Zo zasadnutia mestského zastupiteľstva

Na Mestskom zastupiteľstve v Rimavskej Sobote, ktoré sa konalo v utorok 7. februára
2017, informoval primátor mesta medzi inými aj o kauze okolo cien energií na Slovensku, ale aj o ušetrených prevádzkových nákladoch na dvoch materských školách, ktoré
vykuruje mesto a nie spoločnosť STEFE s. r. o...
Viac informácií zo zasadnutia MsZ nájdete na 4. strane.
-red-

Sedemstotisícová úspora mesta
- historická udalosť !

Rozhovor s JUDr. Jozefom Šimkom o pozitívnych premenách Rimavskej
Soboty vám prinášame na 2. a 3. strane.

Rakúsky veľvyslanec
navštívil Rimavskú Sobotu

Dňa 15. februára navštívil Rimavskú Sobotu veľvyslanec Rakúska na Slovensku
Helfried Carl. Sprevádzal ho obchodný
radca Christian Kügerl. Na Radnici ich v
popoludňajších hodinách privítalo vedenie
mesta.
Veľvyslanec navštívil naše mesto v rámci
svojho trojdňového výjazdu po Slovensku.
Na východnom Slovensku navštívil Prešov,
Bardejov, Medzilaborce, Michalovce a Čiernu
nad Tisou. Prezrel si viaceré rakúske podniky

a zároveň aj pozoruhodné kultúrne pamiatky
v daných regiónoch. Helfried Carl ako dôvod
svojej návštevy uviedol, že nie je veľvyslancom len pre Bratislavu, ale pre celé Slovensko. Rimavskú Sobotu navštívil po prvýkrát.
Primátor mesta JUDr. J. Šimko veľvyslanca
oboznámil so sociálno- ekonomickou situáciou okresu, s mierou nezamestnanosti a s
ďalšími problémami, s ktorými mesto i región
zápasia. Zároveň ho informoval aj o rozvojových aktivitách, ktoré v meste od jeho nástupu do funkcie primátora prebiehajú. V rámci
diskusie sa dotkli viacerých tém, medzi nimi
aj problematiky narastajúceho extrémizmu na
Slovensku a vo svete, a tiež významu a dôležitosti revolučných udalostí v Novembri
89. Veľvyslanec ocenil snahu vedenia mesta
o zveľaďovanie a skvalitňovanie podmienok
pre tunajších obyvateľov aj napriek množstvu
nepriaznivých faktorov, ktoré život v regióne
ovplyvňujú.
-av-

Na margo
uplynulých dní
Nebolo mojím úmyslom
zaoberať sa v tejto rubrike
hodnotením mestských novín, ktoré sa prednedávnom
objavilo z dielne Transparency International Slovakia /TIS/. Venujeme sa
tejto téme na inom mieste,
ale vzhľadom na hystériu,
ktorú niektoré miestne média okolo tohto „objavu sveta“ rozprúdili, ma
nenechali chladným.
Začnime s tým, že kto bol vlastne hodnotiteľom mestských novín. TIS je mimovládna organizácia, ktorá občas niekde niečo prevetrá,
ale nič nedovedie do konca. Už dávnejšie napríklad hlboko mlčia ohľadom svojich odhalení na ministerstve zahraničných vecí, hoci lieta vo vzduchu pár miliónov eur . Problém je v
tom, že nikto nič nevie o pozadí financovania
tejto mimovládky, ktorá má už svoje problémy
aj s vládou V. Orbána v Maďarsku, kvôli údajnému prepojeniu na Sorosove peniaze...
Za väčší problém považujem, že TIS svoje
hodnotenie mestských novín odflákala a uvádza nepravdivé, no najmä nepreverené údaje,
o ktorých sa zmieňujeme v článku na inom
mieste. Niet pochýb o tom, že mali svojich
šepkárov aj z nášho blízkeho okolia, ktorí sa
snažia mestské noviny neustále spochybňovať.
Ale o tom, že existuje internetové médium,
ktoré ani nepustí na svoju stránku primátora
mesta, aby tam zverejnil svoj komentár, alebo
iné média šikovne zamlčujú úspešné aktivity
mesta, sa už vôbec nehovorí.
Dalo by sa poukázať na mnoho iných čudných
praktík istých médií, no my upozorňovať TIS
na zaujatosť, prípadne jednostranné informácie z ich strany nebudeme. K ničomu to totiž
nevedie a minimálne z kolegiality sa to nerobí.
Nedá mi však nepoložiť si otázku, pre koho
sú Gemerské zvesti a Gömöri Hírlap najmenej
prínosné noviny? Neverím totiž, že to vedia
posúdiť v Bratislave, do centrály spoločnosti
posadené brigádničky, ktoré si nedali ani na
tom záležať, aby si hodnotenie jednotlivých
novín po sebe prečítali. Aspoň by si neprotirečili, keď v jednej vete súčasne píšu, že sa
venuje menej priestoru radnici a vzápätí konštatujú, že noviny propagujú vedenie radnice
abnormálne často...
Pre nás je dôležitejšie, aby deväťtisíc domácností, ktoré noviny dostávajú, bolo včas a objektívne informovaných o pulzovaní života
v ich meste. A pritom dvere redakcie sú otvorené pre každého...
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Sedemstotisícová úspora mesta - historická udalosť !
Každá revolúcia má svojich víťazov
i porazených.
Nežná revolúcia z 89. roku
nie je výnimkou, keď načala proces
delenia spoločnosti – na
bohaté a chudobné regióny, na miliardárov a
bezdomovcov. V porevolučnom
majetkovom prevrate naša Rimavská Sobota ťahala za kratší
koniec rozvojového povrazu. Ponovembrové vlády nám neboli naklonené ani priateľsky, ani pozitívne a predali takmer všetky naše
závody väčšinou zahraničným
„investorom.“ Zinkasované peniaze neotočili späť do nášho regiónu
(napr. na obnovu infraštruktúry).
Tu sa začína naše nešťastie i bezvýchodisková situácia v podobe
najvyššej miery nezamestnanosti
v SR i v nepriaznivom demografickom vývoji.
Napriek týmto konštatovaniam
vidíme, že sa naše mesto postupne
obnovuje, stáva sa zo dňa na deň
krajším a funkčnejším.
Pán primátor, myslíte si, že v úvode konštatované názory sú pravdivé alebo snáď zveličené?
Určite nie sú prehnané, sú tvrdo a pravdivo povedané. Bohužiaľ,
minulosť už nezmeníme. Ale aby
naši občania lepšie pochopili genézu
vývoja našej spoločnosti, pokúsim
sa vysvetliť, akú „diferencovanú“
politiku uplatňuje súčasná vládna
koalícia voči mestám a regiónom
ako Gemer-Malohont a Rimavská
Sobota. Súčasná stredo-pravo-ľavá
vláda si do svojho programového
vyhlásenia napísala, že svojou politikou bude vyrovnávať regionálne
rozdiely. Ale ako vidíme a najmä zažívame, vyrovnáva ich tak, že do vyspelých regiónov sprostredkúva zahraničných investorov, protekčným
firmám dáva miliónové dotácie a v
zaostávajúcich regiónoch organizuje výjazdové zasadnutia, aby vraj na
„tvári miesta“ zistila skutočný stav.
Tak tomu bolo aj v uplynulom roku.
Za veľkej propagandy spriaznených
médií vláda usporiadala 12 výjazdových zasadnutí, medzi nimi 24. júna
2016 aj v našom meste. Na tomto
zasadnutí sa hovorilo o akčnom
pláne rozvoja okresu, o vzdelávaní,
o životnom prostredí, o stredných
a malých podnikateľoch a snáď i o
počasí. Hovorilo sa o všetkom možnom, len nie o konkrétnej pomoci
okresu. Predseda vlády po ukončení
zasadnutia na tlačovej konferencii
vyhlásil, že do okresu „napumpujú“
kopu eur a tak majú ambície vytvoriť až 2 000 pracovných miest ?!

Aká je však skutočnosť? Vo vládnom
uznesení č. 254 z tohto zasadnutia
uložili úlohy ministrovi dopravy
na zrekonštruovanie prístreškov na
niektorých železničných staniciach
na trati Jesenské – Tisovec a tiež na
zrekonštruovanie vykurovania výpravnej budovy v Tisovci, atď.
Čiže ministerstvo bude riešiť banálne úlohy, ktoré zo zákona sú povinné riešiť prevádzkovatelia týchto
objektov! Je to smiešne a smutné
zároveň. V ďalšom bode tohto
uznesenia je uložené tomu istému
ministrovi pokračovať v príprave
spracovania projektovej dokumentácie rýchlostnej cesty R2 na úsekoch
Lovinobaňa – Figa po etapách s termínom do 30. júna 2019. Pre lepšie
pochopenie, ako našu rýchlostnú
cestu nechcú riešiť uvediem, že vo
vládnom uznesení č. 804 z 26. septembra 2007, čiže pred 10-timi rokmi (!?) bolo uložené ministrovi pôst
a telekomunikácií v bode C2 citujem „realizovať výstavbu rýchlostnej komunikácie R2 v úseku Zvolen – Košice – Šaca do 31.12.2012.
Z týchto protichodných vládnych
uznesení vyplýva, že čo malo byť
postavené do konca roku 2012, toho
projekty bude treba vypracovať do
30.6.2019. Čisté Kocúrkovo. Ako
vidieť, tieto uznesenia nie sú hodnoverné a slúžia ako medový motúz na
ukľudnenie verejnej mienky.

Postavme si otázku, že aký význam majú takéto výjazdové zasadnutia? Podľa mňa žiadny, slúžia
len a len na propagandistické účely.
V obchodnej sfére takéto praktiky
nazývajú marketingový ťah, v straníckej politike je to podvod na voličoch!
Mohol by som uviesť mnoho
príkladov, ako vláda pomáha regiónom na Považí, na Liptove, na západnom Slovensku, teda tam, kde
chýbajú pracovné sily a miera nezamestnanosti je na úrovni EÚ. Keď
musia zdôvodňovať, prečo nám nepomáhajú, tak vyťahujú ošúchaný
a nepravdivý argument, že nemáte
kvalifikované pracovné sily. To
nie je pravda, pretože v okrese je 9
stredných škôl, z ktorých každoročne vychádzajú stovky absolventov.
Niektorí z nich študujú na VŠ, ďalší
idú pracovať do vyspelejších regiónov Slovenska. Mnohí opúšťajú republiku a určitá časť u nás doma sa
bezperspektívne zaraďuje do marginalizovaných skupín. Samozrejme,
tým sa zhoršuje demografické zloženie obyvateľstva. Potom vláda konštatuje tieto smutné skutočnosti ako
hotovú vec a týmto stavom častokrát
zdôvodňuje odsúvanie výstavby potrebných technických infraštruktúr.
A tak sa to točí dookola. Z Gemera – Malohontu sa pomaly stáva rezervácia, pričom v minulosti stovky

Súhlasím, ale pri každej príležitosti treba opakovať skutočný stav,
ktorý je nepriaznivý. Vláda má v
médiách prevahu, má prostriedky,
ako nám má nahovoriť, že sa máme
dobre, že sa znižuje nezamestnanosť, že rastie zamestnanosť, rastú
mzdy, ako nás rešpektujú vo svete
a pod. Skutočnosť je však taká, že
rastie územná ekonomická a sociálna nerovnováha, že sa rôzne delikty zametávajú „pod koberec“. Toto
všetko najmä mladý ľudia cítia a
vyjadrujú svoju nespokojnosť, zatiaľ napr. aj neúčasťou vo voľbách.
Rodia sa rôzne formy extrémizmu
a vládne špičky sa nestačia čudovať, kde sa berie a prečo narastá.
Stačí pritom oprášiť vedomosti zo
strednej školy a prídeme na starú
pravdu, že sociálna nerovnosť plodí
extrémizmus a sociálne nepokoje.
Tento nebezpečný jav zodpovední
politici ignorujú a zrejme sa spamätajú len vtedy, keď už bude neskoro,
keď už nebudú vládnuť. Ľuďom už
nebude stačiť nahovárať rečičky o
narastajúcom blahobyte a neriešiť
podozrenie z korupcie na najvyšších miestach. Ak nebudú konať v
prospech väčšiny, treba sa pokúsiť
zmeniť to, samozrejme v súlade s
platnými zákonmi.
Neprezradím veľké tajomstvo,
keď poviem, že s kompetentnými
ľuďmi pripravujeme založenie takej
strany, ktorá bude doslova hovorkyňou marginalizovaných regiónov
Slovenska. Budeme adresne kritizovať, budeme poukazovať na také
skutočnosti, ktoré súčasná vládna
moc zamlčiava. Nebudeme však
len kritizovať. Chceme vypracovať
vyvážený program pre rozvoj podobných regiónov ako je ten náš,
budeme hľadať cestu von zo začarovaného kruhu neúspechov. Budeme
otvorení a bezprostrední, budeme
trvať na systematičnosti politiky.
Chceme otvoriť možnosti zapojiť sa
do politiky aj pre mladých ľudí, aby
trendy novovzniknutej strany boli
po všetkých stránkach vyvážené.

Už dávno som pochopil slová bývalého ministra Počiatka (Smer SD),
ktorý povedal, že R2 nie je prioritou
vlády a nebude hotová skôr ako v
roku 2040.
Vo vládnom uznesení z vlaňajška sa v neurčitku hovorí o určitých
dotáciách, ale len všeobecne, neadresne. Podstatné je, že naše mesto
nedostalo ani cent, že podľa názoru
vedenia MsÚ výjazdové zasadnutie
nám v ničom nepomohlo a bolo len
a len povinnou propagandistickou
jazdou súčasnej vlády. Na tlačovej
konferencii som chcel tlmočiť svoj
názor, ako i názor občanov, avšak
moju účasť na tejto konferencii znemožnili. Toto je spôsob otvoreného,
demokratického vládnutia v podaní
súčasnej koalície na čele so Smerom.

rokov patril medzi najvyspelejšie
regióny Uhorska a potom Československa. Ale toto je už stará známa
pesnička, ktorú ale treba spievať,
aby sme nezabudli, ako to všetko
beží v náš neprospech, aby sme pri
ďalších voľbách nezabudli spočítať
plusy a mínusy súčasného vládnutia.

Niektorí opoziční politici tvrdia,
že vláda neuplatňuje rovnaký meter ani voči tzv. menej rozvinutým
regiónom a že zavádza aj v otázkach úprav nových cien energií.
Ako to vidíte z pohľadu nášho
mesta?
Áno, aj v rámci výjazdových zasadnutí vláda uplatňuje protekčnú
politiku. Napr. z mediálnych informácií vieme, že v Kežmarku pred
defledolympiádou rozkradli peniaze, ktoré boli určené na dokončenie
zimného štadióna. Pri tamojšom
výjazdovom zasadnutí sa predseda
vlády zahral na Mikuláša a poskytol
im 3 mil. eur, aby ZŠ mohli dokončiť. Toto je školský príklad nesystematičnosti a mal by byť zapísaný do
učebníc politológie i kriminalistiky.

Určite máte aj mnohé ďalšie informácie, ktoré potvrdzujú Vašu
pravdu a poukazujú na dôvody
nášho ekonomického zaostávania
a nepriaznivého demografického
stavu a vývoja. Napokon môžeme
tieto skutočnosti analyzovať aj v
nastávajúcich týždňoch a mesiacoch a snáď hľadať aj východiská
na zastavenie úpadku a naštartovanie rozvoja.

Gemerské zvesti
Tam, kde spoločenské peniaze rozkradli a dovolili rozkradnúť, tí boli
podporení, my sme nič nerozkradli,
tak sme nedostali žiadnu dotáciu.
Podľa môjho názoru by sa mali
všetky peniaze vo forme dotácií
rozdávať podľa schválených pravidiel systematicky a transparentne.
Vládna rezerva by mala byť skutočnou rezervou nie na rozdávanie, ale
pre prípady katastrof a živelných
pohrôm.
Problém nových cien energií
je naozaj skutočný problém najmä pre ekonomicky slabšie vrstvy
obyvateľstva. Smeráci obsypali
Slovensko billboardmi, na ktorých predseda Vlády SR a predseda Smeru hlása, že „Držíme
ceny energií“ a že „Priniesli sme
zahraničné investície.“ Aká je
však skutočnosť? Ceny energií sú
dvojzložkové, v rámci ktorých sa,
zjednodušene povedané, platí za
samotnú komoditu (vodu, plyn a
el. energiu), a tiež v rámci pevnej
sadzby za merače, ističe a pod.
Všeobecne možno konštatovať,
že mierne klesajú ceny komodít a
drasticky sa zvyšujú pevné sadzby
a tak ľudia budú platiť viac ako doteraz. Nechcem ísť do podrobností,
uvediem jeden príklad za všetky.
V prípade kúrenárskych sadzieb pre
domácnosti boli poplatky 5,- až 8,eur a po novom sú 11,- až 40,- eur
za mesiac. To znamená, že pre tých,
ktorí kúria plynom sa pevná sadzba
zvýši za jeden rok o 72,- resp. 384,eur. Pri vode a elektrine je to podobné, lebo budeme platiť omnoho
viac za ističe, potrubie a vodomer.
Napr. za byty, garáže a chaty platili občania doteraz za pevné sadzby
24,- eur, po novom zaplatia 122,eur. Občania budú iste nespokojní
a vláda sa vyhovorí na Úrad pre reguláciu sieťových odvetví. Pravda
je však taká, že vláda svojou hospodárskou politikou ukracuje našich občanov a priamo i nepriamo
nahráva zahraničným investorom,
ktorí sú majiteľmi resp. spolumajiteľmi obchodov s energiami.
Tie druhé billboardy, na ktorých
predseda Smeru a Vlády SR hlása,
že priniesol nové investície, mali
vyložiť v ich obľúbených regiónoch a nie v marginalizovaných
hladových dolinách.
Je začiatok roka, pokúsme sa
naladiť optimistickejšie. Doteraz
sme konštatovali, že Vláda SR k
nám nie je ústretová, že nedôsledne plní svoj vlastný program v
regionálnom vyrovnávaní. Myslím si, že tieto skutočnosti chápe
a vidí väčšina našich obyvateľov.
Z rozprávania s respondentmi
však vyplýva aj to, že napriek
tomu naše mesto rastie do krásy,
že sú kvalitnejšie mestské komunikácie, vyrastajú nové športové
a rekreačné objekty, upravujú sa
mestské námestia a parky. Mnohí
naši občania cez tieto skutočnosti
vidia „svetlo na konci tunela.“
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Určite sa nemýlite. V uplynulom
roku sme vyasfaltovali desiatky
ulíc, opravili a vystavali kilometre
chodníkov (Okružná ul., Cintorínska ul., hlavný chodník cez Mestskú záhradu, nový osvetlený chodník za tzv. hojdacím mostom, atď.),
dokončili sme detský bazén na Kurinci. Komplexne sme zrekonštruovali Školskú a Rožňavskú ulicu,
predĺžili sme cyklistickú cestu až
k Bille, postavili sme nové parkoviská pre stovky áut, po 30- tich
rokoch sme zrekonštruovali Daxnerovo námestie, Kolkáreň, atď.
Je toho chvalabohu veľa, ale my
chceme ešte viac, lebo naši občania
si to zaslúžia. Zahájili sme generálnu rekonštrukciu Nám. M. Tompu
a Mestskej záhrady, pripravili sme
potrebné podklady na výstavbu
kruhového objazdu pri Pošte. Chystáme aj ďalšie prekvapenie. Napĺňa
ma radosťou i hrdosťou, že občania
si všímajú tieto veci a že s vďakou
kvitujú tieto skutočnosti. Okrem
našich občanov si premeny nášho
mesta všímajú aj zo susedných regiónov i ľudia z médií.
Vymenovali Ste množstvo stavieb, ktoré ste v uplynulom roku
realizovali či už v rámci údržby,
rekonštrukcie alebo nových investícií. Všetky boli potrebné,
lebo prispievajú k skvalitneniu
nášho každodenného života. Medzi inými ste spomenuli Mestskú
záhradu, ktorá rezonuje vo verejnej mienke. Ľudia sú zvedaví
a tešia sa na nové oddychové a
rekreačné možnosti.
Mestská záhrada má bohatú
minulosť a tradíciu. Podľa dostupných informácií bola zriadená na
prelome 19. a 20. storočia a slúžila
niekoľkým generáciám soboťanov
na zábavu, šport a oddych. Ponúkala klzisko, tenisové kurty, plaváreň, vaňové kúpele, malé javisko na
vystupovanie súborov, reštauráciu.
Organizovali sa tam zábavy, majálesy, kultúrne podujatia, športové
súťaže, učili sa tam študenti pred
maturitami, stretávali sa zaľúbené páry, atď. Od roku 1989 sa už
neorganizujú prvomájové oslavy
a všeličo sa zmenilo aj v Mestskej
záhrade – väčšinou k horšiemu. Začiatkom 90-tych rokov bola vtedy
ešte Záhrada 1. mája. „zrekonštruovaná“. V rámci toho boli vytrhané
kríky, ktoré tvorili živý plot ôsmym
uličkám od stredu. Bolo vyrúbaných niekoľko stromov, bola postavená akási nefunkčná drevená konštrukcia v strede prvej časti parku
a boli osadené nepodarené obrubníky. Nové lampy a lavičky boli také
nekvalitné, že ich neprispôsobiví
občania poškodili a zničili. A táto
rekonštrukcia stála mestskú kasu
niekoľko miliónov korún!!!
Toto je krátka história vzostupu a
pádu našej storočnej Mestskej záhrady.
Aké sú zámery s Mestskou záhradou v roku 2017?

Mestská záhrada, ako sme
ju doteraz poznali, pozostávala z
dvoch častí. Prvá časť s rozlohou
cca. 2,5 ha bola ohraničená budovou RISA, plotom od hlavnej
cesty, potokom (Malá Rimava)
a príjazdovou cestou smerom na
štadión. Druhá časť tiež cca. 2,5
ha od tenisových kurtov smerom
k amfiteátru oproti benzínovému
čerpadlu. Teraz chceme začleniť do
areálu Mestskej záhrady aj plážové
kúpalisko, kde zrušíme plot a vytvoríme jeden kompaktný celok o
rozlohe 8 hektárov. Naša záhrada
bude oplotená novým masívnym
a elegantným plotom od hlavnej
cesty. Cestičky v nej budú vydláždené zámkovou dlažbou, obnovené lavičky a osvetlenie, obnovíme
zeleň, postavíme nové oblúkové
mosty, ktoré spoja bývalú druhú
časť záhrady s plážovým kúpaliskom. V prvej časti postavíme
krásny drevený altánok a pred ním
osadíme lavičky, aby prípadné koncerty a trebárs malé divadelné vystúpenia školákov mohli pohodlne
sledovať aj diváci. Medzi altánkom
a potokom postavíme moderné detské ihrisko. Postavíme a vyznačíme
500 m a 1 km cyklisticko – bežecko
– korčuliarsku dráhu, vo vyčistenom koryte bude tiecť potok, atď.
Vchody budú 24 hodín monitorované, park bude pravidelne udržiavaný a uvažujeme zriadiť aj malý
zverinec, nasadiť labute na plážové kúpalisko a chystáme aj ďalšie
príjemné prekvapenie. Mestská záhrada bude slúžiť všetkým generáciám, kde budú mnohé možnosti na
kultúru, šport a v jednej časti bude
aj oázou ticha, rozjímania. Som
presvedčený, že na našu zväčšenú,
obnovenú a zmodernizovanú Mestskú záhradu budeme pyšní všetci
občania Rimavskej Soboty.
Človeku sa ani nechce veriť,
čo všetko sa v uplynulom roku
urobilo a čo všetko chystáte aj v
tomto roku. Predsa sa na chvíľu
vráťme ešte k roku 2016. Veľa
sa postavilo a zrekonštruovalo.
Ktoré z vymenovaných stavieb
by Ste vyzdvihli ako najprestížnejšie, najkvalitnejšie, možno
nadčasové?
A koľko ich mám podľa uvedených kritérií za minulý rok hodnotiť ?
Dajme tomu top tri.
V poriadku, ale predtým si dovolím poznamenať, že všetky rozpracované a dokončené akcie sú
kvalitné a účelné, sú potrebné. Ich
realizácia sa zrodila predovšetkým na základe môjho volebného
programu, volebných programov
jednotlivých poslancov MsZ, ale i
na základe pripomienok našich občanov a samozrejme v rámci našich
finančných možností. Ťažko mi je
určovať len top tri, ale ak trváte,
nech sa páči:
1. Detský bazén na Kurinci

Podľa názoru širokej verejnosti i
podľa odborníkov na cestovný ruch
tento bazén patrí jednoznačne medzi absolútnu špičku takých zariadení na Slovensku.
2. Spojovací dvojchodník medzi
Daxnerovým a Hlavným námestím
Chodník pozdvihol úroveň samotného jadra mesta a nejeden architekt a urbanista sa vyjadril, že táto
stavba svojou funkčnosťou, kvalitou a estetikou spĺňa aj kritériá veľkomestského bulvárneho chodníka.
3. Kolkáreň
Z ruín sme vyčarili špičkové športové zariadenie, ktoré podľa hodnotenia vedenia Slovenského kolkárskeho zväzu i podľa najlepších
podbrezovských kolkárov (niekoľkonásobní víťazi ligy majstrov) je
spôsobilá na medzinárodné i medzištátne zápasy.
Pán primátor, myslím si, že nielen
od masmédií a rôznych odborníkov, ale najmä od občanov Vám
patrí obrovská vďaka za skvalitňovanie a skrášľovanie podmienok na žitie v Rimavskej Sobote.
Naše mesto zažíva historické premeny, rastie do funkčnosti a krásy. Mnohých občanov zaujíma aj
to, odkiaľ beriete prostriedky na
takýto rozsah?
Veľmi rád to vysvetlím. Diverzifikovali sme našu úverovú politiku,
prísne dbáme na dodržanie vysúťaženého rozpočtu jednotlivých akcií,
robíme vo vlastnej réžii a omnoho
lacnejšie mnohé činnosti, dennodenne osobne kontrolujem množstvo a kvalitu dodávateľmi odvedených prác. Jednoducho povedané,
zo štyroch úverov sme urobili jeden, len s 0,67 % úrokom, čím sme
ušetrili státisíce eur. Zamestnávame
ľudí z nášho regiónu, ktorí pracujú
kvalitne a lacnejšie ako „ cezpoľní“
a je reálnejšia možnosť na kontrolu a prípadné reklamácie. Najviac
peňazí sme ušetrili pri likvidácii
TKO, ktorá nás v minulosti stála
zbytočne veľa peňazí. Ešte jednoduchšie povedané, pri nakladaní s
fin. prostriedkami používame zdravý sedliacky rozum, každé euro
otočíme niekoľkokrát, kým ho vydáme. Žiadny zázrak. Máme radi
naše mesto a so zdrojmi nakladáme
ako v usporiadanej a múdrej rodine.
Práve vďaka tejto zdravej a sedliackej ekonomickej politike dnes
môžem s hrdosťou povedať a vyhlásiť, že po zverejnení záverečného účtu, bude mesto vykazovať
vyše 700 tisíc eurovú úsporu, čo sa
v histórii nášho mesta ešte nestalo !
A ešte na záver Vám chcem povedať jednu poznámku. My tie naše
tri top akcie v tomto a budúcom
roku ešte určite prekonáme.
Ďakujem za rozhovor.
-red-
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Zo zasadnutia mestského zastupiteľstva

Počet žiadostí o sociálnu
pomoc stúpa

Aj tieto informácie odzneli na
Mestskom zastupiteľstve, ktoré
sa konalo 7. februára v budove
bývalého Župného domu. Odzneli v rámci Informatívnej správy o
plnení Komunitného plánu sociálnych služieb mesta Rimavská Sobota na obdobie rokov 2015-2020.
Spracovala a predložila ju PhDr.
A. Kecskemétyová, vedúca Odboru sociálnych vecí a kultúry Mestského úradu. Plán je zameraný na
6 cieľových skupín /deti a mládež,
seniori, zdravotne ťažko postihnutí občania, Rómovia a ďalší/, na 9
prioritných oblastí a má stanovených 15 cieľov.
Poslanec JUDr. Š. Baláž, ktorý je
aj predsedom Komisie sociálnych
vecí, rodiny a rómskej problematiky, sa mestu poďakoval za
kvalitné poskytovanie sociálnych
služieb. Vysoko hodnotí aj spoluprácu medzi mestom a VÚC a
medzi mestom a neverejnými poskytovateľmi sociálnych služieb,
aj na základe odozvy od klientov.
Keďže počet žiadostí o poskytnutie
sociálnej pomoci neustále stúpa,
vyjadril sa, že v danej oblasti bude
potrebné počítať aj s navýšením
financií v rozpočte mesta. Podotkol, že je potrebné riešiť platové
ohodnotenie opatrovateliek, keďže dostávajú len o niečo viac než
minimálnu mzdu, no vykonávajú
náročnú a prospešnú prácu. Ing.
I. Hazucha poukázal na fakt, že
Nocľaháreň v meste nie je dostatočne využívaná. Vyjadril názor aj

na otázku riešenia problémov marginalizovaných sociálnych skupín
a miery efektivity sociálnej pomoci, ktorá sa im poskytuje. „Ide na to
veľa financií, ale kvalitatívny efekt
nevidím,“ podotkol a zároveň požiadal o vypracovanie výstupov, či
a akým spôsobom k zmene vôbec
dochádza. Poslanec Mgr. V. Vaš
na to zareagoval: „Vy (SMER-SD)
ste pri moci, urobte tie zmeny.“
Poslanec Ing. Z. Bán informoval o
tom, že Reformovaná kresťanská
cirkev v Rimavskej Sobote plánuje
zahájiť a rozšíriť možnosti poskytovania opatrovateľskej služby pre
občanov mesta. Opätovne odznela
aj potreba zriadenia ďalšieho Domova dôchodcov a domova sociálnych služieb v meste.

Tri petície a 14 sťažností
Hlavný kontrolór mesta Ing. L.
Šťavina sa v II. polroku 2016 zaoberal 3 petíciami: Petíciou na
prešetrenie nadmernej hlučnosti
v lokalite Rožňavská ulica v Rimavskej Sobote, Petíciou za vyasfaltovanie prístupovej cesty k
bytovému domu na Ulici Rožňavskej, k niektorým ďalším bytovým
domom a ku garážam, na vyasfaltovanie už existujúceho parkoviska
medzi bytovým domom a cestou,
smerujúcou do Rimavských Janoviec, Petíciou za vybudovanie parkovacích miest na Ul. Hatvaniho.
Zaoberal sa aj 14 sťažnosťami, medzi nimi napr. na výrub stromov, na
rušenie nočného kľudu hostincom
Lipa, na kosenie a poškodzovanie
majetku, na obťažovanie okolia
spaľovaním, na odvoz komunálneho odpadu na Ul. Novomeské-

ho a na Ul. Vansovej, a ďalšími.
Viacerí poslanci zdôraznili, že
občania majú možnosť okrem napísania sťažnosti či podania petície participovať na správe vecí
verejných aj prácou vo výboroch
mestských častí a v odborných komisiách. Vedenie mesta aj poslanci
občanov vyzvali, aby sa na ovplyvňovaní verejných vecí podieľali
aktívnejšie.

Z Interpelácií...

Miesto pre
vás...
Rubrika „Miesto pre vás...“
bude počas piatich nasledujúcich čísel prázdna, pokiaľ ju
nevyužijú poslanci mestského
zastupiteľstva alebo občania
mesta na zverejňovanie svojich príspevkov.

Ing. Z. Bán poukázal na negatívny vplyv premnožených holubov
v meste a na potrebu zníženia ich
počtu. Primátor mesta sa vyjadril,
že daná situácia sa bude riešiť odchytom holubov v spolupráci s odborníkom J. Kanátom.
Mgr. V. Vaš informoval o nebezpečnom úseku Žánovskej cesty,
ktorým je potrebné sa zaoberať.
Ďalej informoval, že v bývalom
internáte na Ul. Školskej prespávajú bezdomovci. Vážnym problémom je aj množstvo autovrakov na
sídlisku Západ, s ŠPZ i bez nich,
ku ktorým sa nikto nehlási. Podľa
vyjadrenia vedenia mesta sa tento
problém bude musieť riešiť vypracovaním Všeobecne záväzného
nariadenia.
Poslanci PaedDr. J. Sojka a Ing.
I. Hazucha poukázali na stále sa
opakujúci problém, týkajúci sa
majiteľov psov, ktorí nepoužívajú
sáčky, určené pre psie exkrementy.
Podľa vyjadrenia primátora mesta
to taktiež bude potrebné „ošetriť“
Všeobecne záväzným nariadením.
-av-

K hodnoteniu mestských novín
„Až tri štvrtiny mestských novín
sú skôr propagandou“ – píše vo
svojom hodnotení Transparency
International Slovakia /TIS/, ktorá
zaradila náš mestský dvojtýždenník
medzi „najmenej prínosné“. V
hodnotení vyčíta údajne čisto pozitívnu propagáciu mesta, anonymitu
článkov, poskytnutie priestoru pre
kritické a polemické názory, ale aj
to, že sa na stránkach novín často
riešia otázky župy.
Nemienim sa na tomto mieste zaoberať so samotným hodnotením,
ktoré je zo strany TIS mierne povedané neprofesionálne. Stačí sa
pozrieť len na hodnotenie novín,
ktoré vychádzajú v Rimavskej Sobote, vo Fiľakove, v Humennom či
v Dunajskej Strede. Všade je uvedené úplne rovnaké hodnotenie s
nasledovným textom: „prináša iba
oficiálny názor politického vede-

nia, diskusia úplne chýba, venuje
menej priestoru činnosti radnice,
väčšina obsahu je o iných záležitostiach a propaguje vedenie
radnice abnormálne často.“ Tak
keď venujeme menej priestoru
činnosti radnice, ako môžeme
propagovať vedenie radnice abnormálne „často.“
Je to náhoda, alebo to len svedčí o
amaterizme hodnotiacich ?
O tom, že sa naše noviny samotnej
župe venovali len vo dvoch článkoch, je škoda aj hovoriť. Predsa
občania by mali mať informáciu aj
o tom, ak ide o predaj nemocničného pavilónu v Rimavskej Sobote,
alebo sa plánuje výstavba kruhového objazdu v meste. Aj napriek
tomu, že obe témy sú úzko spojené
s Banskobystrickým samosprávnym krajom a jeho župan nie je niekomu po vôli.

O málo profesionálnom prístupe
hodnotiacich svedčia aj ďalšie skutočnosti, ale my sa skôr pýtame, čo
sa skrýva pod pojmom najmenej
prínosné. Pre koho by mali byť noviny prínosné ? Myslíme si, že pre
našich občanov, ktorým poskytujeme informácie o dianí v meste.
No a čo je najdôležitejšie, nikto
nemôže obviniť Gemerské zvesti a
Gömöri Hírlap, že by nedali priestor
pre kritické a polemické názory. Od
začiatku vydávania mestských novín sme nabádali poslancov, aby
využili možnosť na zverejňovanie
svojich názorov a postrehov, no
záujem neprejavili. Nikdy sa ale
nestalo, že by redakcia odmietla
uverejniť článok poslanca, ba ani
žiadneho občana mesta. Smutné je
však, že tí, ktorí hodnotenie pripravili, ani sa neunúvali kontaktovať
sa s vedením mesta či redakcie a

preveriť skutočný stav.
Redakcia má záujem aj naďalej
pravdivo informovať občanov mesta a všetkých čitateľov mestského
dvojtýždenníka. No súčasne považuje za svoju povinnosť nezamlčať
neustále stúpajúcu aktivitu vedenia
mesta i mestského úradu, či sa to
niekomu páči alebo nie. Zároveň
však aj naďalej vyzýva každého,
kto má záujem na stránkach našich
novín neanonymne prejaviť svoj
názor, aby tak učinil. Vytvárame
za tým účelom novú rubriku pod
názvom „Miesto pre Vás“, ktorá
v prípade, že nebude poslancami
mestského zastupiteľstva, občanmi
alebo čitateľmi využitá na prezentovanie svojich názorov, ostane
prázdna.
JUDr. Štefan Szántó
prednosta MsÚ

Gemerské zvesti

Rimavská Sobota má záujem
o športovú halu
ihrisko pre iné športy ( basketbal, pozemný hokej, hádzaná,
tenis a iné).

Mesto Rimavská Sobota prejavilo záujem o spoluprácu so Slovenským zväzom
ľadového hokeja v oblasti
rozvoja športovej infraštruktúry a podalo žiadosť o
vybudovanie objektu športovej haly, ktorá umožní viacúčelové využitie pre šport,
zábavu a iné využitie voľného
času.

Zámerom žiadosti je vybudovanie športovej haly s ihriskom
o rozmeroch 20 x 40 metrov
s celoročnou prevádzkou a
rozšíriť tak aktivity mládeže.
V zimných mesiacoch má hala
slúžiť pre potreby korčuľovania a hokeja, kým v letných
obdobiach jednoduchým rozpustením ľadovej plochy je
možné vytvoriť z hracej plochy

Hala je navrhnutá tak, že v
letných mesiacoch je možné
vypustením časti fasády prepojiť interiér s exteriérom. Presvetlenie haly je riešené kombináciou umelého osvetlenia
a presklených plôch vo fasáde
haly.
Viacúčelovú športovú halu
navrhujeme
postaviť
na
pozemku mesta na Športovej
ulici, v blízkosti futbalového
štadióna.
Ak nás Slovenský hokejový
zväz zaradí do zoznamu miest,
v ktorých mieni podporovať
výstavbu haly, prinesieme pre
verejnosť podrobné informácie.		
JUDr. Štefan Szántó

SÚŤAŽ PRE ŠKOLY - OD MATERSKÝCH
AŽ PO STREDNÉ: ProEnviro
Slovenská agentúra životného prostredia, oddelenie
environmentálnej výchovy a
vzdelávania v Banskej Bystrici, vyhlasuje XII. ročník
súťaže o najlepší environmentálny projekt organizovaný školou - ProEnviro.
Súťaž je určená pre:
- materské školy
- základné školy
- stredné školy
Do súťaže môžu školy prihlásiť projekty zamerané na zodpovedný a aktívny prístup k
životnému prostrediu, ako aj
na spoluprácu pri ochrane a
tvorbe životného prostredia na
miestnej a regionálnej úrovni,
trvalo udržateľný rozvoj, envi-

ronmentálnu výchovu a ochranu prírodného a kultúrneho
dedičstva. Špeciálne ocenenie
organizátori pripravili pre projekt zameraný na šetrenie energií v škole.
Do súťaže môžu školy prihlásiť environmentálne projekty,
ktorých trvanie je minimálne
1 mesiac a boli zrealizované a
ukončené do 30. 6.2017 (vrátane).
Projekt nesmie byť starší ako
tri roky a každá škola môže do
súťaže prihlásiť maximálne 3
projekty.
Uzávierka prijímania prihlasovacích formulárov: do
30.6.2017
Odborná porota následne na

základe hodnotiacich kritérií
udelí prihláseným projektom
body a v každej súťažnej kategórii materské, základné i
stredné školy bude udelená
jedna hlavná cena.
Víťazné školy a ich projekty
budú odprezentované v odborno-náučnom časopise Enviromagazín, na Festivale environmentálnych výučbových
programov ŠIŠKA 2017 a v
ďalších printových a elektronických médiách.
Viac info na stránke: www.
sazp.sk, alebo v kancelárii
Agentúry pre rozvoj Gemeratel.: 0948 001 086.
Agentúra pre rozvoj Gemera

Online tlmočník
Komunikácia s nepočujúcimi
občanmi už viac nemusí byť náročná a stresujúca. Na Slovensku
existuje bezplatná služba Online
tlmočník, ktorá pomáha nepočujúcim napríklad pri riešení náležitostí
na úradoch. Služba vznikla vďaka
Nadačnému fondu Telekom pri
Nadácii Pontis, ktorý už 14 rokov
pomáha nepočujúcim skvalitňovať

ich každodenný život.
Online tlmočník funguje cez Skype a na spojenie sa s
reálnym tlmočníkom stačí mať počítač, tablet alebo
smartfón s webkamerou. Služba je dostupná v pondelok, stredu a piatok od 8:00 do 20:00 hod.
Bližšie informácie o tom, ako používať Online tlmočníka nájdete na: www.onlinetlmocnik.sk.
Juraj Récky,
manažér Nadačného fondu Telekom
pri Nadácii Pontis
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Ponáhľajte sa
pomaly

Krajské riaditeľstvo Policajného zboru v Banskej Bystrici sa
opätovne obracia na občanov
s upozornením „ponáhľajte sa
domov radšej pomaly.“
V Banskobystrickom kraji z pohľadu dopravnej nehodovosti
možno január 2017 považovať
za tragický. Až 7 osôb (prevažne
vodičov) sa už nevrátilo domov k
svojim blízkym, pretože ich život
vyhasol následkom dopravnej nehody.
Vodiči, zamyslite sa preto:
• Dodržiavate maximálnu povolenú rýchlosť?
• Prispôsobujete jazdu svojim
schopnostiam, stavu a povahe vozovky?
• Nepožívate pred jazdou alebo
počas jazdy alkoholické nápoje?
Ani príležitostne?
• Neriskujete pri predbiehaní?
Neprehľadné úseky sú najrizikovejšie.
• Používate bezpečnostné pásy?
• Telefonujete za volantom? Ak
áno, používate súpravu handsfree
(„voľné ruky“)?
• Nepreceňujete niekedy svoje
schopnosti?
• Spomalíte, keď na vozovke vidíte pohybovať sa chodcov a cyklistov?
• Správate sa na ceste zodpovedne
a ohľaduplne?
Zamyslite sa nad svojím správaním v cestnej premávke, pretože
len zodpovedným prístupom a
dodržiavaním dopravných predpisov môžete predísť vážnym dopravných nehodám a vrátiť sa v
bezpečí domov.
Nezabúdajte, Váš život a zdravie
je to najcennejšie, čo máte.
KR PZ Banská Bystrica
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Zisťovanie
o financiách
a spotrebe
domácností
2017

www.rimavskasobota.sk

Základné školy otvoria svoje brány...
ZŠ Š. M. Daxnera
•
prezrieť si školu a priestory, ktoré ponúkame našim žiakom
•
porozprávať sa s pedagógmi, ktorí ochotne a radi odpovedia na Vaše otázky.

Vážení rodičia budúcich prvákov,
pozývame Vás na DEŇ OTVORENÝCH DVERÍ v Základnej škole
Š. M. Daxnera, ktorý sa bude konať vo štvrtok 9. marca 2017 od
7,45 do 11,30 hod. a popoludní od
13,00 hod. do 14,30 hod.
Národná banka Slovenska v spolupráci so Štatistickým úradom SR
uskutočňuje na Slovensku Zisťovanie o financiách a spotrebe domácností 2017, ktoré je súčasťou európskeho projektu HFCS (Household
Finance and Consumption Survey).

Budete mať možnosť:

Projekt je koordinovaný Európskou
centrálnou bankou a zúčastňujú sa na
ňom všetky krajiny eurozóny. Jeho
cieľom je získať spoľahlivé údaje o súčasnej ekonomickej situácii
domácností v eurozóne. Výsledky
zisťovania umožnia získať dôležitý
pohľad na ekonomické správanie sa
rozličných typov domácností, čím sa
stanú cenným prínosom v mnohých
hospodársko-politických oblastiach
eurosystému. Pre rok 2017 bolo do
zisťovania vybraných viac ako 400
obcí, medzi nimi aj mesto Rimavská
Sobota.

V Základnej škole P. Dobšinského sa Deň otvorených dverí
uskutočnil 8. februára 2017.

Zisťovanie sa uskutoční v mesiacoch február až apríl 2017.
V tomto období vybrané domácnosti v meste navštívi zamestnanec ŠÚ
SR poverený funkciou opytovateľa,
ktorý je povinný preukázať so služobným preukazom zamestnanca ŠÚ
SR a oficiálnym listom podpísaným
guvernérom NBS a predsedom ŠÚ
SR. Všetky informácie, ktoré v rámci tohto zisťovania domácnosti poskytnú, budú spracované anonymne
a využijú sa výhradne pre štatistické
a vedecké účely nekomerčného charakteru. So všetkými odpoveďami na
otázky bude narábané ako s citlivými údajmi v súlade so zákonom č.
123/2013 Z. z. o ochrane osobných
údajov. a o zmene a doplnení niektorých zákonov, ako aj s európskou
legislatívou o dôvernosti osobných
údajov.
Ing. Zlata Jakubovie, CSc.,
Generálna riaditeľka
Štatistický úrad SR

•
zúčastniť sa vyučovacieho procesu v ktorejkoľvek triede

Príďte a vytvorte si o nás vlastný
názor.
Tešíme sa na Vás!
Vážení rodičia budúcich prvákov,
pozývame Vás na slávnostný zápis
do 1. ročníka, ktorý sa uskutoční
v pondelok 3. apríla 2017 od 14.00
do 16.00 hod. v budove Základnej
školy Š. M. Daxnera.

Ponúkame:
• atraktívny školský vzdelávací
program
• vyučovanie cudzích jazykov od
1. ročníka
• vyučovanie informatiky od 2. ročníka
• vyučovanie pohybovej prípravy
zameranej na plávanie, športové a
loptové hry v 3, 5 a 6. ročníku,
• kvalitné a zážitkové vyučovanie
pod vedením kvalifikovaných pedagógov
• využívanie moderných technológií vo vyučovacom procese
• širokú ponuku záujmových útvarov
• pestrú činnosť školského klubu
detí.

ZŠ P. Dobšinského

Zápis do 1. ročníka
Termín slávnostného
zápisu:
3. apríl 2017 (pondelok)
od 14.00 - do 16.30 hod.
pre deti, ktoré dovŕšia vek
6 rokov do 31.8.2017 a majú trvalý pobyt na území SR.

Gemerské zvesti

Valentínska kvapka krvi
Slovenský Červený kríž organizuje už 22. ročník kampane
„Valentínska kvapka krvi“, ktorej cieľom je prilákať mladých
ľudí k darovaniu krvi.
Akcia prebieha od 13. 2. 2017 do 17.3.2017.
Hlavnou myšlienkou kampane je „Šťastie máme
v krvi.“
Túto tému môžeme komunikovať rôznymi spôsobmi, pretože je na ňu viac pohľadov.
Máme šťastie, ak sme zdraví a môžeme darovať krv.
Pocit šťastia prežívajú darcovia krvi aj po darovaní krvi.
Ak prežijeme nejakú šťastnú chvíľku, hormón šťastia sa nám vyplavuje do krvi, teda ho „máme v krvi.“
Z pohľadu príjemcu darovanej krvi – zažíva šťastie zo zlepšeného zdravia, úspešne absolvovanej operácie, alebo podobne.
Urobte aj vy šťastnými seba aj druhých a darujte krv na
záchranu zdravia a života chorých, ktorí ju potrebujú.
Krv môžete darovať na Hematologicko transfúznom odd. Nemocnice v Rimavskej Sobote každý utorok a piatok od 7,00 hod. do
9,30 hod.
V rámci kampane máme pre každého darcu krvi pripravený aj malý
darček.
Územný spolok SČK
Rimavská Sobota

Fašiangy v meste
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Polotieňové zatmenie Mesiaca
Polotieňové zatmenie Mesiaca, ktoré nastalo v noci z
10. na 11. februára
2017, bolo prvým
významnejším astronomickým úkazom
v tomto roku.
Počasie, ktoré bolo
spočiatku nepriaznivé,
sa neskôr predsa len
umúdrilo, a tak bolo
možné z okolia Rimavskej Soboty vidieť
najzaujímavejšiu časť
tohto úkazu. Mesiac vstúpil do zemského polotieňa o 23:32 hod., no
táto fáza pozorovateľná nie je. Zbadať stmavnutie bolo možné, až keď
sa Mesiac ponoril do polotieňa asi polovicou svojho priemeru, teda asi
od 01:15 hod. Najvýraznejšie bolo v maxime úkazu okolo 01:44 hod.
Po ďalšej polhodine prestalo byť zatmenie viditeľné, o niečo úspešnejší mohli byť tí, ktorí ho fotografovali vhodnými teleobjektívmi.
Mesiac sa javil, akoby bol z hornej (severnej) časti začadený. Celkový
dojem z tohto úkazu bol o to výraznejší, že smerom k úplnému tieňu
je viac mesačných morí, ktoré sú tmavšie. Tohtoročné polotieňové
zatmenie bolo výrazné, nakoľko sa Mesiac len tesne priblížil k úplnému tieňu.
RNDr. Pavol Rapavý, Hvezdáreň Rimavská Sobota

Srdečne vás pozývame do Rimavskej Soboty na tradičné podujatie FAŠIANGY v piatok 24. februára 2017.
Program:
14,00 hod. Fašiangy sa krátia – pochôdzky v centre mesta Rimavská
Sobota
15,00 hod. Fašiangy na Gemeri a Malohonte – vestibul Domu kultúry RS, vchod A (od Kauflandu): slávnostné vyhodnotenie 10. ročníka výtvarnej súťaže pre žiakov ZŠ a ZUŠ v okresoch Rimavská
Sobota a Revúca. Tematika súťaže: FAŠIANGY. Techniky: maľba,
kresba, grafika, priestorové práce. Práce budú od 1. marca vystavené v priestoroch Gemersko-malohontského osvetového strediska
v Rimavskej Sobote.
15,30 hod. Program fašiangového sprievodu – MsKS, vchod A.
Zdroj: Gemersko-malohontské osvetové stredisko

www.rimavskasobota.sk
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Blíži sa...

8. marec Medzinárodný deň žien

... práva žien neboli vždy samozrejmosťou

Medzinárodný deň žien (často označovaný skratkou MDŽ) pripadá
každoročne na 8. marec. Je to medzinárodne uznávaný sviatok stanovený OSN k výročiu štrajku 40
000 newyorských krajčírok v roku
1908. Bojovali za zrušenie desaťhodinového pracovného času, proti
nízkym mzdám a zlým pracovným
podmienkam.
Demonštrácie žien na konci zimy,
tradične v nedeľu, sa najskôr odohrávali v USA na popud Socialistickej strany USA; veľké zhromaždenie za volebné právo žien sa konalo
8. marca 1908 v New Yorku. Na
Plagát ženského hnutia za volebné prvej medzinárodnej ženskej konfeprávo žien, 8. marec 1914
rencii Druhej internacionály v roku
1910 v Kodani presadila nemecká socialistka Clara Zetkinová medzinárodný sviatok, vtedy ešte bez určenia pevného dátumu.
Dátum 8. marec sa ustálil až po 1. svetovej vojne, najmä pod vplyvom veľkej demonštrácie v Petrohrade v roku 1917 tesne pred Februárovou revolúciou, ktorá sa konala poslednú nedeľu vo februári
podľa juliánskeho kalendára, čo sa rovná 8. marcu kalendára gregoriánskeho. Sviatok sa rýchlo rozšíril, jeho obsah kolísal od politického a feministického protestu po apolitickú socialistickú obdobu Dňa
matiek.
Pred prvou svetovou vojnou vytýčili ženy predovšetkým tieto požiadavky:
•
volebné právo
•
osemhodinový pracovný čas
•
zlepšenie špeciálneho zákonodarstva
V Rakúsku, Švajčiarsku a Nemecku sa prvý MDŽ konal už v roku
1911. Roku 1913 ho oslavovali aj v cárskom Rusku. Po ženských nepokojoch a demonštráciách v Petrohrade bol roku 1917 pevne ustanovený 8. marec ako MDŽ.
Od roku 1975 je pripomínaný ako deň medzinárodnej solidarity žien
za rovnoprávnosť, spravodlivosť, mier a rozvoj.
MDŽ na Slovensku
Prvý sviatok MDŽ v ČSR sa konal v roku 1921 a o rok neskôr nadobudol už masový charakter. Počas druhej svetovej vojny bol MDŽ
zrušený, posledný sa konal v roku 1938. Po roku 1945 bol MDŽ
znovu obnovený.
Zdroj: wikipedia. sk

Zaujalo nás...

Na slovíčko so...

švajčiarskou spisovateľkou
Ilmou Rakusou

Pri návšteve známej a úspešnej
švajčiarskej spisovateľky Ilmy
Rakusy v jej rodnom meste v
Rimavskej Sobote v minulom
roku v novembri sme sa v rozhovore dotkli aj takých tém,
ako je vnímanie ľudského života, prítomnosť zla vo svete,
potreba ochrany demokracie
a slobody slova aj v kontexte
dnešnej doby...

život je nesmierne cenný a našou
úlohou je chrániť ho a rešpektovať to, kým sme. Nemôžeme
predsa len tak vytvoriť nejaké
umelé bytosti. Nepodporujem
tento výskum úplne, možno len
medicínske dôvody majú svoj
účel, ale problémom ostáva to,
že ten účel sa dá zneužiť. Naozaj som si nie celkom istá touto
problematikou.
Ako si Vy vysvetľujete prítomnosť zla a nespravodlivosti vo
svete, ako aj snahy o potláčanie
demokracie a slobody prejavu
aj v súčasnej dobe?

Pani Rakusa, ako vnímate ľudský život ako taký?
Nuž, to je veľmi ťažká otázka.
Život ako taký veľmi rešpektujem a tiež mám pochybnosti, keď
čítam o genetickej manipulácii,
ktorú vykonávajú pre nejaké medicínske účely alebo pre výskum.
Neviem, kam to až môže dôjsť,
pretože ak s niečím takým raz
začnete, tak ľahko to neskončí.
Celkovo mám obavy z takéhoto
výskumu – myslím si, že ľudský

Niekedy robím prednášky na
rôzne politické témy a myslím
si, že je toho veľa, žijeme v ťažkých časoch, aj v Európe, nielen
niekde v krajinách tretieho sveta.
Myslím si, že spisovatelia musia niekedy otvorene hovoriť a
chrániť slobodu prejavu, slobodu
pohybu i ďalšie slobody, pretože hrozí, že o ne môžeme prísť
a pribudnú nám ďalší Putinovia
a Erdoganovia a im podobní politici. Mne sa zdajú dosť nebezpeční. Niekedy musím naozaj
otvorene odpovedať na ťažké
otázky, pretože sa snažím chrániť
demokraciu a slobodu slova. Žijem v krajine, ktorá je kolískou
demokracie, vo Švajčiarsku; je
to jedinečná krajina, ktorú veľmi
rešpektujem za to, čo robia v politike a tiež v ďalších veciach. Je
to úžasná krajina.
Ďakujem za rozhovor.
A. Vörösová

Széplak - Krásna Spomienky rodákov

Príbeh
v z n i k u
dedinky
Krásna v
sebe nesie
romantiku
osídľovania pustatiny, čaro
ľudskej
súdržnosti
a
spolupatričnosti,
silu rodinného puta a je svedectvom
nezlomnej vôle našich predkov.

Mala som šťastie byť súčasťou tohto
príbehu a chcem Vám ho priblížiť...
Takto začína zaujímavá kniha autorky JÚLIE ORAVCOVEJ (80
rokov) pod názvom Széplak- Krásna Spomienky rodákov. Kniha vyšla
v roku 2016 a môžete v nej nájsť
zaujímavé informácie o klenovských vysťahovalcoch, o osídľovaní
pustatiny Széplak pred Veľkými Teriakovcami, o detstve na Széplaku a
výchovných prostriedkoch rodičov,
Opis žatevných prác a páračiek,
Radosti a strasti széplackého života, Trochu o vidieckej stomatológii,

Humno ako centrum spoločenského
diania na dedine, Ochotníčenie a
mnohé ďalšie zaujímavosti.
Autorka knihy ďalej o sebe a o knihe uvádza...
Nie som spisovateľka. Len sa snažím
uchovať príbeh. Príbeh, ktorý mám
zapísaný vo svojej pamäti. Príbeh
vzniku dedinky, ktorá sa zrodila a
vyrástla na základoch zanedbanej
hospodárskej usadlosti Széplak.
V našom okrese sú zmienky o všetkých obciach- osadách, o ich vzniku,
spôsobe života, zvyklostiach, ale o
osade Széplak, z ktorej vyrástla malá

dedinka Krásna, časť Veľkých Teriakoviec, sa doposiaľ nič nenapísalo.
Pri 90. výročí jej osídlenia našimi
predkami som svojim rodákom navrhla, aby sme o tom napísali. Čo
sme ako deti prežívali a čo sme si
od rodičov a starých rodičov z ich
spomienok zachovali. Niektorí to
prijali s nadšením a tak sa z ich a
mojich spomienok zrodila táto knižočka ako pamiatka pre naše deti,
pravnúčatá prvých osadníkov. A pre
všetkých, ktorí prídu po nás...
Knihu si môžete kúpiť v Turistickom informačnom centre v Rimavskej Sobote. -av-

Gemerské zvesti

KINO ORBIS
23. - 24.
február
18:00

Trainspotting 2		

109 min., MN, titulky, 4€
Dráma/Krimi
Veľká Británia

23. - 24. feb. John Wick 2 		
20:00
122 min., MN, titulky, 4€
25. feb., 19:00 Akčný/Krimi/Thriller USA
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25. - 27.
Bodi: Psia superstar
február
80 min., MP, dabing, vstup: 4€
17:00
Animovaný/Komédia Čína/USA
v pondelok maďarská verzia

LION

26. - 27.
február
19:00

129 min., MP od 12r., titulky, 4€
Dráma
Austrália/VB/USA

28.
február
14:00

91 min., MP, dabing, 3€
Animovaný Španielsko/Kanada

OZZY

Vážení zákazníci, srdečne vás pozývame do našej predajne
MODEX, kde vás radi obslúžime zo širokého sortimentu kožených
búnd a kožušín. Naviac vám ponúkame na vybrané druhy kožených
búnd sezónne zľavy. Akcia trvá až do odvolania.
Nájdete nás v uličke oproti vchodu VÚB banky, vedľa činžiaka na
prízemí pod predajňou Amazonas - akvaristika.
GZ-01/17
•

• Klietky

Rozlúčka...

S hlbokým zármutkom oznamujeme, že nás
dňa 9.2.2017 vo veku 72 rokov navždy opustil
milovaný manžel, otec, brat a starý otec

Ján Michalčák
Tí, ktorí Ste ho poznali a mali radi, venujte mu tichú spomienku.
Chceme sa poďakovať personálu Nemocnice Rimavská Sobota za opateru, páterovi Lorenzovi z Uzovskej panice za dôstojnú rozlúčku. Manželom
Feješovcom z Bátky, Andrejke Verebovej z Obecného úradu Figa za vybavenie všetkých formalít a p. Szilasiovej z motorestu Eva vo Fige.
Manželka a deti

GZ-5/17

RIADKOVÁ INZERCIA:

Rozlúčka...

pre chov prepelíc, králiky, činčily, pasce na líšky a kuny,
liahne na vajíčka, odchovne pre kuriatka, krmítka a napájačky,
robíme rozvoz po celom Slovensku, viac na: www.123nakup.eu,
tel.: 0907181800
				
GZ-03/17
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Športová 1, 979
01 Rimavská sobota vyhlasuje obchodnú verejnú súťaž na
prenájom nebytových priestorov na nádvorí budovy Čierny orol (vpravo)Hlavné námestie č. 19/A v Rimavskej Sobote s výmerou 30,32m2. Podmienky sú uvedené na úradnej tabuli v SOŠ obchodu a služieb, Športová 1, Rimavská
Sobota. Bližšie informácie na: www.sosos.sk
GZ-04/17
•

Nedokončený rodinný dom je na predaj vo Veľkých Teriakovciach, cena 25 tisíc € (+ dohoda). Tel. číslo: 0949 142 061 GZ-06/17
•

RIADKOVÁ INZERCIA:
Práca v Rakúsku na balenie tovaru a mäsových výrobkov, zber
špargle a jahôd, za výhodných pracovných a finančných podmienok, plat od 1200 Eur. Informácie na www.pracaeu.sk, e-mail:
informacie@pracaeu.sk Tel.č.: 0915 554 757
GZ-07/17
•

V Tvojich očiach žiarila len láska a dobrota,
budeš nám chýbať do konca života.
Osud Ti nedoprial s nami dlhšie byť,
ale v našich srdciach budeš stále žiť.
Dňa 5.2.2017 nás opustila naša milovaná

Darovali krv

Alžbeta Záhorská

Na HTO Nemocnice v Rimavskej Sobote prišli darovať krv:

z Rimavskej Soboty vo veku 72 rokov.
Ďakujeme všetkým príbuzným, priateľom a známym, ktorí ju spolu s nami
odprevadili na poslednej ceste. Ďakujeme za prejavy sústrasti a kvetinové
dary.
Smútiaca rodina

GZ-8/17

03.02.2017 – 19 bezpríspevkových darcov krvi
a uskutočnených bolo 16 odberov krvi, z toho 2 boli prvodarcovia
07.02.2017 – 23 bezpríspevkových darcov krvi
a uskutočnených bolo 20 odberov krvi, z toho 3 boli prvodarcovia
10.02.2017 – 27 bezpríspevkových darcov krvi
a uskutočnených bolo 23 odberov krvi, z toho 1 bol prvodarca
14.02.2017 – 57 bezpríspevkových darcov krvi
a uskutočnených bolo 48 odberov krvi, z toho 17 bolo prvodarcov
Všetkým bezpríspevkovým darcom krvi ďakujeme za ich
vysoko humánny čin, za záchranu zdravia a života.
Územný spolok SČK Rimavská Sobota

Rozpis LSPP stomatológov:

Pohotovosť pre dospelých (LSPP):

25. - 26. 02.2017 MUDr. Cifruš,
Dobšinského 1092/30, 0903545306

sobota, nedeľa, dni pracovného voľna nepretržite- ambulantná a návštevná služba od 07:00 - 07:00 h.
25.2.2017 MUDr. Andrea Agócsová
26.2.2017 MUDr. Peter Dunaj
4.3.2017 Irka - Med, s.r.o.
5.3.2017 MED-Emi, s.r.o.
•••
LEKÁRNE (8:00 - 20:00):
25.2. a 26.2. - Dr. Max (Kaufland,
Nám. Š.M. Daxnera)
25.2. a 26.2. - Dr. Max (OD Tesco,
Cukrovarská)

Službu vykonáva každý stomatológ
od 8:00 do 12:00 vo svojej ambulancii.

04. - 05. 03.2017 MUDr. Benčík,
Hviezdoslavova 17, tel.: 5626671
•••

Pohotovosť pre deti a dorast:

sobota, nedeľa, dni pracovného voľna nepretržite od 7:00 - 7:00 hod.
25.2.
MUDr. Ramajová Darina
26.2. MUDr. Szepessyová Šarlota
4.3.
MUDr. Beracko Daniel
5.3.
MUDr. Bindasová Milota
•••

P. Dobšinského 4380, Rimavská
Sobota,
tel. 047 / 563 3333
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Sezóna ukončená predčasne

Medzinárodný turnaj
v Taekwondo WTF
V sobotu 11.2.2017 sa v Rimavskej Sobote konal druhý ročník medzinárodného turnaja
v Taekwondo WTF, ktoré bolo
zároveň aj prvým kolom Slovenskej ligy. Aj napriek tomu, že sa
turnaja zúčastnili len kluby zo
Slovenska, prekonal rekord.
Zúčastnil sa ho rekordný počet
slovenských zápasníkov, okolo
190 z 11 klubov Slovenska a rekordný počet štartujúcich Falcoňákov na jednom turnaji (29).
Naším cieľom bolo do RS prilákať
na druhý ročník 200 až 300 zápasníkov. Tento rok na turnaj neprišli
zahraničné kluby, lebo v ten istý
deň sa nám križovali termíny s
Turkish Open Antalya a konal sa
aj známy turnaj M2 v Chorvátsku,
ktoré majú dlhoročné tradície a
veľmi ťažko sa im dá konkurovať. Na turnaj bol pozvaný vzácny
hosť MUDr. Eidi Hakimi - zakladateľ Taekwonda v Rimavskej
Sobote. Za Falcon do bojov nastúpilo 29 zápasníkov, pre ktorých
bolo domáce publikum vítanou
motiváciou.
Falcoňáci získali pre klub 9 x zlato, 14 x striebro, 5 x bronz a celko-

vé 4. miesto v hodnotení klubov.
Zlaté medaile :
Adam Oliver, Viktória Krištofová, Lukáš Kurek, Tomáš Kuvik,
Michal Matuška, Sarah Sarvašová, Veronika Spodniaková, Pavol
Vorlíček, Danny Zachar.
Strieborné medaile :
Dominika Bálintová, Laura Dávidová, Matúš Ďurica, Teraz Ďuricová, Kristián Horváth, Viktória
Iždinská, Denis Kozlok, Dominik
Kuvik, Milan Lany, Lucia Laššáková, Karolína Mravcová, Giovanni Slanec, Lea Szekerová, Denis Vorlíček.
Bronzové medaile :
Veronika Belányiová, Kornélia
Czeneová, Peter Lancko, Matej
Matuška, Oliver Roško.
Za Falcon TKD klub RS sa chceme poďakovať všetkým, ktorí
nám pomohli okolo organizácie
turnaja, členom, rodičom, SATKD WTF, klubom, ktoré nás prišli
podporiť svojou účasťou a samozrejme sponzorom, ktorí nám pomohli zmierniť finančnú stránku
organizácie turnaja.
Ing. Róbert Kuvik

Vďaka nim je erb Rimavskej Soboty
známy na celom Slovensku

Nie je úplne bežné končiť hokejovú sezónu začiatkom februára, no bohužiaľ, isté veci
sa ovplyvniť nedajú. Zimný
štadión v Rimavskej Sobote v
pondelok 6. februára definitívne uzatvorili pre enormné
zatekanie roztápajúceho sa
snehu do útrob štadióna. A tak
sa vedenie HKM Rimavská
Sobota rozhodlo sezónu predčasne ukončiť, nakoľko trénovať a hrať zápasy na zimných
štadiónoch v iných mestách je
príliš nákladné.
Porucha na zimnom štadióne
nastala v tú najnevhodnejšiu
chvíľu, deň pred rozhodujúcim
zápasom o našom postupe do
play-off. Zápas sme nakoniec
odohrali v Detve, no bez šiesteho hráča na ľade, ktorým sú
jednoznačne diváci. Bez ich podpory sa nám počas celej sezóny
nedarilo, o čom svedčí štatistika, že na domácom ľade sme z
deviatich zápasov vyhrali osem
a na ihriskách súperov sme z jedenástich zápasov vyhrali len tri.
Práve preto by sme sa chceli našim fanúšikom ospravedlniť, že
sme v tomto kalendárnom roku
neodohrali žiadny domáci zápas
a ani neodohráme, aj keď pred
nami bolo ešte niekoľko zápasov vo fáze o umiestnenie, no z
daných dôvodov muselo dôjsť
k odhláseniu všetkých kategórií
HKM zo súťaží.
Odhlásiť sme museli aj všetky
žiacke kategórie, ktorým ešte
chýbalo odohrať množstvo zápasov až do konca marca. Práve v
posledných týždňoch sa kadetom
aj starším žiakom začalo dariť a

dokonca vyhrávali aj zápasy proti kvalitnejším súperom. Naplánované boli ešte nejaké turnaje
našich najmenších z prípravky,
no aj tie sa museli zrušiť. Keďže
mládež je našou budúcnosťou a
záleží nám na hokejovom napredovaní našich mladých hokejistov, budeme sa snažiť aby sa ich
hokejová sezóna ešte tak skoro
neskončila. Všetky mládežnícke
družstvá sa budú snažiť dochádzať na tréningy do Lučenca, kde
sa zapoja do tréningového procesu HC Lučenec pokým to bude
možné a aspoň takto sa budeme
snažiť vykompenzovať im predčasne skončenú sezónu. A taktiež
tréningový proces našej mládeže
teraz pokračuje vo všeobecnej
príprave v telocvični a tí starší
majú zapojený tréningový proces
aj v posilňovni.
Na záver sa ešte v mene celého
vedenia chceme poďakovať všetkým verným fanúšikom za ich
prejavenú dôveru v tejto sezóne,
rodičom našich detí, našim sponzorom, vedeniu mesta Rimavská
Sobota, pretože bez ich finančnej
a materiálnej dotácii by to určite
nešlo a obrovské poďakovanie
patrí všetkým, ktorí sa nejako podieľali na fungovaní tejto sezóny.
Veríme, že do začiatku novej
sezóny už bude zimný štadión
opravený a novú sezónu začneme opäť s obrovským elánom a
chuťou po víťazstvách. Tešíme
sa na stretnutie s vami v septembri v novej sezóne 2017/2018 a
veríme, že bude lepšia a hlavne
dlhšia ako táto.
Marek Hanzel,
HKM Rimavská Sobota

Banskobystrický pohár 2017

Modelársky klub, ktorý funguje pri MsKS v Rimavskej Sobote, za
posledné dva roky s deťmi povyhrával množstvo cien – tituly majstra Slovenska, ktoré aj obhájil.

V Krytej plavárni v Banskej Štiavnici sa v
dňoch 11. a 12. februára uskutočnilo prvé
kolo plaveckej súťaže- Banskobystrický pohár 2017.

Na celom Slovensku je klub známy aj vďaka oceneniam, ktoré
práve on rozdáva najlepším modelárom. „Je to erb mesta Rimavská Sobota - plaketa orlice, takže
vďaka nám je erb mesta už snáď
v každom meste na Slovensku, ale
aj v Maďarsku, či dokonca v Anglicku. Z Anglicka máme aj dvojnásobného majstra sveta. Modelársky klub vysiela svojich členov
na 90 % súťaží na Slovensku, v
ČR, v Maďarsku, ale aj v ostatných krajinách. A na každom pod7. ročník ModelFest
ujatí vždy bodujeme - ako dospeRimavská Sobota
lí, tak aj deti,“ informoval Lukáš
Kvietok z Modelárskeho klubu v
Rimavskej Sobote. Informácie o ďalších aktivitách Modelárskeho klubu
sú zverejnené na stránke: www.eastmodels.sk.
-av-

Otvorenia tohto ročníka sa zúčastnilo 175 pretekárov z desiatich plaveckých klubov, ktorí
spolu absolvovali cez 770 skokov do vody.
Plavecký klub a mesto Rimavská Sobota reprezentovali 6 plavci. Pre všetkých to boli prvé
tohtoročné preteky a s ohľadom na skorý termín pretekov to bolo pokračovanie prípravy na
nadchádzajúcu plaveckú sezónu.
Napriek tomu naši plavci dosiahli výborné výsledky, keď domov doniesli 21
medailí, - 9 zlatých , 6 strieborných a 6 bronzových.
O medailové umiestnenie sa zaslúžili : Sofia Klementová , ktorá vyplávala
5 zlatých medailí, Kristína Repková vyplávala 4 zlaté a jednu striebornú,
Martin Tangler / 0-3-2 / Marek Tengler / 0-1-4 / a Linda Skruteková / 0-1-1 /.
Ďalší program plavcov pokračuje v rýchlom slede. V dňoch 18. a 19. februára
absolvovali Majstrovstvá stredoslovenskej oblasti v dlhých tratiach / 400 ,
800 a 1500 m/ v Žiline. Potom sa v tomto roku prvýkrát predstavia doma,
keď 4. a 5. marca organizuje Plavecký klub Rimavská Sobota ďalší ročník
medzinárodných pretekov o Pohár priateľstva, na ktorom sa očakáva silná aj
medzinárodná účasť. 		
Ing. Ladislav Klement, PKRS

