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mesačník obyvateľov
MESTA DOBŠINÁ

Mestské lesy v Dobšinej oslávili
výročie bohatým programom
V Dobšinej si veľkolepými oslavami pripomenuli jeden z najväčších
míľnikov novodobej histórie tohto
baníckeho mesta. Za ten sa dá pokladať založenie mestskej spoločnosti Mestské lesy Dobšiná s. r. o.,

ktoré práve na sklonku septembra
oslávili svoje 25. narodeniny. Slávnostné otvorenie osláv v kultúrnom dome zahájil primátor mesta
Dobšiná, Ján Slovák v spoločnosti
hostí z celého Slovenska z radov

lesníkov, starostov okolitých obcí,
zástupcov inštitúcií mesta a poslanca NR SR, Bc. Petra Pamulu
a konateľa spoločnosti Mestské
lesy Dobšiná s. r. o., Marcela Kollárika. Vo vyzdobenej sále kul-

túrneho domu zazneli slávnostné
príhovory, v ktorých sa mnohí neubránili ani emóciám, keďže les sa
stal ich celoživotnou vášňou.
„Les bol oddávna súčasťou mesta,
pokračovanie str. 6

V Dobšinej vznikne mestská detská zóna
Vedenie mesta Dobšiná nezabudlo
ani na najmenších. Po mnohých
rokoch bezútešného stavu detských ihrísk, z ktorých mnohé už
zanikli, prišlo mesto s plánom vybudovania novej detskej zóny. Na
pôde 36. Mestského zastupiteľstva
konaného 27. septembra 2017 sa
na návrh primátora mesta Dobšiná, Jána Slováka, ktorý predložil
vypracovaný projektový zámer,

k jeho návrhu priklonili aj mestskí poslanci, ktorí ho jednohlasne
podporili. Samotné vybudovanie
detskej zóny súvisí s prebiehajúcou parcelizáciou sídliska Rozkvet,
kde v miestach na pozemku pred
samotným sídliskom má vzniknúť
detská zóna s certifikovanými prvkami, ktoré spĺňajú prísne bezpečnostné štandardy.
pokračovanie str. 2
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Rozšírenie a modernizácia
kamerového systému

Mesto Dobšiná na základe
výzvy Rady vlády Slovenskej
republiky pre prevenciu kriminality predložilo žiadosť o poskytnutie finančných prostriedkov zo štátneho rozpočtu na
financovanie projektov v oblasti
prevencie kriminality v súlade
so Stratégiou prevencie kriminality v Slovenskej republike.
Na základe tejto žiadosti, ako
sme už informovali občanov,
bola mestu Dobšiná chválená
dotácia a projekt bol finančne
podporený Radou vlády Slovenskej republiky pre prevenciu kriminality vo výške 10.000.-€, čo
predstavuje 80% celkových výdavkov projektu. Ostatné náklady na realizáciu budú uhradené
ako vlastné zo strany mesta.
Zámerom projektu je modernizácia už existujúceho analógového kamerového systému,
jeho pripojenie na nový digitálny záznamový server s možnosťou napojenia sa a prenos cez IP
kamery. Občania Zimnej ulice
majú možnosť vidieť prebieha-

júce práce na rozšírení kamerového systému, kde práve jedna
z kamier bude umiestnená na
Zimnej ulici (č.269). Táto bude
dohliadať na koniec Zimnej ulice a Železničnú ulicu od začiatku až po križovatku s Jarkovou
ulicou. Bolo vykonané osadenie
stĺpa na umiestnenie kamery,
montáž optického kábla a prívodného kábla na napájanie kamery. Taktiež prebehli práce na
umiestnenie kamery na Jarkovej
ulici, ktorá bude snímať zastávku SAD. V tomto týždni zrealizujeme osadenie samotných
kamier na stĺpy a súbežne budú
prebiehať aj práce v monitorovacej miestnosti MsP, kde sa starý
analógový systém prekonvertuje
na nový digitálny záznamový
server. V čo najbližšom čase plánujeme taktiež osadenie kamery

na Zimnej ulici v časti nad kotolňou. Nové kamery budú už moderné IP kamery, ktoré prispejú
k lepšej kvalite prenášaného
signálu a k pokrytiu ďalších častí
mesta javiacich sa ako problematické. Pôvodné kamery, ktoré
sú nepretržite v prevádzke už
10 rokov a dosluhujú, budeme
renovovať, alebo ich postupne
vymeníme. Keďže ani kamery
nie sú všade vidiace, aj naďalej
pri zabezpečovaní verejného
poriadku v meste bude potrebná spolupráca s občanmi nášho
mesta. Ukončenie prác a spustenie systému nastane ako predpokladáme v mesiaci november
2017. Plánujeme taktiež rozšírenie tohto systému do hornej
časti mesta.
Michal Gergoš
náčelník MsP

Vznikne mestská detská zóna
dokončenie zo str. 1
Oslovili sme preto primátora
mesta Dobšiná, Jána Slováka,
ktorý nám priblížil tento zámer
a jeho detaily:
„Som veľmi rád, že sa konečne dočkajú aj naši najmenší.
Súčasťou parcelizácie sídliska
Rozkvet bola od začiatku plánovaná športová zóna (viacúčelové
ihrisko – klzisko), ako aj detská
zóna. Nakoľko viac ako dve tretiny vlastníkov bytov na sídlisku
súhlasilo s parcelizáciou v takejto forme, pustili sme sa do tohto
mestského projektu, ktorý bude
financovaný z vlastných zdrojov.
V súčasnosti prebieha príprava

konkrétneho projektu Detskej
zóny a na základe pripravenej
vizualizácie budú v najkratšej
dobe vyzvané firmy zaoberajúce
sa osadzovaním certifikovaných
detských zón, aby predložili konkrétne ponuky. Následne na to
budú ponuky vyhodnotené a najvhodnejšia bude zrealizovaná.
Samozrejme súčasťou musí byť
aj oplotenie a časť s lavičkami budeme riešiť vo vlastnej réžii svojpomocne. Samotná realizácia
je naplánovaná najneskôr na jar
2018, no ak nám to počasie dovolí
a dodávateľ bude schopný zrealizovať osadenie, bude realizácia
ešte tento rok. Súčasťou oplote-

nia detskej zóny je aj časť, kde je
už zaužívané realizovať zimné
radovánky v podobe sánkovania,
či šmýkania. Preto určite každý
rodič ocení, že dieťaťu oplotenie
zabráni nebezpečne “vyletieť“ až
na cestnú komunikáciu. Nie len
oplotenie, ale aj osvetlenie a kamerový systém budú súčasťou
bezpečnosti a zárukou udržania
čistoty a poriadku v tejto zóne,“
priblížil primátor Dobšinej, Ján
Slovák a obyvatelia sa už teraz
môžu tešiť na modernú a bezpečnú zónu pre deti, ktorá dlhodobo
na území mesta chýbala.
Text: J. Karika,
ilustračné foto: vizualizácia
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september 2017
3. 9. 2017 o 21:30 hod. telefonicky oznámili
občania zo Záhradnej ulice, že na ulici bolo
počuť náraz a hučanie auta. Keď vybehli
von, tak zistili, že zábradlie na mostíku cez
potok je zdemolované, ale na mieste sa už
nik nenachádzal, vodič z miesta ušiel. Keďže
v danom prípade sa jednalo o dopravnú nehodu, vec bola postúpená Polícii. Na základe
vykonaného šetrenia bolo zistené vozidlo
a následne aj vodič motorového vozidla,
ktorý sa bude zodpovedať za to, že z miesta
dopravnej nehody ušiel a spôsobenú škodu
bude musieť uhradiť. Prípad realizuje Polícia.
4. 9. 2017 o 15:30 hod. oznámila obyvateľka Dobšinej, že v dome sa nachádza jej
exmanžel, ktorý mal už pre predchádzajúce
problémy zákaz priblíženia sa k bývalej
manželke. Hliadka s majiteľkou prezrela
dom a menovaného 41 ročného exmanžela
našla v spálni. Ten sa dostal do rodinného
domu tak, že preskočil bránu a cez garáž, od
ktorého mal pravdepodobne ešte kľúč, sa
dostal dovnútra. Vyšiel na poschodie, kde
sa podgurážený uvelebil na posteli v spálni
bývalej manželky a zabudol sa pritom
vyzliecť a vyzuť. Keďže to nebolo jeho prvé
takéto konanie a v danom prípade sa jednalo
o podozrenie zo spáchania trestného činu,
podozrivý bol predvedený na Políciu, ktorá
prípad realizuje.
12. 9. 2017 o 12:40 hod. oznámila predavačka
z predajne na námestí, že v predajni došlo
ku krádeži. Hliadka na mieste zistila dvoch
vynaliezavých maloletých zlodejov. Iba 6
roční kamaráti jeden z Novej, druhý zo Zimnej ulice sa stretli v meste a rozhodli sa, že si
zadovážia niečo sladké. Tak vošli do obchodu,
dva keksíky si vložili do košíka a ďalšie
štyri do nohavíc, ale pozorná predavačka
si všimla, že sa ošívajú, tak ich zastavila
a z našich výmyselníkov začali vypadávať
keksíky. Sladkosti boli vrátené do predajne,
boli vyrozumení rodičia maloletých, aby
si vyzdvihli svoje ratolesti, ktorí ale vôbec
nevedeli, kde majú svoje maloleté deti a čo
robia. Prípad bol odložený vzhľadom na vek
páchateľov skutku.
13. 9. 2017 o 19:40 hod. telefonicky oznámila
zamestnankyňa zariadenia na Zimnej ulici,
že v zariadení je opitý muž a dožaduje sa
alkoholu. Vyslaná hliadka na mieste zistila,
že sa jedná o 26 ročného muža zo Zimnej
ulice, ktorý prišiel do zariadenia už značne
omámený alkoholom po domácej oslave,
ale zrejme mu nebolo dosť, tak zašiel do
zariadenia a chcel si tam doplniť hladinu
alkoholu. Pracovníčka to však vnímala trochu
inak a odmietla mu naliať, tak muž začal vystrájať, vykrikovať a vyhrážať sa pracovníčke.
pokračovanie str. 3
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Pytliačiace psy – hladná
vizitka svojich pánov!
Téma túlavé psy v meste Dobšiná sa rieši roky,
no výsledok je minimálny.
Odchytených a uložených
psov v útulkoch je tak malé
percento, že ani nezbadáme,
že sa odchyt uskutočnil. Výsledok – nájdená strhnutá
a štvaná zver pytliačiacimi
psami. Nechceme sa nikoho
týmto článkom dotknúť, iba
by sme si želali, aby bola aj
o tomto probléme verejnosť
informovaná.
Opäť sa našla strhnutá zver
a nie je to po prvýkrát. Pes je
obrazom svojho pána a ak je
vyhladovaný, tak nemá inú
možnosť, iba si niečo uloviť.
Pes, ktorý je neovládateľný
a robí šarapatu, nemá čo behať po lese. Lovia ako svorka
a usmrtia zver aj v blízkosti obydlí. Bolo ich vidieť už
viackrát, no stále sa potom

vytratili. Dokázali si uloviť
prasa a ďalší kus bol následne
uštvaný.
§ 310 Pytliactvo
Kto neoprávnene zasiahne
do výkonu práva poľovníctva
alebo do výkonu rybárskeho
práva tým, že bez povolenia
loví zver alebo ryby alebo
loví zver alebo ryby v čase ich
ochrany alebo zakázaným
spôsobom, alebo kto ukryje,
prechováva, alebo na seba,
alebo na iného prevedie zver
alebo ryby neoprávnene ulovené, alebo nájdené, potrestá
sa odňatím slobody až na dva
roky. Tento zákon platí na
ľudí, ale ako potrestáme takého psa, ktorý iba „kŕmi svoj
pud hladu?“
Zákon je zákon, ale ako riešiť tento problém?…

Menovaný ani po príchode hliadky nereagoval na výzvy, útočil na hliadku a dožadoval
sa svojho alkoholu. Na jeho umravnenie
museli byť použité donucovacie prostriedky,
bol predvedený na MsP, kde mu bola za jeho
správanie uložená pokuta.
22. 9. 2017 o 03:10 hod. sa dostavil na
oddelenie MsP poctivý obyvateľ nášho mesta
a odovzdal dotykový mobil, ktorý našiel
položený na výklade prevádzky na ulici
SNP. Na základe telefónnych čísiel v mobile
bol následne tento vrátený zábudlivému
mladému majiteľovi z Dobšinej.
24. 9. 2017 o 08:00 hod. pracovník kamerového systému zaznamenal pohyb dvoch osôb
pri strome na námestí. Hliadka na mieste
zistila 36 ročného občana zo Slavošoviec a 22
ročného z Rochoviec, ktorí po celonočnom
popíjaní u známeho na Zimnej ulici, mali
naplnené mechúre a ako najlepšie riešenie sa
im pozdávalo vypustiť ich práve pri strome
na námestí. Menovaným bolo dôrazne
vysvetlené, že nie sú niekde v lese a za
znečistenie verejného priestranstva si obaja
zaplatili pokutu.

PZ Čuntava Dobšiná

Volebný okrsok č. 1
Volebná miestnosť: Kultúrny
dom – herňa
Ulice: Rybárska, Turecká,
Cintorínska, Zimná, Železničná, Mlynská, Jarková, Námestie
baníkov, Hronská, Slnečná, Záhradná, Partizánska.
Volebný okrsok č. 2
Volebná miestnosť: Kultúrny
dom – divadelná sála
Ulice: SNP, Banská, P. J. Šafárika, Nová, Tri ruže, Skalná,
Hnilecká, Budovateľská, Vlčia
dolina, Kúpeľná, Vyše mesta,

MESTSKÁ
POLÍCIA
INFORMUJE
dokončenie zo str. 2

Traja kandidáti z Dobšinej
vo voľbách do VÚC
Už začiatkom novembra si
budeme môcť zvoliť zástupcov
spomedzi kandidátov, ktorí nás
budú zastupovať v krajskom
parlamente. V sobotu 04. novembra si budeme voliť nielen
predsedu Košického samosprávneho kraja (KSK), ale aj
členov zastupiteľstva. Vo volebnom obvode č.8 (Rožňava) sa
bude voliť dovedna päť poslancov. Pozrite si, kto z Dobšinej
a s podporou akých politických
strán zabojuje o vaše hlasy.
V Dobšinej sa určili nasledujúce
volebné okrsky:
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Niže mesta, Severná, Mierová,
Lesná, Lányiho Huta, Cigánska
osada, bez adresy.
Kandidáti z Dobšinej, ktorí
zabojujú o vašu priazeň
Karol Horník (64) dôchodca,
kandiduje za SMER – SD, č. 20
Eva Mihóková, PhDr. (49) sociálna pracovníča, kandiduje za
Národnú koalíciu, č. 28
Peter Pamula, Bc. (46) poslanec Národnej rady SR, kandiduje za SNS, č. 32.
Red. JK, foto: Ilustračné

Deje sa niečo zaujímavé vo vašom okolí?

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

29. 9. 2017 o 08:00 hod. nahlásil telefonicky obyvateľ sídliska, že na sídlisku pred
bytovkou leží na zemi nejaký muž. Hliadka
na mieste zistila, že sa jedná o 57 ročného
obyvateľa sídliska, ktorý pod vplyvom alkoholu nezvládol posledný úsek cesty domov
a spadol, čím si spôsobil zranenia, z ktorých
krvácal. Menovanému bola privolaná RZP,
ktorá ho odviezla na ošetrenie do Rožňavy.
V danom prípade nebolo zistené zavinenie
inou osobou.
Michal Gergoš, náčelník MsP
OPRAVA
V Dobšinských novinách
č. 94 – september 2017 sme chybne uviedli autora článku „Sú aktivačné práce nepotrebné?“. Autorom príspevku je Juraj Karika.
Za chybu sa ospravedlňujeme.
Redakcia DN

NAVŽDY
NÁS OPUSTILI:
Gustav Slivenský, 11. 9.vo veku 75 rokov
Anna Leskovjanská, 17. 9. vo veku 60 rokov
Ladislav Ferko, 24. 9. vo veku 70 rokov
Anna Forgáčová, 24. 9. vo veku 63 rokov
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Výstavba štandardných nájomných
bytov sa stáva realitou!
Mesto Dobšiná prostredníctvom miestnych novín a webového
sídla zverejnilo v prvej etape dotazník o záujem nájomných bytov,
ktorý občania mohli odovzdať do
31. decembra 2015 na Mestskom
úrade. Veci sa ujal aj projektant,
ktorý predstavil verejnosti na svojich návrhoch podobu samotných
obytných domov. Mestským poslancom bol následne prezentovaný zámer výstavby dvoch obytných
domov s podmienkou súhlasu
a podania žiadosti o poskytnutie
dotácie na ich výstavbu. Financovanie projektu výstavby v Dobšinej
má byť kryté dotáciou a úverom zo
Štátneho fondu rozvoja bývania.
Objekty dvoch nájomných bytových domov v každom s 10 bytovými jednotkami bežného štandardu
by sa mali nachádzať v západnej
časti mesta Dobšiná pri futbalovom štadióne a ich výstavba je
plne zahrnutá v súlade s Územným
plánom mesta. Nájomné bytové
domy majú byť štvorpodlažné, bez
suterénu, so sedlovou strechou.
V každom obytnom dome sa počíta
aj s jedným bezbariérovým bytom.
Samozrejmosťou bude aj parkovacie miesto ku každému bytu.
Pre Dobšinčanov prinášame
dobrú správu v podobe schválenia
žiadosti o financovanie tejto výstavby, ktorá v meste nemá obdobu
už dlhé desaťročia. V rámci hodnotiaceho procesu žiadosti o výstavbu nájomných bytových domov
s prislúchajúcou technickou vybavenosťou v blízkosti križovatky

ulíc Rybárska a Hronská poskytlo
na sklonku mesiaca september
2017 Ministerstvo dopravy a výstavby SR a Štátny fond rozvoja bývania (ŠFRB) kladné stanovisko.
Mesto Dobšiná doplnilo žiadosti uznesením Mestského zastupiteľstva, kde mesto deklarovalo
zabezpečenie realizácie projektu
výstavby nájomných bytov formou
dotácie a úverových zdrojov. Tie by
predstavovali 30% dotáciu z Ministerstva dopravy a výstavby SR
a 70% úverové zdroje zo ŠFRB.
S úrokovou sadzbou 0%. Celková
suma projektu výstavby činí 1 218
337‚20 eur. Mestský nájomný byt
musí zostať nájomným po dobu
minimálne 30 rokov a potom ho

bude možné odkúpiť nájomcom
do vlastníctva za zostatkovú hodnotu. Obyvatelia, ktorí prejavili
záujem o nájomný byt už v roku
2015, budú opätovne vyzvaní na
potvrdenie svojho záujmu. ŠFRB
predložil v týchto dňoch Mestu
Dobšiná aj návrh zmluvy o poskytnutí podpory s vyššie uvedenými
podmienkami.
Oslovili sme primátora mesta Dobšiná, Jána Slováka, ktorý
nám poskytol stanovisko: „Áno
je to pravda a osobne mám z toho,
že sa nám podarilo dotiahnuť do
úspešného konca aj tento projekt,
nesmiernu radosť. Je to ďalší dôkaz
toho, že sa v našom meste nemyslí
len na určitú skupinu obyvateľov.

MO SRZ Dobšiná bilancuje
a ďakuje za podporu
Povinnosťou MO SRZ v Dobšinej je zarybniť
4 pridelené revíry, ktoré máme v užívaní: Dobšinský potok po pramene, Vodná nádrž vo Vlčej
doline, Vyrovnávacia vodná nádrž pod mestom
a rieka Slaná od sútoku Dobšinského potoka až
po pramene, každý rok jednoročným pstruhom
potočným resp. pstruhom dúhovým v spolu
počte minimálne 7 000 kusov, čo bolo zrealizované tohto roku po ukončení rybárskej sezony
začiatkom októbra. V priebehu roka bolo ešte do
našich potokov nasadených ďalších 3 400 ks ročných pstruhov potočných a 100 kg jednoročných
pstruhov dúhových. Ďalej boli do revírov našej
MO SRZ v priebehu tohto roku postupne nasadené aj lovné pstruhy dúhové dvojročné a staršie
a sivone dvojročné a staršie v celkovom objeme

rekordných 800 kilogramov. Veríme, že aj úlovky v tohtoročnej rybárskej sezone boli k spokojnosti všetkých členov našej MO SRZ.
Na zarybnenie revírov našej MO SRZ pstruhmi v roku 2017 zaplatila naša MO SRZ vrátane
účelového príspevku, spolu vyše 4 000 EUR. Veríme, že táto investícia do života v našich revírov
sa aj v budúcnosti prejaví aj v dobrých úlovkoch.
Miestna organizácia Slovenského rybárskeho
zväzu v Dobšinej ďakuje Mestu Dobšiná za poskytnutý účelový finančný príspevok v kalendárnom roku 2017, ktorý bol použitý na zakúpenie
násad na zarybnenie rybárskych revírov našej
MO SRZ jednoročnými pstruhmi.
Milan Lukáč, tajomník MO SRZ

Je to možnosť získať nové bývanie
za prijateľných podmienok hlavne
pre mladé rodinky, ale myslelo sa
aj na seniorov a dva byty sú dokonca bezbariérové. Byt ostáva mestským nájomným bytom po dobu
minimálne 30 rokov a potom je
možné, po rozhodnutí mesta takýto byt získať do vlastníctva. Prirovnal by som to k bankovej hypotéke,
pretože nájomca vlastne platením
nájomného byt spláca. V najbližšej
dobe budeme na základe podaných
žiadostí oslovovať záujemcov, či
ich záujem je reálny. Žiadosti je
možné podávať stále,“ dodal primátor Dobšinej.
Text: Juraj Karika, foto: MsÚ
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Primátor mesta Dobšiná, Ján Slovák:
Povedzme si to bez servítky
Vážení Dobšinčania, rád by som
reagoval na tú časť verejnej mienky,
že v tomto našom meste sa robí zas
a všetko len pre cigánov. V prvom
rade je potrebné si uvedomiť, čo je
najväčším problémom tohto mesta a v akom rozsahu tento problém v súčasnosti je. Pomenujme
veci pravým menom a práve veľká
časť tejto komunity je tým problémom (určite nie všetci), ktorý sa
desaťročia neriešil a skrátka nám
prerástol cez hlavu. Prerástol tak,
že už nie je možné riešenia odsúvať, pretože sú nepopulárne. Kto
je zodpovedný??? Zodpovednosť
nenesú len predchádzajúce vedenia, ale my všetci, pretože ani naši
rodičia, ani my sme preto, aby sa to
zastavilo už v minulosti, toho veľa
neurobili. Bola iná doba a nejako
sa ani nedalo nahlas protestovať,
a tak sa protestovalo len potichučky po “krčmách“, čo nám ale žiaľ
ostalo dodnes. Všetci vieme “veľmi
hlasno“ pomenovať problém, no
pomenovať neznamená vyriešiť či
áno??? Povedať komplexné fungujúce riešenie nevie žiaľ nikto. Návrhy tipu “odsťahovať, deportovať,
zlikvidovať a podobne …“ tu ani
rozoberať nebudem, pretože takéto
reči pri inteligentnom rozmýšľaní
ani komentovať netreba.
Zas len pre cigánov. Pýtam sa
ako zas??? Desaťročia sa tento
problém neriešil. Každý ho odsúval
bokom a zatvárali sa pred ním oči,
pretože riešiť túto otázku bez toho,
aby sa niečo urobilo je nemožné.
Urobiť niečo pre túto komunitu
je zas veľmi nepopulárne hlavne
u “voličov“. Tak riešením vždy bolo
“nezaoberať sa“, len rozprávať,
komentovať, kričať ako je všetko
zle atď. absolútne bez akéhokoľvek
zákonného a rozumného návrhu
na riešenie. Konečne Únia, ako aj
náš štát vyčlenili financie určené
na riešenie týchto problémov. Tieto
financie nie je možné použiť na nič
iné, preto sú bezpredmetné reči,
že čo všetko iné by sme mohli za
to mať. Za tieto financie môžeme
mať vyriešenú časť problému. Samozrejme nemám ružové okuliare,
že vyriešime hneď všetko, naraz
a na 100%. Riešenia s takou dlhou
dobou nečinnosti, akou táto záležitosť bez pochýb je, sú tak isto dlhodobejšie. Naše mesto má možnosť
čerpať tieto financie, ktoré nám
pomáhajú riešiť tieto problémy.
Pýtam sa preto: „Je to zle??? alebo
budeme nečinne čakať znovu neja-

ké to desaťročie – jedno, dva – tri
…??? a nakoniec budeme musieť
tento problém riešiť úplne za vlastné, pretože sám
sa určite nevyrieši. To je dúfam
každému jasné“.
Všetko len pre
cigánov??? V prvom rade keď
máme
povedať
všetko, tak jednoznačne všetko
pre občanov tohto mesta. Nemal
by som projekty
deliť, aby to nevyznelo nejako
ináč …, ale ja to
bez problémov
napíšem, aby sme
v tom mali, ako
sa povie jasno.
Mesto sa zapája do veľkého množstva projektov, ktoré tu všetky nebudem menovať, no vymenujme
tie, ktoré sú teda nazvané “len pre
cigánov“. Projekt výstavby nízko
štandardných mestských nájomných bytov na Cigánskej osade.
Bývanie sociálne slabej vrstvy sa
neriešilo. Táto skupina obyvateľov si bez akéhokoľvek problému
stavala obydlia na cudzích pozemkoch a bez akéhokoľvek zákonného
povolenia. Nikto neriešil rozsah
týchto stavieb a rýchlosť ako sa
rozrastajú. Znovu tu spomeniem,
že len od roku 2009 po 2014 bol
nárast týchto stavieb cca 50% čo
je v skutočnosti min. 35 chatrčí.
Ako by to asi pokračovalo ďalej???
S nástupom terajšieho vedenia
bol tento fenomén zastavený a po
dnešný deň nepribudla žiadna ďalšia stavba, ktorá by sa dala nazvať
obydlím. Obydlie nie je možné zo
zákona zlikvidovať len tak “buldozérom“ na margo takýchto názorov. Touto sociálnou výstavbou
sa odstránia všetky čierne stavby
(chatrče) na osade, aj v meste. Ďalšie stavanie takýchto obydlí bude
prísne zakázané a kontrolované,
tak ako to tu funguje už tretí rok.
To, že táto komunita bude žiť v hygienicky vyhovujúcich podmienkach, (mám na mysli aj skupinu
ľudí z mesta, ktorí tu žijú v starých
“zrúcaninách“) má význam pre
všetkých obyvateľov mesta hlavne
z hľadiska šírenia chorôb, parazitov atď. Tu musím podotknúť, že
budú žiť v mestskom nájomnom
byte za nájom, nie zadarmo, ako to

je zas mylne propagované. Tak isto
je divná aj propagácia názoru, že sa
im stavia zadarmo. Žiadne činžia-

možnosť financovania z eurofondov s 5% spolufinancovaním. Znovu teda otázka: „Je to zle??? predsa

ky a bloky v meste neboli stavané
z peňazí tých, ktorí tam bývajú,
alebo áno??? Platením nájomného
sa spláca takáto výstavba. Dlh takéhoto úveru (ŠFRB 0% úrok) sa
ani nezapočítava k celkovému zadlženiu mesta. Využili sme možnosť
financovania tohto projektu z dotácie a spomínaného dofinancovania
úverom ŠFRB s 0% úrokom a tým
tento problém bývania z veľkej
časti vyriešili. Názor, že znovu to
zdevastujú, a aj tak nebudú platiť
… to čo sa stráži a dbá sa o kontrolu
funguje inde, prečo by nefungovalo
u nás??? Určite sa nájdu neplatiči, tak ako všade, no to sa už bude
riešiť individuálne. Táto výstavba
má veľký význam pre naše mesto.
Pýtam sa preto: „Je to zle??? Má
niekto lepší zákonný návrh na riešenie?“
Projekt výstavby materskej školy. Som presvedčený, že tu toho
veľa vysvetľovať netreba. Každý
vidí koľko je v tejto komunite detí.
Pokiaľ naša vláda nevymyslí nejaký
antikoncepčný program motivovaný finančne, tak sa táto pôrodnosť
nezmení. Naša súčasná kapacita
škôlky nepostačuje. Práve tu je začiatok problému, pretože ak dieťa
nenavštevuje už predškolské zariadenie a nie je od malička vedené
a učené k disciplíne, k hygienickým
návykom, k prevencii proti kriminalite, k záujmovým činnostiam …
vyrastie z neho ďalší “neprispôsobivý“. V chatrči sa to určite nenaučí a povedzme si pravdu, že ani od
rodičov. Takže je to na nás, alebo to
necháme znovu tak??? Využili sme

najhlavnejšie je začať u detí!“
Projekt nadstavby základná
škola. Tento projekt by som určite
nenazval “len pre cigánov“. Kapacita tried na základnej škole bola
nedostačujúca. Tento stav bol už
v minulosti, preto nerozumiem
prečo sa táto nadstavba neuskutočnila už pri rekonštrukcii celej školy,
keďže škola už takúto požiadavku
mala v tom čase. Teraz sme len dotiahli to, čo sa dalo pred tým, aby
fungovanie základnej školy nebolo
rozťahané “po celom meste“, ale
sústredené v budove školy a v plnohodnotných triedach. Financovanie je zabezpečené prostredníctvom Regionálneho príspevku,
čo je vlastne štátna pomoc, ktorú
sme na tento účel využili. Školstvo
a vzdelávanie je pri vývoji jedinca
veľmi dôležité o tom debatovať potrebné nie je, každý inteligentný
človek to chápe.
Pri tejto komunite je veľmi dôležitá komunitná práca o tom som presvedčený po návštevách osád, obcí
a miest, kde to funguje. Dokonca aj
u nás je už vidieť zmysel a výsledky
fungovaním Komunitného centra
a terénnej sociálnej práce. Práve
táto práca sa ukazuje ako veľmi
kľúčová pri riešení všetkých problémov tejto komunity. Je nesmierne
dôležité pracovať v tejto komunite
vo všetkých oblastiach, ktoré sa
zanedbali takým otrepaným jednoduchým ospravedlnením: „Však
ani nás nikto, mimo školy a rodičov
nič neučil“. Áno nás učili rodičia no
pokračovanie str. 9
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Mestské
výročie
hral kľúčovú úlohu už pri vzniku
baníctva. Spoločnosť Mestské lesy
Dobšiná spravuje majetok Mesta
Dobšiná, to je viac ako 6500 ha.
Obrovský kus zeme, ktorý nám
prináša to najdôležitejšie a to je
práca pre ľudí. Nemalú úlohu spoločnosť hrá aj v plnení mestského
rozpočtu, pretože dobre prosperuje. Stromy tu nebudú navždy v takej forme aké sú teraz, všetkých
nás sužuje kalamita. Stále počúvame že výruby sú veľké a vytvárajú
sa holiny ale ja som presvedčený,
po konzultácii s odborníkmi, že
iná možnosť nie je, musíme ťažiť
a musíme využiť to čo sa dá a ja verím, že o pár rokov budú tie holiny
opäť zelené a lesy sa zachovajú aj
pre ďalšie generácie“, uviedol vo
svojom príhovore primátor mesta
Dobšiná, Ján Slovák.
„Dnes tu nie som ako poslanec
Národnej rady, dnes som tu ako
Dobšinčan. Vyrastal som vedľa mestských lesov. 46 rokov tu
v Dobšinej žijem vedľa spoločnosti, ktorá je veľmi prosperujúca
v tomto regióne. Súčasná situácia
na Slovensku je taká, že víťazia peniaze nad zdravým rozumom. Boli
možnosti, ktoré viedli k tomu, aby
sa Mestské lesy v Dobšinej predali a moja vďaka patrí tým, ktorí to
nedovolili. Mestské lesy sú vo veľmi dobrej kondícii, je to aj vďaka
tomu, že na „lesoch“ pracujú ľudia
odborne zdatní a kvalifikovaní.
Žijeme v regióne, kde je vysoká nezamestnanosť a Mestské lesy túto
prácu ľudom dávajú. Za to vám
ďakujem,“ odznelo v príhovore poslanca NR SR, Bc. Petra Pamulu.
Súčasťou slávnostného zhromaždenia bol aj príhovor konateľa spoločnosti Marcela Kollárika, z ktorého sme vybrali:
„Dovoľte na úvod, aby som vás aj
ja v mojom mene a v mene spolupracovníkov spoločnosti Mestské
lesy Dobšiná privítal na tomto
slávnostnom zhromaždení, ktoré
je venované dvadsaťpäť ročnému
jubileu našej spoločnosti. Ďakujem vám všetkým, že ste prijali
naše pozvanie a prišli ste spoločne
s nami osláviť štvrťstoročie novodobých Mestských lesov v Dobšinej.
Veľmi dobre si pamätám na úplné
začiatky, keď spoločnosť vznikala.
Doslova na zelenej lúke, bez ničo-

ho, len s úsilím prvých zamestnancov sme krôčik po krôčiku začali
napĺňať veľký sen o znovu obnove
Mestských lesov v Dobšinej. Po
prvotných veľmi zložitých rokoch,
sa začala spoločnosť stabilizovať
a postupne si nachádzala svoje
stabilné miesto na Lesníckej mape
Slovenska.
Naša spoločnosť mala za tie roky
veľké šťastie, že v nej mohlo pracovať veľa skutočne zapálených
odborníkov, ktorí ju posúvali stále
ďalej a ďalej. Naši predkovia nám
zanechali obrovské bohatstvo,
ktoré nás radí medzi najväčšie
mestské lesy na Slovensku s nevyčísliteľnou hodnotou, o ktoré sa
starali generácie lesníkov v rôznych zložitých obdobiach.
Naše dobšinské lesy, ktoré boli
už i v minulosti veľmi ťažko skúšané, prešli rôznymi etapami
vývoja. Od pradávnych klčovaní až po výrazný vplyv baníctva
a hutníctva až vekmi opakujúcimi
sa kalamitami. A práve tento jav
nám už niekoľko rokov zväzuje
ruky. Činiteľov, ktoré ovplyvňujú zdravotný stav našich lesov, je
neúrekom. Dnes nechcem rozoberať tak zložitú tému, avšak to,
čo sa teraz okolo nás deje, nikto
nemôže prehliadnuť. Celoeurópsky problém hynutia smrečín sa
u nás prejavil v poslednom období
neúmernou rýchlosťou. Situácia,
ktorá nastala v posledných rokoch
je mimoriadne zúfalá. Smrek nám
doslova mizne pred očami a našou povinnosťou je naďalej viesť
nerovný boj s týmto prírodným
živlom. S veľkými ťažbami sa nám
priamoúmerne navyšujú pestovné
práce. Prichádza čas, kedy si ešte
viac musíme uvedomiť to jednoduché porekadlo, že z lesa netreba
len brať, ale lesu treba naopak dať
späť to, čo potrebuje. A práve to
by malo byť určitým mottom pre
našu spoločnosť do nasledujúcich
rokov.
Založenie spoločnosti Mestské
lesy Dobšiná pred 25. rokmi bolo
veľmi dobré rozhodnutie. Za všetky tie roky patrí určite najväčší
prínos vlastníkovi a zriaďovateľovi Mestu Dobšiná. Nezanedbateľná je aj veľká podpora všetkých
organizácií a inštitúcií v našom
meste a okolí. Ale podstatný je
hlavne prínos udržania zamestna-
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lesy v Dobšinej oslávili
bohatým programom

nosti v našom chudobnom regióne Horného Gemera. Od svojho
vzniku spoločnosť dávala prácu
niekoľkým desiatkam ľudí v rôznych nie len lesníckych profesiách
a dnes je to už viac ako dvestopäťdesiat ľudí, ku ktorým môžeme
pripočítať ďalšie desiatky ba až
stovky pracovníkov, živnostníkov
zamestnaných v drevospracovateľských firmách.
Na záver by som chcel zaželať
našej spoločnosti ešte veľmi veľa
úspešných rokov, aby sa jej darilo
naďalej dávať ľuďom prácu za dobrú plácu, aby sme naďalej mohli
v rámci možností podporovať
našu Dobšinú a život ľudí v nej.“
Súčasťou pestrého kultúrneho
programu v Kultúrnom dome bolo
aj oceňovanie zamestnancov a tiež

živnostníkov, ktorí svojou prácou prispeli za uplynulé obdobia
k dobrým výsledkom spoločnosti.
Zlatým klincom bolo uvedenie
knižnej publikácie do života, ktorú
Mestské lesy k ich štvrťstoročnici
pripravili. Krstilo sa zlatou borovičkou a krstným otcom sa stal
bývalý zamestnanec, dnes už dôchodca pán Ján Quitko.
Po slávnostnom otvorení sa
priestor námestia v Dobšinej premenil na zónu plnú stánkov, v ktorých nechýbali pre širokú verejnosť
zabíjačkové špeciality a niekoľko
skvelých poľovníckych gulášov
z jeleňa, diviaka, či daniela.
Sprievodný program, ktorý spoločne s partnermi podujatia pripravili Mestské lesy Dobšiná, bol
akousi ukážkou toho ako sa dá les-

níctvo priblížiť zaujímavými formami verejnosti. Niekoľko stánkov s lesnou pedagogikou, ktorá
zaujala najmä mladších školákov,
ukážky výsledkov chovu a lovu,
ktoré prezentovalo Dobšinské PZ,
či ďalšie akcie sokoliarstva, kynológie alebo ukážky chovu koní
s jazdami na nich len zvýšili úroveň celého podujatia. Prvýkrát sa
v Dobšinej predstavila aj pilčícka
súťaž pod názvom „Dobšinský
drevorubač“, ktorá zožala veľký
obdiv divákov. Nemôžme zabudnúť na ukážky horskej služby, lukostrelcov, trubačov alebo prezentáciu vábenia zveri, či súťaže a hry
pre deti, ktoré zabezpečovalo naše
CVČDM. O program na hlavnom
pódiu sa do pätnástej hodiny starali deti z miestnych škôl a neskôr

už DFS Gemerčatá, FS Gemer
a FS Šumiačan. Zlatým klincom
po vylosovaní neuveriteľne hodnotnej tomboly bolo vystúpenie
obľúbených Kandráčovcov, ktorí
zaplnili naše námestie ako nikdy
predtým. Po tomto vystúpení ešte
do neskorých nočných hodín zabávala tancujúcich návštevníkov
hudobná skupina Q plus, ktorá aj
dôstojne ukončila celé podujatie.
Dovoľte aby sme sa poďakovali celému tímu ľudí spolu so všetkými
partnermi podujatia za skvele pripravenú oslavu „Dňa lesov Mesta
Dobšiná“, po ktorej odchádzali
domov tisíce spokojných ľudí s novými zážitkami.
J.Karika, foto: Lukáš Koska
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Dobšinej sa blýska
na lepšie časy
Vážení občania, Dobšinčania.
Určite ste si už všimli, že v našich
“lesoch“ prebieha činnosť, ktorá
priamo nesúvisí s lesníctvom. Radi
by sme vás preto informovali o zámere, ktorý by bol pre naše mesto
obrovským prínosom. Ako isto všetci viete, naše mesto vzniklo vďaka
baníctvu, ktoré tu v čase minulom
bolo vo veľkom rozsahu. Vďaka práve tejto činnosti mesto rástlo, prosperovalo a prekvitalo. Žiaľ ukončením tejto banskej činnosti mesto
zahájilo cestu, po ktorej sme sa
dostali až do stavu, v akom je dnes.
Ten stav každý vidí, nie je potrebné
ho tu rozpisovať. V súčasnosti v našom okolí, ako aj na našich mestských pozemkoch prebieha výskum
nerastného bohatstva, ktoré ukrýva
naša zem v podobe kobaltových rúd.
Tento výskum prebehol v prvej fáze
ako výskum zaoberajúci sa historickými dokumentmi, mapami a na
základe kladných záverov zahájil
druhú fázu, ktorá prebehla rôznymi
meraniami najmodernejšou technológiou a bez akéhokoľvek zásahu
do prírody. Záver z meraní je jasný.
Dobšiná a jej okolie disponuje obrovskými náleziskami kobaltových
rúd a tak sa v súčasnej dobe začína
s treťou fázu výskumu, ktorá už obsahuje prieskumné vrty, ryhy a znovu zmáhanie (otvorenie starej bane).
Všetky tieto výskumné práce zastrešuje pre Austrálskeho investora
spoločnosť CE Metals s. r. o., ktorá
disponuje všetkými potrebnými povoleniami na štátnej báze, na báze
ochrany životného prostredia atď.
a samozrejme vo všetkom spolupracuje s mestom Dobšiná. Keďže
v tretej fáze už   dochádza formou
vrtov a rýh aj k terénnym úpravám
a zásahom do pozemkov v majetku
mesta, mesto požiadalo spoločnosť
ML Dobšiná s. r. o., ako správcu
tohto mestského majetku o odborné
vyjadrenie k týmto zásahom. Naša
spoločnosť posúdila túto záležitosť kladne, s podmienkami terénnych úprav do pôvodného stavu po
ukončení výskumných prác. Mesto
Dobšiná dalo uznesením Mestského zastupiteľstva zelenú aj tretej
fáze výskumu, ktorá už s určitosťou
potvrdí realitu a veľkosť náleziska.
Austrálsky investor nie je žiadnym
nováčikom a presne takúto baňu na
kobaltové rudy prevádzkuje v Afrike. Zástupcovia investora navštívili
naše mesto už niekoľko krát a ich
prístup, ako aj prístup spoločnosti

prevádzajúcej výskum zaručuje absolútne seriózny prístup k informáciám o prebiehajúcich prácach a ich
záveroch, a samozrejme s ohľadom
k našej prekrásnej okolitej prírode.
Potvrdením a ukončením samotného výskumu nastane možnosť znovuotvorenia banskej činnosti, čo sa
stáva čim ďalej reálnejšie. Pre naše
mesto, ako aj pre okolie, by otvorenie bane malo obrovský význam
hlavne čo sa týka zamestnanosti,
no v neposlednom rade aj v rozvoji

konávala vyhľadávací prieskum
v minulosti tak intenzívne ťažených
rúd. Toto územie s rozlohou skoro 7
km2 je situované severne od Mesta
Dobšiná. Rozprestiera sa až po severné svahy známeho vrchu Kruhová (obr.).
Ministerstvo životného prostredia v marci 2017 schválilo spoločnosti „Projekt geologickej úlohy“
pre vykonávanie plánovaných metód vyhľadávacieho prieskumu.
Následne sa naša spoločnosť aj so

Prieskumné územie Dobšiná je severne od mesta. V území sú hlavné systémy žíl.
mesta Dobšiná a tým stúpania životnej úrovne občanov. Ostáva nám dúfať, že tretia fáza výskumu potvrdí
všetky doterajšie zistenia a otvorenie bane sa stane realitou. Požiadali
sme spoločnosť CE Metals s. r. o.,
o predstavenie tohto projektu.
Ján Slovák, primátor mesta
Využívame príležitosť, ktorú nám
poskytlo Mesto Dobšiná, aby sme
občanom predstavili spoločnosť CE
Metals s. r. o., a súčasne Vás oboznámili s naším zámerom oživiť novým
geologickým prieskumom spomienky na stáročie trvajúcu banícku históriu a slávu v tomto dnes turisticky
atraktívnom území.
Slovenská spoločnosť CE Metals
s. r. o., ktorá má sídlo v Bratislave,
je dcérou austrálskej FY EuropeanCobal. Naša spoločnosť vznikla
v novembri 2016, neskôr získala aj
„Geologické oprávnenie“ vykonávať
ložiskový geologický prieskum.
Vo februári 2017 Ministerstvo životného prostredia určilo našej spoločnosti prieskumné územie v strednej časti bývalej ložiskovej oblasti,
aby v ňom počas 4-roch rokov vy-

svojim zámerom predstavila Mestu
Dobšiná, ktoré vo svojom „Stanovisku“ vyjadrilo súhlasné podmienky.
Nastalo obdobie, keď geológovia
spoločnosti museli v krátkom čase
zvoliť také geologické metódy a postup prác, ktoré dostatočne preveria
doterajšie údaje o komplikovaných
geologických a ložiskových pomeroch. Hlavne preto, že v súčasnosti
už viaceré poznatky nie sú dostatočné.
Preto prvej etape prác v oblasti
vrchu Kruhová boli začiatkom júla
vykonané povrchové odbery vzoriek
zo starých banských prác a špeciálne geofyzikálne merania. Tieto metódy boli dočasné a vykonané práce
nezasiahli do pôdnej vrstvy, takže
nemali žiadny vplyv na životné prostredie. Šťastie nám prialo od začiatku. A z precíznej dokumentácie skúmaného územia a geofyzikálnych
meraní sa podarilo získať výsledky,
ktoré poukazujú prítomnosť hornín
vhodných pre výskyt a pokračovanie
v minulosti ťažených žíl do hĺbky.
A tak z údajov vykonaných geologických metód vyplynul zámer po-

kračovať v druhej etape technickými
geologickými prácami, a to: – výkopom geologických dokumentačných
rýh, – vŕtaním geologických vrtov
(hlboké do 200 m) z povrchu, – banským sprístupnením (otvorením
a vzmáhaním) starej banskej štôlne
Joremenyi.
Všetky tieto technické práce plánujeme začať v októbri – pokiaľ je
vhodné počasie, a to v tej istej časti
skúmaného územia ako v prvej etape. Plánované práce budú znovu
vykonávané dočasne v určenom časovom období. Použijú sa metódy,
ktoré už zasiahnu do pôdnej vrstvy.
Avšak podmienky ich vykonávania
sú určené tak, aby sa minimalizoval
vplyv a zásah do okolitého prostredia a terén po ukončení prác sa vrátil
úplne do pôvodného stavu. O niekoľko mesiacov v zrekultivovanom
teréne nebude poznať miesto, kde sa
vykonávali tieto prác.
Nevyhnutnou podmienkou je,
že všetky technické práce sa budú
vykonávať na identifikovaných parcelách v katastrálnom území až po
získaní súhlasných stanovísk k vstupom na nehnuteľnosti od vlastníkov.
Priebeh a vykonávanie technických
prác vrátane dokumentácie budú
štandardne preverované priamo
v teréne Ministerstvom životného
prostredia.
Keď sme na začiatku nášho príspevku uviedli, že cieľom spoločnosti CE Metals je oživiť banícku históriu v tejto krásnej časti Slovenska,
tak sme mysleli na skutočnosť, že
všetky technické geologické práce –
či už vrty, alebo banské vzmáhanie
štôlní sa budú vykonávať výlučne
v spolupráci so špecializovanými
slovenskými spoločnosťami a miestnymi obyvateľmi.
O tomto zámere našej spoločnosti
sme informovali Mesto Dobšiná zastúpené pánom primátorom Jánom
Slovákom už na prvom stretnutí.
Sme presvedčení, že aj vďaka tejto
skutočnosti je nám v každom konaní
preukázaná mimoriadna ústretovosť
a pomoc mesta, za čo úprimne ďakujeme. Aj preto by sme radi naplnili naše predsavzatie do budúcnosti – prispieť tak charakteristickou
činnosťou v minulosti – baníctvom
k opätovnému rozvoju tohto kedysi
najväčšieho ložiska kobaltu na svete.
Za spoločnosť CE Metals s. r. o.
splnomocnený zástupca
Ľuboslav Maťo, RNDR., Ph.D.

zo života v meste
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Nadstavbu na základnej škole
dokončia do konca októbra
Z dôvodu nedostatku tried
a nevyhovujúcich priestorov na
Základnej škole v Dobšinej, bolo
riaditeľstvo školy nútené dve triedy umiestniť v priestoroch MŠ
SNP a dve triedy na Hnileckej ulici
v priestoroch bývalej budovy SE.
V samotnej budove školy sa musela
tiež zriadiť jedna trieda v priestoroch bývalého bufetu a ďalšia
v kabinete školských dielní. Po
konzultácii so zriaďovateľom v zastúpení primátora mesta Dobšiná,
Jána Slováka, sa podarilo získať
finančné prostriedky na rozšírenie
priestorov a koncom júna 2017 sa
začalo s rekonštrukciou podkrovných priestorov pavilónu A. Prostriedky v sume 250 000 eur boli
uvoľnené koncom roka 2016 zo
štátneho rozpočtu a boli nasmerované do Dobšinej za účelom skvalitnenia vzdelávania.
Ako pre náš portál povedal riaditeľ školy, Mgr. Jaroslav Hutník,
„Na danom objekte bude v ďalšej nadstavbe vybudovaných päť
učební, jeden kabinet a sociálne
zariadenia, ktoré budú slúžiť žiakom školy v ďalšom vzdelávaní.
Chcem upozorniť, že počet žiakov
sa na škole nemení a pohybuje sa
okolo 610 každý školský rok. Práce
na rekonštrukcii prebiehali počas
letných prázdnin, kedy po odkrytí
pôvodnej strechy došlo po dažďoch
k zatečeniu a tým poškodeniu stien
tried, kabinetov, chodieb, a existujúcich sociálnych zariadení. Taktiež došlo z vlhkosti k poškodeniu
nábytkového vybavenia a podláh

dvoch tried, ktoré bude potrebné
vymeniť. Firma, ktorá prevádza
rekonštrukciu na vlastné náklady
škody odstránila – omietky, stierky, maľovanie, tak, aby sme mohli
začiatok školského roka 2017/2018
slávnostne otvoriť. Ostatné poškodenia, ako je nábytok sa spisuje
a po dohode s konateľom firmy
bude na náklady firmy zakúpený
nový. V súčasnosti prebiehajú práce v podkroví, kde sa budujú priečky, elektrické rozvody a vykonávajú vodoinštalatérske práce. Podľa
vyjadrenia konateľa firmy, ktorá rekonštrukciu realizuje, všetky práce
majú byť ukončené do konca októbra 2017.“
K prebiehajúcim prácam na ZŠ
v Dobšinej sa vyjadril aj stavbyvedúci RP Invest s. r. o., pán J. Filčak.
„V priebehu realizácie projektu
v pavilóne A došlo k zmene nosného systému samotnej nadstavby.
Zvislú časť navrhovaného nosného
systému podľa projektovej doku-

mentácie tvorilo obvodové murivo
a stĺpy z pórobetónových tvárnic.
Nový nosný systém je monolitický
železobetónový a tvoria ho stĺpy
a prievlaky. Z toho dôvodu došlo k časovému posunu realizácie
pavilónu A vzhľadom k tomu, že
zhotovenie monolitickej železobetónovej konštrukcie je časovo
a technicky podstatne náročnejšie
než pri pôvodnom riešení. Jedná
sa hlavne o zhotovovanie výstuže
a debnenia predmetných konštrukcií, dobu nadobudnutia únosnosti
konštrukcií a pod. Pôvodná strešná
konštrukcia bola pred realizáciou
nadstavby odstránená. Jednotlivé nosné prvky krovu umiestnil
predchádzajúci zhotoviteľ na železobetónové pätky, ktoré sa nedali
zo statického, ani z konštrukčného
hľadiska použiť pri riešení nadstavby. Taktiež atikové murivo nebolo
zo strany zhotoviteľa zrealizované
v miere postačujúcej na montáž
nového predpokladaného muri-

va a následne strešných väzníkov.
Tieto fakty nebolo možné v rámci
inžinierskej a projektovej prípravy
zistiť. Uvedené skutočnosti viedli
k posunu termínu výstavby. Žiaľ
pri odkrytí takto veľkej strechy
dochádza v prípade silných dažďov
k zatečeniu čím vznikne poškodenie hlavne stien, čo nás veľmi mrzí.
Tieto poškodenia odstraňujeme
a iný poškodený majetok v plnej
výške nahradíme.“
K nadstavbe na Základnej škole
v Dobšinej sme požiadali o vyjadrenie aj primátora mesta Dobšiná,
Jána Slováka „V priebehu realizácie nadstavby pavilónu na základnej škole v Dobšinej došlo k posunu
termínu ukončenia stavby z dôvodov, ktoré sa nedali predpokladať
pri príprave. Po odkrytí strechy nastali nové skutočnosti, ktoré bolo
potrebné riešiť zmenou projektu
a následným zdĺhavejším riešením,
ku ktorému sa odborne vyjadril
zhotoviteľ. Počas odkrytia strešnej
krytiny žiaľ došlo počas búrok k zatečeniu stien čo nás znepokojuje,
pretože steny schnú veľmi pomaly.
Situácia sa určite zlepší začatím vykurovania. Stavba je voči takýmto
mimoriadnym okolnostiam poistená a všetky škody takto spôsobené
znáša zhotoviteľ na svoje náklady.“
Týmto dokončením nadstavby sa
zvýši najmä priestorová kapacita
školy, ktorá už ďalej nebude nútená
svoje triedy umiestňovať v iných
objektoch.
Text & foto: Red. JK

Povedzme si to bez servítky:
dokončenie zo str. 5
v tomto prípade rodičia zlyhávajú
na 99%. Môžeme sa na to nečinne
pozerať, alebo sa to snažiť riešiť.
Na formu takéhoto riešenia, či už
učiť rodičov k zodpovednosti, alebo mládež zodpovednému postoju
k životu a všetkým veciam s tým
súvisiacich únia vyčlenila financie
na komunitné centrá, na rekonštrukcie budov slúžiacich na tento
účel a na ich chod. Mesto odkúpilo
budovu na tento účel a má možnosť
čerpať túto pomoc s 5% dofinancovaním. Investícia je do budovy
v majetku mesta, takže mesto získa. Pýtam sa teda: „Je to zle???“
Je to len ďalší článok behu na dlhé

trate k riešeniu problémov spolunažívania v našom meste.
Projekty terénnej sociálnej práce, rómskych hliadok … Sú to projekty obrovského významu, ktoré
v našom meste fungujú, odhliadnuc od toho, že je to aj možnosť
práce. Títo ľudia dosahujú skvelé
výsledky a hlavne motivujú ľudí
prácou. Obrovský význam majú
pracovné príležitosti, no toto je
téma na ďalší príspevok. Všetko je
to žiaľ práca na dlhšie obdobie, aby
tie výsledky boli veľmi viditeľné,
no ten kto chce, a vie si dať dokopy
všetky súvislosti vidí už aj teraz.
Na záver sa teda pýtam vážení
Dobšinčania, je zle využívať po-

núknutú pomoc v podobe financovania nazvem to z “cudzích“
peňazí (aj keď by sa dalo namietať,
že poniektorí prispievame do tohto
balíka), ktoré nám pomáhajú riešiť
situáciu v meste k lepšej??? Alebo
zavrieme oči a nech si to komunita
rieši sama. Povedzme si otvorene
pravdu, sama to táto komunita nevyrieši nikdy. Ostáva nám teda len
hľadať a používať riešenia, ktoré
majú zmysel a inde fungujú. Nesúhlasím s názorom, že tu vytvárame
podmienky len pre túto komunitu.
Snažíme sa využiť všetky možnosti k prospechu všetkých občanov
mesta, pretože tieto problémy sa
dotýkajú každého Dobšinčana, či

už priamo, alebo nepriamo. Práve
teraz sú takéto možnosti financovania. Samozrejme môžeme to nechať tak ako to bolo, ja budem robiť “mŕtveho chrobáka“, aby som
týmito opatreniami a riešeniami
nestratil voličov, poslanci budú namietať, lebo čo povedia ľudia “zas
len pre cigánov“, až kým neskončí
doba možnosti čerpať takéto účelové financie, pretože táto doba
donekonečna určite tiež nebude.
Potom …, ak budeme chcieť niečo riešiť, budeme to hradiť všetko
z vlastných zdrojov a to určite dobré nebude.
Ján Slovák,
primátor mesta Dobšiná
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Úspechy Spojenej školy
Dobšiná – Nová ul.
MOSTY BEZ BARIÉR
Most je stavba spájajúca brehy
riek alebo údolí, premosťuje cestu, ulicu, ale umožňuje aj ľuďom
stretávať sa. Mosty bez bariér nie
sú stavbou v pravom zmysle slova, je to festival tvorivosti a spolupráce zdravotne znevýhodnených
a zdravých detí, a zároveň akciou

pre široké okolie, pre žiakov, ich
rodičov, obyvateľov nielen z blízkeho regiónu, ale každého, kto sa
chce podieľať na ich stavaní.

Tento rok sa podujatie konalo
už po deviaty raz, opätovne v areáli Strednej odbornej školy J. Majlátha v Pribeníku v okrese Trebišov zúčastnilo sa ho 40 stredných
škôl v pôsobnosti Košického
kraja. Celodenný festival ponúkal
ukážky zručnosti a schopnosti
žiakov a študentov stredných škôl

i špeciálnych škôl bez rozdielu ich
zdravotného stavu a národnosti.
Jedným slovom cieľom bolo vzájomné spoznávanie sa a prezen-

tácia znevýhodnených a zdravých
stredoškolákov.
Spojená škola, Nová 803, Dobšiná sa pravidelne zúčastňuje tejto prezentácie, a dá sa povedať, že
naše výrobky v ničom nezaostávajú za výrobkami iných škôl ani
kvalitou, ani nápaditosťou. Naša
tohtoročná prezentácia s výrobkami na tému SRDCE porotu mimoriadne zaujala a odniesli sme si
prvé miesto v kategórii, čo je pre
nás veľmi pekným umiestnením,
a veríme, že to nie je posledný
úspech.
Mgr. Gabriela Elexová
TATRANSKÍ RYTIERI NA
ŠTRBSKOM PLESE
Spojená škola v Dobšinej má za
sebou aj druhý veľký úspech v ďalšej celoslovenskej súťaži. Zapojili
sme sa do projektu Tatranskí rytieri a dosiahli sme úspech, aký
sme nečakali. Projekt Tatranskí
rytieri je určený pre žiakov základných a stredných škôl. Rytier
Rysko, maskot projektu, pochádza z Vysokých Tatier a ako správny rytier je zodpovedný a chrabrý.
Rozhodol sa, že svoj život zasvätí
vznešenému poslaniu a bude
chrániť krásu našej prírody pre
ďalšie generácie. Nie je to ľahká

úloha, a preto si hľadá kamarátov,
ktorým na prírode záleží tak, ako
jemu. Aby sa stali pravými rytiermi, nestačí to len povedať, ale aj
dokázať svojimi skutkami.
„Chráňme živočíchy a rastliny
na Slovensku“, tak znie heslo celého projektu, ktorý si kladie za
cieľ viesť žiakov k zodpovednému
správaniu sa k prírode a spoznávaniu jej krás a obyvateľov. Žiaci
základných a stredných škôl pomocou výtvarných a umeleckých
diel danú myšlienku posúvajú
ďalej medzi ľudí. Súťaž mala dve
povinné aktivity, prvou bolo vytvorenie umeleckého diela a druhou účasť na Ekohliadke.
Žiaci počas celého školského
roka plnili rôzne environmentálne úlohy a venovali sa pomoci
prírode. Častými vychádzkami
boli vedení k ochrane prírody
a zbierali odpad, ktorý do prírody
nepatrí. Výtvarne aj projektovo sa
škola zapojila do súťaží a snaha
sa nám vyplatila – projekt získal
v celoslovenskej súťaži krásne
2. miesto. Projekt tzv. EKOučebňa, ktorý navrhla Mgr. Pamulová,
bude umiestnený v priestoroch
školského dvora a slávnostne
otvorený už tento mesiac. Súčasťou výhry bol aj dvojdňový výlet,
realizovaný v dňoch 26. až 27. októbra na Štrbskom Plese. Zážitky
boli úžasné. Zúčastnilo sa ho 14
detí a 4 pedagógovia, ktorí zabezpečovali dozor. Deti cestovali autobusom, vlakom, viezli sa lanovkou a navštívili Tatry. Zaujímavé
bolo aj nocovať mimo domu, stretávať výletníkov, prejsť sa okolo
Štrbského plesa, čítať náučné
tabule, z ktorých sa deti naučili
veľa zaujímavostí. Po príchode na
Štrbské pleso mali deti možnosť
vyviesť sa lanovkou na Solisko.
Výhľady boli prekrásne, počasie
nám prialo. Na turistických mapách deti vyhľadávali štíty, plesá
a doliny, informácie o flóre a faune získané počas dňa si zopakovali. Na druhý deň sme sa vybrali
na obhliadku obce Štrbské Pleso.
Stánky plné drobností a darčekových predmetov lákali zvedavé
oči detí, drevené medvede boli
zastávkou na fotenie. Veríme, že
výlet, ktorý deti absolvovali, bol
pre nich veľkým dobrodružstvom
a spoznali niečo nové, pre nich
doteraz nepoznané.
D.Husárová, M.Gorejová
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Jesenná turistika
zaujala všetky
vekové kategórie
K pravidelným podujatiam, ktoré
organizujeme v centre voľného času
patrí aj jesenná turistika. Uskutočnila sa poslednú septembrovú
sobotu. Zúčastnili sa jej deti z na-

šich záujmových útvarov, ich rodičia a svojou účasťou nás potešili aj
členovia Nordic Walking Dobšiná.
Počasie bolo krásne a počas celej
cesty sa mnohí tešili zo zbierania

húb, ktoré našli. Deti sa vybehali
v lese a my, dospelí, sme si užívali
ešte teplé slnečné lúče. Trasa viedla
okolo priehrady cez Flos do Lányiho
Huty a ukončili sme ju v centre voľ-

ného času, kde si všetci pochutnali
na špekáčikoch. Akcia sa nám vydarila a už teraz sa tešíme na ďalšie
spoločné podujatia.
Mgr. Sylvia Tešlárová

Miestny spolok Slovenského Červeného kríža v Dobšinej vyzýva všetkých ľudí, najmä študentov, aby sa do tejto kampane
zapojili darovaním krvi v našej oblasti na najbližšom oddelení
HTO v NsP sv. Barbory v Rožňave každý utorok a piatok.
Darovať krv môže každý vo veku 18 – 60 rokov, ktorý sa cíti
zdravý a váži viac ako 50 kilogramov. Darca by mal prísť na odber najedený a mal by vypiť dostatok tekutín. Je potrebné mať
so sebou občiansky preukaz a kartičku poistenca. Celý proces
darovania krvi trvá od registrácie až po odchod domov približne hodinu a samotný odber len 5 – 15 minút. Ďakujeme, že darovaním svojej krvi prispievate k záchrane životov.
Predsedníctvo MS SČK Dobšiná

Zlatá podkova, zlaté pero, zlatý vlas –
súťaž v prednese slovenskej rozprávky
Pavol Dobšinský – slovenský
spisovateľ, zberateľ ľudovej slovesnosti a rozprávok. Narodil sa
v maličkej obci Slavošovce. Na
jeho počesť sa v Slavošovciach na
jeseň organizuje súťaž v prednese
slovenskej rozprávky pod názvom
Zlatá podkova, zlaté pero, zlatý
vlas. Cieľom súťaže v prednese slovenskej rozprávky je oživiť slovo
v nej zakliate, udržať poslucháča
v pozornosti, odovzdať posolstvo
víťazstva dobra nad zlom a viesť
deti k hlbšiemu poznávaniu slovenskej rozprávky.
V Slavošovciach sa 6. októbra
2017 stretli detskí recitátori. Medzi nimi boli aj žiaci Základnej
školy v Dobšinej. Žiaci boli snaživí, podávali skvelé výkony, takmer
všetkým sa podarilo vtiahnuť nás
do magického sveta rozprávok.
V 1. vekovej kategórii sa s rozpráv-

kami predstavili Peťka Wágnerová
a Terezka Vikartovská. Terezka podala rozprávku presvedčivo, a tak
jej odborná porota udelila krásne
3. miesto. V 2. vekovej kategórii sa
s rozprávkami predstavili Laura
Gonová a Janka Novotná. Naši žiaci – Katka Krivanská (čert), Emmka Brdiarová (dievčatko Atalienka), Janka Liptáková (Maruška),
Karolínka Klementová (poľovník),
Tomáš Gdovin (chlapec Šurienka),
Samko Katrenič (kráľ) spestrili
súťaž a premenili sa na postavičky
z rozprávok od Dobšinského.
Obetaví organizátori nám
okrem súťaže pripravili aj
program. Navštívili sme rodný
dom rozprávkara. Aj záver súťaže
bol teda rozprávkový.
Mgr. Marína Krivanská
Mgr. Milena Gálová

šport

12

október 2017

DOBŠINSKÁ DESIATKA
UŽ PO DEVIATYKRÁT

Už po deviatykrát sa 16. 9. 2017
stretli nadšenci behu a Dobšinskej
desiatky v Lányiho Hute. Tohto
roku boli naše preteky zaradené
do Východoslovenskej veľkej ceny
vytrvalcov, ktorej vyvrcholením je
každoročne Medzinárodný maratón mieru v Košiciach.
Od rána to opäť vyzeralo na
daždivý deň, nakoniec sa počasie
umúdrilo a doprialo pretekárom,
organizátorom ako aj divákom
užiť si toto obľúbené podujatie.
Možnosť otvoriť preteky v tomto
roku dostali opäť nadšenci nordic
walkingu, ktorí si prešli nesúťažne
5 km okruh. Na štart hlavných pretekov sa postavilo spolu 138 bežcov

z rôznych kútov Slovenska, ale aj zo
zahraničia. Veľmi nás teší záujem
bežcov z okolia Dobšinej, kde v kategóriách Majstrovstva okresu Rožňava sme narátali 38 účastníkov. Po
nich si zmeralo sily viac ako 60 detí
v rôznych vekových kategóriách,
ktoré boli ako každý rok odmenené
medailou a zdravým balíčkom. Dôležitou a obľúbenou súčasťou akcie
je aj rodinná štafeta, ktorá spája
generácie.
Po dvoch rokoch podujatie opäť
podporil dnes už tréner Martin Bajčičák – niekoľkonásobný slovenský
olympionik v behu na lyžiach. Aj
napriek ukončeniu aktívnej kariéry
dokázal, že stále má na to, aby pre-

tekal s najlepšími. Za víťazným
Ukrajincom Orestom Babjakom
zaostal iba o necelých 14 sekúnd.
V ženskej kategórii dominovala Katarína Paulínyiová. Táto nedávna
majsterka sveta v behu do vrchu vo
veteránskej kategórii triumfovala
s náskokom viac ako 3 a pol minúty.
Zaujímavý boj sa strhol na trati o post najlepšieho Dobšinčana.
Miro Plichta a Jožko Hudák siahli
až na dno svojich síl. Rozhodovalo
sa na posledných metroch trate, kde
mal nakoniec viac síl Miro Plichta.
Medzi Dobšinčankami bola najrýchlejšia Martina Smreková pred
Katkou Vargovou.
O kultúrny program sa opäť po-

starala hudobná skupina Q plus.
Pozvaní hostia a diváci si mohli užiť
športový, kultúrny ako aj gurmánsky deň až do neskorých večerných
hodín.
Radi by sme vyjadrili poďakovanie partnerovi podujatia mestu
Dobšiná, Mestským lesom Dobšiná, Podniku služieb mesta Dobšiná, poslancovi NR SR Petrovi
Pamulovi, všetkým sponzorom
a podporovateľom a v neposlednej
rade našim organizátorom a divákom, s pomocou ktorých si Dobšinská desiatka každoročne udržiava
vysokú úroveň nielen v bežeckej
obci.
Org. výbor Dobšinskej desiatky

Absolútne poradie muži 2017			 		 Absolútne poradie ženy 2017
1. Babjak Orest		
0:37:47			
		
1. Paulínyová Katarína
0:41:37
2. Bajčičák Martin
0:38:00			
		
2. Hanulová Danka		
0:45:25
3. Dubašák Jozef		
0:38:23			
		
3. Furáková Iveta		
0:48:31
Majstrovstvá okresu Rožňava v krose 2017 muži 			
1. Havjarik Lukáš		
0:40:52			
		
2. Koprivý Lukáš		
0:41:48		
			
3. Plichta Miroslav
0:42:50			
		

Majstrovstvá okresu Rožňava v krose 2017 ženy
1. Smreková Martina
0:51:59
2. Vargová Katarína
0:52:45
3. Pulenová Henrieta
0:55:22

Poďakovanie OZ LK-VE Dobšiná
Občianske združenie LK-VE
Dobšiná, ktorého súčasťou sú
amatérski bežci, Mestský stolnotenisový oddiel Dobšiná a AEROBIC Dobšiná, ďakuje vedeniu
mesta Dobšiná za finančnú do-

táciu poskytnutú v kalendárnom
roku 2017. Finančné prostriedky
boli použité na štartovné pre členov OZ LK-VE Dobšiná, ktorí
mesto Dobšiná reprezentovali na
športových súťažiach nielen na

Slovensku, ale i v zahraničí. Z finančnej dotácie sme pokryli aj
organizovanie bežeckých pretekov BEH V RAJI a DOBŠINSKÁ
DESIATKA. Veríme, že i naďalej
členovia občianskeho združenia

LK-VE Dobšiná budú môcť mesto
reprezentovať v tom najlepšom
svetle.
Členovia OZ
LK-VE Dobšiná

