Kriminalita, dotácie i rokovací poriadok...

V pondelok 20. marca pokračovalo zasadnutie mestského zastupiteľstva, ktoré
poslanci prerušili 14. marca.
Prvým prejednávaným bodom bol Stav verejného poriadku, priestupkovosti a kriminality v meste Rimavská Sobota, Činnosť Mestskej polície v roku 2016. Správu predložil
náčelník Mestskej polície Peter Berecz. Ako zo správy vyplýva, tendencia výskytu kriminality v meste má za posledné dva roky mierne klesajúci trend. V Mestskej polícii v
súčasnej dobe pracuje 12 zamestnancov, naďalej je tam chránená dielňa, v ktorej sú zamestnaní 5 zdravotne postihnutí pracovníci. Do konca decembra 2016 prebiehal projekt
Občianska hliadka.
/pokračovanie na 2. strane/

Dohoda s Ózdom o čerpaní eurofondov
Dňa 29. marca sa na Radnici uskutočnilo
pracovné stretnutie vedenia mesta so zástupcami samosprávy družobného mesta
Ózd z Maďarska Barnabásom Péterom
Farkasom a Péterom Fidrusom.
Spolupráca medzi mestami dodnes funguje na základe dohody, ktorú podpísali ešte v r. 2000. Zástupcovia Ózdu
prišli teraz s ponukou- zámerom V/A Interreg AQUAKULTURÁLIS fejlesztést (Projekt rozvoja aquakultúry). Naše mesto má tak možnosť zapojiť sa v rámci cezhraničnej spolupráce do čerpania
finančných prostriedkov z eurofondov, a to v oblasti športu a voľného času, kultúrneho dedičstva, spoločenských aktivít, turistiky, hospodárstva, prehĺbenia vzťahov medzi družobnými mestami a
medzi jednotlivými samosprávami, v oblasti vzdelávania a kultúry a v oblasti zdravotníctva.
									 -red-

Na margo
uplynulých dní
Koncom marca si pravidelne pripomíname významný sviatok všetkých pedagogických
pracovníkov.
28. marec je totiž dňom,
keď si pripomíname významného učiteľa národov
J. A. Komenského a súčasne oslavujeme Deň učiteľov.
Tento deň je príležitosťou poďakovať
sa všetkým, ktorí sa snažia urobiť z našich detí čestných a poctivých ľudí.
Vyjadrujeme im pri tejto príležitosti úctu a
uznanie. No oni si zaslúžia rozhodne viac ako
ich celospoločensky vnímať často len cez výhody, ktoré sú s učiteľským povolaním spájané. Či už je to dĺžka pracovnej doby alebo
prázdniny. Uvedomme si, byť učiteľom nie je
len obyčajným zamestnaním, ale poslaním,
ktoré vykonávajú s láskou a pokorou, mnohí
aj na vysokej odbornej úrovni.
Nastal preto už čas, konečne presadzovať
konkrétne kroky na zlepšenie postavenia slovenského učiteľa. A nemyslím pritom len na
ich mzdy, ale na nevyhnutnosť dosiahnuť,
aby sa práca pedagóga stala v spoločnosti povolaním so všetkou úctou a vážnosťou. Bez
ohľadu na to, koho nominant práve sedí v
kresle ministra školstva...
Dôstojné oslavy Dňa učiteľov sa konali aj
na našej radnici, kde primátor mesta pozval
ocenených pedagógov nielen zo základných a
materských škôl zriadených mestom, ale aj zo
stredných a cirkevných škôl. A odznelo tam
aj jedno zaujímavé a vzácne poďakovanie zo
strany pozvaných hostí adresované vedeniu
mesta, ktoré pri poslednom zvyšovaní platov
učiteľov nezabudlo ani na nepedagogických
zamestnancov školských zariadení. Pekné
gesto, aj keď mesto len naprávalo to, na čo na
ministerstve školstva akosi pozabudli...
No aby sme ešte chvíľu zostali v oblasti školstva, stojí za zmienku aj predčasný rozruch
vyvolaný rodičmi a niektorými pracovníčkami materských škôl, v súvislosti s plánmi
Reformovanej kresťanskej cirkvi, zriadiť v
meste materskú školu vo svojej pôsobnosti.
Dokonca sa rozbehla aj petičná akcia na zachovanie materskej školy s viac ako 30-ročnou históriou na Daxnerovej ulici. Pritom
mesto ešte ani len neobdržalo v tejto záležitosti oficiálnu žiadosť od zriaďovateľa a keď
sa tak stane, k veci budú mať čo povedať
hlavne poslanci mestského zastupiteľstva...
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(pokračovanie z 1. strany)

Ako náčelník polície informoval,
naďalej sa vyskytujú prípady porušovania verejného poriadku, ktoré
sú zapríčinené najmä správaním
bezdomovcov a neprispôsobivých
občanov. Stabilizovala sa situácia
s odchytom psov, starostlivosť o
ne je zabezpečovaná pracovníčkou
prostredníctvom dohody o vykonaní
práce. Na potrebu zabezpečenia Občianskej hliadky aj počas tohto roka
upozornili poslanci Mgr. M. Bitala a
Mgr. Z. Főző. Peter Berecz informoval, že zistí možnosti jej zriadenia aj
v tomto roku. Zároveň upozornil na
to, že je potrebné klásť väčší dôraz
na výchovu detí a mládeže, zabezpečovať pre nich prednášky na témy,
čo sa môže a čo nie, aby napríklad
poznali aj náplne jednotlivých
všeobecne záväzných nariadení
/VZN/. JUDr. Š. Baláž sa poďakoval pracovníkom Mestskej polície,
ako aj pracovníkom OO PZ za ich
činnosť pri odhaľovaní trestnej činnosti a pri ochrane zdravia a majetku občanov mesta. V správe však
podľa neho chýbajú napríklad informácie o opatreniach na zamedzenie
rozmáhajúceho sa gamblerstva. Prítomný okresný prokurátor Gabriel
Geško sa vyjadril, že vážnym
problémom je žobranie, ale z iného
uhla pohľadu. Veľmi sa tu rozmáha
obchodovanie s ľuďmi- imobilní,
chorí ľudia sú vyvážaní za hranice
za účelom žobrania. Ing. S. Urban
položil náčelníkovi MsP otázku, čo
je potrebné urobiť, aby mohla byť v
meste zriadená Pešia hliadka. Mgr.
J. Tóth navrhol zlepšiť vybavenosť
interiéru sídla Mestskej polície, keďže je značne zastaralé. PaedDr. J.
Sojka sa vyjadril, že na Slovensku je
priemerný počet policajtov na počet

obyvateľov- 1: 1000. Policajtov by
sme teda mali mať viac. Poukázal aj
na pretrvávajúci trend znečisťovania
životného prostredia nezodpovednými psíčkarmi. Poslanci predmetnú
Správu zobrali na vedomie.
Ďalším bodom rokovania bola aj
Správa o kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra za rok 2016. Ing.
L. Šťavina informoval, že počet
petícií z roka na rok klesá, počet
sťažností má naopak stúpajúcu tendenciu.
Poslanci sa zaoberali aj Prerozdelením finančných prostriedkov
kultúrnym objektom a športovým
klubom na rok 2017. Tento bod
predložil Mgr. Z. Főző, predseda
Komisie školstva, kultúry, mládeže
a športu pri MsZ. Po prvýkrát mohli
organizácie svoje žiadosti podávať
tejto komisii, ktorá každú žiadosť
prerokovala. Ing. S. Urban predložil na zastupiteľstve žiadosť Miestneho odboru Matice slovenskej o
získanie príspevku, ktorý by chceli
použiť aj na vylepšenie a skrášlenie
Nám. Š. M. Daxnera. Poslanci návrh odsúhlasili. Viceprimátor Ing.
L. Rigó sa vyjadril, že prvýkrát na
kultúru vyčlenilo mesto 23 500 eur.

Poslanci rokovali aj o Prerozdelení
finančných prostriedkov športovým
klubom. Posudzovali sa kritériá,
ako napr. športová reprezentácia na
regionálnych, celoštátnych akciách,
zapájanie sa do súťaží, počet členov
športových klubov, výnimočné výsledky v slovenskom, európskom,
svetovom meradle atď. Piatim z
klubov poslanci financie pridali.
JUDr. Š. Baláž navrhol zvýšiť finančný príspevok pre niektoré zo
športových klubov, napr. pre ženský volejbalový klub, ktorý na budúci rok oslávi 50 rokov od svojho
založenia a má výborné výsledky,
ďalej pre Plavecký klub, Kolkársky
klub, aj pre HKM Rim. Sobota. Mgr.
T. Sliva navrhol zvýšiť dotáciu pre
Zväz skautov maďarskej národnosti.
Ing. E. Klaubert dal návrh na stiahnutie tohto bodu z rokovania s tým,
aby sa k prerozdeleniu financií jednotlivým klubom ešte vrátili. Mgr.
V. Vaš však podotkol, že jednotlivé
kluby už na financie čakajú. Poslanci schválili predmetné prerozdelenie
finančných prostriedkov a dohodli
sa na zvýšení dotácií pre uvedené
kluby. Spolu sa prerozdelilo 37 800
eur, pričom pred inými rokmi sa na

šport poskytlo 15 000 eur.
Poslanci si vypočuli aj Informatívnu správu o vybudovaní Okružnej
križovatky na Malohontskej ulici.
Predložila ju Ing. Muráriková, vedúca Odboru rozvoja mesta. V súčasnej dobe sú už všetky povolenia,
rozhodnutia právoplatné. So začiatkom stavby sa počíta v mesiacoch
jún- august 2017. Počas stavebných
prác dôjde k úplnej uzávierke cesty.
Náklady sa odhadujú na cca 50 000
eur. Finančné zdroje bude schvaľovať BBSK na zasadnutí v júni.
V rámci Všeobecnej rozpravy Mgr.
T. Sliva poukázal na to, že v súvislosti s budovou bývalého Župného
domu je potrebné opätovne osloviť
Ministerstvo vnútra SR. Prevádzka
budovy vykazuje každoročne stratu.
Pomerne búrlivú diskusiu vyvolal
návrh poslanca Ing. Z. Cziprusza
vypracovať zmenu rokovacieho
poriadku a prejednať ju na júnovom rokovaní MsZ. Poslanec
PaedDr. J. Sojka sa vyjadril, že rokovací poriadok je dobrý, len sa jednoducho nedodržiava. Poukázal na
to, že obmedzením rozsahu debaty
by bola obmedzená demokracia a
práva a slobody. Aj podľa vyjadrenia primátora je rokovací poriadok
dobrý. Ing. Z. Bán povedal: „Nejakým spôsobom by sme sa mali
vyjadrovať vecne, konštruktívne a
jasne prezentovať svoje myšlienky.“
Mgr. J. Tóth navrhol zriadiť komisiu na prepracovanie rokovacieho
poriadku MsZ a zmenu prejednať na
júnovom zastupiteľstve. Návrh na
vypracovanie zmeny rokovacieho
poriadku a na zriadenie danej komisie neprešiel.
-red-

Verejný hovor s obyvateľmi Sídliska Západ- Sobôtka- Kľačany
V utorok 21. marca sa v priestoroch ZŠ. Š.
M. Daxnera na sídlisku Západ konal Verejný
hovor s obyvateľmi mestskej časti Sídliska Západ- Sobôtka- Kľačany. Zúčastnili sa ho primátor mesta J. Šimko, prednosta Mestského
úradu Š. Szántó, viceprimátor L. Rigó, vedúci
odborov Mestského úradu, riaditeľ Technických služieb mesta Tibor Barto, poslanci mestského zastupiteľstva a obyvatelia.
Občania sa obrátili na vedenie mesta s viacerými, aj opakujúcimi sa problémami: Pani Eleková
poukázala na nezodpovedné správanie psíčkarov
na sídlisku, ktorí sú po upozorneniach od spoluobčanov navyše aj arogantní a bezočiví. Pán
Kolenička, predseda samosprávy Ul. Českej a
Ul. Clementisa predniesol požiadavku tamojších
obyvateľov, ktorí sa dožadujú vyasfaltovania prístupového chodníka k bytovke, pričom je to už
4- ročná záležitosť. Ďalej požiadal pracovníkov

TSM, aby boli pri kosení a úprave zelene ohľaduplnejší. Pani Nociarová predniesla sťažnosť na
bytovku na Ul. Českej- hluk, množstvo odpadkov.

Vyjadrila názor, že predmetnú bytovku by bolo
potrebné zavrieť, pretože správanie viacerých jej
obyvateľov znižuje kvalitu bývania ľudí v okolitých činžiakoch. Odznel aj podnet v súvislosti
s chodníkmi v strednej časti Sobôtky, ktoré sú

v katastrofálnom stave. Primátor sa vyjadril, že
daný chodník je veľmi zle riešený a celá ulica je
zle naprojektovaná. Zároveň upozornil na to, že
na Sobôtke nie sú zatiaľ názvy ulíc. Ďalší občan
sa na margo nezodpovedných psíčkarov vyjadril,
že keby boli prísnejšie opatrenia ohľadom držania
zvierat, nebolo by toľko problémov, a keď niekto
robí neporiadok, treba ho postihnúť. Poslanec
Ing. I. Hazucha informoval aj o prosbe riaditeľky
a zamestnankýň Materskej školy na Sídlisku Západ o vyčlenenie plochy okolo MŠ, do ktorej by
nemali prístup psíčkari a bola by tak chránená od
znečistenia psími exkrementami. Odzneli aj sťažnosti na nedostatok parkovacích miest, sťažnosti
na aktivačných pracovníkov, na znečisťovanie
chodníkov, ulíc, zelene pri bytovkách atď. Vedenie mesta sa všetkými predostretými problémami
bude zaoberať.
-red-

Gemerské zvesti

28. marec- Deň učiteľov

Primátor ocenil pedagogičky a pedagógov
Deň učiteľov, ktorý sa slávi
28. marca, je dňom spomienky
na narodenie Jana Amosa Komenského, významného pedagóga, jazykovedca, prírodovedca, humanistu, filozofa a politika.

teľky a učitelia prevzali Pozdravné listy a zapísali sa do Pamätnej
knihy mesta. Jednotlivých pedagógov na ocenenie navrhli riaditelia škôl a školských zariadení.
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Miesto pre vás...
Budova bývalého Domova mládeže
... na čo ešte čakáme?

Často chodievam po Školskej ulici a vidím, ako je budova bývalého Domova mládeže v čoraz dezolátnejšom stave. Pri budove z
jej zadnej strany je smetisko, okná sú rozbité, kovový plot okolo
školského ihriska postupne devastujú. Likvidujú aj veci zvnútra, sú
tam vytrhnuté rúry, na chodbách sú vytrhnuté zárubne, obsekané
kovové zábradlia, zrejme sú pripravené do zberu. V jednej miestnosti sú nachystané betónové dlažby, odnášajú aj parkety, je tam
plno smetí. Podľa mňa to musia robiť už dlhšie a zrejme tam chodia pravidelne. Čudujem sa ľudom, ktorí tu v okolí bývajú, že si
to nevšímajú. Mestskú políciu som už na to upozorňoval pred pár
rokmi, aj na to, že na hlavnom vchode sú vykopnuté dvere. Chcem
sa opýtať, prečo tam mesto ešte nezriadilo kamerový systém alebo
stráženie? Mohli by sa na to vyčleniť nejaké financie. Alebo je lepšie pozerať sa na takúto zdevastovanú budovu, ktorá bola kedysi
funkčná? Či čakáme už len na to, že to niekto podpáli?
Alexander Dóbi

Pri tejto príležitosti primátor mesta J. Šimko prijal na Radnici v
Obradnej sieni pedagogičky a pedagógov materských, základných
a stredných škôl, ktoré/í pôsobia
v školských zariadeniach v správe
mesta a v školách v správe VÚCBBSK. V slávnostnom príhovore
sa im poďakoval za ich záslužnú pedagogickú prácu a zároveň
ocenil ich každodennú snahu a
energiu, ktorú pri výchove detí a
mládeže vynakladajú. „Zodpovedne pripravujú našu mládež na
život alebo na ďalšie štúdium a
musia svoje odbory prispôsobovať súčasným potrebám.“
Z rúk primátora si ocenené uči-

S príhovorom vystúpila aj riaditeľka Špeciálnej základnej školy v Rimavskej Sobote PaedDr.
H. Husárová, ktorá ocenila, že
primátor J. Šimko ako jediný
primátor myslel pri navyšovaní miezd aj na nepedagogických
pracovníkov škôl a že sa skutočne zaujíma o každú školu
v meste. Zároveň sa poďakovala
aj viceprimátorovi L. Rigoóvi.
Slávnostné podujatie sprevádzal
kultúrny program.
Zoznam
ocenených
pedagogičiek a pedagógov nájdete na web stránke mesta:
www.rimavskasobota.sk
-red-

Odpoveď poskytol náčelník Mestskej polície Peter Berecz:
O danej situácii vieme, je to naozaj v dezolátnom stave. K tomuto
stavu však začalo dochádzať už vtedy, keď vlastníkom objektu nebolo mesto, ale VÚC. Väčšina devastácie začala ešte v tom čase.
Na tento stav sme upozorňovali vlastníka niekoľkokrát, ako aj na
zabezpečenie si svojho objektu, no nič sa s tým nerobilo. Mesto
to prevzalo v už dosť dezolátnom stave. Niekedy tam prespávali
bezdomovci, niektorí tam boli doslova zabývaní, chodili tam aj z
okolitých obcí a miest. Urobili sme s tým poriadok a už tam nie sú.
Riešili sme veľa prípadov priestupkov proti majetku, boli podané
aj trestné oznámenia. Keďže je to však obrovská budova, zabezpečiť ju a obmedziť dané veci je veľmi ťažké.		
-red-

Pokračuje rekonštrukcia Námestia Mihálya Tompu

V rámci rekonštrukcie Námestia Mihálya Tompu v
uplynulých dňoch vyrúbali starý dutý strom pred
budovou súdu a pri budove Gemersko- malohontského múzea niekoľko smrekov.
Práce sa realizovali na základe rozhodnutia Krajského
úradu v Banskej Bystrici. S výrubom stromov začali
ešte v roku 2016, cieľom je celkové presvetlenie námestia. Ako informoval riaditeľ Technických služieb
mesta Tibor Barto, následne dokončia obvodový chodník. Sochu a podstavec M. Tompu demontujú a budú
rekonštruovať. Do konca apríla pribudne na námestí
tráva, nové stromy- ambrovníky a tiež lavičky, lampy a
koše. V letných mesiacoch sochu osadia do stredu námestia. Táto časť mesta tak postupne získa svoj pôvodný vzhľad z roku 1908. 		
-red-, foto: jdj
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Nové recepty žiaci vítajú

Dňa 2. marca sa uskutočnilo pracovné stretnutie zamestnancov
školských jedální za rimavskosobotský okres, ktoré bolo organizované krajskou metodičkou
za Banskú Bystricu p. Mgr. Očenášovou a externou metodičkou
pre školské stravovanie za mesto
Rimavská Sobota p. Trochovou.
Pracovného stretnutia sa zúčastnila i p. MUDr. Bérešová MPH
za RÚVZ v Rimavskej Sobote.
Školenie prebehlo v ZŠ Š. M. Daxnera, na Ul. Dr. V. Clementisa v Rimavskej Sobote. Účastníci školenia
si medzi sebou vymenili odborné
poznatky a skúsenosti. Pri tejto
príležitosti som externej metodičke
pani Marte Trochovej položila niekoľko otázok...

Pani Trochová, zmenil sa v
niečom súčasný jedálny lístok
v školských jedálňach spred napríklad dvadsiatich rokov? Ak
áno, v čom?

Určite áno. Jedálny lístok /JL/ sa
zmenil v tom, že sa dodržiavajú zásady pre tvorbu JL. Napr: V JL sa z
5 stravných dní pripravujú obedy:
1x bezmäsitý- a to väčšinou pondelky po nedeli, 1 x sladký obed,
1 x mleté- polomäsité jedlo a 2 x
mäsový pokrm, ktorý sa strieda,
hydina, hov. mäso, brav. mäso, no
a hlavne ryby, ktoré až tak deti neobľubujú. Možno tu pri rybách je
obľúbená klasika. Nové receptúry z
rýb nie sú až tak obľúbené.
Spomínam si, že za mojich detských čias patrili medzi dosť
neobľúbené jedlá napríklad
mlieková polievka či špenátový
prívarok. Ktoré jedlá dnes patria
v školských jedálňach medzi najobľúbenejšie a ktoré deťom chutia najmenej? Pribudli v príprave jedál aj nejaké nové suroviny,
nové recepty, nové jedlá?
Každým začiatkom nového školského roka pribudnú nové receptúry, je z čoho vyberať. Je ich viac
ako 1 500. Medzi nové suroviny
patrí ajvar, bulgur, kuskus, nové
ovocné šťavy či sirupy, ktoré sú fortifikované a sú s vyšším podielom
ovocia- viac ako 55 %. Dostupné
sú ovocné drene bez pridania vodyčisté šťavy, mango, ríbezľa, ananás
a pod., ktoré prídu zamrazené, aby
nestratili na kvalite. Zmenili sa rôz-

ne chute sirupov, od melóna, bazy,
lipy a pod. Väčšie ŠJ majú dostupné stroje, ktoré miešajú nápoje za
obedom, dávkujú viac druhov,
no nezabúda sa ani na čistú pitnú
vodu, minerálne vody a pod.
Z mäsových potravín je tu králik,
rôzne druhy rýb ako je sumček,
šťuka, hooki, treska a pod. Od tohto
roku 2017 sa už v školskom stravovaní nesmie používať pangásius,
nahrádza sa inou voliteľnou rybou.
U detí sú obľúbené špagety, čína,
pizza, to je to, čo patrí k novým
trendom v našej gastronómii. Ale
stravníci nepohrdnú ani klasikou,
napr. recepty starých mám- halušky
na rôzne spôsoby, sladké jedlá –
buchty na pare, pečené buchty,
obľúbené sú prívarky. Nové jedlá
sú napr.: trhance s bryndzou, babičkine zemiaky, sekaná z pohanky,
veľa jedál obohacuje syr –toffu,
ktorý nie je až tak obľúbený. Pribudli rôzne bylinky ako napríklad
medvedí cesnak, rozmarín, tymian
a pod. Jedlá sú obohatené rôznymi
zeleninovými šalátmi a oblohami z
čerstvej zeleniny či ovocia.
Mliečne polievky sa nepodávajú.
Čo sa týka špenátu nezanikol, skôr
by som povedala, že ho viac využívajú v kuchyniach pri MŠ. Ale
nevylučujem aj v ZŠ, ale skôr ako
nejaký prídavok v receptúre, napríklad recept- rybie mäso na blitve,

kde je zastúpený špenát ako listy, v
malom množstve.
Na čo sa v školskom stravovaní
kladie v súčasnosti najväčší dôraz?
Materiálno
spotrebné
normy
/MSN/ reagujú na nové trendy a
dopyt po zdravom a vyváženom
spôsobe stravovania a k tomu
sa prispôsobujú aj receptúry.
V školskom stravovaní je možné
pripravovať aj diétne stravovanie
podľa určitých predpisov a pokynov. Obedy sú pripravované v súlade s výživovými štandardmi ako
sú znižovanie soli, cukru, tukov
– znížiť obezitu u detí. ŠJ spĺňajú
prísne hygienické normy. Myslím
si, že úlohou školských jedální je
ukázať rodičom, že sa môžu na nás
spoľahnúť a že garantujeme pre ich
deti zdravé a vyvážené jedlá za primerané ceny.
-av-

Andrea Hlodáková - My art
V Galérii radnice mesta sa 24.
marca konala vernisáž výstavy
Andrey Hlodákovej pod názvom
My art. Zorganizovalo ju Mesto
Rimavská Sobota a Turistické informačné centrum.
Vernisáž otvorila Bc. Janka Mišuráková, ktorá mladej umelkyni
zaželala ešte veľa ďalších tvorivých nápadov. Otvorenie zaujímavej výstavy ocenil aj viceprimátor
L. Rigó a umelkyni v mene Mesta
odovzdal darček. Umelecké dopoludnie spríjemnil gitarový doprovod v podaní Benedikta Schmidta
z Prahy, ktorý sa predstavil s vlastnou tvorbou.
Andrea sa narodila a žije v Ri-

mavskej Sobote. Po absolvovaní
gymnázia navštevovala UPJŠ v
Košiciach, odbor bunková molekulová biológia. Veda bola jej snom,
pracovať so skúmavkami v bielom
plášti, bez ľudí... Po skončení vysokej školy sa vrátila do rodného
mesta. Zamestnala sa v nemocnici
ako klinická rádiofyzička.
Čo Vám poviem, keďže som študovala biológiu, akokoľvek som sa
snažila, bola to pre mňa španielska
dedina. Práca ma ale bavila, tie
biele plášte tam boli... Založila som
si rodinu, narodili sa mi deti, nechtiac som zmenila prácu. A kde som
skončila? Na Úrade práce, vlastne
ako úradníčka, aj keď som ňou nikdy nechcela byť. Táto práca ma

napriek tomu baví, aj keď ten biely
plášť nemám.

Často sa venujem reprodukciám v
mojom podaní, nakoľko tým ľuďom
robím radosť. Najprv ma inšpiroval
Warhol, popart, potom Picasso,
momentálne moderné umenie. Josef Frank, rakúsky dizajnér ma inšpiruje stále a stále. Nemám žiadny vzor, inšpiruje ma všetko okolo
mňa- ľudia, veci, príroda. Keď nemám nápad, jednoducho netvorím,
keď potrebujem pauzu, tak ju mám.
Preto to beriem len ako koníček...
Snívala som o tom, že vytvorím sochu. Sen sa mi splnil vďaka tomu,
že som ako dospelá navštevovala
4 roky ZUŠ v Rimavskej Sobote odbor keramiky a v roku 2014 som
sa stala absolventkou štúdia pre
dospelých. Práve z tohto obdobia

pochádza veľa mojich prác, moja
vlastná tvorba. Dokonca aj odpad, ktorý pri práci
vzniká, sa mi páči a
používam ho ďalej.
Práve tieto nepodarky a zvyšky som
spracovala do obrazov, ktoré sú práve
na tejto vernisáži.
„Sestra bola pôvodne klaviristka,
potom po Kristových rokoch začala
robiť veci z hliny a maľovať. Niektoré obrazy som tu videl po prvý
krát a som príjemne prekvapený,“
prezradil svoje dojmy z vernisáže
Andrein brat Laco Házik.
Andrea doteraz pracovala s akrylovými farbami, no plánuje vyskúšať
aj olejomaľbu a maľbu špachtľami. Všetkým, ktorí si diela Andrey
Hlodákovej prídu pozrieť, umelkyňa želá... Prajem Vám príjemné
chvíle strávené na tejto výstave a
nech Vám moje diela spôsobia aspoň takú radosť, ako ich spôsobili
mne pri ich tvorbe.
Výstava je v Galérii radnice sprístupnená do 30. apríla.
-red-, foto: jdj
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Drevená soška Krista
tzv. Relikvia Imre Madácha
... predmet mesiaca apríl v múzeu

Mesiac apríl sa bude niesť v znamení najväčšieho kresťanského sviatku, ktorý je zasvätený vzkrieseniu Ježiša Krista.
Gemersko-malohontské múzeum si preto ako predmet mesiaca zvolilo malú drevenú sošku Krista.

Z histórie...
Veľká noc alebo Veľkonočné
sviatky alebo Pascha (novogr.
πάσχα – pascha, z hebr.  חספpesach) je najvýznamnejší kresťanský sviatok, ktorý v tomto
roku pripadol na mesiac apríl.
Veľká noc je pre kresťanov
oslavou zmŕtvychvstania (resp.
vzkriesenia) Ježiša Krista po
jeho smrti na kríži. Udalosti Veľkej noci a ich interpretácia úzko
súvisia s významným židovským sviatkom Pesach, ktorý sa
slávi približne v rovnakej dobe.
V prostredí Gréckokatolíckej a
pravoslávnej cirkvi sa pre tento
sviatok používa takmer výlučne
názov Pascha.
Kresťanské oslavy Veľkej noci
sa v Novom zákone nespomínajú, najstarším svedectvom o
Veľkej noci je homília O Pasche
Melitona Sardského z 2. storočia. Oslavy Veľkej noci sa teda v
cirkvi objavili veľmi skoro.
Vysvetlenie pôvodu názvu „veľká“ treba hľadať v časoch židovského otroctva v starovekom
Egypte. Faraón nebol ochotný
prepustiť svojich izraelských
otrokov, a preto Boh trestal krajinu desiatimi ranami. Až po
poslednej z nich, keď zomreli všetky prvorodené egyptské
deti, faraón prepustil zotročený
ľud. Židov, ktorí pomazali vera-

je svojich dverí krvou baránka,
sa táto pohroma netýkala a anjel smrti ich obišiel. Baránok je
preto symbolom Ježiša Krista,
ktorého krv nás všetkých zachránila od večného zatratenia.
Ako sa ďalej uvádza v Biblii, po
vyslobodení z Egypta previedol
Boh ľud na čele s Mojžišom cez
Červené more, ktoré rozdelil
a vysušil. Tu niektorí hľadajú
pôvod tradičného židovského
názvu pre Veľkú noc: pésach
- prechod. Iní slovo pésach vysvetľujú ako obídenie, vyhnutie
sa, a vzťahujú ho na anjela smrti, ktorý obchádzal domy potreté krvou. Obídenie aj prechod
predstavujú veľké Božie skutky,
ktoré urobil počas jednej noci
pre svoj ľud, a preto každoročnú
spomienku na tento deň Izraeliti
nazvali Veľkou nocou.
Symbolika prechodu z otroctva
do slobody sa preniesla aj do
kresťanstva ako prechod z hriechu do života v Božej milosti,
ktorý zabezpečil Ježiš Kristus
svojou smrťou a zmŕtvychvstaním.
Veľkonočné oslavy sa podľa regiónov líšia. Pretože sa časovo
zhruba prekrývajú s pohanskými oslavami príchodu jari, ľudové tradície prevzali z predkresťanských dôb mnoho zvykov a
obyčajov.
Zdroj: Wikipédia

Drevená plastika Krista bude vystavená v priestoroch múzea od 1. do 30.
apríla 2017, od pondelka do piatka v
čase od 8:00 do 16:00 hod. a aj počas
víkendov od 9:00 do 17:00 hod.
Drobná plastika predstavuje postavu Krista odetú v bedernej rúške s
tŕňovou korunou, ako sedí na skale
a pravou rukou si podopiera sklonenú hlavu. Výška sošky je len 16 cm.
O okolnostiach nadobudnutia tohto
predmetu do zbierok múzea sa dozvedáme z dobového periodika Gömör-Kishont z dňa 12. marca
1905. Sošku múzeu daroval lekárnik József Kishonti, pôvodne
však patrila známemu maďarskému básnikovi a spisovateľovi
Imre Madáchovi (1823 - 1864). Ten ju neskôr daroval farárovi v
Dolnej Strehovej Gusztávovi Divaldovi a on následne Józsefovi
Kishontimu, bol lekárnikom v Rimavskej Sobote a mal v prenájme lekáreň „U leva“ na Hlavnom námestí. Malá drevená soška
Krista je opatrená nápisom „Madách Imre ereklyéje“ (Relikvia
Imre Madácha).
Viac
informácií
nájdete
na
web
stránke
mesta
www.rimavskasobota.sk
Mgr. Angelika Kolár, historička umenia GMM

Veľkonočný koncert
LAUDATE DOMINUM
Všetkých
milovníkov krásnej hudby
pozývame
v utorok,
11. 4. 2017 o 19.00 hod. do
rímskokatolíckeho kostola na
slávnostný veľkonočný koncert LAUDATE DOMINUM,
v ktorom účinkuje husľový
virtuóz Peter MICHALICA,
sopranistka Stanislava Maggioni, huslista Farhad Ashumov
z Azerbajdžanu a klaviristka
Viera Bartošová.
Koncert je súčasťou 37. ročníka Hudobnej jari v Rimavskej
Sobote.
Vstupné: 4€ / 2€ pre členov
KPH.
Predaj vstupeniek v MsKS a na
mieste.
Koncert podporil z verejných
zdrojov FPU.

www.rimavskasobota.sk
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„Prešiel som už mnohými, aj nebezpečnými situáciami...“
Z histórie železníc...
V roku 2008 sme si pripomenuli 160
rokov od príchodu prvého parného
vlaku na územie Slovenska. Úplne
prvou verejnou železničnou traťou
nielen na území Slovenska, ale celého vtedajšieho Uhorska bola konská
železnica z Bratislavy do Trnavy,
ktorej prvý úsek bol verejnej prevádzke odovzdaný v roku 1840. Keďže ale v tomto prípade nešlo o využitie motorickej sily, považujeme
za skutočný deň zrodu železníc na
Slovensku až 20. august roku 1848,
kedy dorazil po novopostavenej trati z rakúskeho Marcheggu (konečnej
stanice odbočky z magistrálnej Severnej železnice cisára Ferdinanda)
do Bratislavy prvý parný vlak.
Zásadným prielomom sa stalo až
rakúsko-uhorské vyrovnanie v roku
1867. Uhorská snaha postaviť si
vlastné, na Rakúsku nezávislé exportné železničné trate viedla k forsírovanej výstavbe viacerých tratí aj
na území dnešného Slovenska.
V roku 1874 sa podarilo dokončiť

Dalo by sa povedať, že mi toto povolanie bolo nadelené už v kolíske,
pretože starý otec bol železničiar a
otec rušňovodič. Od detstva som
mal k tejto práci blízko, už ako
chlapca ma otec brával do rušňového depa. Ako 14- ročný som nastúpil na Stredné odborné učilište
železničné vo Zvolene, kde som sa
vyučil za mechanika. Hneď po škole som sa prihlásil ako rušňovodič a
absolvoval som dvojročný výcvikový kurz. Dnes treba mať na výkon
tejto profesie maturitu, najlepšie
v odbore elektrotechniky. Ďalej je
dôležitá zdravotná spôsobilosť, vyžaduje sa prvá zmyslová skupina,
čiže musíte mať dobrý zrak, sluch a
farbocit. Samozrejmosťou sú aj psychotesty, ktorými musí každý uchádzač prejsť.
Kde pôsobíte, po akej trase jazdíte?
Jazdím pre Železničnú spoločnosť
Slovensko na trase Brezno – Tisovec – Jesenské. Naša trať prepája
Horehronie s Gemerom. Na tejto

zdroj: sk.wikipedia.org

výstavbu tratí Gemerských priemyselných železníc z Fiľakova cez
Rožňavu do Dobšinej s odbočkou
Jesenské – Tisovec. Možno konštatovať, že práve počas krátkeho obdobia medzi rokmi 1867 – 1874 boli
vybudované základné obrysy našej
dnešnej železničnej siete...
Zdroj: Múzejno- dokumentačné
centrum Bratislava
Možno povedať, že dnes je už železničná doprava na vysokej úrovni,
máme možnosť cestovať modernými
vlakmi, ktoré ponúkajú väčší komfort, než tomu bolo kedysi. Čo všetko
práca ľudí, spätých so železnicami a
s vlakmi obnáša, v čom je ich práca
náročná a či ľudia aj dnes vlakmi
cestujú radi, aj o tom som sa porozprávala s pánom Zdenkom Lopušným, ktorý na trati od Horehronia
po Gemer pracuje ako rušňovodič
už takmer 30 rokov...
Pán Lopušný, ako ste sa dostali k
práci rušňovodiča a čím Vás táto
práca zaujala?

trase jazdíme motorovými vozňami
radu 812. Keďže som rušňovodič
osobnej prepravy, mojou hlavnou
náplňou práce je zaistiť dochvíľnu
a bezpečnú prepravu cestujúcich na
spomínanej trati.
V čom je toto povolanie náročné?
Aké vlastnosti od človeka vyžaduje?
V tomto povolaní nesiete obrovskú
dávku zodpovednosti ako za plynulosť jazdy, tak, a to predovšetkým,
za bezpečnosť cestujúcich. Rušňovodič sa musí mať neustále na pozore, byť vždy v strehu a predvídať
udalosti na trati. Ďalej musí byť
schopný včas reagovať na vzniknuté situácie. Faktorov, ktoré vstupujú
do pohodlia jazdy, je naozaj mnoho:
či už sú to poveternostné podmienky čiže počasie, ktoré ovplyvňuje
náročnosť prepravy, alebo aktuálny
stav motorového vozidla, o ktorom
musí mať každý rušňovodič dôkladný prehľad. Aby som to teda zhrnul
do vlastností, ktoré si toto povolanie
vyžaduje, tak je to v prvom rade pohotovosť a rozhodnosť. Tieto dve by

som dal určite do popredia, pretože
musia byť neustále cibrené a postavené na dlhoročných skúsenostiach,
ktoré si so sebou každý rušňovodič
nesie.
Prezradíte nám, ako dlho túto
profesiu vykonávate?
Ako rušňovodič pracujem už 28 rokov.
Zažili ste počas Vašej práce aj nejaké vážne, stresujúce situácie, a
naopak aj nejaké veselé a kuriózne?
Za tých 28 rokov som si už prešiel
naozaj mnohými, niekedy aj nebezpečnými situáciami. Človek si musí
uvedomiť, že motorový rušeň je
obrovský ťažký stroj, ktorého silu
umocňuje ešte aj povrch, po ktorom
sa pohybuje. Napríklad ubrzdiť za
krátky čas 30- tonový stroj so sebou
prináša veľa stresujúcich situácií.
Musím priznať, že na niektoré z
nich nerád spomínam.
Hovorí sa, že v letných mesiacoch
je v kabínach rušňovodičov dosť
horúco, je to pravda? Ako to riešite?
Novšie vozidlá sú už vybavené klimatizáciou, horúco je hlavne v kabínach starších vozidiel. Riešime to
tým najjednoduchším spôsobom:
otvoríme okná a urobíme prievan.
Cestujú ľudia vlakom radi, alebo
ste zaznamenali pokles záujmu o
tento druh dopravy?
Na túto otázku je dosť náročné odpovedať, záleží to od viacerých faktorov, napríklad o akú lokalitu ide.
Dôležitú úlohu taktiež zohráva aj
čas, za aký je vlak schopný prejsť
danú trasu, a tiež aký jazdný komfort dokážeme cestujúcim vytvoriť.
Až keď si toto všetko spojíte, vyjdú
vám trate, o ktoré majú cestujúci stály, či dokonca čoraz väčší záujem.
V čom spočívajú výhody cestovania vlakom v porovnaní s inými
druhmi dopravy?
V podmienkach zvládnutého a do

detailov dotiahnutého železničného
systému prináša tento druh dopravy
obrovské množstvo výhod. V prvom
rade je úspornejšia a s menším dopadom na životné prostredie, ktoré v
dnešnej dobe nemôžeme opomenúť.
Z hľadiska efektívnosti má oveľa
väčšiu vyťaženosť ako iný druh dopravy. Vo vhodných podmienkach je
aj oveľa časovo plynulejšia a pohodlnejšia pre cestujúcich. V niektorých štátoch sú železnice, najmä v
prípade lokálnej prepravy, prioritou
a ľudia ich využívajú oveľa viac ako
iný druh dopravy.
Pán Lopušný, pôsobíte aj ako
predseda Občianskeho združenia
Zubačka. Čím sa toto združenie
zaoberá a čo je jeho cieľom?
Funkciu predsedu OZ Zubačka zastávam od minulého roka, kedy ma
zvolili naši členovia. Naše OZ sa
primárne zaoberá prevádzkovaním
a udržiavaním historického parného
ozubnicového rušňa T IV c 4296,
ktorý jazdí po ozubnicovej trati medzi Tisovcom a Pohronskou Polhorou. Tento historický parný rušeň
je európskym unikátom, najmä pre
svoje mechanické ozubnicové zariadenie, vďaka ktorému dokáže jazdiť
po ozubnicovej trati – „Zubačke“
a ktoré v minulosti slúžilo ako pomocná hnacia sila. V súčasnosti ho
každoročne prevádzkujeme ako turistickú atrakciu, ktorá záujemcom
približuje fungovanie železničnej
dopravy v minulosti.
Ďakujem za rozhovor.

A. Vörösová
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Momentky...
Do MHD vošla stará pani a veeeeeľmi pomaličky si išla sadnúť
na voľné miesto. Vodič trpezlivo počkal, kým sa posadila. Keď
jedna z cestujúcich vystupovala, opýtala sa vodiča: „Pán vodič,
Vy ste už niekedy dostali ocenenie?“ „Nie, prečo?“, šofér jej
na to. „Vy máte naozaj obrovskú trpezlivosť, zaslúžili by ste
si ho,“ povedala mu úprimne. „Ale veď to je samozrejmosť,“
odpovedal jej šofér.
•••
Jeden pán požičal svojmu známemu financie na zorganizovanie istej kultúrnej aktivity. Keď mu ich dotyčný nevrátil ani po termíne
dohody, prostredníctvom facebooku sa ho opýtal, kedy mu dané
peniaze vráti. Odpoveďou dotyčného bolo, že si ho na sociálnej
sieti zablokoval.
•••
Istá t. č. bývalá riaditeľka základnej školy v nemenovanom
meste často využívala to, čo jej nepatrilo. Z firmy, kde pracovala jej dcéra, rada využívala služobné vozidlo a nenechala si
ujsť ani firemné zľavové kartičky do kozmetiky...

V Gemersko- malohontskom múzeu sa 23. marca v rámci Marca- mesiaca knihy konala beseda
s Katarínou Borosovou z Rimavskej Soboty.

Sobotské osudy

starých rodičov a rodičov. Opierala
sa o ich spomienky a fakty čerpala aj
z rôznych publikácií.

Z knihy je možné dozvedieť sa
napríklad aj to, prečo sa Rimavská
Sobota volá práve Rimavská So-

„Máme tu veľa vecí, ktoré nikde
inde nestretneme. Snažila som sa to
napísať tak, aby to bolo zaujímavé.
Aby si ľudia o Rimavskej Sobote
neprečítali len fakty, strohé informácie, ale aj beletriu. Knihu som písala
po častiach, 2-3 roky. Vyšla v roku
2013.“

bota, že naše mesto má štvorcové
námestie, aké zrejme nikde inde nemajú, ako sa kedysi počítalo na trhu,
ako vyzeralo vtedajšie kaderníctvo,
ako sa robila trvalá a sušili vlasy,
kde bolo klzisko, ako vyzerala Mestská záhrada, kde bolo v meste Korzo
či ako jazdil pán Vilmos do mesta na

Katarína Borosová, učiteľka slovenského jazyka a angličtiny na nej
predstavila svoju knižku Sobotské
osudy. Pútavou formou v nej podáva príbehy zo života známych obyvateľov mesta Rimavská Sobota.
Sama hovorí, že knihu napísala: „...
starším pre spomienky, mladým pre
poučenie a preto, aby mohli byť viac
hrdí na svoje mesto.“
Ako pani Borosová ďalej prezradila, prvé príbehy boli publikované na
internetovej stránke a keďže mali
dobrú odozvu, rozhodla sa napísať
aj knihu. O tom, ako kedysi ľudia
v Rimavskej Sobote žili, ako mesto
vyzeralo, čo sa kedy stalo, ako sa to
stalo atď. sa dozvedela od svojich

záprahu so psami.
Žiaci základných škôl, ktorí sa besedy zúčastnili, si vypočuli úryvok
z knihy a pozreli si aj fotografie
starej Rimavskej Soboty. Zaujímalo
ich mnoho vecí, napríklad... Kedy
vzniklo mesto, kedy bol postavený kostol na námestí, čo vtedy ľudia jedli, ako v tom čase vyzerali
korčule, či existovali pri RS sopky
atď. Vrece s ich otázkami sa však
roztrhlo po tom, keď pani Borosová porozprávala o vychýrenom
zmrzlinárovi v Rimavskej Sobote
pánovi Hazírovi. Chceli vedieť, aké
druhy zmrzliny vyrábal, koľko stála,
z čoho vyrábal ovocnú zmrzlinu,
kedy ju predával atď.
Ako pani Borosová dodala, knihu
najradšej čítajú starí rodičia detí,
keďže mnohých z obyvateľov mesta,
ktorí sú v knihe opísaní, aj poznali.

Rozlúčka so zimou, privítanie jari
Vo Veľkých Teriakovciach sme sa v sobotu
1. apríla tradičným zvykoslovím rozlúčili
so zimou.
Sprievod s Morenou, symbolom zimy, prišiel k Rimave, kde ju podpálili a hodili do
vody. Súčasťou podujatia bol aj Veľkonočný
jarmok a kultúrny program v podobe ľudového spevu a tanca. Touto tradíciou sme tak
privítali jar, ktorá každým dňom dáva o sebe
čoraz viac vedieť, nielen kvitnúcimi tulipánmi, narcismi a hyacintami, ale, na tento čas
trochu predčasne, už aj púpavami a rozkvitnutými stromami.			
-av-

-av-
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Kolkárska sezóna vyvrcholí
medzištátnym zápasom
Kronikár môže do kroniky kolkárskeho klubu s čistým svedomím zaznamenať:
PO NIEKOĽKOROČNEJ PAUZE KLUB UZATVÁRA
ÚSPEŠNÝ SÚŤAŽNÝ ROČNÍK, KTORÉMU PUNC
KVALITY NASADZUJE PRIPRAVOVANÝ
MEDZIŠTÁTNY ZÁPAS:
SLOVENSKÁ REPUBLIKA – MAĎARSKÁ REPUBLIKA
Uvedený dvojzápas sa uskutoční v dňoch 22. a 23. apríla t. r. v mestských
kolkárňach v Rimavskej Sobote a vo Fiľakove. V našej kolkárni v sobotu
22. apríla so začiatkom o 09:00 hod. sa odohrajú zápasy v ženských a dievčenských kategóriách a v nedeľu 23. 4. o 08:00 hod. v mužských a chlapčenských kategóriách. Týmito reprezentačnými duelmi nepriamo nadviažeme
na podobný reprezentačný zápas, ktorý sa u nás uskutočnil v r. 1995 medzi
Slovenskom a Poľskom. Bolo by dobré v tejto tradícii pokračovať a v nastávajúcom období pripraviť zápas na najvyššej kolkárskej úrovni medzi
reprezentáciami SR a ČR!?
Sobotské prvoligové družstvo sa prebojovalo do play-off, kde o postup tesne
podľahlo Žarnovici, ale zisk tohtoročných 20 bodov v základnej časti je
značný výkonnostný vzostup v porovnaní s predošlým ročníkom, kedy naše
družstvo získalo len 4 body.
Druholigové družstvo ešte dohráva svoje súčasné zápasy a je predpoklad, že
skončí v prvej polovici tabuľky.
Uplynulý týždeň vyvrcholila mestská kolkárska liga súťažou neregistrovaných jednotlivcov na 60 HZ, ktorú vyhral J. Kubaliak ml. výkonom 276
bodov, pred G. Bodnárom (248 bodov) a J. Stopkom (245 bodov). Poradie
družstiev bolo nasledovné: Regionálna správa ciest RS, Bowleri, APVV, Veterinári, REC Čerenčany, MsÚ.
-ar-

Zhodnotenie
volejbalovej súťaže žien
Dvadsiatym
dvojkolom
bola ukončená volejbalová
súťaž žien II.
ligy skupina
východ, v ktorej štartovali v ročníku 2016/17
Slovanistky VK Rimavská Sobota.
Posledné dvojkolo odohralo družstvo s kadetkami, keď v prvom
stretnutí porazili štvrtý Žiar nad
Hronom 3.2, v druhom mu podľahli 3:1. Vyhodnotenie ročníka
previedol viceprezident VK Slovan Rimavská Sobota.
Cieľom družstva bolo skončiť do
4. miesta, čo sa nám podarilo, keď
sme z ôsmich družstiev skončili na
3. mieste pred víťazom Spišskou
Novou Vsou, ktorá nepoznala prehru v celej súťaži a bude bojovať o
postup do extraligy s víťazom skupiny západ. Druhé skončili hráčky
Stropkova a na štvrtom mieste Žiar
nad Hronom. Ženy odohrali spolu
40 stretnutí, 28 v základnej časti a
12 v nadstavbe o 1.- 4. miesto. V 28
stretnutiach 12 stretnutí prehralo. O
úspech družstva sa pričinili hlavne
3 hráčky, nahrávačka a kapitánka
družstva Alena Kudlíková ml., blo-

kárka Andrea Žírošová a nestarnúca Zora Megelová smečiarka, ktorá
hrá volejbal už 35 rokov a podľa jej
prvého trénera Igora Antala odohrala viac ako 2 000 stretnutí. Tieto
tri hráčky boli najviac bodujúcimi
z družstva. O úspech sa pričinili aj
Rosiarová a Bodnárová, ktoré sa do
družstva vrátili po piatich rokoch,
po absolvovaní štúdií. Stredoškoláčky Szökeová, Hanušová, Uhrinová, Jašová, Lakatošová, Bobeková,
Bolhová, Holá a Molnárová hrali aj
za kadetky, ale významne prispeli k
úspechu družstva. V budúcnosti sa
však budú musieť zlepšiť v pohybe
na ihrisku a v príjme podania. Trénerkou a niekedy aj hráčkou bola
Alena Kudlíková st.
A aká bola úroveň II. ligy? Po odtrénovaných 30- tich rokoch môžem
povedať, že len priemerná a to aj z
dôvodu, že volejbalových družstiev
je na Slovensku o polovicu menej
ako pred 40- timi rokmi, k čomu
prispeli aj zrušenia športových tried
a školských športových stredísk.
Úroveň je asi na úrovni 5.- 6. družstva v niekdajších súťažiach kraja!
Tak vyzerá aj reprezentácia SR u
mužov aj žien, keď sme z popredných miest na svete išli hlboko dole.
Igor Antal

Jarné upratovanie 2017
Tak ako každý rok, aj teraz v termíne od
30.03.2017 do 04.05.2017 sa bude uskutočňovať jarné upratovanie. Na tento účel
budú rozmiestnené veľkoobjemové kontajnery podľa uvedeného harmonogramu.
Mobilný ber nebezpečných odpadov sa
uskutoční dňa 13. 05.2017 (sobota). Žiadame
občanov, aby túto možnosť maximálne využili.

HARMONOGRAM ROZMIESTNENIA VOK
NA JARNÉ UPRATOVANIE:
30.03.–06.04.2017
• Ul. K. Mikszátha - parkovisko
• Križovatka Ul. Rožňavskej a Ul. Školskej
• Nám. Š. M. Daxnera - parkovisko KD
• Sídlisko Rimava – medzi bytovkou B-1 a B-2
• Sídlisko Západ – pri veľkom M-Markete
06.04. – 13.04.2017
• Šibeničný vrch – Ul. Železničiarska oproti obchodu a budovy
bývalej materskej školy
• Ul. A. Markuša
• Tomašová – Ul. Tomašovská pri bývalom veľkosklade OTEX
• Chrenovisko – oproti obchodu
• Bývalá ubytovňa MsBS na Ul. Gorkého
13.04. –20.04.2017
• Bakta – pri futbalovom ihrisku
• RO Kurinec – pri autobusovej zastávke
• Sobôtka – nová časť
• Sobôtka – stará časť
• Vinica – pri obchode
• Vinica – pod Oštromom
20.04. – 27.04.2017
• Dúžava – pri kultúrnom dome
• Mojín – pri autobusovej zastávke
• Vyšná Pokoradz – pri kultúrnom dome
• Nižná Pokoradz – pod kostolom, na konci obce
• Sabová - pri bytovkách
27.04. – 04.05.2017
• Križovatka Ul. L. Svobodu - Rimavská
Veľkoobjemový kontajner - VOK je určený na zber objemového
odpadu.
Do tohto VOK v žiadnom prípade nepatrí nasledovný odpad: stavebný odpad, nebezpečný odpad (napr. žiarivky, výbojky, monočlánky, akumulátory, obaly z náterových hmôt) a pod. Odpad zo
zelene, ktorý nebol z akéhokoľvek dôvodu skompostovaný, bude
možné v tých istých termínoch umiestniť ku kontajnerom ( VOK
). Nebezpečné odpady možno v priebehu celého roka odovzdať
zdarma v areáli firmy DETOX (areál býv. ZŤS na Košickej ceste).
Mobilný zber nebezpečných odpadov sa uskutoční dňa :
13.05.2017/sobota/
Prípadné ďalšie miesta resp. termíny pristavenia VOK budú riešené priebežne podľa potreby a požiadaviek.
Bližšie informácie a podrobnejšie podmienky je možné dohodnúť
na Mestskom úrade, oddelení stavebného poriadku, životného
prostredia a dopravy – č. tel.: 5604648 a vo fi. DETOX – č.tel.:
5604153.
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RIADKOVÁ INZERCIA:
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
•

6. - 8.
apríl
17:45

Power Rangers		

10. apríl
20:00

Rocco

6. - 8.
apríl
20:00

Vo veľkom štýle

13. - 15.
apríl
17:30

Chatrč (The Shack)

8. - 9.
apríl
18:00

Bodi: Psia Superstar

9.-10.
apríl
18:00

Piata Loď

13. - 15. a 24. Rýchlo a Zbesilo 8
apríl
137 min., MP od 12r., vstup: 4€
20:00
Akčný/Thriller/Krimi
USA
+ vo štv. 20. apríl maďarská verzia

123min., MP od 12r., dab./tit., 4€
Akčný/Dobrod./Sci-fi
USA
96 min., MP od 12r., titulky, 4€
Komédia/Krimi
USA
118 min., MP od 12r., titulky, 4€
Anim./Komédia
Čína/USA

133 min., titulky, vstup: 4€
Dráma
USA

20.-24. apríl Cuky Luky Film
18:00
vstup: 4€, Komédia Slovensko

85 min., MP od 7r., vstup: 4€
Dráma/Rod. Česko/Slov./Maď.

Cez kosti mŕtvych

9. apríl
20:00
film. klub

105 min., MN., titulky, vstup: 4€
Dokumentárny
Francúzko

• Na predaj je nedokončený

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

rodinný dom 16 km od Rimavskej Soboty, vhodné aj na
hospodárenie. Cena dohodou. Tel.: 047/56 22 170
GZ-09/17

21. - 23. apríl Baby šéf		
18:00
97 min., MP, dabing, vstup: 4€
23. apr. o 16:00 maď. verzia, Anim./Kom. USA

127 min., MN, vstup: 3€
Krimi/Dráma Poľ./Česko/Nem.

Využite výhodný nákup

Spomienka...

Plávajúce podlahy rôzne od 6,25 €/m2
Soklová lišta MDF 40x20 mm dl.2,4m za 1,-€
Skladom interiérové dvere a zárubne rôzne typy od 20 €
Šamotové dosky rôzne tvary od 1,3 €

S bolesťou v srdci si pripomíname,
že 9.4. 2017 uplynie rok, čo nás navždy
opustil náš milovaný manžel a otec

Števko Gémeši

Odišiel si drahý, bez slovka rozlúčenia, tak
náhleže ťažko sa tomu verí...
S láskou budeme spomínať.
Smútiaca rodina: manželka Mariana,
deti Marek a Viki.

TOPAS, Mikszátha 4766, Rimavská Sobota,
0905 339 430, www.topas-interier.sk
Ceny platia do vypredania zásob.
GZ-15/17

Rozpis LSPP stomatológov:

Pohotovosť pre dospelých (LSPP):

8. - 9. 04.2017 MUDr. Remeňová,
Športová 14, Rim. Sobota, 5627351
14.04.2017
MUDr. Polievková,
Okružná 53, Rim. Sobota, 5633940
15 - 16. 04.2017 MUDr. Dulovičová,
K.Mikszátha, Rim. Sobota, 5623196
17.04.2017
MUDr. Gajanová,
Nová Bašta 80,
tel.: 5691161
•••

sobota, nedeľa, dni pracovného voľna nepretržite- ambulantná a návštevná služba od 07:00 - 07:00 h.
8.4.
MUDr. Andrea Agócsová
9.4.
MEDICENTRUM,spol. s.r.o.
14.4.
MUDr. Mária Kozáková
15.4.
Q - TEK s.r.o.
16.4.
KlenMed s.r.o.
17.4.
Irka - Med s.r.o.
•••
LEKÁRNE (8:00 - 20:00):
8.4., 9.4., 14.4. a 15.4. - Dr. Max
(Kaufland, Nám. Š.M. Daxnera)
8.4., 9.4., 14.4. a 15.4. - Dr. Max
(OD Tesco, Cukrovarská)
LEKÁRNE (10:00 - 19:00):
16.4.2017 - Lekáreň Pri nemocnici
(ul. Šrobárova 6, Rimavská Sobota)
17.4.2017 - Lekáreň MÉDIA
(B. Bartóka 1, Rimavská Sobota)

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

Rozlúčka...
Dňa 22. marca nás navždy opustil náš
kolega a priateľ, športový funkcionár

FERDINAND Kiss
z Rimavskej Soboty.

Pohotovosť pre deti a dorast:

Česť jeho pamiatke!
Oblastný futbalový zväz Rimavská Sobota
GZ-17/17

Inzercia:

GZ-18/17

sobota, nedeľa, dni pracovného voľna nepretržite od 7:30 - 7:30 hod.
8.4.
MUDr. Milota Bindasová
9.4.
MUDr. Tatiana Dunajová
14.4.
MUDr. Alena Balážová
15.4.
MUDr. Mária Barabasová
16.4.
MUDr. Milota Bindasová
17.4.
MUDr. Mária Koóšová
•••

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

Vážení občania a podnikatelia!
Mesto Rimavská Sobota usporiada v dňoch 5. a 6. mája 2017

Jarmok pri príležitosti Dní mesta,
na ktorý Vás srdečne pozývame. Na Hlavnom námestí a na Ul. Povstania bude
sústredený najmä rozličný spotrebný tovar a ľudovoumelecké predmety, kolotoče
na parkovisku pri Slovenskej pošte na Jánošíkovej ulici a občerstvenie na Malohontskej ul. na priestranstve pred vchodom do Slovenskej pošty. V prípade záujmu podnikateľov o predajné miesto je potrebné telefonicky sa kontaktovať na
tel. č. 047/5604665 príp. 047/5604685. Povolenia sa vydávajú od 4. apríla 2017.
GZ-13/17

Vážení občania a predávajúci, tešíme sa na Vašu účasť!
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Úspech zápasníkov Lokomotívy RS

Úspešne si počínali mladí zápasníci Lokomotívy Rimavská Sobota na Majstrovstvách Slovenska kadetov /dorastencov/ v zápasení gréckorímskym štýlom, ktoré usporiadal zápasnícky
klub Marcelová v športovej hale v Chotíne.
Najviac sa darilo Pavlovi Rapčanovi a Viktorovi Gunárovi, ktorí sa stali vicemajstrami Slovenska vo svojich hmotnostných kategóriách. O tretiu medailu sa pričinil Michal Babarík. Vo váhe
do 46 kg mala Rimavská Sobota hneď trojnásobné zastúpenie.
Do finále sa podľa očakávania prebojoval aj náš Viktor Gunár.
Vo finále o titule rozhodli napomínania od rozhodcov, nakoľko ani jeden zápasník neurobil technický bod. Napomínaný bol náš pretekár a získal tak striebornú medailu za 2. miesto.
V zápase o 3. miesto podľahol svojmu súperovi vekom ešte
len starší žiak Jakub Vydra a obsadil nepopulárnu 4. priečku. Do zápasu o 5. miesto sa prebojoval tiež ešte len starší žiak
Brian Molnár, bol v ňom úspešný a obsadil tak 5. miesto.
Aj vo váhe do 58 kg sme mali zastúpenie vo finále. Stretli sa v ňom
reprezentanti Slovenska. Šamorínčan Ágh, ktorý je reprezentantom
práve v tomto štýle, a reprezentant vo voľnom štýle Pavol Rapčan,
ktorý svojmu súperovi podľahol na body a získal striebro. Vo váhe
do 54 kg prekvapil Michal Babarík ziskom bronzovej medaily za
3. miesto. V súťaži družstiev obsadila Lokomotíva Rimavská
Sobota veľmi pekné 5. miesto zo 17 klubov.
Zhodnotenie trénera Lokomotívy Jozefa Radnótiho: ,,S výsledkami a odvedeným výkonom svojich zverencov som spokojný a nemám
im čo vytknúť. Trochu mám ťažké srdce na rozhodcov, ktorí pískali
finále Viktorovi Gunárovi. Po tom, čo v prvom polčase napomínali
nášho borca a ani v druhom polčase neurobil ani jeden pretekár
technický bod, zvykne byť pravidlom, že je napomínaný druhý pretekár a bol by z toho titul. Na počudovanie však aj druhýkrát napomenuli nášho pretekára.”
Jozef Radnóti

FUTBAL
ilustračné foto

II. liga /východ- výsledky:
18. kolo 25.3. 2017 MŠK Rimavská
Sobota - Liptovský Mikuláš 0:1
19. kolo 1.4.2017 FK Haniska MŠK Rimavská Sobota 0:2

Najbližšie zápasy:
20. kolo 8.4.2017- ŠK Odeva Lipany - MŠK Rimavská Sobota
21. kolo 15.4.2017 MŠK Rimavská Sobota – FK Poprad

-red-

Medzinárodná Veľká cena
mesta Bardejov

Dňa 25.3.2017 sa v Bardejove uskutočnila Medzinárodná
Veľká cena mesta Bardejov o
Pohár primátora. Zúčastnilo
sa jej viac ako 600 pretekárov
zo štátov Európy (Bulharsko,
ČR, Maďarsko, Kosovo, Srbsko, Poľsko, Rumunsko, Ukrajina, Slovensko).
Náš klub reprezentovali dvaja
pretekári a obaja si vybojovali
zlaté umiestnenie.
V kategórii mladších žiačok si
poradila Natália Gažiová vo váhe
do 32 kg s každou pretekárkou.
Dávid Gonda vo váhe nad 55 kg,
napriek tomu, že prvý zápas prehral, v konečnom finálovom zápase zdolal súpera a vybojoval si

zlatú medailu.
Vedenie klubu sa touto cestou
chce poďakovať obom zúčastneným džudistom za vzornú reprezentáciu klubu a aj Mesta Rimavská Sobota.
Na súťaži ich sprevádzali tréner
Gaži, Babicová a p. Gonda.
Za podporu oddielu Lokomotíva Judo RS ďakujeme Mestu
Rimavská Sobota, firme TONI
s.r.o. (požiarna ochrana) - p. Igor
Tonhajzer, Kvety Henrieta Mišuráková, Ing. Andrik Ludwig a
ZŠ Š. M. Daxnera - Mgr. Peter
Černý na sídlisku Západ.
Ľubomír Antal
predseda klubu

17. ročník šachového turnaja
25. marec sa v Tornali niesol v
znamení kráľovskej hry. Konal
sa tam 17. ročník šachového
turnaja OPEN Tornaľa.
Mramorová sála privítala 68
pretekárov, medzi nimi aj zo zahraničia. Účastníkov pozdravil
prednosta Mestského úradu v
Tornali Ladislav Nagy. Poďakoval sa organizátorom a zdôraznil,
že také súťaže ako je táto, kde sa
stretli šachisti od Trebišova po
Banskú Bystricu a od Miskolca
po Kremnicu, sú naozaj zriedkavé. Zároveň už všetkých pozval
aj na budúci 18. ročník.
Hralo sa švajčiarskym systémom
2 krát po 15 minút. Zvíťazil vlaňajší víťaz z Egru Pál Kiss, ktorý získal 8,5 bodov, na 2. mieste
sa so 7 bodmi umiestnili Milan
Molnár z Ózdu, Attila Balázs z
Moldavy nad Bodvou a Peter
Klein z Fiľakova. Veľký záujem

bol aj zo strany mladšej generácie. V kategórii junior do 12 rokov bolo 15 účastníkov.

Vďaka usporiadateľom a sponzorom bolo udelených 35 cien
a 4 mimoriadne ceny. Najlepšou
hráčkou- ženou sa stala Dorottya
Hutka z mesta Edelényi, najlepším seniorom- veteránom András
Galgovics z Miskolca, najlepším
juniorom Gergő Káli z Edelényia
a najlepším Tornaľčanom Róbert
Lázók.
- Polgári -

