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mesačník obyvateľov
MESTA DOBŠINÁ

Evanjelický kostol v Dobšinej je
bohatší o kus mestskej histórie

Evanjelický kostol v Dobšinej
je jednou z dominánt historického mesta. Prvá písomná zmienka
o ňom je z roku 1480 a jeho interiér
je úzko spätý so symbolikou Dobšinej, najmä oltárom, ktorý zdobia
kamene z miestnych baní, no tiež
pamätných tabúľ a vyobrazení. Tento chrám Boží sa stal vďaka zanietencom v týchto dňoch znovu o niečo bohatším o kus mestskej histórie.
Do jeho interiéru sa totiž vrátili erby
Dobšinej, ktoré uchoval Ing. Michal
Neubauer a daroval ich evanjelickej

farnosti, ktorú sme navštívili. Históriu a celý príbeh vzácnych erbov
mesta Dobšiná nám priblížil evanjelický kňaz Mgr. Radovan Gdovin.
V úvode sme sa dozvedeli, že erby
boli zavesené ešte na predošlom organe, ktorý sa v chráme nachádzal.
„Ten pôvodný organ darovala kostolu slávna rodina z Dobšinej, Szontághovci. V priebehu rokov bol však
organ kapacitne slabší a bola potreba nového a výkonnejšieho nástroja,
kde bol do nášho chrámu inštalovaný súčasný organ, avšak erby už na

ňom miesto z neznámych príčin nenašli,“ povedal Mgr. Gdovin.
Erby boli istý čas prenesené do
veľkej siene radnice mesta Dobšiná, no po čase im hrozilo, že budú
demontované a upadnú do zabudnutia. „Zachránil ich pán Ján
Neubauer a v týchto dňoch jeho syn,
Ing. Michal Neubauer ich znovu
prinavrátil do evanjelického kostola, pričom ich predtým dal zreštaurovať. Na pravej strane sa nachádza
360-ročný erb muža, ktorý pozerá
do hrnca, z čoho je odvodený aj

historický názov mesta Dobšiná.
Druhý erb je replika originálu, ktorý je umiestnený v okresnom baníckom múzeu,“ dokončil Mgr. Radovan Gdovin.
Oba skvostné erby pochádzajú
z roku 1659 a práve v tento rok si
pripomíname ich 360-te výročie
od zhotovenia. Na radosť všetkých
Dobšinčanov sa ich oficiálne uvedenie do života udeje počas mestských
turíčnych sviatkov, ktoré sa budú
konať od 07. júna 2019.
Text & foto: Juraj Karika

Otvorenie motosezóny vyvrcholilo v Dobšinej
V Dobšinej sa 11. 05. 2019 stretli
priaznivci dvojkolesových tátošov.
Tí zavŕšili práve v našom meste
okresné otvorenie motosezóny,
ktoré začalo v Starni, pokračovalo
Plešivcom a Rožňavou a vyvrcholilo v Dobšinej. Organizátorom tohto
podujatia bol motoklub No Saints.
O 13-nástej hodine do mesta dorazila kolóna motorkárov, ktorí svoje
nadupané stroje zaparkovali na
Námestí baníkov. Medzi nadšenca-

mi motoriek sa objavil aj primátor
Dobšinej, Ján Slovák a prednosta
mestského úradu Pavol Burdiga.
Pohľad na naozaj jedinečné a krásne stroje si nenechali ujsť ani obyvatelia.
K jazdcom následne prehovoril
aj evanjelický farár Mgr. Radovan
Gdovin, ktorý zdôraznil dôležitosť
bezpečnosti na cestách a jazdcom
udelil požehnanie. Na celom podupokračovanie str. 3
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Pripomenuli si 74. výročie
konca II. svetovej vojny
V utorok 07. mája 2019 sa
v blízkosti Námestia baníkov,
v neďalekom parku uskutočnila
slávnosť 74. výročia víťazstva nad
fašizmom a konca druhej svetovej
vojny. Na tomto akte sa zúčastnili
členovia Slovenského zväzu protifašistických bojovníkov, široká
verejnosť, ale aj primátor mesta
Dobšiná, Ján Slovák, taktiež pracovníci mestského úradu.
Prítomní za tónov miestnej
dychovej hudby zložili vence k pamätníku, pri ktorom držali stráž
štyria členovia miestneho baníckeho združenia Bruderschaft. Po
krátkej básni nasledovali oficiálne príhovory primátora mesta
a predsedu SZPB, kde predseda
SZPB v Dobšinej, František Novotný, uviedol, že z roka na rok je
žijúcich čoraz menej pamätníkov
bojov, aby nám vedeli prežité hrôzy svojimi spomienkami pripomenúť.
Ako povedal pre naše noviny,
„Nemecké vojsko 09. mája 1945
bezpodmienečne zložilo zbrane
a boje boli zastavené. Z príležitosti kapitulácie Nemecka mesto
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01. 04. 2019 v čase o 23:05 hod. oznámili
členovia rómskej občianskej hliadky, že
pri prechádzaní sídliskom na Jarkovej
ulici zaistili občianku, ktorá kričala na
rodinného príslušníka. Po upozornení na jej
hlučné správanie táto reagovala tak, že im
vulgárne vynadala. Šetrením bola zistená
totožnosť uvedenej občianky, ktorej za
priestupok bola následne uložená bloková
pokuta.
Dobšiná usporiadalo veľkolepú
oslavu. Domy boli ozdobené zástavami a v podvečer ulicami tiahol lampiónový sprievod so spevom a hudbou. Pred mestským
domom boli prejavy vtedajších
funkcionárov mesta. Na druhý
deň prišli do mesta občania aj zo
susedných obcí. Znovu bol zriadený veľký pochod mestom pod
zástavami. A podobne to bolo
i v ďalších rokoch v máji.
Na čele vždy kráčali tri dievčatá
v krojoch a niesli zástavy, v strede
československú, z pravej strany

slovenskú, a z ľavej strany ruskú.
Za nimi išla skupina partizánov,
baníkov, hasičov v rovnošatách
a potom občania a školská mládež pod vedením svojich učiteľov.
Nezabúdajme na hrdinské činy
našich otcov a starých rodičov,“
vyzval pán Novotný a pripomenul aj potrebu väčšej angažovanosti mládeže. V druhej svetovej
vojne podľa oficiálnych odhadov,
vyhaslo 45 až 60 miliónov životov, čo musí byť mementom aj pre
dnešnú generáciu.
Text & foto: Juraj Karika

Aktivační pracovníci
pomáhajú udržiavať čistotu
Údržba verejných priestranstiev
je dlhodobý a zo zásady nikdy nekončiaci proces. Mestu Dobšiná
a najmä jeho Podniku služieb mesta s. r. o. s touto prácou, a mnohými ďalšími mestským inštitúciám,
pomáha skupina aktivačných pracovníkov. Koľko ich v súčasnosti
pre Mesto Dobšiná pracuje a kde
všade sú nasadzovaní? Vybrali
sme sa preto do kancelárie prvého
kontaktu, kde nám všetko ohľadom
národného projektu odpovedala
hlavná koordinátorka aktivačných
prác, pani Viera Demková. V úvode
sme sa spýtali na počet pracovníkov, ale aj náplň ich práce v týchto
mesiacoch.
„Momentálne Mesto Dobšiná
disponuje 72 pracovníkmi na dohodu formou mesto – občan a 27
pracovníkov formou úradu práce. Dovedna teda v meste pôsobí
99 aktivantov. Rozdiel je v tomto
prípade ten, že pre pracovníkov,
ktorí sú na dohodu z úradu práce,
je poskytovaná dotácia na kúpu
náradia, či ochranných prostried-

máj 2019

kov z úradu a nie rozpočtu mesta,“
dodala pani Demková a uveďme, že
počty pracovníkov sa naproti minulým rokom razantne znížili. Napríklad v roku 2015 ich v rovnakom
období Mesto Dobšiná evidovalo až
skoro 260.
Spolu s koordinátorom VPP, Danielom Blaškom sme sa následne
vybrali do odľahlejšej časti mesta,
Vyšný Hámor, kde skupinka asi 15
aktivantov upravovala okolie. „Ako
vidíte Mesto Dobšiná sa zameriava
aj na odľahlejšie časti, kde momen-

tálne prebieha jarné upratovanie.
Taktiež neskôr pôjdeme aj do Lányiho Huty, či iných lokalít. V máji
sa zameriame predovšetkým na verejnú zeleň, verejné priestranstvá,
ale začnú sa kosiť aj cintoríny, či
upravovať ihriská a športoviská,“
priblížil pán Blaško, no podotkol,
že hlavnou prioritou naďalej zostáva čistota na uliciach mesta.
Mesto Dobšiná má v súčasnosti
troch koordinátorov, ktorí dohliadajú na vykonávanie prác podľa
aktuálnych požiadaviek. Aktivační pracovníci musia podľa dohody
odpracovať 16 hodín týždenne, za
čo mesačne dostanú 63 eur. Pomoc
týchto pracovníkov vítajú aj spoločnosti so 100% účasťou Mesta Dobšiná, ale aj školy a škôlky. Na dochádzku a dôslednosť sa dohliada
neustále a v tomto roku bolo mesto
nútené vyradiť z tohto projektu 23
pracovníkov, zväčša pre nedodržanie dochádzky, a teda dohody. Tí sa
nemôžu uchádzať o účasť v projekte po dobu jedného roka.
Text & foto: Juraj Karika

04. 04. 2019 v čase o 17:40 hod. hliadka
MsP počas výkonu služby zistila na autobusovej zastávke na Jarkovej ulici narušovanie
verejného poriadku podnapitým občanom
zo Smižian čakajúcim na autobusový
spoj, ktorý vykrikoval a hlučne sa správal.
Hliadka skutok riešila na mieste blokovou
pokutou.
05. 04. 2019 v čase o 03:30 hod. hliadka
MsP na základe telefonického oznámenia
zistila, že na vozovke Kúpeľnej ulice leží
podnapitý mladý muž, ktorý si podnapilosť privodil v neďalekom pohostinskom
zariadení, ktoré zatvorili. Za vzbudzovanie
verejného pohoršenia bola uvedenému
občanovi uložená bloková pokuta.
05. 04. 2019 v čase o 14:00 hod. oddelenie
MsP prijalo oznámenie od rodiča žiačky
Základnej školy na Zimnej ulici, ktorú mala
fyzicky napadnúť v triede matka jej spolužiačky. Táto ju niekoľkokrát udrela rukou
do tváre, nespôsobila jej však zranenie
vyžadujúce si lekárske ošetrenie. Preto
bol skutok riešený blokovou pokutou za
narušovanie občianskeho spolunažívania.
06. 04. 2019 v čase o 10:00 hod. hliadka
MsP počas hliadkovej služby zistila na Ul.
SNP voľne sa pohybujúceho psa po verejnom priestranstve. Šetrením hliadky bol
zistený držiteľ psa, ktorému za porušenie
Všeobecne záväzného nariadenia mesta
o podmienkach držania psov na území
mesta bola uložená bloková pokuta.
09. 04. 2019 v čase o 16:30 hod. telefonicky
oznámila pracovníčka predajne CBA na
Námestí baníkov krádež zákazníkom v prevádzke. Na mieste hliadka MsP vykonala
šetrenie, kde zistila, že krádeže sa dopustil
mladistvý občan, ktorý si čokoládu vložil do
vrecka bundy a chcel odísť bez zaplatenia.
Skutok bol realizovaný ako priestupok proti
majetku blokovou pokutou.
18. 04. 2019 v čase o 11:00 hod. došlo na
Ul. SNP ku kolízii medzi stojacim vozidlom,
na ktorom vodič pri vystupovaní otvoril
dvere a cyklistkou, ktorá prechádzala popri
vozidle. Cyklistka následne spadla na vozovku. Uvedený skutok realizuje príslušný
pokračovanie str. 3
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Dobrovoľníci vyčistili
prírodu v okolí jaskyne

MESTSKÁ
POLÍCIA
INFORMUJE
dokončenie zo str. 2

Sezóna v Dobšinskej Ľadovej Jaskyni
začala 15. 5. 2019. Preto sa dobrovoľníci
z Miestnej organizácie Slovenského zväzu
telesne postihnutých v Dobšinej, ktorí majú
radi prírodu a našli si čas zapojili do tradičnej
dobrovoľníckej akcie „Čistenie v Raji “. V sobotu dňa 4. 5. 2019 napriek nepriaznivému
počasiu prispeli svojím dielom k čisteniu Národného parku v Dobšinskej Ľadovej Jaskyni
a vyčistili trasu od Dobšinského kopca až po
Dobšinskú Ľadovú Jaskyňu a jej okolie. Po
brigáde ich čakalo občerstvenie a guláš a domov odchádzali síce unavení, ale s pocitom
dobre vykonanej práce. Touto cestou vedenie
ZO SZTP ďakuje svojim členom, ktorí sa zúčastnili dobrovoľníckej akcii za ich čas a odvedenú prácu.
Text a foto: Jozef Lelko

útvar Policajného zboru SR pre porušenie
pravidiel cestnej premávky.
18. 04. 2019 v čase o 17:00 hod. oddelenie
MsP prijalo oznámenie od občianky, ktorá
uviedla, že ju na Záhradnej ulici pri venčení
psa, ktorého mala na vodítku, ohrozoval
pes, ktorý pribehol z Partizánskej ulice.
Šetrením na mieste bol zistený držiteľ psa.
V uvedenej veci sa vykonáva objasňovanie
priestupku porušenia Všeobecne záväzného nariadenia mesta o podmienkach
držania psov na území mesta v zákonnej
lehote.
19. 04. 2019 v čase o 23:20 hod. bolo zistené na Dedičnej ulici v novej rómskej bytovke rušenie nočného kľudu podnapitým
nájomníkom, ktorý si v byte púšťal hlasne
hudobnú vežu a spieval, neberúc ohľad na
svojich susedov. Za rušenie nočného kľudu
mu bola uložená bloková pokuta.

Otvorenie motosezóny…

23. 04. 2019 v čase o 08:00 hod. oddelenie
MsP prijalo oznámenie vo veci krádeže v areáli súkromnej prevádzky na
Železničnej ulici, kde doposiaľ neznámy
páchateľ v presne nezistenú dobu odcudzil
z drevoskladu laty a fošne. V uvedenej veci
sa vykonáva objasňovanie priestupku proti
majetku v zákonnej lehote.

dokončenie zo str. 1
jatí nechýbalo občerstvenie a dobrá nálada. „Toto podujatie sa už
stalo tradíciou. Počasie nám celkom vyšlo. Na akcii sa v Dobšinej
zišlo približne viac ako stovka mo-

torkárov. Týmto všetkým „kolegom“ motorkárom by som zaželal
veľmi veľa krásnych kilometrov plných zážitkov, nech prebehnú bez
akýchkoľvek problémov a samozrejme bez nehody a zranení a dú-

fam, že sa na zatváraní motosezony stretneme v takomto počte, keď
nie vo väčšom,“ uviedol viceprezident motoklubu No Saints primátor mesta Dobšiná, Ján Slovák.
Text & foto: Juraj Karika

Mesto poskytlo dotácie
Z rozpočtu Mesta Dobšiná sú každoročne podporené organizácie na jeho území.
Organizácie si podľa platných zákonov
a VZN miest, nevynímajúc Dobšinú, môžu
uplatniť svoje žiadosti o finančnú podporu.
Tieto peniaze pochádzajú z verejných prostriedkov a sú využité na podpornú činnosť
organizácií, pričom požiadavkou je pôsobnosť v našom meste a využitie pridelených prostriedkov na reprezentáciu mesta,
prípadne verejnoprospešnosť. Dovedna si
žiadosť o dotáciu v roku 2019 podalo 7 športových a nešportových organizácií, ktorým
bolo prerozdelených 26 600 eur na podporu
ich činnosti.	                                       Red. JK

Organizácia
Mestský futbalový klub Dobšiná

Schválená
výška dotácie
7.000‚00

Motorsport Dobšiná
Jozef Fusko

7.000‚00

OZ FUZO MOTO KLUB

5.000‚00

Klub slovenských turistov Dobšiná

2.100‚00

FS a DFS Gemer Dobšiná

3.000‚00

MO SRZ Dobšiná

1.000‚00

PZ Čuntava

1.500‚00

SPOLU

26.600‚00

23. 04. 2019 v čase o 10:30 hod. oddelenie
MsP prijalo oznámenie od poškodeného
občana, ktorého na Dedičnej ulici slovne
urážal a neskôr aj fyzicky napadol občan
z Kúpeľnej ulice, ktorý mu dal facku.
Poškodený neutrpel zranenie vyžadujúce si
lekárske ošetrenie. Skutok bol realizovaný
blokovou pokutou za priestupok proti
občianskemu spolunažívaniu.
27. 04. 2019 v čase o 21:10 hod. pracovník
mestského kamerového systému zistil narušenie verejného poriadku pri autobusovej
zastávke na Jarkovej ulici, kde podnapitý
občan vykrikoval, sácal a ťahal násilne za
ruky svoju priateľku, na čom sa pohoršovali
cestujúci, čakajúci na autobus. Privolaná
hliadka MsP uvedenému občanovi za
narušovanie verejného poriadku uložila na
mieste blokovú pokutu.
30. 04. 2019 v čase o 15:00 hod. hliadka
zistila na Zimnej ulici občana, ktorý
jazdil po dvore a záhrade rodinného domu
s hlučným motocyklom a svojim konaním
obťažoval susedov. Za priestupok mu hliadka na mieste uložila blokovú pokutu.
Hliadky MsP v mesiaci apríl 2019 riešili 3
dopravné priestupky. Jednalo sa o porušenie zákazu státia a porušenie zákazu
státia na priechode pre chodcov. Jednalo sa
o priestupky spáchané na Ul. SNP.
Mestská polícia v Dobšinej
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ZŠ Dobšiná na poznávacom zájazde
ENGLISH HERITAGE v Londýne
Základná škola Dobšiná začiatkom mája zorganizovala pre svojich
žiakov poznávací zájazd do Londýna s názvom English Heritage (Dedičstvo Anglicka). Zúčastnilo sa na
ňom 19 žiakov druhého stupňa ZŠ
a tri pedagogičky. Cestovali sme
autobusom cez Česko, Nemecko,
Belgicko, Francúzsko a trajektom
z Calais do Doveru v Anglicku.
Ubytovaní sme boli v mobilhomoch
v prekrásnom mestečku Allhallows
pri ústí rieky Temža do Severného
mora, mali sme jedinečný výhľad
na prieliv La Manche a ostrovy Two
Tree Island a Canvey Island.
Naša prehliadka mesta začala
v londýnskej štvrti Greenwich. Odfotili sme sa pri nultom poludníku,
keď sme stáli zároveň na východnej
aj západnej pologuli. Videli sme
Kráľovské observatórium, Námornícke múzeum a kochali sa nádherným výhľadom na centrálny Londýn, Canary Wharf a Docklands.
Z Greenwich do centrálneho Londýna sme sa plavili loďou, aby sme
navštívili budovu Parlamentu, Big
Ben, Westminster Abbey, Trafalgarské námestie s monumentálnym pamätníkom admirála Nelsona a Národnú galériu, v ktorej
sme mali možnosť obdivovať diela
svetoznámych umelcov ako sú Van
Gogh, Renoir či Cézanne.
Ďalší deň sme navštívili prírodopisné múzeum Natural History Museum. Očarila nás kolosálna histo-

rická stavba, v ktorej sme si prezreli
všetko od skamenelín a kostier dinosaurov, cez anatómiu ľudského
tela až po nekonečný vesmír, v rámci ktorého sme obdivovali aj úlomok
meteoritu, ktorý sa datuje do obdobia spred 4‚5 mld. rokov, teda zrodu
našej slnečnej sústavy. Nasledovala prehliadka Katedrály sv. Pavla
a pamiatok po oboch brehoch rieky
Temža. Videli sme Tower of London, divadlo Shakespeare’s Globe,
Southwark Cathedral, svetoznámu
atrakciu London Eye – tretie najväčšie vyhliadkové koleso na svete,
doky sv. Kataríny s milionárskymi
jachtami. Z jedného brehu rieky na
druhý sme prechádzali po slávnych
mostoch ako sú Westminster Bridge, London Bridge či Tower Bridge,

cez ktorý sme prešli v tej najväčšej
búrke, keď dokonca padali aj krúpy.
Takže sme mali to šťastie zažiť aj typické londýnske počasie, keď sa počas dňa dážď strieda so slniečkom
v takmer pravidelných intervaloch.
Takže zmoknúť na Tower Bridge
nám bolo cťou.
Tretí deň nás čakalo najväčšie
dobrodružstvo. Najprv nákupy na
svetoznámej Oxford Street, neplánované, ale o to zaujímavejšie kŕmenie holubov v Hyde Parku a návšteva Múzea voskových figurín
Madame Tussauds. Toto múzeum
má neuveriteľne čarovnú atmosféru, stretnúť tu môžete slávne filmové hviezdy, športovcov, spevákov,
členov kráľovskej rodiny, postavy
z obľúbených rozprávok a filmov,

vláčik s vagónmi londýnskych taxíkov vás prenesie celou históriou
Londýna a na záver si môžete pozrieť 5D film (v našom prípade veľmi aktuálny Avengers) tak reálny,
až z toho máte zimomriavky. Po
prehliadke múzea sme šli k Buckinghamskému palácu a pamätníku Victoria Memorial. Mali sme to
šťastie zažiť pochod futbalových fanúšikov ulicami Londýna. Vidieť na
vlastné oči tisíce skandujúcich nadšencov spievajúcich národnú hymnu a tešiacich sa na zápas, s ktorými sa naši žiaci zdravili a podávali
si ruky ako so starými známymi bol
zážitok na celý život.
Posledný deň v Anglicku sme
strávili v Canterbury, meste známom svojou históriou a prvkami
stredovekej architektúry, ktorú
sme spoznávali na Canterburskej
katedrále či prvej škole na svete zo
6. storočia. Názov mestečka si možno pamätáte z hodín literatúry, kde
ste sa učili o Geoffreym Chaucerovi
a jeho Canterburských poviedkach.
Všetci žiaci aj učitelia sú plní dojmov a nezabudnuteľných zážitkov.
Pre nás všetkých to bola prvá návšteva Londýna, preto bola atmosféra výletu neopakovateľná. Sme
vďační za to, že môžeme vidieť svet
a tento výlet za hranice Slovenska
v rámci našej školy určite nebol náš
posledný.
Ing. Janka Liptáková, Mgr. Katarína
Hlaváčiková, Mgr. Jana Oravcová

Dobrovoľníkom patrí úcta a vďaka
Májové dni sú pre členov Červeného kríža dôvodom na oslavu.
8. mája sme si pripomenuli Svetový deň Červeného kríža a Červeného polmesiaca. Slovenský Červený
kríž si počas celého roku 2019 pripomína aj svoje významné výročie
100 rokov od založenia Československého Červeného kríža. Od
6. mája do 19. mája môže verejnosť
podporiť aktivity SČK v celoslovenskej zbierke.
Svetový deň ČK/ČP pripadá na
deň narodenia zakladateľa Červeného kríža Henryho Dunanta.
Každý rok národné spoločnosti
ČK/ČP organizujú rôzne aktivity, aby vyzdvihli jedinečnú rolu,
ktorú Červený kríž a Červený polmesiac zohráva prostredníctvom
spolupracovníkov v jednotlivých

krajinách. Medzinárodné hnutie
ČK/ČP svojou humanitárnou činnosťou už vyše 150 rokov pomáha
miliónom ľudí zmierňovať ich utrpenie. Takmer pol milióna červe-

nokrížskych pracovníkov a 11‚6
miliónov dobrovoľníkov z viac ako
190 krajín ročne poskytuje pomoc
a podporu 160 miliónom ľuďom.
Pomoc vždy poskytujeme v zmysle

našich siedmich princípov – ľudskosť, nestrannosť, neutralita,
nezávislosť, dobrovoľnosť, jednotnosť a univerzálnosť.
Naša organizácia, miestny
spolok Slovenského Červeného
kríža má aj v Dobšinej dlhoročnú
tradíciu a v dnešnej dobe sa teší
priazni. Pôsobenie našej dcérskej
organizácie pociťujú nielen občania mesta Dobšiná a jeho okolia,
no tiež školy, pre ktoré MS SČK
každoročne pripravuje rôzne prednášky, školenia pre deti a mládež,
ale i pedagógov. Vyškolili sme kvalifikovaných zdravotníkov, ktorí sú
popri zdravotníckom vzdelaní aj
držiteľmi najvyššieho EU certifikátu prvej pomoci.
Práca zdravotníkov je neoceniteľná hlavne pri väčších kultúrno-

-spoločenských podujatiach, pri
ktorých je vyššie riziko úrazu. Formou prednášok a priamych ukážok
v miestnych školách, či školských
zariadeniach naši zdravotníci,
ktorí za túto činnosť nepožadujú
žiadnu odmenu dokázali zlepšiť
povedomie o postupoch záchrany
ľudského života. Pravidelne sa organizujú v Dobšinej náborové akcie darcovstva krvi a dobrovoľníci
spolupracujú pri jej nedostatku
s okresnou nemocnicou v Rožňave
za pomoci našich miestnych koordinátorov. Za nielen túto prácu
a pomoc našim spolupracovníkom
a dobrovoľníkom z Dobšinej patrí
úcta a vďaka.
Koordinátori programu
SČK Bratislava

zo života v meste
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Zapojte sa do Dňa Zeme 2019

Aj planéta Zem má svoj sviatok, ktorý
tradične oslavujeme 22.apríla. Tento sviatok má veľký ohlas najmä medzi študentami. V súčasnosti patrí Deň Zeme medzi
najuznávanejšie a najpopulárnejšie podujatia na záchranu Zeme.
Mesto Dobšiná v spolupráci s Podnikom služieb mesta Dobšiná s. r. o. aj
tento rok zabezpečí rozmiestnenie veľkokapacitných kontajnerov s objemom
2m3 na obvyklé miesta v popoludňajších

hodinách (podľa tabuľky). Pristavené Harmonogram pristavenia veľkokapacitných kontajnerov
kontajnery sú určené pre občanov, nie pre
Dátum
Stanovištia
podnikateľské subjekty, ktoré sú povinné
31.5.–2.6.
Futbalové ihrisko–parkovisko
zbavovať sa odpadov zo svojej činnosti
v súlade so zákonom a na vlastné náklady.
Bujak – za obchodom
Do týchto nádob môžu obyvatelia
Mierová, Severná
umiestňovať veľkorozmerný domový odTurecká
pad (drevený a čalúnený nábytok, koberce,
matrace a pod.). Žiadame obyvateľov, aby
7.–9. júna
Vlčia dolina
k jarnému upratovaniu pristupovali zodHnilecká–Skalná
povedne a tento druh odpadu čo najviac
P.J. Šafárika
zminimalizovali, aby sa zabránilo rýchlemu naplneniu kapacity kontajnerov.
14.–16. júna
SNP – mestský park
Kontajnery neslúžia na zber elektroSNP – parkovisko Coop Jednota
odpadu (napr. chladničky, práčky, teleSNP–Gymnázium
vízory, počítače, monitory a pod.) ani na
zber biologického odpadu (tráva, konáre,
Kúpeľná
slama), ani na odpad s výskytom nebez21.–23. júna
Sídlisko Rozkvet
pečných látok (batérie, žiarivky). Elektroodpady je možné odovzdať v areáli PSMD
Zimná – pod školou
s. r. o.
Zimná – ev. kostol
Ing. Dana Kuchárová, MsÚ Dobšiná
Zimná – Železničná
foto: JK

Zmena prevádzkovania
detského ihriska na sídlisku Rozkvet
Na základe stretnutia rodičov a
obyvateľov sídliska zo dňa 12.08.2018
Mesto Dobšiná zabezpečilo vstup na
detské ihrisko elektronickým zámkom.
Čip na otváranie si môžu obyvatelia,
ktorí nemajú podlžnosti voči mestu, vyzdvihnúť v Kultúrnom dome v Dobšinej
v kancelárii vedúcej oddelenia kultúry a
športu, počas pracovných dní.
Za čip je stanovený poplatok: vratná záloha 6,- €.
Čip je neprenosný na tretie osoby.

Kontrolu na ihrisku budú v dohodnutých intervaloch vykonávať mestská polícia a správca detského ihriska. Mimo
otváracích hodín je na ihrisko vstup
zakázaný a ihrisko bude uzamknuté.
Prevádzkový poriadok ihriska nájdete
na webstránke mesta Dobšiná www.
dobsina.sk, ako aj priamo v jeho areáli.
Nový spôsob prevádzkovania detského ihriska je platný od 1.6.2019.
Anna Macková
vedúca odd. kultúry a športu

Pripomenuli sme si Deň matiek
K najkrajším sviatkom roka patrí určite Deň matiek. Je určený všetkým mamám, babkám, krstným mamám, tetám.
Jeho miesto v kalendári je druhá májová
nedeľa. Centrum voľného času každoročne pripravuje k tejto príležitosti kultúrny
program, v ktorom vystúpia deti z takmer
všetkých záujmových útvarov. Aj takýmto
spôsobom sa chcú deti poďakovať svojim
mamkám a podarovať im k ich sviatku niečo pekné, čo sa naučili a venovať im to ako
darček k ich sviatku. Okrem detí z centra
vystúpili aj deti z folklórneho súboru Gemerčatá, ktoré svojim programom spestrili
atmosféru tohto podujatia. Ďakujeme všetkým zúčastneným hosťom, ktorí nás svojou účasťou podporili a tešíme sa na ďalšie,
ktoré pre Vás pripravujeme.
Mgr. S. Tešlárová
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Uskutočnil sa šiesty ročník
Dobšinskej noty 2019
Už šiesty ročník oblastnej speváckej súťaže v speve modernej
piesne pod názvom „Dobšinská
nota“ sa konal 26. apríla 2019
v priestoroch Kultúrneho domu
v Dobšinej. Táto súťaž sa teší obľube, je o ňu čoraz väčší záujem
a výrazne stúpa jej úroveň. Organizátorom súťaže je H2 SECURITY a Centrum voľného času v Dobšinej, partnerom Mesto Dobšiná.
V speváckej súťaži sa stretávajú
amatérski speváci rôznych vekových kategórií. 1. kategória: 0 až 10
rokov, 2. kategória: 11 až 18 rokov,
3. kategória: 18 až 100 rokov
Súťažiaci predviedli jednu pieseň s hudobným podkladom alebo
sa sami doprevádzali hudobným
nástrojom. Každý účastník si vybral modernú pieseň (slovenská
nebola podmienkou). Poradie vystúpenia súťažiacich bolo určené
losovaním pri prezentácii. Tohto
roku sa nám predstavili súťažiaci
z Dobšinej, Rejdovej, Ružomberka, Nižnej Slanej, Rožňavy a Revúcej.
Spevácku súťaž oživili svojím
vystúpením dievčatá z tanečné-

ho kolektívu „Svet tanca“ z CVČ
Dobšiná s choreografiou REBEL
STYLE, s ktorou získali strieborné
pásmo na tanečnej súťaži vo Svite.
Výkony spevákov hodnotila odborná porota v zložení: pani Eleonóra Kerekešová, Matej Lipták
a Ján Budi. Ich úloha bola veľmi náročná, pretože tohtoročne výkony
boli veľmi vyrovnané a na vysokej
úrovni.
VÝSLEDKY SÚŤAŽE
DOBŠINSKÁ NOTA:

1. kategória: 1. miesto Anetka
Gonová, 2. miesto Hugo Volf,
3. miesto Bianka Gonová
2. kategória: 1. miesto Anna Vivien Pál-Baláž, 2. miesto Michaela
Miturová, 3. miesto Erika Zubáková
3. kategória: 1. miesto Monika
Červenáková, 2. miesto Timea Zajaková
Novinkou tohtoročnej súťaže
bolo hlasovanie divákov, v ktorom
najviac hlasov získala Tamara Ka-

šparová.
Za podporu ďakujeme sponzorom: ASTOM 4PS, RÓBERT
LUKÁČ (predaj a preprava dreva), EAST.SK, KP PLUS, MATICA SLOVENSKÁ a za mediálnu
podporu portálom MESTODOBŠINÁ.SK a INFORMÁTOR. Víťazom blahoželáme, všetkým súťažiacim ďakujeme za účasť a zvlášť
ďakujeme divákom za zvyšujúci sa
záujem o túto krásnu súťaž.
Ing. Mária Rybárová

Pracovné stretnutie na miestnej ZŠ
v rámci prevencie kriminality
Tak, ako aj v minulom roku,
tak aj teraz primátor mesta Dobšiná, Ján Slovák, zvolal pracovné stretnutie ohľadom školstva
v rámci prevencie kriminality
mládeže v meste Dobšiná, ktoré
sa uskutočnilo v apríli 2019 v zasadacej miestnosti Mestského
úradu v Dobšinej. Na pracovnom
stretnutí sa zúčastnili zástupcovia Ministerstva vnútra SR, odbor prevencie kriminality, Centra
pedagogicko-psychologického
poradenstva a prevencie v Rožňave, Okresného riaditeľstva PZ
v Rožňave, Obvodného oddelenia
PZ v Dobšinej, Mestskej polície
v Dobšinej, poslanci Mestského
zastupiteľstva v Dobšinej, zástupcovia škôl a školských zariadení
pôsobiacich na území mesta Dobšiná, odborná zamestnankyňa
školského úradu, zamestnankyňa
MsÚ soc. oddelenia, zamestnanec
pre styk s rómskou komunitou.
Jednou z tém pracovného

stretnutia, ktoré viedol primátor
mesta, bola téma šikanovania, ako
prejav násilia medzi žiakmi. Jedná
sa o často používané slovo, ktorého význam je však neraz nejasný
a schovávajú sa pod neho aj formy
násilia, ktoré šikanou nie sú. Základným vymedzením je to, že sa
jedná o násilie. Môže byť fyzické
alebo psychické, ktoré je opakované, ide o úmyselné ubližovanie,
často je prítomný nepomer síl. Ši-

kanou môže byť napr. bitka, nadávky, urážky, ponižovanie, vyhrážanie… no rozdiel oproti ublíženiu je
v tom, že sa jedná o opakovaný jav.
Čo sa týka nepomeru síl, ten nemusí byť daný len počtom osôb, ale aj
napr. fyzickou, mentálnou alebo
inou prevahou.
Šikanou tiež môže byť dlhodobá
ignorácia. Ako uviedla Mgr. Dáša
Štefancová Gregová, vedúca oddelenia prevencie Centra pedagogic-

ko-psychologického poradenstva
a prevencie – CPPPaP v Bratislave II., „odhalenie a riešenie šikanovania môže byť veľmi ťažké, pretože veľkú rolu hrá strach. Niekedy
i samotná obeť problém bagatelizuje, alebo dokonca klame, že sa
daná situácia nestala. Pri riešení
situácie šikanovania je veľmi dôležitá spolupráca zákonných zástupcov a školy. Ak táto spolupráca
nefunguje, je riešenie celej situácie
omnoho ťažšie. Preto je dôležité,
aby pri akýchkoľvek prejavoch
a zistených foriem šikanovania, zákonny zástupca kontaktoval vedenie školy, aby sa konkrétna situácia
začala riešiť. Vedenie školy situácie
rieši v spolupráci s CPPPaP, v prípade závažnejších foriem šikany
kontaktuje políciu, alebo oznámi
vec Úradu práce, sociálnych vecí
a rodiny.“
Riaditeľstvo Základnej školy
Eugena Ruffinyho
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Seniorálne kolo biblickej olympiády
V prvej polovici apríla 2019 sa konalo seniorálne kolo biblickej olympiády GES ECAV
na pôde cirkevného zboru ECAV Vyšná Slaná. Priestory na zrealizovanie olympiády nám
poskytol Obecný úrad. Seniorálneho kola sa
zúčastnilo 23 detí vo všetkých kategóriách.
Na úvod nás pozdravil brat senior Mgr. Radovan Gdovin a po povzbudivých slovách
domácej sestry konseniorky Mgr. Karmen
Želinskej sme sa stíšili v modlitbe. Keďže súťažiaci už boli poriadne nedočkaví, rozdelili
sa do 3. kategórii a mohli sa začať písať testy.
Seniorálne kolo poskytuje priestor nielen
na získanie nových vedomostí, ale je aj možnosťou spoznať nových kamarátov z okolitých

cirkevných zborov seniorátu. Dobšinú reprezentovali štyri deti, z ktorých sa Tomáš Gdovin umiestnil vo svojej kategórii na 1. mieste
a postúpil tým na celoslovenské kolo. Chcem
sa poďakovať všetkým kolegom a rodičom,
ktorí boli ochotní a pripravili deti zo svojich
cirkevných zborov na biblickú olympiádu,
venovali im čas a mali trpezlivosť. Nech Boh
odmení vaše úsilie. Poďakovanie patrí cirkevnému zboru ECAV Vyšná Slaná ako aj cirkevnému zboru ECAV Chyžné, ktorý sa dlhodobo podieľa na distribuovaní testov.
Mgr. Emília Völgyiová, koordinátorka
foto: Mgr. Michal Terrai

Veľkonočný zajac

Pár dní pred Veľkou nocou vyrástol na námestí v Dobšinej veľkonočný zajac. Zamestnanci
centra voľného času v minulých rokoch organizovali zdobenie kraslicového stromu a tento rok
sme sa rozhodli pre inú atrakciu. Z balíkov slamy sme urobili veľkého zajaca s veľkými ušami
a ozdobili sme ho kraslicami, vŕbovým prútím a brečtanom. Za pomoc ďakujeme firme pána
Juraja Lukáča a za spríjemnenie atmosféry ďakujeme našim škôlkarom, speváčkam a všetkým,
ktorí nám pomáhali. Dúfame, že sme do Dobšinej priniesli veselú veľkonočnú náladu.
Ing. Mária Rybárová
inzercia

Mestské lesy Dobšiná, spol. s r.o. ponúkajú počas celého roka širokej verejnosti svoje
služby pri príprave vašich záhrad a políčok.
Prostredníctvom malotraktora a viacerých
adaptérov vám dokážeme uľahčiť práce pri oraní, kultivácií, mulčovaní či kosení menších trávnatých plôch. Podmienkou pre vykonanie prác
je dostatočný priestor na otáčanie stroja a nie
veľký sklon terénu.
V prípade záujmu nám objednávky zasielajte
písomnou formou alebo emailom, poprípade telefonicky na ústredie spoločnosti:

Divadlo Clipperton
a Aladinova
zázračná lampa

Humorne spracovaná hraná rozprávka pre
malých aj veľkých divákov v podaní hercov divadla CLIPPERTON „Aladinova zázračná lampa“ rozosmiala všetkých návštevníkov tohto
divadelného predstavenia, ktoré sa uskutočnilo
v nedeľu 28. 4. 2019 v Kultúrnom dome v Dobšinej. V nedeľných predstaveniach pre deti budeme naďalej pokračovať a dúfame, že naše predstavenia navštívi čoraz viac detí aj rodičov.
-am-

ml@mldobsina.sk, 058 /7941291, Turecká 54, Dobšiná.
Ceny služieb aj ostatných strojov si nájdete na našej webovej stránke: www.mldobsina.sk
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Dobšinské gymnazistky
opäť prvé v malom futbale
Dňa 03. mája 2019 sa v Rožňave
na futbalovom ihrisku uskutočnila
okresná súťaž v malom futbale mladších žiačok. Na turnaji sa zúčastnilo
6 základných škôl z rožňavského okresu
(Gymnázium Dobšiná, ZŠ Plešivec, ZŠ
Slavošovce, ZŠ Zlatá, ZŠ ak. J. Hronca
a ZŠ Pionierov v Rožňave).
Po minuloročnom obrovskom úspechu, kedy naše dievčatá postúpili až do
celoslovenského finále, sme s určitými
ambíciami nastúpili aj tento rok. No
a opäť úspešne a opäť víťazne. Dievčatá
sa za rok práce na hodinách telesnej výchovy a na športových krúžkoch zlep-

šili po kondičnej aj hernej stránke, čo
sa odzrkadlilo aj v konečnom skóre−9
strelených a 0 inkasovaných gólov.
Za zmienku stojí aj fakt, že sme turnaj odohrali len so 6 hráčkami, nakoľko sa súťaže mohli zúčastniť len žiačky
narodené v r. 2006 a mladšie. O to cennejšie je ich víťazstvo a o to viac im blahoželáme. Držíme prsty na krajskom
kole 16. mája v Spišskej Novej Vsi.
Našu školu reprezentovali: Kristína
Horká, Viktória Chrenková, Petra Terrajová, Viktória Tokarčíková. Michaela
Kašparová a Kristína Ferková.
PaedDr. Monika Lešková

Úspechy detí z detského domova
v športových disciplínach
Tak, ako sa všetci tešíme z prvých
jarných lúčov, tak podobne sa každoročne aj deti z nášho zariadenia
už nevedia dočkať zápolení v športových súťažiach v regionálnom
kole. Tohto roku sme sa tréningové úsilie detí snažili načasovať do
Michaloviec, ktoré boli dejiskom
súťaži v stolnom tenise, atletike
a futbale. Zápolenia v spomínaných
športoch sa konali v štyroch vekových kategóriách pre deti od 9 do 18
rokov. Pre nás bola sladkým predkrmom súťaž v stolnom tenise, ktorá
sa konala 25. 4. 2019. Z nej sme vyťažili dve 1.miesta a to zásluhou Lukáša. P. v dvojhre, spolu s nim ešte
triumfovala v zmiešanej štvorhre aj
Virgínia J.
Druhými miestami náš úspech
ešte zvýraznili opäť Virgínia J. a Jakub P. v dvojhre. O týždeň neskôr
sme v celkovom počte 16 detí vyrazili za súťažami v atletike a futbale.
Aj tam naši športovci držali našu
vlajku veľmi vysoko. Na najvyšší
stupeň vystúpili Alexander L.600 m a diaľka, Dominika K.–diaľka, Marcela. H.- 800 m a Klaudia
Č.-guľa. Striebrom sa mohli popýšiť
Dominika. K.- 60 m a 300 m, a Mária. D.–800 m. Tretím miestom nám
urobili radosť Mária. D. −60 m, Ivana. Č.–100 m, Lukáš P. -výška a futbalové družstvo chlapcov.
V celkovom hodnotení sme ob-

sadili z 11 -tich družstiev krásne
3. miesto. Deti na súťaž pripravovali
vychovávatelia Marek Leško, Pavol
Leško a Marta Smreková. Treba
len dúfať, že tieto výsledky deti povzbudia a dodajú im chuť do ďalších
tréningov. Tak nám držte palce na
celoslovenskom kole, kde si účasť
vybojovalo 8 detí v individuálnych
športoch a futbalové družstvo. Veríme ‚že aj tam predvedú naše deti
svoje schopnosti a talent a svojimi
výsledkami urobia radosť nielen
sebe, ale aj všetkým zamestnancom
nášho zariadenia, ktorí sa svojou
prácou podieľajú na výchove detí.
Bc. Marek Leško

