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... prešli sme ďalším rokom
Vážení Dobšinčania, opäť prešiel veľmi rýchlo ďalší rok. Je potrebné zamyslieť sa aký bol, či
úspešný, alebo ako sa povie: “Len
prešiel“. Každý rok je niečím výnimočný, niečím jedinečný, alebo
skrátka sa v ňom udialo niečo, čo si
zapamätáme. Rok 2017 hodnotím

Vinš
Vážení čitatelia!
V roku 2018 Vám želáme
pokoj, lásku, vnútornú silu, pokoru a šťastie.
No predovšetkým Vám želáme pevné zdravie, ktoré je potrebné pri plnení Vašich snov a
objavovaní zázrakov v sebe i
vôkol seba.
Nech otvorené srdce a vedomá myseľ Vás sprevádzajú po
celý rok na ceste domov.
Redakcia DN

pre naše mesto ako úspešný. Samozrejme, všetci sme stále v očakávaní
čo nové, lepšie sa udeje. Nie vždy
všetko ide “rýchlosťou“, ako by sme
si priali. Nie všetko sa dá zariadiť zo
dňa na deň. Veľa vecí záleží od veľkého množstva okolností, z ktorých
často veľkú časť nevieme ovplyvniť.
Vo väčšine prípadov mesto nie je
tým “zabrzdeným vagónom vo vlakovej súprave“. Osobne som rád, že
sa nám darí záležitosti riešiť, aj keď
nie tou spomínanou rýchlosťou,
akou by sme chceli, no skutočnosti
hovoria o tom, že napredujeme a robíme krok po kroku k lepšiemu. Rok
2017 sme avizovali ako rok výstavieb. Najviac očakávanými zmenami sú opravy našich mestských
komunikácií a chodníkov. Mrzí ma,
že sme nestihli kompletne zrekonštruovať Novú ulicu, no odvod dažďovej vody sa ukázal ako väčší
problém, ktorý bolo potrebné vyriešiť. Bolo by nezmyselné zrekonštruovať cestu a čakať, či to bude
fungovať. Ku kvalitnej práci predsa
potrebujeme mať akú takú istotu, že

to bude v poriadku, aj keď 100% istota nie je nikdy, čo každý určite
chápe. Nová ulica bude s najväčšou
pravdepodobnosťou zrekonštruovaná do konca leta 2018 a súčasťou
týchto prác je aj vyrovnanie a spevnenie povrchu viacúčelového športoviska na sídlisku Rozkvet
(klziska), čo je odpoveďou na
otázku: „Kedy bude nové klzisko?“.
Teší ma, že sa podarilo dať do poriadku aspoň Rybársku ulicu, ktorá
je takou prvou lastovičkou a vzorom, že sa to dá, že sa na tom pracuje tak, aby bol výsledok kvalitný a
k spokojnosti občanov. Samozrejme, s komunikáciami sa bude
pokračovať prioritne podľa možností. Celkový harmonogram predpokladaných rekonštrukčných prác
na všetkých uliciach v meste bude
zverejnený. V sociálnej oblasti sme
tak isto pokročili a výstavba nízko
štandardných nájomných bytov je v
plnom prúde. Očakávali sme začiatok výstavby materskej školy, žiaľ
stihli sme sa dopracovať len k verejnému obstarávaniu a reálne vý-

stavba prebehne v roku 2018. Výstavba štandardných nájomných
bytov pri futbalovom štadióne je v
štádiu odovzdávania staveniska,
ktoré je potrebné pripraviť tak, aby
sa mohlo začať stavať. Niekoľko desaťročí sa na toto miesto zhromažďoval rôzny “materiál“, ja si to
dovolím nazvať skládkou. Táto „činnosť“ nás samozrejme dobehla a je
bezpredmetné hľadať vinníka,
skrátka je to potrebné vypratať. Veľkým očakávaním je často spomínaný projekt: Centrum zdravotnej
starostlivosti, ktorý by zlepšil situáciu nielen v meste, ale aj v spádovej
oblasti. Aj v tomto obore ostal nejaký ten „vagón“ zabrzdený na celý
rok. Celá táto myšlienka prešla z
VÚC pod Ministerstvo zdravotníctva a konečne sa začalo niečo
hýbať, tak nám ostáva pevne veriť,
že tento projekt sa stane realitou,
keďže mesto je na to pripravené.
Ďalšou témou je Akčný plán okresu
Rožňava. Tento by som z mojej
strany nazval dosť veľkým sklamapokračovanie str. 6
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Dotácia z FPU

MESTSKÁ
POLÍCIA
INFORMUJE
V roku 2017 podala Mestská
knižnica v Dobšinej žiadosť o poskytnutie dotácie v rámci dotačného systému Fondu na podporu
umenia – akvizícia knižného
fondu. Z pridelenej dotácie a zo
spoluúčasti zriaďovateľa knižnice,
ktorým je Mesto Dobšiná, bolo zakúpených 338 kníh, ktoré rozšírili
knižničný fond na oddelení beletrie, detskej i náučnej literatúry.
Projekt Mestskej knižnice v Dobšinej z verejných zdrojov podporil
Fond na podporu umenia.

Anna Macková
vedúca oddelenia
kultúry a športu

Správca miestnych daní
a poplatku upozorňuje
Správca miestnych daní a poplatku upozorňuje občanov na povinnosti vyplývajúce z platného
Všeobecne záväzného nariadenia o
miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a
drobné
stavebné
odpady
č.156/2016 v súlade so zákonom
č.582/2004 Z. z. o miestnych daniach a poplatku:
Daň z nehnuteľností:
Daňovník, ktorý má nárok na
zníženie dane z nehnuteľností,
musí tento nárok uplatniť v priznaní alebo v čiastkovom priznaní
na to zdaňovacie obdobie, na ktoré
mu prvýkrát vzniká nárok na zníženie, najneskôr v lehote do 31. januára príslušného zdaňovacieho
obdobia, inak nárok na príslušné
zdaňovacie obdobie zaniká. Priznanie, alebo čiastkové priznanie k
dani z nehnuteľností je povinný
podať príslušnému správcovi dane
do 31. januára 2018 ten daňovník,
ktorý sa stal vlastníkom, správcom,
nájomcom alebo užívateľom novej
nehnuteľnosti, alebo mu zaniklo
vlastníctvo, správa, nájom alebo
užívanie nehnuteľnosti a tiež, ak
došlo k zmene druhu alebo výmery
pozemku, účelu využitia stavby,
bytu alebo nebytového priestoru, v

období do 31.12.2017.
Ak v priebehu zdaňovacieho
obdobia daňovník nadobudne nehnuteľnosť vydražením alebo dedením, je povinný podať priznanie
alebo čiastkové priznanie k dani z
nehnuteľností do 30 dní od vzniku
daňovej povinnosti (v prípade dedenia do 30 dní odo dňa nadobudnutia právoplatnosti osvedčenia o
dedičstve).
Daň za psa:
Ak v priebehu zdaňovacieho
obdobia vznikne alebo zanikne daňová povinnosť k dani za psa, je daňovník povinný podať čiastkové
priznanie k dani za psa najneskôr
do 30 dní odo dňa vzniku alebo zániku daňovej povinnosti.
Daň za užívanie
verejného priestranstva:
Daňovník dane za užívanie verejného priestranstva je povinný
oznámiť svoj zámer osobitného
užívania verejného priestranstva
správcovi dane najneskôr v deň
vzniku daňovej povinnosti.
Poplatok za komunálne
odpady:
Poplatník poplatku za komunálne odpady je povinný v lehote do
30 dní oznámiť obci vznik, zánik a
zmenu skutočností rozhodujúcich

na vyrubenie poplatku.
Mesto zaviedlo povinne pre
právnické osoby a fyzické osoby podnikateľov množstvový zber komunálneho odpadu. V súvislosti s
tým sú všetky právnické osoby a fyzické osoby – podnikatelia povinné
používať na množstvový zber komunálnych odpadov typizované
110, 120 alebo 1100 litrové zberné
nádoby viditeľne označené názvom
poplatníka alebo prevádzky.
Poplatníci, ktorí si chcú uplatniť
nárok na zníženie poplatku za komunálne odpady z dôvodu štúdia
alebo zamestnania, sú povinní podklady predložiť do 30 dní od začiatku zdaňovacieho obdobia, teda
do 30. januára. Dátum vystavenia
dokladu musí byť zhodný so zdaňovacím obdobím, na ktoré si poplatník uplatňuje nárok na zníženie, to
znamená, že doklady musia byť vyhotovené s dátumom január 2018.
V zmysle § 155 Daňového poriadku správca dane uloží pokutu
za správny delikt, ktorého sa dopustí ten, kto nepodá daňové priznanie alebo si nesplní oznamovaciu povinnosť v ustanovenej
lehote.
Ing. Viera Heršková
Mgr. Erika Polgáriová

december 2017
4.12.2017 v čase o 13:00 hod. hliadka MsP
začula nad sídliskom na Zimnej ulici búchanie
petárd. Na mieste boli zistení traja maloletí
vo veku 12 a 10, ktorí si cestu zo školy domov
krátili hádzaním petárd po ulici. Hliadka im
ich hlučnú zábavku ukončila, ako uviedli petardy dostali od staršieho kamaráta jedného z
nich. Nakoľko sa jednalo o maloleté osoby,
bolo im takého konanie zakázané a prípad
bol odložený.
4.12.2017 o 18:45 hod. na základe dožiadania bolo vykonané preverenie udalosti, spoločne s hliadkou OOPZ na Hronskej ulici, kde
občan prostredníctvom núdzovej linky 158
nahlásil bitku v rodinnom dome. Na mieste
bolo zistené, že došlo k napadnutiu medzi susedmi vo dvore, kde 38 ročný dal facku o dva
roky mladšiemu susedovi, údajne preto, že
mal roztrhať tričko jeho manželke. Prípad bol
riešený za porušovanie občianskeho spolunažívania. Po odchode hliadok v priebehu 15
min. bolo opätovne nahlásené na 158, že na
uvedenej adrese sa bijú so sekerami. Hliadky
po príchode na miesto zistili, že na núdzovú
linku teraz volal druhý sused, ktorého mal napadnúť ten, ktorému dal facku a to vraj so sekerou, čo on samozrejme popieral.
Samozrejme, že občania bývajúci vo dvore,
boli svorne všetci opití. Vyvrcholením večera
bola tretia asistencia hliadok a to k výjazdu
RZP na uvedenú adresu, kde nevlastný 50
ročný otec jedného z prítomných, pravdepodobne unavený množstvom vypitého alkoholu spadol v dome a krvácal z nosa.
Odmietal ošetrenie a napádal člena posádky
RZP. Nakoniec prevoz do RV musel byť za asistencie policajta. Prípad realizuje Polícia.
6.12.2017 o 8:00 hod. nahlásil občan z Dobšinej, že mu deň predtým na zaparkované auto
spadol sneh. Uviedol, že svoje vozidlo mal zaparkované na Jarkovej ulici za zastávkou,
hneď pri budove, kde sa mu zo strechy budovy zosunul sneh a poškodil mu strechu vozidla. Hliadka urobila ohliadku na mieste a
keďže v danom prípade sa jedná o škodovú
udalosť, poškodený bol odkázaný na občiansko-právne konanie, vo veci náhrady
škody na majiteľa budovy.
7.12.2017 o 17:15 hod. nahlásila predavačka
z obchodu na námestí krádež v predajni.
Hliadka na mieste zistila 37 ročného občana z
Dobšinej, známu firmu, ktorý si chcel doplniť
chýbajúci deficit alkoholu, tak sa vybral do
predajne. Nie za účelom si alkohol kúpiť, ale
si zaobstarať zadarmo, tak si pod odev ukryl
½ l fľašu borovičky, no tak nešikovne, že ho
pritom prichytila predavačka. Keďže u menovaného to nebola prvá krádež a za obdobné
pokračovaniena str.3
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Povinnosti majú aj
majitelia nehnuteľností
Oficiálne zimná údržba vo väčšine miest začína od 15. novembra a
končí 31. marcom. Všetko samozrejme ovplyvňujú podmienky počasia a neraz sa v našej oblasti stalo, že
sneh pracovníci Podniku služieb pluhovali aj v polovici apríla. Mesto Dobšiná je rozdelené na viacero zón. Prvá
zóna je tá, ktorá je pre obyvateľov najviac potrebná a nachádza sa v nej centrum, hlavná ulica, samozrejme
komunikácie pri školách, obchodoch
a zdravotnom stredisku. Druhou
zónou sú priľahlé ulice a treťou zónou
sú lokality mimo mesta. Dodajme, že
Dobšiná má dovedna viac ako 24 km
mestských komunikácií vo svojej
správe.
Treba pripomenúť aj to, že nie
všetky povinnosti za stav najmä chodníkov v zime nesie mesto, aj keď častá
kritika od obyvateľov spadá práve na
jeho plecia. Povinnosťou majiteľov
budov, či prevádzok je od roku 1984
dodnes okrem odhrabávania snehu a
odstraňovania poľadovice, zamedziť

MESTSKÁ
POLÍCIA
INFORMUJE
dokončenie zo str. 2
skutky už mal podmienku, pre podozrenie z
trestného činu bol prípad odovzdaný Polícii
na riešenie.

aj padaniu snehu a ľadu zo striech. V
prípade, že sa niektorí z vlastníkov
dlhodobo nestará o priechodnosť a
bezpečie chodníkov pred svojou nehnuteľnosťou, mestská polícia ich
môže vyzvať, aby tak urobili. Majiteľ
priľahlej nehnuteľnosti taktiež priamo
zodpovedá za prípadné ujmy a škody
na zdraví a majetku.
O stav komunikácií na území
mesta Dobšiná sa stará Podnik služieb, ktorý podľa vyjadrení má v sú-

časnosti vo svojom areáli 150 ton
štrku a 10 ton posypovej soli. Stavy
jednotlivých materiálov dopĺňa
podľa aktuálnych údržbových požiadaviek. V starostlivosti o verejné
priestranstvá vypomáhajú počas
zimného obdobia aj pracovníci
VPP. Takto sa v meste o údržbu
priamo na uliciach stará striedavo
okolo 80 verejnoprospešných pracovníkov.
Text & foto: Juraj Karika

Mesto Dobšiná a Mestská organizácia Slovenského zväzu
protifašistických bojovníkov vás pozývajú na

SPOMIENKOVÚ SLÁVNOSŤ
a kladenie vencov

pri príležitosti 73. výročia oslobodenia nášho mesta.

Podujatie sa uskutoční dňa 29.1.2018 o 14.00 hod.
pred budovou Mestského úradu

Mesto prijalo nové VZN
Znečisťovanie ovzdušia je nielen
miestnym, ale aj celoeurópskym či
hemisférickým problémom. Pevné
častice, oxid dusičitý a prízemný
ozón sa v súčasnosti vo všeobecnosti považujú za tri najviac znečisťujúce látky, ktoré najvýznamnejšie vplývajú na ľudské zdravie.
Dňa 13.12.2017 Mestské zastupiteľstvo mesta Dobšiná schválilo
nové (ďalšie) Všeobecne záväzné
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nariadenie č. 164/2017 o ochrane
ovzdušia pred znečisťujúcimi látkami v meste Dobšiná. Toto nariadenie sa vzťahuje na prevádzkovateľov malých zdrojov znečisťovania ovzdušia, teda na právnické
alebo fyzické osoby oprávnené na
podnikanie. Poplatok prevádzkovateľa malého zdroja sa určuje pre
každý zdroj maximálnou sumou do
výšky 663,87 € na základe oznáme-

ných údajov. Poplatok sa nevzťahuje na zdroje (lokálne kúreniská) umiestnené v bytoch,
obytných domoch, rodinných
domoch a v stavbách na individuálnu rekreáciu. Bližšie špecifiká sú zahrnuté vo vyššie
uvedenom všeobecne záväznom
nariadení, ktoré je zverejnené aj
na stránke mesta Dobšiná.
Ing. Dana Kuchárová

Deje sa niečo zaujímavé vo vašom okolí?

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

14. a 16.12.2017 v popoludňajších hodinách
boli nahlásené krádeže v obchode na námestí, kde páchatelia mali podobné chúťky
ako v predchádzajúcom prípade. V prvom prípade 23 ročný občan z Dobšinej si chcel osladiť život, tak si bez zaplatenia chcel z
predajne vyniesť 2 ks oblátky Fidorka, čo sa
mu však nepodarilo a bol prichytený predavačkou. Za tie nakoniec formou pokuty zaplatil omnoho viac, ako keby si ich kúpil. V
druhom prípade 16 ročný mladistvý ukryl pod
odev 4 ks Fidorky, ale predavačky si to všimli.
Nakoľko to u mladistvého nebol prvý prípad a
jednalo sa o podozrenie zo spáchania závažnejšieho skutku, vec bola postúpená Polícii na
riešenie. Ani v jednom prípade sa im ich
chúťky nevyplatili.
24.12.2017 o 01:00 hod. bol prostredníctvom
kamerového systému zaznamenaný pohyb na
zastávke SAD, kde neznámy občan spadol na
zem. Po príchode hliadky na miesto občan
kopal do smetného koša tam umiestneného.
Bolo zistené, že sa jedná o 28 ročného obyvateľa mesta, ktorý sa v túto skorú hodinu vracal domov zo zariadenia a na chodníku pri
zastávke spadol na zem. Zrejme si myslel, že
za to môže práve smetný kôš. Keď sa postavil
na nohy, tak začal do neho kopať. Na vine ale
nebol kôš, ale množstvo vypitého alkoholu a
tak občan za svoj mylný úsudok a neoprávnené nakopanie koša, zaplatil pokutu.
30.12.2017 o 9:00 hod. nahlásil obyvateľ
mesta, že našiel pred predajňou na ulici SNP
horský bicykel, ktorý tam zrejme musel
niekto zabudnúť. Vravel, že bicykel nechá zatiaľ v predajni. Na základe vyhodnotenia záznamu z kamerového systému, bol ako
majiteľ spoznaný 62 ročný obyvateľ mesta,
ktorému to následne oznámila hliadka a ten
si bicykel v predajni prevzal.
Michal GERGOŠ, náčelník MsP

NAVŽDY
NÁS OPUSTILI:
Ondrej Bojtár, 1. 12., vo veku 60 r.
Vladimír Kašpar, 12. 12., vo veku 63 r.
Jozef Regec, 13. 12., vo veku 83 r.
Júlia Ferková, 17. 12., vo veku 89 r.
Alena Korintušová, 22. 12., vo veku 63 r.
Irma Kačicová, 31. 12., vo veku 69 r.
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NORDIC WALKING DOBŠINÁ
Snahou zamestnancov oddelenia kultúry a športu je viesť ľudí od detí až po seniorov k pravidelným pohybovým aktivitám. Podieľať sa na spoločenskom živote obyvateľov v rámci pravidelných pohybových aktivít,
ktoré budú mať pozitívny vplyv na ich telesné, psychické ale aj sociálne schopnosti a zručnosti. Vybrali sme
šport relatívne nový, ktorý si stihol získať priaznivcov nielen v Dobšinej, ale neúnavnou prácou našich
walkerov už aj na celom Hornom Gemeri.
Čaru severskej chôdze najčastejšie prepadávajú seniori, ale aj
ľudia so sedavým zamestnaním a tí,
ktorí majú problémy s pohybovým
ústrojenstvom. Vo všeobecnosti
však platí, že Nordic walking
(NW) je pre každého. Walkeri z
Dobšinej po dvoch rokoch svojej
intenzívnej práce majú nakráčaných viac ako 400 km a sami už
cítia výsledky práce na svojom tele.
Prostredníctvom našich akcií sa
snažíme prezentovať „paličkovanie“ ako šport, ktorý je určený všetkým vekovým skupinám od detí až
po seniorov. Je to šport, ktorý spája
celé generácie.
Akcie, ktoré vytvárame, majú
trvanie od troch hodín až po celodenné výlety, počas ktorých objavujeme zaujímavé lokality Dobšinej,
Gemera ale aj Slovenska. Snažíme
sa ukázať ľuďom prostredníctvom
správnej techniky, v spojení so špeciálnym cvičením s paličkami, ako
sa dá nenútenou formou bojovať
proti civilizačným chorobám, ako
je osteoporóza, nadváha, cukrovka,
zvýšený krvný tlak, degeneratívne
ochorenia chrbtice, cievne ochorenia, Parkinson, skleróza multiplex,
Alzheimerova choroba, artróza,
nízka imunita, astma, alergia a depresia. NW pomáha tiež pri odstraňovaní porúch učenia u detí. Toto
sú všetko výskumom potvrdené
zdravotné benefity. A na čo nemôžeme zabudnúť je fakt, že tento spôsob chôdze vo výraznej miere

vylepšuje celkovú psychickú kondíciu človeka.
NW zapája do činnosti veľké
množstvo svalov a celé svalové skupiny vo vyššom než bežnom zaťažení. Túto záťaž si môže každý sám
regulovať podľa svojich možností
rýchlosťou svojej chôdze, prípadne
dĺžkou svojho kroku. Pri NW
okrem svalov nôh a rúk intenzívne
pracujú i svaly chrbta od krčnej až
po bedrovú chrbticu a taktiež
hlboké stabilizačné svaly trupu.
Na záver by sme si mohli položiť
otázku : „Čím to je, že NW je taký
úspešný?“ No asi za tým všetkým
budú tie čarovné palice. Ale nie,
skrátka pri „paličkovaní“ si musíte
osvojiť správnu techniku, čo vôbec
nie je ľahké, ale s akreditovaným inštruktorom to zvládnete aj za 6
hodín (neskúšajte techniku prostredníctvom internetu). Walkerom
so správnou technikou a všetkými
zdravotnými výhodami sa človek
stáva asi až po roku a pol.“
Týmto príspevkom by sme
chceli upozorniť na obrovský ozdravovací potenciál tohto jednoduchého celoročného, časovo a
priestorovo nenáročného športu.
Ak máte chuť na sebe pracovať a
zlepšiť svoje zdravie, tak neváhajte
a pridajte sa k nám !
Katarína Vargová
referent oddelenia kultúry a športu
mesta Dobšiná

Študenti SOŠ v Centre odborného
vzdelávania v Košiciach
Žiaci SOŠ, Zimná 96 Dobšiná prvého a druhého ročníka
učebného odboru strojný mechanik sa dňa 11.12.2017 spolu s odbornými učiteľmi zúčastnili
školenia, ktoré organizuje Centrum odborného vzdelávania pri
SOŠ, Kukučínova 23, Košice.
Školiteľom bol zástupca firmy
John Guest. Sortiment firmy zahŕňa systémy pre sanitárnu techniku a vykurovanie vrátane
pripojenia do okruhu s tepelným

čerpadlom. Sú to nové trendy vo
vodoinštalácii, ktoré v učebniciach vo veľkej miere nie sú obsiahnuté. Pre naše učebné
odbory sú vítané formy vzdelávania, kde je možnosť vidieť aj praktické ukážky. Týchto foriem
vzdelávania sa zúčastňujeme už
niekoľko rokov. Školenia v Centre
odborného vzdelávania v Košiciach sú pre našich žiakov prínosom, lebo zvyšujú odbornosť.
Ing. Erika Husárová
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Vyhodnotenie súťaže:
„Vianočné inšpirácie“
V závere minulého roka
Mesto Dobšiná v spolupráci s komisiou kultúry
vyhlásilo už tradičnú súťaž
„Vianočné inšpirácie“ o

najkrajšiu vianočnú výzdobu. Mnohí obyvatelia a
organizácie nám svojou
nápaditou výzdobou spríjemnili sviatočnú atmos-

Víťazmi súťaže sa stali:

I. KATEGÓRIA: RODINNÉ DOMY
1. miesto: Pamula Peter, Turecká 48
2. miesto: Čuchranová Zuzana, P.J.Šafárika
3. miesto: Husárová Dana, Skalná 890

II. KATEGÓRIA:
VÝKLADY (BUDOVY) MIESTNYCH PREVÁDZOK,
ŠKÔL, INŠTITÚCIÍ
1. miesto: Pizzéria u Eda – Renáta Csobádiová
2. miesto: Centrum voľného času DaM
3. miesto: Komunitné centrum – Nová ulica

féru v našom meste. Súťažilo sa v dvoch kategóriách
– I. rodinné domy, II. výklady a budovy miestnych
prevádzok, škôl a inštitúcií. Hodnotiaca komisia
miestnou
obhliadkou hodnotila
jednotlivé výzdoby,
pričom brali na zreteľ
nápaditosť, originalitu, použitý materiál,
priestorové možnosti
daného objektu. Z
množstva krásnych
inšpirácií 5-členná
hodnotiaca komisia
vybrala tie víťazné.
Všetkým občanom a
organizáciám, ktorí
sa zapojili do súťaže,
srdečne ďakujeme.

Komisia kultúry
pri MsZ

Mestská knižnica v roku 2017
Čitateľov, ktorí navštevujú knižnicu aj v tomto roku čakalo množstvo
nových kníh, ktoré potešili deti, mladších i starších návštevníkov. Financie
sme získali vďaka dotácii v rámci dotačného systému Fondu na podporu
umenia. Z pridelenej dotácie a zo spoluúčasti zriaďovateľa knižnice, ktorým
je Mesto Dobšiná, bolo zakúpených
338 kníh, ktoré rozšírili knižničný
fond na oddelení beletrie, detskej i ná-

učnej literatúry. Každoročné obnovovanie fondu je potrebné a čitatelia sú
tomu veľmi radi.
K činnosti knižnice nepatrí iba
vypožičiavanie. S miestnymi školami, škôlkami sa organizujú besedy.
Sú zamerané na besedy o knihách,
rozprávanie o prečítanej knihe, ale aj
hlasné čítanie v priestoroch knižnice.
Z uskutočnených podujatí deti so
svojimi učiteľmi vytvorili ilustrácie z

prečítaných kníh, záložky do kníh,
alebo vytvorili svoju knihu či leporelo. Tieto práce sme prezentovali na
výstavách v priestoroch knižnice.
Súťaž o histórii a súčasnosti Dobšinej pokračovala aj v tomto roku.
Bola v spolupráci s Dobšinskými novinami a pani kronikárkou Etelou
Kukurovou.
S veľkým záujmom sa stretla výstava obrazov Moniky Vozárovej a

výstava dobových fotografií „Dobšiná v čase“. Z výstav odchádzali návštevníci s peknými spomienkami a
pohladením na duši.
Veríme, že obnova titulov v knižnici bude pokračovať aj v tomto roku
a urobí radosť nielen stálym čitateľom, no priláka aj nových, na ktorých
sa tešíme.
Štefánia Heutschyová
Pracovníčka mestskej knižnice

Dievčatá z Dobšinej darovali svoje vlasy
Onkologické choroby môžu kedykoľvek zasiahnuť do životného príbehu nás, či našich blízkych. V
dnešnej dobe takmer nejestvuje človek, ktorý by sa s týmito zákernými
ochoreniami nestretol aspoň prostredníctvom priateľov. Práve preto
vznikol projekt s názvom Vystrihaj sa
Slovensko, ktorý sa snaží zmierniť
dopady týchto vážnych ochorení formou priamej pomoci a prejavenia solidarity. Strata vlasov počas
chemoterapie psychicky zatrasie každou onkologickou pacientkou a kúpa
novej parochne znamená ďalšiu finančnú záťaž. V tom chce pomôcť
tento jedinečný projekt prostredníctvom ľudí, ktorí sa doň zapojili. Hrdinami sa stávame nielen veľkými
skutkami, ale aj tými nezištnými. Dve

malé hrdinky, ktoré sa rozhodli pomôcť nájdeme aj v Dobšinej.
Miroslava Čišková vedie obe dievčatá, Mišku a Miu k spolupatričnosti
a k nezištnej pomoci iným. Keď sa
dievčatá chceli ostrihať, ich krstná

mama im spomenula projekt Vystrihaj sa Slovensko, čo ich okamžite zaujalo. „Moja sesternica, ktorá je aj
zároveň ich krstnou mamou, nám povedala o možnosti darovať vlasy pre
onkologicky chorých. Podmienkou

je, že ostrihané pramene vlasov
musia mať minimálne 40 centimetrov. Aj keď po priložení pravítka to
bolo oveľa viac, ako dievčatá pôvodne
chceli, neváhali ani minútu a pre
možnosť pomôcť iným súhlasili aj s
touto dĺžkou nového účesu,“ priblížila Miroslava Čišková.
Po ostrihaní vlasy starostlivo zabalili a zaslali na adresu projektu a
fotky s novým účesom následne zdieľali na sociálnej sieti podľa projektových pokynov. Veríme, že tento
hrdinský počin dievčat z Dobšinej
motivuje mnohých k tomu, aby pomohli tým, ktorí to najviac potrebujú.
Viac o projekte Vystrihaj sa Slovensko sa dozviete na webstránke
http://vystrihajsaslovensko.sk.
J.K.
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Walkeri z Dobšinej zvíťazili
v celoslovenskej grantovej súťaži
Do Dobšinej zavítala návšteva v
podobe Mgr. Art. Lucie Okoličányovej ArtD., ktorá pochádza zo
slávneho hokejového rodu. Športu
sa venuje od troch rokov, začínala
gymnastikou, následne hrala vrcholovo tenis a basketbal. Popri športe
vyštudovala Vysokú školu výtvarných umení. Severskej chôdzi sa venuje od roku 2009. V roku 2013 sa
jej podarilo získať najvyšší stupeň
Nordic Walking vzdelania, a to certifikát INWA, national coach. V posledných rokoch založila a stala sa
prezidentkou Slovenskej asociácie
Nordic Walking, otvorila Prvé NW
centrum na Slovensku a založila
prvé akreditované školiace Nordic
Walking stredisko na Štrbskom
Plese.
Dobšiná sa zapojila do grantovej súťaže zastrešenej asociáciou
NW na Slovensku a jej predsed-

níčka dňa 19.12.2017 prišla do
nášho mesta osobne, odovzdať
cenu ako víťaznému predkladateľovi.
Grantovú súťaž zastrešuje samotná predsedníčka Slovenskej
asociácie Nordic Walkingu. Po registrácii sa z nakráčaných kilome-

trov vytvorí každoročne grant a z
neho sa nakupujú a udeľujú palice
vhodné pre tento čoraz populárnejší šport. „Grant má za úlohu
podporiť projekty v jednotlivých regiónoch po celom Slovensku. Napredovanie tohto športu je veľmi
podstatné a ja si vážim každého, kto

...prešli sme ďalším rokom
ním. Investovali sme do tohto plánu
kopu práce, času a energie s vidinou,
že pracujeme konečne na niečom, čo
má zmysel. Malo to byť apolitické,
kopírujúce potreby nášho okresu.
Dovolím si povedať, že vôbec to tak
nefunguje, ako to bolo na začiatku
propagované a realizácia akčných
plánov je tiež nejaká “pribrzdená“.
Je potrebné spomenúť, že je tomu
tak vo všetkých okresoch, nielen u
nás. Pevne verím, že sa to pohne a
naplnia sa “vládne uznesenia“ na
pomoc najmenej rozvinutým okresom za čo stále „bojujeme“. Realizácia nadstavby základnej školy je
príkladom toho, že ak sa bojuje, tak
sa to dá. Mesto sa zapojilo aj do ďalších úspešných menších projektov
ako napr. rozšírenie kamerového
systému, občianske hliadky, či
nákup kníh, úpravy vojnových hrobov, ale aj do revitalizácie parku
SNP, kde vznikne detské dopravné
ihrisko. V štádiu hodnotenia sú aj
ďalšie podané projekty ako napr.
Zníženie energetickej náročnosti
budovy Kultúrneho domu, rekonštrukcia komunitného centra a radnice, ktorá nám zateká. Projekt na
ďalšie rozširovanie kamerového systému, či projekt kompostérov. Veľkým pripravovaným projektom je
zberný dvor s dotrieďovacou linkou,
zbernými zastrešenými miestami, či

už na Rozkvete, alebo na iných
miestach v meste. Dôležité je, že
prostredníctvom týchto projektov,
ako aj projektov cez Úrad práce vytvárame pracovné miesta a možnosti pracovať, v čom budeme
pokračovať, keďže dať ľuďom možnosť práce je veľmi dôležité. Nie
stále sme úspešní a treba spomenúť
aj neúspešné projekty, ktoré nám neboli schválené napr. Zníženie energetickej náročnosti budovy mestskej
polície, či likvidácia čiernych skládok. Pevne verím, že ešte bude možnosť uchádzať sa aj o neúspešné
projekty. Minulý rok sa nám konečne podarilo pohnúť aj s parcelizáciou sídliska Rozkvet, ktorej
súčasťou je rozdelenie pozemkov
okolo obytných domov, ich prekvalifikovanie, rozšírenie parkovacích
miest a samozrejme aj detské
ihrisko, ktoré je v súčasnosti už vyrobené a je len otázkou, či sa namontuje cez zimu, alebo počkáme na jar.
Mestské obchodné spoločnosti napredujú. Prostredníctvom Mestských lesov Dobšiná sa podarilo
odkúpiť budovu bývalého Donabytu, kde vznikne nová prevádzka v
spolupráci s novou Dobschau s.r.o.,
ktorú mesto založilo a bude pod štatútom sociálneho podniku. Spoločnosť ML Dobšiná je prosperujúcou
spoločnosťou a pravidelne investuje

do strojového parku, či zveľaďovania
existujúceho majetku. Podnik služieb mesta Dobšiná rozšíril svoju
činnosť o pneuservis, ale aj o iné aktivity pre občanov mesta. PS Dobšiná má veľmi ťažkú úlohu starať sa
o komunálne služby pre mesto,
ktoré je potrebné zvládať. Práve tieto
služby sú pre občanov viditeľné a
jedny z najdôležitejších, či už je to
odvoz odpadu, čistenie komunikácií, údržba cintorínov atď.. Dnes je
občan náročný a práve tieto služby
vníma veľmi kritickým okom. Netvrdím, že všetko funguje dokonale,
no na odstránení nedostatkov sa
stále pracuje aj na základe občianskej kritiky a podnetov. Rok 2017
bol bohatý na športové či kultúrne
podujatia. Spomeniem Dobšinský
kopec, Turíčne sviatky, 25. výročie
vzniku obchodnej spoločnosti ML
Dobšiná a mnohé iné usporiadané
mestom, alebo mestom podporované, ktoré už majú “vo svete“ svoje
meno a sú zárukou kvality. Samozrejme, rok 2018 nebude iný a tieto
podujatia budú organizované, či
podporované. Dobšinský kopec je
opäť zaradený do prestížneho seriálu Majstrovstiev Európy. Na Dobšinú pripadá tento rok aj milá
povinnosť usporiadať Olympiádu
detí partnerských miest, na čo sa
veľmi teším. Je veľmi dôležité dbať aj

prispeje k jeho rozvoju.V oblasti
Dobšinej je to inštruktorka Katarína
Vargová, ktorá pracuje s rôznymi
vekovými skupinami. Za ich spoločný vklad do tohto grantu sa ich
snažíme ohodnotiť a motivovať aj
takýmito cenami,“ priblížila Lucia
Okoličányová.
V Dobšinej za projekt Zaradenie
Nordic Walkingu ako pohybovej aktivity pre všetky vekové kategórie
obyvateľstva na Hornom Gemeri v
projektovej schéme Ultrawalker regiónom, predsedníčka asociácie
odovzdala desať párov NW palíc a
diplom do rúk akreditovanej inštruktorky a zamestnankyne mesta
Kataríny Vargovej. Toto ocenenie a
podpora zaiste napomôžu k ďalšiemu rozvoju v športových a voľnočasových aktivít v meste Dobšiná a
jeho okolí.
Text & foto: Juraj Karika

dokončenie zo str. 1
na športové či kultúrne vyžitie našich občanov. Nielen práca, ale aj zaslúžený oddych a zábava patria ku
kvalitnému životu. Novým rokom
2018 pokračujeme v práci, ktorú
sme začali v predchádzajúcich rokoch. Pravidelným informovaním
Vás občanov dbáme, aby naša spolupráca bola otvorená a prehľadná,
napriek tomu som sa stretol s názorom, že informovanosťou sa vyhovárame. Tu mi znovu nedá použiť
výrok: „Každý vidí to, čo chce vidieť!“ Na záver by som rád spomenul prípravu zmeny námestia v
Dobšinej. O tejto možnosti zmeny
budete v blízkej dobe oboznámení aj
vizualizáciou a bude na Vás ako rozhodnete, či do zmeny pôjdeme,
alebo naše námestie ponecháme tak
ako je. Ja osobne som určite za
zmenu.
Vážení občania, obyvatelia mesta Dobšiná, ďakujem Vám za doterajšiu spoluprácu a teším sa na
ďalšiu, aby sme na konci roku 2018,
ktorý je posledným rokom volebného obdobia bilancovali, že volebné obdobie bolo pre mesto
úspešné a cesta, ktorú mesto nastúpilo, je cestou k ľahšiemu žitiu, lepšiemu spolunažívaniu a zvyšovaniu
životnej úrovne.
Ján Slovák
primátor mesta
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Vznikol stolnotenisový oddiel,
ktorý búra predsudky
Šport zbližuje všetkých bez
ohľadu na národnosť, rasu, či vierovyznanie. Práve to si uvedomil Marián Bubenčík, vajda mesta
Dobšiná, ktorý v duchu tohto motta
inicioval založenie stolnotenisového oddielu v rómskej komunite. V
priebehu krátkeho času sa mu podarilo dať dokopy hráčov, ale tiež
sponzorov, ktorí boli ochotní jeho
myšlienku podporiť či už finančne,
alebo vecne. Ako sám povedal: „Pokiaľ má človek chuť skutočne svoje
nápady zrealizovať, je to už iba o
pevnej vôli, ale aj chuti urobiť niečo
pre svoju komunitu aj mimo práce.“
„O rómskej komunite poväčšine
panujú negatívne názory a aj skrz
túto aktivitu sme chceli dokázať, že
Rómovia sa môžu pozitívne zviditeľniť aj na poli športu. Spolu s kamarátom Števom Kašparom sme

oslovili zopár chlapcov a prihlásili
sme sa do súťaže. Naši hráči pochádzajú z rôznych sociálnych vrstiev,
niektorí aj z osady. Trénujeme v telocvični miestneho gymnázia a detskom domove každý pondelok a

stredu, v piatky mávame zápasy.
Chceme sa poďakovať jednak za poskytnutie priestorov, ale aj iným
sponzorom ako OZ Detstvo deťom,
Jozefína Mišanková – E58, Matúš
Valter – too short, Ján Nemčko – Ja-

nete, Podnik služieb mesta Dobšiná
s.r.o., Mesto Dobšiná, Ivan Sakin,
Tomáš Kotlár za našu podporu,“
dodal Marián Bubenčík.
Oddiel hráči pomenovali Vajda
Team Dobšiná a momentálne ho
nájdeme v tabuľkách 6. okresnej
ligy s dobrými výsledkami. Pomaly
sa rady hráčov rozširujú a na ich aktivitu zareagovali aj mladí, ktorí
prejavili záujem sa pridať. Marián
Bubenčík vidí hlavný zmysel v zlepšení spolunažívania s majoritnou
spoločnosťou, ktorá priamo na ich
zápasoch môže vidieť snahu zmeniť
veci k lepšiemu aj prostredníctvom
športových výkonov. Stolnotenisový oddiel chce naďalej napredovať
a časom možno postúpiť do vyšších
súťaží.
Text: Juraj Karika,
foto: súkr. archív

Vianočné sviatky so športom
Tak, ako každý rok, aj tento rok sa počas
Vianoc na spestrenie voľných chvíľ a zhodenie
nabratých kilogramov od vianočných dobrôt,
zišli nadšenci aktívneho pohybu na Vianočnom
turnaji v minifutbale a stolnom tenise, ktorého
organizátorom bola Komisia školstva, telovýchovy a športu pri MsZ v Dobšinej, ZŠ Zimná
190 Dobšiná, MSTO Dobšiná.
Turnaja v minifutbale sa zúčastnilo celkovo
7 družstiev, ktoré hrali v dvoch skupinách
každé s každým a následne o celkové umiestnenie.
Poradie :
1. Cici – M. Poliak, P. Hutník, A. Gallo,
M. Dovčík, M. Gallo

2. Diabli
3. FC Rodina
4. NS Závod
5. Modré Tričká, Black Boys, Sokoli
Turnaj v stolnom tenise bol rozdelený na
dvojice a jednotlivcov. V turnaji dvojíc si hráči,
ktorí sú umiestnení lepšie v rebríčku vybrali
svojich partnerov a následne boli rozdelení do
štvorčlenných skupín, kde sa stretli každý s každým. Prví dvaja zo skupín sa následne stretli vo
vzájomných súbojoch o konečné umiestnenie.
Poradie :
1. M. Trojan (G.Poloma), M. Kračún
(Gočovo
2. M. Černický (G.Poloma), J. Hutník

(Dobšiná)
3. Ľ. Breznen (Henckovce), D. Záhoranský
(Dobšiná)
4. V. Naňo (Gočovo), M. Lenkey (Dobšiná)
Turnaj jednotlivcov :
1.
E. Šmelko (Dobšiná)
2.
J. Polanecký (Dobšiná)
3.
M. Leskovjanská (Dobšiná)
Záverom chceme poďakovať všetkým zúčastneným za aktívnu účasť na turnajoch.
Komisii školstva, telovýchovy a športu, ZŠ
v Dobšinej a MSTO Dobšiná za organizáciu.
Mgr. Jaroslav Hutník
Člen Komisie školstva,telovýchovy a športu

8

šport

január 2018

Vlastimil Majerčák
na Hungaroringu tretí!
Exhibičná Sziveszter Rallye na
okruhu Hungaroring pri Budapešti
sa skončila pre tím L Racing výborným výsledkom. Posádka Vlastimil
Majerčák – Pavol Kušnier na vozidle Ford Fiesta R5 EVO skončila
na skvelom 3. mieste absolútneho
poradia. V konkurencii 220 štartujúcich s prakticky celou maďarskou
špičkou je to pozoruhodný výsledok.
„Do Maďarska na Szilveszter
Rallye sa vždy tešíme,“ zhodnotil
Vlastimil Majerčák po skončení súťaže na okruhu F1. „Je to výborné
podujatie so skvelou atmosférou a
tisíckami divákov. Každé atraktívne
miesto na trati je obsadené fanú-

šikmi. Silná konkurencia a celková
atmosféra nás vždy núti ísť naplno a
tak to bolo aj tento rok“.
Rýchlostné skúšky pozostávali z

častí okruhu, obslužných komunikácií i ciest v okolí dedinky Mogyoród. Slovenská posádka Fordu
Fiesta R5 sa od začiatku držala v po-

predí celkového poradia. Napokon
sa z toho vyprofiloval pekný súboj o
3. miesto s maďarským jazdcom Lászlóm Németom na Škode Fabia.
Majerčák s Kušnierom v poslednej
rýchlostnej skúške zatiahli a napokon skončili tretí s tesným rozdielom 0,6 sekundy!
„Podarilo sa nám správne reagovať na zmeny povrchu trate z pohľadu nastavenia podvozka. Auto
fungovalo perfektne a spokojní sme
aj s dosiahnutým výsledkom. Bolo
to tesné, no podarilo sa a domov si
vezieme poháre za 3. miesto,“ netajil spokojnosť Vlastimil Majerčák.
Zdroj: autosportfoto.sk
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