www.dobsina.sk www.mestodobsina.sk ročník XII. č. 109 – november 2018

mesačník obyvateľov
MESTA DOBŠINÁ

VYHLÁSENIE VÝSLEDKOV VOLIEB
do orgánov samosprávy obcí
Mestská volebná komisia v Dobšinej
na základe zákona č. 180/2014 Z. z.
o podmienkach výkonu volebného
práva a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších
predpisov vyhlasuje výsledky volieb
primátora mesta Dobšiná a poslancov Mestského zastupiteľstva
v Dobšinej, konaných dňa 10. novembra 2018.

Z celkového počtu 3669 zapísaných
voličov sa volieb zúčastnilo 1610 voličov, čo je 43‚88 %. Títo odovzdali
1551 platných hlasovacích lístkov
pre voľby do mestského zastupiteľstva a 1585 platných hlasovacích
lístkov pre voľby primátora mesta.
Primátorom mesta sa stal
Ján SLOVÁK,
kandidát za koalíciu politických

strán Zmena zdola, Demokratická únia Slovenska, Obyčajní ľudia
a nezávislé osobnosti (OĽANO),
Kresťanskodemokratické hnutie,
Sme rodina – Boris Kollár, ktorý
získal 921 platných hlasov.
Poradie ďalších kandidátov:
2. PaedDr. Anna Klausmanová,
nezávislá kandidátka, ktorá získala
300 platných hlasov,

3. Ing. Marian Varga, nezávislý
kandidát, ktorý získal 288 platných
hlasov,
4. Milan Horváth, nezávislý kandidát, ktorý získal 57 platných hlasov,
5. Milan Priatka, kandidát za politickú stranu Šanca, ktorý získal 19
platných hlasov.
pokračovanie str. 4

Jubilantov z Dobšinej
prijali na miestnej radnici
Stalo sa už dlhodobou tradíciou, že
v októbri, v mesiaci úcty k starším,
primátor mesta pozýva do obradnej
siene historickej mestskej radnice
občanov, ktorí sa dožívajú v príslušnom roku krásnych životných
jubileí: 65, 70, 75, 80, 85, 90 a 95 rokov. V tomto roku sa táto milá slávnosť uskutočnila dňa 23. októbra.
Primátor mesta, pán Ján Slovák,

všetkým jubilantom srdečne zablahoželal a poďakoval za celoživotnú
prácu.
Pozvanie prijalo: 43 jubilantov
65-ročných, 19 jubilantov 70-ročných, 13 jubilantov 75-ročných, 8
jubilantov 80-ročných, 5 jubilantov
85-ročných, 1 jubilant 90-ročný.
Spolu sa zišlo 89 oslávencov, ktorí
pokračovanie str. 2
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Jubilantov z Dobšinej…
dokončenie zo str. 1
si z rúk pána primátora prevzali
malé darčeky vyrobené zamestnancami Centra voľného času
v Dobšinej. Pekný program pripravili učitelia a deti z MŠ na Ul.

SNP a klasické i moderné skladby
zahrali učitelia ZUŠ, Karol Kún –
akordeón, Ján Budi – husle. Pre
zaujímavosť dodávame, že v tomto roku v našom meste životné
jubileum 90 rokov oslávili 3 muži

a 95 rokov oslávili 2 ženy- jubilantky. Všetkým oslávencom prajeme ešte veľa rokov
života v kruhu svojich najbližších.
MVDr. T. Balážiková,
predsedníčka ZPOZ

Majme srdce otvorené pre naše mesto!
Vážení Dobšinčania, veľmi ma
teší, že svojim hlasovaním v komunálnych voľbách 2018 ste jednoznačne potvrdili správne smerovanie nášho mesta na základe
vykonanej a začatej práce, nielen
mojej, ale práce celého vedenia
samosprávy, ako aj všetkých,
ktorí sa akokoľvek na tejto práci
podieľali, za čo im určite patrí
obrovské poďakovanie. Aj touto
cestou úprimne ďakujem rodine,
priateľom, známym, ale aj všetkým kolegom, športovcom, umelcom, organizáciám, cirkvám,
politickým stranám a hlavne vám
všetkým Dobšinčanom za prejavenú dôveru a možnosť pokračovať ďalej. Veľmi si to vážim a pevne verím, že v novom volebnom
období urobíme popri dokončovaní toho začatého aj ďalších pár
nových krokov potrebných v na-

predovaní nášho mesta.
V predchádzajúcom období
sme začali veľkými zmenami,
ktoré je potrebné dotiahnuť do
konca, pri novinkách „vychytať
muchy“ a pri ďalších realizáciách projektov dozrieť na kvalitu
a funkčnosť. Teším sa na ďalšiu
spoluprácu hlavne s vami, občanmi mesta, pretože toto povolanie
a funkciu beriem jednoznačne
ako poslanie pre vás. Takisto sa
teším na spoluprácu s novozvoleným mestským zastupiteľstvom,

pretože vami zvolení poslanci sú
predpokladom dobrej a plodnej
spolupráce. Srdečne týmto gratulujem všetkým zvoleným poslancom a prajem im, ako aj vám
občanom čo najviac spokojnosti
s prácou, ktorá je pred nami.
Prajem tomuto mestu rýchlejšie
napredovanie bez zbytočných
a umelo vytváraných prieťahov,
čo najviac schopných ľudí majúcich ochotu podať pomocnú ruku
a veľa dobrých nápadov, ktoré
budú prospešné všetkým. Majme
srdce otvorené pre naše mesto!
Počúvajme hlas a vôľu ľudí žijúcich tu aj pri riešení akýchkoľvek
záležitostí, ale aj kritických ohlasov, ktoré nás budú posúvať ďalej
na tejto dôležitej a vôbec nie jednoduchej ceste zmien k lepšiemu.
Ján Slovák,
primátor mesta Dobšiná

Premiestnenie žltých
kontajnerov z ulíc Severná,
Hronská a Skalná
V polovici októbra 2018 stiahlo
Mesto Dobšiná žlté 1100 litrové
kontajnery určené na plastový
odpad z ulíc: Severná, Mierová,
Hronská a Skalná. Dôvodom bolo
doplnenie a posilnenie zberu plastov pred bytovými domami, ktorým nádoba na triedenie plastového odpadu chýbala.
V rámci triedeného zberu funguje
v celom meste, rovnako ako aj na
väčšine územia Slovenska, pre rodinné domy vrecový systém, pre
bytové domy kontajnerový systém.
Vrecový systém pri separovanom
zbere zaručuje vyššiu účinnosť
zberu druhotných surovín oproti kontajnerovému zberu. Podľa
štatistík je jeho účinnosť až o 30
% vyššia v porovnaní s klasickými
kontajnermi.
V rámci zapojenia sa do triedeného zberu si môžu obyvatelia
spomínaných ulíc vyzdvihnúť žlté
vrecia na Mestskom úrade v Dobšinej. Po každom zbere plastov

vráti zberová spoločnosť nové,
čisté vrecia podľa vyloženého počtu vriec s odpadom pred každým
rodinným domom. Tu upozorňujeme obyvateľov, že plastový odpad
je potrebné prvotne ukladať do
žltých vriec, nakoľko zamestnanci
zberovej spoločnosti nemusia prebrať spred domov vrecia inej farby.
Iná ako žltá symbolizuje zamestnancom zberovej spoločnosti iný
druh odpadu, ktorý „zberovka“
nepreberá.
Môže sa stať, že domácnosť nemá
k dispozícii žlté vrece, v takom prípade môže použiť vrecia inej farby,
ale musí byť očividné, že ide o plast
určený na recykláciu v rámci triedeného zberu. Ak sa vo vreciach či
už žltých alebo vreciach inej farby
budú nachádzať plasty, ktoré nie
sú vhodné na recykláciu alebo iné
zhodnotenie (napr. plastové vedrá
od farieb, chemikálií, plastové nádoby, hračky, polystyrén a pod.),
zberová spoločnosť tento odpad

neprevezme. Ide totiž o iný druh
odpadu.
Rovnako dôležité je i vykladať plné
vrecia na zber viditeľne pred bránu
domu, pretože zamestnanci nie sú
oprávnení vstupovať na súkromný
pozemok kvôli prevzatiu vriec.
V prípade „odcudzenia“ žltých
plastových vriec po zbere, prípadne ak si obyvatelia nové vrecia
pri bráne svojho domu nenájdu aj
z rôznych iných príčin, môžu si tieto vrecia vyzdvihnúť na Mestskom
úrade v Dobšinej.
Touto cestou oceňuje Mesto Dobšiná snahu obyvateľov zapájať sa
do systému triedenia odpadov
a vykladanie vriec nielen pred rodinné domy, ale pre lepší prístup
zberového vozidla bližšie k cestnej komunikácii, najmä v častiach
(v užších uliciach), kde veľké zberové vozidlo z technických príčin
nezachádza.
Ing. Dana Kuchárová
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október 2018
07. 10. 2018 o 23:00 hod. hliadka MsP
zistila na Zimnej ulici krik, hluk a spev,
ktorý prešiel postupne na námestie.
Tu pri kontrole zistili dve osadníčky
26-ročné švagriné, bývajúce v meste,
ktoré v opojení alkoholom asi oslavovali, že v pondelok nemusia vstávať do
práce. Hliadka ich upozornila, aby boli
ticho, nerobili hluk a nerušili nočný kľud
a pokračovala v obhliadke. Po príchode
sa pred oddelením nachádzali menované
a na pomoc si privolali aj podguráženého
manžela jednej z nich, začali vykrikovať
a útočiť na hliadku, že čo si dovolila ich
„buzerovať“. Keďže pokračovali vo svojom
konaní a neuposlúchli výzvu, aby prestali,
tak člen hliadky aktérku chytil za ruku
a chcel ju predviesť na oddelenie. Vtom sa
na ňu zavesila švagriná a z druhej strany
začal brániť predvedeniu jej manžel,
až nakoniec všetci, aj s členom hliadky,
skončili na zemi, kde ich musel od seba
oddeľovať druhý člen hliadky. Na miesto
bola privolaná hliadka OOPZ a R.Č.,
aktérka incidentu, 26 ročná občianka
mesta si privolala RZP, ktorá ju zobrala na
ošetrenie, že ju zbili „zadarmo“ policajti.
Za rušenie nočného kľudu a neuposlúchnutie výzvy, boli aktérom uložené pokuty
a policajti budú musieť vysvetľovať, prečo
„zadarmo“ zbili občianku.
11. 10. 2018 o 09:30 hod. oznámila
telefonicky na MsP obyvateľka sídliska, že
sa tam pred činžiakom prechádza kačica
pižmová, ktorá pravdepodobne musela
ujsť nejakému chovateľovi, nakoľko sa
obávala, aby neskončila u niekoho na
pekáči. Hliadka sa dostavila na miesto,
kde sa jej za pomoci obyvateľa sídliska,
ktorý priniesol deku, nakoniec po niekoľkých pokusoch podarilo kačicu odchytiť.
Kačicu si následne prevzala chovateľka
z Dobšinej.
16. 10. 2018 o 10:00 hod. oznámila rómska
hliadka z osady, že na osade malo dôjsť
k fyzickému napadnutiu medzi druhmi.
Vo večerných hodinách mal napadnúť
33-ročný osadník potužený alkoholom
svoju 32-ročnú družku a sekerou jej
zaťať do krku. Tá si zranenie obviazala
uterákom a ľahla si do postele, kde ju
ráno v zlom stave našla jej sestra, a tá
až zavolala záchranku, ktorá poškodenú
hneď odviezla do Rožňavy na ošetrenie.
Prípadom sa zaoberá Polícia.
18. 10. 2018 o 11:00 hod., oznámila telefonicky pracovníčka obchodu na námestí,
že došlo u nich ku krádeži. Predavačke
sa nepozdávala zákazníčka, tak pri
pokračovanie str. 3
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Pestrofarebná jesenná
výstava v Dobšinej

Jeseň je čarovné obdobie plné
farieb, dozrievajúcich plodov, ale
aj zmien počasia. Je aj predzvesťou zimy, ktorá prináša do našich
príbytkov pokoj a dni oddychu.
Toto kúzelné obdobie je najkrajším z celého roka. Stromy hrajú
farbami ako pestrofarebné kvety, príroda ponúka nepreberné
množstvo prírodných materiálov
vhodných na výzdobu príbytkov.
Už tradične je jeseň v Dobšinej
spojená s Jesennou výstavou, na
ktorej si návštevníci mohli pozrieť
prekrásne jesenné aranžmány,
ktoré vytvorili pedagógovia so
svojimi žiakmi. V tomto roku sa
výstava konala v dňoch 15., 16.
a 17. októbra 2018 a návštevníci sa
mohli pokochať výsledkami práce
škôl a školských zariadení.
Zúčastnili sa: CVČ Dobšiná,
Gymnázium Dobšiná, SOŠ Dobšiná Zimná ul., SOŠ Dobšiná Ul.
nová, ŠK ZŠ Dobšiná, Komunitné centrum Dobšiná, DD Dobši-
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odchode skontrolovala kamerový systém
umiestnený v predajni a zistila krádež. Po
prezretí záznamu hliadkou, bolo viditeľné
ako si zákazníčka natiahla mikinu na seba
a z predajne spokojne odišla. Po opoznaní
ako páchateľka krádeže bola zistená
32-ročná občianka z Hronskej ulice, ktorá
sa ešte hádala s hliadkou, že to nie je
pravda. Nakoniec sa ku krádeži doznala,
mikina bola vrátená do predajne a šikovnej zákazníčke za krádež pokuta.

ná, ZUŠ Dobšiná a MŠ Ul. SNP
Dobšiná. Výstava bola spojená
i so súťažou o najkrajší jesenný
aranžmán. Nezávislá porota
v zložení Štefánia Heutschyová,
MVDr. Terézia Balážiková a Ing.
Miriam Vlčeková, rozhodla o výsledkoch súťaže: 1. miesto: CVČ

Dobšiná, 2. miesto: MŠ na ulici
SNP v Dobšinej, 3. miesto: Komunitné centrum mesta Dobšiná.
Ceny do súťaže venovalo Mesto
Dobšiná. Víťazom srdečne blahoželáme a všetkým ďakujeme za
prezentáciu krásnych výrobkov.
Ing. Mária Rybárová

Jeseň trávime tvorením v prírode
Jeseň pani bohatá…slnečná
a farebná ponúka mnoho príležitostí na tvorivé aktivity. Preto sme
spolu s rodičmi a deťmi vytvárali
krásne dekoratívne predmety,
ktoré zdobia naše priestory. Trieda Lienok a Sovičiek, z ktorej sa
do tvorby dekorácií zapojil najväčší počet rodičov vyhrali výlet na
Sysliu lúku na Muráni, za čo veľmi
pekne ďakujeme p. primátorovi
Jánovi Slovákovi.
Okrem toho, že nám jesenné
obdobie dáva životne dôležité
plody, učí nás myslieť i na zvieratá v lesoch. Materská škola má vo
svojich zámeroch i rozvoj environmentálneho cítenia detí, a tak ako
každý rok, i teraz sme v spolupráci
s Mestskými lesmi Dobšiná spol.
s. r. o. a ochranármi, lesobusom
prišli do lesa. Tam nás už čakal
pán Milan Horváth, ktorý mal pre
deti pripravené makety zvierat,
obrázky i zvukové ukážky. Veľmi
peknou a zaujímavou prezentá-
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ciou deťom priblížil, aké zvieratá
žijú v okolí, ktoré sú nebezpečné
a ktoré nie. Oboznámil nás s ich
spôsobom života i zvukmi, ktorými sa dorozumievajú …Deťom
sa veľmi páčil zvuk srnky, akým
volá na mláďatko. Naplnili krmelec gaštanmi čo nazbierali, z domu
doniesli suché pečivo i mrkvičku,
ktoré sme v jeho blízkosti porozkladali a tri vrecia zrna sme odovzdali do zásob na zimu.

Les je v jeseni prekrásny, hrá
všetkými farbami a nabádal deti
k hrám s jeho pokladmi. Šantenie v lístí, hľadanie zaujímavých
samorastov a konárov, nájdenie
muchotrávky, či inej trofeje, bolo
len nádherným doplnením krásnej
a užitočnej aktivity. Všetkým, ktorí sa na našich aktivitách pre deti
podieľali, zasielame naše veľké poďakovanie.
Majka Liptáková

Deje sa niečo zaujímavé vo vašom okolí?

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

21. 10. 2018 bolo zistené a taktiež vodičmi
nahlásené, posunutie zrkadla na SNP ulici
pri pekárni na križovatke. Na základe
vykonaného šetrenia bola zistená príčina
posunutia. Ako sám priznal 24-ročný
obyvateľ sídliska, šiel večer predtým
domov zo zariadenia a pre niečo bol veľmi
nahnevaný, tak v hneve vyskočil, udrel po
zrkadle, ktoré sa posunulo a smerovalo
k zemi. Menovaný sa potom aj s hliadkou
snažil zrkadlo nastaviť, ale sa nedalo, tak
ho nakoniec museli nastaviť do správnej
polohy pracovníci PS. Za svoje nerozvážne
konanie si menovaný priplatil pokutu.
23. 10. 2018 o 12:00 hod. bolo oznámené
zo ZŠ v Dobšinej, že v škole došlo ku
krádeži. Na mieste vyslaná hliadka zistila,
že sa jedná o krádež mobilného telefónu,
ktorý si žiak zabudol položený na parapete okna. Keď sa poň vrátil už tam nebol.
Šetrením ako páchateľka bola zistená jeho
13-ročná spolužiačka, ktorá keď zbadala
telefón, tak ho nenápadne zobrala a pre
istotu hneď z neho vybrala SIM kartu. Pri
kontrole si však menovaný svoj telefón
spoznal, tak mu ho nakoniec musela
vrátiť. Vec bola odložená, vzhľadom na
vek páchateľky.
23. 10. 2018 o 20,:00 hod. bolo hliadkou
zistené požívanie alkoholu v parku. Hliadka si všimla na lavičke v parku sedieť malú
osobu a popíjať z fľašky. Keď sa k nemu
nenápadne priblížili, zistili na mieste
14-ročného osadníka, bývajúceho teraz
v meste, žiaka jednej zo základných škôl
v Dobšinej, ktorý si sedel takto cez týždeň
na lavičke v parku a z fľaše si v pohode
popíjal „čučko“. Jeho 32-ročnej matke,
ktorá sa dostavila na oddelenie, bola za
popíjanie jej syna uložená pokuta.
Michal Gergoš, náčelník MsP
POĎAKOVANIE
Občianske združenie ŠK DOBŠINÁ,
ďakuje mestu Dobšiná za poskytnutie dotácie z rozpočtu mesta na
našu športovú činnosť, na dôstojnú
reprezentáciu a zviditeľnenie mesta
Dobšiná doma i v zahraničí.

zo života v meste
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VYHLÁSENIE VÝSLEDKOV VOLIEB
do orgánov samosprávy obcí
Za poslancov Mestského zastupiteľstva mesta Dobšiná boli zvolení títo kandidáti:
P.č.

MENO A PRIEZVISKO

Politický subjekt						POČET HLASOV

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.

MUDr. Ingrid Gallová
Karol Horník		
Juraj Floch		
Jozef Gorej		
Ing. Jana Kračunová
Iveta Deliová		
Jaroslav Krupár		
Ing. Miriam Vlčeková
Radovan Žori		
Ján Hudák		
Martin Lipták		

Zmena zdola, DÚ Slovenska, OĽANO, KDH, SME RODINA – Boris Kollár
SMER – SD							
Zmena zdola, DÚ Slovenska, OĽANO, KDH, SME RODINA – Boris Kollár
Nezávislý kandidát							
Nezávislá kandidátka						
Nezávislá kandidátka						
Nezávislý kandidát							
Slovenská národná strana						
Nezávislý kandidát							
Zmena zdola, DÚ Slovenska, OĽANO, KDH, SME RODINA – Boris Kollár
Zmena zdola, DÚ Slovenska, OĽANO, KDH, SME RODINA – Boris Kollár

729
607
600
563
502
467
464
455
414
395
388

Zloženie Mestského zastupiteľstva v Dobšinej: 5 nezávislých poslancov, 4 poslanci za koalíciu Zmena zdola, DÚ Slovenska, OĽANO,
KDH, SME RODINA – Boris Kollár, 1 poslanec za SMER – SD a 1 poslankyňa za Slovenskú národnú stranu.

Náhradníci
P. č.

MENO A PRIEZVISKO

Strana							POČET HLASOV

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.

Ing. Lucia Holienčíková
Renáta Csobádiová		
Emil Kozák		
Ing. Milan Krivanský
Ing. Monika Kolláriková
Slavomír Kuchár		
Ing. Jakub Šmíro		
Bc. Margareta Kosková
Ing. Richard Macháň
Milan Demko		
Vladimír Václavík		
Ján Málik			
Mgr. Viera Bubenčíková
Helena Bubenčíková
Štefan Kašpar		
Milan Hlaváč		
Zlatica Bachňáková
Rudolf Kotlár		
Ing. Jozef Kušnirák		

Nezávislá kandidátka						
387
Zmena zdola, DÚ Slovenska, OĽANO, KDH, SME RODINA – Boris Kollár
366
Nezávislý kandidát							
360
Zmena zdola, DÚ Slovenska, OĽANO, KDH, SME RODINA – Boris Kollár
328
Nezávislá kandidátka						
320
Zmena zdola, DÚ Slovenska, OĽANO, KDH, SME RODINA – Boris Kollár
304
Nezávislý kandidát							
295
Nezávislá kandidátka						
293
Nezávislý kandidát							
289
SMER – SD							
288
Zmena zdola, DÚ Slovenska, OĽANO, KDH, SME RODINA – Boris Kollár
241
Nezávislý kandidát							
229
Nezávislá kandidátka						
190
SMER – SD							
170
Nezávislý kandidát							
138
Nezávislý kandidát							
115
KSS								
110
NÁRODNÁ KOALÍCIA						
101
NÁRODNÁ KOALÍCIA						
55
Bc. Jarmila Liptáková, predsedníčka mestskej volebnej komisie

Halloweensky pochod v Dobšinej
Halloween je slovo prevzaté z anglického výrazu „All Hallows‘Evening“,
čo doslovne znamená predvečer všetkých svätých. Dnes ho poznáme ako
komerčný sviatok spojený so strašidlami a večierkami v kostýmoch. Jeho pohanský pôvod však siaha až k starému
keltskému národu. Charakteristickým
halloweenskym symbolom je vydlabaná tekvica s otvormi v podobe tváre,
zvnútra osvetlená sviečkou či kahancom, ktorá slúži ako lampáš.
Centrum voľného času zorganizo-

valo 26. októbra 2018 halloweensky
pochod v uliciach Dobšinej. Všetky
„strašidlá“ sa stretli na Námestí baníkov, kde dostali svietiace oranžové balóny. Z námestia sa strašidelný sprievod presunul cez sídlisko na Námestie
troch ruží a po Ulici SNP naspäť na
námestie. Ďakujeme mestskej polícii
za zabezpečenie bezpečnosti detí. Na
námestí akcia pokračovala diskotékou, kde sa naše strašidielka dobre vytancovali a zabavili.
Ing. Mária Rybárová
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Pre Dobšinú sme vybojovali
ďalšiu nemalú dotáciu
Vážení Dobšinčania, 24. 10. 2018
pokračovalo ďalšie výjazdové rokovanie v najmenej rozvinutých
regiónoch Slovenska. Vláda SR
zasadala v Rožňave a venovala sa
priebežnej informácii o realizácii Akčného plánu nášho okresu.
Súčasťou tohto rokovania bolo aj
prerozdelenie ďalšieho regionálneho príspevku pre náš okres. Mesto
Dobšiná podalo žiadosť k tomuto
prerozdeleniu vo výške 200 000,€. Z tejto finančnej dotácie je plánované osadenie polo podzemných
kontajnerov na komunálny a separovaný odpad na území mesta
Dobšiná, ktorý zahŕňa sídlisko
Rozkvet, ulice: Budovateľská,
Nová, Partizánska, Hronská, Dedičná, Zimná, poprípade na ďalšom potrebnom mieste. Súčasťou
riešenia takýmto spôsobom polo
podzemných kontajnerov je aj teleskopický nakladač, ktorý týmito
kontajnermi dokáže narábať. Celé
toto riešenie je súčasťou komplexného celku, kde je súčasťou aj pripravený projekt zberného dvora na
narábanie s odpadmi a separáciou,
čo je v našom meste problémom
a každoročne doplácame nie malou finančnou čiastkou v tomto
odvetví. V tomto modernom rie-

šení kontajnerov nie je možné ich
svojvoľné premiestňovanie, keďže
majú stabilné stanovisko a tak isto
nie je možný prístup človeka do
vnútra kontajneru, čo znamená už
žiadne vyhadzovanie smetí vandalmi, či hrabanie sa v kontajneroch neprispôsobivými občanmi.
Napriek tomu, že náš domáci pán
poslanec NR SR, Bc. Peter Pamula
a prednosta Okresného úradu, Ing.
Ján Babič v návrhu na uznesenie
pre mesto Dobšiná navrhli sumu
len 35 000,-.€, čím nás zaradili
do kategórie medzi okolité obce

Deň starých rodičov
v centre voľného času

V mesiaci október v Centre voľného času v Dobšinej už tretí rok
organizujeme Deň starých rodičov.
V tento deň sa chceme poďakovať
babkám, dedkom a starkým, za
všetko, čo pre svoje vnúčatá robia,
ale hlavne za všetku ich lásku, ktorú im venujú. V príjemnej rodinnej
atmosfére sme sa 16. októbra stretli v priestoroch našej spoločenskej
miestnosti. Pre starých rodičov
a ich vnúčatá sme pripravili rôzne
súťaže a pohostenie.

Zasúťažili si v jedení palaciniek,
robení copíkov, obúvaní stoličky,
v behu s kočíkom. Sme veľmi radi, že
starí rodičia absolvovali jednotlivé
disciplíny v plnom nasadení a ukázali, že nestrácajú humor a dobrú
náladu. Príjemným spestrením bol
určite tanec. Babky a dedkovia učili
svoje vnúčatá valčík a naopak vnúčatá ich učili disco tanec. Ďakujeme
všetkým zúčastneným za krásne
prežité popoludnie.
Bc. Bibiána Slováková

a radšej sa pán poslanec venoval
prerozdeleniu financií pre organizácie pôsobiace v našom meste
(čo je samozrejme chvályhodné
a všetkým organizáciám dotáciu
prajem, pretože viem, že ju všetci
potrebujú na svoju činnosť, k čomu
pristupuje aj mesto zodpovedne
každoročným prideľovaním mestských dotácií). Podľa akého kľúča
pán poslanec vyberal, že ktorá organizácia bude podporená, to už
zodpovedať neviem, no určite by
si zaslúžili všetky, ktoré fungujú
a vykonávajú činnosť prospešnú

pre mesto a jeho zviditeľňovanie.
Pevne verím, že tieto financie neboli zneužité na vtedy prebiehajúcu predvolebnú kampaň. Názor
nech si urobí každý sám.
Na stretnutí s pánom premiérom,
Ing. Petrom Pellegrinim a pánmi
ministrami som osobne vystúpil
a objasnil našu požiadavku, tiež situáciu v našom meste a netajil som
sklamanie nad tým ako „funguje“ v našom okrese prerozdelenie
verejných financií, či už terajšie,
alebo prostredníctvom akčných
plánov. Som veľmi rád, že som bol
vypočutý a navrhovaná suma 35
000,- € nám bola navýšená na 135
000, – €. Z tejto sumy budeme vedieť osadiť polo podzemné kontajnery na celom území mesta a na
teleskopický nakladač nájdeme iné
financovanie. Toto je ďalší dôležitý krok v napredovaní Dobšinej,
ktorý sa podaril napriek ďalším
„hodeným polienkam pod nohy“.
Aj touto cestou ďakujem pánovi
premiérovi Pellegrinimu, pánovi
ministrovi Kažimírovi a vláde SR,
za schválenú dotáciu, ako aj kolegovi, primátorovi mesta Rožňava,
Pavlovi Burdigovi za podporu.
Ján Slovák, primátor mesta Dobšiná,
foto: JK

Tatry očami žiakov ZŠ

Dňa 11. októbra 2018 vďaka sponzorstvu Mestských lesov Dobšiná
sa žiaci našej ZŠ zúčastnili nádhernej exkurzie. Navštívili sme pýchu
Slovenska – Tatry. Naša exkurzia
začala v Tatranskej Lomnici, odkiaľ
sme sa lanovkami dostali až na Skalnaté pleso. Výhľad lanovkou si užíval
snáď každý. Štíty Tatier sme si očami
doslova vychutnávali. Na Skalnatom
plese sme sa občerstvili, poprechádzali okolo plesa a vyšantili na vysokohorskom detskom ihrisku.
Naša túra ďalej pokračovala nádherným kamenistým chodníkom
Tatranskej magistrály k Zámockého

chate. Po krátkom oddychu a občerstvení pri tatranských vodopádoch
sme sa dostali až na Hrebienok.
Z Hrebienka sme pokračovali dobrodružnou pozemnou lanovkovou
dráhou do Starého Smokovca.
Užili sme si mnoho srandy a zábavy, čerstvý horský vzduch, no i náročnú túru, ktorú zvládol každý. Počasie nám prialo, nálada bola skvelá.
Veľké ďakujeme patrí Mestským lesom Dobšiná, spol. s r.o, vďaka ktorým niektoré deti videli a navštívili
Tatry po prvýkrát. Ďakujeme.
PaedDr. Katarína Sadlowska,
Mgr. Beata Palacková
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MK ŽELEZIARSTVO
Stavebné prvky pre drevo : spojovacie dosky, uholníky, závesy, kotvenie
úzke, zástrče bajonetové, závitové tyče
Spojovací materiál : vruty do dreva, metrické skrutky 6-hranná hlava,
skrutky vratové, podložky, matice, hmoždinky
Nity trhacie :
-Nerezové
-Hlinikové
-Klince stavebné
-Klince lepenkové
-Skrutky samovrtné
-Závlačky poistné
-Lanové svorky
-Karabiny
-Hadicové spony

a veľa ďalšieho
nájdete u nás
v obchode na
ulici Zimná 125

zimná ponuka
PE-PO:
- Pevný podpaľovač
- Pevný podpaľovač z drevenej vlny
- Pevný podpaľovač prémium
- Tekutý podpaľovač 1L
- Čistič komínov poleno 950g
- Čistič krbových skiel 500ml
- Čistič komínov kominíček 5x14g
Stavebná chémia:
- Soľ posypová
- Montážna pena zimná

Dymovina: (len na objednávku)
- Hrubostenná dymovina
- Rúry, kolená, klapky,
redukcie atd.
Náradie:
- Odhŕňače snehu
- Sekáče na ľad
- Lopaty
- Násady

+421 908 882 123
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Žiaci základnej školy ocenení
okresným Domom Matice slovenskej
deň ocenené za prezentáciu ich
rečového prejavu. Pani Halková
a pani Tomková ich zanietenie
ocenili zaujímavou knihou. Pani
Halková prezradila, že v knihách
je ukrytá múdrosť. A ak sa s nimi
pracuje, tak „ožijú.“ Zdôraznila, že interpretáciou umeleckého
prednesu žiaci hlbšie spoznajú
literárne hodnoty, prehĺbia si literárne poznanie a tvorivosť.
Pani riaditeľke Domu Matice
slovenskej v Rožňave Ing. Z. Halkovej a pani T. Tomkovej ďakujeme
za návštevu. Zanechali v nás kus
svojho umeleckého slnka. Verím,
že milé stretnutie prispelo k tomu,
aby sa formovala budúcnosť našich žiakov láskou ku knihe.

„Nie cez hlas, ale cez recitátorovu dušu sa rodí prednes.“
J. Čajková
17. 10. 2018 sa v spoločenskej
miestnosti Základnej školy v Dobšinej uskutočnilo pekné stretnutie
s pani riaditeľkou Domu Matice
slovenskej v Rožňave. Pani riaditeľka, Ing. Zlatica Halková, prostredníctvom súťaže, v ktorej majú
recitátori zbierať účastnícke listy,
presviedča mladých ľudí o tom, že
umelecký prednes poézie a prózy
je úžasná „vec“. Aj naši žiaci sa
zúčastňujú súťaží v umeleckom
prednese – Hviezdoslavov Kubín, Šaliansky Maťko, Kellnerova Poloma, Zlatá podkova, zlaté
pero, zlatý vlas. Za svoj umelecký
prednes získavajú nielen diplomy
a krásne ceny, ale aj účastnícke
listy.

Medzi žiakmi našej školy sme
našli tri dievčatá, ktoré držali v rukách svoje účastnícke listy. A tak

naše recitátorky: Jana Novotná,
Terézia Vikartovská, Katarína
Krivanská boli v krásny jesenný

Mgr. Marína Krivanská,
ZŠ Dobšiná

Členovia JDS v Dobšinej
si pripomenuli mesiac úcty k starším
V stredu 17.októbra 2018 sa
v divadelnej sále Kultúrneho
domu v Dobšinej stretli seniori z celého mesta. Na toto
stretnutie ich pozvala za podpory Mesta Dobšiná a Mestských lesov Dobšiná spol.
s. r. o. Jednota dôchodcov na
Slovensku (JDS), ktorá práve
v tento deň chcela svojim členom spríjemniť dni jesene ich
života z príležitosti októbra –
mesiaca úcty k starším. V úvode prítomných privítali mladé
tanečníčky z miestneho centra
voľného času, detí a mládeže
a rovnako veľký potlesk od
obecenstva zožal aj detský folklórny súbor Gemerčatá, ktorý ľudovými piesňami potešil
nejedno oko a ucho.
Po kultúrnom programe nasledovali slávnostné príhovory
predsedníčky miestnej organizácie JDS, Anny Novotnej
a prítomných pozvaných hostí
zastupujúcich Mesto Dobšiná
a mestské spoločnosti., Marcela Kollárika a Jána Slováka,
primátora mesta, ktorí následne zagratulovali a obdarovali
kvetinou jubilantov. Spolu 36

členov oslávilo v tomto roku
svoje okrúhle životné jubileum, z ktorých najvyššieho
jubilea sa dožil pán Ľudovít
Csobádi (90 rokov).
Jednota dôchodcov v Dobšinej združuje momentálne až
189 členov. Ako nám povedala
podpredsedníčka organizácie,
pani Anna Grofčíková: „Práve včera sme dostali ocenenie
tretieho stupňa za bezodplatnú činnosť so seniormi, kde
bol prítomný aj predseda Košického samosprávneho kraja,
Ing. Rastislav Trnka. Našim
cieľom do budúcna je vybudovanie ešte širšej základne.
Zúčastňujeme sa rôznych podujatí, ale aj športových akcií.
Na území nášho mesta je to
už tradične severská chôdza,
no spolupracujeme aj s CVČ
a ZUŠ. Snažíme sa dôchodcovský vek prežiť aktívne.“
V závere programu vystúpil
spevokol organizácie a seniori
si pochutili v dobrej atmosfére
na sponzormi prichystanom
pohostení.
Text & foto:
Juraj Karika
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H2 Security pre seniorov
v našom meste

Po prečítaní názvu občianskeho
združenia H2 SECURITY si hneď
každý predstaví veľkých chlapov
dozerajúcich hlavne na poriadok,
či pôsobiacich ako ochranka a dozor. Áno, aj touto činnosťou sa
naše občianske združenie zaoberá.
Pravidelne zabezpečujeme usporiadateľskou službou kultúrne,
športové, ale aj iné spoločenské
podujatia. Málokto však vie, že
tieto podujatia zabezpečujeme aj
po technickej stránke, či už ozvučením, osvetlením, zabezpečením
športovcov a umelcov. Spolupracujeme so zvukármi, technikmi,
umelcami, športovcami vo veľmi
širokom rozsahu, preto dokážeme
zabezpečiť podujatie, ako sa povie
„na kľúč“. Určite si každý spomenie na nespočetné množstvo podujatí, ktoré sme pre vás usporiadali,
zabezpečili, podporili, či už pod
spoločnosťou CALISTO s. r. o.,

ktorá už síce neexistuje no tieto aktivity ostali pod hlavičkou občianskeho združenia.
H2 SECURITY združuje a podporuje umelcov, športovcov a je aj
športovým klubom „silovkárov“, či
„bojovníkov“, ktorí dosahujú veľmi
dobré výsledky v týchto športoch
doma aj v zahraničí. Združenie sa
zaoberá aktivitami pre podporu
rôznych druhov športov od tých
individuálnych, kolektívnych až po
motorizmus, pričom nezabúda ani
na deti. Novinkou je usporiadanie malých zájazdov. Tým prvým
bol zájazd do Vysokých Tatier pre

našich seniorov, ktorý sa uskutočnil 26. 10. 2018. Veľmi nás potešil
záujem seniorov, pretože sme vôbec nemali skúsenosti usporiadať
pre túto skupinu obyvateľov inú
aktivitu ako koncert, či folklórny
večer. Už po ceste do Tatranskej
Lomnice v autobuse vládla veľmi
milá a priateľská atmosféra, ktorá
pokračovala kabínkovou lanovkou
na Skalnaté pleso, kde nás prekvapila úž hojná nádielka snehu. Tá
však nebránila krátkej prechádzke
na sviežom čerstvom vzduchu.
Po prechádzke určite dobre
padla kávička a zákusok. Lanov-

kou späť do Lomnice bol opäť
nezabudnuteľný zážitok. Keďže
nám počasie prialo tak sme sa peši
presunuli do Tatranského múzea,
ktorého expozícia oboznamuje
návštevníkov s faunou, flórou, ale
aj históriou TANAP-u, o ktorom
sme vzhliadli aj film v muzeálnej
kinosále. Cesta domov bola plná
zážitkov a pre nás veľmi dobrých
pocitov, že sme našim seniorom
navrátili spomienky a umožnili
návštevu tohto nášho najkrajšieho kúta Slovenska. Všetkým zúčastneným ďakujeme za výbornú
atmosféru a pevne veríme, že im
ostanú pekné spomienky na tento
mini výlet. H2 SECURITY bude
v tejto aktivite pokračovať a ďalším
zájazdom, tentokrát pre deti, kde
je plánovaná návšteva zábavného
parku ENERGYLANDIA v susednom Poľsku v jarných mesiacoch,
keď to už počasie dovolí. Samozrejme všetko záleží na financiách no
pevne veríme, že naše združenie
dokáže svojou činnosťou, či s podporou podnikateľov prostriedky na
tieto aktivity zabezpečiť a budeme
tak aj naďalej prispievať k vášmu
športovému, kultúrnemu, či spoločenskému žitiu.
Bc. Lenka Hudáková, predseda OZ

Z činnosti KST Dobšiná v roku 2018
Tak ako aj po iné roky, sme my,
turisti z KST-Dobšiná otvorili svoju činnosť v sezone 2018 zimným
prechodom Slovenským rudohorím s cieľom na chate Rita. Prechod
sa uskutočnil 13.1 a vďaka príjemnému januárovému počasiu sa ho
zúčastnilo 132 osôb. Turistov na
chate čakalo teplé pohostenie, za
ktoré môžeme poďakovať pánovi
Vladovi Šmelkovi s kolektívom.
Týždeň po návšteve našej Čuntavy, t.j. 20.1 sme zavítali aj na
neďaleký Stromíš a to v počte 30
osôb. V apríli sa konalo valné zhromaždenie, na ktorom sa stanovil aj
dátum brigády na Čuntave, kde sa
chystalo drevo, upratovalo okolo
a aj vo vnútri chaty. Hneď ako sa
sprístupnili tatranské chodníky,
vybrali sme sa na Rysy. Výstupu na
Rysy sa zúčastnilo 24 turistov. Dňa
23. júna sa uskutočnila jedna z našich najobľúbenejších akcií, ktorou
bol už 47. Mestský zraz turistov. Na
našom zraze sa súťažilo v rozlič-

ných disciplínach, varil sa chutný
guláš, čapovalo sa pivko a vyhrávala muzika. Atmosféra bola ako každý rok skvelá a nenechalo si ju ujsť
60 ľudí. Začiatok letných prázdnin
sme oslávili spoločne s Centrom
voľného času a to výstupom na Hrebienok, kde sa nás stretlo 40. Na
každoročný, tentokrát už 36. turistický prechod na počesť SNP sme
sa vydali 23.8 na Moravu, kde sme
strávili 4 dni.

Ubytovali sme sa v dedinke Býkovice v útulnom hotelíku, odkiaľ
sme mali blízko do všetkých štartovacích miest. Začali sme prehliadkou hradu Pernštejn, v Moravskom
krase nás očarila priepasť Macocha, plavili sme sa po rieke Punkva
v Punkevní jaskyni a boli sme aj pri
Deviatich skalách. Výlet sme ukončili v Lednicko-valtickom areáli.
Domov sme sa vrátili v nedeľu večer, krásu Moravy si vychutnalo 28

osôb. Tatry sa nám zažiadalo vidieť
aj v jesenných farbách, a tak sme
si na 15.9 naplánovali výstup na
Jahňací štít. Počasie nám neprialo, účastníkov bolo len 10, a preto
sme sa rozhodli ísť aspoň na Zelené
pleso.
Poslednú októbrovú sobotu sme
sa zišli na chate Rita na Čuntave
na ukončení letnej sezony spojenou s brigádou, na ktorej chlapi
nachystali drevo a pripravili dreváreň na zimu a ženy poumývali okná
a upratali celú chatu. Ako poslednú
akciu v tomto roku máme v pláne
29.12. výstup na Stolicu. Počas
roku prebehlo na chate Rita aj niekoľko úprav-maľovanie interiérov,
nové vybavenie kuchyne, či výmena matracov na spodnom poschodí. Na úprave chaty sa podieľali členovia KST Dobšiná. Touto cestou
by sme sa chceli poďakovať Mestu
Dobšiná za ústretovosť a finančnú
podporu.
KST Dobšiná, Sára Šmelková
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Spomíname
Prinášame biele ruže,
majú biele lupienky, my
sme do nich vložili všetky naše spomienky. Na
hrob Ti ich ukladáme,
je v nich drobná rosa
a každá kvapka vody, to
je naša slza.
15. decembra by sa bol
dožil 75 rokov Ondrej
Burger. Spomínajú syn
Ondrej, vnučky Andrea,
Danka s rodinami a brat

Pavol s rodinou. S láskou a bolesťou v srdci
spomína celá Tvoja
rodina.

šport
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Bulinérske 3D o pohár
primátora mesta Dobšiná
V Dobšinskom chotári, pri vyrovnávacej nádrži a jeseňou sfarbených dobšinských lesoch, počas
posledného októbrového víkendu,
usporiadal Lukostrelecký klub
Dobšiná lukostrelecké podujatie
„Bulinérske (Buleenerske) 3D“. Aj
napriek nepriaznivej predpovedi
počasia (ktorá sa na šťastie pre nás
nevyplnila) sa stretlo asi 30 priaznivcov lukostreľby zo Slovenska
a Maďarska.
Nedá mi nespomenúť dvoch
výnimočných strelcov, Tibora
Lévaya – majstra Európy 2018
a vicemajstra sveta 2017 a maďarského lukostrelca, Jenő Neufelda – vicemajstra sveta IFAA 2015.
Pozvanie zastrieľať si prijal aj pán
primátor mesta Dobšiná, Ján Slovák s rodinkou, ktorí úspešne absolvovali celý súťažný 3D okruh

s dosiahnutím pekného bodového
nástrelu. Trať pozostávala z 20tich 3D terčov zvierat v životnej
veľkosti, rozmiestnených v teréne
s využitím rôznych prekážok. Aby
to lukostrelci nemali až také jed-

noduché, na tieto terče sa strieľa
z rôznych vzdialeností podľa kategórií. Náš klub LK Dobšiná reprezentovali a umiestnili sa nasledovne: Adrian Klement kat.kadet
TRRB 1.miesto, Martin Hrebenár

kat.muži TRRB 2.miesto, Michal
Samuel kat.muži TRRB 1.miesto,
Janka Pavlovicová kat.ženy HU
1.miesto, Peter Karcel kat.muži
TRLB 1.miesto. V kategórii deti
sa naši najmenší umiestnili nasledovne: Dorotka Hrebenárová 1.miesto, Janko Slovák ml.
2.miesto, Alžbetka Karcelová
3.miesto.
Na záver by som chcel všetkým
zúčastneným z blízka aj ďaleka,
poďakovať za účasť a príjemnú atmosféru. Naša vďaka patrí Mestu
Dobšiná a Mestským lesom Dobšiná spol. s. r. o. za výraznú podporu
pri organizovaní tohto podujatia
a pánovi primátorovi Slovákovi
ďakujem za krásne poháre medaile
a sladkú odmenu pre najmenších.
Peter Vilim

12. ročník Memoriálu
Jána Garana

Z činnosti
Aerobic klubu

V krásnu a slnečnú sobotu 13. októbra
2018 sa na miestnom ihrisku MFK v Dobšinej uskutočnil 12. ročník Memoriálu
Jána Garana vo futbale – pedagóga, trénera, človeka, ktorý celý svoj život venoval
mládeži v rozvoji ich športového talentu,
morálno-vôľových vlastností a ľudskosti.
Turnaja, ktorého organizátorom bola
Komisia školstva telovýchovy a športu
pri Mestskom zastupiteľstve v Dobšinej
a Centrum voľného času v Dobšinej, sa
zúčastnilo celkovo päť družstiev mladých
futbalistov prípravkárov: ŠK Lučivná Svit,
FK Revúca – Sršne, Bemifo Rožňava, ŠK
Polom Gemerská Poloma a domáci MFK
Dobšiná. Po vzájomných zápasoch každého s každým, ktoré prebiehali súčasne na

V dňoch 19–21. októbra 2018 sa členky Aerobic klubu
v Dobšinej zúčastnili Fit víkendu v Bystřici nad Pernštejnem, kde absolvovali stretnutie zamerané na rôzne
druhy cvičení (Dance aerobic, Varump, Body Work, Yopga, Pilates, Aqua aerobic, Zumba, rolery, OWer Ball).
Na stretnutí sme nazbierali veľa nových poznatkov, ktoré môžeme využiť na cvičeniach aj v našom meste. Presne o týždeň neskôr (27. 10. 2018) po 22. krát sme zorganizovali tradičnú aerobic show v priestoroch divadelnej
sály Kultúrneho domu v Dobšinej. Na podujatí si mohli
zúčastnení vyskúšať Aerobic dance, Step, Zumbu, Yogu
a pre rodičov bolo pripravené aj cvičenie s deťmi, ktoré si
užili aj tí najmenší. Okrem domácich účastníkov sa tejto vydarenej akcie zúčastnili hostia z celého Slovenska.
Celým podujatím vládla dobrá a priateľská atmosféra, no
najmä dobrý pocit z nazbieraných endorfínov.
Marta Hutníková

dvoch ihriskách, za hojnej diváckej účasti,
hlavne z radov rodičov bolo nakoniec takéto poradie: 1. ŠK Lučivná Svit, 2. FA Bemifo Rožňava, 3. FK Revúca Sršne, 4. MFK
Dobšiná, 5. ŠK Polom Gemerská Poloma.
Ďakujeme všetkým mladým nádejným
futbalistom, ich klubom, ktoré reprezentujú, že prijali pozvanie na turnaj a tak
si uctili pamiatku významného človeka,
ktorý sa veľkou mierou zaslúžil o rozvoj
športu v Dobšinej. Poďakovanie patrí Komisii školstva, telovýchovy a športu pri
MsZ v Dobšinej a Centru voľného času za
finančnú a materiálnu pomoc pri organizovaní turnaja.
Organizačný výbor

