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mesačník obyvateľov
MESTA DOBŠINÁ

Mesto Dobšiná svojpomocne
likviduje čierne skládky
Nespaľujme: Spaľovanie odpadov
prebieha v spaľovniach odpadov,
alebo v zariadeniach na spoluspaľovanie odpadov. Spaľovanie, podobne ako skládkovanie, nenávratne
ničí suroviny obsiahnuté v odpade.

A je jedno, či ide o spaľovňu odpadov, cementárenskú pec, pyrolýzu
a pod. Navyše ani spálením odpad
nezmizne, redukuje sa len jeho
hmotnosť a vzniká škvára a popolček, ktoré sú z časti nebezpečný

odpad a rovnako končia na skládkach odpadov. Ďalším nechceným
produktom spaľovania sú dioxíny
s rakovinotvornými účinkami, poškodzujú imunitný a nervový systém a pohlavné orgány.

Pomáhajme: Tvorba nelegálnych
skládok zbytočne oberá mesto
o finančné prostriedky, ktoré
musí vynaložiť na ich odstránenie. Rovnako to bolo i v prípade
pokračovanie str. 2

Na cintoríne osadili nové osvetlenie
Obyvatelia mesta Dobšiná a ľudia
zo všetkých kútov Slovenska, ktorí
na našich cintorínoch majú svojich
blízkych, si v stredu 01. novembra
prišli na nich zaspomínať počas
Sviatku všetkých svätých a Pamiatky zosnulých. Plamienky sviečok
bolo v týchto dňoch vidieť z ďaleka
a cintoríny sa pomaly zapĺňali pozostalými.
Hlavný cintorín v Dobšinej práve

počas týchto sviatočných dní prešiel ďalším skvalitnením vo forme
osadenia nových svietidiel. Tie
na niektorých miestach chýbali.
„Údržbu cintorína vykonávame
priebežne, najmä však v dušičkovom období, kedy je na cintorínoch
najviac návštevníkov. Pre lepšiu
prístupnosť sme v týchto dňoch
osadili k už existujúcim sedem nopokračovanie str. 2
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Do zastupiteľstva zasadol
nový poslanec, V. Václavík
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Dňa 09. 10. 2017 prostredníctvom sociálnej siete oznámil
občanom vzdanie sa svojho poslaneckého mandátu Ing. Tomáš
Mišanko (Neka), ktorý získal
v komunálnych voľbách 610
platných hlasov. Do 11 členného
Mestského zastupiteľstva preto
bol dňa 19. 10. 2017 menovaný
pán Vladimír Václavík (Neka),
ktorý bol štvrtým náhradníkom
a v samosprávnych voľbách získal 317 hlasov. Zmeny sa dotkli
aj zloženia Mestskej rady, kde
po potvrdení primátorom mesta

zasadol na miesto Ing. Mišanka
poslanec Juraj Floch (Neka). Ďalšie zmeny nastali u dozorných rád
spoločností Mestské lesy Dobšiná s. r. o. a Podnik služieb mesta
Dobšiná s. r. o., kde Ing. Mišanka
nahradil pán Václavík, keďže členom dozorných rád sa automaticky stáva každý mestský poslanec.
Oslovili sme aj primátora mesta Dobšiná, Jána Slováka, ktorý
zhodnotil: „Spolupráca s Ing.
Tomášom Mišankom bola veľmi
dobrá, hodnotím veľmi vysoko
jeho technickú zdatnosť, rozhľad

v podnikateľskej sfére, nápady na
riešenia, ako aj ľudský prístup.
Preto ma mrzí, že sa vzdal mandátu, no jeho dôvody chápem a sú
adekvátne. Veľmi si vážim, že
k všetkému vždy pristupuje zodpovedne. Na základe nášho osobného rozhovoru naša spolupráca
určite nekončí a Tomáš je ochotný
byť nápomocným mestu aj naďalej. Aj touto cestou mu ďakujem
za doterajšiu spoluprácu v mene
mesta, ako aj v mene svojom.“
Text & foto: Juraj Karika

Dobšiná svojpomocne…
odstránenia pneumatík z dlhoročnej čiernej skládky v oblasti
Pingarty. Mesto Dobšiná v spolupráci so spoločnosťami Mestské lesy Dobšiná, s. r. o., Podnik
služieb mesta Dobšiná s. r. o.
a pracovníkmi verejnoprospešných prác sa dňa 08. novembra
2017 pustili do odstraňovania
tohto druhu odpadu. Nakoľko
ide o pomerne náročný terén,
museli pracovníci VPP pneumatiky najprv zhromaždiť na
dostupnejšom mieste, odkiaľ ich
zamestnanec Mestských lesov,
s. r. o. postupne pomocou navíjacej techniky lesného kolesového
traktora vytiahol na príjazdovú
cestu, kde ich pracovníci Podniku služieb mesta Dobšiná

s. r. o. naložili na nákladné auto.
Výsledkom celej pracovnej akcie bol nielen zdravý a uprataný
priestor, ale i viac ako 150 kusov vytiahnutých pneumatík a 8
kusov 220 litrových plastových
vriec naplnených voľne pohodeným odpadom.
Neskládkujme:
Najhorším
spôsobom
zneškodňovania
odpadov kdekoľvek vo svete je
skládkovanie. Hrozbu predstavuje rôznorodosť odpadov, ktoré
sa v rámci ukladania na skládku
zmiešavajú. Tu nekontrolovane
dochádza k vzniku rôznych reakcií. Tieto negatívne pôsobia
na zdroje vody, pôdy a uvoľnené
plyny prispievajú i ku globálnemu otepľovaniu. Osobitou alter-

natívou skládkovania sú čierne
skládky. Čierne skládky sú roztrúsené po celej krajine ako ukazovateľ vyspelosti našej kultúry.
Výskyt čiernych skládok, bohužiaľ, nie je ojedinelý, ale skôr
štandardný jav aj v extraviláne
nášho mesta, brehov riek, poprípade lesov. Spoločná je však
ich výpovedná hodnota o úrovni
obyvateľstva a ich vzťahu k životnému prostrediu. Dúfame
však, že v dobe dostupnosti k informáciám o rizikách spojených
s vytváraním takýchto skládok
sa zmení aj prístup samotných
obyvateľov vo vzťahu k ich okoliu a prírode.
MsÚ Dobšiná,
Ing. Dana Kuchárová

Na cintoríne osadili nové…
dokončenie zo str. 1
vých svietidiel, ktoré zabezpečia
dostatočné osvetlenie v zhoršených svetelných podmienkach. Taktiež sme kompletne
rekonštruovali kabeláž všetkých

osvetľovacích telies na cintoríne,
pričom sme minuli 800 metrov
tejto kabeláže,“ priblížil konateľ
spoločnosti Podnik služieb mesta
Dobšiná (PSMD), Milan Lukáč,
pričom mestský podnik zrealizo-

val odbornú časť prác, materiálne
projekt zabezpečilo Mesto Dobšiná a veľkou mierou v samotnej
realizácii sa pričinili pracovníci
verejnoprospešných prác.
Text & foto: Juraj Karika

02. 10. 2017 o 13:10 hod. bolo telefonicky nahlásené na MsP z vedenia ZŠ v Dobšinej, že sa
v areáli školy pohybujú hospodárske zvieratá
a všetko spásajú. Hliadka šetrením na mieste
zistila, že majiteľom kôz je 20-ročný chovateľ
zo Zimnej ulice, ktorému sa zvieratá cez
dieru v oplotení dostali do areálu školy, kde
si pochutnávali na zelenine z hriadok, ktoré
si žiaci vypestovali v rámci pestovateľských
prác a čo nezožrali to povyťahovali a tak
zničili celé hriadky. Majiteľovi bola uložená
pokuta a o náhrade škody sa dohodol so
školou.
02. 10. 2017 o 23:40 hod. hliadka MsP počula
hluk na ulici SNP. Po príchode na miesto bolo
zistené, že dvaja mladíci 22-ročný z Novej
a 20-ročný z Hronskej ulice, si cestu domov,
posilnení alkoholom, svoju silu vybíjali
na smetných košoch a stĺpoch verejného
osvetlenia. Kopali do nich obaja svorne,
následkom čoho došlo k skratu a vypadlo
verejné osvetlenie na ulici. Dvom kamarátom
za poškodzovanie verejného zariadenia boli
uložené pokuty a poruchu na osvetlení musel
na druhý deň odstrániť poverený pracovník.
04. 10. 2017 o 15:30 hod. telefonicky oznámil
obyvateľ Jarkovej ulice, že susedov pes
preskočil plot a útočí na nich. Na mieste bolo
zistené, že pes od susedov preskočil oplotenie, kde na ich pozemku začal napádať ich
psa. Keď sa snažili ho dohnať, tak začal útočiť
aj na nich, našťastie k zraneniu nedošlo.
Majiteľke zo Zimnej ulice, za to že si nezabezpečila oplotenie tak, aby pes nevnikal na iné
pozemky a nikoho neohrozoval, bola uložená
bloková pokuta, ktorú zaplatila.
09. 10. 2017 o 08:00 hod. bolo zistené, že
v parku na SNP ulici došlo pravdepodobne
v nočných hodinách k porozhadzovaniu
smetných nádob. Vykonaným šetrením a na
zázname z kamery bolo zistené, že skupinka
mladých ľudí, traja muži a tri mladé ženy si
v ranných hodinách o 02:20 hod. krátili dlhú
chvíľu. Cestou zo zariadenia na SNP ulici na
sídlisko, vo veselej nálade búchali do všetkého, čo mali po ceste, vrátene odstavených
áut a smetných košov. Aktérovi, mladému
22-ročnému z Mníška nad Hnilcom, ktorý si
bol s partiou kamarátov z Dobšinej posedieť
v zariadení, za neprístojné správanie bola
uložená bloková pokuta.
12. 10. 2017 o 17:00 hod. telefonicky oznámila vedúca predajne, že došlo k poškodeniu
sklenenej výplne na zastávke SAD na Jarkovej
ulici. Ako uviedla menovaná hliadke na
mieste, začula rinčanie skla tak vybehla na
ulicu a tam zbadala rozbité sklo na zástavke
pokračovanie str. 3
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Otvorili pneuservis
aj pre nákladné vozidlá
Podnik služieb mesta Dobšiná
(PSMD) na hlavnom dvore svojej
prevádzky sprístupnil pre obyvateľov mesta a okolia novú službu.
Jedná sa o pneuservis, ktorý je
zameraný aj na nákladné vozidlá.
Ten v meste Dobšiná a okolí doteraz chýbal a mnohí majitelia
nákladných áut museli prezutie
a údržbu svojich vozidiel riešiť
v okresnom meste. Ako pre náš
portál povedal konateľ PSMD,
Milan Lukáč, táto nová služba
nechce kradnúť klientov existujúcim pneuservisom, ale prináša
predovšetkým nový produkt, pre
nedostupnosť ktorého sa neraz
skomplikoval život nejedného
majiteľa nákladného vozidla.
„K 31. októbru 2017 oficiálne
otvárame pneuservis, ktorý je
ďalšou činnosťou našej mestskej
spoločnosti. Uplatnenie v pneuservise našli dvaja noví, kvalifikovaní zamestnanci. Nemali sme na
území nášho mesta kde prezúvať
nákladné autá. Samozrejmosťou
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však je, že v našom pneuservise zabezpečujeme prezutie aj
osobných áut. Z bývalej garáže
sme preto svojpomocne upravili
priestory, ktoré vyhovujú všetkým požiadavkám,“ dodal konateľ PSMD, Milan Lukáč.
Podnik služieb mesta Dobšiná
bude mať na sklade zásobu najpoužívanejších pneumatík, aby
ich výmena bola čo najrýchlejšia.
V prípade nutnosti opráv vozidiel
je spoločnosť vybavená aj na tieto účely. Podľa platnej legislatívy

má každý pneuservis plniť tiež
úlohu zberne pneumatík, teda
aj táto služba je dostupná a zaručená. Výdavky na celý projekt
zriadenia pneuservisu mestskou spoločnosťou boli hradené
z vlastných prostriedkov PSMD
a činili približne 20 000 eur. Majitelia vozidiel by sa mali s prezutím poponáhľať. Zrealizovať ho
je najvhodnejšie už keď vonkajšie
teploty klesnú pod 10 stupňov.
Text & foto: Juraj Karika

Dobšiná má zastúpenie
aj v krajskom parlamente
V Dobšinej, tak ako na celom
území Slovenska, sa v sobotu
04. 11. 2017 od 07:00 otvorili volebné miestnosti volieb do VÚC.
V úvode členov volebných komisií privítal primátor mesta, Ján
Slovák, ktorý im zaprial úspech
v ich úlohách a stal sa hneď aj
prvým voličom na území nášho
mesta. O 22-hej hodine sa obe
volebné miestnosti uzavreli
a komisie pristúpili k sčítaniu
odovzdaných hlasov. V našom
volebnom obvode bolo zapísaných 3675 voličov. K volebným
urnám prišlo 579 občanov, čo
predstavuje 15‚79% účasť. Počet
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platných hlasov pre voľby predsedu KSK bolo 520 a pre voľby
do zastupiteľstva KSK 567 hlasov. V Dobšinej sa najviac darilo
týmto piatim kandidátom na
poslancov: Karol Horník (Smer-SD) – 358 hlasov, Eva Mihóková
(Národná koalícia) – 273 hlasov,
Peter Pamula (SNS) – 205 hlasov,
Štefan Bašták (Smer-SD) – 107
hlasov a Martin Gallo (OĽANO,
SAS, KDH, NOVA) – 75 hlasov.
Voľby do VÚC priniesli výsledky aj v tom, kto sa za rožňavský
volebný obvod stal poslancom
a zasadne do krajského parlamentu. Vo volebnom obvode

Rožňava sa uchádzalo spolu 41
kandidátov na poslancov košického vyššieho územného celku.
Voliči si z nich zvolili týchto zástupcov: Attila Anna – NEKA –
3 118 hlasov, Juraj – Nagy –
NEKA – 2 752 hlasov, Pavol
Burdiga – MOST – HÍD – 2 340
hlasov, Štefan Bašták – SMER-SD – 1 886 hlasov a Karol Horník – SMER-SD – 1 733 hlasov.
Predsedom Košického samosprávneho kraja sa stal Rastislav Trnka – (OĽANO), SaS, KDH,
NOVA, ŠANCA s počtom hlasov
59 599.
Juraj Karika

Deje sa niečo zaujímavé vo vašom okolí?

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

a na mieste prichytila maloletú občianku. Vo
veci poškodzovania bolo vykonané šetrenie,
kde bolo zistené, že uvedeného dňa sa pri
zástavke hrali tri maloleté, 10 až 13-ročné
a mladistvá 15-ročná, všetci zo Zimnej ulice,
ktorí po sebe hádzali kamienky a gaštany.
Ako potvrdili ostatné prítomné, napokon ich
10-ročná kamarátka hodila skalku, či gaštan
a zasiahla bočnú stenu zastávky a špeciálne
sklo sa rozsypalo na malé kúsky. Vinníčka
bola prichytená na mieste a ostatné sa rýchlo
rozutekali. Ich rodičia boli o veci vyrozumení,
samozrejme nevedeli ako a kde sa hrajú ich
deti. Vec poškodzovania bola vzhľadom na
vek páchateľky odložená.
15. 10. 2017 o 12:00 hod. pracovníčka
z predajne na námestí telefonicky oznámila,
že v predajni došlo ku krádeži. Na mieste
hliadka zistila maloletú 13-ročnú občianku
z Novej ulice, ktorej nestačili jedna, či dve
tyčinky, ale postupne si ich ukladala do malej
taštičky, ktorú mala prevesenú cez rameno.
Keď predavačka vysypala za prítomnosti
hliadky sladkosti na stôl, tak narátala až
18 kusov rôznych čokoládových tyčiniek,
s ktorými chcela mladá zlodejka len tak odísť
z predajne. Našťastie si ju pritom všimla predavačka a pri odchode ju zastavila a privolala
hliadku. Sladkosti boli vrátené neporušené
do predajne a vo veci boli vyrozumení zákonní zástupcovia maloletej.
19. 10. 2017 o 08:45 hod. pracovník PSMD
pri vykonávaných prácach v areáli chatovej
osady Alweg, zistil, že vchodové dvere do
budovy sú otvorené a keď vošli dovnútra,
tak v objekte objavili mladú dvojicu. Hliadka
na mieste zistila, že sa jedná o mladistvých
16-ročnú a 15-ročného občana zo Zimnej
ulice, ktorí si miesto školy urobili spoločnú
chvíľku pre seba. Vybrali sa do areálu a keď
prišli k budove, na ktorej vraj už boli dvere
otvorené, tak vošli dovnútra, kde ich potom
v jednej z miestnosti objavili pracovníci. Ako
obaja uviedli zariadenie oni nepoškodili, ani
kradnúť vraj nešli, ale čo tam chceli robiť to
neprezradili. Objekt bol hneď zabezpečený.
Michal Gergoš, náčelník MsP Dobšiná

NAVŽDY
NÁS OPUSTILI:
Ema Slivková, 6. 10., vek 83 rokov
Milan Turzák Šprinc‚12. 10., vek 77 rokov
Ing. Ján Egri, 16. 10., vek 57 rokov
František Šmelko, 30. 10., vek 69 rokov
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Mesiac úcty k

Mesto Dobšiná nezabudlo
na svojich jubilujúcich seniorov
V priestoroch obradnej siene historickej radnice
mesta, dnešného Mestského úradu v Dobšinej, sa
v utorok 24. októbra 2017 pri príležitosti mesiaca úcty
k starším zišli jubilujúci seniori. V úvode ich svojím
vystúpením privítali žiaci a pedagógovia zo základnej umeleckej školy a príjemnú atmosféru po celý čas
umocňovali básne a príhovory zamestnancov úradu
a primátora mesta Dobšiná, Jána Slováka.
Na toto milé stretnutie boli pozvaní seniori, ktorí dovŕšili svoje jubileá 65 rokov (55 občanov), 70 rokov (32
občanov), 75 rokov (17 občanov), 80 rokov (12 občanov) 85 rokov (6 občanov), 90 rokov (6 občanov). Životné jubileum 95 rokov oslávili dvaja občania, pani Anna
Ogurčáková a pani Irenka Fedorová. Po programe a zápise do pamätnej knihy a odovzdaní kvetov a darčekov,
o ktoré sa postarali deti z miestneho CVČ a špeciálnej
základnej školy, si prítomní odniesli dobrý pocit z toho,
že mesto na nich nezabúda ani v jeseni života a váži si
ich celoživotnú prácu. Našim seniorom želáme veľa príjemných a šťastne prežitých rokov.

Venovali sme deň
starým rodičom

V rámci realizácie projektu terénnej sociálnej práce v obciach,
sme sa rozhodli pripraviť kultúrny program pre seniorov. V septembri sme začali s deťmi z Komunitného centra v Dobšinej
viesť divadelný krúžok, pod vedením terénnych sociálnych pracovníkov, kde vznikol nápad nacvičiť s deťmi kultúrny program
zo šiestich vstupov. Program sa skladal z príhovoru a recitácie
básničiek venovaným starým rodičom, deti zatancovali tiež spoločenský tanec, polku. Jadrom programu bolo divadelné predstavenie rozprávky,‚Ako dedko ťahal repu“. Záver programu sa niesol v zaspievaní ľudovej piesne a odovzdaní kvetov a pohľadníc,
ktoré deti vyrobili samostatne. Cieľom našej snahy bolo prejaviť
úctu k starším ľudom a spríjemniť im denný pobyt v stacionári.

Starí rodičia sú v živote detí veľkým
prínosom. Prežívame s nimi v detstve
najkrajšie obdobie. Oplývajú veľkou
trpezlivosťou, pochopením a celoživotnými skúsenosťami. Vítajú nás
vždy s otvorenou náručou, úsmevom
na tvári a sladkou odmenou. Pútavo
rozprávajú svoje životné príbehy, so
záľubou nás zasväcujú do ručných
prác a tajov dobrej kuchyne. Deň
starých rodičov sme si pripomenuli
aj v Centre voľného času v Dobšinej.
Prišli k nám aj s vnúčikmi v hojnom
počte a strávili spolu pekné popoludnie. Súťažili v jedení jogurtov, stavaní kociek, navliekaní korálok, spievaní alebo hre na fúrik. Pripravené mali
malé občerstvenie a ceny víťazom
a všetkým zúčastneným.
Deň starých rodičov vznikol z ini-

ciatívy Marian Lucille Herndon
McQuade, matky 15 detí a starej
mamy 40 detí, ktorá začala v roku
1970 kampaň za zavedenie tohto
sviatku. Postupne získavala podporu a po ôsmych rokoch, čiže v roku
1978 bol tento sviatok zoficiálnený.
Dátumy tohto sviatku sa v krajinách
rôznia. Kým Amerika oslavuje v septembri prvú nedeľu, na Slovensku je
to druhá nedeľa v októbri.
Účelom sviatku je podnietiť ľudí,
aby premýšľali o vplyve starých rodičov na ich životy a na spoločnosť.
Deň je príležitosťou ukázať našu
lásku starým rodičom a oni zas majú
možnosť prejaviť svoje city k deťom
a vnúčatám, podať im pomocnú ruku
a podeliť sa s nimi o životné múdrosti.
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starším v Dobšinej
Na znak vďaky a úcty k starším
23. 10. 2017 Komunitné centrum
zorganizovalo komunitnú aktivitu
s kultúrnym programom. Poslaním
Komunitného centra je aj výchova,
vzdelávanie a vštepovanie základných morálnych vlastností, ako je aj
úcta k starým rodičom a spoluobčanom. Deti najlepšie vedia oceniť lásku starých rodičov, ich pohladenie
i účasť na spoločných hrách. Všetci
pozvaní, starí rodičia, rodičia a deti
v Komunitnom centre mesta Dobšiná strávili pekné a veselé popoludnie.
Veríme, že úcta k starším sa stane
prirodzenou súčasťou nášho života
a k tomu sa budeme snažiť viesť deti
a mládež v KC aj počas celého roka.

Tak ako príroda prechádza rôznymi etapami života, tak aj ľudský
život sa začína bezstarostným detstvom, kedy si ešte neuvedomujeme
problémy a úskalia života. Ďalej je
tu zrelý vek, kedy sme na vrchole
svojich síl, zakladáme si rodiny, venujeme sa deťom, práci a rôznym
záľubám. Riešime rôzne životné
problémy. A nakoniec je tu tretia
etapa nášho života a to je staroba.
Prichádza nenápadne a pomaly.
Nedá sa jej vyhnúť. Neznamená to
však koniec života. Mnohí seniori sa
v dôsledku rôznych bolestí prestanú
hýbať a tým aj obmedzia kontakty

Z TVORBY DETÍ
ZŠ PRE STARÝCH
RODIČOV

Starí rodičia

Moji starí rodičia
nikdy zábavu nezničia.
Chodíme s nimi na výlety
a robíme šarapaty.
Majú farmu velikú,
ale nežijú v prepychu.
Naša babka s dedkom
robia pre nás všetko.
Darčeky nám dávajú,
aj sa s nami zahrajú.
Veľké šťastie máme,
že babku a dedka máme.
Michaela Berkyová

s okolím. Vyvoláva to u nich depresie
a smútok. Staroba sa však dá prežiť
aj inak. O tom svedčia rôzne aktivity
našich seniorov v oblasti športu, kultúry a vzdelávania. Venujú sa športu,
zúčastňujú sa rôznych športových
hier a súťažení, venujú sa turistike,
poznávajú rôzne zákutia našej vlasti. V oblasti kultúry sú to podujatia,
kde sa prezentujú vystúpeniami
v prednese básní, hovoreného slova,
humorných vystúpení, ako aj v speve. Navštevujú kurzy ručných prác,
práce s počítačom a pracujú s internetom. Mnohí navštevujú univerzitu
tretieho veku.

Pomaly a nenápadne je tu aj jeseň. Jeseň je nádherným ročným
obdobím, prichádza po teplých slnečných dňoch, ktoré dôchodcovia
tak milujú. Prichádza aj mesiac október, označovaný ako mesiac úcty
k starším. Ako každý rok jednota
dôchodcov pripravila pre svojich
členov slávnostnú členskú schôdzu.
V programe nás pozdravili deti z detského folklórneho súboru Gemerčatá a ženský spevácky súbor, ktorý
založili členky Jednoty dôchodcov
Slovenska.
Pozdravili nás predstavitelia
mesta a mestských lesov, ktorí toto
podujatie sponzorovali. Patrí im za
to úprimné poďakovanie. V tento
slávnostný deň však nezabúdame
ani na členov, ktorí už nie sú medzi
nami i na tých, ktorí pre vysoký vek
a rôzne zdravotné problémy nemôžu chodiť medzi nás. Zároveň sme
zablahoželali členom, ktorí počas
kalendárneho roka oslávili svoje
významné životné jubileum. Všetkým seniorom sme popriali zdravie,
šťastie, nech ešte dlho rozdávajú
teplo, pokoj, lásku a múdrosť svojim
blízkym.
Aj žiaci ZŠ v Dobšinej sa
pod vedením pani učiteliek
R. Molčanovej, A. Brondošovej, M. Krivanskej rozhodli
napísať báseň a ňou vyjadriť
úctu a úprimné poďakovanie
starým rodičom za ich prácu,
či slová povzbudenia. Žiaci
tak svojimi prácami vzdali
úctu k tým, ktorí sa každý deň
vzdávali radostí, ktoré im život ponúkal, aby ich urobili

Babka, dedko a ja

Moja babka má veľké srdiečko,
usmieva sa na mňa ako slniečko.
Preto ju mám veľmi rada,
lebo je to moja druhá mama.
Môj dedko má silné rúčky,
v lese preskočil veľké bučky.
Opravujem, hrám sa s dedkom,
pijem s ním čaj s medom.
Katarína Krivanská

Babka a dedko

Moja babka a môj dedko,
už mám od nich skoro všetko.
Každý darček od nich mám,
veľkú radosť z toho mám.
Stále niečo pre mňa majú,
nad všetkým sa usmievajú.
Ja a moja babka,
pečieme my – je to sranda.
S mojím dedkom futbal hrám,
Na dedka sa usmievam.
Moja babka a môj dedko,
ľúbia ma nadovšetko.
Janka Liptáková
a Karolína Klementová
šťastnými. Je to vzácne, keď
sa niekto dožije vyššieho veku
a prežije pekný život. Je vzácne, keď si bohatstvo múdrosti
a skúsenosti, ktoré majú naši
starí rodičia vážime a učíme
sa od nich. Aj naši žiaci si uvedomujú, že v babke a dedkovi
majú poklad. A dokázali to dať
aj na papier v podobe tu uverejnených veršov.

Dvojstranu pripravili autori: Redakcia DN, Anna Novotná,
Ing. Mária Rybárová, ZŠ Dobšiná, TSP Dobšiná, KC Dobšiná
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Tatranskí rytieri zrealizovali
tri víťazné projekty, jeden v Dobšinej

V rámci celoslovenského, environmentálneho projektu Tatranskí rytieri sa na prvých troch
víťazných miestach, v kategórii
realizovateľný projekt, umiestnili
školy ZŠ Rejdová, ŠZŠ Dobšiná
a ZŠ Rakovec nad Ondavou. Víťazné školy si svoju výhru užili na
triednom výlete v Tatrách a okrem
toho sa ich projektové plány z pa-

piera, v týchto mesiacoch, aj reálne vybudovali. Na realizáciách
projektov spoločne pracovali zamestnanci škôl, žiaci, dobrovoľníci so spoločnosti Tatry mountain
resorts, a. s., ktorí sú zároveň aj
partnerom projektu.
Minulý týždeň v piatok prebehla posledná realizácia projektu v Špeciálnej základnej škole,

Dobšiná. Na ich školskom dvore
vznikla jedinečná Eko učebňa,
ktorá bude slúžiť ako motivačná
učebná pomôcka pre rôzne školské predmety. „Na vytvorení Eko
učebne sme pracovali od rána.
Na školskom dvore pribudli nové
učebné prvky, ako napríklad veľké drevené figúrky na vzdelávacie
Človeče nehnevaj sa!, drevená hra,

ktorá obsahuje názvy a obrázky
zvierat, informačné tabule, puzzle
hra, pracovný stôl, reliéfna mapa
Dobšinej s prírodných materiálov,
pracovné listy, robil sa brezový
plot, ako aj experimentálne nádoby pre sezónu jar 2018,“ priblížila
Mgr. M. Pamulová, Špeciálna základná škola, Dobšiná.
Tlačový okruh

Evanjelický cirkevný zbor ukončil
dva projekty, pripravuje sa na nový
Áno, priatelia. Dalo by sa povedať, že slovo „projekt“ v poslednom
čase takpovediac zľudovelo. Už
žiaci na školách si vytvárajú rôzne
projekty. Je to akási príprava, keď
neskôr vstúpia do sveta dospelých.
Aj v svete dospelých sa totiž mnohé
veci dejú a realizujú vďaka projektom. Tie najprv treba vymyslieť,
zareagovať na výzvu, pripraviť ich,
napísať a potom čakať, či prejdú,
či budú úspešné. A keď sú úspešné, následne ich treba zrealizovať.
Takto sa podarilo dva projekty
zrealizovať aj na pôde nášho evanjelického cirkevného zboru. Prvý
projekt bol rozložený na viacero
etáp a realizoval sa okolo troch rokov. Bola to generálna oprava kráľovského hudobného nástroja – organu. Dobšiná disponuje skutočne
krásnym organom – čo sa dispozície (22 registrov) aj vzhľadu týka.
Organárska viedenská značka Carl
Hesse pritom nie je v našom prostredí rozšírená. Máme radosť, že
sa tento projekt stal skutočnosťou
a veríme, že organ bude opäť dlho
a bezproblémovo slúžiť svojmu
účelu. Tento projekt bol zrealizovaný v prevažnej miere zo zbierok
evanjelických veriacich v Dob-

šinej (teda z vlastných zdrojov).
Sponzorsky nám však pomohli
aj Mestské Lesy Dobšiná a tiež
mesto Dobšiná, za čo im srdečne
ďakujeme. Áno, chcelo by to teraz
nejaký koncert, ktorý by ukázal, čo
všetko sa na tomto organe dá zahrať. Nakoľko sa však ochladzuje
a teplota klesá aj v samotnom chráme, s koncertom pravdepodobne
počkáme až do budúceho roka, keď
teplota bude opäť priaznivá. Celková oprava organu bola vyčíslená na
cca 10.000 EUR.
Druhý projekt sa realizoval
v mesiaci október. Jednalo sa o výmenu strešnej krytiny na bočných
krídlach nášho kostola zo západ-

nej strany. Túto prácu bolo možné
zrealizovať vďaka projektu Ministerstva kultúry SR „Obnov si svoj
dom“. Popri týchto prácach boli na
určitých častiach chrámu vymenené ríny a posilnené niektoré časti
drevenej strešnej konštrukcie.
Celú záležitosť zrealizovala firma
Ing. Miloslava Gála. Chceme sa
týmto poďakovať aj pani Ing. Eve
Šmelkovej, vedúcej Pamiatkového
úradu v Rožňave za nezištnú pomoc pri príprave projektu.
Popri spomenutých projektoch
sa priebežne pripravuje aj nový
projekt. V ňom sa už chceme zamerať na vonkajšok kostola, konkrétne na opravu veže – oprava

kamenárskych častí, balkónov
a omietok. S najväčšou pravdepodobnosťou budú práce opäť rozvrhnuté na viacero etáp, nakoľko
zrealizovať to všetko naraz nie je,
žiaľ, v našich finančných možnostiach. Uvedomujeme si, že je nemálo tých, ktorí sa nad exteriérom
kostola pohoršujú. Áno, je nám
všetkým známe, že s tým treba niečo robiť. Len nedá sa robiť všetko
naraz. Našou prioritou bolo ukončiť opravu interiéru, čo sa nám aj
s Božou pomocou podarilo. To
neznamená, že by sa tam už nijaká
robota nenašla, ale nateraz je to ok.
Takže berieme to tak, priatelia, že
náš chrám je v tejto chvíli akousi
učebnicou toho, ako by sme mali
hľadieť aj na ľudí. Nepohoršovať sa
nad ich zovňajškom, ale skutočnú
krásu hľadať predovšetkým v ich
vnútri. Veríme však, že evanjelický chrám, ktorý je nádherným architektonickým dielom, postupne
dostane aj nový šat zvonku. Pomoc
či dobrá rada každého z vás je pri
zachovaní vzácneho dedičstva po
našich otcoch vítaná.
Mgr. Rado Gdovin,
ev. farár – administrátor seniora
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Záchrana som ja – realizácia projektu ZŠ
Projekt Záchrana som ja prináša defibrilátory na základné školy
prostredníctvom Falck neziskovej
organizácie, ktorá bola založená
v roku 2011. Na začiatku jej vzniku stála jednoduchá myšlienka.
Pustiť sa do niečoho, čo má trvalú
hodnotu, prináša úžitok mnohým
ľuďom, smeruje k deťom ako novej
generácii, a tým je investíciou do
budúcnosti pre celú spoločnosť.
Hľadať cestu, ktorá má napriek
svojej jednoduchosti hlboký význam a skrýva v sebe veľký dar –

darovať život druhýkrát a chrániť
ho. Od svojho vzniku projekt zameriava svoje aktivity najmä na
vzdelávanie detí v oblasti prvej pomoci. Jej cieľom je, aby všetky deti
na Slovensku vedeli podať prvú
pomoc. Súťaž bola určená pre
triedne kolektívy žiakov 1. stupňa
všetkých typov základných škôl na
území Slovenska.
Naša škola, ako aj iné po celom
Slovensku, sa zapojila do tohto
atraktívneho projektu s cieľom
vyhrať. Žiaci 1.C, 2.A a 4.A. pod

vedením svojich triednych učiteliek Štefánie Zahoranskej, Jany
Oravcovej a Zuzany Lefflerovej
vytvorili krásne práce.
Naši žiaci napísali pútavé príbehy. Písali o tom, ako niekomu
pomohli a ako sa ocitli v nebezpečnej situácii. K prácam priložili
aj nádherné ilustrácie. Kamaráti
z FALCK-u našli odvážnych školákov – našich druhákov. Žiaci
2.A triedy obsadili 12 miesto
a získali pre školu nádhernú cenu:
ukážky prvej pomoci pre celý prvý

stupeň ZŠ, kurz prvej pomoci pre
pedagógov a automatický externý
defibrilátor.
Je to zázračný prístroj. Prečo je
zázračný? Jednoducho preto, že
vie zachrániť život. Tešíme sa, že
aj naši malí záchranári – školáci,
budú vedieť pracovať so zázračným prístrojom. Veď práve defibrilátor môže pomôcť pri ohrození
života. Sme radi, že aj naši žiaci
budú vedieť poskytnúť prvú pomoc.
Text & foto: Mgr. Jana Oravcová

Netradičná výučba fyziky Týždeň zdravej výživy

Fyzika je veda o poznávaní prírody. V každom z nás, a v deťoch zvlášť je
zvedavosť jednou z najprirodzenejších vlastností. Košický STEELPARK
tieto dva atribúty skombinoval do príjemnej zábavno-vzdelávacej atrakcie,
kam sme našich žiakov primy, sekundy, tercie a kvarty zobrali na jeden celý
vyučovací deň, aby sa mohli zabávať trochu netradične- fyzikálnymi experimentami a technológiami strojárenskej výroby. Aktivity v steelparku sú pre
žiakov motivačné, inšpiratívne, rozvíjajú vedomosti získané v škole, ukazujú nové technológie, zviditeľňujú fyziku v bežnom živote.
Text & foto: Mgr. Alica Kortišová

16. október je vyhlásený za
Svetový deň zdravej výživy.
Je to deň, ktorý nám má pripomenúť, že život každého
človeka je jedinečný, neopakovateľný a nenahraditeľný.
Preto by si ho mal každý z nás
dostatočne vážiť a starať sa
oň. Jednou z najdôležitejších vecí k dobrému a dlhému životu je zdravá výživa.
V každom veku je vyvážená
strava veľmi dôležitá. Potrebný je dostatok vitamínov
a minerálov. To, že zdravie
nie je ľahostajné ani žiakom
našej školy, nás presvedčili
oni sami počas Týždňa zdravej výživy. Celý týždeň od
16. 10. 2017 do 20. 10. 2017
sa niesol v našej škole v duchu zdravej výživy.
V pondelok si PEER skupi-

na pripravila rozhlasovú reláciu o zdravej výžive. V utorok si žiaci školy doniesli čo
najzdravšiu desiatu- jabĺčka,
hrušky, cereálie, jogurty
a iné zdravé dobroty. Zároveň
v utorok a v stredu prebiehali
v triedach aktivity o zdravej
strave, ktoré si pripravili žiaci PEER skupiny: Timea Ádámová, Vanesa Bodnárová,
Tamara Kašparová, Martin
Ovšonka, Barbora Plutová
a Katarína Šmelková. Počas
celého týždňa žiaci s triednymi učiteľmi a vyučujúcimi
výtvarnej výchovy pripravovali postery na túto tému.
V piatok sa práce pozberali
a vystavili sa v jedálni školy.
Mgr. Andrea Brondošová
a žiaci PEER skupiny

Exkurzia študentov SOŠ v múzeu
Všetci vieme, že Rožňava je bývalé banícke mesto, no málokto si
v dnešnej uponáhľanej dobe nájde
čas prelúskať jeho tajné zákutia.
Veľa mladých ľudí dejepis a história nebaví. Chápem to, hovorím
z vlastnej skúsenosti, no pred pár
rokmi sa môj pohľad na históriu
zmenil. Dnes som vďačná za exkurziu v baníckom múzeu, ktorú som
absolvovala so svojimi spolužiakmi
v rámci školskej akcie. Banícke múzeum v Rožňave prešlo rekonštrukciou a v úplne novučičkej budove
sme mali možnosť vidieť staručké
úžitkové vozidlá, ktoré kedysi slúžili na prepravu ťažkých nákladov.
Pätnásť tonový parný valec, ktorý
je zároveň tretím najstarším na svete sa v roku 2015 vrátil do Rožňavy
po 16-nástich rokoch z Bratislavy, kde bol vypožičaný. Jeho, o nič

menší parťák, prvý parný automobil Sentinel značky Škoda tiež patrí
k baníckym unikátom, na ktoré
môžu byť v Rožňave hrdí. V rámci
exkurzie sme mohli vidieť aj ďalšie
banícke automobily, ktoré však boli
iba na fotografiách.
Najväčší zážitok sme mali asi
z návštevy banského pracoviska,
ktoré bolo síce malé, ale vierohodne napodobené. Do malej,‚bane“,

v ktorej sa ťažila železná ruda, zlato a striebro sme však vchádzali
iba v malých skupinkách, pretože
priestory boli stiesnené. Sprievodca, ktorý sa nám po celý čas venoval
a viedol pútavý výklad, v závere tejto expozície nás povozil na krátkej
trati v malom čiernom vláčiku, ktorým kedysi chlapov vozili na svoje
pracoviská.
Potom nasledovala prírodoved-

ná expozícia, ktorá obsahovala
tisícku hornín a kameňov hlavne
z Gemera – Slovenského Rudohoria. Milovníci zvierat si mohli
pozrieť lesnú zver aj takú, ktorú
v našom okolí len tak nevidieť.
Najväčšiu a asi najstaršiu expozíciu sme si nechali na koniec, pod
jednou strechou sme mohli vidieť
6000 exponátov z rôzneho obdobia
a tematiky od historického nábytku cez náradie a textílie, kroje až
po zbrane, ktoré kedysi používali
i naši vojaci.
Z určitosťou viem povedať, že
Rožňava a okolie má veľkú banícku históriou, pestrý národopis
a prekrásnu prírodu. A všetko je to
sústredené na jednom mieste, a to
v baníckom múzeu v Rožňave.
Danka Kontuľová,
SOŠ Dobšiná, IV.A
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Malí výtvarníci vymenili ateliér za prírodu

Posledné októbrové dni žiaci ZUŠ Dobšiná strávili pri práci v plenéri. Ideálne počasie a nádherné prírodné scenérie priam vyzývali
k tvorbe. Malí výtvarníci tak opustili ateliér a vydali sa hľadať do neďalekej prírody čo najzaujímavejšie farebné inšpirácie. Niektorých
zaujali farebné celky, iných detaily priamo v školskej záhrade. Pomocou suchého a mastného pastelu tak v posledné dni babieho leta
vzniklo množstvo zaujímavých prác. Žiaci si takýto spôsob tvorby
veľmi užili, čo sa odrazilo aj na prácach, do ktorých naplno vniesli
širokú škálu jesenných farieb.
Mgr. Art. Anna Hutníková

Mesto Dobšiná a redakcia Dobšinských novín
vyhlasujú 11. ročník súťaže

„VIANOČNÉ INŠPIRÁCIE“
- o najkrajšiu vianočnú výzdobu
Súťažné kategórie:
I.
Rodinné domy
II.
Výklady (budovy miestnych prevádzok, škôl, inštitúcií)
Podmienky súťaže:
V oboch kategóriách musí byť výzdoba inštalovaná od
6. 12. 2017, počas celých sviatkov. Hodnotiť sa bude nápaditosť,
použitý materiál, vhodnosť výzdoby k priestorovým možnostiam.
Výzdobu bude hodnotiť komisia, ktorá vyberie (miestnou obhliadkou) víťazné práce.

