Na margo
uplynulých dní

Rok 2016 z pohľadu samosprávy mesta
Koniec roka býva už tradične aj obdobím bilancovania, hodnotenia. Pri tejto príležitosti
sme oslovili primátora mesta Jozefa Šimka a položili sme mu niekoľko otázok:
Pán primátor, ako hodnotíte rok 2016, aký bol z pohľadu samosprávy mesta?
Rok 2016 bol bohatý na viaceré rozvojové aktivity v meste. Teší ma, že postupne znižujeme
úverové zaťaženie mesta. Počas obdobia od môjho nástupu do funkcie primátora až doteraz
sa nám podarilo znížiť úverové zaťaženie mesta z celkovej sumy 6,5 miliónov eur na 4,3
miliónov eur, a to i napriek tomu, že sme v roku 2016 prijali úver vo výške 680 000 eur na
asfaltovanie ulíc i chodníkov v našom meste. V roku 2016 sa nám podarilo zaasfaltovať
61 ulíc i chodníkov. Vybudovali sme chodníky so zámkovou dlažbou na Ul. Okružnej, Ul.
Mikszátha, Ul. Cukrovarskej pred evanjelickým kostolom, Ul. Školskej, z Kirejevskej
ulice cez Mestskú záhradu až k bývalému RISU.
(pokračovanie na 2. strane)

Predvianočnú atmosféru v meste spríjemnili aj
Vianočné trhy na Hlavnom námestí.

Dňa 17. decembra priniesli skauti Betlehemské
svetlo do katolíckeho kostola sv. Jána Krstiteľa.

Najbližšie číslo novín vyjde 25. januára 2017.

Posledné tohoročné číslo
nášho dvojtýždenníka vychádza síce pred Vianocami, ale určite sa nájdu aj
takí, ktorí si ho prečítajú v
období Silvestra, kedy je
čas na veselosť a zábavu.
Do tejto kategórie patria
určite aj niektoré udalosti
z kuchyne našej slovenskej
sociálnej demokracie. Ale poďme po poriadku.
Neomylný predseda najsilnejšieho politického
zoskupenia – nazvime ho R.F. – zrejme ešte
nestrávil prehru v boji o prezidentské kreslo
s človekom, ktorého spájal so scientológiou,
hoci po prehratých voľbách to už nikdy viac
nespomínal. V žalúdku mu asi leží aj ďalšia
prehra, keď jeho straníckeho kandidáta na
župana BBSK porazilo aj „vrece zemiakov,“
ako honosne definovali smeráci pred župnými
voľbami šance Mariána Kotlebu na víťazstvo.
No a zdá sa, že teraz o kratší koniec potiahne aj v boji so „špinavými protislovenskými
prostitútkami.“ Tak totiž R.F. najnovšie pomenoval novinárov a tí mu na odplatu vyťahujú
iné záležitosti.
Vraj nie je náhoda, že sa akosi príliš veľa
hovorí o kauzách potencionálnych súperov
R.F. v boji o rozhýbaný smerácky trón. Najprv odstavil šéfa východoslovenskej odnože
sociálnej demokracie P. Pašku, potom odpratal P. Pellegriniho z funkcie predsedu parlamentu na neviditeľné ministerstvo a čoskoro
sa rozpútala debata aj o korunnom princovi
Smeru R. Kaliňákovi, ktorý vytvoril spolu s
exministrom Počiatkom príliš blízke vzťahy
so slovenskou ekonomickou mafiou. No a
naposledy rad prišiel aj na M. Lajčáka, ktorý
sa aj vďaka výrokom a činom R.F. nestal generálnym tajomníkom OSN, ale bol mnohými
považovaný za vhodného kandidáta aj na budúceho prezidenta SR...
Údajne si R.F. zobral motív zo známeho filmu „Desať malých černoškov“ a mnohí sa
pýtajú, kto bude ďalší ? Možno to vytiahne z
rukáva práve europoslankyňa Monika, ktorá
pred vstupom do politiky ako redaktorka rádia
FUN, bola tiež súčasťou tej skupiny „špinavých protislovenských prostitútok.“
Dlžníkmi samozrejme nechcú zostať ani novinári, ktorí víkendové prešovské divadlo
v podobe smeráckeho snemu nazvali rovno
hanobením adventu.
Však je celkom veselo na tej našej pred silvestrovskej politickej scéne...
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Rok 2016 z pohľadu samosprávy mesta

(pokračovanie z 1. strany)

V spolupráci s VUC BBSK sme
vyasfaltovali Ul. Školskú a Ul. B.
Bartóka. Uviedli sme do užívania multifunkčné ihrisko pri ZŠ P.
K. Hostinského, zrekonštruovali
sme telocvičňu v ZŠ M. Tompu.
Dokončili sme rekonštrukciu Daxnerovho námestia a postupujeme
v rekonštrukcii Nám. M. Tompu.
Práce pokračujú aj na revitalizácii
Mestskej záhrady, ktorá sa postupne
mení na oddychový areál.

Plaketa za
Kemping
roka 2016

Aké pracovné ciele si kladiete do budúceho roku 2017?
Aj v roku 2017 vyjdeme občanom mesta v ústrety. Budeme pokračovať v asfaltovaní ulíc v meste, napr. aj vedľa
garáží na Ul. Rožňavskej. Dokončíme rekonštrukciu Námestia M. Tompu aj Mestskej záhrady. Budeme sa snažiť
naďalej znižovať úverové zaťaženie mesta. Za pomoci SARIO sa pokúsime získať možného investora, ktorý
zabezpečí pracovné príležitosti pre našich občanov. Budeme pokračovať aj v budovaní rekreačného zariadenia
Kurinec Zelená voda, pripravujeme projektovú dokumentáciu na bazén s vlnobitím.
Pán primátor, čo by Ste chceli zaželať obyvateľom Rimavskej Soboty?

Všetkým obyvateľom želám šťastné a veselé Vianoce a do nového roku 2017 želám
veľa zdravia, šťastia, lásky, pohody a úspechov !

Predvianočné stretnutia
v mestských častiach nášho mesta
V závere roka sa v našich mestských častiach v Bakte, v Mojíne
a v Dúžave uskutočnili krásne
predvianočné stretnutia občanov.

Boli to stretnutia naplnené úctou a
láskou k človeku. Blahoželalo sa
na nich aj občanom – jubilantom,
ktorí sa v priebehu roka dožili krásnych životných jubileí. Slávnostná

a sviatočná atmosféra umocnená
peknou vianočnou výzdobou bola
v obciach nad očakávanie.
Stretnutie s obyvateľmi obcí v
tomto predvianočnom čase bolo
pre nás členov pre občianske záležitosti sviatkom.
S vďačnosťou prijali naše teplé
ľudské slovo, podanie ruky a dôstojný kultúrny program s nádychom Vianoc.
Pre deti bol zážitkom hlavne príchod Mikuláša, ktorý na nikoho
nezabudol a rozdával z plného vreca balíčky plné sladkostí. Šikovné
deti našich mestských častí zároveň ukázali, že vedia krásne recitovať, spievať a balíčky si zaslúžia.
Veľká vďaka od vedenia nášho
mesta patrí predsedom a osvetárom
v mestských častiach, ktorí tieto
nádherné akcie pripravili.
Zbor pre občianske záležitosti aj
touto cestou želá všetkým občanom v mestských častiach, aby boli
nastávajúce krásne vianočné dni
naplnené úctou človeka k človeku,
praje veľa zdravia, životnej iskry,
lásky a potešenia z najbližších a z
ľudí blízkych vášmu srdcu.
Želáme nádherné Vianoce a pokoj
v duši, nech sa vo vašich srdciach
udrží po celý budúci rok.
Ema Vraniaková
Zbor pre občianske záležitosti
Človek človeku Rimavská Sobota

Ako je už známe, kemping Kurinec Zelená voda získal od Slovenskej asociácie campingu a caravaningu (SACC) prestížne ocenenie
Kemping roka 2016. Dňa 13. decembra na zasadnutí mestského
zastupiteľstva odovzdal viceprezident SACC Ing. Ján Ducko
Plaketu pre RO Kurinec Zelená
voda primátorovi mesta Jozefovi
Šimkovi.
„Najväčší progres v roku 2016 urobil Kemping na Kurinci. Zaradil sa
tým medzi top kempingy,“ vyjadril
sa viceprezident Ing. J. Ducko.
„Je to výsledok práce nielen vedenia mesta, ale všetkých zamestnancov Mestského úradu a Technických
služieb mesta. Je to vysoké ocenenie, vážime si to,“ povedal primátor
J. Šimko.

Asociácia sa zároveň rozhodla, že
práve v kempingu na Kurinci zrealizuje 49. ročník Rallye kempingu a
karavaningu Slovenska. „Aj takýmto spôsobom by sme chceli zviditeľniť a spropagovať toto miesto a
región,“ dodal viceprezident.

Gemerské zvesti

Poslanci rokovali
...poslednýkrát v roku
Posledné tohtoročné zasadnutie
mestského zastupiteľstva sa konalo 13. decembra v budove bývalého Župného domu. Pod taktovkou primátora Jozefa Šimka
prebehlo vo svižnom tempe.
Na programe bolo viacero bodov
rokovania. Poslanci sa zaoberali aj Návrhom zmeny Všeobecne záväzného nariadenia mesta
o miestnych daniach a miestnom
poplatku za komunálne odpady a
drobné stavebné odpady. Mestské
zastupiteľstvo sa uznieslo na zmene predmetného VZN z roku 2015,
ktoré nadobúda účinnosť 1.1.2017
a sadzby za poplatky schválili nasledovne: fyzické osoby zaplatia
poplatok za komunálne odpady a
drobné stavebné odpady vo výške
20 eur za rok, ZŤP a dôchodcovia nad 65 rokov 17 eur za rok. V
mestských častiach budú znížené
poplatky nasledovne: fyzické osoby zaplatia 16 eur za rok, ZŤP a
dôchodcovia nad 65 rokov 13,60
eur. Na sídlisku Dúžavská cesta zaplatia fyzické osoby 10 eur za rok,
ZŤP a dôchodcovia nad 65 rokov
8,50 eur za rok.
Poslanci sa zaoberali aj poplatkami
za využívanie vyhradeného parkoviska v meste. Nový návrh, ktorý
poslanci schválili, stanovuje poplatky nasledovne: daň za parkovanie na vyhradenom parkovisku
na Hlavnom námestí zostáva vo
výške 400 eur za rok. Parkovanie
v ostatných častiach mesta v okolí
Hlavného námestia a v priľahlých
uliciach a na priľahlých parkoviskách sa zníži z 300 eur na 200 eur a
daň za parkovanie v iných častiach
mesta zostáva vo výške 100 eur za
rok. Fyzické osoby ZŤP, odkázané
na individuálnu dopravu, nezaplatia nič, ZŤP, ktorí nie sú odkázaní
na individuálnu dopravu, zaplatia

Prvý december, vonku veterno a my
vystupujeme z auta na konci ulice
v dedinke Bakta. Už nás vyzerajú
malé nezbedné očká chlapčeka, ktorý o dosť podrástol. Lukáško (7) s
maminkou Gabikou nás zoznámili
aj s bračekom Matúškom, ktorý má
2 a pol roka a od našej prvej návštevy, kedy bol malým batoľaťom,
sa aj z neho stal veľký fanúšik autobusov. Spočiatku sa trošku obaja
hanbili, no po chvíľke sme si už
vymieňali zážitky a novinky z autobusovej dopravy. Hneď ako nás
uvítali v útulnej kuchyni, sme im
venovali malé pozornosti v mode-
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Na Vianoce
bezplatné
cestovanie
Mesto
Rimavská
Sobota
v spolupráci so Slovenskou
autobusovou dopravou Lučenec umožní občanom a návštevníkom mesta Rimavská
Sobota aj počas tohoročných
vianočných sviatkov bezplatne
cestovať vozidlami mestskej
hromadnej dopravy. Bezplatné
cestovanie v rámci MHD bude
umožnené v čase od 24.12.2016
do 26.12.2016, t. j. sobota, nedeľa a pondelok.

50 eur za rok (znížené zo 100 eur).
Návrh VZN bol jednomyseľne
schválený.
Témou rokovania bol aj Návrh
plánov práce orgánov mesta na rok
2017, Plánov hlavných úloh kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra mesta na rok 2017 atď. Zo strany niektorých poslancov odzneli k
predmetným plánom pripomienky,
navrhli upraviť a doplniť ich počet
a pod. Plán bol doplnený aj o návrh, aby pravidelne každý mesiac
predstaviteľ jednej z politických
strán informoval, čo sa strane podarilo zrealizovať, presadiť pre
mesto a okres Rimavská Sobota.
Pripomienky poslancov Baláža,
Bána, Hazuchu, a primátora mesta
poslanci zobrali do úvahy.
Ďalším bodom rokovania bol aj
Stav v oblasti školstva v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta, ktorý
predniesol viceprimátor L. Rigó.
Okrem iného predniesol aj Informácie o energetickej spotrebe na žiaka
a uviedol, že medzi jednotlivými
základnými školami sú v danej
oblasti pomerne vysoké rozdiely.
MsZ preto poverilo hlavného kontrolóra mesta preveriť energetickú
úsporu základných škôl v meste.

Poslanci sa zaoberali aj Informatívnou správou o stave vypracovania a realizácie projektov- aktualizácia za rok 2016. Predložila
ju Ing. Muráriková. Informovala,
že v rokoch 2005-2010 bolo podaných 77 projektov, z toho 24
bolo schválených. V rokoch 20112016 bolo podaných 60 projektov,
schválených bolo 23. V tomto roku
samospráva podala 18 projektov,
získaných bolo 230 500 eur na 5
projektov. Finančné prostriedky
boli určené na financovanie aktivít ako Dni mesta, na vybudovanie ihriska pre Chrenovisko, na
rekonštrukciu telocvične v ZŠ M.
Tompu, na Národný projekt Terénna sociálna práca v obciach I a na
ďalšie aktivity.
Na záver sa primátor mesta J.
Šimko poďakoval poslancom za
korektné vystupovanie počas roka,
zaželal im šťastné a veselé prežitie
vianočných sviatkov a všetko dobré do nového roku 2017. Odznelo
aj poďakovanie a želanie v maďarskom jazyku, predniesol ho poslanec F. Auxt.

Na návšteve...

lovej krabičke autobusu. Chlapci
z nej nevedeli očká odtrhnúť. Tie
iskričky šťastia, keď otvárali autobus a vyberali z neho prekvapenia
s úsmevom od ucha k ucha v nás
zanechali skvelý a hrejivý pocit.

Neskôr nás už ťahali hore schodmi,
kde mali pripravené prekvapenie.
V obývačke na stole nás čakala
zbierka modelov autobusov. Kompletnú 24 dielnu sadu by Lukáškovi mohol závidieť nejeden fanúšik
autobusovej dopravy. Bola úžasná a
všimli sme si, že sa o ňu starostlivo
stará. Potom nás súrodenci pozvali
do ich novej izbičky, kde nám poukazovali ďalšie nové autobusy,
ktoré pribudli do ich zbierky. Popri
tom nám stihli porozprávať aj zážitky z cestovania našimi autobusmi
a nezabudli pochváliť vodičov. Už
aj Matúško pozná ich mená a hrdo

Čo pre vás znamenajú
Vianoce?
ta

Anke

...opýtali sme sa v uliciach
Rimavskej Soboty...
Ilona Fazekas Babróczky: Vianoce sú pre
nás sviatkami rodiny a
lásky. Som presbyterka evanjelickej cirkvi,
takže ich vnímame ako
náboženské sviatky. Budeme ich sláviť
doma, stretneme sa celá rodina.
József Babróczky: Keby nám k tomu
ešte nasnežilo, bolo by lepšie
Tibor,
Rumunsko:
Som zo Sedmohradska. Vianoce slávime podobne ako
vy na Slovensku.
Na štedrovečernom stole býva kapustová polievka, ryba, opekance.
Eva, Rumunsko: Máme vianočný
stromček, dávame si darčeky a navštevujeme aj bohoslužby.
Pani Marika: Stretneme sa celá rodina, budeme spolu, to sú pre
nás Vianoce.
dcéra Petra: Na Vianoce sa teším najmä
preto, lebo dostanem
veľa darčekov.

nám to dával najavo. Nestačili sme
sa čudovať, kde sa v tom malom
berie toľko vedomostí a zanietenia.
Vzápätí nám to však bolo všetko
jasné. Jeho starší braček Lukáško
ho k tomu vedie, je pre neho príkladom a on sa mu chce znalosťami
vyrovnať. A čo je najkrajšie, rodičia
ich v tejto spoločnej záľube podporujú. Po rýchlo ubehnutých chvíľach sme sa s touto milou rodinkou
rozlúčili a dohodli sa, že nás určite
všetci prídu pozrieť a my sa na ich
návštevu veľmi tešíme.
Mgr. Radka Segečová
SAD Lučenec, a.s.
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Ako oslavujú Vianoce a Nový rok v zahraničí?

O Vianociach sa hovorí, že sú
najkrajšími sviatkami roka.
Sprevádzajú ich typické zvyky a
tradície, ktoré sa v jednotlivých
krajinách sveta líšia. Prinášame
vám pohľady na slávenie vianočných sviatkov v Anglicku a v
Brazílii...

Anglicko
Keď sa v Británii začiatkom
novembra rozsvietia krásne dekoratívne svetlá na domoch a v uliciach dedín a miest, do Vianoc sú
ľudia zaneprázdnení nielen nákupmi darčekov, ale mnohí tiež plánovaním dovoleniek v zahraničí. My
Slováci sme najradšej na Vianoce
doma v kruhu rodiny, avšak Briti
veľmi radi vycestúvajú do exotických slnkom zaliatych končín. Tí,
ktorí predsa len ostávajú doma, pripravia dom, špajzu a chladničku na

množstvo rodinných návštev počas
sviatkov. Obľúbené sú návštevy
kostolov, kde sa len pri svetle obyčajných sviečok spievajú koledy a
rozpráva príbeh narodenia. V londýnskom Hyde Parku už každoročne otvoria Zázračnú zimnú krajinu
(Winter Wonderland) s kolotočmi
a stánkami s vareným vínom, jedlom, suvenírmi a hudbou.
Kým si my na Slovensku už na
Štedrý večer užívame pohodu pri
vianočnom stole a stromčeku,
britské deti si ešte len vtedy zavesia na rodinné krby veľké farebné
ponožky, kde si na druhý deň ráno
nájdu drobné darčeky. V mnohých
domácnostiach sú farebné ponožky
len na ozdobu a darčeky sa umiestňujú rovno pod stromček a nesmú byť
otvorené až do rána 25. decembra.
Po rozbalení darčekov sa v ten deň
jedáva pečený plnený moriak. Veľká vianočná večera začína popoludní. K tomu patria pečené mrkvičky,
zemiaky, zelený hrášok, brusnicová
a chlebová omáčka, a tiež čínska
kapusta, notoricky nepopulárna pre
jej horkastú chuť, ale aj tak nikdy
na vianočnom stole nechýba. Neskôr sa podáva vianočný puding,
torta a tiež koláčiky s plnkou z
mletého mäsa, sušeného ovocia,
ochutené škoricou, muškátovým

orieškom a práškovým cukrom.
Keďže ľudia v Británii pochádzajú
z najrôznejších kútov sveta, každý
si so sebou prinesie vlastné zvyky a
jedlá a v každom dome sa Vianoce
slávia trochu inak. Je to zaujímavá
zmes tradícií a kultúr, aké všade len
tak nenájdete a stromček, rodinné
návštevy či darčeky uvidíte aj u
ľudí iných vierovyznaní.
Keď na Silvestra ostanú Briti
doma, pred polnocou vždy otvárajú zadné dvere. Takto umožňujú
starému roku, aby mohol pohodlne
odísť. Potom ich rýchlo zatvoria a s
prvým úderom po polnoci otvárajú
predné dvere, aby mohli privítať
nový rok.
Monika Štuller,
Londýn, december 2016

Brazília
Jose Said Ferreira Cosme pochádza z mesta Luis Correia v štáte
Piaui v Brazílii. Porozprával nám,
ako oslavujú vianočné sviatky, Silvestra aj Nový rok v jeho rodnej
krajine.

Duchovné slovo
Vianoce sú kresťanské sviatky narodenia Ježiša Krista. Ako náboženská
a kultúrna slávnosť sú slávené miliardami ľudí na celom svete. Predstaviteľov štyroch cirkví, pôsobiacich v
našom regióne, sme sa opýtali... Ako
vníma sviatky Vianoc cirkev, v ktorej pôsobia? V čom spočíva význam
týchto sviatkov a aký odkaz ľuďom
dávajú?

mieste a nesprávnym spôsobom.
Pravý pokoj, ktorý svet dať nemôže,
dáva iba Kristus, ktorého narodenie
slávime. Záleží na každom jednotlivcovi osobne, či ho prijme do svojho
života a bude žiť ako učil; alebo ho
neprijme. Kto ho slobodne prijme do
svojho života, nadobúda nový, krajší
životný rozmer.

Jozef Trubíni, katolícky farár

Vianoce z pohľadu
Katolíckej cirkvi

Aké sú evanjelické
Vianoce?

Vianoce sú pre kresťanov na celom svete
sviatkami narodenia
Ježiša Krista. Slávime narodenie Spasiteľa sveta, ktorého
predpovedali proroci
a tak túžobne ho očakával Izraelský národ. Kresťania (aj
katolíci) ho prijali za svojho Spasiteľa a Vykupiteľa, čiže je pre nich “...
Cestou, Pravdou i Životom” (porov.
Jn 14, 6). Je pre nich ten, ktorý je
zmyslom našich pozemských radostí
a bolestí. Všetkému dáva zmysel.
Anjeli spievali pri jeho narodení:
“Sláva Bohu na výsostiach a na Zemi
pokoj ľuďom dobrej vôle”. (porov.
Lk 2, 14).
Ľudia túžia po pokoji v duši, len ho
častokrát hľadajú na nesprávnom

A čím sa líšia od tých
druhých? V každej rodine a v každom kúte
celého sveta si ľudia
vytvárajú svoje vlastné zvyky a tradície.
Počas Vianoc sa snažia všetci byť spolu
a to, čo bolo stratené,
chcú znova objaviť, počas sviatkov
sú k sebe pozornejší, všímavejší, milší… Možno si položíme otázku, je to
niečo iné, čo nám chýba, čo v priebehu celého roka nedokážeme vytvoriť
a ku koncu roka to stále znovu objavujeme? Blízkosť, láska, rodina, priateľstvo, úsmev, radosť, štedrosť, hojnosť a podobne….sú dary, ktoré nás
sprevádzajú len počas vianočných
sviatkov? My dospelí vieme, že si ich
nemôžeme kúpiť v žiadnom obcho-

de, ale majú nevyčísliteľnú hodnotu,
práve vďaka nim náš život naberá na
iných rozmeroch.
Podstatou pravých kresťanských
Vianoc je Pán Ježiš, práve On prináša
skutočnú lásku, nádej do nášho života
a preto sú Vianoce výnimočné a v našom živote zanechávajú hlboké stopy.
Lebo nie je v nich len čosi ľudské, ale
sú naplnené Božím posolstvom lásky.

Viktória Lisáková
evanjelická farárka,
seniorka RIS

Vianoce z pohľadu
Cirkvi bratskej...
Zmysel vianočných sviatkov
Cirkev bratská
vidí v pripomínaní si narodenia Ježiša Krista
na svet ako pravého Boha a pravého
človeka. Bol to zasľúbený Mesiáš
Izraela. Narodil sa z panny Márie, ale
bol počatý nadprirodzene, mocou Božieho Ducha.
Odkaz Vianoc pre ľudstvo je v tom,
aby prijali narodeného, ukrižovaného a vzkrieseného Ježiša ako svojho
osobného záchrancu pred trestom za
svoj hriech a ako pána svojho života.

Thomas Herwing,
nem. misionár, pôsobiaci
v Rimavskej Sobote

V štáte Piaui je 24. decembra normálny pracovný deň. Potom večer
zostávajú ľudia buď doma, alebo
navštívia priateľov, celá rodina
spolu. O 22.00 hod. idú do kostola,
po omši sa vrátia domov a o polnoci majú slávnostnú večeru. Nedávajú si darčeky, okrem niektorých
rodín.
Počasie je tam vtedy horúce, približne 30-36 stupňov Celzia. Na
štedrovečernom stole nesmú chýbať tradičné jedlá ako ryba, moriak,
bravčové stehno alebo barbecue.
Silvester je tiež normálnym pracovným dňom. O 22.00 hod. idú
ľudia na omšu, potom na pláž a
počkajú na polnoc. O polnoci majú
ohňostroj, zjedia šošovicu a hrozno
ako symboly bohatstva, preskočia
7 vĺn a plávajú v mori pre šťastie.
Potom na pláži oslavujú až do rána.

Slávenie Vianoc
v Reformovanej
kresťanskej cirkvi
1. „Lebo tak Boh
miloval svet, že dal
svojho
jediného
Syna, aby nik, kto
v neho verí, nezahynul, ale mal večný
život.” Jn 3,16.
Vianoce sú znakom
Božej lásky k človeku. Svojho syna
poslal Boh k nám,
aby skrze Neho obnovil vzťah medzi
Bohom a človekom, ktorý sa pokazil
ešte na začiatku po stvorení. Tak sme
dostali od Neho šancu na SKUTOČNÝ ŽIVOT.
2. Ježiš, Boží syn neostal po celý
svoj život v jasličkách v Betleheme,
ako bezmocné dieťatko. Žil medzi
nami ľuďmi a bol dokonalý, viedol
príkladný život. Nakoľko sme Jeho
nasledovníci, mali by sme sa na Neho
podobať. Ale či vieme tak ako On:
milovať, odpustiť, tolerovať... Na
prvé Vianoce sa niečo začalo. Čím
viac ľudí by si to uvedomilo, a nielen
počas Vianoc!

Kovács Tímár Ildikó,
farárka reformovanej
kresťanskej cirkvi
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Anabelka sa smeje dvojhlasne
... rozhovor s Martou Hlušíkovou
Pani Hlušíková, v decembri vyjde Vaša nová knižka Anabelka sa
smeje dvojhlasne. Prezraďte nám,
o čom bude?
Je to príbeh dievčatka, ktoré objaví
hru s tieňom. Oživí si ho, je to jeho
„dvojička“ Aklebana (ak vyslovíme
Anabelka odzadu, hneď máme dvojičku Aklebanu), s ktorou sa tešia, že
do rodiny pribudne braček. Sledujú,
ako rastie v maminom bruchu a pritom si žijú svoj krásny detský svet
plný zážitkov.

šepkala Aklebana Anabelke do ucha.
„Neviem robiť vtáčika.“
„Ale skúsiť by si to mohla!“
Anabelka si sadla na lavičku, oprela si jednu ruku o druhú a spojila si
malíčky. Takto by mohol vyzerať vtáčik, pomyslela si, vrátila sa k stene
domu a rýchlo zamávala prstami.
„Jéj! Ja letím!“ tešila sa Aklebana. „Chcela by som vyletieť až
hore pod oblaky!“
Bude mať knižka aj oficiálne krstiny? Kto ju ilustroval?
Neviem, či ju nejakým spôsobom
uvediem do života, ja to veľmi s
oslavami svojich kníh nepreháňam,
zatiaľ som tak urobila iba s troma
svojimi knižkami. Knižku ilustrovala pani Katarína Šimková.

Čo Vás inšpirovalo k napísaniu
tejto knižky, ako dlho ste na nej
pracovali?
Chcela som napísať knižku o dievčatku so zvláštnym menom. Moja
najmladšia vnučka je totiž Anabelka. Pretože ostatných vnúčikov už
vo svojich knihách mám, musela
som byť spravodlivá aj k štvrtej
vnučke. A pretože Vydavateľstvo
Q111 vypísalo súťaž o rukopis pre
deti, tak som ho asi pol roka pripravovala. Vyšlo to a knižka by mala v
zime ohrievať pulty kníhkupectiev.
Pre akú vekovú kategóriu je knižka určená?
Pre starších predškolákov a žiakov
prvého stupňa základnej školy.
Mohli by ste nám z nej uviesť
malú ukážku?
„To je dobre, že ma môžeš premeniť na rôzne zvieratká,“ tešila sa
na druhý deň Aklebana, keď kráčala
vedľa Anabelky po stene domu.
„Zatiaľ sa mi však podaril iba
slon,“ usmiala sa Anabelka a rýchlo
urobila slona s dlhokánskym chobotom. Len tak, či to náhodou odvčera
nezabudla.
„A teraz zatrúb! No tak zatrúb!“
povedala Aklebane, a tá sa nedala
dlho prosiť. Zatrúbila tak hlasno,
že sa zavlnila tráva v záhradkách a
akejsi panej sa v taške rozchichotali
vajíčka.
„No toto! Ešte nikdy som nevidela smejúce sa vajíčka!“ chytala sa
za hlavu prekvapená pani.
„A teraz zo mňa urob vtáčika!“

Ste známa spisovateľka, napísali
ste viacero zaujímavých a úspešných kníh pre deti aj pre dospelých. Mohli by ste nám priblížiť
Vašu doterajšiu tvorbu trochu
bližšie?
Kedy uzrela „svetlo sveta“ Vaša
prvá knižka a ako sa volala?
Prvou knižkou bol slovník latinských citátov Ab urbe condita. Doposiaľ som napísala trinásť kníh pre
deti a sedem kníh pre dospelých. V
poslednom čase sa viac orientujem
na detského čitateľa, viaceré knihy
získali ocenenia slovenskej sekcie
IBBY a Literárneho fondu a jedna z
nich, knižka Môj dedko Rýchly šíp,
sa dostala po výbere medzinárodnej
poroty v Mníchove do prestížneho
svetového katalógu kníh pre deti The
White Ravens. Veľmi si to cením, bola
to za rok 2015 jediná kniha zo Slovenska, ktorá toto ocenenie získala.
Okrem samostatných kníh som spoluautorkou pätnástich poviedkových
a básnických zborníkov, niekoľkých
textov v čítankách základných škôl
a prekladám z češtiny (zatiaľ vyšli
štyri knihy). Takmer tridsať rokov
publikujem v časopisoch pre deti aj
pre dospelých, pre hudobného skladateľa Víťazoslava Kubičku píšem
operetné libretá.
Som členkou Spolku slovenských
spisovateľov a rimavskosobotského
literárneho klubu Karavána.
Vyšli niektoré z vašich titulov aj
cudzojazyčne?
Knižky nie, iba texty (v maďarčine
časopisecky a na webových stránkach), v češtine sa objavila moja
poézia v prezentácii brnianskeho
divadla Agadir, s mojimi textami
pracovali bulharskí študenti - slovakisti. Nejaké veršíky som mala v
angličtine v časopise Hlas (USA).
V čom sa líši tvorba pre deti a
tvorba pre dospelých? Ktorá je

podľa Vás náročnejšia?
Ťažko povedať, čo sa píše náročnejšie. Pre deti text iba vyzerá ľahko
napísaný. Treba dobre odhadnúť tú
ľahkosť, aby sa neskĺzla do vtieravej snahy získať si dieťa a aby bola
uveriteľná. Aby z textu bolo cítiť, že
problémy detí sú rovnako dôležité
a vážne ako problémy dospelých.
Rada píšem pre deti, vtedy sa aj ja
zmením na dieťa.
Písanie, tvorba nie je jednoduchá
„vec.“ Čo všetko si okrem talentu
vyžaduje?
Disciplínu a chuť tvorivo objavovať
menej známe stránky nášho života.
Ako vyzerá spisovateľská práca
Marty Hlušíkovej, čo všetko obnáša, kde čerpáte inšpiráciu?

Inšpirácia je všade okolo nás, dostane sa mi občas pod kožu, tam zreje
veľmi dlho a potom príde tá krásna
chvíľka, myšlienka vypláva a už
je v texte. Nemám nejaký špeciálny program, podľa ktorého by som
sa riadila vo svojej spisovateľskej
práci. Dva dni v týždni učím, čo je
výborné, lebo učím veľmi rada, a
všetok čas môžem potom venovať
svojmu milovanému písaniu. Pocit,
že už nič nemusím, je nesmierne
oslobodzujúci a paradoxne ma ženie
do tvorby. S písaním súvisí aj množstvo besied s čitateľmi, na ktoré ma
neustále pozývajú, takže veľa cestujem po celom Slovensku a svojím
spôsobom aj tu získavam množstvo
inšpirácie.
Vieme o Vás, že okrem písania
kníh sa venujete aj tvorbe rozhlasových a divadelných hier. Poviete
nám o tom niečo viac?
Nedávno odvysielalo rádio Devín
Vašu hru Budem sa dívať všetkým
do očí. O čom je?
S rozhlasom spolupracujem už dve
desaťročia (rozprávkové seriály), od
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roku 2013 sa raz do týždňa prihováram na Regine svojim poslucháčom
v raňajšej glose. Hra Budem sa dívať všetkým do očí je hra pre mládež, v ktorej hlavný hrdina prekonáva vlastný strach, zažíva obdobie,
ktoré ho ľaká (otec príde o prácu),
ale dokáže tieto ťažkosti prekonať.
Mám ešte rozhlasovú hru Cortézove
lode, tá dosiaľ nebola realizovaná.
Divadelnú hru som napísala iba jednu (Výklad), ochotníci z Rimavskej
Soboty ju uviedli do života pred
ôsmimi rokmi pod taktovkou Dr.
Ľubomíra Šárika. Keď už spomíname dramatické žánre, som autorkou
operetného libreta, ďalšie libreto
mám rozpracované.
Chcela by som sa dotknúť aj jednej aktuálnej témy. Často odznievajú názory, že dnes sa už všetko
dá prečítať a nájsť na internete,
na facebooku, dokonca aj knihy.
Ako v tejto súvislosti vnímate pozíciu kníh v dnešnej dobe?
Áno, dá sa s tým súhlasiť. Texty
kníh sú aj na internete, existujú elektronické knihy. Niekomu vyhovuje
kniha klasická, musí počuť šuchot
jej listov, ohmatať ju, taká kniha má
aj svoju vôňu. Niekto dáva prednosť
čítačke. Nie je podstatné, akým spôsobom čítame, ale či čítame. A potom aj – čo čítame. Ako si nastavíme
latku a úroveň. Či nám stačí lacný
text, ktorý nás nikam neposunie,
alebo či si vážime svoju osobnosť
viac. Nedávno ma pozvali do Lučenca, aby som pozdravila mladých
nádejných autorov. Dovolím si voľne spomenúť jeden moment z mojej reči: aj v rozprávke si chudobný
mládenec zvolil z dvoch ciest nie
tú rovnú a širokú, ale tú úzku, plnú
skália a bodľačia. Vedel, že keď ju
zvládne, kvalitatívne podrastie a
bude z neho životaschopný človek.
Takže už rozprávkový hrdina vie, čo
si v živote zvoliť.
Prezraďte ešte našim čitateľom,
aké sú Vaše najbližšie tvorivé plány?
Na jar 2017 vyjde vo Vydavateľstve Slovart pokračovanie mojej
knihy Neznášam, keď ma hladkajú po hlave (nadpis ešte nechcem
prezrádzať), v tomto vydavateľstve
mám ešte jeden rukopis, sú to vtipné
básne pre deti, a teším sa na medzinárodný zborník poviedok pre deti,
kde budú zastúpené aj moje texty.
Mal by ešte vyjsť aj preklad knihy
Jednoducho na mňa zabudli od Jiřího Holuba. V lete 2017 bude premiéra operety Láskoviny od Víťazoslava Kubičku, ku ktorej som robila
libreto. Momentálne píšem knihu
pre chlapcov (vek 9-11 rokov) pre
vydavateľstvo Perfekt.
A. Vörösová

www.rimavskasobota.sk
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Projekt Eurorozprávky

Projekt
EUROROZPRÁVKY.
Jeho charakteristickým znakom
je prinášať do Európy prostredníctvom výtvarného umenia krásu detskej duše, vyjadrenú srdcom a štetcom a tak formovať,
upevňovať lásku a vzťah k jednotlivým krajinám európskeho
spoločenstva už od útleho veku.
Každá rozprávka tohto projektu
hravým spôsobom zaviedla naše
deti do blízkeho i vzdialeného sveta
európskeho spoločenstva. Materské
školy z jednotlivých miest Slovenska maľovali a priestorovo stvárňovali 28 rozprávok zo všetkých
členských krajín EÚ. Takto EÚ spoznala slovenské mestá a slovenské
detí EÚ. 28 klasických rozprávok
typických pre jednotlivé krajiny
EÚ bolo výtvarne spracovaných v
plošnej a priestorovej podobe. Rimavskú Sobotu zastupovala Mater-

ská škola na Hatvaniho ulici 321
a jej úlohou bolo výtvarne a plošne
stvárniť chorvátsku rozprávku Tri
prstene. Prostredníctvom spontánnej detskej tvorby sa tak Slovensko
prezentovalo ako mladá, moderná
a dynamická krajina. Zároveň deti
predškolského oddelenia Európskej
školy v Bruseli taktiež svojím spôsobom originálne stvárňovali dané
typické európske rozprávky.
Tento originálny projekt bol veľkým prínosom nielen pre slovenské
školstvo, ale aj pre deti, žijúce v európskom spoločenstve. Realizácia
myšlienky ukázať v Európe krásne
hodnoty, vytvorené našimi deťmi a
európskymi deťmi, priniesla radosť
nielen deťom, autorom, pedagógom, pracovníkom EÚ, ale aj širokej verejnosti.
Eva Juhászová, riaditeľka

Tvorivé dielne v ZŠ P. Dobšinského
Tvorivé dielne v Základnej škole P. Dobšinského majú už vyše desaťročnú tradíciu. Ich
autorkou je pani Eleonóra Vilhanová, dlhoročná
vychovávateľka v škole.
V predvianočnom čase tentokrát pre deti pripravila výrobu zaujímavého vianočného kvetu. Inšpiratívne tvorivé dielne si okrem detí nenechali ujsť ani
ich rodičia a starí rodičia.
“Je to origami s názvom Kusudama. Stačí k tomu pár kúskov papiera,
nožnice, lepidlo a trochu zručnosti,” vysvetľuje pani Vilhanová.
Veronika, piatačka: Bola som veľmi zvedavá, čo pre nás teta Norika
pripravila.Je to pekný kvet. Podľa mňa nie je ľahké ho vyrobiť, no teta
Norika mi pomôže.
pani Katka, stará mama Veroniky: “Vždy sa teším na to, čo budeme
vyrábať. Rada sa učím nové veci a zároveň si pri tom aj oddýchnem.”
Pani Vilhanová neustále prichádza s novými nápadmi, a ako hovorí,
inšpiráciu je možné nájsť všade. “S deťmi sme už robili patchwork, hlinené črepníky, servítkovú techniku, obraz zo slaného cesta či stromček z
časopisov. S niektorými výrobkami sme uspeli aj v súťažiach. Napríklad
s našou kolážou sme vyhrali celoslovenskú súťaž s Nutripackom. Deťom sa snažím priniesť vždy niečo inšpiratívne, čo im pomáha rozvíjať
fantáziu, zručnosť a osobnosť. Sú to tvorivé bytosti a zaujímavé nápady
vždy ocenia,” dodala pani Vilhanová.

Ako oslavovali
Slniečkári mikulášsky deň
Deti z MŠ na Rybárskej ulici v Rimavskej Sobote prežili mikulášske dopoludnie nielen s tajomným bradatým dedkom a s anjelom, ale čakalo
ich vrece iných prekvapení: pani učiteľky v červených čiapočkách spolu s
čertíkom zaspievali a zatancovali na známu pieseň „Počúvajte všetci,” spevokol „Slniečko“ rozveselil malých divákov pesničkami, divadelný krúžok
„ Dospelí deťom,“ v ktorom pracujú učiteľky MŠ, zahrali divadielko plné
smiechu a ponaučenia „O prefíkanej líštičke“ a naši milí hostia detský zbor
„Nádej“ zo ZUŠ v Rimavskej Sobote pod vedením PaedDr. J. Dobrockej
a korepetítorky Mgr. E. Čarnokej priniesli svojím vystúpením snehobielu
vianočnú náladu.
Balíčky potešili nielen deti, ale aj všetkých ostatných, malých a veľkých,
vystupujúcich, zamestnancov školy, anjelika, ba ani Mikuláš neostal bez
darčeka. Takto to už u nás býva- pani riaditeľka sa každý rok postará o to,
aby tento deň bol pre všetkých sladším, za čo jej patrí jedno veľké poďakovanie. Ďalej ďakujeme S. Bencsovi a každému, kto pomohol rozžiariť
tento deň !
Zlatica Jačmeníková, učiteľka

Denný stacionár VERONIKA
Denný stacionár Veronika, ktorý od
januára 2016 pôsobí v meste, ďakuje všetkým podporovateľom, či už
fyzickým osobám, inštitúciám, firmám, že nám počas roku 2016 pomáhali budovať „zmysluplné útočište“ pre zdravotne postihnutých ľudí
Vianočné výrobky klientov DS Veronika
v Rimavskej Sobote.
Osobitne ďakujeme:
- Ministerstvu práce, sociálnych vecí a rodiny SR, za poskytnutie dotácie na nákup šijacích strojov, ktoré aktívne využívame pri pracovnej terapii
s klientmi;
- Nadácii SPP, za poskytnutie finančného príspevku z programu OPORA,
na pomoc pri pracovnom uplatnení nášho nepočujúceho klienta;
- OD Tesco Rimavská Sobota, za poskytnutie finančného príspevku na nákup krásneho záhradného sedenia, ktoré využívame pri exteriérových aktivitách;
- Úradu práce, sociálnych vecí a rodiny v Rimavskej Sobote, odboru zamestnanosti a rovnako odboru sociálnych vecí, za príkladnú spoluprácu pri
riešení problémov našich klientov;
- Technickým službám mesta Rimavská Sobota za podporu športového vyžitia našich klientov v areály Kurinec;
- ďakujeme pracovníkom odboru sociálnych vecí mesta Rimavská Sobota
a Úradu verejného zdravotníctva Rimavská Sobota za ústretovú spoluprácu;
- ďakujeme aj za mediálnu podporu Gemerským zvestiam a televízii Rimava.
Úprimne ďakujeme všetkým ľuďom dobrej vôle, ktorí nám v našej práci
pomohli. Pomohli ste tým najslabším v našej spoločnosti. Pokojné Vianoce
Vám želajú
klienti a pracovníci Denného stacionára VERONIKA
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RIADKOVÁ INZERCIA:
•

22. a 27.-28. Spievaj			
december 110 min., MP, dabing, 4€
o 17:00, štvrtok 22.12. začiatok aj o 19:00
Animovaný/Muzikál/Rodinný
USA
29. a 30.
La La Land
dec. a 4. jan. 127 min., MP od 12r., titulky, 4€
20:00
Dráma/Komédia/Muzikál USA
29. - 30. dec. Assassin’s Creed		
4. a 9. jan. min., MN, titulky, vstup: 4€
18:00, 9. jan maď. verzia
Akčný
USA

12. - 15.
január
20:00

Pod rúškom noci

12. - 16.
január
18:00

Všetko alebo nič

16. január

Je to len koniec sveta

filmový klub

20:00

129 min., MN, titulky, vstup: 4€
Krimi/Dráma
USA

97 min., MN, titulky, vstup: 3€
Dráma
Francúzko/Kanada

Až na severný pól

19. - 20.
január
18:00

xXx: návrat Xandera Cagea

5. - 6.
január
19:00

Veľký čínsky múr

19. - 20.
január
20:00

Rozpoltený

7. - 8.
január
19:00

Pasažieri

21. - 22.
január
18:00

Zakladateľ

12. - 13.
január
20:00

Temná strana mesiaca

21. - 22.
január
20:00

V pasci

94 min., MP od 12r., dabing, 4€
Akčný/Fantasy/Sci-fi USA/Čína

116 min., MP od 12r., titulky,4€
Sci-Fi/Dobrodružný
USA
98 min., MN, titulky, vstup: 4€
Thriller
Nemecko/Luxem.

Rozpis LSPP stomatológov:
Službu vykonáva každý stomatológ
od 8:00 do 12:00 hod. vo svojej ambulancii.

24.12.2016
MUDr. Sekelská,
ZŠ Dobšinského, tel.: 047/5631566
25.12.2016
MUDr. Sklenková,
ZŠ Clementisa, tel.: 0908 902 065
26.12.2016
MUDr. Štovčík,
Športová 14,
tel.: 047/5627353
31.12.2016-1.1.2017 MUDr.Illéšová,
OZS Jesenské, tel.: 047/5698537
06.01.2017 MUDr. Jurkemik CSc.,
Gorkého 9,
tel.: 047/5811009
7.1.2017-8.1.2017 MUDr.Jurkemiková,

Gorkého 9,

tel.: 047/5811009

Ponúkam pôžičky s výhodným úrokom. Volajte: 0905 329 178
						
GZ-010š/16
•

107 min., MN, vstup: 4€
Komédia/Romantický Česko

5. - 6.
január
17:00

81 min., MP, dabing, vstup: 3€
Animovaný
Francúzko

Kešovka - pohodlné pôžičky pre zamestnaných, dôchodcov,
invalidných dôchodcov, živnostníkov. Tel.: 0903 279 125 GZ-09š/16

105 min., MP od 12r., titulky, 4€
Akčný/Thriller
USA
116 min., MN, vstup: 4€
Thriller/Horor
USA
115 min., MP od 12r., titulky, 4€
Životopisný/Dráma
USA
GZ-53/16

91 min., MN, titulky, vstup: 4€
Dráma/Thriller
Fran./Kanada

14.01. - 15.01. 2017 MUDr. Kurák,
Železničná 23, tel.: 0908 652 162
21.01. - 22.01. 2017 MUDr. Sallaiová,
Daxnerova 44, tel.: 0948 149 984

Rozpis pohotovostných
služieb lekární:
24.12. (8:00 - 20:00) - Dr. Max
(J. Fábryho 3, Rim. Sobota)
25.12. (10:00 - 19:00) - Lekáreň
Západ (Clementisa 4 754)
26.12. (10:00 - 19:00) - Dr. Max
31.12. (10:00 - 19:00) - Lekáreň
Jazmín, Železničná 686/23

Darovali krv
Na HTO Nemocnice v Rimavskej Sobote prišli darovať krv:
02.12.2016 – 11 bezpríspevkových darcov krvi
a uskutočnených bolo 9 odberov krvi z toho 1 bol prvodarca
06.12.2016 – 17 bezpríspevkových darcov krvi
a uskutočnených bolo 16 odberov krvi
09.12.2016 – 20 bezpríspevkových darcov krvi
a uskutočnených bolo 19 odberov krvi, z toho 5 boli prvodarcovia
13.12.2016 – 26 bezpríspevkových darcov krvi
a uskutočnených bolo 25 odberov krvi
Všetkým bezpríspevkovým darcom krvi ďakujeme za ich
vysoko humánny čin, za záchranu zdravia a života.

V dnešnej uponáhľanej dobe a v
čase, keď žijeme
čoraz rýchlejšie,
je prepotrebné sa
aj pozastaviť. Takým malým, ale krásnym pozastavením sú pre nás Vianoce, čas, kedy sme si bližší ako
inokedy a snažíme sa zabudnúť na bežné problémy.

le z vianočných a novoročných sviatkov po celý rok.

Vianoce v nás prebúdzajú tie najkrajšie pocity a snažíme sa s nimi podeliť so svojimi blízkymi a drahými.
Hľadáme úprimné ľudské porozumenie a túžime po
láskavom ľudskom dotyku. V tom je to veľké tajomstvo a bohatstvo života. Bolo by krásne, keby to tak
mohlo byť aj v bežnom a každodennom živote. Preto si
vážme jeden druhého a zachovajme si slávnostné chví-

Želám Vám veľa zdravia, šťastia, lásky a veľa trpezlivosti pri zdolávaní osobných problémov.
Prajem Vám všetkým, krásne prežitie vianočných
sviatkov a úspešný vstup do Nového roku.

Pozor
na delobuchy

Pri tejto príležitosti ako Správca bytov a nebytových
priestorov sa chcem úprimne poďakovať predsedom
spoločenstva vlastníkov bytov, zástupcom vlastníkov
bytových domov, vchodovým dôverníkom a všetkým
občanom, ktorí svojou prácou a snahou v tomto roku
prispeli k zvládnutiu úloh a výziev .

JUDr. Zoltán Koós
Výkonný riaditeľ Mestskej bytovej správy

Keďže s vianočnými sviatkami prichádza aj čas zvýšeného používania
pyrotechnických prostriedkov, pripomíname, že v zmysle nového Všeobecne záväzného nariadenia mesta, ktoré je účinné od 1.12.2016,
sa pyrotechnické výrobky môžu používať len 31. decembra od 18.00
hod. do 1. januára do 4.00 hod. ráno.
Porušenie a nedodržanie ustanovení VZN sa môže posudzovať v zmysle
§ 47 ods. 1 písm. ch/ zákona č. 372/1990 Zb. o priestupkoch, v znení
neskorších predpisov ako priestupok, za ktorý môže byť uložená pokuta
do výšky 500 eur.

Územný spolok SČK Rimavská Sobota

Oznam k plánu
separovaného
zberu pre rok 2017
Občanom mesta
Rimavská Sobota
dávame do pozornosti, že plán separovaného zberu,
platný pre rok 2017 pre jednotlivé zložky komunálneho odpadu,
bude zverejnený v najbližšom
januárovom čísle GZ a GH, ktoré bude vydané dňa 25. januára
2017. Tento harmonogram zberu je už sprístupnený aj na oficiálnej webovej stránke mesta
www.rimavskasobota.sk
Zároveň upozorňujeme všetkých majiteľov rodinných
domov, že prvý zber plastov
vrecovým systémom pre rodinné domy sa uskutoční už
10. januára 2017.

www.rimavskasobota.sk
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Kolkárske aktivity

Vo vynovenej kolkárni sa rozbiehajú športové aktivity. Prvoligové
družstvo získalo v šnúre 6 víťazstiev a so 14 bodmi je na 3. mieste
priebežného poradia.

Cieľom oddielu je postúpiť do baráže súťaže a dosiahnuť čo najlepší
výsledok. V družstve podáva nadpriemerné výkony Milan Kojnok,
keďže takmer pravidelne zdoláva
métu 600 zvalených kolov na 120
hodov združených.
Druholigové družstvo zorganizova-

lo turnaj všetkých účastníkov tejto
súťaže z celého kraja a v hodnotení
jednotlivcov vyšiel víťazne domáci
Ivan Vanek s výkonom 554 HZ.
Mestská kolkárska liga má doteraz
6 účastníkov, z ktorých celky Polície, Bowlingu a Regionálnej správy ciest podávajú kvalitné výkony.
Ďalší účastníci- MsÚ, Veterinári
a Reedukačný ústav Čerenčany sa
zlepšujú každým odohratým zápasom. Škoda, že sa celky SAD a
SOUSO neprihlásili do mestskej súťaže, i keď v minulosti patrili medzi
elitné celky súťaže. Ktovie, možno
sa do jarnej časti prihlásia a vychutnajú si európsku kvalitu mestskej
kolkárne.
Vnútorná i vonkajšia rekonštrukcia kolkárne pokračuje, i keď už
pomalším tempom a toto nádherné
zariadenie sa pripravuje na sľúbené medzištátne stretnutie SR-MR
v apríli 2017.		
-ar-

Mišo Radnóti úspešný
na Majstrovstvách sveta
Vynikajúci úspech
dosiahol na Majstrovstvách sveta
v zápasení voľným štýlom v
Budapešti zápasník Lokomotívy
Rimavská Sobota
Michal Radnóti.
Vo váhe do 70 kg
obsadil nádherné
11. miesto.
Je to za posledné roky najlepšie umiestnenie slovenského zápasníka z tejto
vrcholnej súťaže. Náš zápasník sa po prvýkrát vo svojej športovej kariére
kvalifikoval na svetový šampionát a ten pre neho skončil veľmi úspešne.
V štartovnom poli hmotnostnej kategórie do 70 kg sa zišli zápasníci z 28
krajín sveta a z nich viac ako polovica boli medailisti z kontinentálnych a
svetových šampionátov. V prvom kole mal náš zápasník voľno. Nasledoval
zápas o postup do osemfinále. Ten zvládol vynikajúco, zvíťazil na technickú
prevahu 19:9 a postúpil medzi najlepšiu osmičku. Ten zápas už tak nevyšiel
a prehral ho. Nakoľko jeho súper prehral v semifinále, nepotiahol ho do
súbojov o bronzovú medailu. Vysoký počet bodov ho však v konečnom
účtovaní posunul na krásne 11. miesto na svete. Chýbal mu len 1 bod od
bodovaného umiestnenia v top 10- ke. Jeho výkon a umiestnenie si ja tak
zaslúži absolutórium. Touto cestou by sme sa chceli poďakovať za pomoc
Michalovi Bojarskému, ktorý pred majstrovstvami pomohol Michalovi masážami.
„Keby mi niekto povedal pred Majstrovstvami sveta, že Mišo skončí na 11.
mieste, tak to berieme všetkými desiatimi. Teraz ma však mrzí, že neskončil
v desiatke. Chýbalo tomu len trošku športového šťastia. Ak by rozhodca v
jeho prvom zápase odpískal v prvom polčase lopatky, keď držal Mišo svojho
súpera skoro pol minúty v moste a chýbali tomu len milimetre, alebo by jeho
druhý súper Japonec v semifinále po vynikajúcom začiatku, keď vyhrával
6:0 vyhral, Mišo by obsadil minimálne 10. miesto. Som však hrdý na svojho
syna za to, čo dokázal úplne ako amatér, jeho súperi boli všetci profesionáli, ktorí sa venujú len zápaseniu. Za jeho výkon a výsledok mu patrí
veľký obdiv. Takto zviditeľniť svoju krajinu a mesto sa nepodarí hocikedy.
Tieto Majstrovstvá sveta boli fantasticky zorganizované. Krásna plná hala
divákov, vynikajúce zápasy, perfektný výsledok, doslova zážitok na celý život. Ešte jedna veta na záver. Chcem odkázať rodičom, ak chcú dať svoje dieťa na šport, dajte ho na zápasenie. Oplatí sa. Ja som to neoľutoval.
Odmenou pre môjho syna za 22 rokov na žinenke je nádherné 11. miesto
z Majstrovstiev sveta,“ zhodnotil MS otec Miša a tréner Lokomotívy Rimavská Sobota Jozef Radnóti.

Pohyb a hudba ma
fascinovali už od detstva

...hovorí kulturistka Lenka Kuráková
Rimavskosoboťanka Lenka Kuráková je úspešnou fitnesskou a
kulturistkou, ktorá má už za sebou
úspechy aj na európskej „pôde.“
Opýtali sme sa jej, akou cestou prešla, kým sa k tomuto zaujímavému
športu dostala a čo všetko v sebe
fitness a kulturistika obnáša...
Pani Kuráková, čo Vás inšpirovalo k tomu, že Ste sa začali venovať
fitnessu a kulturistike? Aká cesta
tomu predchádzala?
Pohyb a hudba ma fascinovali už od
detstva. Sledovala som záznamy zo
súťaží v krasokorčuľovaní a v spoločenských tancoch. Neskôr si ma
už pritiahol aerobik, zumba, skúsila
som cvičenie deep work, jumping a
stále som hľadala svoju cestu.
Absolvovala som množstvo školení ohľadom cvičenia a stravy a zakončila som to fitness trénerstvom
a výživou.
Kedy Ste začali s prvými tréningami? Z čoho pozostávajú?
Prvé tréningy začali doma pred zrkadlom šatníkovej skrine, neskôr
som si doma zariadila malú posilovňu a už som bez cvičenia nemohla
existovať.

svoje telo.
Akých súťaží Ste sa zúčastnili a
aké úspechy Ste už dosiahli?
Moja prvá súťaž bola Grand Prix
Nové Zámky, kde som obsadila 2.
miesto v kategórii figura nad 35 rokov. Bola nomináciou na európsku
súťaž, kde som postúpila. Európska
súťaž sa konala v Šamoríne a priniesla som si odtiaľ bronzovú medailu. Som veľmi vďačná a šťastná
za takúto skúsenosť a úspech.

Čo môže fitness a kulturistika dať
človeku po fyzickej a psychologickej stránke?
Drina, disciplína a veľakrát sebazaprenie vám prinesú telesné zdravie,
energiu, zlepšíte si svoj imunitný
systém, naučíte sa lepšie prekonávať prekážky a hlavne zažívate radosť zo života. Ak sa ešte dostaví aj
úspech v podobe súťaží, je to krásna spätná väzba, že robíte v živote
zmysluplné veci.
Pripravujete sa aktuálne na nejaké ďalšie súťaže?
Najbližšia súťaž ma čaká na jar.
Budú to Majstrovstvá Slovenska, na
ktoré sa veľmi teším a mám ďalšiu
motiváciu sa zlepšovať. Pomaličky
už začíname prípravu s trénerom
Drahoslavom Vanekom.
Čo na túto Vašu záľubu hovorí
rodina?
Mojím najväčším fanúšikom je môj
syn Samko, ktorý drží nado mnou
prísne oko a fandí mi.
Samko tiež úspešne súťaží už šiesty
rok v prednese poézie a prózy a tak
sa spolu vzájomne podporujeme.

Dnes uz trénujem 5-krát v týždni
a v príprave pred súťažou 7-krát v
týždni. Keďže sa snažím udržiavať
svoju váhu počas celého roka, mám
prevažne silové tréningy, kardia je
tam málo.
Aký je Váš spôsob stravovania, z
čoho Vaša strava pozostáva?
Moja strava pozostáva z veľkého
množstva bielkovín, keďže svaly
si to vyžadujú, a kombinujem ju
so zeleninou. Jem 5-7 krát za deň.
Snažím sa, aby bola strava pestrá a
obsahovala zdravé tuky a menej sacharidov. Baví ma sledovať výskumy a poznatky z oblasti výživy, ako
ešte zvýšiť vitalitu a zdokonaľovať

Podarilo sa Vám už inšpirovať k
tomuto športu aj niekoho ďalšieho?
So svojimi klientkami neustále rozoberáme tréningy, jedálničky, stravovacie návyky a tiež aj to vyladenie, ktoré vychádza zvnútra každej
z nás. Myslím, že sa inšpirujeme
navzájom a to ma na tejto práci
baví.
Čo je Vaším cieľom v tejto oblasti?
Aké máte plány do budúcnosti?
Pre mňa je pohyb stavebný kameň
k energii a k dobrej postave, takže
pokiaľ mi to telo umožní, chcem sa
naďalej zdokonaľovať a súťažiť.
-av-

