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Rok 2020 poznamenal život v meste

Petícia za ochranu
prírodného dedičstva

Pred Vianocami potešili seniorov darmi

O udalostiach uplynulého roka,
o práci samosprávy a pripravovaných projektoch hovoríme
s primátorom. 2. strana

Spojili svoje sily, aby pred
ťažbou zachránili významnú
lokalitu na území nášho
UNESCO geoparku. 4. strana

Ani v náročných chvíľach
pandémie nevymizla empatia.
Vo Fiľakove zorganizovali
niekoľko zbierok. 8. strana

Samospráva plánuje investície do parku
i cintorína

M

estské zastupiteľstvo na svojom decembrovom zasadnutí schválilo rozpočet na
rok 2021. V registri investičných plánov mesta sú na tento rok zahrnuté rozsiahle práce na
cintoríne i dlho očakávané oplotenie mestského
parku.
Samospráva v aktuálnom roku významne zainvestuje do mestského cintorína i parku. Ako
informoval primátor mesta Attila Agócs, oba
projekty budú hradené z vlastných zdrojov mesta. „V posledných rokoch sme sa sústredili na projekty, na ktoré bolo možné získať dotácie a vo výraznej
miere tak naštartovať rozvoj mesta. Keďže sa nám
v roku 2020 podarilo dokončiť v podstate všetky začaté veľké projekty, v aktuálnom roku sa zameriame
na také, na ktoré nie je možné získať dotácie. Dobehneme naše „resty“ v tomto smere a zainvestujeme
z vlastnej kasy,“ vysvetlil primátor.
Ako najproblematickejšie vyhodnotilo vedenie mesta často diskutovanú bezpečnosť
v mestskom parku a stav chodníkov v cintoríne. Ich rekonštrukcia bola plánovaná už na rok
2020, avšak kvôli koronakríze mesto svoj plán
presunulo na tento rok. Podľa primátora plánujú zrekonštruovať všetky chodníky v starej
časti cintorína vrátane príjazdovej cesty vedúcej
od parkoviska k domu smútku, ktoré dostanú
nový asfaltový povrch. „Okrem toho komplexne zrekonštruujeme vstup pre peších, ktorý je dnes
v dezolátnom stave,“ ozrejmil s tým, že vyasfaltujú vyše 2300 metrov štvorcových plôch, obnovia schody, namontujú zábradlia a aj oplotenie.
Celkovo je cena projektu odhadovaná na takmer
49-tisíc eur.
Druhý významný projekt, ktorým je oplotenie

Dezolátny stav vstupu do cintorína. Foto - kmk

celého mestského parku, má vyriešiť problém
s nočným vandalizmom a zgrupovaním sa neprispôsobivých obyvateľov či mládeže. „Viedli
sme dlhé diskusie, ako tento problém vyriešiť a dospeli sme k záveru, že najefektívnejšie bude celý park
ohradiť a na noc zatvárať tak, ako je to v mnohých
iných mestách,“ vysvetlil primátor s tým, že oplotenie bude dlhé približne 1,4 kilometra. Zhotovené má byť z plotových dielcov. „Výnimkou bude
strana parku nachádzajúca sa pri Ulici SNP a gymnáziu. V tejto časti sme sa rozhodli zrealizovať historizujúce oplotenie z kovaných dielov s murovanými
stĺpikmi, aké sa tu nachádzali v minulosti. Osadené
tu budú aj dve vstupné kované brány, a to z oboch
strán kaštieľa,“ uviedol. Ďalšie tri vstupy sa budú
nachádzať pri „parki presse“, pri železničnej
a pri autobusovej stanici. Ohradenie parku je
odhadované na 140-tisíc eur, pôjde tak o jednu
z najväčších investícií roka. „Ak sa nám nenavýšia
ceny počas obstarávania či realizácie, oba spomínané
projekty dokončíme ešte v tomto roku,“ uzavrel.

Klaudia Mikuš Kovácsová

Editoriál

Milí naši čitatelia,
hlásime sa vám s dvojčíslom Fiľakovských zvestí,
ktoré je posledným číslom roka 2020 a zároveň
prvým v roku 2021. Prinášame vám v ňom predovšetkým články, ktoré hodnotia uplynulý rok
z rôznych pohľadov, prinášajú prehľad o tom, ako
sa s náročnými úlohami popasovali samospráva,
mestské či seniorské organizácie.
Už takmer rok prežívame chvíle, o ktorých sme
v minulom januári ešte netušili, že nás čakajú.
Nevedeli sme si predstaviť, že by sa v priebehu
niekoľkých dní mohli naše životy i celý svet takto
dramaticky zmeniť. Mnohí kvôli pandémii prišli
o svojich blízkych, o prácu či sami s chorobou bojovali. Život však plynie ďalej a my v sebe musíme
nájsť silu kráčať vpred.
Drahí čitatelia, v mene celej redakcie vám
chcem zaželať v novom roku hlavne veľa zdravia
a duševnej sily, aby ste vydržali posledné týždne
či mesiace v izolácii, v náročnej životnej situácii,
v ktorej sa nachádzate. Verím, že vakcinácia, ktorú všetci odborníci vrele odporúčajú, je jediným
východiskom zo začarovaného kruhu strachu a
opatrení, ktoré nás sužujú už tak dlho, a bude pre
nás prístupná čo najskôr. Verím, že aj tí z vás, ktorí
majú z vakcíny obavy, budú dôverovať lekárom
a vedcom, svoj strach prekonajú a keď budú mať
príležitosť, očkovanie podstúpia. Nebezpečné ochorenia minulých storočí sa nám podarilo eliminovať
len vďaka tomuto výdobytku modernej medicíny
a som presvedčená, že sa nám to podarí aj tentoraz.
Držme spolu, buďme ohľaduplní, zodpovední, trpezliví a dôverujme autoritám. Spolu to zvládneme.

Klaudia Mikuš Kovácsová, šéfredaktorka

Začala sa výstavba denného stacionára

D

enný stacionár pre seniorov bude vo Fiľakovo čoskoro realitou. V utorok 8. decembra
odovzdalo mesto stavenisko zhotoviteľovi stavby.
Časť budovy bývalej základnej umeleckej školy
bude tak už čochvíľa slúžiť pre seniorov a imobilných klientov, ktorí ňom budú môcť spoločne tráviť príjemné chvíle pri rôznych aktivitách a bude
o nich počas dňa kvalitne postarané. Budova je
však už dlhodobo v zlom technickom stave, preto
bude najprv potrebná jej rozsiahla rekonštrukcia,
na ktorú sa mestu podarilo získať dotáciu vo výške 371-tisíc eur ešte vo februári 2020.

Práce na stavbe sa rozbehli už pred sviatkami. V rámci nich postupne zateplia celú fasádu,
strechu, strop i podlahy a vymenia všetky okná
a dvere, čím sa výrazne zníži energetická náročnosť budovy. Zrealizuje sa tiež nová elektroinštalácia a sanitná inštalácia, ústredné vykurovanie a
vetranie s rekuperáciou tepla. V minulosti mesto
urobilo aj potrebné opatrenia proti vlhnutiu mú- Sídlo budúceho stacionára. Foto - kmk
rov. V stacionári po prestavbe interiéru nebudú dujú nový prístupový chodník. Práce by mali byť
chýbať spoločenská miestnosť, kuchynka, odpo- hotové do júla tohto roka.
činková ani hygienická zóna. K vstupu tiež vybu-

kmk
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Primátor Agócs: Musíme znova naplniť šuﬂíky projektami
Prinášame rozhovor s primátorom mesta Attilom V týchto dňoch prebieha aj kolaudácia cyklotrasy,
Agócsom, v ktorom spolu hodnotíme rok 2020 a ho- ktorá spája železničnú stanicu s parkom. Aké sú
s ňou ďalšie plány?
voríme o plánoch samosprávy do budúcnosti.
V
súčasnosti dokončujeme projekt na druhú
Uplynulý rok bol náročný aj pre samosprávu, zažíetapu,
ktorá spojí park so vstupom do priemyvali sme bezprecedentné časy. Hodnotíte ho s odstuselnej
zóny.
Projekt sme už mali raz podaný, avpom času ako úspešný alebo neúspešný?
šak stiahli sme ho a prepracovali. Boli tam podJednoznačným úspechom bolo, že sa nám pomienky ako umiestnenie stojanov na bicykle či
darilo počas posledných dvanástich mesiacov
nabíjačiek, takže ideme na istotu, aby sme uspeli.
dokončiť veľké projekty, akými boli revitalizácia
Naším dlhodobým cieľom je cyklotrasu dobudopodhradia, zrekonštruované kultúrne stredisko
vať až ku Ekoltechu. Problémom sú tam ale exči tržnica. Nanešťastie, prišla korona a my sme si
trémne rozdrobené a nevysporiadané pozemky.
ich doteraz nevedeli naplno užiť, nestihli sa zžiť
Paralelne s prípravami na druhú etapu sú pres rytmom života nášho mesta. Napriek okresato naši zamestnanci vyťažení aj touto agendou.
nému rozpočtu sa nám podarilo zrekonštruovať
Verím však, že do budúcnosti sa nám to podarí
aj niekoľko ciest, chodníkov, cyklochodník či vyzrealizovať.
stavať parkovisko na Farskej lúke.
Azda najväčším projektom, na ktorom samospráŽiadny neúspech?
va pracuje, je projekt TAPE, v rámci ktorého má
Neúspech asi nie. Skôr by som to definoval tak, vzniknúť v priemyselnej zóne nová výrobná hala.
že tieto veľké úspechy v sebe ukrývajú aj „od- Vašim cieľom je vďaka nemu zvýšiť zamestnanosť.
vrátenú“ stranu. Nakoľko sa nám podarilo zreTento projekt je najväčší a najviac sa nám aj
alizovať viac ako 90 percent našich plánov zahrskomplikoval. Prišli sme o vedúceho partnera
nutých do aktuálneho Progamu rozvoja mesta
na maďarskej strane, v spolupráci s mestom
platného na roky 2015–2023. Teraz prichádza
Šalgotarján v súčasnosti vedieme rokovania
opäť obdobie menej viditeľnej, no o to náročnejs novým potenciálnym partnerom. Ako
šej a dôležitejšej práce s plánovaním, projektovedúci partneri na slovenskej strane máme
vaním a inými byrokratickými úkonmi na ďalšie
zodpovednosť aj za ostatných partnerov, či už
roky. Musíme znova „naplniť šuflíky“.
sú to stredná škola, súkromní podnikatelia či
Paralelne s tým má však mesto rozpracované ďalšie občianske združenia. Vyvíja sa to však dobrým
projekty, o ktorých sme verejnosť už v minulosti in- smerom. Niekoľko mesačné zdržanie nám
formovali. Ako sme na tom v tejto oblasti?
vlani spôsobilo v oblasti posudzovania vplyvov
Podali sme viacero menších projektov cez na životné prostredie jedno neslávne známe
miestnu akčnú skupinu, ktoré sa mali realizo- občianske združenie. Združenie nám svojimi
vať už tento rok. Zamerané sú na rekonštrukciu finančne nereálnymi požiadavkami – ako
koncertnej sály bývalej ZUŠ, odborné učebne na podzemné parkovisko pre zamestnancov či
základných školách či detské ihrisko na Farskej zelená strecha na výrobnú halu – skomplikovalo
celý proces. Avšak aj tu to vidím pozitívne,
lúke.
Sú však tieto plány reálne? Miestne akčné skupiny ideme proces zopakovať a vyzerá to tak, že zo
už dlhodobo upozorňujú na problémy v ich činnosti. svojich požiadaviek výrazne zľavia. Očakávam,
že v tomto roku prebehne celý povoľovací
Je to pravda. Všetci dobre vieme, že máme novú
proces vrátane stavebného povolenia a na jar
vládu, medzitým sa odhalili kriminálne činy vo
2022 budeme môcť začať s výstavbou haly.
vedení Pôdohospodárskej platobnej agentúry,
odvtedy agenda akčných skupín akosi zaspala, Obyvateľmi mesta je citlivo vnímaná aj infraštruknemáme odpovede. Zatiaľ čakáme, ale verím, že túra, najmä asfaltovanie ciest. Môžu sa v tomto
roku tešiť na výraznejšie zmeny aj v tejto oblasti?
sa to postupne rozbehne aj z ich strany.
Dlhoročne sa mesto zapája aj do projektov na zvýše- Obnovu ciest na území mesta treba vnímať v
nie zamestnanosti. Môžeme ich očakávať aj v tomto dvoch rovinách. Niektoré dôležité cesty, ktoré
vedú cez mesto sú župné a preto je ich obnova
roku?
v rukách kraja. Mám však dobré správy – vďaProjekty na obnovu hradu sú pre mesto veľmi
ka intenzívnym rokovaniam sa nám podarilo
dôležité. Okrem toho, že postupne obnovujevyjednať komplexnú obnovu Družstevnej ulice
me národnú kultúrnu pamiatku, každoročne
od „Pepity“ až po križovatku so štátnou cestou
takto dávame prácu desiatkam ľudí. Aktuálna
na rok 2021. Kraj taktiež zahrnul do svojich invýzva na ministerstve kultúry je však koncipovestičných plánov rekonštrukciu cesty spájajúcej
vaná tak, že nebudeme môcť hromadne zapájať
Fiľakovo s Čamovcami. Komplexne obnovená
do prác nezamestnaných. Proti tomuto sme
tak má byť aj naša Mlynská ulica, známejšia ako
sa ozvali spoločne s viacerými samosprávami,
„šídska cesta“. Župné zastupiteľstvo už schválilo
občianskymi združeniami a prevádzkovateľmi
spolufinancovanie a žiadosť o európsku dotáciu
hradov. Hľadáme riešenia, zatiaľ sa najreálnejšie
je už podaná. Mesto plánuje vyasfaltovať v tomjaví možnosť, že budeme firmy na obnovu hradu
to roku aj Ulicu 1. mája od kalvínskeho kostola
obstarávať s podmienkou, aby do prác zapájali
až po garáže na „halaštó“. Je to významná domiestnych nezamestnaných.
pravná tepna mesta dlhá až kilometer, takže ide

Attila Agócs. Foto - Zoltán Schnelczer

o veľkú asfaltovú plochu. Nový asfalt dostane aj
Kukučínova ulica.
Mesto v tomto roku čaká nová povinnosť, musíme začať separovať kuchynský odpad. Sme na to pripravení?
Bude to zaťažkávajúca skúška. Najmä čo sa týka
komunikácie. Technicky máme pripravený plán
ako budeme postupovať a celý systém rozbehneme. Ťažšie bude, aby si na to ľudia zvykli, aby
sme im vedeli vysvetliť, že je to naša zákonná
povinnosť a nevyhneme sa jej. Žiaľ, museli sme
aj z tohto dôvodu navýšiť poplatky za odpad
o vyše 6 eur, čo ľudí nepoteší. Musíme si tým
však prejsť všetci.
Kvôli pandémii mestu v roku 2020 pribudli viaceré
povinnosti, bolo treba riešiť nepredvídateľné situácie.
Zvládlo mesto túto skúšku alebo by ste dnes urobili
iné rozhodnutia?
Ťažko s nadhľadom povedať, ako sme to zvládli,
keďže ešte nie je koniec, stále sme v tom. Získali
sme však veľa skúseností v oblasti krízového
manažmentu a krízovej komunikácie, ktoré
určite zužitkujeme aj v lepších časoch. Vnímam
ale, že pandémia poznačila medziľudské
a kolegiálne vzťahy. Či už vtedy, keď sme
museli znižovať platy alebo vtedy, keď postupne
ochorela tretina zamestnancov úradu. Tiež som
si kládol otázku, či sme nemohli urobiť viac, či
sme to nemohli celé riadiť lepšie. Ale s čistým
svedomím môžem povedať, že sme v tej chvíli
urobili najlepšie rozhodnutia, aké sme urobiť
dokázali. Až čas ukáže, či boli všetky správne.

Klaudia Mikuš Kovácsová

Parkovacie karty na rok 2021

erejnoprospešné služby mesta Fiľakovo
Voznamujú,
že parkovacie karty na rok 2021

bude možné zakúpiť od 1. 1. 2021 až do skončenia vládou nariadeného zákazu vychádzania
len online (link nájdete na FB a webe mesta
a VPS).
Osobný odber kariet bude možný až po zrušení zákazu cez okienko v sídle VPS. Do toho
času bude mať mestská polícia zoznam ŠPZ vozidiel so zakúpenými kartami. Ďalšie informácie budeme prinášať priebežne podľa aktuálnej
epidemiologockej situácie.

MsÚ
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Rubrika: Zo zasadnutí MsZ
MsZ zo 16. decembra 2020

Po oficiálnom otvorení zasadnutia, schválení
a doplnení bodov programu rokovania, voľbe
návrhovej komisie, zapisovateľa a overovateľov
zápisnice, boli prvým bodom rokovania interpelácie poslancov. Primátor na začiatku bodu
reagoval na interpelácie poslancov z predošlých
zastupiteľstiev. Na podnety poslanca Eibnera
reagoval: Pre potrebu vybudovania priechodu
pre chodcov pri bytovke „sedemdesiatdvojke“ je
pripravená projektová dokumentácia. Po vyčíslení ročných ziskov z prenajímania telocvične
ZŠ Koháryho na súkromné oslavy, dalo vedenie
mesta škole zákaz prenajímania jedálne na takéto účely z dôvodu rušenia susedov. Na interpelácie poslanca Rubinta reagoval: rekonštrukcia
vstupu a časti chodníkov v mestskom cintoríne
bude zrealizovaná v roku 2021. Zgrupovanie
živlov v mestskom parku chce mesto vyriešiť
oplotením celého parku. Nové interpelácie na
dnešnom zasadnutí neodzneli.
Nasledujúcim bodom bolo vyhodnotenie námetov podaných komisiami zastupiteľstva. Viceprimátor Visnyai stručne zhrnul, že všetky komisie
zasadli k budúcoročnému rozpočtu a ani jedna z
nich nemala k nemu žiadne pripomienky. Dodal,
že návrhy komisie finančnej a majetku mesta
odznejú v bode č. 15 tohto zasadnutia. Štvrtým
bodom boli správy o výchovno-vzdelávacej činnosti, jej výsledkoch a podmienkach za školský
rok 2019/2020. Nakoľko sa kvôli zlej epidemiologickej situácii riaditelia školských zariadení
nemohli zasadnutia zúčastniť, správy v krátkosti
zhrnul vedúci školského úradu Peter Fehér.
Po krátkej prestávke nasledoval bod so správou
o činnosti mestskej polície za tretí kvartál roka.
Správu poslancom predložil náčelník Pavel Baláž. Vyzdvihol zhoršujúcu sa situáciu v meste
ohľadne šírenia covid-19. Výzvy na rozšírenie
kamerového systému tento rok neboli. Treba ho
však podľa neho naďalej rozširovať, preto vyzval
zastupiteľstvo na finančnú podporu jeho rozširovania do budúcnosti. Situácia s túlavými psami je stále rovnako vážna, riešia ich každý deň.
Primátor využil situáciu a poďakoval sa náčelníkovi za dlhoročnú prácu a dobrú spoluprácu s
mestom, nakoľko v tejto funkcii ku koncu roka
končí. Dodal však, že v tom vidí príležitosť na
reštart mestskej polície. Praje pánovi Balážovi
veľa zdravia a zdaru. Náčelník sa tiež poďakoval primátorovi aj jeho otcovi, ktorý ho prijal
do tejto funkcie, tiež poslancom za spoluprácu.
Náčelníkovi sa v reakcii poďakoval aj poslanec
Flachbart.
Zasadnutie pokračovalo bodom o zmene cenníka služieb za prevádzku pohrebiska. V krátkosti
ho predstavil riaditeľ VPS Tibor Tóth. Zdôvodnil, že je nevyhnutné zdvihnutie cien za služby,
nakoľko sa cenník nemenil od roku 2015. Odvtedy sa zvýšili mzdy o 1,5-násobok, vyšli ceny
energií a zohľadniť treba aj infláciu. Celý prepočet poslali najprv na BBSK, ktorý cenník odobril.
Riaditeľ dodal, že aj po navýšení cien budú stále
nižšie, ako majú v okolitých obciach. V ďalšom

RUBRIKA

bode pokračovali koncepciou zberu biologicky
rozložiteľného komunálneho odpadu. Tóth zhrnul, že mestu pribudne od roka 2021 nová povinnosť v separovanom zbere, kedy bude treba
triediť už aj kuchynský odpad – BRKO (o novej
povinnosti sme podrobne informovali v predchádzajúcom čísle našich novín, pozn. aut.) Poslanec Flachbart sa opýtal, či štát pomôže mestu finančne, ak
mu dal novú povinnosť. Primátor reagoval, že sú
isté výzvy na envirofonde a uvidíme, či sa nám
ujde z prostriedkov. Zároveň vyzval poslancov
na spropagovanie tejto novej povinnosti medzi
obyvateľmi a na ich povzbudenie. Rokovanie
pokračovalo návrhom na úpravu rozpočtu mesta na rok 2020, v ktorom vedúca ekonomického
referátu MsÚ predstavila obsah rozpočtového opatrenia č. 5/2020. V rámci ďalšieho bodu
predstavil VZN č. 12/2020 vedúci oddelenia
ekonomiky a majetku mesta Zoltán Varga. Podľa jeho návrhu sa bude musieť s účinnosťou od
1.1.2021 navýšiť poplatok za komunálny odpad
zo súčasných 27€ na 33,40€ na osobu/rok. Z
navýšenia 6,40€ tvorí 2,40€ navýšenie poplatku za skládkovanie a zvyšné 4€ tvorí poplatok
za novú povinnosť separovania BRKO. Poslanci
návrh schválili.
Poslanci následne schvaľovali žiadosti o poskytnutie dotácií z rozpočtu mesta Fiľakovo na rok
2021 a žiadosti o zaradenie do zoznamu súborov s podporou mesta (podrobný zoznam nájdete
na str. 4, pozn. red.). Nasledoval bod s návrhom
programového rozpočtu mesta a jej rozpočtových organizácií na roky 2021-2023 a stanovisko
hlavnej kontrolórky k tomuto návrhu. Poslancom kontrolórka Mihályová odporučila schváliť
rozpočet schváliť. Komisie nemali voči rozpočtu
námietky. Register investičných akcií jednotlivo
v bodoch predstavil poslancom Ivan Vanko, vedúci oddelenia výstavby a ŽP. Primátor na margo registra zhrnul, že sú tri hlavné koncepcie investícií - dokončenie revitalizácie historického
Koháryho námestia rekonštrukciou koncertnej
sály a fasády budúceho denného stacionára a
sídla MsP. Druhou je revitalizácia cintorína
a tretia je zvýšenie bezpečnosti v mestskom
parku jeho oplotením. V rámci reakcií sa ozval
poslanec Rubint, ktorý žiadal vysvetlenie k bodu
32 registra, ktorý sa týka rekonštrukcie podlahy
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a odizolovania telocvične v areáli FTC. Vytkol,
že telocvičňa sa rekonštruovala pred dvomi rokmi a opäť si vyžaduje investície. Primátor reagoval, že sa vtedy narábalo s takým rozpočtom, aký
bol k dispozícii a urobili to najlepšie, ako sa dalo.
Viceprimátor doplnil, že palubovka sa vtedy vystavala z dotácie SFZ, nie z mestského rozpočtu.
Flachbart reagoval, že sa evidentne stala chyba,
ale nemôžu pre to trpieť deti a športovci a preto
treba podlahu opraviť. Poslanci bod schválili.
V ďalšom bode poslanci schválili VZN č.
11/2020 o nakladaní s komunálnymi odpadmi a
s drobnými stavebnými odpadmi a následne aj
VZN č. 9/2020 o prideľovaní nájomných bytov.
Nasledoval bod o majetkovoprávnych záležitostiach mesta, po ňom plány práce a mestskej
rady na I. polrok 2021. Pokračovali správami
hlavnej kontrolórky mesta, ku ktorým poslanci
nemali žiadne pripomienky a vzali ich na vedomie. V aktuálnych záležitostiach mesta poslanci
schválili odvolanie náčelníka Baláža, ktorý oň
sám požiadal. Viceprimátor sa znovu poďakoval
náčelníkovi za jeho prácu. Poslanci na výber nového náčelníka odhlasovali tiež výberovú komisiu v zložení: Zsuzsanna Szvorák, Tibor Czupper,
Attila Visnyai, Norbert Gecso a František Sajko. V tomto bode tiež odsúhlasili poverenie
zástupkyňu riaditeľky Hradného múzea Valériu
Budaiovú dočasným vedením organizácie počas
neprítomnosti riaditeľky Tittonovej. V poslednej časti bodu schválilo zastupiteľstvo návrh na
schválenie obstarania ďalších zmien Územného
plánu spoločnosťou ARDIS ZH s.r.o., ktorá má
záujem začať zmenu územného konania v dvoch
lokalitách, v ktorých chce do budúcna vytvoriť
priestor pre investorov.
V závere rokovania sa primátor poďakoval
poslancom za účasť a zhrnul, že máme za sebou
náročný rok, ktorý nikto neočakával. Vyzdvihol
však, že sa občania, úrady i podniky zomkli, čo
považuje za pozitívne. Rovnako aj, že zastupiteľstvo ostalo jednotné aj v týchto časoch. Poprial
poslancom krásne a bezpečné sviatky a dúfa, že
sa v novom roku opäť stretnú v zdraví. Následne
ukončil rokovanie.
Všetky zápisnice, uznesenia, materiály k rokovaniu, ako aj neskrátený videozáznam, nájdete
na stránke www.filakovo.sk.

Klaudia Mikuš Kovácsová

Vedeli ste, že...
• v roku 1941 strelili vo Fiľakove medveďa ? Veľký
rozruch v poľovníckych kruhoch spôsobilo, že
v období vianočných sviatkov sa v Novohrade
vo fiľakovskom lese, objavili medvede. Jedného
veľkého medveďa istý tamojší zemepán aj zastrelil. Obrovská šelma mala dosť veľa prizerajúcich sa, veď v okolí Fiľakova v tom čase už asi
sto rokov medveďa nevideli.

• československí vydavatelia kalendárov jednomyseľne rozhodli, že počnúc rokom 1938 zreformujú kalendár? Dovtedy týždeň v kalendároch začínal nedeľou. Od toho času však týždeň
začína pondelkom a končí nedeľou. Podľa názoru vydavateľov bol v dovtedajších kalendároch
rozvrh týždňov mylný. Týždeň totiž začína pracovným dňom a oddychovým dňom, nedeľou
končí. Nový harmonogram vstúpil do platnosti
1. januára 1938.

Na základe článkov z týždenníkov Gömör (1937) a Magyar Élet (1941) spracoval Vladimír Cirbus
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Petíciou chcú zachrániť prírodné
dedičstvo CHKO Cerová vrchovina

V

piatok 11. decembra predstavili členovia petičného výboru
na Mestskom úrade vo Fiľakove
svoj zámer na ochranu prírodného dedičstva nachádzajúceho sa
na území UNESCO geoparku Novohrad-Nógrád a CHKO Cerová
vrchovina. Unikátne Belinské skaly
podľa petície ohrozuje banská činnosť.
Spojili svoje sily na záchranu
významnej lokality na území nášho geoparku. Odborníci i zástupcovia samospráv rozbehli petíciu,
v ktorej vyzývajú na zastavenie
banskej činnosti na chránenom
území Cerovej vrchoviny. Iniciátorom je entomológ Attila Balázs,
ďalšími členmi sú dokumentarista
Szilárd Drexler, geológ Ľudovít
Gaál, starosta Belinej Zoltán Marcinkó a primátor Fiľakova Attila
Agócs, ktorý je zároveň predsedom
slovenskej časti geoparku. „Nedávno sme sa dozvedeli, že kameňolom v
Čamovciach sa firma PK Metrostav
Žilina chystá rozširovať. Podali žiadosť na rozšírenie bane a zvýšenie jej
kapacity zo súčasných 98-tisíc až na
190-tisíc ton ročne od roku 2022. Tým
by sa dobývací priestor neprijateľne
priblížil k prírodnej pamiatke Belinské skaly,“ priblížil Agócs dôvody
zorganizovania petície.
Ako objasnil geológ Gaál, Belinské skaly sú unikátnou lokalitou,
preto je nevyhnutné ich chrániť.
„Sú tu viditeľné okrajové časti lávového
prúdu, hlavne bazaltové stĺpy, ktoré
sa odlučujú od masívu a pomaly sa
zosúvajú dolu svahom. Vznikajú tým
vzácne útvary, napríklad skalné mesto
v počiatočnom štádiu. Nachádzajú sa

tu aj Belinská jaskyňa, dračie zuby,
rôzne mikroformy zvetrávania reliéfu
a ďalšie vzácnosti. Seizmické otrasy,
ktoré sa dajú očakávať po rozšírení
ťažby, ohrozia stĺpovitú i doskovitú
odlučnosť čadiča a celkovú existenciu
tohto miesta.“
Jeho slová doplnil entomológ
Balázs s tým, že v danej lokalite sa
nachádzajú aj jedinečné živočíšne
druhy. „Nachádzajú sa tu vzácne
druhy celoslovenského významu. Nie
je to dôležité len z prírodovedeckého
hľadiska, ale aj z hľadiska rozvoja
regiónu. Odborné štúdie potvrdzujú,
že ak sa nám podarí zvýšiť druhovú
diverzitu živočíchov čo i len o jedno
percento, tak tým zvýšime cestovný
ruch o jednu desatinu percenta. Preto
je ekonomika založená na prírodnom
turizme životaschopná a rentabilná,
keďže pri nej nedochádza k vyčerpaniu zdrojov,“ ozrejmil so slovami, že
v 21. storočí už baníctvo nepatrí do
chránených oblastí.
Primátor Agócs doplnil, že petičný výbor nie je za úplný zákaz banskej činnosti v regióne. „Existuje
u nás mnoho lomov, ktoré sú v súčasnosti nevyužívané alebo využívané len
minimálne, napríklad v Konrádovciach, Veľkých Dravciach, Husinej či
Bulharoch. Tá istá surovina sa dá ťažiť
bez problémov o niekoľko kilometrov
ďalej, mimo územia CHKO Cerová
vrchovina. Nevidíme preto dôvod, aby
sa takto ničilo naše prírodné dedičstvo,“ uzavrel.
Petíciu môžu záujemcovia podpísať na obecných a mestských
úradoch regiónu, alebo online na
www.peticie.com.

Sčítanie obyvateľov prvýkrát elektronicky

P

rojekt Sčítanie obyvateľov
domov a bytov 2021 (SODB
2021) sa začal svojou prvou
fázou v júni 2020 sčítaním domov
a bytov. Sčítanie domov a bytov
trvá do 12. 2. 2021 a plynule naň
nadväzuje sčítanie obyvateľov v trvaní od 15. 2. 2021 do 31. 3. 2021.
Sčítanie obyvateľov, domov a bytov
prvýkrát vo svojej viac ako storočnej histórii bude plne elektronické.
Sčítavať sa obyvatelia budú z pohodlia domova a vyplnenie elektronického formuláru nezaberie viac
ako 10 minút. Obyvateľ sa sčíta sám
alebo s pomocou blízkej osoby kedykoľvek a na akomkoľvek mieste
s využitím počítača, tabletu alebo
mobilu s pripojením na internet.
Sčítací formulár nájde na webovej
stránke www.scitanie.sk. Sčítať sa
môže aj cez mobilnú aplikáciu, ktorá bude dostupná pre operačné systémy Android a iOS. Samosčítanie
je pre obyvateľov rýchly a jednoduchý spôsob na vyplnenie sčítacieho
formulára, bez narušenia súkromia.
Všetky údaje, ktoré obyvateľ uvedie v sčítacom formulári, sa musia
vzťahovať k rozhodujúcemu okamihu sčítania, ktorým je polnoc zo
štvrtka 31. decembra 2020 na piatok 1. januára 2021. Sčítať neplnoleté osoby, teda deti, je povinný rodič,
respektíve zákonný zástupca. Oby-

vatelia, ktorí nie sú schopní sčítať
sa sami z dôvodu nedostupnosti
technických
zariadení
alebo
chýbajúcemu internetu, môžu
využiť služby 2 kontaktných
miest (mestský úrad, komunitné
centrum) počas prevádzkových hodín kontaktného miesta alebo mobilných asistentov sčítania.
V prípade využitia služieb mobilného asistenta, ktorý navštívi občana v jeho domácnosti, je potrebné,
aby obyvateľ svoju požiadavku
nahlásil v období od 15.2.2021 do
28.2.2021 do call centra Štatistického úradu SR (číslo zverejní ŠÚ SR)
alebo kontaktnej osobe mesta Fiľakovo, a to Andrei Mágyelovej na telefónnom čísle 0918 582 267 alebo
047/4381001. Občan nahlasuje svoje údaje: meno, priezvisko, bydlisko
(ulica, súpisné číslo, orientačné číslo, číslo bytu), telefónne číslo občana, poznámku pre kontaktnú osobu,
poznámku pre asistenta. Mobilný
asistent sčítania navštívi obyvateľa
v dohodnutý čas a sčítanie vykoná
pomocou tabletu.
Vzhľadom na meniacu sa epidemiologickú situáciu odporúčame
sledovať aktuálny vývoj a pokyny ohľadne sčítania na stránkach
www.scitanie.sk alebo na www.filakovo.sk.

kmk, MsÚ

Kontaktné miesta:

Klaudia Mikuš Kovácsová

• Mestský úrad, Radničná 25
stránkové hodiny: Po-Št: 8:00-11:00, 13:00-16:00; Pi: 8:00-11:00
kontakt: 0918 564 807, 0905 715 679; andrea.tothova@filakovo.sk,
klara.szakoova@filakovo.sk
• Komunitné centrum - kanc. soc. pracovníka, Biskupická 49B
stránkové hodiny: Po-Št: 8:00-11:00, 13:00-15:00
Pi: 8:00-11:00, 13:00-15:00
kontakt: 0905 610 956; pavel.botos@filakovo.sk

Dotácie z rozpočtu mesta za rok 2021

Dotácie z rozpočtu mesta v kompetencii mestského zastupiteľstva:

P

očas decembrového zasadnutia mestského zastupiteľstva schvaľovali
poslanci pre občianske združenia dotácie z rozpočtu mesta nad 700
eur. Dotácie s hodnotou nižšou ako 700 eur už predtým, v rámci svojich
kompetencií, schválila mestská rada. O dotácie do výšky 350 eur, ktoré sú
v kompetencii primátora, nepožiadal ani v tomto roku nikto.

• OZ MADOM 1500 €
• ZO Csemadok vo Fiľakove 2100 €
• OZ e-Talentum 1000 €
• MO Jednoty dôchodcov vo Fiľakove 1200 €
• OZ Iuvenis Neogradiensis 2050 €
• OZ MINORITA ZA VŠETKÝCH 500 €
• OZ FTC Fiľakovo 105 000 €

Dotácie z rozpočtu mesta v kompetencii mestskej rady:
• OZ Fiľakovskí vlci - Füleki Farkasok 700 €
• OZ Mladý umelec 550 €
Kultúrne súbory pôsobiace s podporou mesta Fiľakovo
• OZ JK I - HORSES 300 €
• Melódia - ženský spevácky zbor Fiľakovo
• OZ Slnienko 700 €
• Pro Kultúra - mužský spevácky zbor Fiľakovo
• Szlovákiai Magyar Cserkészszövetség - Zväz skautov maďarskej národ- • Amatérske divadlo Zsákszínház
nosti, 47. zbor Koháry István 500 €
• Folklórny súbor Jánošík
• OZ IN-NOVA 600 €
• Folklórny súbor Rakonca a DFS Rakonca
• Kultfeszt OZ 500 €
• Ľudová hudba File Banda
• KULTIKON OZ 300 €

kmk
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Fotoobjektívom: Novinky v roku 2020
Hoci bol rok 2020 poznačený pandémiou a jej ekonomickými následkami, v živote nášho mesta sa
predsa podarilo docieliť viacero pokrokov. Ukončilo sa viacero roky trvajúcich projektov, investovalo sa do kultúry, športu, infraštruktúry i voľnočasových aktivít. Na drvivú väčšinu investícií sa
mestu podarilo získať dotácie.
text a foto - kmk

Február: Odovzdanie MŠ Daxnerova
Vo štvrtok 20. februára odovzdalo mesto deťom zrekonštruovanú budovu škôlky na Daxnerovej ulici. Škôlku obnovovali v troch fázach od roku 2016.

Júl: Trhová ulica
Donedávna slúžila na pravidelné usporadúvanie trhov pod
holým nebom, po vybudovaní krytej mestskej tržnice ostala
nevyužívaná. Trhovú ulicu preto mesto sprejazdnilo v jenom
smere pre autá a pribudli aj nové parkovacie miesta.

Január: Multifunkčné ihrisko
V utorok 21. januára oﬁciálne odovzdali do užívania
multifunkčné ihrisko za gymnáziom, ktoré odvtedy
môžu využívať gymnazisti, futbalisti FTC i široká
verejnosť.
Foto - MsÚ

August: Odovzdanie podhradia
Najväčší projekt mesta za posledné desaťročia, revitalizácia podhradia za takmer milión eur, ukončila
samospráva oﬁciálnym odovzdaním v auguste. Pribudlo parkovisko, toalety, obnovila sa bašta mestského
opevnenia, vínny domček, zastrešila sa delová bašta a mnoho ďalšieho. Projekt znamenal veľký skok v
obnove národnej kultúrnej pamiatky.

Október: Cyklochodník
V októbri sa naplno rozbehli stavebné práce aj pri železničnej stanici. Mesto vybudovalo prvú časť cyklochodníka, ktorý v závere prepojí stanicu s priemyselnou zónou.

Október-november: Cesty a parkovisko
Hoci sa kvôli koronakríze zoškrtal rozpočet na asfaltovanie, počas októbra mesto
napriek tomu opravilo Švermovu a Jilemnického ulicu, komplexne zrekonštruovala
Hviezdoslavovu ulicu i úsek dovtedy prašnej cesty pred areálom VPS. Vybudovali sa
tu tiež nové parkovacie miesta.
Foto - VPS

Parkovisko na Farskej lúke.

November: Rekonštrukcia na MsÚ
Na konci roka samospráva stihla zrealizovať aj tretiu fázu rekonštrukcie sociálnych
zariadení na mestskom úrade. Vďaka dotácii z ministerstva ﬁnancií obnovili toalety
i prepájaciu chodbu pri spoločnom stavebnom úrade.
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Verejnoprospešné služby náročný rok ustáli

P

andémia poznačila aj život Verejnoprospeš- zamestnanci vykonávali prípravu odberných miest i
ných služieb mesta (VPS), ktorým okrem dezinfekciu počas testovania,“ vymenoval riaditeľ.
štandardným povinností pribudli ďalšie. Museli Rovnako ako samospráva, aj VPS muselo kvôli
náročnej ekonomickej situácii spôsobenej kosa popasovať aj s následkami covidu-19.
Portfólio činností VPS bolo už pred pandé- ronakrízou pristúpiť k úsporným opatreniam.
miou široké. Ako informoval riaditeľ VPS Ti- „Prijali sme ich už počas prvej vlny, nakoľko sme
bor Tóth, patria medzi ne nakladanie so zme- nemohli predvídať ekonomické následky pandémie.
sovým komunálnym odpadom a separovanými Znížili sme stav stavebnej čaty a odsunuli sme aj
zložkami odpadu, prevádzka kompostoviska, čerpanie naplánovaných kapitálových výdavkov,“
inertnej skládky, správa mestského parku, trž- ozrejmil. Napriek tomu stavebná čata nezanice, cintorína a športového areálu, údržba ve- háľala a aj počas náročného roku zrealizovala
rejného osvetlenia a mestského rozhlasu, opra- viaceré práce. „V areáli FTC sme prerobili zasava a údržba miestnych komunikácií, verejných dačku, kancelárie i toalety, v ktorých sme vymenili
priestranstiev a priľahlej zelene. „V tomto roku obklady, dlažby, sanitnú inštaláciu, elektroinštaláciu
sme okrem toho vykonávali dezinfekciu verejných a vymaľovali sme steny. Na mestskej tržnici sme vypriestranstiev a mobiliáru - smetných košov, lavíc, tvorili skladovací priestor pre odpadové nádoby, pozábradlí, detských ihrísk, kde sme maximálne využí- stavili sme chodník v hradnom areáli, opravili strevali nové zametacie vozidlo s polievacou nadstavbou. chu prevádzkovej budovy na cintoríne, osadili sme
Pracovníčky záhradkárstva sa tiež aktívne podieľali lavice a smetné koše na verejných priestranstvách.
na šití rúšok v celkovom počte 600 kusov, ktoré boli Na konci roka sme zrealizovali výstavbu parkoviska
využité pre potreby zamestnancov VPS, ako aj pre na Farskej lúke a komplexne sme zrekonštruovali
fiľakovských seniorov. Počas celoplošného testovania chodbu a toalety na mestskom úrade,“ dodal.

V roku 2020 hospodárila organizácia s príspevkom od mesta vo výške 850-tisíc eur, ďalšie prostriedky získali cez in-house zákazky v sume
47-tisíc eur. „Aktuálne zamestnávame 48 ľudí, ale
aj v roku 2020 sme využili rôzne dotácie na podporu
zamestnanosti. Vďaka tomu sa nám podarilo zamestnať 6 ľudí cez projekt Cesta na trh práce a ďalších 8
ľudí cez projekt Praxou k zamestnaniu.“
Ako ďalej ozrejmil, v roku 2021 chcú vo VPS naďalej pokračovať v obnovovaní vozového parku
a vybudovať novú mostovú váhu na zbernom
dvore. „Okrem toho budeme komplexne rekonštruovať chodníky v starej časti cintorína, budeme pokračovať v opravách ďalších úsekov chodníkov, a to
na Hlavnej ulici a na Farskej lúke. Plánujeme tiež
rozšíriť kvetinové záhony v meste a v parku,“ doplnil s tým, že ich čaká aj náročná úloha v oblasti
odpadového hospodárstva. „Budeme zavádzať
systém triedeného zberu biologického rozložiteľného
kuchynského odpadu, s čím budeme mať veľa práce.
Mojím najväčším želaním na tento rok je však hlavne pevné zdravie pre nás všetkých, aby sme vedeli
naše plány naplniť na sto percent,“ uzavrel.

Klaudia Mikuš Kovácsová

Ťažký rok v živote seniorov je za nami

R

ok 2020 poznamenal aktivity v každej spoločenskej aj ekonomickej oblasti života, zásadne zasiahol aj do fungovania
dôchodcovských organizácií a životov ich
členov.
Január roka 2020 nenaznačoval, aké obmedzenia, izolácie a prekážky v organizovaní tradičných spoločenských aktivít nás počas roka budú
čakať, preto sa komunitný život fiľakovských
seniorov rozbehol naplno. Prebiehali stretnutia
a posedenia v Klube dôchodcov (KD), plánovali
sa výlety, kultúrne podujatia a rekreačné pobyty.
Spoločenský život KD nabral v rokoch 20182019 parádne tempo a kvalitu, takže na začiatku roka 2020 už mali zapísaných vyše 200 aktívnych členov. Na klubových popoludniach sa
ich občas zišlo aj 30 aby spolu strávili príjemné
debatné krúžky, tvorivé aktivity a malé oslavy
sviatkov svojich vrstovníkov. Naplánované týždňové rekreácie v kúpeľných mestách (Bojnice,
Dudince, Piešťany) sa rozbehli dvomi turnusmi
a všetci členovia sa už tešili na prvé väčšie podujatie v roku – oslavy MDŽ, ktoré sa vedenie
KD rozhodlo spojiť s oslavami organizovanými
MsO JDS vo Fiľakove. V polovici marca však
všetky plány a aktivity v dôsledku vypuknutia
pandémie covidu-19 nútene ustali a priestory
KD sa na pár mesiacov zatvorili. Po uvoľnení
v júni a počas leta sa, so zvýšenou opatrnosťou,
podarilo čiastočne obnoviť komunitné posedenia a zorganizovali sa menšie výlety za kúpaním,
návšteva operety v ŠO v Banskej Bystrici, mimoriadne úspešný týždňový pobyt v Tatrách s výletom do Pienin, ako aj menšie skupinové pobyty
v Dudinciach a v Piešťanoch. V septembri sa
však prísne obmedzenia opäť vrátili a posledné
tri mesiace roka boli poznačené nútenou úplnou
izoláciou. S prísnymi opatreniami pozdravili

členky výboru KD svojich jubilantov a tridsiatke
oslávencov doručili hodnotnejšie darčeky (ako
odškodnenie za zrušenie akcie) priamo na ich
domáce adresy. Smutné bolo pre nich aj obdobie
adventu, nielenže sa nemohli stretávať, nesmelo
sa zorganizovať ani obľúbené Mikulášske posedenie a v tejto izolovanej atmosfére sa začal pre
nich aj nový rok 2021. Nariadený núdzový stav
a zákaz vychádzania ešte stále nedovoľuje obnoviť komunitný život seniorov a tak je KD naďalej
do odvolania zatvorený.
Podobne sa situácia s pandémiou podpísala
aj na realizovaní plánovaných akcií vo fiľakovskej Mestskej organizácii Jednoty dôchodcov
(MsO JDS), ktorá má aj v tomto náročnom
období viac ako 650 členov. Úvod roka 2020
bol normálny, výbor MsO rozplánoval svoje
služby, zadal úlohy svojim členom na príprave
marcových osláv sviatku žien a začal s výberom
členských poplatkov a zapisovaním záujemcov
o rekreačné pobyty so štátnou dotáciou. Februárové stretnutie výboru sa však nieslo vo veľmi
smútočnej atmosfére. Namiesto prípravy osláv
25. výročia založenia mestskej organizácie sa
členovia jednoty boli rozlúčiť s jedným zo zakladateľov, dlhoročným predsedom a posledné
dva roky čestným predsedom MsO JDS vo Fiľakove Milanom Chytilom, ktorý zomrel 6. februára 2020 vo veku 82 rokov. Táto smutná udalosť sprevádzala aj úvod tradičnej a očakávanej
spoločenskej akcie. Oslavy MDŽ sa podarilo aj
v spolupráci s KD zorganizovať v hodine dvanástej. Vďaka tomu sa 7. marca vrátil kultúrny
život do vynovených priestorov MsKS a záujem o akciu bol mimoriadne veľký, posledných
záujemcov sme z kapacitných dôvodov museli
odmietnuť. Spolu s hosťami a účinkujúcimi deťmi sa podujatia zúčastnilo vyše 200 účastníkov

Oslavy seniorom chýbali. Foto - ic

a počas neho ešte nikto z nich netušil, že to bude
v celom roku jediné veľké podujatie. Následne
boli pozastavené všetky aktivity a služby, nekonali sa oslavy výročia (marec 2020), Stretnutie pri prvomájovom guláši, výlety cez letné
mesiace, ale ani októbrové Stretnutie generácií,
Mikulášsky večierok, či koncoročné zasadnutie
mestskej rady JDS.
Jubilanti, ktorých bolo celkom 89, napokon
dostali svoje darčeky s pozdravom prostredníctvom uličných dôverníkov a stretnutia výboru
boli obmedzené na minimum. Z pridelených
poukazov na týždňové rekreácie sa viac ako
polovica vrátila kraju, pretože pre obmedzenia
v kúpeľných zariadeniach a opatrenia nariadené
vládou sa seniori nemohli a ani neodvážili týchto
rekreácií zúčastniť. Hoci situácia na konci minulého a tiež úvodom tohto roka nie je o nič ružovejšia, členovia výboru neustále sledujú aktuálnu
situáciu vývoja pandémie a po zrušení opatrení
naplno rozbehnú plánovanie a realizáciu svojich
tradičných podujatí.
V závere ešte cítime potrebu spomenúť najsmutnejší úvod roka v celej histórii našej organizácie, keď
nás v novoročný deň zastihla smutná správa o úmrtí
člena výboru MsO JDS, vždy aktívneho, ochotného
a usmiateho Lajosa Mokánya, ktorý nám všetkým
bude veľmi chýbať. Česť jeho pamiatke!

Iveta Ciferová, tajomníčka MsO JDS
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Vlaňajšok v Hradnom múzeu poznačila pandémia

Z

ačiatkom roka býva už ustáleným zvykom
vyhodnotiť prácu odvedenú za predchádzajúci rok. Dá sa povedať, že rok 2020 bol v živote
Hradného múzea pomerne netradičný. Je známe,
že naša organizácia sa aktívne podieľa na kultúrnom živote mesta organizovaním rôznych podujatí. Celý rok bol v živote inštitúcie poznačený
protiepidemiologickými opatreniami vlády SR,
ktoré mali za následok zatvorenie Mestského
múzea, Mestskej knižnice a Novohradského turisticko-informačného centra pre verejnosť, prípadne obmedzenie ich prevádzky. Z uvedeného
dôvodu sa v máji neuskutočnilo podujatie „Noc
múzeí a galérií“, akcia „Deň detí na fiľakovskom
hrade” a v júni naše tradičné podujatie „Fiľakovské hradné hry“. Zo strany pracovníkov inštitúcie bola snaha zorganizovať toto obľúbené
podujatie v septembri, no sprísnené opatrenia
to neumožnili. Finančné prostriedky poskytnuté na toto podujatie z Fondu na podporu kultúry
národnostných menšín sa preto museli vrátiť.
Život v organizácii sa však nezastavil. V Mestskom múzeu sa uskutočnili vernisáže dvoch
krátkodobých výstav (jedna hneď na začiatku
roka, druhá v auguste), a ďalšia výstava bola nainštalovaná, ale vernisáž sa nekonala. Pracovníci
múzea sa okrem iného zaoberali vedením odbornej evidencie zbierkových predmetov v systéme ESEZ 4G, ktorý slúži na správu týchto
predmetov. Súčasťou odbornej práce je aj účasť
na konferenciách. V decembri sa jeden z našich
kolegov zúčastnil ako prednášateľ na medzinárodnej konferencii o využiteľnosti, hospodárení
a udržateľnosti hradov, ktorá sa konala online
formou. Mestská knižnica pripravila pre svojich
čitateľov jednu prednášku a 4 besedy s literárnymi autormi. Od mája, počas zatvorenia knižnice
zahájili jej pracovníci za pomoci ostatných kolegov revíziu knižničného fondu, ktorá bola ukončená v decembri 2020. Výsledkom revízie je, že
knižničný fond Mestskej knižnice obsahuje 41
957 kusov kníh a iných dokumentov, ktoré sú
k dispozícii jej čitateľom. Obnova knižničného
fondu sa realizuje z vlastných prostriedkov inštitúcie, ale aj z dotácií Fondu na podporu umenia
(FPU) a z projektov nadácie „Márai program“. V
roku 2020 bol ukončený projekt na akvizíciu
knižničného fondu z FPU z roku 2019, a zároveň sa získali z tohto fondu ďalšie finančné prostriedky na nákup kníh vo výške 3000,00 Eur na
rok 2020. Pracovníčky Novohradského turisticko-informačného centra (NTIC) sa zúčastnili
na medzinárodnom veľtrhu cestovného ruchu
Utazás v Budapešti, ktorý sa tentokrát konal v
dňoch 27. februára až 1. marca, a v spolupráci so
zástupcami Oblastnej organizácie CR Turistický Novohrad a Podpoľanie prezentovali región,
v rámci toho naše mesto a jeho okolie. Okrem
toho zamestnankyne NTIC vypracovali textovú
časť výstavných panelov prezentujúcich okolité
hrady a zámky v dvoch jazykových mutáciách,
venovali sa prekladu textov informačných panelov o historických remeslách a vyhotoveniu

Zdroj foto - HMF

informačných tabúľ o archeologických výskumoch na fiľakovskom hrade. Tieto informačné
panely sú súčasťou nových stálych expozícií a sú
umiestnené v zastrešenej delovej bašte, v obnovenom remeselnom domčeku a na vytvorenom
archeochodníku. Hradné múzeum pokračovalo
v rozbehnutej spolupráci s inými inštitúciami.
V rámci spolupráce s oblastnou organizáciou
cestovného ruchu naďalej platil zľavový program
medzi hradmi Fiľakovo a Šomoška, a v spolupráci s rehoľou františkánov si návštevníci mohli
so vstupenkami zakúpenými na našom hrade
prezrieť aj stálu expozíciu v priestoroch kláštora.
Fiľakovský hrad sa teší čoraz väčšej pozornosti tak zo strany odborníkov, ako aj domácich
a zahraničných turistov. Vzhľadom na prebiehajúce rozsiahle rekonštrukčné práce, ktoré boli
dokončené až koncom júna 2020, hrad otvoril
svoje brány pre verejnosť až 1. júla. Za pomerne krátku sezónu (od 1.7. do 30.11.) navštívilo
hrad 12 329 turistov, pričom z tohto počtu bolo
10 689 platiacich. Pre porovnanie – v roku
2019 navštívilo hrad od marca do konca sezóny
32 208 návštevníkov.
Rozsiahla obnova hradu v realizácii mestskej
samosprávy sa začala ešte v roku 2019 a bola
dokončená v júni 2020. V rámci týchto rekonštrukčných prác sa dokončila výmena strešnej
krytiny na Bebekovej veži, zastrešila sa delová
bašta na nádvorí dolného hradu a zrekonštruovala sa prístupová cesta na hrad. V mesiaci
júl prebiehali na nádvorí stredného hradu ďalšie práce zamerané na revitalizáciu hradného
areálu. Z projektu podaného do dotačného
systému MK SR – „Obnovme si svoj dom“ náš
zriaďovateľ uskutočnil stavebné zásahy, ktorými
sa zakonzervovali zachované, a čiastočne zrekonštruovali zaniknuté murivá v kazematách
stredného hradu, vykonalo sa vyspádovanie
a zatrávnenie terénu. Pre návštevníkov sa oceľovým schodiskom sprístupnila kazemata č. 1.
Súbežne so stavebnými úpravami na strednom
hrade sa tiež riešil aj závažný problém spojený
s dlhodobým vlhnutím hradných múrov. Hradné múzeum zrealizovalo z finančných prostriedkov poskytnutých Úradom Banskobystrického

samosprávneho kraja vybudovanie drenáže na
odvod dažďovej vody, pomocou ktorej sa voda
odvádza do dolného hradu, mimo hradných
múrov. Tieto práce boli dokončené až v októbri
2020. Na uvedených miestach prebiehal pod
dohľadom múzea archeologický výskum, ktorý
priniesol nové informácie ohľadom histórie hradu. Výsledky výskumu budú publikované v odborných periodikách a získané archeologické
nálezy budú po zakonzervovaní prezentované
v rámci dočasnej výstavy v roku 2021. Okrem
výskumu na hrade vykonalo múzeum aj ďalší
rozsiahly archeologický výskum v areáli kostola
v Holiši. Začiatkom roka, vo februári, sa čitatelia
mohli tešiť na predstavenie štvrtej časti zo série
odborných publikácií s názvom Discussiones
Filekienses, ktorá vyšla pod názvom „Obklopený večným ohňom – Vojenské dejiny fiľakovského pohraničného hradu za hlavného kapitána
Štefana Koháryho II. (1667-1682)“.
Inštitúcia sa snaží neustále modernizovať
a obnovovať zverené budovy, a tieto investície financuje väčšinou z vlastného rozpočtu.
V tomto roku to bola oprava oplotenia medzi
budovami Mestskej knižnice a Orange, ktoré
bolo v dezolátnom stave a hrozilo jeho zrútenie,
ďalej vyhotovenie železnej brány vo dvore NTIC,
tiež menšie práce, ako napr. natretie drevenej
brány a zábradlia vo dvore NTIC a na opornom
múre, či výmena poškodenej dlažby na gánku
budovy NTIC.
A čo nás čaká v roku 2021? Tretia vlna pandémie? V tejto situácii to nikto nevie predpovedať.
S optimizmom plánujeme otvorenie turistickej
sezóny na hrade 15. marca, a pripravujeme bohatý program so zaujímavými výstavami tak na
hrade, ako aj v Mestskom múzeu. V tomto roku
oslavuje fiľakovské múzeum 70 rokov svojho
vzniku, a to jubilejnou výstavou s názvom „70.
výročie založenia fiľakovského múzea”, ktorá
predstaví históriu múzejníctva v našom meste.
Hradné múzeum začína nový rok plný elánu
a plánov, a v tomto duchu želáme každému
úspešný rok!

Valéria Budaiová, HMF
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Komunitné centrum slúži núdznym aj v našom meste

V

o Fiľakove žije početná integrovaná rómska
komunita. Pracovníci komunitného centra
podporujú v prvom rade túto komunitu. Ich
hlavným cieľom je pomáhať deťom zo sociálne
slabého prostredia v predškolskej príprave a
učení, dospelým zas v procesoch integrácie.
Komunitné centrum vo Fiľakove funguje od
roku 2015. Zo začiatku sídlilo na hornom poschodí budovy Mestského kultúrneho strediska,
dnes sídli v budove nachádzajúcej sa na štadióne
FTC. Hoc je pohyb troch zamestnancov kvôli
aktuálnej situácii s pandémiou obmedzený, určité úlohy si vyžadujú ešte viac práce, ako v predchádzajúcom období. Okrem doterajších povinností sa ujali aj pomoci pri online vzdelávaní. To
si na svoje plecia vzal predovšetkým František
Varga, ktorý v komunitnom centre pracuje od 1.
októbra 2020. Predtým, počas štyroch rokov pomáhal ako dobrovoľník, kedy sa venoval hlavne
starostlivosti o talenty.
„Najviac študentom pomáham pri učení. V školách
dostávajú pracovné listy s úlohami, ktoré s nimi spoločne riešime, ale pripravujem im aj osobitné úlohy.
Náramne ma, v pozitívnom zmysle slova, prekvapili. Myslel som si, že online vyučovanie nebudú mať
v láske, ale veľmi sa im páči. Ba čo viac, pýtajú si aj
úlohy navyše,“ zasvätil nás Feri.
V komunitnom centre pomáhajú v učení v
prvom rade žiakom, ktorí doma nemajú počítač,
ale radi vidia aj tých, ktorí si chcú zlepšiť svoje výsledky. Žiačka piatej triedy, Valika Parádi
nám prezradila, že najviac precvičujú písanie a
čítanie, ale dostávajú aj hravé úlohy. Po učení sa
môže začať hra. Pracovníci centra pre deti pripravujú kreatívne činnosti, rozvíjajúce zručnosť.

Vyrobili napríklad vianočného škriatka z ponožiek, alebo barančeka z umelohmotného pohára
a chumáčov vaty.
Pracovníci centra sa zaoberajú aj prijímaním
stránok. Majú takmer tisíc stálych klientov, ktorým poskytujú sociálne a pracovné poradenstvo,
pomáhajú im vo vyplňovaní úradných dokumentov, pri písaní žiadostí, s deťmi sa zaoberajú
v rámci poobedňajších krúžkov rôznych zameraní. Väčšine ľudí odkázaných na pomoc robí
najväčšie ťažkosti neznalosť slovenského jazyka.
„Spomenuté služby z 90 % využívajú sociálne slabé
rodiny, keďže majú pri vybavovaní úradných záležitostí problém so znalosťou slovenského jazyka.
Prvoradým cieľom nášho centra, fungujúceho vďaka projektom, je zabezpečiť zmysluplné voľnočasové
aktivity pre rómsku mládež. Podporujeme aj to, aby
v čo najväčšom počte dokončili základnú školu a
študovali ďalej nejakú profesiu, a takto motivovali
ďalších členov svojej komunity“, vyjadrila sa Erika
Vass, odborný garant centra.
Pracujúci v sociálnej sfére plnia určitý druh
služby, veď je na ich pomoc odkázaných z roka
na rok viac ľudí. Podľa slov pracovníčky centra,
Veroniky Svetovej, cieľom sociálneho pracovníka je, aby ho potrebovalo stále menej klientov,
opak je však pravdou. Každým rokom majú
klientov viac a viac. „Robíme všetko, čo je v našich
silách, ale cestu, na ktorej chce klient kráčať si vyberá sám. My ponúkame pomoc, ukážeme mu lepší
smer, ale rozhodnutie je vždy na ňom, či sa touto cestou vyberie, alebo nie“, vysvetľuje.
V roku 2020 pracovníci vykonávali svoju činnosť na základe mesačného plánu práce, ktorý
bol prispôsobený potrebám miestnej komunity.

Vianoce v Nezábudke

plné autá pozbieraných vianočných darčekov
od rôznych ľudí dobrej vôle pre našich klientov.
Škatuľu darčekov pre starkých pripravili aj žiaci
zo slovenskej Základnej školy na Farskej lúke.
Všetky „zásielky“ sme vydezinfikovali a uložili
v spoločenskej miestnosti, ktorá praskala vo švíkoch. Nasledovalo rozdeľovanie a odovzdávanie
tým, ktorým boli darčeky určené. Na túto úlohu sa podujali hlavná sestra a riaditeľka. Okrem
obyvateľov domova dôchodcov sa darčeky ušli aj
klientom opatrovateľskej služby a jedálne. Všetci boli prekvapení, tešili sa ako malé deti a my
s nimi. Odozvou boli telefonáty a poďakovania,
ktoré chceme touto cestou tlmočiť tým, ktorí venovali čas, energiu, vlastné autá a priestory pre
potešenie a radosť iných. Dojala nás snaha cudzích ľudí vynahradiť chýbajúcu blízkosť, potlačiť pocit samoty, dať najavo účasť a pochopenie
pre slabých a chorých. Patrí im všetkým srdečná
vďaka.
Zdroj foto - Nezábudka
A tak Vianoce 2020 boli v našom domove
napriek všetkým strastiam pokojné, štedré, lás- darčekov od neznámych ľudí.
Na prahu nového roka prajeme všetkým pevkyplné a požehnané. Starkí ich prežili podobne
ako doma. Vyzdobili sme celú budovu, pripravili né zdravie, potrebné šťastie, pozitívnu myseľ
sme im chutné jedlá, zabezpečili aj s pomocou a dostatok síl pri prekonávaní každodenných
sponzorov sladkosti a koláče a, samozrejme, prekážok.
odovzdali prekvapenia v podobe vianočných
Mária Veliká, riaditeľka Nezábudka, n.o.

C

elý predchádzajúci rok sa niesol v znamení boja s koronavírusom. Nič nebolo ako
po iné roky. Ak sme chceli chrániť zamestnancov i klientov, museli sme zaviesť prísne opatrenia. A to poznamenalo aj najkrajšie sviatky
roka. Osobne sa nedostavil ani Mikuláš – poslal
darčeky prostredníctvom našich zamestnancov. Počas decembra nás nepotešili deti zo škôl
a materských škôl s pripraveným vianočným
programom, rodina nemohla tráviť voľný čas
s našimi klientmi, nenavštívili nás členovia klubu dôchodcov so sladkosťami a na spoločnom
predvianočnom obede s klientmi nás bolo len
zopár.
Ale ľudská dobrota a spolupatričnosť s tými,
ktorí ostali nie vlastnou vinou v izolácii, sa
predsa nevytratili. Z iniciatívy zamestnancov
mestského úradu vo Fiľakove vznikol nápad
pripraviť vianočné darčeky pre klientov nášho
zariadenia. A pár dní pred Vianocami kolegovia
z mestského úradu priviezli dve autá plné krásne zabalených škatúľ, ktoré skrývali prekvapenia pre všetkých našich obyvateľov. Tradične sa
zachovali aj naše sympatizantky Lucia Belková
a Anka Jaloviarová, ktoré takisto priviezli dve

Na podporu prevencie sa ujali roznášania rúšok,
sociálne slabým rodinám doručovali aj mydlo.
Tieto činnosti v marci doplnili o informovanie
klientov v súvislosti so šírením koronavírusu.
Pracovníci Komunitného centra vo Fiľakove
organizujú aj kultúrne podujatia. Ich tradičným
podujatím je program Spoznajte nás! v rámci
Palóckych dní a Dní mesta Fiľakovo, kde dostávajú možnosť prezentovať sa miestne talenty.
V spojitosti s týmto programom organizujú aj
výtvarnú súťaž. Výber jej najkrajších diel máme
možnosť vidieť v budove komunitného centra.
Pod jeho vedením funguje aj tanečná skupina
Universal Dance Group, ktorá vyhrala v posledných rokoch mnoho ocenení. Posledne účinkovali a zveľaďovali dobré meno mesta Fiľakovo vo
finále známej talentovej šou.
V budove nachádzajúcej sa na fiľakovskom
štadióne majú pracovníci komunitného centra
okrem kancelárie a miestnosti na učenie a hranie aj priestor na uskladňovanie oblečenia. Oblečenie darované známymi, príbuznými a obyvateľmi mesta sa po triedení dostáva k tým, ktorí
to potrebujú. Vďaka Slovenskému Červenému
krížu môžu viackrát ročne podporiť najviac odkázané rodiny potravinovým balíčkom.
Z dôvodu sprísnenia opatrení proti šíreniu
koronavírusu funguje komunitné centrum v
obmedzenom režime, pracovníci však veria, že
zrušením opatrení sa všetko vráti do starých koľají a budú môcť pokračovať vo svojej práci, ktorou pomáhajú mnohým klientom.

Emese Agócs Szvorák
Preklad: dszl
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Život školy počas pandémie

Z

ákladná škola, Farská lúka
64/A, Fiľakovo vyniká svojím rodinným prístupom a moderným
technickým
vybavením. Máme interaktívne tabule
v každej triede, odbornej učebni
aj oddeleniach školského klubu
detí. Modernú a tvorivú cestu vzdelávania, zážitkové vyučovanie realizujeme aj v prípade dištančného
vzdelávania plnohodnotne - online
formou - v prípade žiakov 2.stupňa
od 26.10.2020. Okrem existujúcich
FB triednych skupín a portálu EduPage využívame na online hodiny
Skype. Realizujeme dištančné vzdelávanie pravidelne tak, aby sa čo
najviac približovalo bežnej školskej
výuke. Oceňujeme zodpovedný prístup, pochopenie a pomoc zo strany
rodičov, vďaka ktorým sa to darí
zvládať.
Naši žiaci sa napriek sťaženým
podmienkam mohli zapojiť aj tento
šk.rok do množstva pútavých aktivít, súťaží a projektov – Ovocný a
mliečny program, Biela pastelka,
Európsky deň jazykov, Záložka do
knihy spája školy, Literárny Lučenec, Slavistické pierko, Týždeň vedy
a techniky, Zelený svet a ďalšie.
Žiačka našej školy, Sabrinka Bencsíková, získala 2. miesto svojou
prácou “Môžeme byť hrdí” na celoslovenskej literárnej súťaži Slavistické pierko organizovanej Slavistickým ústavom Jána Stanislava SAV.
Hrdí sme aj na fakt, že sa nám darí
podporovať u žiakov záujem o vzdelanie. Naša žiačka Lenka Ivanová je
jednou zo 473 absolventov Detskej
univerzity Komenského 2020.
Žiaci 1.stupňa realizovali pokusy s
magnetmi, prostredníctvom maľby
skúmali tajuplný vesmír či vyrábali
z PET fliaš nápadité výrobky. Na
hodinách sa z nich stávajú šikovní
projektanti, architekti aj stavbári,

Radosť z úspechu

M

ilí rodičia, priatelia a kamaráti našej ZŠ na Školskej ulici! V mesiaci november sme sa zapojili do projektu „Gesto pre mesto“
o finančnú podporu v oblasti vzdelávania od Raiffeisen banky. Pod
názvom „Hrnčina nie je malina“
sa náš projekt v silnej konkurencii
uchádzal o podporu 1000 eur spolu
s ďalšími z okresu Lučenec. Posledný deň súťaže bol veľmi napínavý.
Nepretržitým hlasovaním sme však

Rubrika: Voľnočasové aktivity v okolí Fiľakova
Galamba – miesto pre oddych a rozjímanie

P
ale aj spoluautori tanečného videoklipu. Školská cvičná kuchynka poskytuje priestor na ich prvé cukrárske pokusy.
V predvianočnom období sa
naši mladší školáci rozhodli potešiť
klientov v zariadení sociálnych služieb Nezábudka vo Fiľakove drobnými darčekmi. Malé prekvapenie
pripravili aj predškolákom oboch
MŠ vo Fiľakove.
Veríme, že po zlepšení situácie
bude možný čo najrýchlejší návrat
do príjemného prostredia našej školy a pokračovanie nielen vo vyučovaní, ale i v realizácii záujmových
krúžkov, exkurzií, turisticko-poznávacích výletov, kultúrno-spoločenských a športových akcií. Našich
súčasných žiakov i budúcich prvákov čakajú vynovené učebne, relaxačná miestnosť, zrkadlová miestnosť, oddychový areál s altánkom
a pocitovým chodníkom. Starostlivosť o žiakov zabezpečuje skúsený
tím pedagogických a nepedagogických zamestnancov.
V súčasnosti prebieha vyučovanie
podľa aktuálnych usmernení. Ďakujeme žiakom a rodičom, že rešpektujú túto mimoriadnu situáciu
a vyslovujeme presvedčenie, že toto
neštandardné a náročné obdobie
môže prispieť k formovaniu kriticky mysliacich mladých ľudí, ktorí
nezostanú v živote pred prekážkou stáť, ale ju s odvahou preskočia.
Spolu to zvládneme!

obyt v prírode vrátane individuálneho športu v rámci
okresu patrí z pohľadu protipandemických opatrení medzi výnimky zo zákazu vychádzania. Aj z
tohto dôvodu prinášame čitateľom
ďalší tip na výlet v okolí Fiľakova.
Pútnické miesto Galamba nájdeme pri rovnomennej usadlosti,
ktorú obývali prisťahovalci z Podpoľania. Nachádza sa pri miestnej
časti Šikov, popri ceste spájajúcej
obce Ratka a Čakanovce. Prvou
stavbou bol dreveno-slamený
prístrešok pripomínajúci betlehem, a bol situovaný pri drevenom
detvianskom kríži pri poľnej ceste,
ktorá viedla k neďalekým domom
medzi kopcami Klinovka (354 m)
a Mravec (310 m). Neskôr tu bola
postavená pustovňa sv. Antona
Paduánskeho, kompletne vybavená kuchyňou, spoločenskou halou, pustovníckou izbou, zimnou
záhradou a sociálnym zariadením.
Objekt spravuje OZ Apeiron kaplnky Sedembolestnej, Galamba. V
areáli sa nachádza otvorená kaplnka Sedembolestnej Panny Márie,
ako aj krížová cesta, studňa, hojdačka, a od jari do jesene aj altánok
s lavičkou a stolom pre príjemné
posedenie. Je to malá oáza, v ktorej
každý môže nájsť pokoj v duši a
načerpať duchovnú silu. Ak sa v
budúcnosti rozhodnete toto miesto
navštíviť počas podujatí, pozvánky
a ďalšie informácie nájdete na webovej stránke www.galamba.sk.
Pre peších turistov a zdatnejších

Zuzana Snidová
úspešne zabojovali o 1. miesto so
ziskom 554 hlasov, vďaka ktorým
môžeme zakúpiť hrnčiarsky kruh
a keramickú hlinu. Naši žiaci si tak
budú môcť na hodinách výtvarnej
výchovy toto najstaršie remeslo
vyskúšať a spoznať krásu keramiky. Veríme, že budeme už čoskoro
môcť otvoriť remeselnú dielňu na
škole. Všetkým hlasujúcim touto
cestou veľmi pekne ďakujeme za
podporu!

Veronika Balážová,
Matej Baláž
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Galamba. Foto - zi

cyklistov je pútnické miesto dostupné z Fiľakova od Jánošíkovej
ulice, s pokračovaním cez Poľnú
ulicu a následne popri známej studničke s posedom, alebo z Nógrádiho ulice v Biskupiciach. 8 km
dlhá trasa s prevýšením 140 m po
kamenistej poľnej, neskôr trávnatej
ceste vedie po hrebeni s pekným
výhľadom na masív Belinskej hory,
a smeruje popod vysielač na kopci Maza (355 m) nad Radzovcami.
Za priaznivých poveternostných
podmienok je dobre vidieť reliéf
Slovenského rudohoria, ale dokonca aj Kráľovu Hoľu (1,946 m). Trasa
je v teréne vyznačená ako hnedá
cyklotrasa a záujemcu dovedie na
koniec obce Čakanovce, odkiaľ je
cieľ cesty už pomerne blízko. Cestným cyklistom a cykloturistom
sa odporúča tiež 8 km dlhá trasa
po asfaltovej ceste z Fiľakova cez
Ratku. Pre tých, ktorí sa rozhodnú
pre autobusovú dopravu, to bude
vzdialenosť 2.2 km pešou chôdzou
z obce Čakanovce, alebo 1.5 km z
Ratky, z autobusovej zastávky „osada”. Avšak v druhom prípade treba
počítať s tým, že cez víkend na tejto
trase autobusy nepremávajú.
Ďalšie body záujmu v okolí
Galamby sú: Prírodná pamiatka Čakanovský profil pri obci
Čakanovce (2.5 km), či Južná turistická magistrála dostupná po poľnej
ceste cez Šikov a Farkašovu studňu
(4.5 km). Túto trasu vám predstavíme v ďalšom vydaní zvestí.

Zoltán Illéš, NTIC
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Rok v kultúre fotoobjektívom

Koncerty klasickej hudby. Január: Pamätný deň holokaustu – Klavírny koncert Miroslava
Ráca. Február: Hudobné ročné obdobia – Zimný koncert klasickej hudby, Tünde Jakab
(ﬂauta) a Peter Valentovič (klavír). December: Vianočný koncert huslistu Bence Fazekaš.

Lesná hudba. Júl: Koncerty klasickej hudby na nástrojoch akordeón, klavír, gitara, violončelo a vystúpenie Mužského speváckeho zboru Pro Kultúra. Ľudové piesne od speváckej
skupiny Foncsik, ĽH File Banda a od speváčok DFS Jánošík. Sprievodné programy: populárno-vedecké prednášky, tvorivé dielne, hry pre deti, rozprávkar, bábkové divadlo.

Kolkári FTC v roku 2020

O

ddiel už dlhodobo patrí k špičke kolkárskeho športu na Slovensku, ako aj k
najúspešnejším športom v meste. V štyroch
družstvách má 32 aktívnych členov. Spolupracuje so školami a hrdí sa skvelými výsledkami.
Družstvo mužov hrá extraligovú súťaž, druhé
družstvo prvú ligu, dorast je dlhodobo účastníkom turnajov o majstra SR a priestor dostávajú
aj naši seniori v rámci krajskej súťaže.
V sezóne 2019/2020 - jarná časť obsadilo
„A“ družstvo v neúplnom ročníku druhú priečku,
odohrali 18 zápasov so ziskom 23 bodov. Za
družstvo pod vedením hrajúceho trénera Flachbarta L. nastupovali hráči Kojnok M., Flachbart
P., Šimon A., Szabó S., Gallo E., Kurtiniak D.,
Knapp G., Baláž A., Murín D.
„B“ družstvo odohralo 18 zápasov a nakoľko
obsadilo 10. priečku nepostúpilo do play off.
Dorastenecké družstvo pod vedením p. Mészárosa a Flachbarta L. ukončilo súťaž tesne
za medailovými stupňami na štvrtom mieste.
V zostave hrali Kluka R., Knapp D., Eremiaš D.,
Kovács P., Mihaliová B., Mihali D. a Luky P.
Po finálových turnajoch ostali v hľadáčiku reprezentačných trénerov hráči Kovács P., Kluka
R., Knapp D., Mihaliová B. Oddiel znovu do-

Literatúra, divadlo. Marec: Divadlo Józsefa Kármána: Múzeum hudobného
divadla (hudobný kabaret). Júl: Zorán Ardamica – prezentácia knihy ocenenej
Literárnym fondom.

Kultúrne dni. August: Spoznajte nás! – vystúpenia miestnych talentov a koncert
Igora Kmeťa. Palócky Folk Fest – miestne folklórne súbory, program Maďarského
štátneho folklórneho súboru pod názvom Oživené Podkarpatsko. Večerný koncert: Cimbaliband a Danics Dóra. Rodinné programy: Bábkové divadlo MeseFigurák, Divadlo Actores a chodúľové divadlo Vaga Banda. Ukončenie festivalu: Veľká
opereta Mágnás Miska.
Text a foto - MsKS

kázal aká je dôležitá práca s mládežou. Ešte sa
patrí spomenúť prvé miesto Robka Kluku a tretie miesto Damiana Knappa v turnaji mládeže.
Seniori „C“ družstva v zostave Pastoráková J,
Pastorák P., Kriston L., Esztergomi J., Bábelová
M. tiež už roky robia v krajskej súťaži dobré
meno mestu.
Kvôli pandémii koronavírusu sa 4.4.2020
ukončili všetky súťaže. Jedinou výnimkou bola
súťaž dorastencov, ktorú sa podarilo reštartovať
a dokončiť. Neodohrali sa majstrovstvá SR jednotlivcov, z ktorých sa zvykne oddiel vracať
s úspechmi. Tiež sa neuskutočnili ani Majstrovstvá sveta, kde mávame posledné roky tiež zastúpenie.
Sezóna 2020/2021
Jesenná časť sa rozbehla po uvoľnení opatrení v lete 5.9.2020. Družstvo ostalo pohromade,
jedine Gallo Erik požiadal o uvoľnenie do Podbrezovej, kde chcel okúsiť spoločnú Interligovú
súťaž s Českou republikou a medzinárodnú
atmosféru pohárových súťaží.
Súťaž trvala do 10.10.2020 keď bola znova
zastavená po piatich kolách pre pandémiu koronavírusu. Do tejto doby stálo naše „áčko“ na
druhom mieste so štyrmi víťazstvami a jednou
remízou. Obdiv u súperov si zaslúžili tréneri
Flachbart L. a Šimon A. nebojácnosťou pri zo-

stavovaní družstva a zaraďovaní dorastencov
do súbojov. Zapojiť mladých borcov do najvyššej súťaže sa im oplatilo, nádejní reprezentanti
Kluka R. a Knapp D. úspešne konkurovali svojím spoluhráčom Flachbartovi P., Kojnokovi M.,
Šimonovi A., Szabóovi S. Do kádra boli znovu
doplnení Kurtiniak D. a Čaba K. Tento dobrý
kolektív mal kráčať k ďalšiemu dobrému účinkovaniu v extralige.
„B“ družstvo malo za cieľ postúpiť do vyraďovacej fázy súťaže, žiaľ po piatom kole sa súťaž aj
tu prerušila.
Dorast tento rok už pomýšľa na zisk medaily,
možno aj najcennejšej. Káder ostal pokope, niektorí hráči nadobudli aj skúsenosti zo seniorských súťaží, pričom aj Mihaliová B. nastupuje
v prípade potreby v „B“ družstve FTC KO. Po
piatich kolách naše družstvo odohralo len tri zápasy (nepárny počet družstiev a jeden odložený
zápas ), je na druhej priečke. „Céčko“ odohralo
zatiaľ jeden turnaj a jeden zápas.
Kolkársky oddiel kvôli prerušeniu týchto
súťaží čaká na úspešný reštart, ale tiež chápe, že
situácia nie je ľahká. Preto sa oddiel chce poďakovať vedeniu mesta za podporu a zároveň praje
všetkým občanom mesta veľa zdravia a výdrže
v tejto zložitej dobe. Hodu Zdar!

Ladislav Flachbart
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