sa okrem chystania dreva
opravila aj komplet podlaha v drevárni.
Novinkou v kalendári boli cyklotúry a prvá sa uskutočnila koncom mája na Muránsky hrad.
46. ročník mestského zrazu turistov prilákal tento rok viac ako
120 účastníkov, ktorí si okrem
príjemnej prechádzky na Čuntavu mohli zasúťažiť v obľúbených

disciplínach a občerstviť sa.
Najväčšia akcia roka je pre nás
augustový prechod na Počesť
SNP. Po minuloročnej návšteve
Moravy sme tentokrát strávili tri
dni v Nízkych Tatrách s ubytova-

ním v rovnomennom hoteli SNP
priamo v stredisku Jasná. Počasie
nám tak ako vo väčšine podujatí
prialo, a tak aj tento v poradí už
35. ročník hodnotíme úspešne.
V septembri nás čakala jednodňo-

vá túra poľskými Tatrami, ktorej
hlavným cieľom bol Kasprov vrch.
Na záver tohto roka máme
naplánovaný ešte zimný výstup
na Stolicu, ktorý sa bude konať
27. 12. 2017 a na ktorý všetkých
pozývame. Tohto roku sa podarila vďaka zanieteným ľuďom ešte
jedna skvelá vec a to je osvetlenie
chaty „Rita“ cez solárne panely.
Vedenie KST touto cestou ďakuje
hlavne p. Dudrovi, p. Kubányimu
a Igorovi Matejzlovi.
Všetky tieto spomenuté akcie,
túry a prechody sú organizované
za výraznej podpory mesta Dobšiná. Ďakujeme poslancom MsZ
a pánovi primátorovi za ich ústretovosť a finančnú podporu. V budúcom roku máme pripravené
ďalšie zaujímavé akcie, podujatia
a túry, kde je každý srdečne vítaný!
Výbor KST Dobšiná

Šiesty ročník súťaže Rómsky talent
Centrum voľného času detí
a mládeže v Dobšinej zorganizovalo 24. novembra 2017 už šiesty
ročník súťaže v speve rómskych
piesní s názvom Rómsky talent.
Do podujatia sa zapojilo 22 súťažiacich, ktorí boli rozdelení do
troch kategórií. Aj tentoraz sa do
Rómskeho talentu zapojili žiaci
zo ZŠ Dobšiná, SŠ ul. Nová, Komunitné centrum Dobšiná, ZŠ
s MŠ Nižná Slaná, ZŠ Rejdová.
Ako hostia za komunitné centrum vystúpili Hip Hopová tanečná skupina Chlapci z ulice a pán
Pompa, ktorý svojim vystúpením,
imitáciou Michaela Jacksona,
prispel k spestreniu tejto súťaže.
Okrem neho vystúpili so svojimi tanečnými choreografiami aj

dievčatá zo záujmových útvarov
centra voľného času Zumba baby
a Čaje, čaje. Všetkých súťažiacich
v speve hodnotila porota v zložení
A. Macková, M. Garanová Krišťá-

ková, H. Bubenčíková a V. Kotlár.
Víťazi prvej kategórie 6–12
roční: 1. miesto Stanislav Bubenčík – ZŠ Rejdová, 2. miesto
Róbert Gono – ZŠ s MŠ Nižná

Slaná, 3. miesto Kristián Ferko – ZŠ Dobšiná. II. kategória
13–18 roční: 1. miesto Rozália
Tomiová – ZŠ s MŠ Nižná Slaná,
2. miesto Juraj Ferko – ZŠ s MŠ
Nižná Slaná, 3. miesto Barbora
Kotlárová – Spojená škola Dobšiná. III. kategória duetá: 1. miesto
Adriana Gonová, Dušan Gono –
ZŠ Dobšiná, 2. miesto Tamara
Kašparová, Adriana Gonová – ZŠ
Dobšiná, 3. miesto Erik Kotlár,
Jozef Červenák – Spojená škola
Dobšiná. Ďakujeme nielen všetkým pedagógom a žiakom, ktorí
sa do podujatia zapojili, ale aj
DJ-ovi J. Korintušovi a všetkým
prítomným divákom, ktorí našu
akciu podporili svojou účasťou.
Mgr. Sylvia Tešlárová
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Motoristickú sezónu ukončilo
Posledné tankovanie
Dňa 18. novembra 2017 sa
v Kultúrnom dome v Dobšinej
uskutočnilo slávnostné stretnutie
pri príležitosti ukončenia motoristickej sezóny v našom meste. Za
účasti organizačného výboru pretekov, pozvaných hostí, partnerov
a sponzorov jednotlivých podujatí
sme sa opäť stretli na akcii s charakteristickým názvom: „Posledné
tankovanie“.
Veľmi pôsobivo upravená sála
kultúrneho domu, ale i vstupné
priestory, ktoré boli doplnené o výstavu fotografií z tohtoročných
pretekov, spolu s výnimočným kultúrnym programom len dotvárali
atmosféru tohto podujatia. Náš
Dobšinský kopec má za sebou už
XXXIV. ročník a tento rok sme sa
rozhodli znova okrem tradičných
ocenení organizátorov či partnerov podujatia rozšíriť aj našu tzv.
„Sieň slávy Dobšinského kopca“.
Úvodné slová primátora mesta,
Jána Slováka a zároveň predsedu
organizačného výboru, boli venované samotnej organizácii pretekov, ako Dobšinskému kopcu
tak aj Dobšinskej zime. Primátor
mesta poďakoval všetkým prítomným za niekoľkoročnú spoluprácu
a vyzdvihol aj význam týchto podujatí pre široký región a Slovensko
vôbec.
O nádherný kultúrny aj športový zážitok sa postarali dievčatá zo
skupiny POOL DANCE, tie nám
predviedli pôsobivé „tance na
tyči“, ktoré boli okorenené dávkou
ženskej krásy, pôvabu a samozrejme zábavy.
Medzi partnermi podujatia,
ktorých organizačný výbor navrhol oceniť pre tento rok boli: SVC
Náchod – SVC Group, s. r. o. – ako
jediný zahraničný partner, ktorý
výraznou mierou podporil technicky a finančne tohtoročné preteky. PETROLTRANS, a. s. – za finančnú podporu podujatia. Masív
BB – spoločnosť, ktorá už niekoľko
rokov pripravuje stolárske výrobky ako súčasť ocenení pre vyhlásenie víťazov. Peter Vozár – náš rodák, mladý strojár a programátor,
ktorý sa posledné roky podieľa na
príprave našich ocenení, ktoré sú
medzi jazdcami obľúbené a vzácne, nakoľko každý jeden z nich je
originál.
Medzi ocenených organizátorov
tohto roku pribudli „starí harcovníci“, ktorí zabezpečujú v posled-

ných rokoch ozvučenie Dobšinskej zimy a najmä ME priamo na
Dobšinskom kopci: Mgr. Jaroslav
Hutník, Mgr. Pavol Fajdek a Pavol

už tradícia, ktorou bolo uvedenie
ďalších významných ľudí do „Siene slávy Dobšinského kopca“. Tento rok sa nimi stali zakladajúci čle-

Majerik. Ďalšími ocenenými sa
stali Jozef Fabián st., ktorý z pozície traťového komisára sa presunul
do DEPA pretekárskych vozidiel
a naši „cezpoľní“ traťoví maršáli,
ktorí si zodpovedne už niekoľko
rokov plnia svoje povinnosti pri
trati: Michal Hýľovský, Rastislav
Košík a Radovan Chnapko.
Úlohu moderátora večera bravúrne zvládol náš obľúbený Ing.
Vladimír Miklošík, ktorý privítal
na javisku hudobného hosťa a tým
bola skupina Acoustic Nights.
Večer naberal na obrátkach
a ďalším bodom programu sa stala

novia mototuristického oddielu TJ
Baník Dobšiná a prví organizátori
Dobšinského kopca: Ján Quitko,
František Novotný a In memoriam
Ján Rupp st. Ďakujeme týmto ľuďom za to, že dnes môžeme ďalej
rozvíjať ich myšlienku organizovania pretekov na Dobšinskom
kopci.
V závere medzi ďalšími vystúpeniami som aj ja, riaditeľ pretekov
poďakoval všetkým za spoluprácu pri organizácii tak náročného
športovo – kultúrneho podujatia,
ktoré nám tohto roku vyšlo výnimočne dobre. Hodnotiaca správa,

ktorú nám v jeseni zaslal holandský pozorovateľ FIA bola azda najlepšia odkedy sú preteky zaradené
do seriálu Majstrovstiev Európy.
Tohto roku sa nad nami „zmilovalo“ aj počasie, ktoré nakoniec
vydržalo do prejazdu posledného
pretekára, ktorým bol nakoniec
staronový Majster Európy, Simone Faggioli.
Pred niekoľkými týždňami
sme absolvovali pracovnú cestu
do nemeckého Glasbachu, kde
sa nám na spoločnej porade všetkých organizátorov ME podarilo
nájsť znova výhodné kompromisy s ostatnými podnikmi ME. To
znamená, že na rok 2018 sme dostali znova odporúčanie na usporiadanie Majstrovstiev Európy
pretekov automobilov do vrchu,
vrátane ME historických automobilov. Takže jubilejný XXXV. ročník Dobšinského kopca sa bude
konať v dňoch 20.–22. júla 2018.
Ďakujeme všetkým, ktorí nám
pomohli pri organizácii podujatí
v roku 2017, tešíme sa na ďalšiu
spoluprácu a v mene Autoklubu
EHC Dobšinský kopec prajeme
všetkým veľa zdravia a šťastia
v novom roku. Stretneme sa na
najbližšom podujatí, ktoré otvorí
motoristickú sezónu na Slovensku, a tým je obľúbená „Dobšinská zima 2018 „pripravovaná na
3. február 2018.
Marcel Kollárik,
foto: Monika Gorejová
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Stolní tenisti usporiadali turnaj 3. ligy
Občianske združenie LKVD –
Mestský stolnotenisový oddiel Dobšiná usporiadal dňa 25. 11. 2017
v telocvični základnej školy prvý
turnaj 3. ligy žiakov skupina Gemer
za účasti družstiev: Geológ Rožňava, STK Gemerská Poloma, MSTO
Dobšiná a RC Biele Vody.
Družstvá MSTO Dobšiná bojovali so striedavými úspechmi. Za
účasti 18 hráčov a hráčok sa hralo
dvojkolovo, prvá časť v skupinách
a druhá časť, vyraďovacím systé-

mom. Turnaj mal veľmi dobrú úroveň. Družstvá Geológu, Gemerskej
Polomy a RC Biele Vody hrávajú
pravidelne. Naše družstvo sa v tomto súťažnom ročníku prvýkrát zapojilo do súťaže.
Žiaci a žiačky pravidelne trénujú
pod vedením kvalifikovaného trénera p. Lenkeya. Veríme, že v ďalších
turnajoch zúročia natrénované znalosti a budú veľmi dobre reprezentovať oddiel aj mesto Dobšiná.
Text & foto: Bc. Ľubomír Molčan

Bežci LKVD Dobšiná
bilancujú sezónu 2017
AMBER EXPO POLMARATÓN GDANSK:
Ako po ostatné roky aj tento rok
bežci LKVD Dobšiná absolvovali
zahraničný polmaratón. Za miesto
svojho tohtoročného bežeckého
vrcholu si vybrali Gdansk, jedno
z najstarších a najväčších poľských
miest ležiace na brehu Baltského
mora. Po náročnej ceste sme v sobotu dňa 4. 11. 2017 dorazili do
mesta, ktoré nás uchvátilo svojim
historickým centrom. Po prehliadke mesta, ktorú nám na naše milé
prekvapenie zorganizoval majiteľ
ubytovacieho zariadenia, prišla
na rad prezentácia a vyzdvihnutie štartovných balíkov. V nedeľu
5. 11. 2017 sme o 09:00 hod. stáli na štarte pred krásnou Energa
arénou spolu s tisíckami ostatných
bežcov hecovaní hypnotizujúcou
skladbou od hardrockovej kapely
AC/DC. Ideálne bežecké počasie,
slnečná obloha, príjemných 10 °C,
to všetko zvýraznilo naše odhodlanie siahnuť si až na dno svojich
síl. Napriek rôznym zdravotným
komplikáciám v príprave, každý zo
seba vydal maximum, lebo „bolesť
je len telo opúšťajúca slabosť“. Odmenou nám boli výsledné časy, pre
niektorých „rekordné“ na polmaratónskej trati. Dobšinú tento rok
v Gdansku reprezentovali Monika
Kolláriková, Katarína Vargová,
Marian Varga a Richard Machaň.
BEŽCI LKVD DOBŠINÁ BILANCUJÚ SEZÓNU 2017:
Amatérsky bežci z Dobšinej pod
hlavičkou Občianskeho združenia
LKVD už niekoľko rokov úspešne
reprezentujú vo svojich neprehliadnuteľných dresoch mesto Dobšiná
na Slovensku aj v zahraničí. V se-

zone 2017 sa naši bežci zúčastnili
20 bežeckých a duatlonových pretekov, na ktorých sa v silnej konkurencii nestratili a zúročili hodiny
tréningu v čase aj nečase. Zo všetkých spomenieme aspoň zopár ako
sú ČSOB Maratón v Bratislave, Tatry running tour na Štrbskom plese,
Memoriál J. Stilla v Novej Lesnej,

plese: 1. miesto Milan Lacko, Rotary polmaratón Banská Bystrica:
2. miesto Katka Vargová, Steeple
kros Poprad: 3. miesto Milan Lacko. Nie je to však len o výsledkoch,
ale aj o spoločných tréningoch,
prispôsobovaní sa, odriekaní, spoznávaní nových miest, cestičiek,
lesných chodníkov našej nádhernej

ujatia by sa nám na tejto úrovni
nepodarilo zorganizovať bez finančnej podpory Mesta Dobšiná,
materiálno-technickej
podpory
Mestských lesov Dobšiná a Podniku služieb mesta Dobšiná a ostatných sponzorov a podporovateľov.
Samozrejme nezabúdame ani na
našich organizátorov, bez ktorých

MMM v Košiciach, Zimná bežecká
séria vo Vysokých Tatrách. Každý
jeden štart na pretekoch je pre nás
odmena, ale ako to už v športe býva
rivalita a zdravá súťaživosť nás posúvajú ďalej. Preto spomenieme
aspoň niektoré z našich úspechov
v tejto sezóne. Zimná bežecká séria vo Vysokých Tatrách: 3. miesto
Monika Kolláriková, City trail
v Smokovci: 1. miesto Katka Vargová, Horský duatlon Kráľová Hoľa:
1. miesto dvojice ženy Monika Kolláriková-Katka Vargová, 3. miesto
Martina Smreková-Marta Smreková, 1. miesto dvojice muži: Jozef
Hudák-Pavol Majerčák, 2. miesto
Jozef Alexander-Ján Subovits,
Memoriál P. Antala na Štrbskom

prírody v okolí Dobšinej.
Samozrejme nemôžeme zabudnúť na naše domáce preteky, ktoré
organizujeme a získali si už svoje
tradičné miesto v bežeckom kalendári bežcov z celého Slovenska
aj zo zahraničia. Tohto roku v máji
sme po tretíkrát zorganizovali Beh
v Raji, na ktorom sa zúčastnilo 355
súťažiacich a už tradične v septembri po deviatykrát Dobšinskú
desiatku, ktorá má skvelé meno,
kvôli svojej rodinnej atmosfére.
Okrem športovej časti pri organizovaní myslíme aj na športových
fanúšikov a širokú verejnosť pre
ktorých sú bezplatne pripravené
rôzne atrakcie a po pretekoch hrá
do tanca živá kapela. Tieto pod-

by sa tieto preteky nemohli konať.
Sme radi, že svojou činnosťou motivujeme množstvo ľudí k zdravému životnému štýlu, láske k športu
a prírode. V budúcom roku chceme
pokračovať v tomto trende a zapojiť
čo najviac ľudí, takže keď máte chuť
si s nami zabehať, zabicyklovať,
resp. pomôcť pri organizovaní neváhajte a ozvite sa. Od budúceho
roku budeme fungovať pod hlavičkou OZ ŠK DOBŠINÁ. Môžete nás
sledovať na FB stránke Dobšinská
Desiatka, na internetových stránkach www.dobsinskadesiatka.sk,
www.behvraji.sk, prípadne nám
napíšte na: dobsinskadesiatka@
gmail.com
Ing. Marian Varga
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Advent: Slovo, ktoré znamená príchod
Vážení čitatelia, priatelia. Nachádzame sa v období pred Vianočnými sviatkami, ktoré sa nazýva
„advent“. Advent je slovo, ktoré
pochádza z latinčiny a v preklade
znamená „príchod“. Ako kresťania
si pripomíname príchod Spasiteľa,
Syna Božieho na tento svet. Symbolom tohto obdobia je adventný
veniec so 4 sviečkami, z ktorej každá predstavuje jednu zo 4 adventných nedieľ. Každá sviečka na venci pritom vydáva svetlo. Kým svieti
iba jedna, svetielko je malé, ale čo je
dôležité, to je tá skutočnosť, že už
je tam. Nedá sa prehliadnuť. Keď
svietia dve, intenzita svetla sa postupne zväčšuje, a tak to postupuje
až po štvrtú sviečku. Symbolika je
v tom, že Pán Ježiš sám o sebe hovorí ako o svetle, ktoré prichádza
na tento svet. On prichádza a približuje sa, aby osvetlil i náš život,
všetko to dobré, ale menej dobré
na ňom. Prichádza ako svetlo, aby
nám posvietil na správnu cestu, po
ktorej nám ako ľuďom treba kráčať.

Je to cesta viery, lásky a nádeje,
tých troch najväčších kresťanských
cností. Je to cesta konania dobra,
vytvárania pokoja, odpúšťania
a preukazovania milosrdenstva. Je
to cesta, ktorá vedie naprieč celou
časnosťou do večnosti. Kiežby
sme po nej kráčali nielen v čase adventu, ale
celý čas, ktorý je nám
na tomto svete
dopriaty!
Ad vent
znamená
príchod
a
ako
kresťania
nechceme
ostať len pri
spomienke na
ten prvý príchod Spasiteľa do tohto sveta.
Je to čas, kedy sa chceme pripravovať aj na Jeho druhý príchod, kedy príde ako Pán pánov
a Kráľ kráľov, ako Sudca živých
i mŕtvych. Kresťanská cirkev túto

zvesť zaiste nehlása preto, aby vyvolávala v ľuďoch strach a paniku.
Nehlása ju ani preto, aby kazila dojem z „najkrajších“ sviatkov roka.
Cirkev túto zvesť hlása preto, lebo
chce byť férová a verná odkazu
Písma svätého. A preto, milí priatelia, počas tohtoročného
adventu myslime aj na
túto skutočnosť a dobre sa pripravujme
na stretnutie
s Tým, ktorý
raz rozhodne o celej
našej večnosti.
Mám za to,
že každá príprava si vyžaduje čas.
Žiaľ, moderný človek toho
času nikdy nemá akosi nazvyš.
Žijeme hektickým a uponáhľaným
životným tempom. Termíny v kalendári a povinnosti jednoducho
nepustia. Vyžadujú si svoj čas a tiež
našu pozornosť. Obdobie adventu

nás však nabáda, aby sme sa pokúsili aspoň spomaliť a určiť si priority. Nuž a jednou z priorít môže byť
aj to, že sa ako ľudia vieme zastaviť
a trocha sa zamyslieť nad životom,
nad jeho zmyslom a plynutím, nad
svojou dočasnosťou a Božou večnosťou. Mám za to, že dnes je niečo
také nanajvýš potrebné, a to pre
každého jedného z nás.
Prajem vám, milí priatelia, aby
sme takýchto zastavení aj počas
tohtoročného adventu mali čím
viacej. Kiežby nás to všetko viac
zblížilo ako ľudí! Kiežby nás to viac
priblížilo k Tomu, ktorý tak miloval svet, že dal svojho jednorodeného Syna, aby nik, kto v Neho verí
nezahynul, ale mal život večný. Veď
práve o tom sú blížiace sa Vianoce.
O tom najväčšom dare, dare spásy a záchrany pre večnosť. O dare
nezištnej lásky, ktorá k nám prišla
z neba.
Mgr. Rado Gdovin, zborový farár
– administrátor seniora
Gemerského seniorátu ECAV

Obyvateľka uchovala zbierku pôvodných
medových receptov z Dobšinej

Blížia sa Vianoce, najkrajšie rodinné sviatky v roku,
ktoré voňajú ihličím, vanilkou, škoricou a medom. Dobšiná má slávnu históriu, no
málokto vie, že sa zachovalo
aj mnoho pôvodných receptov od obyvateľov, vhodných
práve na toto obdobie. Jednou z nich je zbierka receptov, ktoré objavila pani Emília
Kubiňáková (80). Táto zbierka vznikla z ručne písaných
textov zozbieraných niekedy
v 70. rokoch 20. storočia.
Dobšiná bola oddávna zná-

ma aj produkciou medu, kedy
domáci včelári dbali na kvalitu a osobitosť svojich produktov. Práve to predurčilo
u gazdiniek v predvianočnom
období široké použitie medu
v kuchyni, no najmä pri pečení. Pani Kubiňákovú sme preto osobne navštívili a ochotne
nám priblížila tajomstvo tejto
unikátnej zbierky receptov.
Ako nám povedala pani
Kubiňáková: „V Dobšinej sa
usporiadala prvá výstava medového pečiva v kultúrnom
dome, bolo to pred 50 rokmi.
V našom meste vtedy prekvitalo včelárstvo. Práve na
tejto výstave som si zakúpila
zväzok receptov v pôvodných
jazykoch našej lokality a po
rokoch som znovu objavila
tento vzácny poklad. Dali
sme sa do prekladania, bola
to drina, lebo všetko sa prepisovalo z pôvodných textov,
cez písací stroj a ďalej kopí-

rovalo pomocou kopírovacieho papiera. Týchto zväzkov
je v našom meste už iba pár.
Chceli sme, aby sa zväzky receptov dostali do domácností
a gazdinky počas vianočného
pečenia mohli vyskúšať aj
niektorý z týchto starých medových postupov.“
Mnohé z receptov si vyžadovali pracný preklad, keďže boli písané v maďarčine
a bulleenerčine. Množstvo
z použitých slov označujúcich ingrediencie sú dnes
neznáme a poznala ich len
hŕstka ľudí. Aj s ich pomocou sa preto podarilo recepty
preložiť do slovenčiny, vďaka
čomu môžu dodnes šikovné
gazdinky oceniť ich výnimočnosť. Práve preto vám v tomto
predvianočnom období prinášame dva pôvodné recepty
nášho mesta z tejto unikátnej
zbierky.
Red. JK, & Mgr. E. Kukurová

GUSTINE REZY

Rozpočet na prvé cesto: 250g masla, 100g
medu, ½ balíčka prášku do pečiva, 2 žĺtky, 1 PL
rumu, trocha soli, ½ balíčka vanilkového cukru,
400g hladkej múky.
Rozpočet na druhé cesto: Piškótové cesto zo 4
vajec
Postup: Zo všetkého urobíme ľahké cesto, vyvaľkáme a pečieme na bledo. Keď je napoly
upečené, potrieme ho marhuľovým lekvárom.
Zatiaľ pripravíme zo 4 vajec piškótové cesto
a natrieme na marmeládu. Vrch posypeme posekanými lieskovcami. Pečieme na miernom
ohni, upečené posypeme práškovým cukrom
a krájame na štvorčeky.

MEDOVO HRIATÔ

Rozpočet: 100g kryštálového cukru, 1dcl vody,
kúsok celej škorice, 5 voňavých klinčekov, kôru
z jedného citrónu, 1 bal vanilky, 4 zrnká nového korenia, ½ kg medu, 6 dcl liehu.
Postup: Cukor upálime, pridáme vodu, škoricu,
klinčeky, kôru z citróna, vanilkový cukor a korenie. Varíme ¼ hodiny. Pridáme med, necháme
prejsť varom a penu zbierame. Do vychladnutého vmiešame lieh a všetko precedíme.

