Na margo mesiaca

Zjavila sa milosť Božia...

Vianoce patria neodmysliteľne k tým najkrajším chvíľam každého roka. Všade vonia škorica,
medovníky, rozžiarené výklady, samé zľavy a akcie... Všetko sa ligoce, dostávame pozvánky
na charitatívne stretnutia a pozvánky na koncerty. A prečo ich vôbec slávime, čo od nich očakávame aj v tomto roku? Počas Vianoc síce zachovávame rôzne tradície našich predkov, ale tak po
svojom si aj vytvárame nové zvyky. Žijeme v akomsi očakávaní. Každý z nás čosi čaká. Očakávame lepšie časy, pokoj, nové možnosti, riešenia, odpovede, výhodné zamestnanie, pochopenie, novú šancu, zmeny... Nikto nečaká čosi zlé, alebo aspoň po tom netúži. Či sme už šťastní,
alebo máme iné problémy a starosti, či sme chorí, nezamestnaní alebo zúfalí napriek všetkým
prekážkam, prichádzajú Vianoce. Do našej biedy, do nášho sveta, do tejto situácie, do tohto
okamihu. Veriaci kresťania očakávajú aj čosi navyše, príchod Pánov. Vyvolený národ tiež čakal,
a dokonca stáročia, až kým prišla a nastala plnosť času. Pán Boh stále najlepšie vie prečo musíme
aj my dnes čakať a zároveň byť trpezlivými. Atmosférou a čarom Vianoc v nás Pán Boh prebúdza aj
v tomto roku nádej. Boh ponúka riešenie vo svojom synovi Pánovi Ježišovi. Skutočná a pravá sila Vianoc nie je ukrytá v darčekoch tie môžeme mať aj v priebehu
roka, nie je ukrytá ani vo svetlách vianočného stromčeka, ani v kapustnici, ani v rodinných
návštevách, ani v úsmevoch...
(dokončenie na 5. strane)

Rok 2015 rýchlo ubehol
a stojíme na prahu najkrajších sviatkov. Prichádzajú
Vianoce, ktoré ako vždy, sú
plné láskavosti, porozumenia, spokojnosti a srdečnosti. Aj keď žijeme teraz
v znamení blížiacich sa vianočných a novoročných
sviatkov, je čas položiť si otázku, aký že to
rok máme za sebou?
Z hľadiska vedenia mesta to bol prvý rok jeho
druhého volebného obdobia. Pracovali sme
oproti minulému roku so značne pozmeneným
poslaneckým zborom, ale niet pochýb, že aj
v inej, lepšej atmosfére. Zasadnutia mestského
zastupiteľstva síce boli menej búrlivé, pre
televízneho diváka menej zaujímavé, ale o to
efektívnejšie. Aj vďaka zlepšenej spolupráci medzi primátorom, mestským úradom
a väčšinou poslancov, sa dá záverom roka
konštatovať, že vytýčené úlohy sa realizovali
spoločne, v prospech občanov i samotného
Mesta Rimavská Sobota.
Nie všetko sa podarilo plniť tak ako sme si
to predsavzali a aby sme každému vyhoveli. Ale život ide ďalej a pred vedením mesta
stoja ďalšie ciele. K ich naplneniu by lepšie medziľudské vzťahy rozhodne pomohli.
Odložme teraz bokom nenávisť a závisť, aby
mohol byť náš život lepší a krajší. Je najvyšší
čas zamyslieť sa nad tým, ako by sme všetko to krásne, čo sprevádza vianočné sviatky,
odovzdali nielen svojim blízkym, ale všetkým
ľuďom nášho mesta i okolo nás žijúcim.
Aj o tom sú Vianoce...

Prídťe

privítať

Nový rok 2016

na Hlavnom námestí
program:

22:00 - Silvestrovské spoločenské
stretnutie pri hudbe
00:00 - Slávnostný príhovor primátora,
novoročný prípitok a ohňostroj
Srdečne Vás pozývame.

www.rimavskasobota.sk
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Zasadalo novembrové mestské zastupiteľstvo

♦MsZ schválilo novú riaditeľku MsKS. ♦ Komisie MsZ sú doplnené o nových členov. ♦ Poľovnícky spolok bude
i naďalej obhospodarovať poľovný revír na pozemkoch mesta ♦ Zápis do prvých tried ZŠ bude začiatkom apríla 2016.
♦ Schválené plány práce orgánov MsZ na rok 2016. ♦ Schválená komisia na rokovanie s MF SR pri naplňovaní zákona
O podpore menej rozvinutých okresov.
V utorok, 24. novembra, sa konalo vo veľkej zasadačke Župného domu predposledné zasadanie mestského zastupiteľstva
v tomto roku. Prítomných 17 poslancov z 18 sa venovalo 11 bodom pripraveného programu. Po úvodných procedurálnych bodoch
otvoril primátor tretí bod programu – personálne a organizačné otázky.
V ňom informoval poslancov o výsledku výberového konania na funkciu riaditeľa MsKS, ktoré posudzovala výberové komisia, zložená z odborníkov a zástupcov oboch poslaneckých klubov. Zo 4 uchádzačov vybrala Ing. Milanu Jutkovú, ktorá predniesla najlepšiu koncepciu práce a aktivít kultúrnej inštitúcie v meste.
Výsledok rozhodnutia napadol poslanec Vaš, ktorý požadoval iný spôsob výberu. V ďalšej diskusii poslanci podporili výsledok výberovej komisie. Z radov vlastného poslaneckého klubu bolo vystúpenie p. Vaša napadnuté ako nevhodné a naviac, odsúdili jeho nešťastné a nekorektné vyjadrenie sa v príspevku na portáli Gemerland
k rozhodnutiu komisie, čo nakoniec potvrdili i v samotnom hlasovaní. Za vymenovanie Ing. M. Jutkovej bolo 17 poslancov a proti jeden. V rámci tohto bodu poslanci doplnili aj zloženie jednotlivých komisií MsZ nasledovne: Finančná komisia – Ing. Anna Balogová, Ing. Štefan Bede; Komisia školstva, kultúry, mládeže a športu – PaedDr. Július Sojka, Barbora Véghová; Komisia výstavby, dopravy a životného prostredia – Ing. Milan Kocka, Ing. arch. Zoltán Máté, Komisia
sociálnych vecí, rodiny a rómskej problematiky – Mgr. Ľubomír Mikláš, Ing. Róbert Szókovács; Komisia rozvoja mesta
a služieb, európske projekty a cezhraničnú spoluprácu – Ing. Dušan Hlinka, Enikő Mak Fodor.
Prítomnosť viac ako dvadsaťčlennej delegácie členov rimavskosobotského Poľovníckeho združenia, pre bod
Majetkoprávne otázky, predurčila záujem o ďalší bod programu. 31.12.2015 končí nájomná zmluva na prenájom
poľovného revíru, o rozlohe 1550ha v okolí mesta Rim. Sobota, ktorý doteraz obhospodarovali. Jeho súčasťou je aj 60 %
plochy mestských pozemkov (lesnej i poľnohospodárskej pôdy). Poslanci posúdili žiadosti záujemcov o tento revír, ale
i vyjadrenia viacerých poslancov v rozprave a prijali uznesenie, v ktorom predlžujú nájomnú zmluvu o ďalších 10 rokov
a schválili i výšku ročného nájmu. Rušnejší bol bod: Stav v oblasti školstva v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta. Poslancovi Sojkovi chýbala v správe analýza stavu školstva, úroveň a hodnotenie škôl, ale i predstava o rozvoji škôl. Nepáčil sa
mu spôsob, ako vznikla nová súkromná škola. Poslanci sa zaujímali aj o kauzu financovania školstva v meste. V diskusii, najskôr zástupca primátora, Ing. Rigó, reagoval na pripomienky poslanca Sojku a následne primátor vysvetlil kauzu
defraudácie finančných prostriedkov pracovníčkou oddelenia školstva. Táto je už v riešení orgánov činných v trestnom
konaní. Uznesenie k bodu bolo s pripomienkami prijaté. Poslanci podľa programu sa ďalej venovali VZN Mesta Rim. Sobota
o určení dotácie na mzdy a prevádzku škôl i školských zariadení na území mesta na rok 2016 i VZN Mesta Rim. Sobota
o zápise dieťaťa na plnenie povinnej šk. dochádzky. Obidva znenia VZN boli poslancami schválené. Informatívnu správu
o stave vypracovania a realizácie projektov predniesla vedúca odboru rozvoja mesta Ing. Eva Muráriková. Uviedla, že v roku
2016 bude podaných 6 projektov, ktoré v rámci plánu hospodárskeho a sociálneho rozvoja (PHSR) mesta budú prerokované
na zastupiteľstve vo februári. Ďalej zdôvodnila, že realizácia projektu športového ihriska na ZŠ P. K. Hostinského sa predlžuje
až do konca mája 2016, vzhľadom na prísne regule pre položenie jeho povrchu. Tento sa môže riešiť len za konštantnej vonkajšej teploty nad 8°C. Celkove malo mesto doteraz úspešných 52 projektov.
V bode: Návrhy plánov práce orgánov MsZ na rok 2016, sa najskôr na základe pripomienok poslancov ujednotili
počty zasadaní, až potom sa pristúpilo k hlasovaniu. V interpeláciách poslanci navrhli poďakovať zástupcom MHD v Rim.
Sobote za operatívne rozšírenie mestských spojov počas sviatku Pamiatky zosnulých. Na základe novoprijatého zákona
z 11.11.2015 O podpore menej rozvinutým okresom, poslanci navrhli Komisiu pre riešenie tejto problematiky s Ministerstvom financií SR v zložení: Ing. L. Rigó, JUDr. Š. Szantó, Mgr. M. Bitala a Ing. Eva Muráriková. Obdobne bola schválená
komisia na rokovanie s firmou STEFE Rim. Sobota, ohľadne možnosti odkúpenia podielov.

Rok Ľudovíta Štúra ukončili memoriálom

Významnú slovenskú osobnosť,
Ľudovíta Štúra, si pripomenuli
v polovici novembra pedagogicko – výchovní pracovníci, žiaci, zástupcovia zamestnávateľa
a prizvaní hostia Evanjelickej
základnej školy Zlatice Oravcovej, v II. ročníku Memoriálu ZO
pod názvom – Štúrovci regiónu
Gemer - Malohont.
Tento ročník bol venovaný
desiatim osobnostiam, blízkych
spolupracovníkov
Ľ.
Štúra,
z regiónu Gemer – Malohont:
Jánovi Bottovi, Jánovi Franciscimu Rimavskému, Štefanovi
Markovi Daxnerovi, Michalovi
Miloslavovi Bakulínymu, Samovi
Vozárovi, Petrovi Kellnerovi Hostinskému, Bohuslavovi Nosákovi
Nezabudovi, Ľudovítovi Kubánimu, Jurajovi Palkovičovi a Pavlovi Emanuelovi Dobšinskému.
Memoriál zahájili Služby Božie,
ktoré viedla sestra spirituálka
Lisáková a kázňou poslúžila sestra konseniorka Korenková. Po
nich riaditeľ školy, Mgr. Radomír

Leicher, v slávnostnom príhovore privítal všetkých prítomných,
opísal ideu vytvorenia Memoriálu
Zlatice Oravcovej a uviedol tému
druhého ročníka. Vyzdvihol ideu
vytvorenia priestoru pre žiakov
i pedagógov s cieľom poznať
osobnosti
regiónu.
Príprava
príspevkov o nich bola pre žiakov
cestou k poznaniu základných
faktografických údajoch o osobnostiach, o prepojení i premostení medzi nimi, vo vzťahu na
kultúrne a spoločenské okolnosti.
Bolo dôležité zoznámiť sa s ich
tvorbou, dozvedieť sa niečo nové,
pripomenúť zabudnuté a hľadať
paralely v rôznych súvislostiach.
To všetko prezentovali žiaci vo
svojich nesúťažných výstupoch
i prostredníctvom videotechniky. Potom sa predstavili žiaci
speváckeho zboru Happy Voices interpretáciou piesne Kopala
studienku. Po nich nasledovala
súťažná literárna zložka, v ktorej
žiaci školy súťažili s prednesom
i krátkymi divadelnými spraco-

-fr-

vaniami diel štúrovských velikánov. Súčasťou Memoriálu bola
i výtvarná súťaž, ktorej víťazom sa stala 6.trieda. V literárnej
súťaži si ocenenie prebrali žiaci
Laura Segedyová, Saskia Horváthová a Miroslav Szepessy.
Ďakovný list za výnimočný prístup pri realizácii aktivít Memoriálu Zlatice Oravcovej si z rúk
riaditeľa školy prebrala žiačka
9. triedy Lenka Hrdlovičová.
Z pedagogického hľadiska je
Memoriál Zlatice Oravcovej
odpoveďou na praktickú realizáciu prierezovej témy Regionálna výchova, s prepojením
na predmety slovenský jazyk
a literatúra, evanjelické náboženstvo, dejepis, geografia, výtvarná výchova, hudobná výchova,
informatika. Významnou časťou
putovania po stopách dejateľov
regiónu bola záverečná fáza.
Hodnotenie a implementácia
nadobudnutých poznatkov do
ďalšieho výchovno–vzdelávacieho procesu na škole.
-fr-

Predstavujeme novú
riaditeľku MsKS

Na základe výsledkov výberového
konania, MsZ v Rimavskej Sobote schválilo do funkcie riaditeľky Mestského kultúrneho
strediska Ing. Milanu Jutkovú.
Od roku 1998 je pracovníčkou
Turistického informačného centra v Rimavskej Sobote, ktoré
bolo najskôr riadené MsKS,
neskôr samotným mestom. Je
autorkou resp. spoluautorkou viacerých projektov, napr. Gotická
cesta v okrese Rim. Sobota
a župe Borsod-Abaúj-Zemplén,
informačných turistických publikácií a sprievodcov. Známejšia
je ako recitátorka a moderátorka mestských kultúrnych akcií,
podujatí ZPOZ-u i spoločenských
podujatí v meste i okrese. Aktívne sa zúčastňovala a doposiaľ
sa zúčastňuje recitačných súťaží
v poézii a próze (je laureátkou
súťaže Vansovej Lomnička, Timravina studnička a pod.), hrávala divadlo v súbore Divosud pri
MsKS . V ostatnom čase ju vídavame ako členkou porôt detských
recitačných súťaží. (Hviezdoslavov Kubín, Francisciho Hnúšťa,
Zlaté pero, zlatá podkova, zlatý
vlas v Drienčanoch, Dobré slovo
v Bátke).
Nezabudnuteľné je jej účinkovanie s Jurajom Sarvašom v poetickom pásme pri príležitosti
100. výročia úmrtia básnika Ivana
Kraska v rámci osláv v Rim. Sobote a Lukovištiach.
Okrem jej kultúrnych dispozícií,
má mnoho daností pre riadiacu
prácu. Je otvorená, ústretová,
maximálne zodpovedná a tvorivá
pracovníčka u ktorej je predpoklad, že svojím podielom obohatí a spríjemní kultúrny život.
A to je výzva aj pre nás, obyvateľov mesta, aktívne prispievať
i podieľať sa na kultúrnom živote
mesta a udržiavať tak kultúrno-spoločenské tradície. Aj na
ich základe si vytvárame vzťah
k svojmu mestu, histórii a umeniu, participujú na reprezentácii
nášho mesta navonok a sú zmysluplnou alternatívou pre trávenie
-rvoľného času.

Gemerské zvesti
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Mediálne stratégie, alebo ako komunikovať s médiami
Regionálne vzdelávacie centrum
v Rimavskej Sobote uskutočnilo
koncom novembra, v rámci národného projektu Združenia miest
a obcí Slovenska: Budovanie kapacít
na úrovni miestnej územnej samosprávy, v zasadačke hotela Zlatý
býk v Rimavskej Sobote, školenie
starostov, primátorov a tlačových
zástupcov samospráv z okresov
Rim. Sobota, Lučenec, Veľký Krtíš,
Poltár a Revúca na tému: Mediálne
stratégie. Lektormi boli Doc. Ing.
Branislav Jelenčík, Dipl. Art.
a PhDr. Karol Farkašovský, PhD.,
bývalý moderátor spravodajstva
televízie Markíza a hovorca MZ
SR. V priebehu školenia sa účastníci
zoznámili so zákonom č. 211/2000

Z.z. o slobodnom prístupe k informáciám a naň naväzujúcu komunikáciu samosprávy s verejnosťou
a partnermi. Osvojili si najdôležitej-

šie zásady a spôsoby mediálnej
komunikácie v samospráve a problematiku krízovej komunikácie
vo verejnej správe. Vzhľadom na
bohaté odborné skúsenosti prednášajúcich, boli modelové situácie
z praxe a ich praktické riešenia veľmi

zaujímavým spestrením tohto stretnutia. Rozvojom komunikačných
technológií vzniká obrovský nárast
informácií, čo zvyšuje náročnosť
práce verejných činiteľov a pracovníkov. Komunikácia sa tak stala
základom každodenných dialógov
a práce s občanmi, čo posúva rozvoj spoločnosti dopredu. Každý, kto
chce zastupovať ľudí (poslanci na
všetkých úrovniach), alebo chce pre
ľudí pracovať vo verejnej či štátnej
správe, by mal absolvovať komunikačnú prípravu. Je veľmi dobré, že
riaditeľka rimavskosobtského RVC,
Mária Kyselová, je v tomto predvídavá a pripravuje pre členov samospráv takéto zaujímavé odborné
vzdelávacie aktivity.
-fr-

Aleja významných osobností sa opäť rozrástla
Výnimočná aleja významných
osobností....na
Nám. Š. M. Daxnera, ktorú nám
závidia na celom
Slovensku, sa vo
štvrtok, 26. novembra, rozrástla o ďalšie dve
významné osobnosti: Bohuslava Nosáka-Nezabudova a Daniela Gabriela Licharda.
Miestny odbor Matice Slovenskej
v spolupráci s Mestom Rimavská
Sobota pripravili ich slávnostné
odhalenie
Po štátnej hymne vystúpil primátor
mesta JUDr. Jozef Šimko. V príhovore vyslovil úctu k realite mať

takéto panoptikum v centre Gemersko-Malohotskej župy, ktoré
obyvateľom, ale aj návštevníkom
okresného mesta, pripomínajú hrdú
históriu, tu v minulosti pôsobiacich
dejateľov.
MUDr. Peter Dragijský vo svojom
príhovore priblížil obsah výtvarnej
realizácie týchto dvoch osobností,
ktoré plánovali odhaliť pri príležitosti 200. výročia narodenia Ľ. Štúra
a 25. výročia obnovenia činnosti
Matice Slovenskej v Rimavskej Sobote a poďakoval MK SR a BBSK
za finančnú podporu pre zhotovenie
týchto búst.
Hymnickou piesňou v podaní
ženského speváckeho zboru Bona
Fide sa zahájil krátky kultúrny program. V jeho priebehu interpreti

predstavili úryvkami tvorbu oboch
významných štúrovcov i čriepky
z ich života.
V závere vystúpil predseda
MS Marián Tkáč, ktorý nazval
Rimavskosobotskú aleju osobností
za významný maják na Slovensku, hodný nasledovania. Po
vzore Rimavskej Soboty sa zahájili
práce na obdobnej aleji v Martine.
Je smutné, že touto otázkou sa nezaoberá ani jedno väčšie mesto na
Slovensku, vrátane hlavného mesta. Preto za tento priekopnícky čin
udelilo Predsedníctvo MS v Martine vyznamenanie MUDr. Petrovi
Dragijskému, autorovi a realizátorovi tejto myšlienky, striebornú
plaketu Matice, ktorú si na mieste
prevzal z rúk predsedu MS.

Gymnazisti na návšteve EUROPARLAMENTU
Šesťčlenná
skupina
žiakov
z Gymnázia Ivana Kraska – Ivan
Krasko Gimnázium spolu s Mgr.
Janou Liptákovou prežila posledný októbrový týždeň vo Francúzsku. MUDr. Obaidullah MIR škole
sprostredkoval pozvanie europoslankyne Jany Žitňanskej pre žiakov,
ktorí napísali najlepšiu úvahu o Európskej únii.
Študenti sa vrátili z tejto návštevy
nadšení a plní dojmov nielen zo samotného historického mesta Strasbourgu, ale aj z návštevy rokovania europarlamentu. Program bol
doslova nabitý.
„Asistentky nás povodili po rôznych zákutiach Strasbourgu (Parc
de l´Etoile, Place Gutenberg, La
maison Kammerzell) a pred Katedrálou Notre-Dame sme sa
rozhodli pozrieť sa aj do vnútra
katedrály. Tu sme vzhliadli aj
film o Horloge astronomique
(staromestský orloj)“ informovala
Dominika. „Súčasťou programu
bola aj plavba loďou, z ktorej sme
videli všetky hlavné monumenty

mesta vrátane Európskeho parlamentu. Mne osobne sa celé mesto
páčilo, očarila ma hlavne osobitá
architektúra budov v centre mesta,
podobnú som zatiaľ ešte nikde nevidel“ doplnil Martin.
„Štrasburg si všetci zapamätáme
aj zo zážitkov pri ochutnávaní
tradičných francúzskych jedál.
Po prvýkrát sme ochutnali napríklad
Tarte flambée (koláč s kyslou
smotanou, slaninkou a cibuľkou),
Munster (syr), slaný karamel či
slimáky“ spomína Maťa.

„Dozvedeli sme sa, že ďalšou
charakteristikou Strasbourgu sú
bociany, ktoré sú nositeľom šťastia i plodnosti a viaže sa k nim
legenda. Bociany sme v celom
meste nachádzali v podobe kľúčeniek, sošiek, plyšákov, výšiviek či

-fr-

dekorácií do domácnosti“ hovorí
Dominika.
Svoje dojmy vyjadril aj Denis: „Ku
koncu nášho výletu sme navštívili európsky parlament. Sedeli sme
v rokovacej miestnosti, kde sme
sledovali rokovanie v plnom prúde.
Asi po 30 min. sledovania priebehu
rokovania sme sa presunuli na prezentáciu o fungovaní Európskeho
parlamentu, kde sme mali aj voľnú
diskusiu s pani poslankyňou.“
„Je to skvelá možnosť vidieť svet
a spoznať nových ľudí. Napríklad,
v našom autobuse cestovali aj ľudia
z rôznych kútov Slovenska, ba
dokonca i z Maďarska, Rumunska,
Česka a Anglicka. Nadviazali sme
nové kontakty a nové priateľstvá.
Utužili sme aj medzitriedne vzťahy. Bol to skvelý zážitok, na ktorý
nikdy nezabudnem“ ukončila náš
rozhovor Dominika .
Poďakovanie za túto perfektnú akciu patrí pani poslankyni Žitňanskej a pánovi doktorovi Obaidullah
MIROVI.
PaedDr. Szántóová
zást. riaditeľa

NEDAJTE ŠANCU
ZLODEJOM, ABY
MALI PEKNÉ
VIANOCE
Čas nakupovania vianočných darčekov je už v plnom prúde a práve naša
nepozornosť dáva príležitosť a šancu
zlodejom a podvodníkom. Preto skôr
ako sa vyberiete na vianočné nákupy
vám polícia dáva do pozornosti niekoľko odporúčaní!
Chráňte si svoje osobné veci, doklady a peniaze. Doklady a peňaženku
si nenechávajte na miestach, odkiaľ
je ich možné ľahko vytiahnuť. Kabelku majte poruke, zásadne ju noste
uzatvorenú, nikam ju neodkladajte
a nikdy ju nenechávajte bez dozoru.
Ak je to možné, vyhýbajte sa tlačenici a hlučným skupinkám. Peňaženku a osobné doklady majte pri sebe
napr. vo vnútornom vrecku kabáta
zapnutom na zips alebo gombíkom.
Majte na pamäti, že vreckári pracujú v skupinách, často pri krádežiach
využívajú deti a tlačenica im uľahčuje
„prácu“.
Pri nákupoch vám odporúčame
využívať možnosť platby platobnou
kartou. Nenoste pri sebe väčší obnos
peňazí. V prípade, že ho máte, majte
peniaze rozdelené na menšie čiastky.
Poznačený PIN kód nikdy nemajte
uložený spolu s platobnou kartou. Ak
vám ukradli alebo ste stratili platobnú
kartu, neodkladne kontaktujte banku,
aby kartu zablokovala. Stratu alebo
krádež občianskeho preukazu nahláste
na najbližší útvar Policajného zboru.
Dbajte na opatrnosť pri výbere peňazí
z bankomatu. Vyhýbajte sa výberu
peňazí potme. Vybranú hotovosť si
hneď uschovajte. Vo vozidlách nenechávajte cennejšie veci, doklady či
peňaženku. Nákupy odkladajte do batožinového priestoru. Zlodeji dokážu
otvoriť vozidlo a vyradiť alarm pomocou technického vybavenia za pár
sekúnd.
Ak ste sa rozhodli pre nákupy v pohodlí svojho domova a zvolili ste
nakupovanie cez internet používajte
len overené internetové obchody. Pri
objednávaní tovaru cez internet používajte len dôveryhodné a zabezpečené
internetové pripojenie. Odporúčame
vám pozrieť si referencie internetového obchodu. Ak máte pochybnosti, alebo na stránke nenájdete
odpovede na vaše otázky, kontaktuje
telefonicky zákaznícky servis. Zvážte,
či nákup uskutočníte. Neplaťte za tovar, ktorý ste si neobjednali.
kpt. Mgr. Katarína Baboľová
skupina prevencie VO OR PZ
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Najkrajšími sviatkami v roku sú Vianoce. Ich podstata je síce kresťanská, ale sú to sviatky plné očakávania,
rodinnej pohody, lásky, štedrosti a šťastia. Adventné, ale hlavne vianočné tradície, ktoré umocňujú čaro sviat
kov, sú
výsledkom kultúrno – spoločenského myslenia našich predkov a snažíme sa ich uchovávať aj pre ďalšie generá
cie. Od
roku 2004 sme sa stali členmi veľkej rodiny európskych štátov. V každom z nich si vianočné tradície vytvárali a prispôsobovali domorodé národy s tým, že hlavná vianočná myšlienka zostala spoločná. Pestrosť vianočných zvykov i kulinárskych vianočných odlišností
Vám chceme predstaviť z rozhovorov našich hostí, ktorí navštívili v ostatnom čase Rim. Sobotu. To, ako prežívajú Vianoce vo Švédsku, nám
priblíži Anna-Katarína Schatzl, speváčka skupiny MADUAR, ktorá pred nedávnom navštívila Rim. Sobotu v rámci jubilejného koncertu hudobnej
skupiny. Vianoce v srbskej Vojvodine nám priblížia manželky insitných maliarov z Kovačice, vystavujúci v G-M múzeu, pani Hajková a pani Cicková.

Predvianočné obdobie
a Vianoce vo Švédsku

Naše Vianoce vo Vojvodine

Milí čitatelia!
Vianoce začínaju u nás v prvú adventnú nedeľu, ktorá je vo Švédsku
veľkým sviatkom. Kostoly sa napĺňajú ľuďmi, aj tými, ktorí počas roka
nezvyknú do kostola chodiť. Všetci
chcú zažiť úvodnú pravú vianočnú
atmosféru pri sviečkach a zaspievať
si známu pieseň – Hosian syn Dávida, Anna-Katarina Schatzl ako Lucia Švédska
foto: Robert Kiss
ktorý prichádza v mene Pánovom.
Oslava svätej Lucie, 13. decembra každý rok, vzbudzuje vo Švédsku veľkú
pozornosť a záujem. Svetlo je veľmi vzácne v Škandinávii , hlavne v zimnom
období. Je mnoho legiend o Lucii zo Syrakúz (mučeníčka, zomrela v r. 304) ako
stratila zrak a opäť ho získala, ktorá je symbolom typického sprievodu Lucie
vo Švédsku. Preto do dnešného dňa nosí Lucia na hlave korunu aj s horiacimi
sviečkami , aby svietila na cestu nielen sebe, ale za sebou celému spievajúcemu sprievodu, pozostávajúceho z družičiek a nosičov hviezd. Družičky nesú
v ruke horiacu sviečku a chlapci na drevenej palici zlaté hviezdy. Sprievodom
znie známa ľudová pieseň ”Sul mare luccica” so švédskym textom na tému Lucie. Od roku 1927 sa v Štokholme slávnostne korunuje „Lucia Švédska”, ktorú
si čitatelia jedného švédskeho časopisu zvolia hlasovaním. Lucia sa so sprievodom objavuje v celej krajine, v každej škôlke, v školách, nemocniciach či
starobincoch.
Vo Švédsku, na meniny Anny (9. 12.), sa kedysi ochutnávalo vianočné pivo
(”julöl”). Na meniny Tomáša (21.12.) sa začal vianočný pokoj a aj tí, ktorí sa
až tak nemali v láske, si museli zaželať radostné Vianoce. Ráno (24. 12.) sa
koná vianočný kúpeľ. K švédskym deťom neprichádza Ježiško s darčekmi,
ale tzv. Jultomte, po slovensky ”Vianočný škriatok”, ktorý vyzerá ako Santa
Claus, teda Dedo Mráz.
Aj švédsky vianočný stôl je plný dobrôt, na ktorom nesmie chýbať julskinka (vianočná šunka), köttbullar (malé fašírkové guľôčky), prinskorvar
(malé párky), lutfisk (špeciálnym spôsobom najskôr vysušená a potom vylúhovaná biela ryba), sill (slede v rôznych omáčkach), rödkål (červená kapusta),
sylta (tlačenka) a nubbe (štamperlík) na prípitok.
Vianoce sú vo Švédsku radostným sviatkom a pesničky sú často veselého
rázu. Podľa možnosti sa tancuje aj okolo stromčeka. V ostatnom čase sa do
švédskych domácností vkradla jedna nová tradícia - pozeranie kresleného programu, v ktorom ”posielajú” rôzne postavy z filmov Walta Disneyho svoje
vianočné pozdravy. Na Štedrý večer, začínajúci o 15:00, by už nemal nikto
rušiť švédsku rodinu, lebo začína program Kalle Ankas jul (Vianoce káčera
Donalda)!
Aj keď Vianoce majú skôr nenáboženský charakter, veľa švédov navštevuje
buď polnočnú omšu, alebo 25.12 rannú omšu o 06:00 ráno, takzvanú Julotta.
Čitateľom Gemerských zvestí chcem zaželať aby ich vianočný čas bol plný
pohody a pokoja.
God Jul och Gott Nytt År 2016
Veselé Vianoce a šťastný Nový rok 2016
Anna-Katarína Schatzl

„Atmosféra Vianoc je úžasná a preto sa na ňu pripravuje už v čase Adventnom. Začíname prípravou opekancov a neskôr aj ostatného pečiva. Medzitým vyriadime celý dom od grunta, deti zas chodia povinne
na faru, kde sa učia vianočné básničky a pesničky, s ktorými vystúpia
v kostole na Štedrý deň. Pred štedrovečernou večerou ideme všetci do
kostola. Po omši si doma sadáme k štedrovečernej večeri a najstarší člen
domácnosti, obyčajne starý otec, ju zaháji modlitbou. Menu je podobné, ako je tomu aj u nás. Po večeri predostrie pred nás kožušinové vrece
a v zastúpení Ježiška rozdáva darčeky,” začala pani Hajková. „Štedrý
večer nekončí večerou a darčekami, ba ani nejde sa spať“, pokračuje
pani Cicková. „V obci začína byť rušno, chodí sa spievať „Čas radosti
a veselosti ...“ pod obloky susedov, po ďalších rodinách i osamotených
ľuďoch. Domáci obdarúvajú spevákov jabĺčkami, orieškami, ba občas
sa ujde aj nejaký dinárik. Deti sú výnimočne hore aj celú noc, nesmú
vynechať nikoho. ” „Prvý deň vianočný chodia deti od rána palazovať,
aj keď sú nevyspaté“ dopĺňa pani Hajková. a vysvetľuje: „To je interpretácia vianočných vinšov, za ktorú dostávajú balíčky. A ten kto chce
balíček dostať, ten musí spánok prekonať. Je to krásne a zaujímavé.
Ráno o 9:00 hod. sa ide do kostola a odpoludnia sa už chodí znovu po
návštevách v Kovačici, ale v opačnom slede.
„Na druhý vianočný sviatok, na Štefana, sa chodí len dopoludnia do
kostola“ dopĺňa pani Cicková. „Miesto Štefanskej zábavy sme začali
u nás pred 15 rokmi s tradíciou Štefanských koncertov speváckych
zborov v kostole. Máme celkom
6 cirkevných speváckych zborov
a tie vytvoria prekrásnu atmosféru interpretáciou duchovných piesní. Ako
pani Cicková a pani Hajková
hostia vystupujú aj členovia zboru
pri Dome kultúry v Kovačici. Okrem toho sa tu angažuje aj literárny
krúžok, ktorý tu prezentuje prózu, ale aj poetické pásma. Je to hotový
maratón, ale stojí to za ten zážitok.“
Na záver rozhovoru som sa opýtal, prečo nemajú polnočnú omšu na
Štedrý večer. Pani Hajková mi to zdôvodnila: „U nás je polnočná omša
súčasťou vítania Nového roka. Najskôr sú to do polnoci koncerty populárnej hudby a potom sa všetci presunú do kostola, kde spoločne vítajú
Nový rok. Keď hodiny na veži odbijú dvanástu hodinu, vychádzajú ľudia
na turňu kostolnej veže, do výšky cca 20 m, kde sa spieva pieseň a každý
jej verš na inú svetovú stranu. A potom si všetci zaprajú všetko najlepšie v Novom roku. Záverom nášho stretnutia nám dovoľte, aby
sme vašim čitateľom popriali krásne Vianoce, pevné zdravie
a veľa optimizmu v Novom roku 2016.”
Ďakujem za rozhovor.
-frfoto: gecse
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Z činnosti Zboru pre občianske záležitosti v Rimavskej Sobote
Mesto naše, mesto našej lásky,
kde kvitne kvet a zvonia
klásky...
boli úvodné slová rimavskosobotských účinkujúch v obradnej
sieni Radnice mesta na nádhernom prijatí priateľov z Trenčianskeho kraja.
Život sa veľakrát neskladá len
z veľkých obetí a povinností, ale
aj z maličkostí, a ak ich zakaždým
sprevádza úsmev a láskavosť, získajú si srdce človeka navždy.
Mesto Rim. Sobota - Zbor pre
občianske záležitosti Človek
človeku bolo v jesennom období
hostiteľom veľkého kolektívu
primátorov, starostov a pracovníkov zborov pre občianske
záležitosti Trenčianskeho kraja.
V dvojdňovej ceste za výmenami
skúseností z činnosti ZPOZ-ov
sme boli posledným miestom po
Brezne, Čiernom Balogu a Tisovci.
V obradnej sieni mesta privítal
prítomných
primátor
mesta
JUDr. Jozef Šimko, ktorý hostí
krátko oboznámil s históriou
i súčasnosťou mesta. Po úvodnom
vystúpení nasledovali ukážky
programov, ktoré tunajší ZPOZ

pripravuje pre občanov mesta.
Ukážky obradov prepletené krásnou poéziou, vľúdnym slovom,
spevom a príjemnou hudbou.
Obrady, v ktorých je život človeka oslavovaný od jeho narodenia
až po čas, kedy sa objaví striebro
vo vlasoch. Účinkujúci, spoločne
s primátorom mesta, v mnohých
prípadoch prítomných hostí dojali tak, že sa nevedeli ubrániť aj
slzám dojatia. Naši hostia vyjadrili primátorovi mesta a všetkým
účinkujúcim nádherné poďako-

Zvíťazili, ale víťaztvo si musia obhajovať
Alkoholizmus ako najčastejšia
duševná choroba sa nevyhýba žiadnej sociálnej vrstve. Ide
o chorobu hlavne z neuspokojeného životného štýlu. Svoj
podiel má na nej aj spoločnosť,
ktorej „alkoholová politika“ nie
je dosť razantná. S rastom spotreby alkoholu stúpa aj počet alkoholikov, ktorý sa dostávajú do
chorobných stavov, či už zmenou
telesných a psychických daností,
poškodením mozgu, zvýšeným
výskytom žalúdočných vredov
a pod.
Spoločnosť si je vedomá tohto
spoločenského fenoménu a vytvára pre občanov podmienky na
liečbu i prevenciu.
Treba oceniť inštitúcie, ktoré
podávajú pomocnú ruku a snažia
sa takto postihnutých ľudí vrátiť
do normálneho života. U nás
v Rimavskej Sobote je to oddelenie, ktorého primárom je MUDr.
Peter Korcsog prostredníctvom
protialkoholického oddelenia NsP.
Mnohí pacienti po úspešnej liečbe
sa vydali tým správnym smerom
a každoročne sa tešia zo
spoločného
stretnutia,
na
ktorom
sú oceňovaní diplomom
za
abstinenciu,
ale

i
spoločenskej
realizácie
sa pri programe stretnutia.
To tohtoročné sa uskutočnilo
v piatok 23. októbra v estrádnej sále KD MsKS, malo vynikajúcu spoločenskú atmosféru.
V programe vystúpili viacerí
bývalí pacienti so svojimi častuškami, poéziou, hudobnými
číslami a spevom. Hosťami
podujatia bol Ing. Ladislav Rigó,
zástupca primátora mesta Rim.
Sobota, pán Ivan Mokrý, riaditeľ
nemocnice v Rim. Sobote, jeho
námestníčka Mgr. Anna Antalová,
MUDr. Peter Korcsog, Mgr.
Mária Ďurčíková, vedúca protialkoholického oddelenia. Tento
rok sa diplomovania zúčastnilo
cca 120 abstinujúcich. Je to potešiteľné číslo, ale podľa slov
Mgr. Márie Ďurčíkovej: „priali
by sme si ich ešte viac.“
(Dokončenie v budúcom čísle)

-frfoto: gecse

vania, ktoré obdržal v ďakovnom
liste primátor mesta.

Blíži sa koniec roka 2015
Každý rok prináša niečo nové,
nových ľudí aj do nášho kolektívu. Spájame spoločne slovo
a srdce s láskou k človeku, ktorá
vychádza z našich zanietených
zpozárskych sŕdc ako z nevyčerpateľnej studnice.
Deň za dňom utiekol ako voda
v potôčku. Niečo dal, niečo vzal.
Obohatil nás o nové skúsenosti,

jednoducho sme bohatší – dušou
i srdcom. A čo dávame my členovia ZPOZ pravidelne svojmu
mestu? Je to dar previazaný
hlbokými citmi, ktoré obsahujú
kúsok z nás. Úprimný stisk ruky
rodičom, keď vítame ich dieťatko
do života, mladomanželom - keď
si povedia svoje áno, jubilantom,
s ktorými sa pravidelne stretávame
pri ich životných jubileách či vyjadrenie sústrasti pri smútočných
rozlúčkach. Veď dnes nad zlato
je teplé ľudské slovo... V závere roka ho venujeme všetkým
občanom nášho mesta, želáme
vám pevné zdravie, veľa lásky
a dobrých ľudí vôkol seba, pohodu v rodinách, život pre radosť
a lásku so svojimi najbližšími.
Nech láska a úcta k človeku nikdy
vo vašich srdciach nevyhasne.
Nech sú vaše príbytky v dňoch
všedných i sviatočných naplnené
láskou i radosťou, vôňou ihličia
i vôňou domova.
Pokojné a tiché sviatočné dni
Vianoc a úspešné vykročenie do Nového roku 2016
želá kolektív členov a účinkuZPOZ Mesta Rim. Sobota
júcich

Zjavila sa milosť Božia...

(dokončenie z 1. strany)

Musíme sa rozhodnúť aké hodnoty hľadáme a zároveň aké vytvárame a budujeme nielen počas Vianoc, ale v priebehu celého
svojho života. Pán Ježiš je zdrojom pravej Božej lásky - toto
je pravé posolstvo Vianoc. A toto si pripomíname každý rok.
Božiu pomoc, ktorá prichádza skrze Ježiša Krista, nášho Pána
a Spasiteľa. V Betlehemskom Dieťati prišlo spasenie pre celý
svet. Je na nás či tento dar od Pána Boha prijmeme. Či nám
záleží na našom spasení. Na čom, alebo na kom ti v skutočnosti záleží? Nikto ťa nenúti pristúpiť k jasliam, no je tam miesto aj pre teba. Aj tam sa môžeš vo svojom srdci stretnúť
s Pánom. Boh totiž nie je kdesi ďaleko, ukrytý v nekonečne. Nie je
kdesi v oblakoch. On je medzi nami a s nami, je aj pri tebe. Pán Boh
aj teraz nám ponúka šancu a svoju pomoc. Ako ľudia dnes odpovedajú na túto ponuku? Odmietajú ju, idú si po svojom. Ale nikto z ľudí
ešte nevymyslel liek na smrť, na zlomené srdce, na sklamanie, rozvod,
na utrpenie, na beznádej... Nezabúdajte, že počas vianočného času sa
nám otvárajú nebesá. A zrazu sme k sebe pozornejší a milší. Čo to
spôsobuje lepšie povedané, kto to spôsobuje? Prečo v priebehu celého
roka nevytvárame takúto sviatočnú a vianočnú atmosféru? Netúžime
po pravom pokoji? V slove Božom čítame, že jeho meno bude: Knieža
pokoja, Otec večnosti, Predivný Radca, Mocný Boh. Pán Ježiš je Božou
odpoveďou na všetko - prijímajme ju. Prajem vám všetkým známym
i neznámym v mene Evanjelickej cirkvi a. v. na Slovensku so sídlom
v Rimavskej Sobote, požehnané vianočné sviatky, mier a pokoj do ľudského srdca. Zmierenie a odpustenie. Aby posolstvo Vianoc preniklo
do všedných dni nášho každodenného života. Deťom milé prekvapenia.
Utrápeným nádej, tým, ktorí zápasia s ťažkými chorobami, uzdravenie
a vnútornú silu. Všetkým hľadajúcim a nešťastným naplnenie ich túžob
a nové možnosti. Spasenie pre všetkých a Boží pokoj, ktorý vytvára
v srdci človeka priateľstvo. Matkám veľa síl a odhodlania pri výchove
budúcej generácie. Pracujúcim nové perspektívy. Mier pre svet, ktorý
začína v srdci každého človeka. Milosť Božia nech zostáva so všetkými
nami. Amen.
Mgr. Viktória Lisáková
farárka
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INZERCIA

Riadková inzercia:

OZNAMY
Dôchodkové poistenie
FO starajúcej sa o dieťa
Fyzická osoba, starajúca sa o dieťa
do 6 rokov veku dieťaťa (alebo do
18 rokov veku dieťaťa, má dlhodobo nepriaznivý zdravotný stav), má
možnosť po skončení poberania materského prihlásiť sa na dôchodkové
poistenie, ktoré platí štát. Štát platí
poistné automaticky za fyzické osoby,
ktoré poberajú dávku materské a sú
súčasne aj povinne dôchodkovo poistené (z dôvodu, že sú zamestnancom,
dohodárom alebo samostatne zárobkovo činnou osobou). To znamená, že
fyzická osoba v tomto období nepodáva prihlášku na dôchodkové poistenie.
Prihlásiť sa na dôchodkové
poistenie potom môže takáto
fyzická osoba odo dňa nástupu na rodičovskú dovolenku
(zamestnanec) alebo odo dňa poberania rodičovského príspevku (samostatne zárobkovo činná
osoba). Spätné prihlásenie sa na toto
poistenie nie je možné. Prihlásiť sa
na dôchodkové poistenie je možné
v pobočke Sociálnej poisťovne v mieste trvalého bydliska prostredníctvom
Registračného listu fyzickej osoby.
Potrebné je priložiť aj Vyhlásenie
fyzickej osoby, že sa riadne stará
o dieťaťa a fotokópiu rodného listu dieťaťa. Ak fyzická osoba nie je
zamestnancom, ani dohodárom, ani
samostatne zárobkovo činnou osobou,
prihlasuje sa v lehote do 45 dní odo
dňa narodenia dieťaťa. Ak lehota nie
je dodržaná, poistenie vzniká až odo
dňa podania prihlášky.
Súčasne upozorňujeme, že ak sa
počas
trvania
dôchodkového
poistenia z dôvodu starostlivosti
o dieťa fyzická osoba zamestnaná
na pracovnú zmluvu alebo dohodu
o prácach vykonávaných mimo pracovného pomeru, je povinná sa prísť
odhlásiť z dôchodkového poistenia
a po skončení tohto zamestnania sa
môže znovu prísť prihlásiť. Ak máte
trvalé bydlisko v okrese Rimavská Sobota, prihlášku odovzdáte buď osobne
v pobočke Sociálnej poisťovne na ulici K. Mikszátha 6 v Rimavskej Sobote
alebo prihlášku odošlete poštovou
prepravou na túto adresu.

POBERATELIA
RODIČOVSKÉHO
PRÍSPEVKU, PEŇAŽNÉHO
PRÍSPEVKU NA
OPATROVANIE A OSOBNÍ
ASISTENTI, PRIHLÁSTE
SA NA DÔCHODKOVÉ
POISTENIE V SOCIÁLNEJ
POISŤOVNI

Rozpis LSPP stomatológov

• Predám alebo prenajmem jednoizbový
byt na Školskej ulici v Rimavskej
Sobote. tel.: 0905 603 140
GZ-004

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

24.12. MUDr. Jurkemiková
(Gorkého 9) 58 11 009
25.12. MUDr. Kurák
(Železničná 23) 0908 652 162
26.-27.12. MUDr. Sallaiová
(Daxnerova 44) 0948 149 984
01.01.2016 MUDr. Kret
(Športová 14) 56 27 352
02.-03.01.2016 MUDr. Tormová
(Gorkého 4849/8B) 0915 361 856
06.01.2016 MUDr. Šesták
(Cukrovarská 23) 56 34 551
09.-10.01.2016 MUDr. Tyborová
(Cukrovarská 23) 56 27 188
16.-17.01.2016 MUDr. Cifruš
(Diagnostické centrum) 0903 545 306

• Dobrá pôžička s najlepšou splátkou
až do veku 70 rokov. M.: 0911 445 943
www.allriskslovakia.sk
GZ-005
• Kúpim prihlásený obytný príves-pevný.
Váha do 310 kg. Na technickom stave
nezáleží. 0903 515 199
GZ-006

• Predám oválny kuchynský stôl (chrómdub), 4 stoličky (chróm-koženka),
koberec Shagy (pomaranč-bordó), 2
barové stoličky, obrazy. Cena dohodou.
tel. 0904235078
GZ-009
• Gemersko-malohontské múzeum
v Rimavskej Sobote vypisuje Obchodnú
verejnú súťaž na prenechanie prebytočných nebytových priestorov do
nájmu o výmere 278 m2 na prízemí
budovy múzea. Jedná sa o štyri priestory
po bývalej predajni CHOV-MIX. Bližšie
informácie získajú uchádzači na stránke
www.gmmuzeum.sk, e-mail:
director@gmmuzeum.sk alebo tel.č.:
0904 614 139.
GZ-014

Zdravotná pohotovosť
(december - január)

Pracovné dni: 16:00 – 07:00
Soboty, nedele a sviatky: nepretržite
Miesto výkonu LSPP:		
Dobšinského 4380, Rimavská Sobota

Cintorínska 3646, Rimavská Sobota

GZ-012

ZMENA ORGANIZÁCIE DOPRAVY
NA ULICI FRANCISCIHO
Vo verejnom záujme bola od 14.12.2015
zrušená jednosmerná premávka. Po celej
dĺžke ulice platí obojsmerná premávka.

GZ-008

INFORMUJE:

Súčasťou historického zbierkového fondu
Gemersko-malohontského múzea v Rim.
Sobote je meč vytvorený zo 119 čínskych mincí, z prelomu 18. – 19. storočia. Je
symbolom ochrany a podľa poverových predstáv mal magickú moc. Otázky, kto a za
akých okolností daroval predmet múzeu, ostávajú nezodpovedané. V rámci predmetu
mesiaca si môžete čínsky liečivý meč pozrieť do 31. decembra 2015 v priestoroch
múzea. Meč vytvorený z čínskych mincí slúžil na odháňanie démona horúčky. Vešal
sa nad posteľ chorého človeka, aby nepripustil zlých duchov. V strede tradičných
čínskych mincí je štvorcový otvor. Mince sú zviazané striedavo červenou a zelenou
niťou, ktoré symbolizujú šťastie a zdravie. Ako náhrada meča slúžila aj samotná minca, respektíve žetón so zobrazením človeka s mečom, zaháňajúceho démona. Podľa
novodobého ponímania meč ochraňuje pred neprajníkmi a nepriateľmi v obchode,
pred konkurenciou, pred rôznymi konfliktami a pred stagnujúcou energiou. Z hľadiska
Feng shui sa ako ochrana pred konkurenciou umiestňuje nad vstupné dvere vo firme
a v pracovni, alebo v ateliéri na severozápadnú stranu. Na ochranu vzťahov a pred
konfliktami treba meč zavesiť na juhozápadnú stenu pracovne. Na zlepšenie energie,
ktorá prichádza z okna s nepekným výhľadom sa odporúča zavesiť meč nad okno
a pre rozprúdenie stagnujúcej energie je potrebné ho umiestniť do sektoru stagnácie.
Mgr. Martina Mareková

21.12. MUDr. Jana Wirtschafterová
22.12. MUDr. Mária Kozáková
23.12. MUDr. Vojtech Galo
24.12. MUDr. Oliver Dudáš
25.12. MUDr. Pavel Slanina
26.12. MUDr. Gabriela Gulyásová
27.12. MUDr. Zlatica Hasarová
28.12. MUDr. Marína Cetnerová
29.12. MUDr. Silvia Vargová
30.12. MUDr. Ivan Juršík
31.12. MUDr. Alžbeta Kovácsová
01.01. MUDr. Andrea Agócsová
02.01. MUDr. Gabriela Miklová
03.01. MUDr. Ivan Juršík
04.01. MUDr. Jana Wirtschafterová
05.01. MUDr. Andrea Kuráková
06.01. MUDr. Gabriela Miklová
07.01. MUDr. Pavel Slanina
08.01. MUDr. Silvia Vargová
09.01. MUDr. Oliver Dudáš
10.01. MUDr. Katarína Kellnerová
11.01. MUDr. Jana Babíková
12.01. MUDr. Andrea Kuráková
13.01. MUDr. Zlatica Hasarová
Rozpis pohotovostných služieb
lekární december ‘15 - január ‘16
Nedeľa a štátne sviatky: 10:00 -19:00
01.01.2016 Lekáreň JAZMÍN
Železničná 23
03.12. Lekáreň RIMAVA
Dobšinského 192
Všetky ostatné dni:
Lekáreň Dr.Max - OD Kaufland
(Nám. Š.M. Daxnera)
Lekáreň Dr.Max OD TESCO
Cukrovarská 4983
- otvorené denne od 8:00 – 20:00

Gemerské zvesti – Gömöri Hírlap, Rimavskosobotské informačné periodikum (zaregistrované na MK SR č. EV 5138/15). Vydáva Mestský úrad Rimavská Sobota. Adresa redakcie: Svätoplukova 9, 979 01 Rimavská Sobota, 2. posch., č. dverí 15/15a, tel. kontakt: 5604674, 5604676, e-mail: gemerskezvesti@rimavskasobota.sk,
gomorihirlap@rimavskasobota.sk. Redaktor za slovenskú časť Mgr. Jozef Mitter, jozef.mitter@rimavskasobota.sk, za maďarskú časť: Juhász Dósa János, jan.
juhasz@rimavskasobota.sk; technický redaktor: Ing. Michal Murárik. Foto: Attila Gecse, Agáta Bartová. Vychádza 4. pondelok v mesiaci. Distribúcia do
schránok domácností mesta Rimavská Sobota Slovenskou poštou, a.s. Tlač: RENO – Ing. Bartolomej Tkáč. Autorské práva vyhradené. Ďalšie šírenie textov, fotografií a grafiky je možné len s písomným súhlasom vydavateľa. Vydavateľ nie je zodpovedný za obsah a pravdivosť inzerátov a za prípadné spôsobené škody. Uzávierka materiálov je 3. pondelok v mesiaci do 16:00 hod. Redakcia si vyhradzuje právo príspevky skrátiť, redakčne upraviť alebo aj neuverejniť.
Anonymné príspevky nezverejňujeme.

Gemerské zvesti

Star Wars: Sila sa prebúdza

17. - 22.
27. - 29.
december
18:00

136 min., MP od 15 r., dabing, vstup: 4€
Sci-fi/dobrodružný/Akčný USA

2. - 4.
január 2016
18:00

97 min., MP od 12 r., vstup: 4€
Komédia
Česká republika

2. - 4.
január 2016
20:00

115 min., MP od 15 r., titulky, vstup: 4€
Akčný/Krimi/Thriller Nem./Čína/USA

5. - 6.
január 2016
18:00
5. - 7.
január 2016
20:00
7., 8. a 10.
január 2016
št. a pia.:18:00
ned.: 20:00

Kultúrno-spoločenská pozvánka
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Padesátka

Bod zlomu
Králi hôr

90 min., MP, dabing, vstup: 4€
Dráma
Rakúsko

Izba

118 min., MP od 12 r., titulky, vstup: 4€
Dráma
Írsko

Perfektný deň

106 min., titulky, vstup: 4€
Dráma
Španielsko

8. - 9.
január 2016
20:00

Les

9. - 10.
január 2016
18:00

Joy

23. 12. 2015 9:00 – 18:00
Celodenná spoveď (počas Vianoc nespovedáme!)
24. 12. 2015 Štedrý deň, sv. omše z vigílie
16:00 (Slov.); 22:00 (Maď.); 24:00 (Slov.)

MN, titulky, vstup: 4€
Horor
USA

titulky, vstup: 4€
Životopisný/Komédia/Dráma

Kostol sv. Jána Krstiteľa
PROGRAM
Sv. omší počas
vianočných sviatkov:

USA

Mestská galéria
Rimavská Sobota

Vás srdečne pozýva na výstavu:

Binálne maľby V.

25. 12. 2015 Narodenie Pána
7:30 (S); 9:00 (M); 10:30 (S); 17:00 (S)
26. 12. 2015 Sv. Štefan, prvý mučeník
7:30 (S); 9:00 (S); 10:30 (S)
31. 12. 2015 Silvester
Sv. omše s ďakovnou pobožnosťou na
konci roka
15:00 (M); 16:30 (S)

Živá maľba/Living painting

1. 1. 2016 Slávnosť
Panny Márie Bohorodičky
7:30 (S); 9:00 (M); 10:30 (S); 17:00 (S)

otvorené: pondelok - piatok: 9:00 - 17:00
info: mestska.galeria.rs@gmail.com, 047/56 24 351

6. 1. 2016 Zjavenie Pána
7:30 (S); 9:00 (M); 10:30 (S); 17.00 (S)

výstava potrvá do marca 2016

Rok čo rok k nám prichádzajú pomaly a najskôr nenápadne. Je to tak,
najkrajšie sviatky roka sa opäť blížia.
Radostné, čarovné, bohaté, pokojné,
láskyplné... Iba jediné sviatky v roku
majú toľko prívlastkov – a to práve
VIANOCE. Niet vari krajších sviatkov. Na Vianociach sú krásne už samotné prípravy. V rodinách, kde je
doma láska a porozumenie, má celé
vianočné obdobie svojské čaro. Už len
tradičné pozeranie rozprávok, ako sú
Mrázik a Tri oriešky pre Popolušku,
dodáva nevšedný pocit celej rodine.
Zdobí sa vianočný stromček, balia
sa darčeky, je cítiť vônu škorice,
mandarinek a sladkých dobrôt, na
každom kroku sú počuť vianočné
melódie a koledy. Vianočné sviatky
sú obdobím blížiaceho sa konca roka
a očakávania toho nového.

Ako Správca bytov a nebytových
priestorov v tejto chvíli sa chcem
úprimne poďakovať
predsedom
spoločenstiev 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.
Želám vám príjemné vianočné sviatky, plné porozumenia, lásky a spokojnosti. Prežite ich v zdraví a šťastí
spolu so svojimi blízkymi. Prajem
vám aj úspešný vstup do nového
roka, nech vás počas neho sprevádza
zdravie. Prajem Vám vnútornú silu,
stály zmysel pre radosť z malých
i veľkých vecí. Veľa životnej iskry,
lásky a potešenia z najbližších a ľudí
blízkych vášmu srdcu. Prajem vám
všetkým nádherné Vianoce, pokoj
v duši, ktorý nech sa udrží po celý
budúci rok.
JUDr.Zoltán Koós

poverený riaditeľ

Otváracie hodiny mestskej
plavárne pre verejnosť počas
vianočných sviatkov

24.12.2015 - od 8:00
25.12.2015 - od 10:00
26.12.2015 - od 10:00
27.12.2015 - od 10:00
31.12.2015 - od 8:00
1.1. 2016 - zatvorené
2.1. 2016 - od 10:00
3.1.2016 - od 10:00

do
do
do
do
do

20:00
20:00
20:00
20:00
12:00

do 20:00
do 20:00

Otváracie hodiny zimného štadióna pre
verejnosť počas vianočných sviatkov
24.12. 8:00-10:00, 10:15-12:15
25 a 26.12. 9:00-11:00,11:30-13:30,
14:00-16:00,16:30-19:00
27.12. 9:00-11:30,12:00-14:30,15:00-17:00
28.12. 10:00-12:00,12:30-14:30,15:00-17:00
29.12. 10:00-12:30,13:00-15:30,16:00-18:30
30.12. 10:00-12:30,13:00-15:30,16:00-19:00
31.12. 8:00-10:00, 10:15-12:15
1.1.2016 - zatvorené
2.1. 10:00-12:30, 13:00-15:30, 16:00-19:00
3.1. 9:00-11:30, 12:00-14:00, 14:30-17:00

Vážení priatelia kultúry a umenia,
rok 2015 je 30. rok, čo sa schádzate pod strechou Domu kultúry
v Rimavskej Sobote, aby ste spoločne zmysluplne strávili čas pri tvorbe v kluboch, krúžkoch, folklórnych súboroch, či sa potešili umením
profesionálov.
Je to už 30 rokov, čo bola budova odovzdaná do užívania, 30 rokov žije
umením, amatérskym aj profesionálnym a v jej chodbách, ako žilách
v živom organizme, prúdite vy, naši hostia.
Vy napĺňate klubovne, rozozvučíte klavír, skúšate dosky, čo znamenajú
svet.
Vami a pre vás dom kultúry žije, je váš už 30 rokov.
Je to vlastne jubilant, a my mu aj sebe želáme, aby nám slúžil k spokojnosti ďalších 30 rokov a potom zas.
Už teraz sa tešíme na inšpiratívne stretnutia v roku 2016 v dome kultúry,
aj v kine Orbis, v amfiteátri a mestskej galérii.
Ing. Milana Jutková

a tím pracovníkov DK MsKS

www.rimavskasobota.sk
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Zimný štadión navštívil
vĺčik Goooly

nému dieťaťu sa objavil úsmev
na perách pri pohľade na vĺčika
a mnoho z nich sa s ním aj vyfotilo.
Vĺčik Goooly spríjemňoval celú akciu a pobavil nielen deti. Ešte pred
tým ako si deti obuli svoje korčule
sa museli zaregistrovať, pretože sa
hralo o 10 kompletných hokejových

V sobotu, 22. novembra, sa Zimný
štadión v Rimavskej Sobote zaplnil
množstvom malých detí, ktoré sa
prišli zabaviť na akciu pod názvom Deti na hokej. Túto akciu organizuje Slovenský zväz ľadového
hokeja (SZĽH) v spolupráci s hokejovými klubmi po celom Slovensku. Cieľom podujatia je rozšíriť
základne hokejových prípraviek
v menších kluboch, a tak SZĽH
oslovil aj náš hokejový klub o participáciu pri organizácií tejto akcie.
Vedenie klubu sa s veľkou radosťou
do toho pustilo, pretože v dnešnej
dobe deti málo športujú, a práve
akcie tohto formátu by to mohli
zlepšiť.
Už pri vchode na štadión vítal deti
náš hosť, maskot majstrovstiev
sveta v roku 2011 konaných na
Slovensku a aj tých pripravovaných
v roku 2019, vĺčik Goooly. Nejed-

výstrojov. Podmienku účasti bolo
priniesť si korčule aj prilbu. Tí, ktorí
nemali, tak sme im požičali. Mnoho detí stálo po prvýkrát na ľade,
no pomáhali im naši kvalifikovaní
tréneri a chlapci, ktorí už niekoľko
rokov hrávajú hokej. Deti po príchode na ľad boli rozdelené do piatich skupín. V jednej skupine boli tí,
ktorí sa nevedeli korčuľovať a učili
sa prvým krokom. V štyroch skupinách sa chlapci a dievčatá striedali na štyroch stanovištiach, kde
boli pre nich pripravené zaujímavé
súťaže. Deti si vyskúšali korčuľovanie pomedzi rôzne prekážky

Pri príležitosti Dňa študentstva sa
19.11.2015, v telocvični na ZŠ P.K.
Hostinského, uskutočnil 7. ročník
futbalového turnaja žiakov o Putovný
pohár riaditeľky školy. Zúčastnilo sa
ho päť družstiev: ZŠ P. Dobšinského,
ZŠ M. Tompu , ZŠ Š. M. Daxnera z Rimavskej Soboty, ZŠ a MŠ
P.E. Dobšinského z Teplého Vrchu
a domáca ZŠ P. Kellnera Hostinského.
Turnaj otvorila a všetkých účastníkov
privítala riaditeľka školy, RNDr. A.
Antalová. O dobrú organizáciu podujatia sa postaral Mgr. T. Pál, a Mgr.

Ján Valach, učitelia TV. Celý turnaj sa
niesol v duchu fair play.
Celkove vyhrala turnaj ZŠ P. Kellnera
Hostinského pred ZŠ Š. M. Daxnera
a ZŠ. M. Tompu.
Najlepší jednotlivci:
brankár: Jakub Kovács – ZŠ. M. Tompu,
strelec: Adam Kurek – ZŠ P. Kellnera Hostinského – strelil 11 gólov;
hráč: Martin Vidiečan – M. Tompu;
najužitočnejší hráč – Roman Súkeník
– ZŠ Teplý Vrch
Víťazi získali od pani riaditeľky cenný pohár, diplom a vecné ceny.
-fr-

Minifutbalový turnaj ku Dňu študenstva

Taekwondisti na Croatia Open 2015
V chorvátskom meste Varaždin
sa v polovici novembra konal
svetový turnaj v taekwondo WTF,
21st Croatia Open 2015. Medzi
1393 súťažiacimi z 265 klubov
a 55 štátov z celého sveta boli aj
traja borci rimavskosobotského
klubu Falcon: Marek Úrek,
Giovanni Slanec a Karolína
Mravcová. Tento turnaj sa radí
medzi 5 top G1 turnajov vo svete
taekwondo a zároveň to bol posledný turnaj, z ktorého sa body
zarátavajú do poradia kvalifikácie
seniorov na letné OH Rio de Janeiro 2016. V kategórii juniorov
sa nedarilo Marekovi Úrekovi (do
73kg), ktorý v 1. kole podľahol
Slovincovi P. Divkovičovi a ten
v konečnom hodnotení skončil
bronzový. Lepšie sa viedlo kadetovi Giovannimu Slancovi (do 45
kg), zabojoval v konkurencii 28
súperov porazil v 1. kole taliana

Giuseppe Talarica 7:1. Bol to pre
klub veľký úspech získať víťazstvo borca na takomto veľkom turnaji. V 2. kole už nestačil na chorváta Filipa Vrbetica a vypadol
z ďalších bojov. Do bojov nastúpila i kadetka Karolína Mravcová
(do 59kg), ale prehrala v 1. kole
s chorvátkou Laurou Glasnovic,
ktorá skončila celkove bronzová.
Na medzinárodných turnajoch
takéhoto druhu nastupujú do bojov zväčša skúsení a silní súperi
z národných reprezentačných
tímov. Pre rimavskosobotských
borcov je to veľká skúsenosť
a veríme že ich to posunie
k ďalším úspechom v tomto
športe. Vedenie klubu Falcon
ďakuje sponzorom: MUDr. Hayatullah Azimi, OZ Naša Sobota,
reštaurácia Pizza Pizza a Mesto
Rimavská Sobota.
Peter Úrek
Falcon Taekwondo

a streľbu pukom na bránku. Počas
celého podujatia bol pre deti pripravený teplý čaj a niečo pod zub.
V závere akcie došlo k žrebovaniu
desiatich výstrojov, ktoré venoval
SZĽH. Desiati šťastlivci si tak domov odniesli novučičkú výstroj. Pri
odchode si každý prebral ľadový
diplom so svojím menom, pracovný zošit s hokejovou tematikou,
náramok a nálepku.
Veríme, že všetkých 85 zúčastnených detí odišlo domov s radosťou a so zážitkami, na ktoré
budú ešte dlho spomínať. Dúfame,
že mnohých z nich budeme čoskoro
vídať na hokejových tréningoch,
a že možno aj táto akcia našla nejakého budúceho hviezdneho hokejistu NHL. V mene celého vedenia
hokejového klubu HKM Rim. Sobota ďakujeme SZĽH za zorganizovanie tejto úžasnej akcie.
-fr-

Šport v januári

pozvánka na majstrovské zápolenia
Stolný tenis
Ml. Rim. Sobota A - STO Valča A
16.1.2016 o 10:00 - 1. liga M.-východ
Ml. Rim. Sobota A - TJ Sokol Stránske A
16.1.2016 o 16:00 - 1. liga M.-východ
telocvičňa Hviezdoslavova

Volejbal
Slovan Rim. Sobota - VK Snina
16.1.2016 o 9:00 1.liga ženy Športová hala
Hokej
HKM Rim. Sobota – MHK Dolný Kubín
6.1.2016 o 9:00
II. liga st. žiaci
Zimný štadión Rim. Sobota
MHK Rim. Sobota - MHK Dolný Kubín
6.1.2016 o 11:00
II. liga ml. žiaci
Zimný štadión Rim. Sobota
MHK Rim. Sobota - HK95 Pov. Bystrica
17.1.2016 o 9:00
II. liga st. žiaci
Zimný štadión Rim. Sobota
HKM Rim. Sobota – HK95 Pov. Bystrica
17.1.2016 o 11:00
II. liga ml. žiaci
Zimný štadión Rim. Sobota

Mesto Rim. Sobota ďakuje športovcom, trénerom
i funkcionárom športových klubov za dosiahnuté výborné
výsledky v športových súťažiach počas tohto roka.
Príjemne prežite sviatky pokoja, lásky a mieru.

JuDr. Jozef Šimko
primátor mesta

V plaveckej štafete lepší rimavskosoboťania
Na mestskej plavárni v Rim. Sobote sa vo štvrtok, 10. decembra, uskutočnila už tradičná Vianočná plavecká štafeta 30 x 50 m,
ktorú zorganizovalo CVČ Relax,
v súčinnosti s Mestom Rim. Sobota.
Z pôvodných štyroch miest Veľký
Krtíš, Lučenec, Poltár a Rimavská
Sobota sa krtíšania a poltárčania
ospravedlnili a tak súboj sa odohral

medzi plavcami Lučenca a Rim. Soboty. Štafety boli zložené z 15 chlapcov a 15 dievčat (z 1. st. ZŠ – 5, z 2.
st. ZŠ – 5 a SŠ – 5). Priebeh ukázal
veľmi pekný súboj s miernou prevahou domácich plavcov, kde bola evidentná ich trénovanosť v plaveckom
oddiele. Víťazom namerali rozhodcovia čas 19:27,0 min a lučenčanom
24:15,2 min.
–fr-

Slovakia OPEN 2015 v jude v Galante
V novembri 2015 sa judisti Lokomotívy Rim. Sobota zúčastnili
Medzinárodného turnaja mládeže
- Slovakia Open 2015 v Galante.
Jeho už 19 . ročník riadne preveril výkonnosť našich judistov.
V silnej konkurencii zahraničných
pretekárov si najlepšie počínala Natália Gažiová (do 28 kg),
keď si vybojovala zlatú medailu
v mini žiačkach. Počas celého turnaja nenašla premožiteľku v tejto
vekovej kategórii a všetky zápasy
ukončila pred časovým limitom
do 10 sekúnd. Obdobne si počínala aj o 2 týždne neskôr, na MVC
Martina, keď tiež zvíťazila.
Druhý náš zástupca, Lukáš Kóoš
(do 42 kg), kategória ml. žiakov, si v silnej konkurencii za-

hraničných pretekárov vybojoval
výbornú piatu priečku. Na MVC
Martina skončil už na bronzovom
stupienku.

Obom gratulujeme a ďakujeme
za vzornú reprezentáciu oddielu Juda - Lokomotívy a Mesta
Rimavská Sobota. Ďakujeme
sponzorom, Mestu Rim. Sobota,
firme TONI s.r.o. , Kvety Henrieta
- Mišuráková a ZŠ Š.M.Daxnera
na sídlisku Západ.
Antal Ľubomír
predseda Lok. judo RS

