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mesačník obyvateľov
MESTA DOBŠINÁ

Otvorenie zrekonštruovaných
priestorov mestskej knižnice
Mestská knižnica v Dobšinej
Vás pozýva na slávnostné otvorenie zrekonštruovaných priestorov knižnice v kultúrnom dome
dňa 4. marca 2019 o 17.00 hod.
Rekonštrukcia knižnice sa uskutočnila aj vďaka projektu s názvom
„Knižnica v novom šate“. Projekt
z verejných zdrojov podporil Fond
na podporu umenia. Zároveň Vás
pozývame na prvé podujatie v nových priestoroch čitárne:
AUTORSKÁ BESEDA o knihe
„NAŠE DEJINY ÚPLNE INAK“

s našim rodákom p. Alanom Dologom:
Bohato ilustrovaná kniha plná
prekvapivých a objavných faktov
o našej dávnej minulosti. Ako je
to možné, že ste o tom nikdy nepočuli? Ide len o omyly historikov
alebo o zámernú kamufláž našich
dejín? Bol Trenčín tým záhadným,
mnohými hľadaným a neznámym
centrom Samovej ríše? Kde vlastne
bolo sídlo legendárneho Mojmíra, Svätopluka a svätého Metoda?
Kde bol pochovaný slávny vojvod-

ca Atila? Kde leží jeho hrob? Viete,
prečo bolo Slovensko také dôležité
pre Rimanov? Viete, ako mnoho
ich tu bolo? Ešte stále veríte tým
rozprávkam, že Mikulčice boli sídlom Veľkej Moravy? Viete, aký je
hlavný dôvod utajovania našej skutočnej histórie? Vydajte sa spolu
s autorom na objavné cesty za našimi utajovanými dejinami po málo
známych a neznámych lokalitách
nielen Slovenska, ale i susedných
krajín.
-am-

Blahoželanie k životnému jubileu
Osemdesiat rokov je 29221 dní,
každý z nich bol iný…
jeden všedný, iný nádherný.
Každý deň mal svoj význam
a stálo za to žiť,
preto to treba poriadne osláviť.
Veľa šťastia, zdravia, lásky do ďalších
nádherných dní
zo srdca želá
Redakčná rada Dobšinských novín

Pán František Novotný sa 24.februára 2019 dožíva významného životného jubilea, 80 rokov života. Svojím aktívnym životom
sa podpísal pod mnohé významné udalosti, ktoré zviditeľnili naše
mesto. V Dobšinej zastával mnohé politické a spoločenské funkcie. Bol tajomníkom MsNV, po revolúcii v roku 1989 bol prvým
primátorom mesta. Bol tiež spoluzakladateľom významných automobilových pretekov do vrchu Dobšinský kopec. Je dlhodobým
tajomníkom rybárskeho spolku v meste. Pracoval ako kronikár
mesta a bol členom Redakčnej rady Dobšinských novín. V súčasnosti je aktívnym predsedom Mestskej organizácie Slovenského
zväzu protifašistických bojovníkov v Dobšinej.
Za redakčnú radu: Mgr. Etela Kukurová
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Turistické informačné centrum
Dobšiná v roku 2018
Turistické informačné centrum (TIC) sídli na Námestí
baníkov v Kultúrnom dome. Poskytujeme tu informácie o meste
Dobšiná, o kultúrnohistorických
pamiatkach, prírodných atraktivitách, možnostiach športového
vyžitia, relaxu a oddychu, pripravovaných podujatiach v meste a jeho okolí. Návštevníci u nás
nájdu propagačné materiály nielen o meste, ale aj jeho širokom
okolí. Poskytujeme informácie
o dopravných spojeniach, predaj kníh, pohľadníc, suvenírov
a máp.
V roku 2018 zaznamenalo TIC
Dobšiná spolu 709 návštevníkov
z 12 krajín celého sveta. Tradične

najviac TIC navštívilo Slovákov,
vyše 70%. Najviac cudzincov
k nám prichádza z okolitých krajín. Podľa zistených údajov sú to
Česi, ktorých počet sa oproti minulým rokom výrazne zvýšil, ale
aj Poliaci a Maďari. A hoci máme
menšie informačné centrum,
prichádzajú k nám aj turisti
z Izraela, Nemecka, Francúzska,
Spojeného kráľovstva. Mali sme
aj návštevníkov zo Španielska či
USA.
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 či
kultúrne pamiatky v regióne.
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; Dobšinský kopec; Bola
jedna chýrečná škola; Stratenské
údolie a Dobšinská ľadová jaskyňa; Historické humoresky z dobšinského športu 20. storočia; My,
Dobšinčania; Banícke združenie
Dobšiná.
Ing. Terézia Tkáčová

Demografické údaje k 31. 12. 2018
Celkový počet občanov
mesta: 5 075
muži
ženy

2 570
2 505

Vekové zloženie:
0–3 roky
4–5 rokov
6–15 rokov
16–17 rokov
18–62 rokov
nad 62 rokov

338
169
756
165
2 941
706

V roku 2018 sa narodilo 88
detí, z toho 39 chlapcov a 49
dievčat. Zomrelo 50 občanov,
k trvalému pobytu sa prihlásilo
25 občanov a z trvalého pobytu
sa odhlásilo 94 občanov nášho
mesta. V rámci mesta zmenilo
trvalý pobyt 246 občanov.
V minulom roku bolo našimi
občanmi uzavretých 36 sobášov, 5 párov sa rozviedlo.
Najobľúbenejšie mená, ktoré rodičia dali svojim novonarodeným deťom, boli Samuel,
Róbert, Oliver, Diana, Sofia
a Ema.
Rodičia dali svojim deťom
aj menej tradičné mená, napr.
Roberta, Eduardo, Rudolfa,
Amanda, Skye, Lucián, Emi-

ly, Linda Božidara, Benjamín,
Elli.
Prvou novonarodenou občiankou nášho mesta sa stala
Lucia Rigová, ktorá sa narodila v rožňavskej pôrodnici
2. 1. 2018 a v roku 2019 je
prvým našim občanom Tobias
Kašpar, ktorý sa narodil v rožňavskej pôrodnici 7. januára
2019.
Okrem uvedeného má v našom meste povolenie na trvalý
pobyt 23 cudzincov, z nich je
20 dospelých a 3 deti. Z celkového počtu evidovaných cudzincov je 18 z členských štátov Európskej únie a 5 z tretích
krajín.
Mgr. Eva Dovalovská

Prvý karneval na novom klzisku
Dňa 27. januára 2019 Mesto Dobšiná usporiadalo
prvý karneval na ľade.
V toto popoludnie ľadovú plochu zaplnilo množstvo rozprávkových postavičiek na korčuliach. Veľmi
nás teší, že sa do podujatia zapojili nielen deti, ale
aj rodičia a starí rodičia. Pre všetkých účastníkov
organizátori pripravili teplý čajík a sladkú odmenu.
Prvé tri najhodnotnejšie masky boli ocenené. Porota
v zložení Etela Kukurová, Jozef Gorej a Bibiána Slováková, po dôkladnej prehliadke všetkých masiek,
rozhodla o poradí:
1.
2.
3.

miesto: Babka, mamka a vnučka Mišankove
miesto: Súrodenci Vikartovskí
miesto: Kubko Hmilanský
-am-
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2. 1. 2019 v čase o 10:30 hod. telefonicky
oznámila pracovníčka MsÚ, že na budove
zistila rozbité okno. Ako uviedla, ku
skutku došlo pravdepodobne v nočnej
dobe počas osláv z 31. 12. 2018 na
1. 1. 2019, kedy neznámy páchateľ hodil
delobuch vedľa budovy a tlaková vlna
poškodila sklenenú výplň na okne. Týmto
svojím nezodpovedným konaním spôsobil škodu pre MsÚ približne v hodnote 20
eur. Vo veci je vykonávané objasňovanie
a páchateľovi hrozí pokuta za poškodzovanie cudzej veci a náhrada spôsobenej
škody.
6. 1. 2019 v čase o 9:30 hod. rómska
občianska hliadka počas výkonu služby
v miestnej osade – Dedičnej, zistila na
chodbe poškodenú stenu. Šetrením na
mieste bolo zistené, že skutku sa dopustil maloletý obyvateľ miestnej bytovky,
ktorý údajne pri hre narazil lakťom do
sadrokartónového obloženia a urobil
v ňom dieru. Skutok poškodzovania
majetku bol v tomto prípade v zmysle
zákona odložený, nakoľko sa jednalo
o maloletého páchateľa. Vo veci bol
oboznámený zákonný zástupca maloletého, ktorý uvedenú závadu na vlastné
náklady dal do pôvodného stavu.
10. 1. 2019 v čase o 21:30 hod. telefonicky oznámil občan na MsP, že mu neznámy páchateľ poškodil zámok na garáži.
Menovaný uviedol, že nebol v garáži od
31. decembra 2018. Teraz, keď prišiel
k bráne, tak zistil poškodenie zámku na
dverách. Ako uviedol, poškodený sa do
vnútra nedostal a nič mu nechýba. Vo
veci je vykonávané objasňovanie pre
poškodzovanie cudzej veci.
12. 1. 2019 v čase o 12:40 hod. nahlásil
obyvateľ mesta, že z chodníka smerom
do Ramže nad Tureckou ulicou je počuť
rúbanie a pohybujú sa tam nejaké osoby.
Hliadka preverila udalosť a na mieste
zistila troch občanov z Tureckej ulice,
ktorí si chýbajúce palivové drevo na
zimu dopĺňali tak, že vybehli rovno na
svah a drevo si narúbali. Najstaršiemu
z trojice bola za aktivitu, na ktorú nemali
povolenie, uložená pokuta.
14. 1. 2019 v čase o 14:25 hod. sa dostavil na oddelenie MsP poctivý nálezca,
ktorý odovzdal sumu 50 eur, ktorú našiel
v podávači bankoviek v bankomate
na Námestí baníkov. Peniaze si musel
zabudnúť občan pred ním, ale pri bankomate sa v tej chvíli nik nenachádzal.
Bolo vykonané šetrenie vo veci zistenia
majiteľa, prezretý kamerový systém,
pokračovanie str. 3
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Spomienková slávnosť
na oslobodenie Dobšinej
Dňa 28. januára 2019 si občania
Dobšinej pripomenuli 74. výročie
oslobodenia mesta Červenou armádou a Rumunskou armádou.
Ich zásluhou sa Dobšiná stala
ďalším mestom, ktoré sa zbavilo fašistického jarma a začalo žiť
v mieri. Po odznení štátnej hymny
a zavesení venčeka k pamätnej tabuli umiestnenej na budove radnice, primátor mesta, Ján Slovák,
privítal účastníkov spomienkovej
slávnosti a odovzdal slovo predsedovi SZPB v Dobšinej pánovi
Františkovi Novotnému. Pán Novotný vo svojom príhovore priblížil
prítomným priebeh oslobodenia
nášho mesta. V závere svojho príhovoru zdôraznil, aby sme mladej
generácii pripomínali hrôzy vojny,
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dokončenie zo str. 2
ale asi po pol hodine sa prihlásil sám
poškodený na oddelení MsP s otázkou, či
sa nenašli peniaze v bankomate. Peniaze
boli odovzdané zábudlivému občanovi,
ktorý sľúbil, že už si bude dávať pozor
pri výbere a poctivému nálezcovi touto
cestou ďakuje.

aby si každý uvedomil, že život
v mieri nie je samozrejmosťou.
Preto je potrebné vzdávať hold
a vďaku všetkým, ktorí sa o to

pričinili, ktorí pre našu slobodu
obetovali to najcennejšie – svoj
vlastný život.
-am-

Zapojte sa do Valentínskej kvapky

Slovenský Červený kríž prostredníctvom miestneho spolku
v Dobšinej aj tento rok v našej oblasti vyhlasuje na podporu bezpríspevkového darcovstva kampaň
„Valentínska kvapka krvi“, ktorá
potrvá od 14. februára do 21. marca 2019. Slovenský Červený kríž
v Dobšinej pozýva všetkých dar-
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cov krvi a prvodarcov na odbery,
ktoré sa budú konať na Hematologicko-transfúznom
oddelení
Nemocnice s poliklinikou Sv.
Barbory v Rožňave, vždy v utorok
a piatok ráno o 7:00 hod. V roku
2018 sa SČK na celom Slovensku
akciou podarilo osloviť viac ako 3
500 prvodarcov. Počas kampane

krv darovalo dovedna 23 232 darcov. Vopred ďakujeme všetkým
darcom z Dobšinej, ktorí sa zapoja do Valentínskej kvapky krvi
2019, ktorá sa nesie pod sloganom
„Láska má veľa podôb“.
Juraj Karika,
predseda SČK v Dobšinej

20. 1. 2019 v čase o 13:00 hod. prijala
MsP oznámenie od obyvateľky Dobšinej,
že u jej susedov je pustená hlasná hudba
už od rána, ktorá ju ruší. Hliadka na
mieste zistila, že 28-ročná občianka
rodinného domu na Hnileckej ulici si už
od rána robila doma diskotéku púšťaním
hlasnej hudby a aj napriek tomu, že ju
na to 85 ročná suseda upozornila, aj tak
hudbu nestíšila. Za narúšanie občianskeho spolunažívania a obťažovanie okolia
hlasnou hudbou, tak ako je to v tieto
dni dávok časté, bola samozvanej DJ-ke
uložená pokuta.
22. 1. 2019 v čase o 18:40 hod. MsP prijala telefonické oznámenie z potravín na
námestí, že v predajni došlo ku krádeži.
Hliadka na mieste zistila, že 61-ročný
občan Dobšinej dostal chuť na kávu, tak
si zašiel do predajne potravín, vložil si ju
pod odev a chcel s ňou z predajne odísť
bez zaplatenia. Pozorná predavačka si ho
však všimla a zavolala hliadku. Menovaný si za svoje chúťky musel priplatiť, pokuta ho stála určite viacej ako ukradnutá
káva. Podobne dopadol o niekoľko dní aj
22-ročný občan zo Zimnej ulice, ktorého
prichytili pri krádeži farby na vlasy. Za
peniaze, ktoré utratil na pokutu, mohol
mať farebnú hlavu po celý rok.
25. 1. 2019 v čase o 13:00 hod. obyvateľ
Dobšinej sa osobne dostavil na oddelenie
MsP, kde uviedol, že jazdil po Záhradnej
ulici v smere do mesta z Lányiho Huty
a so svojím vozidlom vybehol z vyjazdenej zamrznutej koľaji a dostal šmyk,
následkom čoho vrazil do brány rodinného domu, ktorú poškodil. Majiteľka
domu sa práve v tom čase nenachádzala
doma. Menovaný uviedol, že jej nechal
v schránke svoje údaje a dohodne sa
na oprave. Poctivý vodič to aj dodržal,
na druhý deň stĺpik vyrovnal a bránu
dal do pôvodného stavu k spokojnosti
majiteľky. Vec bola riešená ako škodová
udalosť.
Michal Gergoš, náčelník MsP

VAŠE TIPY NA ČLÁNKY:
dobsinske.noviny@dobsina.sk

zo života v meste
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Tvorivé dielne si obľúbili
všetky vekové kategórie
Centrum voľného času a Základná umelecká škola v Dobšinej
už šesť rokov organizujú každý
mesiac TVORIVÉ DIELNE, ktoré sú určené pre širokú verejnosť.
Tvorivých dielní sa zúčastňujú
všetky vekové kategórie od škôlkarov po dôchodcov. Záujem
o tvorivosť nás teší a motivuje do
ďalšej práce.
V roku 2018 sme sa stretli 10
krát. Od januára si deti i dospelí vyrábali: kalendár, obrázok
so snežienkami, veľkonočného
zajačika, prírodný osviežovač
vzduchu, náhrdelník, drevené
maľované náušničky a prívesky,
darčekové krabičky, sovičku, vianočný venček a v decembri sme
vyrábali vianočného škriatka.
O tieto tvorivé dielne bol nebývalý
záujem, keď si škriatka prišlo vyrobiť 35 detí a dospelých.
Okrem pravidelných stretnutí sme v júni zorganizovali Deň
kreativity, kde mali návštevníci
možnosť zúčastniť sa tvorivých
dielní a workshopov a vyrobiť si
úžitkový alebo ozdobný predmet,
čo aj plne využili a odchádzali
s obrázkom maľovaným na sklo,
textilným náhrdelníkom, krásnou
kvetovou čelenkou, náušnicami
a šperkami z polymérovej hmoty,
dreveným obrázkom vytvoreným
technikou decoupage, maľovaným tričkom, obrázkom vytvoreným mramorovaním, opaskom
s ľudovým vzorom, ľanovým vre-

cúškom s grafickou potlačou linorytu, sviečkou zo včelieho vosku
atď.
Je veľmi dôležité viesť deti
k tvorivosti. Tvorivosť dáva zmysel životu, lieči človeka z chorôb
modernej civilizácie, je spôsobom
sebarealizácie. Tvoriť je najväčšou

hodnotou pre spoločnosť, tvoriť
znamená žiť. Význam tvorivosti
narastá nielen pre samotného človeka, ale aj pre celú spoločnosť.
Zmeny, v ktorých žijeme, sa vyznačujú veľkou dynamikou a vyžadujú si od každého jednotlivca
byť kreatívny či tvorivý.

Veríme, že sme malou troškou
prispeli aj my k zvýšeniu povedomia o tvorivosti a kreativite.
Tešíme sa na stretnutia v roku
2019 a dúfame, že nám nedôjdu
nápady.
Ing. Mária Rybárová
Mgr. Jana Krišáková

Škôlkari sa učili správať k psíkom
Dňa 06. 02. 2019 zavítala do škôlky na
ulici SNP vzácna návšteva. Pani Katka Janovová priviedla medzi naše deti svoje psie
kamarátky Adelku a Kimi. Deti boli plné
očakávania z tohto, pre niektoré nezvyčajného stretnutia. Sústredene počúvali pútavú
prezentáciu s praktickými ukážkami. Pani
Katka vysvetlila deťom ako sa chovať pri
stretnutí s neznámym psíkom, ako ho pohladkať, ako zistiť či sa psík teší, alebo hnevá, čo má psík rád a naopak, na čo by si mali
deti pri stretnutí so psíkom dať pozor. V závere deti nakŕmili Adelku a Kimi pochúťkami priamo z dlane a skoro všetci sa odvážili
psíkov aj pohladiť. Toto milé stretnutie zanechalo v našich deťoch naozaj hlboký zážitok
a hlavne ich naučilo ako sa nebáť psíka.
Monika Klausmanová
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Gymnazisti z Dobšinej reprezentujú,
tvoria a zmysluplne trávia čas
Gymnazisti z Dobšinej najúspešnejšou školou v okresnej
súťaži v zjazdovom lyžovaní
o „CENU SNEHULIAKA“:
30. januára 2019 sa v lyžiarskom
stredisku Mlynky Gugel konala
okresná súťaž v zjazdovom lyžovaní. Jej organizátorom bol
Olympijský klub Gemer v spolupráci s mestom Rožňava a Dobšiná. Našu školu reprezentovalo
5 žiakov, z ktorých sa každý
umiestnil na stupni víťazov. Prvé
miesto obsadili: Kristína Horká
a Boris Macko /lyže/ a Manuel
Kordovan /snowboard/ a druhé
miesto obsadili Viktória Chrenková /lyže/ a Dominik Mol
/snowboard/. Všetkým srdečne
blahoželáme a prajeme veľa ďalších športových úspechov.
Okresné kolo v basketbale žiačok ZŠ: 5. februára 2019
sa na ZŠ Pionierov a ZŠ Zlatej
v Rožňave konal basketbalový
turnaj žiačok ZŠ. Naše dievčatá postúpili zo skupiny po jednom prehratom zápase so ZŠ
Pionierov a po jednej výhre nad
ZŠ Dobšiná. Tento výsledok
ich posunul do boja o 3. miesto,
v ktorom po výbornom výkone
nakoniec podľahli ZŠ Zakarpatskej v Rožňave. Škoda len,
že nás zradila streľba. Dievčatá

si však zaslúžia veľkú pochvalu
za bojovnosť, pekné kombinácie
a kondičku. Blahoželáme!
Tvorivé hodiny sekundánov
na gymnáziu pokračujú: Pamätáte si ešte klasické elpéčka
alebo LP platne? Dnešné deti ich
poznajú skôr len z obrázkov alebo z rozprávania svojich rodičov.
Naši sekundáni si ich pripomenuli trocha netradične a použili
ich na úplne nový, netradičný
spôsob. Na hodine UKL – Ume-

nie a kultúra – z nich vyrábali
originálne nástenné hodiny. Ako
základ im poslúžili spomínané
staré platne a hodinový strojček,
ktorý si objednali cez internetový obchod. Skladanie maličkých
komponentov či lepenie čísel na
platne prinieslo veľa zábavných
momentov. Ale teraz im už ich
hand made hodiny zdobia detské
izby.
Korčuľovanie na gymnáziu:
Keďže sa mestské klzisko nachá-

dza v bezprostrednej blízkosti
našej školy, využívame ho radi
v rámci hodín telesnej a športovej výchovy a etickej výchovy. Na
klzisku sa tak ale stretnú len žiaci jednej, resp. dvoch tried. Preto
sme nedávno zvolili inú formu –
korčuľovanie po vyučovaní.
Takže si hokej a krasokorčuliarske figúry mohli skúsiť všetci
žiaci školy, ktorí prejavili chuť
a záujem.
Mgr. Monika Lešková

Fašiangový karneval v materskej škole
Fašiangy sú obdobím radosti‚veselosti, plné zábav a hudby. Pre
deti sme pripravili veselý týždeň
fašiangových aktivít. Formou
prezentácie a rozhovoru si deti
osvojili fašiangové zvyky, vyrábali
papierové masky, pripravovali výzdobu, spievali, recitovali, tancovali, zdobili priestory MŠ a veľmi
sa tešili na tento očakávaný deň.
Kúzelný deň – 8.február 2019, sa
naša MŠ premenila na pestrofarebnú miestnosť plnú rozprávkových postavičiek. Všetci sa radovali, boli šťastní a veselí, veď bol to
predsa fašiangový karneval. Karneval otvorila krásna víla Majka
z rozprávkovej krajiny, ktorá svojou kúzelnou paličkou začarovala
všetky deti na krásne rozprávkové
bytosti.
Detský karneval prebehol vo
veselej nálade, o ktorú sa postarali pani učiteľky, ktoré s deťmi

pripravili veselé tanečné improvizácie‚s ktorými pobavili všetkých
prítomných. Tety kuchárky zabezpečili pitný režim a muffinky
pre deti a všetkých prítomných.
Celé dopoludnie sa konalo v radostnej atmosfére, deti boli spokojné a všetci prítomní sa tešili
spolu s nimi. Deti sa zabávali,
tancovali, spievali a mali radosť
z masiek, ktoré deťom priniesli
a zhotovili rodičia. Za tanečné vystúpenie boli deti odmenené čokoládkou. Najkreatívnejšie masky
boli odmenené aj vecnou odmenou. Poďakovanie patrí rodičom
za prípravu prekrásnych masiek
a všetkým, ktorí sa podieľali na
príprave karnevalu. Bol to deň
plný radosti, spokojnosti a dobrej
nálady, a preto si fašiangové tradície v MŠ zachováme naďalej.
Dana Gergošová
učiteľka MŠ
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Študent gymnázia
sa venoval starostlivosti o chrup
Už to je nejaký rok, čo sa o dentálnu hygienu zaujímam. Minulé
roky som formou prednášok predstavil dentálnu hygienu študentom nášho gymnázia a správne
čistenie zúbkov vysvetlil na materskej škole. Keďže tento rok je pre
mňa zlomový a hlásim sa na odbor
stomatológie, tak som si povedal,
že rozšírim svoj výskum o čosi ďalej.
Spočiatku to bola len myšlienka
a ja som ju túžil pretransformovať
do reality. Vytvoril som brožúru, v ktorej je vysvetlená správna
starostlivosť o chrup pre zdravé
a biele zuby. Ako som spomínal,
túžil som to posunúť ďalej. Tak
sa aj stalo. Oslovil som známych
v Anglicku a v Malajzii. Od týchto zahraničných študentov som
formou online dotazníka získal
informácie pre medzinárodné porovnanie dentálnej hygieny. Práve o tomto bude moja tohtoročná
práca. Na oplátku za spoluprácu
som samozrejme na nič nečakal
a moju brožúru som preložil do
angličtiny, a tak oboznámil zahraničných študentov a mladších žia-

kov o správnej dentálnej hygiene.
Medzitým som na základnej škole,
kde som študoval, žiakov druhého
stupňa formou prednášok naučil,
akou technikou čistiť zuby a medzizubné priestory. Aby som ne-

zabudol na Česko a Slovensko, tak
som taktiež oslovil pár známych,
ktorí brožúru priniesli nielen do
škôl v mestách Dobšiná, Šurany,
Piešťany, Česká Třebová, Perná.
Ako dopadlo medzi oslovenými

Slovensko v porovnaní s Anglickom a s Malajziou? O tom Vás
môžem poinformovať po ukončení
tohtoročnej biologickej olympiády.
Marian Turic

Zimnú údržbu musí po novelizácii
zákona zabezpečovať mesto
Novelou Zákona o pozemných
komunikáciach č.135/1961 Zb.(cestný zákon) prešla povinnosť
odstraňovať závady,‚schodnosti“ komunikácií určených pre
chodcov bez prieťahov na správcov miestnych komunikácií.
Z toho vyplýva, že aj naše mesto
má zabezpečovať plnenie tejto
povinnosti.
Vzhľadom na rozsah, rôzny
technický stav, rozmanitosť šírkových parametrov a rôzne prekážky je značne komplikované
nastaviť vhodný spôsob čistenia.
Vhodným riešením bolo zakúpenie zametacej kefy na nakladač naším podnikom, ktorá
rýchlo a efektívne čistí chodníky
a priestranstvá. Nakoľko sa vo
všeobecnosti robí najprv údržba
hlavných komunikácií a ťahov,
prístupy k úradom a zdrav. zaria-

deniam,
cestné
stúpania
v meste
a až následne
ost at né
miestne
komunikácie,
nedá sa zabezpečiť vyčistenie
celoplošne a plnom časovom
rozsahu.
Tu nastáva problematika ďalšej údržby, charakter počasia,
mrazy a primrznutie podkladu,
padajúci sneh zo striech a voda
zo zvodoch dažďovej vody z domov na chodníky a cesty. Výraznou pomocou je nám rýchla
súčinnosť s aktivačnými pracovníkmi.
Vyslovujem vďaku a oceňujem

aktivitu
všetk ých
o b č a n o v,
ktorí aj naďalej bez
povinnosti
čistenia
priľahlých
chodníkov túto
údržbu vykonávajú a takto pozitívne vyjadrujú svoj vzťah k veciam verejným.
Pluhovanie ciest v meste zabezpečujú v takmer plnom rozsahu Mestské lesy so svojimi mechanizmami. Časť Lányi Huta
a určenú časť mesta firma Angus
-p. Macháň.
Pre problematický technický
stav komunikácií je náročnejšie
aj týmto spoločnostiam zabezpečiť požadovanú údržbu. Dostup-

nosť strojov pritom nezriedka
obmedzujú častokrát dlhodobo
parkujúce vozidlá a teda nedostatočné šírkové pomery.
Rád by som poukázal aj na
výrazy,‚schodnosť“ chodníkov
a ,‚zjazdnosť“, ktoré sú obsiahnuté v zákone a ktoré automaticky neznamenajú dokonalé
a okamžité odstránenie snehu
z komunikácií. Posyp soľou na
celom území mesta nie je možný,
vhodný, a to hlavne z pohľadu životného prostredia.
Zo strany chodcov je potrebné
tiež evidovať všeobecné sťažené
podmienky zimného obdobia
a tomu adekvátne prispôsobiť
predovšetkým obuv a svoju pozornosť tak, ako je to aj v prípade
motorových vozidiel.
M. Lukáč
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Novoročný turnaj mládeže vo futbale
MFK Dobšiná a CVČ
Dobšiná
zorganizovalo
20. januára 2019 NOVOROČNÝ TURNAJ MLÁDEŽE vo futbale. Turnaj
sa konal v telocvični SOŠ
Hviezdoslavova v Rožňave. Pozvanie prijalo 6
mužstiev a mladí futbalisti
predviedli skvelé výkony.
Umiestnenie mužstiev:
1.miesto FK Spišské Bystré, 2.miesto Gem. Poloma, 3.miesto FK Svit,

4.miesto MFK Dobšiná,
5.miesto Bemifo Rožňava,
6.miesto Sršne Revúca.
Cenu najlepšieho brankára získal nováčik MFK
Dobšiná Alexander Lalík.
Ďakujem našim dobšinským futbalistom za
predvedenú hru (tretie
miesto im ušlo len o 2 góly)
a prajeme im do budúcnosti úspechy a hlavne radosť
z hry.
Ing. Mária Rybárová

Komunitné centrum usporiadalo
zimný stolnotenisový turnaj
Komunitné centrum mesta Dobšiná v kontexte sociálnej služby
krízovej intervencie sa venuje najmä práci s deťmi a práci s mládežou zo sociálne znevýhodneného
prostredia. Mesto Dobšiná podporuje športovanie rómskych detí
ako efektívny nástroj ich začlenenia do spoločnosti, bezproblémový
spôsob využitia ich voľného času aj
ako cestu z obmedzených hraníc
ich sociálneho prostredia. Preto
Komunitné centrum mesta Dobšiná organizuje pravidelné športové
záujmové aktivity. V utorok dňa
22. 1. 2019 usporiadalo TURNAJ
V STOLNOM TENISE v telocvični
Gymnázia Dobšiná.
Na turnaj prijalo pozvanie aj Komunitné centrum mesta Rožňava
so svojimi hráčmi. Zmerali si svoje
sily s domácimi hráčmi z Komunitného centra, Vajda teamom a Molčan teamom. Víťazmi pohárového
zápasu sa stal Molčan team, druhé
miesto obsadil Vajda team a s treťou cenou odchádzali domov športovci z Komunitného centra mesta

Rožňava. Touto cestou chceme
poďakovať všetkým hráčom za
účasť na stolnotenisovom turnaji
a výbornú súťažiacu atmosféru.
Poďakovanie patrí aj primátorovi

mesta Jánovi Slovákovi za finančnú, materiálnu pomoc a podporu
tejto aktivity. Veríme, že sa aj v ďalšom období budeme môcť pochváliť športovými úspechmi a stolný

tenis v našom KC a v meste bude
mať aj ďalej zelenú.
Text, foto:
PhDr. Eva Mihóková,
odborný garant KC

Zimná olympiáda v ŠKD
Aj tento rok sa Eškaďáci
zapojili do zimnej olympiády a preukázali svoju
telesnú a športovú zdatnosť. Najprv deti zložili
olympijský sľub a ďalej súťažili v piatich disciplínach.
Za svoje športové výkony
boli všetky deti odmenené
sladkými odmenami a víťazi medailami, ktoré nám

venoval p. primátor mesta
J. Slovák, pochvalnými listami a pohármi. Celé podujatie sa nieslo v znamení dobrej nálady, smiechu
a olympijským heslom:
„Nie je dôležité vyhrať, ale
zúčastniť sa!“ Poďakovanie
patrí všetkým zúčastneným.
Kolektív ŠKD
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Dobšiná zakončila 8. ročník KSL,
čaká nás FINÁLE!
V sobotu 2.februára sa uskutočnilo záverečné 3. kolo medzinárodnej
KASprof Securityligy. Kultúrny dom
v Dobšinej, prvýkrát otvoril svoje brány MMA podujatiu, kde mali zápasníci
možnosť zabojovať o posledné cenné
body do finále.
Úvod odštartovali vyraďovacie zápasy do 66kg sa zúčastnili traja zápasníci, nechýbali stálice ligy z klubu Bojovník Strážske, Matúš Mydlo a Dávid
Poľak. Tentokrát im však prvú priečku
„vyfúkol“ nováčik Samuel Lehotský
z Laugaricio Combat Club Trenčín.
Najpočetnejšou kategóriu bola opäť
77kg, kde si borci nič nedarovali, veď
išlo o veľa. Boli to dynamické zápasy,
ktoré sa neobišli ani bez zranení. Zlatú
a striebornú priečku ovládli Tibor Baláž a Jozef Vlčko z Top Teamu Košice,
bronz putoval do rúk Filipa Horvátha
z Gladiators Team Partizánske.
V hmotnostnej kategórií do 84kg
skončil na treťom mieste Tomáš Pittner z nového klubu Coloseum Martin.
Tomáš si počínal veľmi dobre, avšak
pre zranenie nemohol v súťaži ďalej

pokračovať. Druhé miesto patrilo Romanovi Balážovi z LCC Trenčín, prvé
miesto získal Ján Gogora z Gladiators
Team Partizánske.
Ťažké váhy stále absentujú u zápasníkov. Nad 93kg sa konal finálový
zápas medzi Rastislavom Kvočkom zo
Zvolena a Matyasom Vaszlayom z Tom
Teamu Košice. Rastislavovi nevyšiel
ani druhý zápas na 8. ročníku KSL
a pohár putoval do rúk Vaszlaya.
„Tretie kolo KSL sa konalo prvýkrát v Dobšinej a bola to dobrá voľba.
Z môjho pohľadu najlepšia atmosféra
v celom ročníku, krásne zápasy. Nie je
to však objektívne, keďže v Bardejove
na 2.kole KSL som chýbal. Dobšiná je
pre mňa výnimočná aj v tom, že som
odštartoval rozhodcovskú kariéru“,
povedal organizátor ligy Peter Kasan
a čerstvo pasovaný rozhodca MMA.
Po sčítaní a zhodnotení všetkých
troch kôl, sa dozvieme finálové dvojice, ktoré 30. marca zabojujú o titulové
opasky KSL!
Zdroj: fb

