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Distribúcia zdarma

Toto číslo, ktoré sa Vám dostáva do rúk je spracované po zasadnutí obecného
zastupiteľstva, ktoré sa konalo 24.8.2010 s nasledovným programom:
1. Otvorenie, určenie overovateľov zápisnice
2. Kontrola plnenia uznesení zo zasadnutia obecného zastupiteľstva konaného
29.06.2010
3. Správa o plnení rozpočtu Dobroč za I. polrok 2010
4. Voľba hlavného kontrolóra obce Dobroč
5. Rôzne
6. Interpelácia poslancov
7. Záver



Voľba hlavného kontrolóra obce Dobroč

V zákone o obecnom zriadení č. 396/1990 Zb. a následných novelách je samostatne
definovaná funkcia hlavného kontrolóra. V zmysle §18a odst.5 hlavného kontrolóra volí
obecné zastupiteľstvo na dobu 6 rokov.
Keďţe výkon funkcie doterajšej hlavnej kontrolórky p. Heleny Ambrošovej končil
31.8.2010, obecné zstupiteľstvo na svojom zasadnutí dňa 29.6.2010 vyhlásilo voľbu nového
kontrolóra obce. Do výberového konania sa v uvedenom termíne prihlásili traja uchádzači, z
ktorých poslanci na základe predloţených dokladov a osobného pohovoru zvolili za nového
kontrolóra obce Ing. Alexandru Vranovú. Svoju funkciu začala vykonávať od 1.septembra
2010. Aj touto cestou si dovoľujeme poďakovať doterajšej pani kontrolórke za kvalitne a
profesionálne vykonávanú prácu a takisto aj za osobný a priateľský prístup počas spolupráce
v uplynulých rokoch . Ešte raz srdečná vďaka!


zápisnica zo zasadnutia OZ je k nahliadnutiu na obecnom úrade
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Čo povedal starosta

Váţení občania,
V uplynulých dňoch vykonali pracovníci Obvodného úradu ţivotného prostredia v Lučenci,
na základe písomného podnetu jedného z našich občanov, kontrolu likvidovania komunálneho
odpadu z vašich domácností. Táto bola cielene zameraná na lokalitu „ Gálovo záhumnie“
(za záhradami p. Mahúta, p. Grexu a pani Folkovej). Na toto miesto naši spoluobčania,
vykonávajúci stavebné úpravy svojich príbytkov, vyváţali stavebný odpad. Tento odpad je
pre ţivotné prostredie v podstate neškodný, avšak na jeho likvidáciu je potrebný vývoz na
legálnu skládku v Lučenci alebo v Brezničke. Niektorí nedisciplinovaní občania do tejto
lokality začali vyváţať komunálny odpad. Je to pre mňa nepochopiteľné, pretoţe kaţdý z nás
platí poplatok za likvidáciu odpadu. Stačí teda len oznámiť na Obecnom úrade, alebo mne
osobne, a o váš odpad sa postarajú pracovníci Podniku sluţieb a výroby, legálne ho
zlikvidujú.
Pisateľovi podnetu odkazujem, ţe spôsob opisovania, oznamovania a udávania praktizujú len
ľudia bez charakteru. Takí, ktorí sa boja povedať pravdu priamo do očí. Keby bol tento
podnet adresovaný obecnému úradu, mohol byť vyriešený na obecnom zastupiteľstve. Vyhli
by sme sa tak prípadným sankciám a peniaze z obecného rozpočtu vyuţili efektívnejšie.
Záverom Vás, váţení občania ţiadam, nelikvidujte svoj odpad vyváţaním do prírody v okolí
obce. Radšej príďte, zavolajte, poprípade odkáţte po susedovi a pracovníci Podniku vám ho
odvezú. Firma Brantner, s ktorou máme zmluvný vzťah, zlikviduje akýkoľvek odpad.

Ján Krnáč
starosta obce
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z histórie

Významné osobnosti obce:
PAVOL ŠVEHLA (nar.13.11.1813 v Rimavskej Bani- zomrel 12.4.1880 v Dobroči)
Pochádzal z učiteľskej rodiny. Po skončení štúdia na bratislavskom lýceu (1836) bol za čas
profesorom v kalvínskom gymnáziu v Lučenci a od roku 1839 aţ do smrti evanjelickým farárom
v Dobroči. Ako študent bol členom Spoločnosti česko-slovanskej a v jej rámci za začal literárne
prejavovať. Písal balady a romance, z ktorých dve, „Asan Aga a Laura“, „Sňatek pod hrobem“, sa
dostali do zborník Plody (1836). Ďalšie štyri (romance), známe iba podľa názvov (Tret za vinu,
Znečka, Drotář, Sníček) poslal do almanachu Zora, ale tam nevyšli. Jeho básne boli uţ len dozvukom
rokokovej poézie, poznačenej školskou klasicistickou výchovou, ale bez básnického vzletu. Rukopisná
báseň „Hádka“(1835) sa pokladá za moţný impulz pre Sládkoviča na vytvorenie desaťveršovej strofy
Maríny. Neskôr sa literárne odmlčal.

IVAN KUSÝ, PhDr., DrCs. (nar. 6.4.1921 Dobroč) – literárny kritik a historik. Narodil sa
v rodine evanjelického farára. Absolvoval FF UK v Bratislave, pracoval ako vedecký pracovník MS
v Martine. V rokoch 1957-1970 riaditeľ literárno-vedného ústavu SAV. Ako literárny kritik si všímal
predovšetkým nové ideové a umelecké tendencie v prozaickej tvorbe. Napísal desiatky kultúrnopolitických, článkov a doslovov. Ťaţisko jeho práce spočíva v oblasti literárno-historického výskumu.
Z realistických prozaikov najviac pozornosti venoval Timrave, publikoval o jej tvorbe niekoľko štúdií,
pripravil na vydanie jej dielo, bol redaktorom zborníka štúdií a spomienok na ňu, vydal jaj
korešpondenciu so Šoltésovou. Je spoluautorom diela „Dejiny slovenskej literatúry“.

DUŠAN POLIAČIK (nar. 11.2.1955 Dobroč), olympionik – vzpierač. Na Olympijských hrách v
Moskve v r. 1980 v hmotnosti do 82 kg získal bronzovú medailu. Na majstrovstvách sveta 1980
druhý, v nadhode tretí, v roku 1979 a 1981 v dvojboji tretí a v nadhode 2. miesto. Od roku 1983 ţije v
Nemecku.

ONDREJ PAVLÍK (nar. 1.4.1916 Zvol.Slatina) PhDr., Prof., Dr.Sc., akademik ČSAV, štúdium na
Filozofickej fakulte UK v Bratislave, absolvoval v roku 1942. V rokoch 1936 aţ 1944 pôsobil ako
učiteľ v Dobroči – Diel. V roku 1945 bol námestníkom povereníka školstva. Autor početných
publikácií a štúdií. Nositeľ Štátnej ceny za pedagogiku, Rádu SNP I. Triedy, Čs. Vojenského kríţa,
vyznamenaný medailou J.A. Komenského.
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kultúra

„Dobročská hostina“
Prvý septembrový víkend sa v našej obci uskutočnila „Dobročská hostina“ , kedy si
kaţdoročne pripomíname prvú písomnú zmienku o našej obci. Zároveň je to aj cirkevný sviatok, kedy
si veriaci pripomínajú vysvätenie kostola a aj fary.
Duchovnú stránku osláv mohli veriaci precítiť na slávnostných sluţbách boţích , ktoré vykonal
zborový kaplán Mgr. Boţeník.
Obidva tieto sviatky si uţ tradične spájame do jedného víkendu, kedy obecný úrad pripraví nejaké
kultúrne akcie. Na tohotoročnú „hostinu“ to bola v sobotu tanečná zábava, kde do tanca hrala skupina
YAMA. V nedeľu popoludní potešila všetkých svojim vystúpením „Repete – návraty“ dvojica – p.
Lýdia Volejníčková a Martin Jakubec. V ich pribliţne deväťdesiatminútovom vystúpení odzneli
repeťácke pesničky a sála si pospevovala spolu s nimi. Všetci, ktorí sa na vystúpení zúčastnili boli
podľa dĺţky a intenzity potlesku určite spokojní. Malou zaujímavosťou učite je fakt, ţe p.
Volejničková má u nás dve bývalé spoluţiačky – Vierku Levickú a Ţelku Berackovú.
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ZŠ a MŠ Dobroč

Prázdniny ubehli ako voda a znova nám začala škola.
Základnú školu tento rok navštevuje: jeden prváčik, traja druháčikovia, jeden tretiak a šesť
štvrtákov – spolu jedenásť detí.
V novom školskom roku nastali určité zmeny v pedagogickom zbore. Keďţe zastupujúci
riaditeľ Mgr. Polomský odišiel učiť do Lučenca, na jeho miesto nastúpila Mgr. Mária
Furtáková, ktorá naďalej zastupuje p. riaditeľku Marcelu Tóthovú (tá je na materskej
dovolenke). Školský klub detí – druţinu vedie p. vychovávateľka Valéria Dalmadyová. Medzi
pedagógov patria ešte: Mgr. Milica Boţeníková, ktorá vyučuje cudzí jazyk, Mgr. Ivan
Boţeník – vyučuje evanjelické náboţenstvo a ThDr.Ján Mihok – vyučuje katolícke
náboţenstvo.
Materská škola tento rok privítala pätnásť detí. Tam sa pedagógovia nemenili- naďalej
zostáva p. riaditeľka Zdenka Karlíková a p. učiteľka Katarína Karmanová.

inzercia

Inzercia
Predám nasledovné druhy nábytku: cena dohodou
3dielna skriňa- orech
2dielna skriňa- orech

sekretár- orech
kovovú posteľ- zachovalú
kuchynský kredenc
veľká komoda so zásuvkami
(Jozef Ondrej, Dobroč 201)

DOBROČAN september 2010

 18.9.2010 – v sobotu od 7.00 - 22.00 hod. sa uskutoční

oznamy

REFERENDUM

miestnosti na hlasovanie sú určené nasledovne:
pre občanov v dedine – jedáleň Klubu dôchodcov
pre občanov osady Brestina, M.Dolina, V.Dolina – MKS na Brestinej
 Otázky sú nasledovné:
 Súhlasíte s tým, aby Národná rada Slovenskej republiky zákonom zrušila povinnosť fyzických
osôb a právnických osôb platiť úhradu za sluţby verejnosti poskytované Slovenskou
televíziou a Slovenským rozhlasom?
 Súhlasíte s tým, aby NRSR zákonom rozšírila moţnosť prejednať konanie poslanca NRSR
ako priestupok na všetky priestupky podľa zákona o priestupkoch?
 Súhlasíte s tým, aby NRSR ústavným zákonom zníţila počet poslancov NRSR na 100
s účinnosťou od nasledujúceho volebného obdobia?
 Súhlasíte s tým, aby NRSR zákonom ustanovila, ţe orgány verejnej moci môţu obstarávať
osobné motorové vozidlá s obstarávacou cenou maximálne 40 000 eur?
 Súhlasíte s tým, aby NRSR ustanovila moţnosť voliť poslancov NRSR a poslancov
Európskeho parlamentu prostredníctvom internetu?
 Súhlasíte s tým, aby NRSR zákonom vyňala osoby poverené výkonom verejnej moci
z moţnosti uplatniť právo na odpoveď podľa tlačového zákona?

 Občianske zdruţenie Diakonie Broumov, nezisková organizácia poskytujúca sociálne

sluţby pre občanov na okraji spoločnosti,
VYHLASUJE ZBIERKU POUŢITÉHO OBLEČENIA:


Letného a zimného oblečenia /dámske, pánske, detské/



Posteľnú bielizeň, plachty, uteráky, utierky, záclony



Látky /minimálne 1m2 , prosíme, nedávajte odrezky a zvyšky látok/



Domáce potreby- kuchynský riad, poháre- všetko nepoškodené



Perie, páperové a vatové prikrývky, vankúše, deky, spacie vaky



Akúkoľvek nepoškodenú obuv



Hračky

 Tento tovar môţete priniesť v čase od 1.9- 30.9.2010, v pracovných dňoch od 13.00-16.00
hod., do predajne Rozličného tovaru v Dobroči – p. Ildiko Mišíková.
 Veci by mali byť zabalené do igelitových vriec alebo kartónových krabíc, aby sa pri
odvoze a manipulácii nepoškodili.

ODPADY!!!
Dovoľujeme si upozorniť občanov na dôslednejšiu separáciu hlavne pri plastoch, nakoľko kontrolou
sa zistilo, ţe vo vreciach na plasty sa nachádza aj rôzny iný odpad. V prípade takéhoto znečistenia sa
plasty musia dotrieďovať ručne a túto prácu budeme musieť firme na likvidáciu odpadu zaplatiť z
obecných peňazí navyše.
Ďakujeme za pochopenie.

METODICKÝ POKYN SEPAROVANÉHO ZBERU PLASTOV A KOVOVÝCH
OBALOV:

1. Do ţltých kontajnerov a ţltých vriec MÔŢEME zbierať:
- PET fľaše : plastové obaly z nápojov
- Zmiešané plasty: - plastové fľaše od jedlých olejov, plastové fľaše z čistiacich prostriedkov
( kuchyňa – Jar,Pur) , plastové fľaše z umývacích prostriedkov (kúpelňa – aviváţe, šampóny),
obalové fólie
- Viacvrstvové kombinované obaly: iba čisté tetrapacky od mlieka a dţúsov

- kovové obaly: alumíniové plechovky od piva a nealko nápojov

2. Do ţltých kontajnerov a ţltých vriec NEMÔŢEME zbierať:
Plastové obaly od pohonných a mazacích hmôt – motorového oleja, kyselín, lúhov, a iných
škodlivých a nebezpečných látok, konzervy s obsahom zvyškov potravín, znečistené plastové
obaly od chemikálií a farieb, plastové obaly od lepidiel, plastové obaly od farieb, molitan,
linoleum, guma
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Cirkevný zbor ECAV

Cirkevný zbor Evanjelickej cirkvi a. v. na Slovensku v Dobroči
Úvodom tohto príspevku zo života a diania cirkevného zboru chceme Vás všetkých milí čitatelia čo
najsrdečnejšie pozdraviť a po skončení „letného odpočinku“ Vám všetkým do ďalších dní ale i nového školského
roku zaželať veľa Božieho požehnania. Lebo bez Božieho požehnania by sa nič nebolo zdarilo tak ako to Pán Boh
chce, alebo že by sa niečo zlé na dobré obrátilo iba tak, samé od seba.
Veď my si práve aj po tieto dni budeme práve toto Božie požehnanie pripomínať, keď Slovom Božím
a modlitbou, naši predkovia vyhradili a posvätili priestor v obci, ktorý má patriť Bohu. Náš chrám Boží je práve
to sväté miesto, kde môžeme i my svoje životy posvätiť práve modlitbou a Božím slovom, aby sa aj v našom
živote mohlo všeličo zdariť, alebo zo zlého na dobré obrátiť. To je ten svätý chrám Boží, ktorého pamiatku
posvätenia si v nedeľu 5. septembra slávnostnými službami Božími budeme pripomínať.
Tento kostol je postavený pre nás ľudí, aby sme v ňom mohli aj my rásť vo viere a spolu prekonávať
nástrahy doby, nebezpečenstvá spoločnosti, učiť sa pomáhať ľuďom bezradným a zúfalým a nakoniec i sebe
navzájom na základe príkladu Pána Ježiša Krista. Preto i naša cirkev vyhlásila zbierku na pomoc ľuďom
postihnutých povodňami a katastrofami. Náš cirkevný zbor sa do tejto zbierky úspešne zapojil a veriaci z Píly, z
Divína z Mýtnej, z Dobroče, z Kotmanovej prispeli spolu 355 eur. Tieto finančné prostriedky budú poskytnuté
členov ECAV na Slovensku, ktorý prišli o domy, majetky atď.
Do ďalších dní si prajeme a dúfame, že náš cirkevný zbor bude pomocou i všetkým Vám čitateľom.
Lebo cirkev ľuďom nechce byť na obtiaž, ale skrze vieru v Božie slovo a modlitbu , chce byť pomocou
a záchranou v každom čase, oporou v náročných situáciách, a životným smerovaním v budovaní a rozhojňovaní
kráľovstva Božieho.
Zažili sme cez leto
Detský a dorastový biblický tábor v Kokave nad Rimavicou. Od 19. – 23. júla sa na Chate Hámor stretlo
okolo 60 detí a konfirmandov z Novohradského seniorátu ECAV, ktorí strávili spolu jeden celý týždeň
sprevádzaný čítaním z biblie, detskými výkladmi a piesňami, hrami, túrami, športom a prechádzkami. Z nášho
cirkevného zboru sa zúčastnilo na tábore 7 detí z detskej besiedky.

Od 8.-12. augusta sa 4 mladí z nášho cirkevného zboru
zúčastnili aj mládežníckeho tábora neďaleko Štiavnických
hôr v Jabloňovciach. Túra na Počúvadlo zmorila každého,
ale príjemne osvieženie v chladnom prírodnom jazere
bolo načerpaním síl pred cestou späť. Kroky k Bohu
o ktorých sme sa spolu rozprávali nás posunuli ďalej
nielen vo viere, ale i v budovaní priateľstiev v rámci
fungujúcich mládeží v Novohradskom senioráte.

V dňoch od 16.-20. augusta sa konal English
CAMP pod vlekom na Línií v Kokave nad
Rimavicou. Šiesti americký priatelia z evanjelickej
cirkvi
Lutheran Church Missouri Synod
Clevelandu zo štátu OHIO pomohli mladým
zlepšiť sa v komunikácií a zlomiť bariéru „nebáť
sa rozprávať“ o všetkom po anglicky. Zaujímavý
týždeň plný rozhovorov, štúdia Božieho slova
očami mladých, workshopov, hier prežili i 3
členovia nášho cirkevného zboru.

Opravujeme farský úrad!
V našom cirkevnom zbore prebiehajú aj
rekonštrukčné práce. Už teraz ďakujeme všetkým
ochotným pracovníkom a dobrovoľníkom, lebo bez
ich pomoci by nás to stálo množstvo energie,
prostriedkov a času. Ak by niekto z Vás chcel
priložiť pomocnú ruku k dielu môže sa informovať
na farskom úrade. Najväčšou výzvou bude pre nás
azda úprava porastov pred farským úradom.
Modlíme sa za dostatok síl a trpezlivosti, ďalších
pracovníkov a možných prostriedkov, aby toto
dielo nemalo len charakter opravných prác, ale
aby slúžilo všetkým k schádzaniu sa pri Božom
slove a modlitbe od detí až po nemocných a nevládnych.

Až do adventného času náš cirkevný zbor pre Vás po dokončení rekonštrukčných prác na farskom úrade
s Božou pomocou pripravuje a každého srdečne pozýva:

v sobotu stretnutia detskej besiedky, stretnutia mládeže; svoje dietky môžete prihlásiť aj na konfirmačnú
výučbu; počas týždňa biblické hodiny s diskusiami a tematické večery pre dospelých, modlitebné dni,
príležitostné premietanie filmov, stretnutia spoločenstva evanjelických žien, stretnutia zborového spevokolu,
stretnutia mužov a iné plánované aktivity.
To všetko s prianím a s nádejou ako čítame 2. liste apoštola Pavla Korinstským vo verši 15: „Veď všetko toto
deje sa pre vás, aby rozhojnená milosť rozmnožila vďačnosť čím viacerých na slávu Božiu.“ Amen.

Mgr.Ivan Boženík
zborový kaplán

DOBROČAN september 2010

Vtipy

Idú dve kostry na motorke.
Jedna sa pýta druhej:,,Ty počuj,načo si so sebou brala náhrobný kameň?´´
,,Pre istotu,nechcem chodiť len tak,bez dokladov.´´

x


Prečo si dal výpoveď z tej továrne na výbušniny?
- Boli to takí škrobi! Po poslednom výbuchu, mi strhli z výplaty čas, ktorý som strávil vo
vzduchu...

x
- Pán doktor, urobte niečo s mojou ženou - hovorí manžel psychiatrovi. Už to takto ďalej nemôže ísť!
Tá bláznivá ženská chová v byte dvanásť mačiek! Viete si predstaviť ten smrad?
- A prečo neotvoríte okná?
- Čože? Aby mi vyletel môj kŕdeľ holubov?

x
Viete, aký je rozdiel medzi mužom a ženou?
Žena chce veľa od jedného muža, ale muž chce jedno od veľa žien!

x
Ako vyzerá inteligentný človek v Amerike?
Ako turista.

x
Pri ceste stopuje smrtka a zastaví jej chlapík na kabriolete:
- Kam to bude, tetuška?
- Áááále, synak, len tuto pol kilometra do jednej ostrej zákruty.

x
Viete, komu sa môžete zdôveriť so svojim najväčším tajomstvom?
Klamárovi, lebo aj keď to niekomu povie, nik mu neuverí.

x
Perly zo žiackej knižky:
- Pozerá sa na mňa cez zväčšovacie sklo a hovorí, že som tlstá...
- Bil spolužiaka a keď som ho uvidela, tvrdil, že ho len vychováva...

x
Rodičia majú dve deti - dvojičky. Jedno riadneho pesimistu a druhé veľkého optimistu. Na narodeniny
chcú rodičia deti vyskúšať. Pesimistovi vykúpia obchod z hračkami a optimistovi dovezú do izby fúru
konského hnoja. Z izby pesimistu sa ozýva plač.
- Toľko darčekov, všetci mi budú závidieť, hračky sa budú kaziť a bateriek koľko ide do nich.
Z izby optimistu sa ozýva smiech. Keď prídu do izby, optimista sa prehŕňa v hnojí a vraví:
- Toľko hnoja, tu musí byť niekde koník

