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mesačník obyvateľov
MESTA DOBŠINÁ

„Gúľalo sa vajíčko,
cez hory a doliny,
zanesie vraj ono pozdrav
do každej rodiny.“
Nech sviatočná atmosféra
sviatkov jari umocní Vašu rodinnú atmosféru a prinesie Vám pokoj, lásku, porozumenie a božie
požehnanie.
Redakcia DN

Deň učiteľov so slávnostným
ocenením pracovníkov

V priestoroch Kultúrneho domu
v Dobšinej sa vo štvrtok 28. marca 2019 uskutočnil pri príležitosti
Dňa učiteľov slávnostný program,
ktorý v tento deň vzdal hold tejto
náročnej, no krásnej profesii. Na
jednom mieste sa zišli všetci učitelia, ktorí pôsobia na území mesta
Dobšiná o 13.-nástej hodine v divadelnej sále. V pohodovej atmosfére
si naši učitelia najprv vypočuli príhovory primátora mesta Dobšiná,
Jána Slováka a vedúcej školského
úradu Mgr. Moniky Dúdorovej.
Pomyselnú čerešničku na torte vy-

tvorilo vystúpenie zoskupenia Acoustic Night & Karmen Pál-Baláž,
ktorí prevedením známych hitov
potešili nejedno ucho.
Ako je vo všeobecnosti známe,
Deň učiteľov je úzko spätý s učiteľom národov, Jánom Amosom
Komenským, ktorý sa zaradil
k najvýznamnejším pedagogickým osobnostiam v dejinách. Jeho
hlavným cieľom bolo poskytnutie
vzdelania pre všetkých, bez ohľadu na rasu, či sociálne postavenie.
Vynucoval si užší prístup k žiakovi,
ale taktiež vyučovanie v jeho mate-

rinskom jazyku, čo bolo napríklad
v dobách hlbokej maďarizácie doslovne neprístojnou požiadavkou.
Veril v to, že vzdelanie a škola robí
človeka lepším. V jeho šľapajach
a činoch, ktoré sú i dnes pre mnohých vzorom pokračujú vyučujúci
dodnes.
Na tomto príjemnom stretnutí
učiteľov v Dobšinej boli ocenení
tí pedagógovia, ktorí svojou dlhoročnou prácou a aj na úkor svojich
osobných životov sa venovali našej
budúcnosti – mladým ľuďom. Z rúk
primátora mesta Dobšiná a vedúcej

školského úradu boli preto udelené
plakety Jána Amosa Komenského
a ďakovné listy týmto dvanástim
pedagógom a nepedagogickým
pracovníkom pôsobiacim na území
nášho mesta: Mgr. Jarmila Bebjaková, Jaroslav Vencel, Alica Liptáková, Bc. Anna Ruppová, Mgr.
Milan Gonda, Vlasta Holienčiková,
PhDr. Emília Šivecová, Mgr. Lucia
Horváthová, Mgr. Gabriela Elexová, Mgr. Eva Baštáková, Alena
Ferková, Erika Révajová. Všetkým
oceneným blahoželáme.
Text & foto: Juraj Karika
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Ako sme volili
prezidenta v Dobšinej
1. kolo 16. 3. 2019
Celkový počet zapísaných voličov:				
Počet voličov, ktorí sa zúčastnili volieb:			
Percentuálne vyjadrenie počtu zúčastnených voličov:		
Počet platných hlasov odovzdaných pre všetkých kandidátov:

3 625
1 038
28‚63 %
1 031

Počet platných hlasov odovzdaných pre jednotlivých kandidátov:
1.
Béla Bugár			
17
2.
Zuzana Čaputová			
322
3.
Martin Daňo			
8
4.
Štefan Harabin		
160
5.
Eduard Chmelár		
55
6.
Marian Kotleba		
182
7.
Milan Krajniak		
36
8.
József Menyhárt		
0
9.
František Mikloško		
14
10.
Robert Mistrík		
1
11.
Maroš Šefčovič
223
12.
Róbert Švec			
4
13.
Bohumila Tauchmannová
2
14.
Juraj Zábojník			
5
15.
Ivan Zuzula			
2
2. kolo 30. 3. 2019
Celkový počet zapísaných voličov:				
3 617
Počet voličov, ktorí sa zúčastnili volieb:			
807
Percentuálne vyjadrenie počtu zúčastnených voličov:		
22‚31 %
Počet platných hlasov odovzdaných pre všetkých kandidátov: 792
Počet platných hlasov odovzdaných pre jednotlivých kandidátov:
1.
Zuzana Čaputová			
2.
Maroš Šefčovič		
Mgr. Eva Dovalovská

430
362

Deň tanca SVIT 2019
s účasťou CVČ v Dobšinej
V piatok 15. marca 2019
sa dievčatá zo záujmového
útvaru CVČ Dobšiná „Svet
tanca“ opäť zúčastnili tanečnej súťaže Deň tanca vo Svite. Po minuloročnom získaní
strieborného pásma sme sa
pripravovali ešte zodpovednejšie, s túžbou získať zlaté
pásmo a postup do vyššej súťaže. Nepodarilo sa, ale myslím, že sa nemáme za čo hanbiť. Obhájenie strieborného
pásma nás potešilo. Ďakujem
mojim tanečniciam za super
výsledok, našej dvornej kaderníčke Katke za super vlasy
i pani riaditeľke za podporu
vo všetkom, čo v prospech
detí vymyslím.
Bc. Bibiana Slováková
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marec 2019
03. 03. 2019 v čase o 10:35 hod.
oddelenie MsP prevzalo oznámenie od
pracovníka MsL Dobšiná vo veci spílenia
stromu v lesnom poraste nad Zimnou
ulicou. Na mieste hliadka MsP vykonala
šetrenie, kde bol zistený páchateľ uvedeného skutku. Nakoľko ide o skutok,
ktorý vykazuje znaky trestného činu vec
realizuje príslušný útvar PZ SR.
04. 03. 2019 v čase o 22:36 bolo zistené
na Dedičnej ulici v novej rómskej bytovke
k rušeniu nočného kľudu podnapitým
nájomníkom, ktorý si v byte púšťal hlasito hi-fi vežu, neberúc ohľad na svojich
susedov. Za uvedený skutok mu bola
uložená bloková pokuta.
05. 03. 2019 v čase od 8:30 do 10:00 hod
príslušníci MsP vykonali asistenciu pre
firmu, ktorá vykonala odchyt túlavých
psov v služobnom obvode mesta Dobšiná.
Odchytených bolo 11 túlavých psov.
08. 03. 2019 v čase o 00:30 hod. pracovník kamerového systému zistil na SNP
ulici pred zariadením Baník narušovanie
verejného poriadku mladistvým, ktorý
vykrikoval a hrubo sa správal k ostatným.
Skutok bol realizovaný ako priestupok
a uloženú pokutu priestupca na mieste
zaplatil.
12. 03. 2019 v čase 11:15 hod. hliadka
MsP v dopoludňajších hodinách pri
kontrole zariadenia Alweg našla v areáli dvoch mladistvých chlapcov, ktorí
namiesto vyučovania v škole požívali
alkoholické nápoje a správali sa hlučne.
Za to im boli uložené blokové pokuty
a hliadka ich odovzdala rodičom.
12. 03. 2019 v čase o 13:35 hod. oddelenie
MsP prijalo oznámenie od občana z Hnileckej ulice vo veci krádeže dvoch kusov
štiepacej sekery z dvora rodinného domu.
Šetrením hliadky bol zistený páchateľ
skutku z Banskej ulice, ktorý sekery následne vrátil poškodenému. Za priestupok
mu bola uložená bloková pokuta.
13. 03. 2019 v čase o 19:30 hod. oddelenie MsP prijalo vo večerných hodinách
oznámenie od občianky, ktorej bol
odcudzený detský kočík spred pizzérie na
SNP ulici, kde si bola posedieť s rodinou.
Šetrením hliadky MsP bol zistený
páchateľ, ktorému bola za priestupok
uložená bloková pokuta. Kočík bol
vrátený majiteľke.
14. 3. 2019 v čase o 22:30 hliadka MsP
zistila v parku na SNP ulici hlučné správanie sa troch maloletých dievčat, ktoré
pokračovanie str. 3

apríl 2019

zo života v meste

Nájomné byty v Dobšinej:
Domov v nich zatiaľ našlo
spolu 101 rodín
Vyše stovky nájomných bytov
nižšieho štandardu v dvoch bytovkách pribudlo v meste Dobšiná.
Ich výstavbu umožnila finančná
podpora takmer 2‚3 miliona eur
z Ministerstva dopravy a výstavby SR, ako aj vyše 400 000 eur zo
Štátneho fondu rozvoja bývania.
Nový domov v týchto bytoch zatiaľ našlo 101 rodín. „Podľa môjho
názoru sa tieto peniaze oplatí investovať týmto spôsobom. Toto je
správna cesta. Som rád, že mesto
bolo aktívne pri zabezpečovaní
bývania svojim obyvateľom. Dal
by som ho za príklad aj ostatným
samosprávam,“ povedal minister dopravy a výstavby SR Árpád
Érsek (Most-Híd), ktorý v piatok
15. 03. 2019 byty oficiálne odovzdal do užívania.
Podľa slov primátora Dobšinej,
Jána Slováka v súvislosti s výstavbou dvoch nových bytových domov
odstránili vyše 80 chatrčí a iných
čiernych stavieb. „Nemáme v súčasnosti v meste ani jednu čiernu
stavbu. Má to zmysel aj z hygienickej stránky, vidíme i v škole, že
deti do nej chodia čistejšie. Má to
tiež obrovský význam pre majoritu
v rámci spolunažívania v meste,“
podotkol primátor. Dodal, že každý byt má vodomer na kreditnú
kartu, ktorú si obyvatelia dobíjajú.
„Takisto elektrina je na kredit, čiže
v tomto smere nemôžu vytvárať
nové dlhy. Za tých pár mesiacov,
počas ktorých tu bývajú, neevidu-
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dokončenie zo str. 2
hlasito vyspevovali. Dychovou skúškou
na alkohol bolo zistené, že všetky požili
alkoholické nápoje. Následne boli odovzdané privolaným rodičom, ktorým boli
uložené blokové pokuty.
19. 03. 2019 v čase o 16:30 hod. hliadka
MsP zistila na Zimnej ulici ambulantný
predaj tovaru z motorového vozidla bez
povolenia obce, ktorý vykonával cudzí
štátny príslušník. Hliadka mu na mieste
uložila blokovú pokutu a zakázala ďalší
predaj.

jeme ani jedného neplatiča,“ poznamenal primátor mesta.
Ako pokračoval prednosta
Mestského úradu v Dobšinej, Pavol Burdiga, samospráva má na jar
naplánované ďalšie práce na vyčistení priestranstva, ktoré zostalo po
zbúraných chatrčiach. „Títo ľudia
budú zvyšky svojpomocne čistiť
a všetko sa poodnáša. Budeme
to tu ďalej rozširovať, lebo určite chceme pre nich urobiť nejaké
športovisko a detské ihrisko,“ avizoval prednosta.
Podľa slov jednej z obyvateliek
nových bytoviek, Viery Kotlárovej,
sú tam podmienky na bývanie oveľa lepšie ako predtým. „Žijem tu už
štyri mesiace. Dobre sa mi tu býva,
lepšie, ako keď sme bývali v tých
chatrčkách. Nie je nám tu zima
a mám tu aj automatickú práčku,
“ povedala.
Mesto Dobšiná realizovalo vý-

stavbu nájomných bytov nižšieho
štandardu od roku 2017. Prví obyvatelia sa do nich začali sťahovať
v novembri minulého roka. Dnes
obývajú dva bytové domy viac ako
štyri stovky obyvateľov a ich počet
sa podľa samosprávy ešte zvýši.
„Výber nájomcov sme presne špecifikovali vo všeobecne záväznom
nariadení mesta na základe viacerých kritérií. Rozhodovali napríklad počet členov v domácnosti,
schopnosť nájomcov platiť nájomné, či naliehavosť riešenia bývania“, priblížil primátor a dodal, že
z ďalšej dotácie rezortu dopravy vo
výške 42 330 eur pripojili bytové
domy na vodovod a kanalizáciu.
Táto dotácia predstavovala 62 percent z celkovej investície, zvyšných
26 415 eur doplatili z mestského
rozpočtu.
Zdroj: TASR, foto: JK

Stanovisko vedenia mesta
Dobšiná k tragickej udalosti
Vážení občania! Tragická udalosť, ktorá sa stala v našom meste,
bola šokom pre všetkých obyvateľov Dobšinej, ale aj širokej verejnosti. V návale smútku, ľútosti
a prirodzeného hnevu sa len veľmi
ťažko hľadajú slová k tejto tragédii. Všetci si kladieme otázku,
či bolo možné predísť incidentu,
pri ktorom nezmyselne vyhasol
mladý ľudský život. Žiaľ musíme
konštatovať, že nikto nemá v moci
predvídať takéto skratové konanie jednotlivcov. Skôr je otázkou
pre naše orgány činné v trestnom
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konaní, ako je možné, že takýto
delikvent, s recidívou a v konaní
za iný trestný čin nemal obmedzený pohyb na slobode. Vďaka
mestskému kamerovému systému sú dôkazy proti zadržanému
páchateľovi jednoznačné a pevne
veríme, že naše súdnictvo tento
brutálny čin odsúdi výnimočným
trestom. Veríme v spravodlivosť,
a že spravodlivo budú potrestaní
aj všetci spolupáchatelia. Táto tragédia nemá v našom meste obdobu. V hlbokom zármutku vyjadrujeme úprimnú sústrasť pozostalej

rodine.
Vedenie mesta prijalo rezignáciu náčelníka mestskej polície
a na najbližšom mestskom zastupiteľstve budú stanovené podmienky výberového konania na
post náčelníka mestskej polície.
Mesto Dobšiná bude okamžite
reagovať na zvýšenie bezpečnosti
v našom meste zvýšením intenzity motorizovaných, ako aj peších
hliadok mestskej polície. Písomne
budeme žiadať aj Okresné riaditeľstvo štátneho policajného zbopokračovanie na str. 5

21. 03. 2019 v čase o 9:08 hod. sa na
oddelenie MsP dostavila občianka,
ktorá pri výbere peňazí z bankomatu na
Námestí baníkov našla v podávači bankoviek nevyzdvihnutú finančnú hotovosť,
ktorú odovzdala. Nakoľko klient, ktorý
si peniaze zabudol nebol zistený, tieto
boli zaslané príslušnej banke k ďalšej
realizácii.
29. 03. 2019 v čase o 22:30 hod. hliadka
MsP zistila na SNP ulici pred zariadením
Alex hlučné správanie sa troch mladistvých chlapcov. Dychovou skúškou na
alkohol bolo zistené, že požili alkoholické
nápoje. Za rušenie nočného kľudu im boli
uložené blokové pokuty. Následne boli
odovzdaní privolaným rodičom.
31. 3. 2019 v čase 7:30 hod. hliadka MsP
zistila z Novej ulice stúpať hustý čierny
dym. Po príchode na uvedenú ulicu lokalizovala miesto, kde zistila, že občan na
dvore rodinného domu spaľuje domový
odpad. Spaľovanie mu bolo zakázané a za
uvedený skutok mu bola uložená bloková
pokuta.
31. 03. 2019 v čase o 16:30 hod. oddelenie MsP prijalo oznámenie vo veci
sťahovania haluziny nad Zimnou ulicou
do dvora rodinného domu. Hliadka na
mieste zistila občana, ktorý haluzinu
ťahal na reťazi bez povolenia MsL. Na
mieste mu bola uložená bloková pokuta.
Hliadky MsP v mesiaci marec 2019 riešili
6 dopravných priestupkov. Jednalo sa
o porušenie zákazu státia a porušenie
zákazu státia na priechode pre chodcov.
Jednalo sa o priestupky spáchané na Ul.
SNP. Vodičom boli za uvedené skutky
uložené blokové pokuty.
Mestská polícia v Dobšinej

VAŠE TIPY
NA ČLÁNKY:
dobsinske.noviny@dobsina.sk
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Stretnutie s občanmi
o bezpečnosti v meste Dobšiná
Primátor mesta Dobšiná, Ján
Slovák zvolal dňa 27. 03. 2019
stretnutie občanov s jediným bodom, ktorým bolo prejednanie
bezpečnosti. Na tomto stretnutí,
ktoré sa konalo o 17:00 hod. v divadelnej sále kultúrneho domu sa
zúčastnilo celé vedenie Dobšinej
a taktiež zástupcovia bezpečnostných zložiek, riaditeľ KR PZ plk.
JUDr. Radoslav Fedor, zástupca
riaditeľa KR PZ plk. Mgr. Štefan
Bulek, riaditeľ OR PZ plk. Mgr.
Ivan Bronďoš, riaditeľ OO PZ
v Dobšinej mjr. Ing. Marián Varga,
zástupca MsP Dobšiná Miroslav
Zvolenský a splnomocnenec vlády SR pre rómske komunity Ábel
Ravasz. V úvode tohto stretnutia
vyzval primátor Dobšinej prítomných k minúte ticha na pamiatku
zosnulého Štefana Potočného, ktorého rodičia sa taktiež zúčastnili
stretnutia.
Vo vyše dvojhodinovej diskusii
v úvode informoval primátor mesta Ján Slovák o opatreniach, ktoré
prijalo Mesto Dobšiná. „Stále si
kladieme otázku, či sa tomu dalo
nejako predísť. No skratovému
jednaniu jednotlivca je veľmi ťažké akokoľvek zabrániť. V meste
Dobšiná funguje štátna polícia,
mestská polícia, máme aj občianske hliadky a snažíme sa rok čo rok
zdokonaľovať systém bezpečnosti
v našom meste. Po tejto tragédii
som vyzval štátnu políciu na zvýšenie hliadkovej činnosti, zvýšili
sme aj hliadkovú činnosť našej
mestskej polície. Každoročne sa
uchádzame o dotácie na rozširovanie kamerového systému, ktorý sa
znovu rozšíri už tento rok. V tomto období sme vyzvali písomne aj
všetkých prevádzkovateľov pohostinstiev, barov a kaviarní, aby sa
nesnažili problémy riešiť svojpomocne, ale aby už pri najmenšom
náznaku zavolali hliadky štátnej,
či mestskej polície. Každému prevádzkovateľovi odporúčame aj
vlastný kamerový systém priamo
v prevádzke,“ povedal primátor
mesta Dobšiná Ján Slovák.
Primátor mesta ďalej dodal, že
samospráva bude dbať za pomoci
polície aj na elimináciu skupiniek,
ktoré sa často pri alkohole stretávajú vo večerných a nočných hodinách na verejných priestranstvách.
„Nechceme, aby naše deti odtiaľto
utekali a myslím si, že hovorím za
všetkých slušných ľudí nezávisle

od farby pleti. Sú tu ale problémové
rodiny, ktoré sa nechcú prispôsobiť, nezapájajú sa do činností, ktoré
robíme a samospráva je povinná
tieto veci riešiť. Riešenia sú ale
systémové a dlhodobé, z mnohých
spomeniem kanceláriu splnomocnenca, alebo rôzne projekty podporované zo štátneho rozpočtu, či
EÚ. Prevychovávať je veľmi ťažké,
my musíme vychovávať a začať od
detí. Chytáme sa všetkých možností a budeme v tom pokračovať tak,
aby ste sa vy občania v tomto meste
cítili bezpečne,“ vyzdvihol v závere
primátor mesta Ján Slovák.
Splnomocnenec vlády vo svojom
príhovore povedal, že Dobšiná má
dve možné cesty. „Prvou cestou je
tá stará, ktorá bola predtým, izolácia a zanedbanie sociálnej situácie,
alebo je tam cesta nová, pokúsiť
sa, aby sa mesto nerozpadlo na

dve časti, aby podmienky pre ľudí
žijúcich tu boli podobné a zvýšila
sa zamestnanosť. Pán primátor
prejavil maximálnu vôľu a aj vieru,
že sa to dá spraviť a ísť tou lepšou
cestou. Je tu vytvorené komunitné
centrum, miestne občianske poriadkové služby, mesto investuje
do školstva a tiež do bývania. Vždy
som vyzdvihoval Dobšinú ako
príklad toho, ako rýchlo sa dajú
veci dosiahnuť za pomerne krátky
čas ak je tam vôľa,“ zdôraznil Ábel
Ravasz, splnomocnenec vlády pre
rómske komunity.
Ďalej príslušníci Polície SR informovali o prijatých opatreniach
a štatistike, kde riaditeľ KR PZ
v Košiciach, plk. JUDr. Radoslav
Fedor uviedol, že za rok 2018 bolo
na území mesta Dobšiná spáchaných 81 trestných činov. V náraste
bola majetková trestná činnosť

z 26 na 47 prípadov a násilných
trestných činov bolo 10. Ostatné prípady tvoria menej závažné
trestné činnosti ako záškoláctvo.
Polícia ďalej deklarovala, že urobí
všetko preto, aby pocit bezpečnosti
obyvateľstva bol v meste Dobšiná
omnoho vyšší a to aj prijatím opatrení. Po príhovoroch zástupcov samosprávy a polície dostali priestor
obyvatelia mesta, ktorí v diskusii
prezentovali svoje pripomienky,
navrhovali riešenia na zvýšenie
bezpečnosti, no poukázali aj na
problémy, s ktorými sa reálne stretávajú. Samospráva a príslušníci
bezpečnostných zložiek prisľúbili
účinné riešenia, no jedným dychom vyzvali všetkých obyvateľov
k znášanlivosti a nedaniu priestoru
prevládnutia emócií, či už v reálnom, alebo virtuálnom svete.
Text a foto: Juraj Karika
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Majster sudoku zaujal
všetky vekové kategórie
Už siedmy ročník súťaže
v riešení sudoku s názvom
„Majster sudoku“ sa konal
02. 04. 2019 v Centre voľného času Dobšiná. Riešenie
sudoku a iných logických
hier rozvíja myslenie a logika detí, u starších je to skvelý
spôsob na trénovanie mozgu.
Nesmierne nás potešila účasť
všetkých vekových kategórií
riešiteľov. Najmladší mal 6 rokov a najstarší 71 rokov. V logickom myslení si riešitelia
zmerali sily v troch kategóriách: I. žiaci 6–9 roční, II. žiaci
10–15 roční a III. študenti nad

16 rokov a dospelí.
Vyhodnotenie súťaže: Prvá
kategória: 1. miesto – Nela
Korfantová, 2. miesto – Sofia
Sadlowská, 3. miesto – Samuel Brdiar. Druhá kategória: 1. miesto – Lukáš Zahoranský, 2. miesto – Samuel
Katrenič, 3. miesto – Lenka
Horníková. Tretia kategória:
1. miesto – Marta Zahoranská, 2. miesto – Silvia Hadušovská, 3. miesto – Martin
Korfanta. Ďakujeme všetkým
zúčastneným a blahoželáme
víťazom.
Ing. Mária Rybárová, foto: JK

V Komunitnom centre
si pripomenuli mesiac knihy
Dňa 22. 3. 2019 popoludní prijal pozvanie na besedu do Komunitného centra pán Pavol Garan, básnik z Dobšinej ocenený
prémiou Ceny Ivana Kraska. Na skupinovej aktivite s témou:
Marec – mesiac knihy, predstavil deťom svoje básnické zbierky –
knižný debut SMRŤ ZAHROTENÝM PRSTOM, básnickú zbierku ŠLA PAVLA ŠALVIOU a JEDNOTLIVEC (Trochejský kôň).
Beseda s naším básnikom sa deťom páčila a za odmenu sa mu
predviedli v krátkom kultúrnom programe. Deti zo sociálne znevýhodneného prostredia majú s knihami malé skúsenosti. Preto
sme ich aj touto aktivitou chceli povzbudiť k čítaniu a k väčšiemu
záujmu o literatúru, poéziu či prózu. V pestovaní knižnej kultúry
v Komunitnom centre budeme pokračovať aj naďalej. Na záver
ďakujeme básnikovi Pavlovi Garanovi za jeho čas a veríme, že do
Komunitného centra zavíta aj v budúcnosti.
PhDr. Eva Mihóková
odborný garant Komunitného centra

OZNAM
Mestské zastupiteľstvo mesta Dobšiná na základe žiadosti
o spoluprácu pri zabezpečení záujmového vzdelávania
detí a mládeže nad 15 rokov,
s trvalým pobytom na území
mesta Dobšiná, sa na rokovaní
MsZ dňa 28. 2. 2019 uznieslo
na základe stanoviska finančnej komisie a mestskej rady, že
nebude financovať náklady na
záujmové vzdelávanie detí nad
15 rokov Centrám voľného času.
Mesto Dobšiná bude naďalej
prispievať na záujmové vzdelávanie detí od 5 do 15 rokov vo
výške normatívu na príslušný
kalendárny rok.

Stanovisko vedenia mesta…
dokončenie zo str. 3
ru k zvýšenej hliadkovej činnosti
najmä v problémových častiach
mesta a k monitorovaniu záujmových osôb. Zintenzívnime hliadky
a kontroly v celom meste s absolútnou netoleranciou ku akýmkoľvek
priestupkom rušenia verejného
poriadku, najmä k alkoholom potuženým skupinkám vo večerných
a nočných hodinách. Písomnou
formou upozorníme každú prevádzku pohostinstva, baru a iných
zariadení fungujúcich vo večerných
a nočných hodinách, aby už pri najmenšom príznaku akéhokoľvek incidentu okamžite privolávali hliad-

ku polície. Budeme odporúčať, aby
tieto zariadenia mali aj vlastný kamerový systém a pred každé takéto
zariadenie bude v čo najkratšom
čase nainštalovaná kamera napojená na mestský kamerový systém.
Vedenie mesta bude striktne dbať,
aby polícia vykonávala svoju činnosť k spokojnosti a pocitu bezpečia našich obyvateľov.
Táto tragédia pobúrila slušne
žijúcich občanov nášho mesta, no
nemôžeme súhlasiť s rasistickým
podtextom riešenia problémov,
ktorý ešte viac podnecuje k nenávisti medzi minoritou a majoritou. Je neprípustné, aby skrat

neprispôsobivého jednotlivca bol
spájaný s činnosťou samosprávy.
Samospráva využíva všetky možné
zákonné možnosti a riešenia problémov spolunažívania občanov
v meste. Systémové riešenia, ktoré
budujeme a zavádzame fungujú no
sú dlhodobejšie a žiadne iné riešenia v súlade so zákonom zatiaľ
nikto nepredložil. Aj touto cestou
vyzývame všetkých slušných ľudí
v našom meste, aby sa vyhýbali
provokáciám, prejavom nenávisti,
násilia, ale spolupracovali s políciou a boli nápomocní preventívne
odhaľovať a poukazovať na osoby,
ktoré nesú znaky akejkoľvek po-

tenciálnej hrozby. Bezproblémové
a bezpečné spolunažívanie v našom meste je a bude stále našou
prioritou.
Ján Slovák – primátor mesta
Dobšiná, MUDr. Ingrid Gallová – zástupkyňa primátora, Jozef
Gorej – člen mestskej rady, Juraj
Floch – člen mestskej rady, Iveta
Deliová – poslankyňa MsZ, Ján
Hudák – poslanec MsZ, Ing. Jana
Kračunová – poslankyňa MsZ,
Jaroslav Krupár – poslanec MsZ,
Martin Lipták – poslanec MsZ,
Ing. Miriam Vlčeková – poslankyňa MsZ, Radovan Žori – poslanec MsZ.
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Gymnazisti z Dobšinej
na lyžiarskom kurze v Polomke
Žiaci našej školy v rámci školského vzdelávacieho programu
každoročne absolvujú lyžiarsky
výcvik alebo lyžiarsky kurz. Využívame vynikajúce snehové
a terénne podmienky v jednom
z najbližších lyžiarskych stredísk
v okolí – Mlynky Gugel. Žiaci –
lyžiari si svahy obľúbili aj pre ich
náročnosť a nelyžiari pre ich bezpečnosť a malý vlek, ktorý je ideálny pre ich prvé lyžiarske kroky.
Tento rok sme sa ale rozhodli pre
zmenu. Po vynikajúcich skúsenostiach a super zážitkoch z lyžiarskeho kurzu na Plejsoch, ktorý sme absolvovali v roku 2016,
sme sa rozhodli opäť pre pobytový lyžiarsky kurz. Motívom bol aj
príspevok 150€ na žiaka, ktorý
poskytuje Ministerstvo školstva
a na ktorý ma nárok každý žiak
raz počas II. stupňa ZŠ a raz počas SŠ. Nakoľko sa nám „nazbierali“ 3 triedy, v ktorých všetci
žiaci mohli tento príspevok čerpať, využili sme príležitosť. Veď
mnohí by si takýto luxus, ktorý

zahŕňal sumu za ubytovanie, plnú
penziu, skipas, skibus, prenájom
bazéna a požičanie lyžiarskeho
výstroja, nemohli dovoliť.
Pri hľadaní vhodného lyžiarskeho strediska sme sa rozhodli
pre Polomku. Svah vhodný pre
zdatných lyžiarov aj začiatoční-

kov, ústretový personál, vynikajúce doplnkové služby. Preferovali sme menšie lyžiarske stredisko,
kde nebude na svahu veľa ľudí
a dlhé čakacie doby na vlek, čo sa
nám aj splnilo. Bonusom v stredisku je vyhliadková veža s možnosťou pokochať sa panorámou

Horehronia a kráľovohoľskej časti
Nízkych Tatier. Ubytovanie sme
mali zabezpečené v susednej Závadke nad Hronom v penzióne
Zlatá rybka. Malý, útulný penzión
na okraji dediny, ktorý nám poskytol maximálne pohodlie, súkromie, vynikajúce služby a možnosti zábavy – bowling, biliard,
posedenie v spoločenskej miestnosti, reštauráciu a možnosť vychádzok do okolia. Pre Závadku
sme sa rozhodli aj pre možnosť
využiť obecný bazén počas 3. dňa
kurzu, kedy má byť poobedňajšie
lyžovanie nahradené inou činnosťou.
A čo dodať na záver? Program?
Pestrý, nabitý, úžasný, jednoducho iný na aký sú žiaci zvyknutí.
A žiaci? Aktívni, disciplinovaní,
sem-tam roztopašní. A učitelia?
Unavení, očarení, prekvapení
možnosťami. Za všetko však ale
najlepšie hovoria naše fotografie,
ktoré dokumentujú najvernejšie,
čo všetko sme zažili.
PaedDr. Monika Lešková

2. apríl – MEDZINÁRODNÝ DEŇ DETSKEJ KNIHY
Medzinárodný deň detskej
knihy sa slávi v deň narodenia
veľkého rozprávkara, dánskeho spisovateľa, H. CH. Andersena. Aj my sme si v tento deň
pripomenuli cieľ tohto podujatia – podnietiť lásku detí ku
knihám a ich čítaniu, ako aj
upriamiť pozornosť na tvorbu
kníh pre deti a mládež.

Zúčastnili sme sa pútavej
besedy s pani Heutschyovou –
pracovníčkou Mestskej knižnice v Dobšinej vo vynovených
priestoroch knižnice. Dúfam,
že sa knihy pre žiakov nestanú
len súčasťou povinného čítania…
Mgr. Marína Krivanská,
Mgr. Andrea Brondošová

Hviezdoslavov Kubín 2019 s účasťou ZŠ
Celoslovenská súťažná prehliadka v umeleckom prednese poézie
a prózy si zachováva meno a odkaz
jedného z najväčších slovenských
autorov. Pavol Országh Hviezdoslav zaštítil svojím menom a tvorbou kultúrne podujatie u nás. Aj
naši žiaci sa na triedne a školské
kolo v prednese poézie a prózy
zodpovedne pripravovali. Výkony detí boli výborné. Nakoniec to
dopadlo takto: 2. kategória – poézia: 1. miesto – Evan Macko Beluš, 2. miesto – Petra Wágnerová,
3. miesto – Natália Lefflerová,
Tamara Marcišová. 2. kategória –
próza: 1. miesto – Karolína Klementová, 3. kategória – poézia:

1. miesto – Jana Novotná. Všetkým blahoželáme!
Terézia Vikartovská, Karolína
Klementová, Evan Macko Beluš
a Jana Novotná 20. 03. 2019 reprezentovali našu školu v prednese umeleckého slova na okresnom
kole v Rožňave. Terezka Vikartovská získala 1.miesto a našu školu
bude reprezentovať na krajskom
kole v Michalovciach. Naši šikovní
žiaci svojou interpretáciou hlbšie
spoznali literárne hodnoty, prehĺbili si literárne poznanie a tvorivosť.
Mgr. Marína Krivanská,
Mgr. Milena Gálová
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Zážitkové učenie v SOŠ Dobšiná
stále napreduje
Dňa 19. 3. 2019 sa žiaci našej školy SOŠ Dobšiná z odboru obchodný pracovník a predavač zúčastnili tvorivých dielní v Gemerskom
osvetovom stredisku v Rožňave.
Odborná lektorka hrnčiarskej dielne nám najprv urobila prednášku
o spracovaní a výrobe keramiky
a ukázala nám rôzne techniky tvarovania, maľovania, glazovania,
vypaľovania a následne si žiaci pod
jej dohľadom vytvorili vlastné výrobky. Zážitkové učenie žiakov veľmi zaujalo, mohli si na vlastnej koži
skúsiť tvarovanie hliny, vyrezávanie, maľovanie čo určite obohatí ich
všeobecný rozhľad a hlavne upevní
ich vedomosti k danej téme – Keramika, ktorá je súčasťou maturitnej
otázky.

Vyučovanie formou zážitkového
učenia v tento deň prebiehalo aj
v Poštovej banke, kde nás privítala
lektorka a pani riaditeľka Poštovej
banky. Prednáška bola venovaná
službám a produktom, ktoré Poštová banka ponúka občanom. Táto
prednáška bola spestrená aj malým
testom, kde si žiaci mohli zmerať vedomosti, ktoré sa už naučili
v škole, alebo sa dozvedeli na konkrétnej prednáške. Žiaci, ktorí najlepšie vypracovali test, boli odmenení darčekom. Zážitkovou formou
učenia vedieme žiakov k finančnej
gramotnosti. Veríme, že tieto prednášky obohatili žiakov a že takýchto odborných prednášok sa budeme častejšie zúčastňovať.
Ing. Katarína Baraxová

Naši gymnazisti na výlete v Domici

V utorok 12. 3. sa žiaci sekundy,
tercie a kvarty zúčastnili na výlete
do jaskyne Domica. Všetkým sa to
veľmi páčilo. Ráno sme všetci žiaci
sadli do autobusu. Cestovali sme
asi hodinku. Na miesto sme dorazili približne o 9.00 a nakoľko bol
neďaleko národný park Slovenský
kras a zostávalo nám trochu času
do otvorenia jaskyne, rozhodli
sme sa, že pôjdeme po náučnom
chodníku Kečovské škrapy. Každý
si túru užil, žiaci mohli pozorovať,
ako sa príroda prebúdza k životu,

ako jej obyvatelia nechávajú svoje
„podpisy“ v blate alebo sa poučiť
o lesnej faune i flóre miestnej oblasti. Po krátkej túre sme mohli
konečne vstúpiť do skutočnej
a dlho očakávanej nádhery. Celá
prehliadka bola zaujímavá, plná
rôznych zaujímavostí, od toho,
kto ju ako prvý objavil, až po to,
ako sa jednotlivé úkazy okolo nás
vytvorili. Aj keď nás tam bolo dosť,
spoločnosť nám robili netopiere,
niektoré ešte v hlbokom spánku,
zavesené okolo nás alebo poletujú-

ce vo vzduchu.
Domica je tiež slávna vďaka svojim splavom, ktoré sme, bohužiaľ,
nemohli zažiť. No to nám nevadilo, pretože sme navštívili bežným návštevníkom neprístupné
miesta. Panenská chodba, v ktorej
nefungovalo svetlo, a tak sme si
museli svietiť vlastnými mobilmi,
baterkami alebo čelovkami, bola
úchvatná. Deti sa dozvedeli aj to,
že jaskyňa neposkytuje úkryt len
netopierom a drobnému hmyzu, prístrešok tu hľadali ľudia už

v dobe kamennej, po ktorých sa
našli rôzne nádoby, maľby či nástroje. Každý žiak si z tohto krásneho výletu odniesol či už pekný
zážitok, fotky, alebo suvenír v podobe magnetiek, príveskov, pohľadníc a mnoho ďalšieho. Ďakujeme aj pani profesorke Turicovej,
pánovi profesorovi Kubaskému
a tiež pani bývalej profesorke Lenkeyovej, pretože by sme sa bez nich
do takejto krásy len ťažko dostali.
Viktória Graffová
Gymnázium Dobšiná
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Stolnotenisový turnaj
o pohár riaditeľa SŠ a riaditeľa ZŠ
Dňa 05. apríla 2019 sa v telocvični základnej školy v Dobšinej uskutočnil už tradičný stolnotenisový
turnaj o pohár riaditeľa Spojenej
školy a riaditeľa Základnej školy.
Tento rok sa turnaja zúčastnilo 8
družstiev tvorených prevažne zástupcami žiakov škôl nášho mesta.
Pozvanie neodmietli a prišli si svoje
sily zmerať aj chlapci zo ZŠ Gemerská Poloma, Reedukačné centrum
Mlynky-Biele Vody a ZŠ Nižná
Slaná. Vedúci družstiev, vzhľadom
na počet zúčastnených, zvolili skupinový systém turnaja. Po vyžrebovaní boli vytvorené dve skupiny
po 4 družstvá, v ktorých sa hralo
systémom každý s každým. Víťazi
skupín sa potom stretli vo finále
a druhí zo skupinových bojov si zahrali o 3. miesto. Súťažiaci zvádzali
za stolmi tuhé boje o víťazstvo a postup zo skupiny. Po odohratí všetkých zápasov v skupinách a spočítaní bodov bolo jasné, že tento rok

boli družstvá extrémne vyrovnané,
a o úspechu či neúspechu rozhodovala doslova každá loptička.
Víťazom A skupiny sa stali žiaci Odborného učilišťa pri spojenej škole v Dobšinej o víťazstve
ktorých rozhodol iba vyšší počet
vyhratých zápasov. V skupine B

úlohu favorita potvrdili chlapci
z Mlyniek. Vo finálovom zápase sa
prejavila vyššia kvalita na strane
chlapcov z Odborného učilišťa,
ktorí dokázali poraziť víťazov všetkých predchádzajúcich ročníkov,
a tak si odnášali zaslúžené víťazstvo. V boji o 3. miesto si svoje sily

zmerali zástupcovia domácich
chlapcov zo ZŠ Dobšiná a žiakov
Strednej odbornej školy v Dobšinej. Po hladkej výhre sa z 3. miesta
tešili domáci borci zo Základnej
školy. Všetci účastníci turnaja sa
prezentovali veľkou bojovnosťou
a rozhodne majú veľký potenciál
zlepšovať sa. Organizátorom sa
opäť podarilo pre súťažiacich pripraviť vynikajúce podmienky na
úrovni špičkového stolnotenisového podujatia a všetci športovci si
domov okrem dobrého pocitu odnášali aj hodnotné ceny. Veríme, že
tento turnaj do budúcnosti priláka
ešte viac účastníkov z iných škôl
nielen nášho mesta, ale aj regiónu,
čím by sa zvýšila konkurencia, jeho
úroveň a taktiež popularita stolného tenisu, ktorý už neodmysliteľne
patrí k histórii a súčasnosti nášho
mesta.
Text: Mgr. Peter Čarnoký
foto: JK

Športový deň narcisov v Dobšinej
Deň narcisov je jedinečná verejno-prospešná finančná zbierka Ligy
proti rakovine. Už 23. rok ulice miest
a obcí v jediný deň v roku zaplavia
žlté narcisy. V tomto roku Deň narcisov pripadol na 11. apríla 2019. Každý, kto si narcis pripol na svoj odev,
vyjadril týmto gestom podporu
a spolupatričnosť k ľuďom, ktorí bojujú s rakovinou. V našom meste sa
táto zbierka vykonáva pod záštitou
zamestnancov Centra voľného času
detí a mládeže v Dobšinej a ďalších
dobrovoľníkov z miestnych a okolitých škôl. Vhodením dobrovoľného

príspevku do pokladničky dobrovoľníkov Dňa narcisov prispievajúci
prejavili svoju solidaritu a prispeli
tak na liečbu onkologických pacientov. Tohto roku sa v našom meste vyzbierala suma 660‚00 eur.
Na podporu tohto podujatia
Mesto Dobšiná pripravilo opäť
Športový deň narcisov, ktorého sa
zúčastnili Základná škola a Materská škola v Dobšinej, Miestna organizácia zväzu telesne postihnutých,
priaznivci severskej chôdze nordic
walking a obyvatelia mesta. Spoločne na námestí pred kultúrnym do-

mom sme si po vhodení príspevku
do pokladničky dobrovoľníčok hrdo
pripli narcisy na svoj odev a absolvovali sme rôznou technikou (chôdza,
beh, prechádzka, nordic walking)
určenú trasu v dĺžke od 3 do 9 km.

Všetkým účastníkom ďakujeme za
podporu tohto podujatia a tešíme
sa na stretnutie o rok v ešte väčšom
počte.
Anna Macková
Foto: Ing. Terézia Tkáčová

Floorbalový turnaj CVČ

V pondelok 11. marca sme v rámci športového krúžku zorganizovali
pre členov i nečlenov centra voľného času floorbalový turnaj, ktorý sa
konal v telocvični gymnázia. Turnaja sa zúčastnilo 15 chlapcov, ktorí sa
rozdelili do 3 družstiev. Chlapci sa na turnaji veľmi snažili, a boli odmenení medailami a učebnými pomôckami. Ďakujeme všetkým zúčastneným chlapcom za účasť na tomto turnaji tešíme sa na ďalší turnaj, ktorý
bude futbalový. 		
Mgr. Lucia Horváthová Ďuránová

