Na margo
uplynulých dní

V

láda Slovenskej republiky pokračuje vo
svojich výjazdových zasadnutiach v tých
najzaostalejších regiónoch. Po Revúcej sa
presunula do nášho okresu, ale nie do okresného mesta. Za miesto svojho rokovania si
tentokrát zvolila obec Jesenské, čo aj patrične symbolizuje jej prístup k tomuto regiónu.

Vláda schválila pre okres
viac ako milión eur

Finančné prostriedky vo výške milión eur pre rimavskosobotský okres odklepli
vládni predstavitelia na výjazdovom rokovaní v obci Jesenské.
.láda zasadala v našom okrese opäť po a doplnenie vybavenia kultúrneho domu v
roku, kedy sa rokovanie uskutočnilo Bakte.
v Hnúšti. Terajšie rokovanie vlády, ktoré
Financie pre kluby či cirkvi
viedol premiér Peter Pellegrini, sa uskutočnilo v stredu 13. februára v Kultúrnom Podporu získali aj inštitúcie, športové
dome v Jesenskom. Vláda sa na rokovaní kluby či cirkevné organizácie v meste. Pre
venovala predovšetkým zhodnoteniu akč- Rímskokatolícku farnosť bola schválená
ného plánu rozvoja okresu. Vládni predsta- suma vo výške 5-tisíc eur na rekonštrukvitelia zároveň schválili pre okres uvoľ- ciu časti hlavného oltára v kostole Jána
nenie finančných prostriedkov. Pôvodne Krstiteľa v Rim. Sobote. Cirkevný zbor
to mala byť suma milión eur, no vláda sa evanjelickej cirkvi augsburského vyznania
rozhodla podporiť požiadavky obcí Číž, získal sumu 5-tisíc eur, ktorá sa použije
Jesenské a Teplý vrch a túto sumu ešte na- na opravu kostolnej veže a obnovu fasády
výšila. Vyše milión eur pôjde na konkrétne evanjelického kostola. Miestny odbor Maprojekty, napríklad na rekonštrukcie ciest, tice slovenskej v Rim. Sobote zas získal
verejných priestranstiev či budov v mes- na výrobu a inštaláciu busty s podstavcom
Janka Jesenského v Aleji dejateľov 6-tisíc
tách a obciach regiónu.
eur. Ďalšie financie vo výške 30-tisíc eur
Vyše 160-tisíc eur pre Rimavskú Sobotu získali aj rôzne športové kluby.
Rimavská Sobota získala z balíka čiastku Akčný plán rozvoja okresu Rimavská Sopresahujúcu 160-tisíc eur. 100-tisíc eur bota prijala vláda na výjazdovom rokovapôjde na vybudovanie hľadiska Zimného ní v Rim. Sobote 26. júna 2016 a odvtedy
štadióna na sídlisku Západ, 4-tisíc eur na ho dvakrát aktualizovala. Jeho hlavným
obnovenie zasadacej miestnosti v Nižnej cieľom je znížiť mieru nezamestnanosti v
Pokoradzi a po 3-tisíc eur na rekonštruk- okrese do roku 2020 podporou vytvárania
ciu detského ihriska na Šibeničnom vrchu pracovných miest.
amb
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Správu o realizácii Akčného plánu rozvoja okresu Rimavská
Sobota si okrem miestnych aktivistov vypočuli aj niekoľkí starostovia malých obcí najmä za Smer - SD, no pozvánka sa neušla primátorom miest. Ako píše denník Nový čas, pre primátora
Rimavskej Soboty Jozefa Šimka, primátora Hnúšte Romana Lebedu či primátorku Tisovca Irenu Milecovú sa nenašlo miesto za
jedným stolom s predstaviteľmi vlády. Dodajme, že ide o nezávislých primátorov a pokým na severe okresu vládli predstavitelia strany SMER – SD, takéto niečo sa nikdy nestalo.
Právom sa naskytá otázka, čoho sa báli predstavitelia vlády ?
Odpoveď je jednoduchá. Zrejme by im nebolo po vôli, keby nepozvaní nezávislí primátori boli namietali plnenie akčného plánu, ktorý sa čím ďalej tým viac ukazuje ako nevhodné riešenie
pre vyrovnávanie rozdielov medzi regiónmi. Boli by poukázali
aj na neplnenie uznesenia vlády, ktoré bolo prijaté na jej výjazdovom zasadnutí v Rimavskej Sobote ešte v júni 2016 a na ktorom
sľuboval predseda vlády Róbert Fico vytvorenie viac ako 2000
nových pracovných miest v okrese Rimavská Sobota a o termínoch výstavby jednotlivých etáp rýchlostnej cesty R-2, ktoré sa
vôbec neplnia, ani nehovoriac.
Podľa denníka Nový čas sa hovorkyňa Úradu podpredsedu vlády vyjadrila, že návrh pozvaných hostí a miesto rokovania predložil prednosta Okresného úradu v Rimavskej Sobote Csaba Csízi, ktorého denník oslovil, no k danej téme sa vyjadriť nechcel.
Miesto neho však na tlačovke exceloval podpredseda vlády
Richard Raši, ktorý nepozvanie Jozefa Šimka odôvodňoval jeho
vzťahom ku Kotlebovcom a absenciu ďalších dvoch primátorov
odôvodňoval nezmyselnosťou, že v Hnúšti a v Tisovci sa už konalo zasadanie vlády...
Takže Richard Raši poriadne perlil. No zabudol, že Jozefa Šimka
zvolili občania už po tretíkrát za primátora mesta, kým jeho nezvolili ani za košického župana. Nepozvaním primátora môže byť
dotknutých nielen vyše 5- tisíc Šimkových voličov, ale všetci občania okresného mesta. Raši dokázal nazvať rimavskosobotského
primátora aj extrémistom, pričom jeho strana Smer-SD pred voľbami ústavných sudcov koketovala práve s kotlebovcami...
V prítomnosti vládnych činiteľov sa osmelil aj prednosta Okresného úradu Csaba Csízi. Bez štipky hanby dokázal povedať, že
primátor Rimavskej Soboty nejaví záujem o plnenie akčného
programu. Pritom nezabúdajme, že ide o toho istého prednostu,
ktorý sa odmietol zúčastniť zasadnutia mestského zastupiteľstva
k téme plnenia vládnych uznesení, hoci ho o to primátor i rimavskosobotskí poslanci v minulom volebnom období viackrát požiadali.
V akom štáte to vlastne žijeme ?

www.rimavskasobota.sk
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Raši: Podpora najmenej rozvinutých okresov je prioritou vlády

V

láda SR rokovala počas minulého týždňa v našom regióne.
Zasadnutie vládnych predstaviteľov
sa najprv uskutočnilo v utorok 12.
februára v Revúcej a o deň neskôr
v Jesenskom.
Ešte pred samotným začiatkom
zasadnutia premiér Peter Pellegrini poskytol médiám vyhlásenie k
voľbe ústavných sudcov a neskôr sa
stretol s približne tridsiatkou starostov obcí regiónu.
O tom, ako sa plní akčný plán rozvoja okresu Rimavská Sobota, informoval na tlačovke po skončení
rokovania vlády podpredseda vlády
SR pre investície a informatizáciu
Richard Raši (SMER-SD). Ako
uviedol, pri zaradení okresu medzi
najmenej rozvinuté bola miera evidovanej nezamestnanosti ku koncu
mája 2016 25,87%. Plánom bolo
počas piatich rokov trvania akčného plánu znížiť nezamestnanosť
na 20,18%. „V súčasnej dobe je k
31.12.2018 nezamestnanosť znížená na 16,15% a to znamená, že to,
čo si vláda stanovila, je ďaleko prekonané,“ skonštatoval Raši, podľa
ktorého si akčný plán zároveň zadefinoval vytvorenie 2300 nových
pracovných miest do roku 2020.
„Ku koncu vlaňajšieho roku, teda
dva roky pred uplynutím trvania

roveň povedal, že na rokovaní nereprezentovali len Jesenské, ale aj
všetky obce v regióne a považuje za
dôležité, aby vláda podporovala regióny, ktoré boli doteraz zanedbané.

akčného plánu, je vytvorených 2790
nových pracovných miest,“ uviedol.
Čo sa týka čerpania financií na podporu najmenej rozvinutého okresu
z regionálneho príspevku, ktorý je
v celkovej sume 6 355 000 eur, do
konca roka 2018 bolo podľa vicepremiéra plánované vyčerpať sumu
3 710 000 eur. „Z tejto sumy máme
zazmluvnených 71%, ale čo sa týka
celkového dočerpania, vidíme to
pozitívne, pretože medziročne došlo k nárastu čerpania vo výške 1,5
mil. eur,“ vyhlásil Raši s tým ,že ku
koncu decembra 2018 boli čerpané
financie z eurofondov vo výške 48.
mil. eur a z toho bolo za posledný
rok zazmluvnených 19. mil. eur.
Zároveň uviedol, že vláda považuje podporu najmenej rozvinutých
okresov za najvyššiu prioritu.
Sociálne podniky a investícia
Minister práce sociálnych vecí a ro-

diny Ján Richter povedal, že vďaka
vládnym investíciám sa v okrese vytvorili pracovné miesta u verejných
i neverejných zamestnávateľov. U
verejných zamestnávateľov, predovšetkým obcí, tvorili drvivú väčšinu nových zamestnaných Rómovia.
Richter naznačil, že by v okrese
mohli vznikať opäť sociálne podniky, ktoré vnímajú ako medzitrh
práce pre ľudí s nízkou kvalifikáciou. Takto by tu mohli postupne
vzniknúť stovky pracovných miest.
Minister tiež povedal, že prebiehajú
intenzívne rokovania s miestnym
investorom, ktorý vyrába karavany
a je reálna šanca, že by v krátkom
období mohol získať štátnu pomoc
na výstavbu výrobnej haly, kde by
našlo prácu 500 až 1000 ľudí.
Starostu Jesenského Gabriela Mihályiho, ktorý je členom Výboru pre
najmenej rozvinuté okresy, potešilo, že mohli v obci hostiť vládu. Zá-

Vyjadrenie primátora Hnúšte
Romana Lebedu k zasadnutiu vlády
om nemilo prekvapený,
Svicepremiér
ako útočne reagoval pán
Raši. Viem, že

v minulosti urobil primátor
Rimavskej Soboty niekoľko vecí, ktorými si pohneval
stranu Smer, ale v tomto prípade sa k zasadnutiu nijako
nevyjadroval a pán Raši zaútočil na pána Šimka ako prvý.
Podľa mňa je pod úroveň vicepremiéra, aby na otázku
médií, prečo nepozvali na zasadnutie v okrese primátorov
miest, zaútočil na akéhokoľvek starostu, či primátora.
Zároveň vítam iniciatívu pána primátora Šimka, ktorý vyzval pána Rašiho na spoločnú diskusiu o realite
podpory chudobných okresov. Ak chce pán vicepremiér
ukázať svoj nadhľad a ochotu pomôcť, tak výzvu na
slušnú diskusiu o problémoch chudobných okresov
prijme. Lebo je najľahšie stretávať sa len s tými, ktorí vám pritakávajú. Bol by som naozaj rád a vyzývam
pána vicepremiéra, aby sa takejto diskusie zúčastnil.

Mám pocit, že má informácie len zo skreslených štatistík a od regionálnych pritakávačov, ktorých viac ako
náš región zaujímajú budúce pozície na kandidátke
Smeru. Ak by pán Raši takúto výzvu prijal, dostal by
z regiónu reálne, neskreslené informácie a bolo by to
na dobro veci. V prípade, že by bol problém s osobou
primátora Šimka, rád sa s pánom Rašim stretnem vo
verejnej diskusii ja.
Na vyjadrenie, že som ešte nezorientovaný môžem
reagovať len s úsmevom a konštatovaním, že tento
nezorientovaný primátor porazil v komunálnych voľbách ich poslanca Národnej rady. Výsledky volieb a
neúspech ich verejne i tajne podporených kandidátov
je aj skutočný dôvod, prečo mňa, i kolegov primátorov
na zasadnutie vlády nepozvali. Ale ja to politicky chápem, že ide o solidaritu ku svojim kandidátom, to je v
poriadku. Nikam sa na silu tlačiť nechcem. Informáciu
o realite v zabudnutom regióne by som členom vlády
však aj ja rád povedal na nejakom ďalšom stretnutí.
Roman Lebeda, primátor Hnúšte

OZNAM – Cena mesta
Vážení obyvatelia mesta Rimavská Sobota,
oznamujeme Vám, že Dni mesta Rimavská Sobota sa uskutočnia 3.-4. mája 2019.
Pri tejto príležitosti sa koná slávnostné mestské zastupiteľstvo, na ktorom sa udelia aj Ceny mesta Rimavská Sobota.
Podľa Štatútu mesta Rimavská Sobota môžu poslanci, primátor, komisie pri mestskom zastupiteľstve, obyvatelia
mesta, občianske združenia, spolky, vedecké a umelecké inštitúcie pôsobiace na území mesta predkladať návrhy
na udelenie CENY MESTA.
Návrhy je potrebné doručiť do 1. marca 2019 na adresu:
JUDr. Štefan Szánto, prednosta Mestského úradu, 979 01 Rimavská Sobota,
resp. na e-mailovú adresu: stefan.szanto@rimavskasobota.sk

Rokovanie bez primátorov
Vláda až na poslednú chvíľu rozhodla, že sa stretne v Jesenskom, no
neštandardne na rokovanie nebol
prizvaný ani jeden primátor mesta
z okresu. Raši to vysvetlil tak, že
dôraz tentoraz kládli na malé obce,
ktorých je v regióne 104. Zároveň
uviedol, že primátora Rim. Soboty
Jozefa Šimka neprizvali z dôvodu
jeho podpory ĽSNS a protivládnym
postojom. Prečo nepozvali ani primátora Hnúšte Romana Lebedu a
primátorku Tisovca Irenu Milecovú
odôvodnil Raši tým, že s nimi vláda nemá problém a keď sa zorientujú vo svojich funkciách, o rok
sa s nimi môže stretnúť. Dodal, že
napriek tomu vláda okresné mesto
i ďalšie dve dostatočne podporila.
Primátor Jozef Šimko na vyjadrenia
Rašiho reagoval, že sa ho vládna
koalícia bojí a je ochotný si sadnúť
s vicepremiérom za jeden stôl a
otvorene sa porozprávať.
amb

Soboťania,
stále hlasujme
za Žihadielko!

za Žihadielko aj v
Hlasujme
roku 2019, spojme sa pre

dobrú vec a využime znova šancu vyhrať pre naše mesto ďalšie krásne ihrisko Žihadielko.
Na základe výzvy spoločnosti
LIDL sa mesto opäť zapojilo do
súťaže a máme príležitosť získať detské ihrisko v špeciálnej
kategórii pre mestá, ktoré už Žihadielko vyhrali. Pripravme si
hlasy a hlasujme od prvého dňa,
aby bolo možné vybudovať pre
naše deti ihrisko Žihadielko na
Sídlisku Rimava.
Hlasovať môžeme ešte do 28.
februára 2019.
Hlasujme na.www.zihadielko.sk
každý deň a vyhrajme opäť krásne ihrisko pre naše mesto!

Gemerské zvesti

Predstavujeme poslancov MsZ: Peter Juhász
P

eter Juhász je
46-ročný chirurg z Rimavskej Soboty. Vo
voľbách kandidoval za Stranu
maďarskej koalície. V politike
nie je nováčikom, záujmy občanov
zastupuje v župnom či mestskom
parlamente už 16 rokov. V minulom roku sa po štyroch rokoch
stal znova poslancom Rimavskej
Soboty, vo svojom volebnom obvode sídlisko Západ - Sôbotka skončil druhý za Ivanom Hazuchom.

Vysokú školu vyštudoval v Prahe,
odkiaľ sa vrátil do Rimavskej Soboty.
Tu pracoval osem rokov, potom pôsobil niekoľko rokov v Salgótarjáne
a v Budapešti, aby sa po rokoch opäť
vrátil do svojho mesta. Momentálne
pôsobí ako primár chirurgického oddelenia v rimavskosobotskej nemocnici. Ako hovorí, budova, v ktorej
oddelenie sídli a bola postavená v
tridsiatych rokoch, nie je v dobrom
stave, a preto by potrebovala obnovu.
Témou posledných rokov je aj otázka
nedostavaného B-pavilónu. „Pred nejakým časom sa zdalo, že sa situácia
ohľadom budovy vyrieši, ale bývalý
predseda Banskobystrického kraja a
primátor Rimavskej Soboty znemožnili uzavretie zmluvy a teraz sa musí
celý proces začať odznova,“ povedal
Juhász s tým, že víziou je mať v Rimavskej Sobote nemocnicu nadregionálneho charakteru.

R

V politike 16 rokov
Peter Juhász sa pohybuje v regionálnej
politike už 16 rokov, v mestskom parlamente pôsobil počas niekoľkých volebných období a zároveň je už tretie
volebné obdobie aj poslancom župy.
Zvolený bol vo štvrtom volebnom
obvode Sídlisko Západ – Sobôtka,
kde získal od voličov druhý najvyšší počet hlasov. Sprvu nemal záujem
uchádzať sa o poslanecký mandát, ale
ako sledoval situáciu okolo futbalovej
akadémie, rozhodol sa opäť kandidovať. „Náš región je veľmi chudobný,
a preto by sa každá jedna šanca na
lepší život nemala zahadzovať,“ povedal na margo akadémie a dodal, že sa
stačí pozrieť za hranice, napríklad do
Putnoku, kde takúto akadémiu otvorili a celá oblasť začala ožívať. Je si
takmer istý, že sme futbalovú akadémiu nadobro stratili. „Vyhodili sme 4
respektívne 10 miliónov a dali sme ich
Lučencu,“ vyhlásil. Ďalším dôvodom,
prečo znovu kandidoval bolo aj to,
že sa chce zasadiť, aby boli v meste
vytvárané pracovné príležitosti, najmä
pre mladých ľudí, aby nemuseli odchádzať za prácou inam a zostali vo
svojom regióne.
Očakáva spoluprácu
Juhász považuje situáciu medzi primátorom a novým poslaneckým
zborom počas prvých dvoch mesiacoch za cirkus. Je to podľa neho aj
kvôli rokovaciemu poriadku, ktorý
je zastaralý a nedodržiava sa. Preto
navrhne jeho úpravu. Očakáva, že
sa situácia upokojí a začne skutočná
spolupráca. „Rešpektujem, že pri-

mátor vyhral voľby, ale aj on by mal
rešpektovať, že v poslaneckom zbore
sedia ľudia, ktorí majú iní názor na
smerovanie mesta,“ vyjadril sa Juhász a uviedol príklad Kurinca, kde
poslanci rešpektujú, že je to primátorova srdcovka, no chcú vidieť jasnú
koncepciu rozvoja rekreačnej oblasti
a požadujú pravidlá, ktoré budú prijateľné pre každého.

Prioritou rozvoj Sobôtky 3
Zo sídliska Západ chce poslanec
mestskú časť, kde sa bude ľudom
lepšie žiť. Chce sa tu zamerať na budovanie parkovísk. „Je na zváženie,
či sa majú parkovacie miesta ďalej
riešiť, alebo čas ukáže, či to, čo tam
je, postačuje,“ uviedol Juhász a dodal, že ďalšou vecou, ktorú sa bude
snažiť riešiť, sú ihriská pre deti či
uzavreté venčoviská pre psov. Nepáči sa mu neporiadok okolo Rimavy
a kritizuje súčasný spôsob kosenia,
po ktorom zostáva na nábreží rieky
rozmetaný plastový odpad. Za dôležité považuje rozvíjať Sôbotku 3,
aby najmä mladí ľudia dostali šancu
stavať domy v Rimavskej Sobote a
neodchádzali z mesta. „Treba sa k
tomu čo najskôr vrátiť a začať riešiť,
v akej podobe a v akom časovom horizonte,“ uviedol.
Rozpočet mesta a noviny
Peter Juhász sa vyjadril aj k situácii ohľadom tohtoročného rozpočtu mesta, na ktorom sa primátor a
poslanci nedokázali zhodnúť. „Predpokladám, že náš návrh, na ktorom je
všeobecná zhoda, primátor nepodpíše
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a pôjde sa cestou trojpätinovej väčšiny,“ skonštatoval Juhász. Dotkol sa aj
témy mestských novín. Juhász jasne
povedal, že zatiaľ čo niektorí poslanci trvali na ich zrušení, on s tým nesúhlasil, ale zdôraznil, že je potrebná
zmena, aby sa z novín stalo nezávislé
verejné periodikum. Z tohto dôvodu
navrhne zmenu štatútu novín.
Peter Juhász má štyri deti, tri dcéry a
jedného syna. Považuje sa za lokálpatriota. „Mohol som odísť z mesta,
no chcem tu žiť a chcem, aby sa sem
moje deti po štúdiu vrátili. Preto je našou úlohou vytvárať podmienky, aby
sa sem naše deti vracali,“ uzavrel.
amb/jdj

Nový predseda
ZMOGaM

Združenie miest a obcí Gemera
a Malohontu (ZMOGaM) má nového predsedu. Stal sa ním starosta obce Lenka Marián Habovčík.
Rozhodli o tom členovia združenia
na svojom pracovnom stretnutí,
ktoré sa uskutočnilo 7.februára
v guľovej sále Domu kultúry. Ako
nový predseda vyhlásil, bude sa
snažiť pomáhať malým obciam
a spolupracovať s mestami v okrese Rim. Sobota.
red

Opatrovateľská služba v meste Rimavská Sobota

ealizácia projektu prispeje k zabezpečeniu práva občanov na poskytovanie opatrovateľskej služby. V meste Rimavská Sobota budú v rámci projektu vytvorené podmienky k navýšeniu kapacít. Dosiahne sa zníženie tlaku
na umiestnenie cieľovej skupiny v pobytových zariadeniach sociálnych služieb – predchádzanie inštitucionalizácii a zvýši sa dostupnosť opatrovateľskej služby pre občanov s ťažkým zdravotným postihnutím, s nepriaznivým
zdravotným stavom a pre seniorov. Podporí sa ich zotrvanie v prirodzenom
prostredí v rodine a komunite, čím sa vytvárajú podmienky pre deinštitucionalizáciu.

Vedľajším efektom realizácie projektu Opatrovateľská služba v meste Rimavská Sobota bude podpora súbehu pracovného a rodinného života rodinných príslušníkov žijúcich v spoločnej domácnosti. Vytvorením nových a
udržaním existujúcich pracovných miest sa podporí zamestnanosť v regióne
s najvyššou nezamestnateľnosťou.
Cieľom projektu je podpora dostupnosti terénnej opatrovateľskej služby s
cieľom zotrvania osôb odkázaných na pomoc inej osoby v prirodzenom domácom prostredí, čiže podpora rozvoja opatrovateľskej služby za účelom
predchádzania umiestňovania klientov do pobytových zariadení. Hlavnou
aktivitou je poskytovanie opatrovateľskej služby, kde cieľovou skupinou sú
deti a plnoleté fyzické osoby, ktorým sa poskytujú sociálne služby a zamestnanci vykonávajúci politiky a opatrenia v oblasti sociálneho začlenenia vo
verejnom aj v neverejnom sektore. Merateľnými ukazovateľmi je počet podporovaných kapacít nových, inovatívnych služieb alebo opatrení na komunitnej úrovni, v domácom prostredí, otvorenom prostredí alebo náhradnom
prostredí s cieľovou hodnotou 25 a počet projektov zameraných na verejné
správy alebo sociálne služby na vnútroštátnej, regionálnej a miestnej úrovni
s cieľovou hodnotou.

Aktivity projektu: Poskytovanie opatrovateľskej služby
Výstupy projektu: Počet podporovaných kapacít nových, inovatívnych služieb alebo opatrení na komunitnej úrovni, v domácom prostredí, otvorenom
prostredí alebo náhradnom prostredí.
Tento projekt sa realizuje vďaka podpore z Európskeho sociálneho
fondu a Európskeho fondu regionálneho rozvoja v rámci Operačného
programu Ľudské zdroje
Odkazy na webové sídla:
www.esf.gov.sk, www.employment.gov.sk, www.ia.gov.sk
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Ocenili rimavskosobotskú
nemocnicu

R

imavskosobotská nemocnica sa stala najlepšou spomedzi nemocníc siete
Svet zdravia za rok 2018. Spoločnosť ju koncom minulého roka ocenila
počas svojho podujatia Liga výnimočných, ktoré sa vlani konalo už štvrtýkrát. Titul najlepšia nemocnica personál získal najmä za náročnú prácu
počas budovania urgentného príjmu.
„Aj v neľahkých podmienkach, v akých sme minulý rok pracovali, sa naši
zamestnanci zomkli, odviedli vynikajúcu prácu, snažili sa dobre robiť medicínu i ústretovo komunikovať s pacientom. Máme vo svojich radoch
naozaj excelentných a výnimočných ľudí, takže výber bol veľmi ťažký,“
uviedol generálny riaditeľ ProCare a Svet zdravia Vladimír Dvorový. Podotkol, že každá jedna nominácia na ocenenie v Lige výnimočných so sebou
prinášala veľké množstvo práce. „Pre všetkých to znamenalo veľa snahy
navyše a ja som úprimne hrdý na každého. Každý z nich je vzorom v tej
svojej kategórii,“ dodal.
Pomáhala celá nemocnica
Sieť nemocníc Svet zdravia a sieť polikliník ProCare každý rok v rámci galavečera Liga výnimočných oceňuje tých najlepších v sieti, ktorí sa
významne pričinili k rozvoju zdravotnej starostlivosti na Slovensku. Vlani odovzdala desať ocenení a jednu špeciálnu cenu. V kategórii Najlepšia
nemocnica si ocenenie odniesla tá rimavskosobotská. Vlani bolo pre ňu
najväčšou výzvou vybudovanie urgentu. Ministerstvo zdravotníctva SR totiž nemocnicu zaradilo do pevnej siete všeobecných nemocníc, v ktorých
majú byť vytvorené urgentné príjmy prvého typu. Pri pavilónovom type
nemocnice však bolo náročné nájsť vhodný priestor, ktorý by bol vstupnou
bránou pre pacienta a vymyslieť jeho logistiku. Nemocnica to navyše musela zvládnuť v krátkom čase a s obmedzenými zdrojmi. „Na projekte sa
prierezovo podieľala celá nemocnica. Cez deň i po nociach pomáhal snáď
každý, aby sme vytvorili samostatný priestor, ktorý spĺňa všetky najprísnejšie kritériá predpísané rezortom. Keď po dvoch mesiacoch prišli na kontrolu z rezortu zdravotníctva a zdravotných poisťovní, na nových urgentných
príjmoch ešte zaschýnali steny,“ hovorí riaditeľ Nemocnice Svet zdravia
Rimavská Sobota Richard Hrubý.
Ocenenie je podľa jeho slov pre nemocnicu obrovským prekvapením, ale
zároveň výsledkom každodennej poctivej práce, ktorú všetci zamestnanci
v nemocnici vykonávajú. „Pre mňa je to záväzok do budúcna, aby sme minimálne v takejto miere pomáhali rozvíjať nemocnicu aj naďalej,“ dodal.
(redakčne krátené)
Zdroj: Jana Fedáková,
Komunikačný špecialista ProCare a Svet zdravia

www.rimavskasobota.sk

Matej Kováč získal
dvakrát cenu ministerstva

M

atej Kováč je 20- ročný absolvent Súkromnej strednej odbornej školy v
Rim. Sobote (tzv. hotelovky). Vlani vzbudil
v Rim. Sobote záujem jeho dokument Sobota dnes, včera a zajtra, ktorý s nostalgiou oživuje minulosť mesta. Rozpráva
príbeh fabrík, kde pracovali tisícky ľudí a
ktoré boli známe široko-ďaleko. V súčasnosti Matej pracuje na pokračovaní filmu,
venuje sa vyučovaniu a príprave na vysokú školu.

Matej žije v Rimavských Janovciach. Vídavali sme sa na rôznych kultúrnych podujatiach, kde prvýkrát fotografoval a neskôr vyrábal materiály pre
jednu z miestnych televízií. Bol hyperaktívnym dieťaťom, takže ho rodičia
prihlásili na tunajšiu Základnú umeleckú školu, kde začal pracovať v dramatickej skupine pod vedením Jany Janove. Prvý fotoaparát mu kúpil otec
a už ako študent strednej školy mal spoločnú výstavu s Mariánom Hrinkom a Andrásom Kresnyeom v Knižnici Mateja Hrebendu v Rim. Sobote,
neskôr aj samostatnú výstavu o koncentračnom tábore Osvienčime. Táto
téma ho zaujala natoľko, že po natočení krátkeho hraného film Stranger sa
k nej vrátil v desaťminútovom dokumente pod názvom Vitéz, ktorý hovorí
o legendárnom riaditeľovi Zjednoteného protestantského gymnázia v Rim.
Sobote Vilmošovi Fábiánovi. Príbeh sa zameriava na obdobie štyridsiatych
rokov minulého storočia, kedy sa Rimavská Sobota vrátila do Maďarského
kráľovstva a Židia museli povinne nosiť žltú hviezdu. Vilmoš Fábián sa
rozhodol, že v jeho škole žiaci nebudú nosiť žiadne žlté hviezdy. V dokumente spomínajú na hrôzy tej doby riaditeľka Gemersko-Malohontského múzea v Rim. Sobote Oľga Bodorová a svedkovia tej doby, Kornélia
Wirtschafterová a László Kálmán. Do táborov smrti bolo z Rim. Soboty
poslaných 2-tisíc Židov, z ktorých sa do svojho milovaného mesta vrátila
len stovka. Film získal aj cenu ministerstva školstva.
Matej neskôr začal skúmať socialistickú minulosť Rim. Soboty. Jeho
45-minútový dokument Sobota dnes, včera a zajtra, ktorý sa premietal pod
holým nebom, videlo takmer celé mesto a zverejnený bol aj na internete.
Je to takmer rovnako smutný príbeh ako predošlý film, pretože vypovedá
o tom, čo sa stalo s Rimavskou Sobotou ako hospodárskym centrom. Pivovar, cukrovar, mliekareň, závody ťažkého strojárstva či vináreň – takto
by sme mohli pokračovať. V súčasnosti zostala väčšina z budov v ruinách
alebo z nich nezostalo ani stopy. Bývalí zamestnanci spomínajú na tú dobu
s nostalgiou, no vôbec nie sú optimistickí čo sa týka budúcnosti mesta
a regiónu. Film, ktorý sponzorovala TV Rimava a miestny podnikateľ
Radovan Ceglédy, sa snaží tiež zistiť, prečo sme dopustili tento stav a v
akej miere nesieme zodpovednosť na tejto takmer nezvratnej situácií. Matej Kováč v súčasnosti pracuje na pokračovaní filmu, ktorý bude tentoraz
ukazovať minulosť a súčasnosť mesta prostredníctvom jeho kultúrneho
a športového života, ale bude hľadieť aj do budúcnosti. Čo sa týka Matejovej vlastnej budúcnosti, vlani zmaturoval na hotelovke a v súčasnosti vyučuje na tunajšej ZUŠ-ke nádejných filmárov. Ale premýšľa aj nad
svojou profesionálnou budúcnosťou, pretože v tomto roku chce ísť na
univerzitu. A medzitým absolvuje stálu stáž v televízií JOJ. Z jeho bývalých spolužiakov zo ZUŠ-ky pokračoval vo filmárskej brandži iba Gerald
Gorondi, ktorý je kameramanom v jednej súkromnej maďarskej televízií.
Jeho ďalší spolužiak Oskár Vígh študuje na lekárskej univerzite.
jdj/amb

15 kandidátov na prezidenta
V tomto roku budú Slováci opätovne rozhodovať, koho chcú za hlavu štátu.
Po 31. januári je jasné, že o prezidentské kreslo zabojuje celkovo 15 ľudí. Prezidentom chcú
byť: Béla Bugár (MOST-HÍD), Zuzana Čaputová (NEKA), Martin Daňo (NEKA), Eduard
Chmelár (NEKA), Štefan Harabin (NEKA), Marian Kotleba (ĽS Naše Slovensko), Milan
Krajniak (SME RODINA), József Menyhárt (SMK-MKP), František Mikloško (NEKA),
Robert Mistrík (NEKA), Miroslav Šefčovič (NEKA), Róbert Švec (NEKA), Bohumila
Tauchmannová (NEKA), Juraj Zábojník (NEKA) a Ivan Zuzula (NEKA).
Prezidentské voľby sa uskutočnia v sobotu 16. marca, prípadné druhé kolo 30. marca.
amb

Gemerské zvesti

Vlani horelo menej, zomrelo sedem ľudí

V

.roku 2018 vzniklo na území Banskobystrického
kraja 1074 požiarov
s priamou škodou
takmer tri milióny
eur. Pri požiaroch
bolo usmrtených sedem osôb a 23 osôb sa zranilo. Informovalo o tom
Krajské riaditeľstvo Hasičského a záchranného
zboru (HaZZ) v Banskej Bystrici.
V porovnaní s rovnakým obdobím v roku 2017 vzniklo vlani na území Banskobystrického kraja o 288 požiarov menej a došlo aj k navýšeniu škôd spôsobených
požiarmi. Ako ďalej KR HaZZ uviedlo, počet osôb
usmrtených pri požiaroch v roku 2018 v porovnaní s
predchádzajúcim rokom znížil o jednu osobu, ale počet zranených stúpol o päť osôb.
Na území kraja priemerne vznikli tri požiare denne s
priemernou škodou 2930 eur. Najčastejšie horelo v
nedeľu a v časovom intervale medzi 18:00 a 19:00
hodinou. Z hľadiska územno-správneho členenia najviac požiarov bolo zaznamenaných v okrese Rimavská
Sobota (150) a najmenej v okrese Krupina (30). Naj-

V

Deti na kurze krasokorčuľovania

mesiaci január sme v Materskej škole – Óvoda, Daxnerová zorganizovali kurz korčuľovania. Najstaršie deti
si pripravili korčule, prilby, vhodné oblečenie a tešili sa na
ľad. Doprava na zimný štadión autobusom bola pre deti
tiež veľkým zážitkom. Na ľade ich čakal tréner, s ktorým
mali kamarátsky vzťah, no zároveň sa dokázali sústrediť
na jeho pokyny. Nejde o to, aby sa zo všetkých detí stali
hokejisti, či krasokorčuliari, ide o prípravu na ich ďalší
pohybový a športový rozvoj, ktorý je pre deti nesmierne
dôležitý. Korčuľovanie výrazne rozvíja motoriku, stabilitu aj koordináciu. Aktívnym pohybom v chladnom prostredí sa zároveň otužuje telo. Dôležitejšie ako základné
techniky je, že sa u detí prirodzene rozvíja záujem o šport.

P

vyššie materiálny škody boli vyčíslené pri požiaroch v
okrese Brezno (vyše 630-tisíc eur) a najnižšie v okrese
Zvolen (takmer 30-tisíc eur). Tromi najčastejšími príčinami vzniku požiarov v roku 2018 boli vypaľovanie
trávy a suchých porastov (125 prípadov), vyhorenie
sadzí v komíne (124 prípadov) a úmyselné zapálenie
neznámou osobou (107 prípadov). V 155 prípadoch
nebolo možné príčinu požiaru určiť, resp. je stále v
štádiu šetrenie.
Medzi požiare s najväčšou škodou v minulom roku
patril požiar prekladacej rampy v Krupine, ktorý vznikol 14. novembra manipuláciou s otvoreným ohňom.
Pri tomto požiari vznikla škoda 200-tisíc eur. Vysokú
škodu spôsobil aj požiar lokomotívy v Hajnáčke v rimavskosobotskom okrese 7. decembra, príčinou ktorého bol elektrický skrat a požiar rekreačnej chaty v
Horných Hámroch, za ktorým bola nevhodná inštalácia vykurovacieho telesa.
K usmrteniu osôb došlo najčastejšie pri požiaroch v
rodinných domoch, v dvoch prípadoch bolo príčinou
požiaru fajčenie, v jednom prípade manipulácia s otvoreným ohňom a spaľovanie odpadu mimo skládok.
V troch prípadoch nebola určená príčina požiaru.
amb

Kurz korčuľovania bol pre deti veselou hrou, pri ktorej si
zatrénovali, aj sa zasmiali. Za svoju odvahu, vytrvalosť
a nadšenie bolo každé dieťa odmenené diplomom.
Iveta Galambová, učiteľka 4. Triedy

Zamerali sa aj na chodcov

očas policajnej akcie, ktorá sa konala vo štvrtok 7. februára v čase od 16.00 do 20.00 hodiny, policajti v
Banskobystrickom kraji zistili 247 priestupkov. „Kontrola, ktorej sa zúčastnilo 118 policajtov dopravnej, poriadkovej a železničnej polície, bola zameraná na dodržiavanie povinnosti vodičov voči chodcom a
povinnosti chodcov v cestnej premávke,“ informovala banskobystrická krajská policajná hovorkyňa Mária
Faltániová.
Ako ďalej uviedla, počas kontroly policajti zistili najviac priestupkov (89) za rýchlosť. „29 vodiči nemali zapnuté bezpečnostné pásy, 18 vozidiel bolo v zlom technickom stave, 9 vodiči jazdili bez osvetlenia a 6 vodiči
počas jazdy telefonovali,“ povedala s tým, že policajti zistili v štyroch prípadoch aj požitie alkoholu, všetky v
okrese Rimavská Sobota. „Požitie alkoholu bolo zistené u dvoch cyklistov a dvoch vodičov, z ktorých jeden
nafúkal viac ako 1 promile (1,42 promile), čím sa dopustil trestného činu ohrozenia pod vplyvom návykovej
látky,“ uviedla Faltániová a dodala, že okrem motorových a nemotorových účastníkov cestnej premávky sa
priestupkov dopustili aj 38 chodci.
amb

T
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Básnické okienko...

Na brehu Rýna

Rieka je mohutná, je nádherná,
ako jej ticho a výletné lode.
Som zasnená, tu síl naberám,
ďakujem tejto valiacej sa vode,
a vraciam práve rozkvitnutú nehu.
Blíži sa známy hukot pozdĺž brehu,
a rieka skrýva svoju tichú vílu.
To hučia vlaky každú chvíľu,
a každý pár očí ku nim sa otočí.
Nákladné vlaky v Rüdesheime.
Priženú sa ako stádo divých koní,
dve minúty, tie sú vždy len o nich,
o vábnych diaľkach spevy bájne.
Hluk sa už lúči s tichom Rýna
Aj s vinohradmi s dychom vína.
Ja sa len dívam na tú krásu,
kým ďalší vlak si zmeria trasu,
posielam vodou pozdrav Loreley.
Lodníkom pri nej šťastia, Bože, daj!
Zábava beží. Zvonkohra z veží.
Toto mesto je hudby plné.
Z balkóna vidím mesiac v splne.
Večer sa tvári dospelo,
počuť spevákov z hotelov,
mne už sem klope na viečka.
A zajtra ráno, ako vždy,
Nik P. sa ozve z cédečka
„Eine Stern, der deinen Namen trȁgt...“
Keď po robote odošlem pohľadnice,
s davom turistov prejdem cez koľajnice,
zas si pri Rýne nájdem závetrie.
Ešte pár dní a ostrý deň.
Ešte pár dní a odídem.
Už mi tu všetko odchodom zaváňa.
Lietadlá nad hlavou klesajú na letisko.
Frankfurt je blízko, je blízko.
Čaká ma.

Marta Brisudová Siváková

Rodičia, viete ako trávia vaše deti čas na „nete“?

radične vo februári, pri príležitosti Dňa bezpečného internetu, si policajní preventisti zvyknú posvietiť na problematiku bezpečného používania
internetu a so školákmi základných a stredných škôl živo diskutujú o sociálnych sieťach a ohrozeniach vo virtuálnom priestore. Pri stretnutiach si s
deťmi pozeráme preventívne videá, využívame prezentácie, pracovné listy
a dokonca sa hráme interaktívne hry. To všetko preto, aby sme naučili deti
používať moderné technológie zodpovedne a eliminovali riziká, ktoré na
nich na internete číhajú.
Ale stačí to? V prvom rade by mali o aktivitách dieťaťa (a nielen na internete) vedieť rodičia.
Milí rodičia,
Viete aké stránky navštevuje vaše dieťa?
Viete na ktorých sociálnych sieťach je vaše dieťa zaregistrované?
Poznáte jeho profil? Viete, aké údaje o sebe, fotografie a videá zverejňuje?

Ak nie, potom je najvyšší čas, aby ste sa o týchto veciach s vašim dieťaťom
porozprávali. Zákazy nie sú na mieste, uprednostnite priateľský, otvorený
dialóg. Spoločne si pozrite stránky, ktoré vaše dieťa navštevuje, poproste
ho, aby vám ukázalo svoj profil na používanej sociálnej sieti. Upozornite ho
na ľahké zneužitie osobných údajov a nevhodných fotografií/videí. Pokiaľ
sami nie ste počítačovo zdatní, nebojte sa poprosiť dieťa, aby vám všetko
vysvetlilo a zasvätilo vás do tajov internetu. Odporúčame zvážiť možnosť
použitia tzv. „rodičovskej kontroly“, teda aplikácií a počítačových programov, ktoré aspoň sčasti zabránia, aby sa dieťa dostalo na vami neželané
stránky.
Andrea Petrovičová,
Preventistka oddelenia komunikácie a prevencie
Krajského riaditeľstva Policajného zboru v Banskej Bystrici

www.rimavskasobota.sk
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Výstavy
Gemersko – malohontské
múzeum v Rim. Sobote

do 28. februára
Baníctvo a železiarstvo v Gemeri-Malohonte – prostredníctvom
zbierkových predmetov, fotografií a
archívnych materiálov sa predstavuje
bohatá tradícia baníctva a železiarstva
v Gemeri-Malohonte, od čias mladšej
doby bronzovej až po súčasnosť.
do 29. marca
Veže zaliate slnkom. Architektonická tvorba Júliusa Sándyho – na výstave sa prostredníctvom projektov,
dokumentov a fotografií predstavuje
tvorba významného architekta Júliusa Sándyho.

Radnica mesta

do 29. marca
Maľba na hodváb – na výstave sa
po roku opäť predstavujú maľované
hodvábne šatky autorky Judity Krajčiovej

Mestská galéria

do 28. februára
Generácia X a Y – ide o putovnú
výstavu Fóra mladých architektov –
Fiatal Építészek Fóruma, kde je predstavená tvorba mladých architektov
Pozvánka:
Na baňu klopajú...
Počas februárových štvrtkov - 7. 2.,
14. 2. a 21. 2. 2019 sa v priestoroch
výstavy Baníctvo a železiarstvo
v Gemeri-Malohonte v Gemersko-malohontskom múzeu v Rim.
Sobote uskutoční komentovaná prehliadka výstavy s jej autorkami - Mgr.
Ľudmilou Pulišovou a Mgr. Martinou
Oštrom Marekovou. Prehliadky sú
určené školským skupinám v doobedňajších hodinách (o 9.00 a 11.00
hod.) a verejnosti v poobedňajších
hodinách (o 16.00 hod.). Prehliadka
potrvá 60 minút a predstaví bohatú
tradíciu baníctva a železiarstva v Gemeri-Malohonte od čias mladšej doby
bronzovej až po súčasnosť. Vstupné
na komentované prehliadky je 1€.
28. 2. 2019 o 16.30 hod. sa uskutoční
prezentácia Kino Gemer, ktorá predstaví publikáciu Gemer je vesmír grafikon 165 166 167 a región Gemer
a jeho technicko-priemyselné dedičstvo po stopách troch železničných
tratí rozbiehajúcich sa z Plešivca do
Muráňa, Slavošoviec a Dobšinej.
Prezentáciu bude viesť Michal Hudák
z košickej organizácie Východné pobrežie, ktorý je zároveň jedným z autorov knihy Gemer je vesmír - grafikon 165 166 167. Po prezentácii bude
priestor na diskusiu, aj kúpu publikácie. Vstupné na prezentáciu je 2€
spracoval: amb

Najúspešnejší Martin Knut

V

.Mestskej
galérii
v
Rim. Sobote
pripravili
v
minulom roku
pre nadšencov umenia
päť výstav.

Z nich bola
najnavštevovanejšia výstava
Martina Knuta
nazvaná Tušíte, že neviete,
čo cítite, ktorej
kurátorom bol
Richard Gregor. Výstavu si
pozrelo aj so
sprievodnými podujatiami dokopy 888 divákov. Vysoko navštevovanou bola aj výstava Juliany Mrvovej
5 miliónov ustríc pod Brooklynským mostom, ktorú
videlo spolu 780 návštevníkov.
Celkovo 3700 návštevníkov
Celkovo navštívilo vlani Mestskú galériu vyše 3700
návštevníkov, ktorí sem zavítali okrem výstav aj na
tvorivé dielne či prednášky. Rok predtým sem prišlo
niečo vyše 3900 návštevníkov.
Ako uviedla riaditeľka Mestskej galérie Gabriela Garlatyová, jedna výstava trvala približne dva a pol mesiaca a ku každej boli realizované rôzne sprievodné
aktivity – komentované prehliadky, tvorivé dielne či
koncerty. Najviac návštevníkov zavítalo do galérie v

máji. Bolo ich 430 a v galérii v tom čase prebiehala
výstava Juliany Mrvovej.
Tvorivé dielňe
Veľmi obľúbenou aktivitou, ktorá sa pravidelne koná
v galérii, sú tvorivé dielne. Ako uviedla G. Garlatyová, realizovali ich externé lektorky a boli členené do
štyroch skupín – Tvorivá sobota s Petrou, Letné poznávacie tvorivé dielne ( lektorka Petra Filipiaková),
Letná škola kreslenia s Niki a Kristínou (lektorky Nikola Černá a Kristína Rimavcová) a dielne pre školy.
Všetky aktivity ktoré sa konali v Mestskej galérií v
roku 2018 finančne podporil Fond na podporu umenia.
amb, foto: gecse

Horúca sprcha

M

anželia na poslednej spoločnej ceste pred rozchodom
zažívajú
šialenú noc v jednom hotelíku kdesi
na juhu Francúzska, aby si k sebe
našli cestu späť –
takto sa dá v krátkosti opísať vtipná
komédia
Horúca
sprcha, ktorú 7. februára do Rimavskej
Soboty
prinieslo
bratislavské
Divadlo komédie.

Autor komédie nemecký dramatik Fred Apke dokáže odkryť pred divákom mechanizmy vzťahovej hry
medzi mužom a ženou. Horúca sprcha je manželská
fraška, v ktorej nájde divák vtipné bonmoty a výstižne zobrazenia partnerských stereotypov Hra ukazuje
dvojicu manželov - architekta Clemensa a terapeutku
Paulu, ktorí sa vydávajú na poslednú spoločnú cestu
pred rozchodom. Unavení cestou sa zastavia v malom
francúzskom hotelíku kdesi na konci sveta, v ktorom
akurát prebieha rekonštrukcia. V jednej voľnej izbe
je len manželská posteľ a v celom hoteli tečie len horúca voda. Katastrofálne podmienky, v akých musia
fungovať, sú akýmsi zrkadlom ich života, ale najmä

vzájomného vzťahu. Situácia vyústi do bláznivého cirkusu a peklo manželskej driny sa mení na jeden veľký
komediálny kolotoč. Predstavenie nedáva osvedčené
rady na vyriešenie manželskej krízy, no bez ohľadu
na vek diváka ho dokáže pobaviť. Zásluhu na tom má
aj režisér Svetozár Sprušanský, ktorý drží komédiu po
celý čas pevne v rukách a vyhýba sa zbytočným gagom. V inscenácií si zahrali Zuzana Tlučková, Peter
Kočiš, Přemek Boublík, Katarína Ivanková a Thomas
Puskailer.
Komédiu si prišlo pozrieť do rimavskosobotského
domu kultúry približne tri stovky divákov.
jdj/amb, foto: gecse
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V múzeu vyššia návštevnosť

emersko-malohontské múzeum
(GMM) v Rim. Sobote navštívilo vlani spolu 18 593 návštevníkov,
čo je o takmer 5 tisíc viac ako a v
roku 2017. Informovala o tom Elena Lindisová, kultúrno-výchovná
referentka, lektorka a dokumentátorka GMM.

Ako vysvetlila, prispel k tomu aj fakt,
že v uplynulom roku pripravili pre
návštevníkov mnoho sprievodných
aktivít a tie verejnosť viditeľne zaujali. „Najviac návštevníkov evidujeme už tradične v mesiaci máj – 4
475, k čomu výrazne prispieva každoročne pripravované podujatie Noc
múzeí a galérií. Vysokú návštevnosť,
ktorá presiahla počet 1 000, sme zaznamenali mesačne takmer vždy, v
júli to bolo až 2 158 návštevníkov,“
spresnila.
Vlani 15 výstav
V minulom roku usporiadali v múzeu spolu až 15 výstav a verejnosti
boli prostredníctvom nich priblížené
rôznorodé témy. „Boli to napríklad
historická výpočtová technika, klenovský rodák Karol Pajer, muránska
kamenina, zoologické záhrady na
Slovensku, biblie, minerály, baníctvo či umelecké remeslo od praveku
až po súčasnosť," vymenovala Lindisová. Ako ďalej uviedla, prostredníctvom výstav si pripomenuli tvorbu významného rómskeho rezbára
a rodáka z regiónu Dezidera Fertőa,
ku ktorého výstave bol vydaný aj

Najnavštevovanejšia výstava v múzeu
bola venovaná Karolovi Pajerovi
rovnomenný katalóg, ale aj architektonickú tvorbu Júliusa Sándyho. „K
jeho výstave bude katalóg vydaný
v roku 2019,“ spresnila Lindisová.
Dve výstavy boli podľa nej zamerané aj na detskú tvorbu, jednou bola
súťažná výstava o najkrajšie kŕmidlo
a do druhej sa deti zapojili kresbami
o bocianovi. Všetky detské práce boli
súčasťou rovnomenných výstav.
Najnavštevovanejší Karol Pajer
Z pohľadu návštevnosti sú podľa
Lindisovej zaujímavé dve výstavy.
„Jednou bola výstava s názvom Karol Pajer – hrdina boja proti fašizmu,
ktorú navštívilo počas štyroch mesiacov spolu 2008 návštevníkov,“
uviedla s tým, že pri výstave Spomienka muránskej kameniny tento
rok zaevidovali 1 310 priaznivcov.
K obom výstavám sa viazali aj sprievodné aktivity, ktoré výrazne prispeli
k uvedeným číslam. Najmenej návštevníkov - 34 videlo výstavu Bocian

2018, ktorá bola otvorená v mesiaci
december a trvala do 16. januára
2019. „Výstavu Veže zaliate slnkom. Architektonická tvorba Júliusa
Sándyho, ktorá bola privezená zo
zahraničia, navštívilo do konca roka
zatiaľ len 79 návštevníkov, pretože
výstava bola verejnosti sprístupnená
v decembri a v priestoroch múzea si
ju návštevníci stále môžu pozrieť do
29. marca 2019,“ vysvetlila Lindisová s tým, že okrem uvedenej výstavy môžu návštevníci aktuálne vidieť
ešte výstavu Minerály pod lupov,
ktorá potrvá do 22. februára.
Výstava o cisárovnej Sisi
či skupine Maduar
Prvou výstavou, ktorú múzeum sprístupní verejnosti v roku 2019, bude
výstava Vesmír očami detí. „Je to
tradičná súťažná prehliadka výtvarnej tvorby detských prác žiakov základných a materských škôl okresu
Rimavská Sobota s tematikou vesmí-
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ru,“ prezradila Lindisová. Z ďalších
výstav, ktoré v múzeu pripravia v
tomto roku, divákov určite zaujme
napríklad výstava o šatách a kostýmoch cisárovnej Sisi či výstava venovaná hudobnej skupine Maduar.
Množstvo sprievodných podujatí
V rámci svojej činnosti múzeum realizuje aj rozmanité kultúrno-výchovné a kultúrno-spoločenské podujatia.
„Vlani to bolo spolu 163 aktivít, ktoré
si nenechalo ujsť spolu 4 700 účastníkov. Z nich 35 bolo kultúrno-spoločenských a 128 sa venovalo výchove a vzdelávaniu,“ uviedla Lindisová
s tým, že cieľom týchto aktivít bolo
doplniť regionálnu výchovu mladej
generácie a zároveň spestriť návštevu múzea. Oproti roku 2017, keď v
múzeu pripravili takýchto aktivít 78 s
počtom účastníkov 1 905, je to výrazné zvýšenie. „Prispel k tomu hlavne
fakt, že bolo realizovaných viacero
nových vyučovacích hodín, kvízov,
animačných programov a iných zaujímavých podujatí, ktoré verejnosť
viditeľne zaujali. Rovnako aj pedagógovia základných a stredných škôl
privítali možnosť spestriť vyučovanie žiakov kreatívnou formou na
aktuálne témy, v inom prostredí ako
v škole,“ konštatovala Lindisová a
dodala, že z kultúrno-spoločenských
aktivít, ktoré múzeum pripravuje pre
svojich návštevníkov, má najväčšiu
popularitu podujatie Noc múzeí a
galérií. Vlani ho navštívilo 485 ľudí.
amb, foto: gecse
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Cenník inzercie

RIADKOVÁ INZERCIA:
• Predajňa MODEX - Mária Pelleová, SNP 16, Rimavská Sobota - oproti

VÚB banky, medzi kaviarňou a bytovkou, Vám ponúka za výhodné ceny
kožené kabáty, saká, čiapky, vesty aj kožušinové vetrovky, pánske aj dámske
a rôzne iné doplnky.			
		
GZ-15/19
• Dám do prenájmu byt v Rim. Janovciach. Tel.: 0904 990 506

vodoinštalatérske a kurenárske práce.
Tel. č: 0903 421 840

GZ-16/19

• Ponúkam

22.-24. február Ako si vycvičiť draka 3
2.-3. marec
104 min., MP, dabing, 5 €
17:00 (2.3. o 17:00 maď. verzia) Animovaný USA
23.-24. február
2. marec
19:00

Ostrým nožom

GZ-8/19

28. február Všetko najhoršie
1. marec
100 min., MN, titulky, vstup: 5€
20:00
Horor/Mysteriózny/Thriller

89 min., MN, vstup: 5 €
Dráma
Slovensko

1. marec
18:00
piatok

28. február Dievča
18:00
105 min., MN, titulky vstup: 5€
filmový klub Dráma
Belgicko

3. marec
19:00
nedeľa

Woman at War

101 min., MN, titulky, vstup: 4€
Dráma
ISL/FRA/UKR

Bohemian Rhapsody

134 min., MP od 12r., titulky, 5€
Dráma / Životopisný / Hudobný

Spomienka...
Odišiel si tichúčko ako odchádza deň
a v našich srdciach ostáva spomienka len.
Tak snívaj ten svoj večný sen
a ver, že nikdy nezabudneme na ten smutný deň.
Dňa 16.2.2018 uplynul rok, čo nás opustil
náš milovaný manžel, otec a starý otec

Juraj Lajgút
GZ-14/19

S láskou a úctou spomínajú
Manželka a deti s rodinami

Zubný lekár

23. a 24. februára od 8:00 hod. do 12:00 hod.
MEDICOMED, s.r.o. - MUDr. Miroslava Sallaiová, Daxnerova 44, Rim.
Sobota, tel.: 0948 149 984

pre Gemerské zvesti/ Gömöri Hírlap dvojtýždenník mesta
Rimavská Sobota platný od 1. augusta 2018
Riadková inzercia:
1 slovo (slovo = 3 a viac písmen; telefónne číslo = 1 slovo) ........ 0,17 eur
Plošná inzercia (v cm):
1 cm2 .............................................................................................. 0,56 eur
celá strana (19.0 x 27.2) ............................................................ 289,40 eur
1⁄2 strany (19.0 x 13.6) .............................................................. 144,70 eur
1⁄2 strany (9.3 x 27.2) ................................................................ 141,65 eur
1⁄4 strany (9.3 x 13.6) .................................................................. 70,82 eur
1/8 strany (9.3 x 6.8) ................................................................... 35,41 eur
1/16 strany (4.7 x 3.4) ................................................................. 17,70 eur
Fotografia k spomienke (poďakovaniu):
2.4 x 2.9 cm 3,90 eur
4.5 x 5 cm 12,60 eur
(k spomienke je možné vložiť fotku akéhokoľvek rozmeru, podľa ceny
plošnej inzercie)
Zľavy pri opakovaní inzercie:
3 – 5 opakovaní: 10%, 6 – 10 opakovaní: 15%, 11 – 20 opakovaní 20%,
nad 20 opakovaní: 25%
Príjem inzercie: gemerskezvesti@rimavskasobota.sk, gomorihirlap@
rimavskasobota.sk, tel: 047/ 5604 674, 047/ 5604 676
Redakcia: Gemerské zvesti – Gömöri Hírlap, Rimavskosobotské
informačné periodikum, Svätoplukova 9, II.posch., kanc.15/15a, 979 01
Rimavská Sobota
Periodicita: dvojtýždenník, Uzávierka pre príjem inzercie: 3 pracovné
dni pred distribúciou novín do 16:00
Na úvodnú stranu mestských novín Gemerské zvesti/Gömöri Hírlap
redakcia neprijíma žiadnu reklamu a inzerciu.
Inzerát musí byť pred uverejnením vyplatený a to nasledovným spôsobom:
a/ v hotovosti v pokladni Mestského úradu, prízemie, Svätoplukova 9,
Rimavská Sobota￼
b/ priamo na účet Mesta Rimavská Sobota, Svätoplukova 9, 979 01
Rimavská Sobota Bankové spojenie: VÚB, a.s.
Číslo účtu: 29029392/0200
IBAN: SK02 0200 0000 0000 2902 9392
BIC: SUBASKBX
Variabilný symbol: číslo faktúry, prípadne objednávky
IČO: 00319031 DIČ: 2021230398
Potvrdený príkaz na úhradu, resp. potvrdenie o prevode finančných
prostriedkov žiadame zaslať v termíne uzávierky pre príjem inzercie na
e-mailovú adresu redakcie.

ˇ
Tapákovci

Unikátne spojenie profesionálnych
hercov s amatérskymi!
o mimoriadne úspešnom jesennom turné sa
Ťapákovci opäť vydávajú na cesty naprieč
Slovenskom. Od februára si budete môcť užiť
toto unikátne predstavenie až v 10 mestách vrátane Rimavskej Soboty, kde zavítajú v nedeľu 10. 3.
2019 o 19.00 hod. Príďte si vychutnať atmosféru
v ťapákovskej izbe a presvedčte sa spolu s nami,
že za 100 rokov sa toho u nás až tak veľa nezmenilo. Vstupné: 13€ / 15€ podľa sedenia. Predaj
vstupeniek v MsKS, TIC a cez Ticketportal.
“Vstávaj, ideme spať!” – nezabudnuteľná a tak
charakteristická veta z tragikomického príbehu slovenskej rodiny Ťapákovcov zo začiatku
20.storočia. Svojim lenivým, ľahostajným a nezmyselným spôsobom myslenia a konania nám
Ťapákovci ukazujú, že za vyše sto rokov sa toho
vlastne až tak veľa nezmenilo.
Mestské kultúrne stredisko v Rim. Sobote

P

Gemerské zvesti – Gömöri Hírlap, Rimavskosobotské informačné periodikum (zaregistrované na MK SR č. EV 5138/15, ISSN 0323-0589). Vydáva mesto Rimavská Sobota, IČO: 00 319 031. 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: Martin Ambróz,
martin.ambroz@rimavskasobota.sk, za maďarskú časť: Juhász Dósa János, jan.juhasz@rimavskasobota.sk; technický redaktor: Ing. Michal Murárik. Vychádza ako dvojtýždenník. 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 5 pracovných dní pred vydaním novín. Redakcia si vyhradzuje právo príspevky skrátiť, redakčne upraviť alebo aj neuverejniť.
Anonymné príspevky nezverejňujeme.
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Turnaj nádejí v Rimavskej Sobote Banskobystrický pohár v plávaní

D

žudisti z Lokomotívy sa v sobotu 9. februára zúčastnili 1. kola Turnaja nádejí v Rimavskej Sobote v džude žiakov a žiačok. Turnaj zorganizoval oddiel Mladosť pod vedením pána Jozefa Nociara. Tento turnaj je organizovaný
hlavne pre najmladších a začínajúcich džudistov z Banskobystrického kraja.
Na súťaži sa zúčastnilo viac ako 50 džudistov z oddielov z nášho kraja Lokomotíva judo Rimavská Sobota, Mladosť R. Sobota, Junior Lučenec,
UMB B. Bystrica , Dukla B. Bystrica a Katsudo Lučenec.
Náš oddiel reprezentovali kvôli maródke len traja džudisti: Daniel Jakab,
Stanislav Maťo a Ján Škrváň.
V kategórii super mini žiakov dosiahli naši džudisti krásne umiestnenia.
1 . miesto: Stanislav Maťo v hmotnosti do 50 kg - super mini žiakov
Ján Škrváň v hmotnosti do 30 kg - super mini žiakov
2. miesto : Daniel Jakab v hmotnosti do 50 kg - super mini žiakov
Touto cestou ďakuje výbor Lokomotívy všetkým džudistom za vzorné reprezentovanie oddielu a mesta Rimavská Sobota a džudistom oddielu Balog,
Tonhajzerová, Kóoš a Jakab Karol ml. za pomoc pri organizácii.
Za podporu oddielu Lokomotívy ďakujeme Mestu Rimavská Sobota firme
TONI s.r.o. / požiarna ochrana/ p. Igor Tonhajzer, Kvety Henrieta Mišuráková, a ZŠ Š. M. Daxnera – Mgr. Peter Černý na sídlisku Západ.
Antal Ľubomír, predseda Lokomotíva judo R. Sobota

Výsledky hokej:

HK Levice – HKM Rimavská Sobota 3:2
(1:1, 1:0, 1:1) STAV SÉRIE 1:0

Góly: 5. Štefanka Juraj; 34. Mihalík Jozef; 53. Bogoslovskii Vladislav 16. Vilchinskiy Georgy; 49. Zorvan Ivan.
Strely: 41:32, Vylúčenia: 5:6 na 2 min., Presilovky: 1:1, Oslabenia: 1:0
Rozhodcovia: Druga - Stankovič, Paulík., Diváci: 1500.

HKM Rimavská Sobota – HK Levice 3:2
(1:0, 1:2, 1:0) STAV SÉRIE 1:1

Góly: 39. Vilchinskiy Georgy; 40. Slovák Ján; 53. Dmitriev Artem 16. Šramaty Erik; 35. Mihalík Jozef
Strely: 33:40, Vylúčenia: 4:5 na 2 min., Presilovky: 0:0, Oslabenia: 0:0
Rozhodcovia: Druga, Gajdošík - Stankovič, Staššák. Diváci: 300.
Rimavská Sobota vyrovnala stav série, a tak víťaza 2. Ligy spoznáme v
sobotu 23. februára v Brezne.
Pozvánka Športovec roka:

P

redminulý víkend sa v krytej plavárni v Žiari nad Hronom uskutočnili plavecké preteky, dlhodobá súťaž o Pohár Banskobystrického kraja.
Pretekov sa zúčastnilo 151 pretekárov z deviatich plaveckých klubov, ktorí
spolu absolvovali cez 700 skokov do vody.
Plavecký klub a mesto Rimavská Sobota reprezentovali 11 plavci. Napriek
tomu, že je začiatok jarnej sezóny, naši plavci dosiahli výborné výsledky,
keď domov doniesli 28 medailí, a potešujúce je, že skoro tretinu vyplávali
naši najmladší plavci.
Z najmenších talentov si medaily vyplávala Ela Valachová (4 x zlatá medaila), Sofia Látková (4 x strieborná medaila), Sebastian Vach (1 bronzová
medaila)a Sabina Iždinská (1 x striebro a 1 x bronz)
Zo starších pretekárok medailové umiestnenie dosiahli Sofia Klementová
(5 zlatých a 1 x strieborná medaila), Kristína Repková (6 x zlatá medaila),
Linda Skruteková (1 strieborná, 2 x bronzová medaila), Marek Tengler (2 x
strieborná medaila).
Najbližšie sa naši plavci predstavia doma, kde sa v dňoch 9-10. marec uskutoční už 7. ročník medzinárodných plaveckých pretekov o Pohár priateľstva,
na ktorý srdečne pozývame všetkých priaznivcov plávania.
Ing. Ladislav Klement, PKRS

Zaži vedu naživo s Dušanom
Valentom opäť v knižnici
Je tenisová loptička plochá? Tajomstvá najväčších záhad. Prečo vidíme duchov? Dinosaury: rozmanitosť a spôsob života
Témy prednášok, na ktoré sa deti a študenti tešia a stále bažia po ďalších.
Spomínané prednášky si 12. februára vypočuli žiaci Ref. Gymn. M. Tompu v RS, študenti 1.-2. roč. Gymn. I. Kraska RS a poslední prišli žiaci 3.
roč. ŠK pri ZŠ P.K. Hostinského v RS.
A Dušan Valent to s deťmi a študentmi naozaj vie. Vie zaujať a vzbudiť
pozornosť nielen u detí, ale aj vyučujúci pookrejú a niekedy sa aj pobavia.
Mladý človek z Rimavskej Píly, ktorého baví to, čo robí. Popularizátor
prírodných vied Mgr. Dušan Valent je všestranný publicista a lektor, aj
prekladateľ, ktorého zaujíma všetko, čo je nezvyčajné a pozoruhodné (záhady, kritické myslenie, zdravie a fitness)
Vyštudoval geológiu a paleontológiu na Prírodovedeckej fakulte UK. Vedeckej publicistike v rôznych periodikách sa venuje od roku 2007. Pre
deti a mládež pravidelne prednáša od roku 2010. Okrem Mestskej knižnice v Bratislave prednášal na pôde Prírodovedeckej fakulty UK v Bratislave, v Slovenskom národnom múzeu a príležitostne v rôznych knižniciach
a inštitúciách.
Prednášky Dušana Valenta nesuplujú školské učivo, ale ho vhodne dopĺňajú, spestrujú a obohacujú. Deti s nadšením sledujú dej, reagujú a kladú
na predkladané témy otázky. Po odznení prednášok sa dožadujú ďalších.
Aj učitelia vyjadrili spokojnosť a záujem o realizáciu týchto aktivít.
Knižnica sa bude aj naďalej snažiť organizovať prednášky s pánom Dušanom Valentom, pokiaľ získa finančné prostriedky zo svojich zdrojov alebo
od sponzorov, ktorí by nám boli ochotní poskytnúť finančné prostriedky
na ich zabezpečenie.
Anna Kuricová, náučné oddelenie KMH RS
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FALCON CUP v RIMAVSKEJ SOBOTE

ž štvrtý ročník turnaja v
TAEKWONDO WT usporiadal
domáci klub FALCON. Tento rok
prišlo do Rimavskej Soboty zabojovať viac ako 200 pretekárov. Turnaj
bol tentoraz dvojdňový, v sobotu
prebiehali boje v športovom zápase
a v nedeľu v predvádzaní Poomsae.
Pre najmenších sme mali pripravený
aj turnaj v Agility&Kick ( prekážková dráha a kopy ). Táto disciplína je
vhodná pre pretekárov, ktorí možno
ešte nemajú odvahu zápasiť alebo sa
postaviť pred rozhodcov v predvádzaní Poomsae. Svoju prvú medailu
získajú na prekážkovej dráhe, a tak
sa v nich snažíme prebudiť bojovného a súťažného ducha. V sobotu
zabojovali na tatami okrem slovenských pretekárov aj pretekári z Českej Republiky ( klub TAEKWONDO LACEK ) a dokonca prišiel aj
jeden zástupca Turecka. Prisľúbenú
sme mali účasť aj maďarských a
ukrajinských klubov, ale pre rôzne
príčiny (väčšinou choroby) svoju
účasť na poslednú chvíľu odvolali.
Na turnaji ako každý rok vítali pretekárov a hostí originálne medaily,
kvalitné občerstvenie a dobrá organizácia. Otvoril ho viceprimátor
Rimavskej Soboty Ladislav Rigó,
ktorý si pre prítomné kluby pripravil
reprezentačné tašky mesta Rimavská
Sobota.
V sobotu za domáci klub nastúpilo
19 zápasníkov, ktorí získali spolu 8 x
zlato, 5 x striebro a 6 x bronz.
V hodnotení klubov nás tieto výsledky vyniesli na 4. miesto z 13 prítomných klubov. Na domácom turnaji staviame do bojov aj nováčikov,
ktorí začali chodiť na tréningy nedávno. Je to dobrá šanca vyskúšať si
atmosféru turnaja a začať tak kariéru

úspešného športovca. Samozrejme
nikoho nenútime a nechávame to na
rozhodnutí cvičenca a rodičov.
Zlato vybojovali: Roland Bial, Oliver Fekeshazy, Milan Láni, Adrián
Mag, Stephan Pekarčík, Sarvašová
Sarah, Veronika Spodniaková
Striebro vybojovali: Angelika Bialová, Matúš Ďurica, Ľuboslav Lehotský, Marcel Mitter, Sofia Nyiforová,
Bronz vybojovali: Leonard Demeter, Lukáš Kurek, Tomáš Kuvik,
Dominik Kuvik, Martin Láni, Alex
Rapčan.
V nedeľu zabojovali pretekári v
predvádzaní foriem. Ako klub sme
nápomocný v rozvoji tejto disciplíny
na Slovensku, a to bol aj dôvod, prečo sme sa rozhodli rozšíriť turnaj o
ďalšiu disciplínu. Bohužiaľ, pre chý-

bajúcu športovú halu v Rimavskej
Sobote sme museli turnaj rozdeliť na
dva dni a tým pádom nám niekoľko
pretekárov vypadlo, pretože hlavne
zahraniční hostia neostanú v našom
meste na dva dni. Ale aj napriek určitým obmedzeniam dopadlo všetko
na jednotku a aj v Rimavskej Sobote
bolo vidieť stúpajúcu tendenciu a záujem o túto disciplínu.

Zlato vybojovali: Oliver Bitala, Roman Farkaš (hendikepovaný športovec)
Striebro vybojovali: Roland Bial,
Angelika Bialová, Dominik Kuvik,
Milan Láni, Adrián Mag, Sofia
Nyíforová
Bronz vybojovali: Marek Bitala,
Zuzana Franeková
Dvojice zlatá priečka: Leonard Demeter a Marek Bitala a strieborná
priečka Oliver Bitala a Alex Rapčan
Trojice zlatá priečka: Bitala Oliver –
Adrián Mag – Alex Rapčan
Disciplína Agility&Kick:
Zlato: 3 x Sarvašová Sarah, 3 x Roland Bial, 2 x Alex Rapčan, 1 x Tomáš Kuvik, 1 x Spodniak Marek, 1
x Milan Láni, 1 x Adrián Mag, 1 x
Oliver Bitala
Striebro: 2 x Tomáš Kuvik, 2 x Bitala Oliver, 2 x Adrián Mag, 1 x Sofia Nyiforová, 1 x Milan Láni, 1 x
Bitala Marek
Bronz: 3 x Lukáš Kurek, 2 x Bitala
Marek, 2 x Spodniak Marek, 2 x Sofia Nyiforová, 1 x Milan Láni
Falcoňáci si na domácom turnaji vybojovali spolu 68 medailí, 4 miesto v
hodnotení klubov – zápas a 3 miesto
v hodnotení klubov – Poomsae.
Vďaka týmto výsledkom sa tento
ročník zaraduje medzi najúspešnejšie. FALCON sa chce poďakovať
organizačnému tímu FALCON FAMILY, trénerom, rozhodcom a realizačnému tímu SATKD. Veľká vďaka
patrí podporovateľom a sponzorom
nášho turnaja, bez ktorých by toto
podujatie nebolo možné zorganizovať.
Ing. Jaroslav Dóbi,
tréner Falconu

