www.dobsina.sk www.mestodobsina.sk ročník XII. č. 99 – február 2018

mesačník obyvateľov
MESTA DOBŠINÁ
autor: Fotodobsina

Dobšiná získala
Pečať Rozvoja obcí
a miest aj za rok 2017
Po pozitívnom hodnotení mesta
Dobšiná v roku 2016 prebiehalo aj v
roku 2017 v spolupráci Slovenskej
informačnej a marketingovej spoločnosti s Národným informačným
strediskom Slovenskej republiky
(NiSSR) hodnotenie potenciálu
rozvoja samospráv.

2.926 slovenských obcí a miest prešlo hodnotením zameraným na finančnú a majetkovú bonitu.
Výsledky boli porovnávané s výsledkami okresu a kraja. Analýza hodnotila efektívnosť narábania s
finančnými prostriedkami určitou
finančnou silou a kapacitou obce, či

mesta a efektivitu využívania a
zhodnocovania majetku. Z tohto
hodnotenia vyšlo pozitívne len
39,09% obcí a miest.
Vyhodnoteným obciam a mestám je
v hodnotiacom a informačnom systéme udelená Pečať Rozvoja obcí a
miest, ktorú získalo aj mesto

Dobšiná. Naše mesto je podľa
NiSSR hodnotené ako mesto s
predpokladom stabilného rozvoja,
pričom môže celý rok používať pridelenú pečať, ktorá zaručuje nezávislosť hodnotenia.
Red. JK

Súťaž o najlepšiu zimnú fotograﬁu
Pod záštitou primátora mesta
Dobšiná, Jána Slováka vyhlasuje nezávislý informačný portál www.mestodobsina.sk a Dobšinské noviny
súťaž o najlepšiu zimnú fotografiu.
Sneh nám v tomto období praje a
mnohí si zasneženú krásu radi zvečníme pomocou fotoaparátov, prípadne mobilných telefónov. Prečo sa
teda nepodeliť o váš najkrajší záber a
nezasúťažiť si o hodnotné ceny?
Fotosúťaž s krásnou a mrazivou tematikou má tieto pravidlá: Do 05.
marca 2018 nám zašlite v čo najlep-

šom rozlíšení vašu fotografiu na mail:
dobsinske.noviny@dobsina.sk s predmetným označením mailu „Súťaž“.
Zameranie fotografie nie je stanovené,
môže to byť príroda, architektúra, zákutie, či umelecká fotografia podľa
vášho uváženia. Jedinou podmienkou
však je, že fotografia musí pochádzať
z Dobšinej, prípadne veľmi blízkeho
okolia. Do mailu s vašou fotografiou v
prílohe nezabudnite uviesť vaše meno
a priezvisko, bydlisko, tiež mailový a
telefonický kontakt.
pokračovanie str. 2
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Valentína si pripomenuli
aj v centre voľného času
Sviatok Valentína si pripomíname zábavnou formou, ktorá je
blízka deťom aj v našom centre voľného času. Pre staršie dievčatá organizujeme už niekoľko rokov
obľúbenú MISS Valentínku a pre
našich najmenších, deti z materskej školy, pripravujeme Valentínku pre mamu.
MISS Valentínky sa zúčastnilo
27 dievčat, ktoré súťažili v rôznych
disciplínach – obúvanie stoličky so
zaviazanými očami, pantomimické
znázornenie zadaného povolania,
ktoré museli ostatné dievčatá
uhádnuť, ďalšou disciplínou bolo
líčenie tváre na obrázku a poslednou bola disciplína „slepý Indián“.
Na záver si dievčatá vyrobili krásne
valentínky. Pre všetky bolo pripravené sladké občerstvenie. MISS
Valentínkou sa stala Alexandra
Elexová, ktorej srdečne blahoželáme.
K našim tradičným podujatiam
patrí aj „Valentínka pre mamu“,

január 2018
3.1.2018 oznámila obyvateľka Dobšinej, že
predošlého dňa v čase o 12:30 hod. bola na
prechádzke so svojím psom na Novej ulici,
keď z dvora rodinného domu, vybehol cez
dieru v oplotení pes a uhryzol ju do lýtka
ľavej nohy. Menovaná bola taktiež na ošetrení a vec prišla nahlásiť. Vo veci bol vyrozumený veterinárny lekár, ktorý následne za
asistencie hliadky vykonal vyšetrenie psa,
nakoľko majiteľ psa nemal zaočkovaného.
Hliadka 66-ročnému dôchodcovi za nezabezpečenie psa uložila pokutu.

ktorú pripravujeme pre deti z materskej školy. Deti si zhotovia
peknú valentínku, ktorou môžu
potešiť nielen svoje mamky, ale aj
babky a niektoré ju chcú podarovať
aj svojmu oteckovi. Veď práve
vlastnoručne vyrobený darček je

tým najkrajším a najúprimnejším
darčekom, ktoré dieťa podaruje
tomu, koho ľúbi. Obdarovaný vie,
že je vyrobený s láskou pre najkrajšie posolstvo.
Mgr. Sylvia Tešlárová

Nový okresný riaditeľ
hasičov v Rožňave
Ako informuje stránka Ministerstva vnútra Slovenskej republiky, dňom 1. februára 2018 bol prezidentom Hasičského a záchranného zboru
Alexandrom Nejedlým vymenovaný do funkcie riaditeľa Okresného riaditeľstva HaZZ v Rožňave pplk.
Ing. Martin Kaprál.
Na Okresnom riaditeľstve HaZZ v Rožňave začal
svoje pôsobenie v decembri 2002 vo funkcii odborný
inšpektor na prevádzkovo-technickom oddelení. V
marci 2007 bol vymenovaný do funkcie vedúceho
prevádzkovo-technického oddelenia Okresného riaditeľstva HaZZ v Rožňave.
Slávnostné vymenovanie do funkcie sa uskutočnilo 26. januára 2018 na Okresnom riaditeľstve
HaZZ v Rožňave.
Zdroj: minv.sk

hlasovať za najlepšiu fotografiu
pomocou páči sa mi to - „lajku“.
Fotografia s najväčším počtom lajkových reakcií od ľudí zvíťazí v
našej súťaži a bude uverejnená v
Dobšinských novinách a tiež na
portáli www.mestodobsina.sk ako
ústredná fotografia spomedzi všetkých zapojených záberov. Autor víťaznej fotografie získa hodnotné

9.1.2018 o 16:30 hod. požiadala pracovníčka zariadenia o pomoc pri hľadaní maloletej, ktorá sa nevrátila z vychádzky. Hliadka
MsP v čase po 18:00 hod. vykonala ohliadku
objektu Alveg, kde boli zistené otvorené
dvere na objekte. Pri kontrole izieb na poschodí zistila v jednej z izieb hluk. Dvere do
izby boli zatarasené, po vytlačení dverí,
ktoré boli z vnútornej strany založené časťou
nábytku, tam našli mladého muža, ktorý si
práve naťahoval nohavice. Jednalo sa o 19ročného občana, ktorý sa najprv nechcel priznať, ale následne bola medzi posteľou a
stenou nájdená ďalšia osoba. Bola to práve
stratená 14-ročná maloletá. Závada na objekte bola nahlásená správcovi, ktorý objekt
následne zabezpečil.
10.1.2018 o 14:00 hod. telefonicky nahlásil
na MsP majiteľ garáže na Železničnej ulici,
že si chcel vybrať svoje vozidlo z garáže, ale
bráni mu vo výjazde zaparkované vozidlo.
Hliadka na mieste pred bránou zistila zaparkované uzamknuté vozidlo, pričom vodič sa
na mieste nenachádzal. Ako majiteľ bol zistený 50-ročný občan z Rožňavy, ktorý zaparkoval svoje vozidlo pred garáž a spokojne
odišiel na návštevu k známym na vedľajšiu
ulicu, kde ho aj hliadka následne našla. Za
svoju nepozornosť a bránenie vo výjazde
majiteľovi, bola vodičovi uložená pokuta.

Súťaž o najlepšiu...
Všetky zozbierané fotografie
následne bez uvedenia autora
predložíme primátorovi mesta
Dobšiná, Jánovi Slovákovi, ktorý
vyberie tri najkrajšie zábery. Tieto
zábery následne 06.marca 2018
uverejníme na našom Facebookovom profile ( www.facebook.com /
mestodobsina ), kde do 12. marca
2018 môže každý návštevník za-
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ceny, ktoré do súťaže venoval primátor mesta Dobšiná, Ján Slovák.
Všetci zapojení autori fotografií zapojením sa do súťaže zároveň dávajú usporiadateľom súhlas na
spracovanie osobných údajov a
súhlas na voľné použitie ich diel.
Tešíme sa na vaše jedinečné zábery!

18.1.2018 v čase o 19:00 hod. počas hliadkovej činnosti, boli v parku na SNP ulici spozorované dve osoby, ktoré sedeli na lavičke a
ponúkali sa fľaškou vína. Pri kontrole bolo
zistené, že ide o dvoch 19 a 15-ročných občanov z Dobšinej, kde starší z dvojice, kúpeným dezertným vínom ponúkal aj
neplnoletého kamaráta. Kamarát-nekamarát, za ponúkanie alkoholu mu bola uložená
pokuta.
19.1.2018 v čase o 01:30 hod. na základe
dožiadania bolo preverené oznámenie o rušení nočného kľudu na Novej ulici. Hliadka
na mieste v jednej z bytoviek vykonala kontrolu, kde bol na chodbe zaznamenaný krik.
Krik spôsobila návšteva majiteľky jedného z
pokračovaniena str.3
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Výročie oslobodenia
mesta Dobšiná
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Mesiac január sa v Dobšinej každoročne spája so spomienkou na oslobodenie nášho mesta. Žijúcich
pamätníkov týchto čias je stále menej, a
preto je na nás, na nastupujúcej generácii, aby sme si hrôzy vojny pripomínali,
aby sme sa poďakovali všetkým účastníkom boja proti fašizmu.
V pondelok, 29. januára 2018 o
14.00 hod. sme si aktom kladenia venca
pred budovou Mestského úradu
v Dobšinej uctili pamiatku bojovníkov
proti fašizmu pri príležitosti 73. výročia
oslobodenia nášho mesta. Po úvodnej
básni a uvítacom príhovore primátora
mesta, Jána Slováka sa prítomným prihovoril predseda ZO SZPB v Dobšinej
pán František Novotný, ktorý vo svojom
príhovore priblížil priebeh oslobodenia
Dobšinej.
V závere primátor mesta poďakoval
všetkým prítomným za účasť na pietnom akte a vyslovil želanie, aby hrôzy
vojny boli mementom a poučením pre
budúce generácie.
Anna Macková

dokončenie zo str. 2
bytov, počas výpadku elektriny v byte. Za
svoje neprimerané správanie počas neskorej
nočnej hodiny, bola majiteľke bytu uložená
pokuta a k rušeniu už následne nedošlo.
22.1.2018 o 21:30 hod. bola MsP vyrozumená o pátraní po ušlých chovancoch zo zariadenia na Mlynkách a nakoľko sa jednalo o
občanov z Dobšinej, bol predpoklad, že sa
budú zdržiavať na území mesta. Hliadka
počas hliadkovej činnosti, asi dve hodiny po
oznámení, spozorovala Niže mesta dve
osoby idúce smerom na osadu. Pri kontrole
bolo zistené, že sa jedná o dvoch 16-ročných
mladistvých hľadaných v súvislosti s opustením zariadenia. Hľadaní mladiství boli odovzdaní na OOPZ k ďalšiemu postupu.

Demograﬁcké
údaje k 31. 12. 2017
Celkový počet
obyvateľov: 5 107
z toho:
•
muži:
2 597
•
ženy:
2 510

Vekové zloženie
0 – 2 roky
258
3 – 5 rokov
251
6 – 15 rokov
692
16 – 18 rokov
251
19 – 60 rokov 2 911
nad 60 rokov
744

V roku 2017 sa narodilo 92
detí, z toho 49 chlapcov a 43
dievčat. Zomrelo 48 občanov,
k trvalému pobytu sa prihlásilo
52 občanov a z trvalého pobytu sa odhlásilo 85 občanov
nášho mesta.
V minulom roku bolo našimi
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občanmi uzavretých 35 sobášov, 10 párov sa rozviedlo.
Najobľúbenejšie
chlapčenské mená, ktoré rodičia
dali svojim novonarodeným
deťom, boli Samuel, Filip a
Sebastián a dievčenské Kristína, Sofia, Martina a Radka.
Rodičia dali svojim deťom
aj menej tradičné mená, napr.
Šarlota, Sebastián Ervín, Leo,
Franko, Damián, Ambróz, Luciana, Roberta, Stela či Suzan
Liliana.
Prvou novonarodenou občiankou nášho mesta sa stala
Lucia Rigová, ktorá sa narodila v rožňavskej pôrodnici
2. 1. 2018.

Mgr. Eva Dovalovská
ohlasovňa pobytu

Oznam

Správca miestnych daní a
poplatku informuje daňovníkov a poplatníkov, že daň z nehnuteľností, daň za psa a
poplatok za komunálny odpad
za rok 2018 budú môcť uhradiť v pokladni mestského
úradu až po doručení rozhodnutí, ktoré je predpokladané v
priebehu mesiacov apríl – máj
2018. Splatnosť prvej splátky
bude uvedená v rozhodnutí a
druhá splátka bude splatná do
30. septembra 2018
Ing. Viera Heršková,
Mgr. Erika Polgáriová

Deje sa niečo zaujímavé vo vašom okolí?

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

25.1.2018 v čase okolo 13:00 hod. rómska
hliadka vykonávajúca dohľad na CO zistila
neoprávnený výrub drevnej hmoty obyvateľom osady. Privolaná hliadka MsP na mieste
zistila ako páchateľa 20-ročného miestneho
obyvateľa, ktorý si jednoducho bez povolenia vošiel do lesa nad osadou, vyrúbal 9 m
buk, rozpílil ho na polovicu a kľudne si ho
zgúľal ku chatrči. Nakoľko v danom prípade
sa jednalo o podozrenie z trestného činu,
vec bola odovzdaná Polícii, ktorá ju realizuje.
26.1.2018 o 19:45 hod. oznámila 18-ročná
občianka, že poobede bolo u nej na návšteve niekoľko kamarátov. No keď títo odišli
tak zistila, že jej zmizol mobilný telefón,
ktorý mala položený na linke v kuchyni. Na
základe oznámenia bolo vykonané šetrenie,
boli preverené osoby, ktoré sa zdržiavali v
uvedenú dobu v dome. Šetrením ako páchateľ bol následne zistený 17-ročný mladistvý
z osady. Ten si všimol telefón položený v kuchyni, tak si ho pri odchode zobral a odišiel.
Menovaný sa ku skutku doznal a mobilný
telefón dobrovoľne vrátil poškodenej. Za
krádež mu bola uložená sankcia v zmysle zákona.
Michal GERGOŠ, náčelník MsP

NAVŽDY
NÁS OPUSTILI:
Erika Šimková, 6. 1., vo veku 81 rokov,
František Fusko,10. 1., vo veku 76 rokov,
Jaroslav Fabišík, 20. 1., vo veku 55 rokov,
František Lipták, 30. 1., vo veku 89 rokov.
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Chuť tvoriť majú aj mladí:
Dobšinčanka Ingrid Šmelková
Umenie každodenne obohacuje naše životy, či už sa jedná o hudbu, alebo vizuálne stvárnenia.
Táto tvorba k nám vstupuje často nevedomky a len málokto sa zamýšľa nad tým, ako samotné
umenie vzniká a kto ho tvorí.
Za všetkým musíme hľadať nadaných ľudí, ktorí majú o niečo viac
fantázie, no v neposlednom rade aj
talentu, aby mohli iným sprostredkovať prostredníctvom svojich diel
posolstvá krásy a myšlienok. Mnohí
umelci tvoria doma, nenápadne a
často svojimi dielami znenazdajky
ohúria širokú verejnosť. Jednou
z týchto umelcov mladej generácie je
aj Ingrid Šmelková (19) z Dobšinej,
študentka Technickej univerzity v
Košiciach, ktorá študuje architektúru a popri tom sa venuje maľbe.
Jej talent sa prejavil už na základnej škole, kde ju ostatní spolužiaci po
tom, čo zistili, že pekne kreslí, často
žiadali, aby im niečo vytvorila.
„Kresleniu som sa viac začala venovať na strednej škole, kde som robila
portréty pomocou ceruzky a uhlíka.
Zlom nastal, keď som dostala od rodinného známeho plátno a olejové
farby. Vtedy vznikol môj prvý obraz
a bol to pohľad na Dobšinú zo strany
od kopca Pischel. Dodnes asi najradšej maľujem krajinky. Bývam v blízkosti prírody a práve ona mi je
najväčšou inšpiráciou, pretože sa
stále mení a nikdy nie je rovnaká,“

hovorí mladá umelkyňa, ktorá dokáže preniesť na plátno scenérie plné
nádhery.
Kresliace a maliarske techniky sa

Inka učila sama, maximálne si na
pomoc prezrela niekoľko videí s
typmi pre tvorbu na YouTube. Vytvorila už asi 50 obrazových diel a

mnohé zdobia obydlia súkromných
záujemcov. „Ak to čas dovolí, niekedy maľujem aj dva dni v kuse.
Ťažko sa mi odchádza od rozrobeného obrazu a chcem ho zakaždým
dokončiť. Používam olejové a akvarelové farby, ale nevyhýbam sa ani
kresleným portrétom. Niekomu
môže prísť zvláštne, že študujem architektúru a najradšej maľujem prírodu, no v budúcnosti sa chcem
snažiť o to, aby architektúra a teda
budovy mohli zapadnúť do prírody a
krajiny.
Určite by som neskôr chcela
moje obrazy prezentovať verejne formou výstavy predovšetkým v našom
meste. Dobšiná a jej okolie sú prírodou a architektúrou veľmi inšpiratívne a bohaté, napríklad aj práve
teraz maľujem vyobrazenie evanjelického kostola ako dar pre blízku
osobu,“ dodáva s úsmevom Inka
Šmelková, ktorá je dôkazom toho, že
kvalitné a jedinečné umenie môže
vzniknúť aj bez veľkých ateliérov a
chuť tvoriť majú aj mladí ľudia v malých mestách, akým je Dobšiná.
Text: Juraj Karika
foto: súkr. archív

VALENTÍNSKA
REGIONÁLNA TURISTICKÁ
KARTA SLOVENSKÝ RAJ a SPIŠ KVAPKA 2018

Každý, kto sa ubytuje v niektorom z partnerských ubytovacích zariadení v našom regióne aspoň na dve noci, získa od 1. januára
2018 ZDARMA regionálnu turistickú kartu
Slovenský raj & Spiš, vďaka ktorej môže čerpať početné atraktívne zľavy na obľúbené turistické služby.
Projekt regionálnej turistickej karty pre
rok 2018 realizuje Oblastná organizácia cestovného ruchu Slovenský raj & Spiš, s finančným prispením Ministerstva dopravy a
výstavby SR a krajskej organizácie cestovného ruchu Košice Región Turizmus. Cieľom projektu je motivovať turistov k
ubytovaniu sa a stráveniu dovolenky práve v

našom regióne. Regionálna karta a systém
jej využívania je postavený na filozofii, ktorá
úspešne funguje v popredných domácich i
zahraničných destináciách.
Regionálnu turistickú kartu Slovenský
raj & Spiš návštevník získa priamo na recepcii partnerského ubytovacieho zariadenia
pri prihlásení sa na ubytovanie. Jej výhody
následne môže využívať po celý čas svojho
pobytu v tomto zariadení. Karta je vystavená
na meno a je neprenosná. Deti do 6 rokov
čerpajú zľavy na kartu rodiča či sprevádzajúcej dospelej osoby, bez potreby vlastnej
karty.
Zoznam všetkých partnerských ubytovacích zariadení vydávajúcich turistickú kartu,
ako aj zoznam zľavnených služieb, ktoré
držiteľ karty môže čerpať, sa nachádza na
webe vraji.sk/turisticka-karta
OOCR Slovenský Raj a Spiš

Slovenský Červený kríž
prostredníctvom miestneho
spolku v Dobšinej oznamuje,
že od 12. februára 2018 do
16. marca 2018 organizuje
už 23. ročník kampane Valentínska kvapka krvi. Cieľom kampane je podporiť
bezpríspevkové darcovstvo
krvi a získať nových darcov
krvi hlavne z radov mladých ľudí. Máte už pre svoju
lásku pripravené valentínske vyznanie, kvety, cukrovinky, či romantickú večeru? Buďte na Valentína o
kvapku lepší a darujte pár najvzácnejších kvapiek,
ktoré pomôžu zachrániť život. Darujte krv tým, ktorí
ju nevyhnutne potrebujú. V našej oblasti sa do kampane môžete zapojiť na Hematologicko-transfúznom
oddelení (HTO) NsP Sv. Barbory v Rožňave každý
utorok a piatok od 07:00 hod. Ďakujeme všetkým,
ktorí takto nezištne pomáhajú.
MS SČK Dobšiná

rôzne

február 2018
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V Dobšinej pracujú so seniormi
inovatívnym spôsobom
Projekty pre občanov mesta,
ktoré ich dokážu vytrhnúť z bežného
stereotypu už dlhodobo organizuje
Centrum voľného času v Dobšinej.
Ako nám priblížila riaditeľka CVČ,
Ing, Mária Rybárová, centrum voľného času je prioritne určené pre deti
a mládež, ale snahou všetkých pracovníkov je, aby to bolo zariadenie
blízke všetkým. V dopoludňajších
hodinách sa preto otvára priestor pre
činnosť s mamičkami na materskej
dovolenke, alebo so seniormi. V predošlých rokoch chodili seniori z Dobšinej hlavne na počítače, kde ich
učili základy práce s počítačom, neskôr hľadali aj iné možnosti, kde
kreatívna činnosť sa zdala byť vhodnou voľbou. Záujem o tento záujmový útvar je pritom dnes veľký a
možno ho v celookresnom meradle
zaradiť medzi inovatívne.
„Krúžok vznikol minulý školský
rok, v tomto roku realizujeme pre
veľký záujem dva krúžky. Stretávame
sa každú stredu od 10:00 do 12:00
hod. Našim cieľom je rozvíjať kreativitu, učiť sa tradičné i nové techniky

tvorenia, vyrobiť si vlastnoručne
zhotovený úžitkový, alebo dekoračný
predmet, zmysluplne tráviť voľný
čas, stretávať sa, no najmä aktívne
žiť. Nechcem povedať, že cieľom je
vytiahnuť dôchodcov zo zabehnutého stereotypu, pretože naše úžasné
žienky žijú aktívnym životom vo
všetkých smeroch, športujú, spie-

vajú, zapájajú sa do spoločenského
života.“ Hovorí s úsmevom Ing.
Mária Rybárová.
Okrem tradičných ručných prác
sa v tomto záujmovom útvare venujú
originálnym technikám tvorby, ako
plstenie, živicové šperky, batika, kumihimo, a mnohým ďalším. Členky
krúžku si vyrobili mnoho pekných

vecí ako zápisníky, náramky, venčeky, či náušnice. Odniesli si domov
mnoho praktických výrobkov, darčekov, ktorými potešili seba a svojich
blízkych. Pracovníkov centra tešia aj
reakcie detí a vnúčat, ktoré neraz poznamenajú, aké majú šikovné
mamky a babky. Aktuálne sa venujú
technike Paverpol.
„Vo dvoch krúžkoch máme momentálne prihlásených 20 členov.
Naši seniori s nami spolupracujú aj
inak, zúčastňujú sa našich kultúrnych akcií, chodia s nami na turistiku, s vnúčatkami sa zúčastňujú na
Dni starých rodičov a navštevujú aj
krúžok Regionálna gastronómia,
kde varia tradičné recepty z Dobšinej. Posledne varili „bob“. Recepty si
dôkladne zapisujeme a hľadáme spôsob, ako ich priblížiť mladšej generácii. Ak máte nejaký dobrý nápad,
dajte nám o ňom vedieť.“ Uzavrela
Ing. Mária Rybárová, ktorá spolu s
Bc. Bibiánou Slovákovou vedie záujmový útvar.
Text: Juraj Karika,
foto: CVČ Dobšiná

Turistické informačné
centrum Dobšiná – rok 2017
V roku 2017 zaznamenalo Turistické informačné centrum Dobšiná spolu 602 návštevníkov z 15
krajín celého sveta. Tradične najviac TIC navštívilo Slovákov, a to
435, čo predstavuje až 72 % z celkového počtu turistov. V meste
Dobšiná bolo v roku 2017 priznaných 3 204 prenocovaní. Mesto zaznamenalo príjem z dane za
ubytovanie vo výške 1 602 €. Sadzba tejto dane je 0,50 €/osoba a
prenocovanie.
Najviac cudzincov k nám prichádza z okolitých krajín. Podľa zistených údajov sú to Česi, Maďari a
Nemci. Najdlhšiu cestu k nám merali návštevníci z Kolumbie, USA a
Hongkongu.
Počas návštevy nášho mesta sa
najviac zaujímali o Dobšinskú ľadovú jaskyňu a turistiku v Slovenskom raji. Zaujímali ich tipy na
turistické trasy, okruhy, cykloturistické trasy, atrakcie v okolí, dopravné
spojenia,
kultúrne

pamiatky v regióne atď. Tiež si
často pýtajú odporúčanie na dobrú
reštauráciu či kaviareň. Veľa návštevníkov k nám prichádza zakúpiť si turistické vizitky, známky,
suveníry či knihy. V ponuke máme

zaujímavé knihy o Dobšinej a okolí,
ktoré si môžete kúpiť len u nás:
Banské mesto Dobšiná; Bola jedna
chýrečná škola; Dobšinský kopec;
Stratenské údolie a Dobšinská ľadová jaskyňa; Vpád Turkov do Do-

bšinej; My, Dobšinčania; Banícke
združenie Dobšiná. Nájdete u nás
aj brožúry, magnetky, pohľadnice,
odznaky alebo tričká.
Ing. Terézia Tkáčová
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CHATA ĽADOVÁ
Mestské lesy Dobšiná, spol. s r.o., ponúkajú širokej verejnosti rekreáciu v lone čarovnej prírody Slovenského raja. Predstavujeme vám možnosti relaxu v novozrekonštruovanom zariadení:
Chata je situovaná v blízkosti
svetoznámej Dobšinskej ľadovej jaskyne zaradenej do svetového dedičstva UNESCO v južnej časti
Národného parku Slovenský raj,
ktorý poskytuje v okolí ďalšie jedinečné atrakcie v podobe Národných
prírodných rezervácií, Ostrá skala,
Hnilecká jelšina, Stratenský kaňon
a Stratenská jaskyňa.
Výstupy na Kráľovu hoľu, Ondrejisko alebo Havraniu skalu, či
letné kúpania na neďalekej Stratenskej píle a Dedinkách s možnosťou
člnkovania vás presvedčia o tom, že
víkend na našej Chate Ľadová jednoducho nepostačí.
Práve tieto danosti predurčujú
návštevníkom možnosť zažiť neopakovateľné zážitky z prostredia ešte
stále divokej prírody Slovenska.
Poskytujeme možnosti prenájmu chaty pre:
•
rodinné pobyty
•
priateľské oslavy
•
pracovné a firemné stretnutia
•
detské a školské poznávacie výlety so zameraním na lesnú pedagogiku
•
športové a turistické vyžitie
(cykloturistika, výlety do okolitých
Objekt

Chata Ľadová

turistických atrakcií, bežecké lyžovanie priamo v Ľadovej, , zjazdové
lyžovanie v okolitých lyžiarskych
strediskách, jazda na koni či koči,
možnosti rybolovu či spoznávanie
okolitých jaskýň a starých banských
diel)
•
pobyty spojené s poľovačkou
•
pozorovanie a fotografovanie
divej zveri
•
spoznávanie územia Mestských lesov Dobšiná s doprovodom
na terénnych vozidlách.
Príjemný pobyt v atraktívnom
prostredí ponúkame v novej Chate
Ľadová, ktorá disponuje šiestimi izbami s celkovou kapacitou
21 lôžok. Z toho 1 dvojlôžková,
1 trojlôžková a 4 štvorlôžkové. Súčasťou vkusného interiéru je komplexne vybavená kuchyňa a
spoločenská miestnosť s kozubom.
Dominantou vonkajšieho areálu
bude veľký altánok s možnosťou grilovania, malá vinárnička, lyžiareň a
sušiareň.
Srdečne Vás pozývame aj do
ostatných chát spoločnosti Mestské
lesy Dobšiná. Prajeme Vám príjemné chvíle strávené uprostred čarovnej prírody.
Položka

Sadzba v €
s DPH

Osoba / deň

12,00

Celá chata do 12 osôb na deň

150,00

Príplatok v € s DPH
(Vianočné a
Veľkonočné sviatky, Silvester,
letné prázdniny)

3,00

36,00

Tel. /fax: 058 / 7941 291
058 / 7941 711
e-mail: ml@dobsina.sk
web: www.mldobsina.sk
Záloha za rezerváciu: 30%
Nástup na ubytovanie od 12:00 hod.
Odchod do 12:00 hod.

šport

február 2018

7

Pozvánka na nordic walking
Vážení obyvatelia. Mesto Dobšiná v rámci grantového programu Slovenskej asociácie
nordic walkingu pripravilo pre
Vás pravidelný športový program
na zabezpečenie zdravého životného štýlu. Športovú aktivitu sme
zamerali na propagáciu nordic

walking-u ako športu, ktorý je zameraný pre všetkých obyvateľov:
mužov, ženy, deti, dospelých, aj
seniorov, za účelom zlepšenia psychicko – fyzickej zdatnosti.
Doprajeme Vám poriadnu dávku
športu a zdravého životného štýlu.
Prezentácia každý pondelok o

08:00 hod. v priestoroch kultúrneho domu v Dobšinej.
Bližšie informácie na facebookovej stránke Nordic walking
Dobšiná, alebo na tel. kontakte:
0915 807 772.
Katarína Vargová
referent pre kultúru a šport

Lyžovačku vo Vrátnej
si užili aj Dobšinčania
V dňoch 7. až 11. februára 2018
sa už po tretíkrát stretlo tridsať nadšencov zjazdového lyžovania z Dobšinej v lyžiarskom stredisku Vrátna
Free time zone. Lyžovanie si užili na
svahoch na Pasekách a na najstrmšej
zjazdovke na Slovensku, na Oštiepkovej mulde. O rekreantov bolo
dobre postarané v hoteli Boboty, kde
mohli po lyžovačke každý deň relaxovať v bazéne a saune, a večer vychutnávať špeciality z diviny.
Aktívnejší si mohli zahrať bowling
na zrekonštruovaných dráhach. Večery boli spestrené cestovateľskými
prezentáciami, a o svoje zážitky sa s
nami podelili aj dobšinskí rodáci,
bratia Tóno a Jaro Krížovci, ktorí si
zaspomínali na ich horolezecké roky
a skialpinistické skúsenosti.
Text & foto: Hugo Martinický

KOŠICKÝ KRAJ JE SÚČASŤOU
PROJEKTU CYKLOPORTÁLU
Cyklotrasy v Košickom kraji už
nájdu vyznávači pohybu na dvoch
kolesách na portáli Slovenského
cykloklubu www.ke.cykloportal.sk. K doterajším podstránkam
štyroch krajov tak pribudol piaty.
Súčasťou sú okrem základných
údajov aj koordináty GPS. Na
území Košického kraja je v súčasnosti vyznačených 1 638 km cykloturistických
trás.
Tieto
cyklotrasy sú propagované prostredníctvom webových stránok
KSK, správcov cyklotrás, organizácií cestovného ruchu a samospráv.
Poskytujú
základné
informácie o trasách, ich smerovanie, dĺžku, povrch a prevýšenie,

avšak bez možnosti stiahnutia
GPS koordinátov, prípadne možnosti upozorniť na problém na
trase.
Kvalitná a jednotná prezentácia a informovanosť v oblasti
cykloturistických trás je na Slovensku všeobecným problémom.
Z tohto dôvodu Slovenský cykloklub, ako najvyššia autorita v oblasti cykloturistických trás na
Slovensku, zriadil a prevádzkuje
cykloturistický portál www.cykloportal.sk. Prezentované sú tu len
povolené, registrované a vyznačené cykloturistické trasy, a to v
delení podľa jednotlivých krajov.
„Zriadením ke.cykloportal.sk

sme získali jednotnú internetovú
platformu na prezentáciu cykloturistických trás. Cykloturistom to
prinesie možnosť pracovať s dátami na vyššej úrovni. Svojím zameraním na špecifickú cieľovú
skupinu umožňuje portál lepšiu
prezentáciu tohto segmentu. Veríme, že prinesie aj viac cykloturistov do Košického kraja,“ hovorí
krajská cyklokoordinátorka Adriana Šebešová.
Podstránka ke.cykloportal.sk,
ktorá sa bude postupne dopĺňať a
aktualizovať, predstavuje komplexný informačný portál o cykloturistických trasách v Košickom
kraji, vrátane zobrazenia na mape

a možnosti stiahnutia GPS koordinátov v 2-sekundových intervaloch s presnosťou na 2 metre.
Portál bude zároveň prinášať informácie o rôznych cyklistických
podujatiach v kraji. Stránka bude
prepojená so stránkami a aplikáciami organizácií cestovného
ruchu v Košickom kraji, správcov
cyklotrás, samospráv a KSK. Na
portáli bude postupne sprístupnených 87 cykloturistických trás s
dĺžkou cez 1 600 km a stovky fotografií. Portál kompletne spravuje
Slovenský cykloklub, čo zaručuje
poskytovanie profesionálnych informácií.
Ing. Adriana Šebešová
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Dobšinská zima 2018
poriadne potrápila nielen
súťažiacich, ale aj organizátora
Úvodné podujatie oficiálnej
rally sezóny Dobšinská zima 2018
je za nami. Nebola jednoduchá nielen z pohľadu súťažných posádok,
ale ani zo strany organizátora, ktorým bol Autoklub EHC Dobšinský
kopec a Mesto Dobšiná.
Snehová pokrývka, ktorá na tratiach ležala niekoľko týždňov, sa
totiž rozhodla vďaka vrtochom počasia zrazu začať miznúť. Dôvod
bol jednoduchý, keďže iba dva dni
pred štartom Dobšinskej zimy 2018
z oblohy namiesto snehových vločiek začalo výdatne pršať. Niektoré
úseky trate sa tak stali doslova bahenným brodiskom a organizátor
sa veľmi vážne začal pohrávať
s myšlienkou, či súťaž nemá radšej
úplne zrušiť. Nakoniec sa však rozhodol správne a súťaž odštartoval.
„Tento rok nás počasie poriadne
potrápilo. V piatok to vyzeralo tak,
že k povinnej výbave súťažiacich
budeme musieť pribaliť aj plávacie
koleso, ale nakoniec sa nebesá nad
nami zľutovali a v noci poriadne prituhlo a trať zamrzla. Som rád, že sa
nám podarilo všetko zvládnuť,“ povedal primátor Mesta Dobšiná, Ján
Slovák.
Trať síce počas noci zamrzla,
niektoré hlboké mláky však nestihli
úplne zamrznúť čo však nikomu zo
77 člennej partie súťažiacich nevadilo. Podstatné bolo, že sa mohli
poriadne povoziť na pneumatikách
s hrotmi. A od momentu, keď v Dobšinej začalo ešte husto snežiť,
súťaž naozaj nabrala tú pravú

zimnú atmosféru, so všetkým čo ku
nej patrí.
Samotnú súťaž už od prvého
testu, ktorých bolo celkovo šesť,
pričom tieto boli rozdelené do
dvoch samostatných sekcií, ovládla
posádka KL Racing Rally Teamu,
Štefan Rosina – Adam Gömöri na
vozidle Ford Fiesta R5. A to aj napriek faktu, že Štofi s Adamom spolupracovali v jednom aute prvýkrát
a navyše Štofi si v Dobšinej odbil
debut s vozidlom špecifikácie R5.
„Dobšinskú zimu som už niekoľkokrát absolvoval, a nie vždy
tak, ako by som si prial. Som preto
veľmi rád, že sa to tohto roku podarilo. Prvý štart s R5-kou bol
úspešný. Čo by som si mohol viac
priať?“ povedal spokojný víťaz.
Druhá priečka, so stratou rovné
tri sekundy, patrila domácemu
jazdcovi, Dobšinčanovi Vlastimi-

lovi Majerčákovi. Toho vo vozidle
Ford Fiesta R5 vo farbách L Racing
Teamu navigovala Michaela Vejačková.
„Som šťastný, že sme v cieli.
Fakt boli neskutočne ťažké podmienky. V prvom kole sme v podstate ako číslo 1 čistili trať, mali sme
veľmi zlú trakciu a aj na brzdy to
bolo veľmi ťažké. Druhé kolo sa
nám už išlo dobre. V Dobšinej
druhé miesto nie je zlé,“ zhodnotil
Vlasto Majerčák.
Trojicu najrýchlejších dopĺňala
druhá posádka KL Racing Rally
Teamu, Tomáš Kukučka – Peter Vejačka na Mitsubishi Lancer EVO
IX, ktorej v cieli na víťazov chýbalo
šesť sekúnd.
„Jediné čo ma v tejto súťaži mrzí
je to, že sme nemohli dojazdiť
druhú rýchlostnú skúšku, mali sme
ju dobre rozbehnutú a verím tomu,

že by sme ju vyhrali. Žiaľ, tesne
pred cieľom sme museli ostať stáť
pri Kočim, ktorý blokoval trať. Vynahradili sme si to však v druhom
prejazde, keď sme tento test vyhrali
a zapísali sme sa okrem Štofiho ako
jediní medzi víťazov rýchlostky.
Myslím si, že byť na „bedni“ v tejto
konkurencii je výborné a okrem
toho sme aj najrýchlejšie Mitsubishi v Dobšinej. Je to super,“ dodal
Tomáš Kukučka.
Dobšinská zima 2018 je už dnes
minulosťou. Napriek tomu treba
jednoznačne konštatovať, že jediná
zimná súťaž, ktorá bola tohto roku
organizovaná pod hlavičkou Slovenskej asociácie motoristického
športu dopadla nadmieru dobre.
Rovnako treba organizátora pochváliť za výborné zabezpečenie rýchlostných skúšok, ale aj servisnej
zóny, kde sa to doslova hemžilo organizátormi. A to aj napriek veľmi
zložitým a ťažkým poveternostným
podmienkam.
„Bola to asi najťažšia Dobšinská
zima v jej histórii. Napriek tomu, že
sme zažili už v minulosti hocičo, s
tým ako sa s nami teraz pohralo počasie sa to asi porovnávať ani nedá.
Máme však výborný tím ľudí, skvelých partnerov podujatia a spolu
doslova dokážeme zázraky. Ďakujem všetkým, ktorí akoukoľvek formou pomohli pri tomto masovom
podujatí,“ doplnil po súťaži jej riaditeľ Marcel Kollárik.
Miro Majláth
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