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mesačník obyvateľov
MESTA DOBŠINÁ

Organový koncert
v evanjelickom kostole
Dňa 26.8.2018 (nedeľa) sa v evanjelickom a.v. kostole v Dobšinej konal
organový koncert, ktorý zorganizoval miestny Evanjelický a.v. cirkevný zbor v spolupráci s Mestom
Dobšiná a Kultúrnym domom
Dobšiná. Na organe sa účastníkom
koncertu predstavil MgA. Janko
Siroma, PhD., rodák zo srbskej
Kovačice, zo slovenskej komunity

žijúcej v tomto meste. Pán Siroma
študoval hru na organe na konzervatóriu a zdokonaľoval sa aj na
viacerých zahraničných študijných
pobytoch. V súčasnosti žije a pôsobí v Bratislave. Keďže však má
chalupu v neďalekej Rejdovej, rád
prijal pozvanie k nám do Dobšinej.
Na organe zazneli tieto skladby :
1. Johann Sebastian Bach - Partita

Sei gegrüßet Jesu gütig BWV 768
2. J.S.Bach - O Mensch bewein
dein Sünde groß BWV 622
3. John Stanly Trumpet Voluntary
4. Felix Mendelssohn BartholdySonata A dur No.3 op. 65
5. Improvizácia na chorál Ježiš
moja radosť
Okrem toho sa medzi jednotlivými
skladbami poslucháčom predstavil

miestny spevokol s troma piesňami
sprevádzanými gitarou : V Tvojich
dvoranách; Ty si môj Pastier a Ježiš
je práve tu. Veríme, že si poslucháči prišli na svoje. V podobných kultúrnych podujatiach chceme ako
cirkevný zbor i naďalej pokračovať.
Mgr. Rado Gdovin,
zborový farár
senior Gemerského seniorátu

Výrub gaštanov v parku
Dňa 8. septembra došlo k výrubu
dvoch kusov drevín pagaštanu konského v mestskom parku na ulici
SNP. Dôvodom bol ich havarijný
stav. Na kmeni prvého stromu boli
zreteľné devastačné poranenia, ktoré mohli mať katastrofálny dopad
na zdravie a životy okoloidúcich,
či obyvateľov nachádzajúcich sa v
mestskom parku, rovnako tak i na
majetok občanov v blízkom okolí.
Druhá drevina bola suchá, vysuše-

ná, čo po výrube preukázal i stav
kmeňa. V júni tohto roku už takto
jeden pagaštan padol na mostík spájajúci mestský park s budovou bývalého komunálu. Z tohto dôvodu bol
do mestského parku privolaný arborista Ing. Trnovský, ktorý vypracoval znalecký posudok, kde zhodnotil aktuálny stav šiestich stromov
z hľadiska prevádzkových rizík a
zdravotného stavu na základne prístrojových vyšetrení. Vo vypraco-

vanom odbornom posudku navrhol
výrub ťažko poškodených stromov
a ozdravných ošetrení stromov s
výrazným zhoršením zdravotného
stavu ostatných hodnotených drevín. Žiaľ, v tomto roku dôjde k výrubu ešte jedného stromu so značným
poškodením, ktorého výrub sa odkladá na jesenné mesiace, nakoľko
sa v korune stromu vyskytujú osie
hniezda.
Ing. Dana Kuchárová
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Voľby do orgánov samosprávy obcí
Informácie pre voliča
Dátum a čas konania volieb do orgánov samosprávy obcí sa konajú
v sobotu 10. novembra 2018 od 7:00 do 22:00 h.
Právo voliť
Právo voliť do orgánov samosprávy obcí má obyvateľ obce, ktorý má trvalý pobyt v obci a najneskôr
v deň konania volieb dovŕši 18 rokov veku.Prekážkou práva voliť je zákonom ustanovené obmedzenie
osobnej slobody z dôvodov ochrany verejného zdravia.
Právo byť volený
Za poslanca mestského zastupiteľstva môže byť zvolený obyvateľ obce, ktorý má trvalý pobyt v obci,
v ktorej kandiduje a najneskôr v deň volieb dovŕši 18 rokov veku.Za primátora mesta môže byť zvolený
obyvateľ obce, ktorý má trvalý pobyt v obci a najneskôr v deň konania volieb dovŕši 25 rokov veku.
Prekážkou práva byť volený je
 výkon trestu odňatia slobody,
 právoplatné odsúdenie za úmyselný trestný čin, ak odsúdenie nebolo zahladené,
 pozbavenie spôsobilosti na právne úkony.
Spôsob hlasovania
Volič môže voliť len v obci svojho trvalého pobytu vo volebnom okrsku, v ktorého zozname voličov je
zapísaný. Volič je povinný po príchode do volebnej miestnosti preukázať okrskovej volebnej
komisii svoju totožnosť predložením občianskeho preukazu alebo dokladu o pobyte pre
cudzinca.
Potom okrsková volebná komisia zakrúžkuje poradové číslo voliča v zozname voličov a vydá voličovi
dva hlasovacie lístky - hlasovací lístok pre voľby do mestského zastupiteľstva a hlasovací lístok pre
voľby primátora mesta a prázdnu obálku opatrenú odtlačkom úradnej pečiatky mesta.
Prevzatie hlasovacích lístkov a obálky potvrdí volič v zozname voličov vlastnoručným
podpisom.
Každý volič sa musí pred hlasovaním odobrať do osobitného priestoru určeného na úpravu hlasovacích
lístkov. Voličovi, ktorý nevstúpi do osobitného priestoru určeného na úpravu hlasovacích lístkov,
okrsková volebná komisia hlasovanie neumožní.
Na hlasovacom lístku pre voľby poslancov mestského zastupiteľstva môže volič zakrúžkovať
najviac toľko poradových čísiel kandidátov, koľko poslancov má byť v príslušnom volebnom
obvode zvolených. (Počet poslancov, ktorý sa volí vo volebnom obvode je uvedený na hlasovacom
lístku.)
Na hlasovacom lístku pre voľby primátora mesta môže volič zakrúžkovať poradové číslo len
jedného kandidáta.
V osobitnom priestore určenom na úpravu hlasovacích lístkov vloží volič do obálky jeden hlasovací
lístok pre voľby do mestského zastupiteľstva a jeden hlasovací lístok pre voľby primátora mesta.
Na požiadanie voliča mu okrsková volebná komisia vydá za nesprávne upravené hlasovacie
lístky iné. Nesprávne upravené hlasovacie lístky vloží volič do schránky na odloženie nepoužitých
alebo nesprávne upravených hlasovacích lístkov.
Volič, ktorý nemôže sám upraviť hlasovací lístok pre zdravotné postihnutie alebo preto, že nemôže
čítať alebo písať a oznámi pred hlasovaním túto skutočnosť okrskovej volebnej komisii, má právo
vziať so sebou do priestoru určeného na úpravu hlasovacích lístkov inú spôsobilú osobu, aby podľa
jeho pokynov a zákona upravila hlasovací lístok a vložila do obálky. Obidve osoby pred vstupom do
osobitného priestoru na úpravu hlasovacích lístkov člen okrskovej volebnej komisie poučí o spôsobe
hlasovania a o skutkovej podstate trestného činu marenia prípravy a priebehu volieb. Členovia
okrskovej volebnej komisie nesmú voličom upravovať hlasovacie lístky.Volič, ktorý nemôže pre
zdravotné postihnutie sám vložiť obálku do volebnej schránky, môže požiadať, aby obálku do volebnej
schránky v jeho prítomnosti vložila iná osoba, nie však člen okrskovej volebnej komisie. Volič, ktorý sa
nemôže dostaviť do volebnej miestnosti zo závažných, najmä zdravotných dôvodov, má právo požiadať
obec a v deň konania volieb okrskovú volebnú komisiu o vykonanie hlasovania do prenosnej volebnej
schránky, a to len v územnom obvode volebného okrsku, pre ktorý bola okrsková volebná komisia
zriadená.
Volič je povinný odložiť nepoužité alebo nesprávne upravené hlasovacie lístky do zapečatenej
schránky na odloženie nepoužitých alebo nesprávne upravených hlasovacích lístkov, inak sa
dopustí priestupku, za ktorý mu bude uložená pokuta 33 eur

Volebné okrsky a volebné miestnosti v meste Dobšiná
Volebný okrsok č. 1, Volebná miestnosť: Kultúrny dom – herňa
Ulice: Lányiho Huta, Záhradná, Partizánska, Lesná, Severná, Mierová, Hronská, Slnečná,Vyše mesta,
Rybárska, Turecká, Cintorínska, Nová
Volebný okrsok č. 2, Volebná miestnosť: Kultúrny dom – divadelná sála I
Ulice: Jarková, Nám. Baníkov, Kúpeľná, Železničná, Mlynská, P. J. Šafárika, Skalná, Banská, Tri ruže,
bez názvu ulice
Volebný okrsok č. 3, Volebná miestnosť: Kultúrny dom – divadelná sála II
Ulice: SNP, Zimná, Hnilecká, Vlčia dolina, Budovateľská, Cigánska osada, Niže mesta

september 2018

MESTSKÁ
POLÍCIA
INFORMUJE

august 2018
2. 8. 2018 o 16:40 hod. oznámila obyvateľka
mesta, že pred chvíľou jej v predajni neznáma občianka chcela ukradnúť peňaženku.
Ako uviedla, bola na nákup v predajni na
námestí a keď platila pri pokladni, tak sa
otočila k vedľajšiemu regálu, vzdialenému asi
dva metre, ešte pre nejakú vec a peňaženku
nechala položenú pri nákupe. Keď sa vrátila,
tak tam peňaženka už nebola. Všimla si
vychádzať pred ňom platiacu ženu von z
predajne, tak sa za ňou rozbehla a pýtala sa
či jej nezobrala peňaženku. Tá vytiahla jej
peňaženku z tašky a vrátila jej ju, ako keby
sa ani nechumelilo. Ako uviedla na svoju
obranu 58-ročná občianka zo Zimnej ulice,
peňaženku zobrala vraj omylom, keď vkladala svoj nákup do tašky. Za omyly sa však platí.
3. 8. 2018 v čase o 9:00 hod. telefonicky
oznámila na MsP, že keď prišla do objektu
neziskovej organizácie, kde pracuje , tak
zistila vzadu na objekte rozbité okno. Hliadka
na mieste zistila, že v rodinnom dome na
Zimnej ulici je rozbitá sklenená výplň na
okne, ktoré vedie do kancelárie. Ako uviedla
oznamovateľka chýbajú rôzne fixky, farbičky,
zošity a všade je neporiadok. Šetrením boli
ako podozrivé zistené deti z okolia.
4. 8. 2018 o 10:40 hod. oznámila dôchodkyňa
z Dobšinej, že jej na SNP ulici niekde vypadla
peňaženka, v ktorej mala hotovosť a doklady.
Šetrením sa nakoniec peňaženka našla v
predajni, kde ju doniesol nejaký chlapec, ale
bohužiaľ už bez peňazí. Maloletý uviedol, že
peňaženku našiel na rímse okna na predajni,
a tak ju zaniesol dnu. Na základe kamerového
záznamu bolo zistené, že peňaženku našla
okolo prechádzajúca, ktorá ju zodvihla zo
zeme, šikovne z nej vytiahla peniaze a peňaženku položila na rímsu, kde ju potom našiel
chlapec. Ako páchateľka bola na základe
záznamu spoznaná 64-ročná občianka mesta.
Nepoctivej nálezkyni bola uložená sankcia.
12. 8. 2018 o 17:40 hod. oznámil obyvateľ bytovky na Budovateľskej ulici, že jeho 66-ročný sused je chorý a už ho nevideli niekoľko
dní vyjsť z bytu. Hliadka na mieste preverila
udalosť a keďže menovaný nereagoval ani na
búchanie, ani na synove telefonáty a dvere
boli z vnútra zatvorené, bol privolaný HaZZ.
Hliadka si všimla, že okno bytu na 1. poschodí
nie je zatvorené, tak sa príslušník hasičov
tadiaľ dostal do bytu, kde našiel ležať na
posteli len nehybné telo majiteľa bytu. Bola
privolaná RZP a polícia.
13. 8. 2018 v čase o 17:00 hod. oznámila
obyvateľka sídliska, že im niekto ukradol
ozdobné kryty ventilkov z kolies motorového
vozidla odstaveného na parkovisku. Hliadka
na mieste zistila, že poškodených bolo osem
pokračovanie str. 3
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V novom šk. roku obnovili
prístupové chodníky
V pondelok 3. 9. 2018 sa všetci
žiaci a študenti na Slovensku prebudili do prvého školského dňa
svojho nového študijného roka.
Výnimkou neboli ani žiaci ZŠ v
Dobšinej, ktorú spravuje Mesto
Dobšiná, kde z celkového počtu
600 žiakov po prvýkrát zasadlo
do školských lavíc 105 malých
prváčikov v piatich triedach.
Mimo tradičných príhovorov a
slávnostnej atmosféry si v prvý
školský deň žiaci ZŠ v Dobšinej,
ale aj ich doprevádzajúci rodičia
všimli novinku, o ktorú sa postaral zriaďovateľ školy.
Mesto Dobšiná v rámci skvalitnenia občianskej vybavenosti
kompletne upravilo vyasfaltovaním prístupové schodisko prostredníctvom mestskej spoločnosti Podnik služieb mesta Dobšiná
s.r.o. (PSMD), ktorú sme oslovili.
„Mesto Dobšiná vyčlenilo na realizáciu vyasfaltovania prístupového chodníka do ZŠ v Dobšinej
10 000 €, ktoré sme použili na
prípravu podložia komunikácie,
potrebný materiál a realizáciu
prác. Veríme, že prevedené úpravy zlepšili jednak celkový dojem
z prostredia, ale aj bezpečnosť,
keďže starý asfalt už v mnohých
smeroch nevyhovoval požiadav-
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dokončenie zo str. 2
občanov. Na základe toho bolo vykonané
šetrenie, kde v priebehu dvoch týždňov boli
zistení traja maloletí páchatelia, ktorí ozdobné ventilky kradli a následne predávali za
0,50.- €. Cena takéhoto ozdobného ventilku
sa pohybuje od 5 do 10 €. Hliadka dokonca po
dvoch týždňoch našla ventilky na kolesách
dvoch bicyklov, ktorými sa hrdili maloletí
majitelia. Ako uviedli, okrasné ventilky kúpili
za 1 €. Veci boli postupne vracané majiteľom
automobilov. Nakoľko páchatelia boli
maloletí, boli o konaní vyrozumení rodičia a
vec bola odložená.

kám. V rámci tejto obnovy a prostriedkov sme realizovali aj vyasfaltovanie chodníka, ktorý vedie
povedľa novovybudovaného ihriska pre deti, povedľa fary na
Jarkovej ulici, keďže aj ten hojne
využívajú školáci najmä z blízkeho sídliska a jeho stav bol už značne opotrebovaný, “ uviedol Milan
Lukáč, konateľ PSMD.
Pre školákov však prekvapenia
v tomto školskom roku nekončia.
O ďalšie sa postarala vláda, ktorá
ohlásila obedy zadarmo s účinnosťou od 1. 1. 2019. Nárok na ne
budú mať všetci žiaci základných

škôl na prvom aj druhom stupni a
deti v poslednom ročníku materských škôl bez ohľadu na príjmovú situáciu rodiny. Vláda takto
prispeje zriaďovateľom škôl aj v
Dobšinej 1,20 € na stravovanie
každého dieťaťa, kde spolu toto
opatrenie daňových poplatníkov
vyjde 117 mil eur. Podľa zástupcov vlády sa takto k pravidelnej
strave dostanú všetky deti, aj tie,
ktoré v súčasnosti na obedy nechodia a rodina týmto krokom
ušetrí na stravovanie každého
dieťaťa mesačne približne 22€.
Text & foto: Juraj Karika

Alarmujúci stav odpadu
Aktuálnou a aj nepríjemnou témou je súčasný stav preplnených
žltých a modrých kontajnerov v
meste. Horúce letné dni pobádajú v rámci osvieženia k nákupu
rôznych nápojov v PET fľašiach či
plastových obaloch, čo sa prirodzene odzrkadlilo v rýchlo naplnených kontajneroch. Keďže zber
plastov je podľa harmonogramu
len raz mesačne a Mesto Dobšiná
, hoci to podľa mnohých tak nevyzerá, nie je ľahostajné voči riešeniu
vzniknutej situácii, pozvali sme
preto do nášho mesta zástupcov
spoločnosti NATUR-PACK a.s.,
ktorá uhrádza zberovej spoločnosti náklady za zvoz separovaného
odpadu v meste. Po vizuálnej obhliadke kontajnerov s nadmerným
množstvom PET fliaš a plastových
obalov z rôznych výrobkov, ktoré
sa častokrát nachádzali nielen
na zemi, ale i v zelených kontajneroch, navrhli možnosti ďalších
riešení či už v podobe doplnenia

3

kontajnerov, prípadne zvýšenia
frekvencií zberu.
Zároveň ocenili snahu a ochotu
obyvateľov nášho mesta separovať, čo môže predstavovať dobrý
základ v budúcnosti pri možnom
zvyšovaní poplatkov. Ide o zvýšenie recyklačného poplatku,
ktorý mesto uhrádza pri ukladaní
zmesového komunálneho odpadu
a objemného odpadu na skládku odpadov v Štítniku. V rámci
návštevy zástupcovia spoločnosti
NATUR-PACK a.s. poukázali i na
často sa opakujúci všade prítom-

ný jav a síce veľké množstvo nestláčaných PET fliaš. Nestlačené
fľaše nútia autá prevážať vzduch.
Keby sme všetky PET fľaše pred
vyhodením stlačili, ušetrili by
sme v priemere aj 50% miesta v
kontajneri.
Zároveň by sme radi upozornili, že nie všetky plasty patria do
žltých kontajnerov, ale ani na verejné priestranstvo. Rovnako ako
táto opustená plastová stolička,
ktorej majiteľa si asi môžeme iba
domyslieť.
Ing. Dana Kuchárová

18. 8. 2018 o 22:15 hod. na základe
dožiadania bola vykonaná súčinnosť OO PZ a
asistencia RZP po oznámení, že na Hronskej
ulici došlo k bitke. Pravidelne každý mesiac
v tieto dni uvedení občania zamestnávajú
bezpečnostné a záchranné zložky. Dávky
oslávili potrebným množstvom alkoholu
a potom si navzájom skočili do vlasov dve
rodiny bývajúce oproti na uvedenej ulici.
Jednému z aktérov počas bitky rozbili hlavu,
takže z rany krvácal a mal taktiež poranenú
nohu, preto si privolal RZP na ošetrenie. Bola
vykonaná asistencia RZP, ktorá zraneného
odviezla na ošetrenie do Rožňavy. Keď to
videli z dvora oproti, tak si povedali, prečo by
mali byť horší. O necelých 40 minút hliadka
MsP opätovne vykonala asistenciu RZP, ktorú
si privolala účastníčka bitky z druhého dvora.
RZP ich takto postupne oboch odviezla na
ošetrenie do Rožňavy.
29. 8. 2018 o 9:30 hod. oznámila pracovníčka
MsÚ, že pri chate na Dobšinskej Maši sa
zdržiava nejaký muž, čo si všimli rybári, ktorí
vykonávali neďaleko činnosť. Na mieste
vykonala hliadka MsP v súčinnosti s OOPZ
šetrenie, kde bolo zistené, že v drevenom
prístrešku pri chate si neznámy muž urobil
bivak a prikuroval si drevom určeným pre
návštevníkov. Hliadkou OO PZ bol nakoniec
zistený ako podozrivý zo Sp. Novej Vsi, po
ktorom bolo vyhlásené pátranie. Chata
poškodená nebola, vec realizuje Polícia.

NAVŽDY
NÁS OPUSTILI:
Ružena Rigová, 2. 8.,
Šimon Špiner, 3. 8.,
Erika Molčanová, 4. 8.,
Ladislav Nohavička, 7. 8.,
Ladislav Lach, 16. 8.

zo života v meste
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O riešení stavu komunikácií
s primátorom mesta Dobšiná,
Jánom Slovákom
Azda
najfrekventovanejšou
otázkou obyvateľov mesta Dobšiná je dokončenie cestných komunikácií. Všetci netrpezlivo čakáme, kedy sa začnú rekonštruovať
už avizované ulice, Nová a SNP.
Mesto Dobšiná pripravilo všetko
potrebné na to, aby ulice boli zrekonštruované čím skôr, pretože ich
stav je domácimi často označovaný za katastrofálny. Oslovili sme
preto primátora mesta Dobšiná,
Jána Slováka, ktorý nám priblížil
momentálne kroky mesta v tejto
súvislosti: „ Dokonca sme sa snažili a urobili sme všetko preto, aby
sa to stihlo do pretekov Dobšinský kopec 2018, čo sa nepodarilo
napriek tomu, že to bolo zo strany
mesta možné. Dva roky trvala príprava, počas ktorej bolo potrebné odstrániť závady na zvodoch
dažďovej vody, na prípojkách ako
aj na kanalizácii skrz rôzne reklamácie. Avizovaná rekonštrukcia
Novej ulice bola už na jeseň 2017,
no problémy pod cestou sa ukázali
závažnejšie ako sa zdalo. Vypracovaný projekt na rekonštrukciu
Novej ulice počíta s dvojvrstvovým
povrchom na vysoké zaťaženie a
samozrejme k tomu odpovedajúcim asfaltom a prípravou podložia.
Oprava ulice SNP, čo je tak isto
nový asfaltový povrch, je súčasťou celého projektu, takže tieto
dve ulice sa budú robiť súčasne.
Do dnešného dňa sú obe ulice pripravené. Boli odstránené závady
na kanalizácii a zvodov dažďovej
vody, ako aj doplnené obrubníky či
chodníky. Mesto Dobšiná urobilo
všetky potrebné kroky k realizácii.
Prebehlo verejné obstarávanie na
zhotoviteľa a ako pri každej súťaži
aj tu mali možnosť zúčastnené firmy podávať otázky, či pripomienky. A presne tu máme dôvod prečo
sa ešte neasfaltuje, keďže máme
pripravené financovanie, pripravené podmienky, máme víťazného
zhotoviteľa, ktorý má pripravený
materiál a stroje. A my ? ... Čakáme
a čakáme, kedy nám Úrad verejného obstarávania SR po podaní
námietky neúspešnej firmy potvrdí, že všetko je v poriadku a mesto
môže podpísať zmluvu z verejne
vysúťaženým zhotoviteľom. Pýtate sa či je to normálne? Žiaľ áno,
takto to prebieha na celom Sloven-

sku, síce transparentne, no s možnosťou rôznych prieťahov! Pýtate
sa či je to naschvál ? Áno, robia si
to ľudia a firmy naschvál, dokonca
som sa už osobne stretol s tým, že

som už spomínal, v prvom rade
musí byť všetko pod každou cestou
urobené tak , aby sme nemuseli
po roku nový povrch prekopávať z
akejkoľvek príčiny, aj keď tu je nut-

takýchto prác netrvajú pár dní, ale
niekedy až roky. Každý urobený
meter chodníka, či cesty, je potrebný a dôležitý. Nie je možné urobiť
všetko naraz, ale postupne v rámci

poniektorí „politici“ doslova lobujú za prieťahy! Mesto splnilo všetko, čo bolo potrebné a nemáme inú
možnosť než počkať na prebehnutie zákonných lehôt pre verejné obstarávanie, ktoré neviem ani ja, ani
nikto iný urýchliť, alebo preskočiť.
Ako sa povie, každá trpezlivosť má
svoje hranice a tá naša je skúšaná
takýmito „naschválmi“. Pevne
veríme, že po ukončení zákonnej
lehoty, čo je september 2018, nám
bude príslušným úradom povolené podpísať zmluvu a hneď pristúpiť k realizácii rekonštrukcie a
opráv ciest ulíc Novej a SNP.“
Spomenuté dve ulice majú teda
jasný plán rekonštrukcie, kde je od
konkrétnych výsledkov samospráva mesta Dobšiná a jej obyvatelia
na dosah. Primátora mesta Dobšiná sme sa spýtali aj na ostatné
ulice mesta, keďže dovedna ich je
29 aj spolu s priľahlými časťami.
„Samozrejme sa súbežne pripravujú možnosti rekonštrukcií aj ďalších ulíc, pretože v našom meste je
potrebná obnova skoro všade. Ako

né znovu podotknúť, že eliminovať
na 100% akúkoľvek poruchu nie je
možné. Tá môže vzniknúť aj na novom. Prioritne je potrebné opraviť
ulice Kúpeľnú, Partizánsku, Hronskú a Zimnú. Samozrejme potom
postupne aj všetky ostatné. Kúpeľná a Partizánska ulica bola zaradená v roku 2018 spoločnosťou VVS
do realizácie výmeny vodovodu,
keďže na týchto uliciach je vodovod ešte pôvodný. Tieto práce majú
spoločnosťou VVS prebehnúť v
roku 2019. Pevne verím, že to tak aj
bude a do tej doby sa urobia aspoň
tie najnutnejšie opravy ciest, pretože každý rozumný človek musí
uznať, že ťahať nový asfalt a budúci
rok ho prekopávať by bolo nezmyselné. Projekt na Hronskú ulicu je
v štádiu príprav a po dokončení sa
začne so Zimnou ulicou postupne
podľa možností. Rád by som zdôraznil, že cesty sa nebudú upravovať práve teraz preto, že tento rok
je volebný, ako to často počuť, ale
preto, aby sme všetci mali v tomto
meste kvalitnejší život. Prípravy

možností to určite pôjde.“
Dôležitou súčasťou každej ulice
a komunikácie na nej je aj dopravné značenie. To zabezpečuje nielen
plynulosť a bezpečnosť premávky,
ale aj bezpečnosť chodcov. Ako
sa bude v tomto smere ďalej uberať Dobšiná? „Celkový projekt
dopravného značenia v meste je
pripravený aj na základe pripomienok a doplnení občanov mesta, je
spracovaný a posúva sa na ďalšie
spracovanie dopravným inžinierom. V ďalšej fáze bude formou
značenia na mapke mesta projekt
zverejnený a občania budú mať
ešte možnosť navrhnúť zmeny a
doplnenia, čo bude veľmi vítané.
Toto sa týka doplnenia dopravných
značiek, zrkadiel na križovatkách,
parkovacích miest atď.“ Dokončil
Ján Slovák, primátor mesta Dobšiná a dodal, že odozva občanov je tá
najdôležitejšia a mesto sa každým
podnetom na zlepšenie situácie
vážne zaoberá a víta ho.
Text a ilustr. foto: Juraj Karika
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Vydarené turistické podujatie
Centrum voľného času v Dobšinej zorganizoval 8. 9. 2018 rodinnú turistiku na Muránsky hrad.
Zrúcaniny Muránskeho hradu
stoja na vrchu Cigánka, na južnom okraji Muránskej planiny.
Hrad postavili ako kráľovský v 13.
storočí na ochranu cesty vedúcej
z Gemera do Liptova a Zvolena.
Vďaka svojim neobyčajne pestrým
dejinám patrí k najznámejším
gemerským hradom. Hrad v 18.
storočí dvakrát vyhorel a koncom
18. storočia už nebol obývaný. V
posledných rokoch sa uskutočňuje rozsiahla rekonštrukcia hradu,
v rámci ktorej boli postavené dve
vyhliadkové plošiny a bola zrekonštruovaná hradná brána. Z
hradu sú neskutočne krásne vyhliadky na všetky smery.
K hradu vedie niekoľko turistických trás. My sme si vybrali trasu
z Javorinky po modrej značke na
Veľkú lúku. Je to najdlhšia, ale
najľahšia cesta k Muránskemu
hradu, ktorá vedie prekrásnou
prírodou Muránskej planiny.
Značka nás doviedla k turistickej
chate Zámok, niekdajšej horárni z druhej polovice 19. storočia.
Výstup z chaty na hrad sme absolvovali po krátkej strmej cestičke.
Počas najnáročnejšej časti výstupu vyniesli naši chlapci i niektoré dievčatá vrecia s pieskom,
ktorý sa použije na obnovu tejto
historickej pamiatky. Do hradu
sme vstúpili cez zrekonštruovanú
hradnú bránu, kde na nás dých-

la atmosféra starých čias. Areál
hradu je rozsiahly a nesmierne ro-

mantický. Pre návrat z hradu sme
zvolili turistický chodník, ktorý

nás doviedol priamo do obce Muráň.
Cestou domov sme sa ešte zastavili v lokalite Biele vody na Muránskej planine, kde žijú početné
syslie kolónie. Deti i dospelí sa
pokochali pohľadom na roztomilých hlodavcov, ktorých počet už
prekročil tisícku. Na prinesených
dobrotách si pochutili aj oslíky a
koníky.
Pekné počasie nám vydržalo
celý deň a keď sme si unavení, ale
plní zážitkov sadli do autobusu
na cestu domov, začalo pršať, ale
aj napriek tomu nám to už krásne
prežitý deň nepokazilo.
Ing. Mária Rybárová

Čo je nové v centre Detstvo deťom
Prežili sme horúce leto plné zážitkov a máme niekoľko noviniek,
o ktoré sa chceme podeliť.
Od 1.7.2018 domček funguje
každý pracovný deň od 8.00 do
15.00. Od augusta v čase predpoludním funguje u nás práca s deťmi
za účasti rodičov. Využívame prvky a materiál Montessori, deti všestranne rozvíjajú svoje schopnosti
primeraným spôsobom, adekvátne veku. V popoludňajších hodinách u nás funguje doučovanie,
stabilne rodinky a krúžok babinec.
Vďaka iniciatíve „Škola dokorán“ sme zorganizovali niekoľko
vzdelávaní pre matky, kde sme hovorili o rôznych dôležitých oblastiach rodičovstva. Ďalšie stretnutia na rodičovské témy znova
pripravujeme.
V rámci voľnočasových aktivít,
ktorými sa snažíme zmysluplne

využiť voľný čas detí, sme v spolupráci so Základnou školou v Dobšinej organizovali výlet do Košíc,
do kina na rozprávku „Ukradnutá
princezná“. Výlet na kúpalisko do
Rožňavy si užili malé aj väčšie deti,
videli sme divadelné predstavenie
„Martinko Klingáč“ a rozprávku
„Pat a Mat“ v Dobšinej.
Vďaka internetovému kníhkupectvu Martinus a jeho projektu
„Prečítané leto“ sme do domčeka
dostali veľa krásnych kníh pre rôzne vekové kategórie a vďaka nim
si deti obohacovali a cibrili nielen
slovnú zásobu, ale aj čitateľské a
predčitateľské zručnosti.
Všetky naše aktivity sme mohli
realizovať vďaka Karpatskej nadácii a organizácii Ekopolis, ktoré
nám dlhoročne pomáhajú a patrí
im naša veľká vďaka.
Erika Polgáriová
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rozširujEME ponuku produktov
pre širokú verejnosť
Spoločnosť Mestské lesy Dobšiná
v súlade so snahou o znižovanie
nezamestnanosti občanov mesta, o zvyšovanie efektívnosti využitia drevnej hmoty a s avizovanými investíciami v danej oblasti,
plní svoj zámer a v priestoroch
areálu „HAAK“ spustila skúšobnú
prevádzku linky na výrobu štiepaného palivového dreva.
Spoločnosť tak rozširuje ponuku
produktov určených najmä pre
občanov mesta, ale aj širokú verejnosť. Nová forma paliva zvyšuje komfort pri jeho používaní a
prispieva tak k zvyšovaniu kvality
života najmä starších a tiež zdra-

votne znevýhodnených občanov.
Výrobná linka umožňuje výrobu
palivového dreva poštiepaného
na hotové polienka s dĺžkou 25,
33 a 50 cm.
Nemecká technológia je prednostne určená na výrobu paliva
v certifikovaných valcoch, ktoré
bude predávané v objemoch 1,7
prms (priestorový meter sypaný)
zabalené sieťovinou na drevenej
palete. Palivo je potrebné pred
použitím uskladniť na potrebné obdobie do vzdušného, pred
dažďom krytého priestoru. Postupne bude výroba rozšírená
podľa dopytu aj o výrobu ihlična-

tých sortimentov, prípadne voľne sypaného paliva, alebo paliva
ručne ukladaného na paletách
o objeme 1 prm (priestorový
meter 1 x 1 x 1 m), ktoré budú
stohované v hale a následne predávané ako suché palivo.
Zároveň spoločnosť ponúka na
predaj podpaľovacie triesky vyrobené zo suchého ihličnatého
dreva, balené v rašlových vreciach s hmotnosťou 4,5 kg.
Ceny všetkých nových produktov
sú stanovené ako zvýhodnené uvádzacie, pričom spoločnosť sa
s príchodom vykurovacieho obdobia rozhodla ešte viac pomôcť

občanom a prevádzkam v meste
Dobšiná a ponúka do konca kalendárneho roka v rámci mesta
dopravu zakúpených paliet zdarma.
Objednávky možno vybaviť a odpovede na všetky ďalšie otázky
vám budú ochotne poskytnuté
priamo na ústredí spoločnosti
ML Dobšiná, prípadne telefonicky na číslach 058/7941291,
0905/775912 alebo mailom na
adresách
ml@mldobsina.sk,
ml.obchod@mldobsina.sk .
Text: Mgr. Bc. Miloš Németh
Foto: Mgr. Ing. Jozef Rogos

PREDAJ TVRDÉHO ŠTIEPANÉHO
PALIVOVÉHO DREVA NA PALETÁCH:
POLENÁ 25 CM			
POLENÁ 33 CM			
POLENÁ 50 CM			
PODPAĽOVACIE TRIESKY
16 CM, 4,5 KG +- 10%
		

75,- €/PALETA
72,- €/PALETA
70,- €/PALETA
2,10 €/VRECE

Bežci a walkeri ŠK DOBŠINÁ
podporili benefičnú akciu
V Rožňave sa 8. septembra
2018 uskutočnila benefičná akcia
„Vráťme behom nádej“, ktorá bola
organizovaná pre Martinka Kupca
z Veľkého Zálužia. Túto športovo-charitatívnu akciu organizovala študentka z Rožňavy Marcela
Vrábeľová v spolupráci s Rožňavským mládežníckym parlamentom, mestom Rožňava, Detským
centrom a ďalšími partnermi.
Miestom konania bol areál futbalového štadióna, kde pre dospelých
bola pripravená trasa o dĺžke 4 km
popri rieke Slaná, smerom na Bet-

liar a pre deti 800 metrový okruh
okolo futbalového ihriska. Akcie
sa zúčastnili aj športovci z Dobšinej. Behom, nordic walkingom a
dobrovoľným príspevkom podporili malého bojovníka, ktorý už päť
rokov vyhráva boj nad smrteľným
ochorením so slabým imunitným
systémom – Louise Barovej syndróm. Po behu organizátori vyzbieranú sumu odovzdali rodine
Kupcovej na liečbu pre Martinka.
Predseda ŠK DOBŠINÁ:
Ing. Marian Varga
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Rómsky festival
aj so zástupcami
z Dobšinej
V piatok dňa 24.8.2018 sa v Rožňave na futbalovom štadióne konal Celoslovenský rómsky festival SAM ROMA SAM. V programe vystúpili aj
dievčatá z Komunitného centra mesta Dobšiná a zožali obrovský potlesk.
V krásnych rómskych krojoch reprezentovali nielen naše Komunitné
centrum, ale najmä mesto Dobšinú. 			
KC Dobšiná

Strihanie psov
strihanie
psovdoma
aj u Vás doma
aj u vás
strihanie
úprava

vyčesávanie

strihanie pazúrov

0944 521 063

strihanie.psow@gmail.com

OZNAM - Zber elektroodpadu v meste Dobšiná
Mesto Dobšiná oznamuje občanom, že zber elektroodpadu sa uskutoční dňa 6. októbra 2018 (v sobotu) v čase od 10.00 do 15.00 hodiny.
Zber zrealizuje Podnik služieb mesta Dobšiná s.r.o. svojím vozidlom, ktorý v stanovenom čase bude prechádzať ulicami mesta. Občania svoje
elektrozariadenia môžu vykladať pred svoje domy, odkiaľ zamestnanci Podniku služieb mesta Dobšiná s.r.o. prevezmú.
Zbierajú sa:
1.

Veľké domáce spotrebiče – chladničky, mrazničky, práčky, sušičky, umývačky riadu, sporáky a rúry na pečenie, elektrické varné
dosky, mikrovlnné rúry, el. radiátory, ventilátory, mobilné klimatizačné zariadenia, iné zariadenia na ventiláciu a klimatizáciu.

2.

Malé domáce spotrebiče – vysávače, čističe kobercov, spotrebiče používajúce sa na šitie, tkanie a iné spracovanie textilu, žehličky,
hriankovače, fritézy, mlynčeky, kávovary a zariadenia na zatváranie a otváranie obalov, el. nože, spotrebiče na strihanie vlasov,
sušenie vlasov, čistenie zubov, holenie, masáž a iné spotrebiče na starostlivosť o telo, hodiny, hodinky a zariadenia na meranie,
ukazovanie a zaznamenávanie času, váhy, elektronické cigarety.

3.

Informačné technológie a telekomunikačné zariadenia – servery, minipočítače, tlačiarne, osobné počítače, zobrazovacie
zariadenia k osobným počítačom s CRT, LED a LCD, klávesnice, polohovacie zariadenia k osobným počítačom, reproduktory
k osobným počítačom, laptopy, notebooky, elektronické diáre, kopírovacie zariadenia, elektrické a elektronické písacie stroje,
vreckové a stolové kalkulačky, pamäťové karty, užívateľské terminály a systémy, faxové prístroje, telex, telefónne prístroje, telefónne
automaty, bezdrôtové telefónne prístroje, mobilné telefónne prístroje, záznamníky.

4.

Spotrebná elektronika – rozhlasové prijímače, televízne prijímače s CRT, LED a LCD obrazovkami, videokamery, videorekordéry,
Hi-Fi zariadenia, zosilňovače zvuku, hudobné nástroje.

5.

Osvetľovacie zariadenia – svetelné zdroje, lineárne žiarivky, kompaktné žiarivky, LED žiarovky, svietidlá, svietidlá pre žiarivky a LED
s výnimkou svietidiel z domácnosti.

6.

Elektrické a elektronické nástroje (okrem veľkých stacionárnych priemyselných náradí) – vŕtačky, pílky, šijacie stroje,
zariadenia na otáčanie, frézovanie, brúsenie, drvenie, pílenie, krájanie, strihanie, vŕtanie, dierovanie, razenie, skladanie, ohýbanie
alebo podobné spracovanie dreva, kovu a iných materiálov, nástroje na nitovanie, pritĺkanie klincov alebo skrutkovanie alebo
odstraňovanie nitov, klincov, skrutiek alebo podobné účely, zariadenia na striekanie, nanášanie, rozprašovanie alebo iné spracovanie
kovových alebo plynných látok inými prostriedkami, nástroje na kosenie alebo iné záhradkárske činnosti.

7.

Hračky, zariadenia určené na športové a rekreačné účely – súpravy elektrických vláčikov alebo autodráh, konzoly na videohry,
videohry, počítače na bicyklovanie, potápanie, beh, veslovanie atď., športové zariadenia s elektrickými a elektronickými súčiastkami,
elektrobicykle, hracie automaty.

8.

Zdravotnícke zariadenia (okrem všetkým implantovaných a infikovaných výrobkov) – merače krvného tlaku, merače hladiny
cukru, inhalačné prístroje, UV hrebeň pre liečbu svetelnými lúčmi, fototerapeutické svetlo, germicídne lampy, negatoskopy.

9.

Prístroje na monitorovanie a kontrolu – hlásič elektrickej požiarnej signalizácie, tepelné regulátory, termostaty, prístroje na
meranie, váženie alebo nastavovanie pre domácnosť alebo laboratórne zariadenia.

Ing. Dana Kuchárová
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