Na margo
uplynulých dní
Prvý

mesiac roka január
bol celkom bohatý na zaujímavé udalosti. Pokúsil som
sa ich zhrnúť do dvoch tém.

Mesto získalo ocenenie
informačná a marketingová spoločnosť, a.s. praS lovenská
videlne vykonáva analýzu územnej samosprávy Slovenska.

Analyzuje obdobie od výsledkov, s akými primátori a starostovia
mestá a obce prevzali, s výsledkami, ktoré dosiahli. Metodika vyberala mestá a obce s dobrou finančnou i majetkovou bonitou, t.j.
dobre hospodáriace, bonitné mestá a obce. Hodnotenie bolo vypracované na základe dát získaných od Ministerstva financií SR.
Ako z protokolu vyplýva, hodnotili 2926 miest a obcí a analýzou
prešlo 39,09 % hodnotených miest a obcí. Zamerali sa na finančnú
a majetkovú bonitu miest a obcí SR. Rimavská Sobota bola vyhodnotená ako mesto, ktoré sa zaradilo medzi uvedených 39 % s
konštatovaním, že vedenie samosprávy efektívne využíva financie, ako aj majetok pre trvalo udržateľný rozvoj. Mesto obdržalo
PEČAŤ rozvoja obcí a miest 2017, čím dokazuje svoju dôveryhodnosť, prosperitu a finančnú stabilitu.					

Haló, haló dospeláci ☺

red, foto:mm

Milé maminky, ockovia, tety, ujovia, babky a dedkovia a vlastne všetci Soboťania...
Chcete nám deťom urobiť radosť? Pomôžte nám vyhrať perfektné ihrisko Žihadielko.
Pýtate sa ako? Je to veľmi jednoduché, zvládnete to hravo:
1. Zaregistrujte sa na internetovej stránke https://zihadielko.lidl.sk
2. Hlasujte za naše mesto každý deň.
3. Hrajte denne hru s Včielkou Majou – získate tým pre nás ešte jeden hlas navyše.
4. Povedzte to celej Vašej rodine a všetkým známym okolo.
PS: Súťaž trvá do 28. februára 2018, tak nezabudnite, hlasujte a hrajte každý deň!
Nenechajte si újsť túto jedinečnú príležitosť, šancu vyhrať máme veľkú!
Ďakujeme ☺
...my deti

Téma č.1
Novembrové voľby do Zastupiteľstva Banskobystrického
samosprávneho kraja rozhodli o tom, že naše
mesto má v ňom až úctyhodný počet piatich
poslancov. Okrem primátora mesta Jozefa Šimka, ktorý kandidoval ako nezávislý , sa župnými
poslancami stali aj štyria predstavitelia Strany
maďarskej komunity, ktorí pred voľbami verejne podporili za župana Jána Luntera, podobne
ako aj Michal Bagačka zo SMER-SD. Právom
sme preto očakávali, že sa táto podpora odrazí
aj v personálnom obsadení funkcií v rámci župného zastupiteľstva. No mýlili sme sa. Rodina
Lunterovcov - otec župan a syn poslanec, ktorý
má zjavný vplyv na vedenie župy – nepovažovala za potrebné dať svojim podporovateľom z
okresu Rimavská Sobota ani len jednu funkciu
predsedu komisie a už vôbec nie funkciu vicežupana, ako o tom po voľbách nahlas mnohí
uvažovali. Aj keď hlasovanie o obsadení jednotlivých postov sa na poslednom zasadnutí nakoniec nekonalo, predložený návrh Lunterovcov
jasne svedčí o ich vzťahu k najzaostalejšiemu
okresu, ktorý má mimochodom druhý najväčší počet poslancov v župnom zastupiteľstve...
Téma č.2
Náš región je síce považovaný za najzaostalejší, nedávno zverejnený rebríček najmajetnejších
poslancov parlamentu tomu vôbec nenasvedčuje.
Aj keď denník Sme pripúšťa, že nie všetci poslanci priznávajú všetok svoj majetok, prvenstvo aj
tak patrí predstaviteľovi nášho okresu. Poslanec
NR SR a exminister pôdohospodárstva Zsolt Simon strčil do vrecka všetkých ostatných politikov, medzi ktorými predsedovi vlády Robertovi
Ficovi patrí len 208. miesto. Kým Simon podľa
Sme vlastní medzi inými 17 stavieb, 296 kusov
ornej pôdy a záhrad, ďalej 124 ostatných pozemkov, 37 viníc, dva ovocné sady, či 26 pozemkov
na ktorých sú lesy, o ďalších nehnuteľnostiach
alebo o nájomnom a dividendách vo výške vyše
450 tisíc eur za rok 2016 ani nehovoriac, zatiaľ
predseda vlády s jednou priznanou chatou a vinicami je úplným chudákom. Aspoňže v niečom je
ten náš región na čele celoslovenského rebríčka...
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O kontajneroch na šatstvo, posype i chýbajúcom osvetlení

Poslanec
rimavskosobotského
mestského zastupiteľstva Július
Sojka sa ešte na decembrovom
zasadnutí obrátil na primátora
Jozefa Šimka s otázkou, kto vlastní kontajnery na šatstvo a prečo
na nich nie je uvedený kontakt na
majiteľa.

Podľa primátorovej odpovedi sú
kontajnery vo vlastníctve oprávnenej osoby z Banskej Bystrice. Tento subjekt má s mestom uzavretú
zmluvu na zber použitého šatstva
a textílií za presne stanovených
zmluvných podmienok, pričom z
tejto zmluvy nevyplýva pre mesto
žiadna povinnosť peňažného plnenia. Kontakt na majiteľa sa nachádza na Odbore rozvoja mesta na
Msú, oddelenie stavebného poriadku, životného prostredia a dopravy. V prípade vzniku akéhokoľvek
problému je možné ho operatívne riešiť cez uvedené oddelenie.

Kontajnery tohto druhu nikto iný
na území mesta toho času neprevádzkuje, preto nie je potrebné ich
zvlášť označovať.

Posypový materiál
Poslanec Samuel Urban predložil
vo svojej interpelácii požiadavku
na prehodnotenie spôsobu posypu
v rámci zimnej údržby komunikácií
tak ,aby tento materiál plnil kritéria
našej doby, bol ekologický, ekonomický a vyhovoval dostupnej posypovej technike. Podľa odpovedi

riaditeľa Technických služieb mesta Tibora Barta, pri zimnej údržbe
postupujú podľa schváleného dokumentu pod názvom Plán zimnej
údržby, ktorý je schválený aj dopravným inšpektorátom. V tomto
dokumente je uvedený aj druh posypového materiálu. Podľa Barta na
posypávanie cies používajú štandardné materiály - drvený kameň
a posypovú technickú soľ, ktoré
sa bežne používajú v rámci celého
Slovenska. V jarných mesiacoch,
keď sa počasie ustáli, začnú s čistením vozoviek a chodníkov. Ako
riaditeľ technických služieb uviedol, existujú aj ekologické posypové materiály, avšak na ich aplikáciu
nemajú vybavený vozový park. Do
budúcnosti je možné zo strany mesta vyčleniť finančné prostriedky na
doplnenie potrebnej techniky a tiež
na nákup ekologického posypového
materiálu.

Chýbajúce osvetlenie i oprava
cesty
Požiadavku na zabezpečenie chýbajúceho osvetlenia na prepájajúcich
sa uliciach Sedliacka a Česká pri
soľnej jaskyni predložil poslanec
Jozef Tóth. Podľa odpovedi T. Barta sa chýbajúce osvetlenie doplní v
jarnom období, kedy budú zakúpené dve–tri sadové svietidlá, ktoré sa
na uvedený úsek nainštalujú.
Vo všeobecnej rozprave predložili svoje požiadavky poslanci Eva
Bornayová a Jozef Tóth, ktoré
sa týkali opravy cesty na ulici A.
Markuša. Riaditeľ TSM T. Barto
odpovedal, že TSM začali počas
vlaňajšej jeseni s realizáciou opravy poškodenej komunikácie. Je pripravený spevnený podklad, avšak
z dôvodu nepriaznivého počasia sa
úsek nestihol vyasfaltovať. Pri jarnom asfaltovaní ulíc v meste sa táto
časť cesty kompletne dokončí.
amb

Soboťania hlasujme!

Spojme sa pre dobrú vec a vyhrajme pre nás krásne ihrisko Žihadielko
v hodnote 87 000 eur. Za posledné roky sa po celom Slovensku vybudovalo množstvo krásnych detských ihrísk. Keďže na základe výzvy
spoločnosti LIDL, do ktorej sme sa zapojili, máme príležitosť získať
nové detské ihrisko, prosím všetky mamičky, oteckov, starých rodičov,
tety, susedov, všetkých občanov mesta i jeho mestských častí, aby sa

zapojili do hlasovania a získali sme pre nás ihrisko Žihadielko, ktoré
bude umiestnené v zrekonštruovanej Mestskej záhrade.
Do hlasovania sa môžeme zapojiť od 15. januára až do 28. februára
2018. Hlasujme na stránke www.zihadielko.sk každý deň a vyhrajme
krásne ihrisko pre naše mesto!
Anna Zsóriová,
poslankyňa Mestského zastupiteľstva v Rim. Sobote

Gemerské zvesti
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Poslanci odobrili úver na výstavbu toboganu

utorok 30. januára
V priestoroch
bývalého

sa v
Župného domu v Rim. Sobote uskutočnilo prvé tohtoročné zasadnutie mestského zastupiteľstva.
Najdiskutovanejším bodom bol
návrh na prvú zmenu rozpočtu
mesta.
Ešte v úvode rokovania boli schválené niektoré zmeny rokovacieho
poriadku, ako presun bodu potvrdenie uznesenia č.107/201, ktorého
výkon primátor mesta pozastavil.
Na návrh primátora Jozefa Šimka
bol doplnený bod týkajúci sa financovania výstavby toboganu v
rekreačnej oblasti Kurinec.
Ťažiskovým bodom rokovania bol
návrh na prvú zmenu rozpočtu.
V pléne zaznelo niekoľko návrhov.
Prvý predložil poslanec Mikuláš
Csirmaz, ktorý navrhol zrušiť v rozpočte realizáciu dopravného ihriska
za 150 tis. eur a zaradiť doň realizáciu výstavby kontajnerovej školy na
Dúžavskej ceste v sume 100 tis. eur
a revitalizáciu námestia okolo Slovenskej pošty. Ďalšiu zmenu rozpočtu predložila poslankyňa Anna
Zsóriová. Navrhla zrušiť sumu 40
tisíc eur na revitalizáciu námestia
M. Tompu, znížiť sumu na projektovú dokumentáciu námestia okolo
pošty na 20 tis. eur, vyčleniť sumu
80 tis. eur na vybudovanie parko-

viska na ul. Mikszátha a 80 tis. eur
na revitalizáciu námestia pred poštou. Poslanec Viliam Vaš navrhol
vyčleniť sumu 1272 eur, ktorá by
sa použila na zabezpečenie bezpečnosti na futbalovom štadióne počas

ceste. Dvanásti boli za, šiesti sa zdržali a žiadny nebol proti. Po prvej
zmene rozpočtu sú celkové príjmy
vo výške 16 510 684 eur a celkové
výdavky 16 509 411 eur. Rozpočet
počíta s prebytkom 1273 eur.

derby zápasov. Tento svoj návrh
nakoniec po dohode s primátorom
stiahol. Návrhy na prvú zmenu
rozpočtu vyvolali medzi poslancami vyše dvojhodinovú diskusiu.
Niektorí vyčítali, že zmeny neboli
vopred prerokované a nemohli sa
s nimi vopred oboznámiť. Poslanci nakoniec schválili prvú zmenu
rozpočtu aj s troma investíciami –
parkoviskom na Ul. Mikszátha, revitalizáciou námestia pred poštou a
kontajnerovou školou na Dúžavskej

V ďalšom bode rokovania sa
poslanci zaoberali návrhom výstavby toboganu na Kurinci. Návrh
vzali na vedomie a jednomyseľne
schválili vyhlásenie verejného obstarávania na jeho výstavbu. Zároveň schválili úver na financovanie
výstavby vo výške 300 tis. eur s
dátumom splatnosti 10 rokov od
podpísania úverovej zmluvy s úrokovou sadzbou 0,67% a uzavretie
zmluvy so Slovenskou sporiteľňou.
Postavený má byť do 15. júna.

Bezproblémovo prešla úprava
paušálneho poplatku za zvýšené náklady pri uzavretí manželstva pred
matričným úradom. Občania po
novom zaplatia za uzavretie manželstva mimo určených sobášnych
dní 20 eur, mimo sobášnych hodín
tiež 20 eur, mimo sobášnej miestnosti 170 eur a 70 eur, ak ani jeden
zo snúbencov nemá trvalý pobyt na
území mesta.
Rovnako bezproblémovo prešla aj
zmena a doplnenie zásad odmeňovania poslancov MsZ a ďalších
fyzických osôb. Od 1. februára sa
pre smútočného rečníka zvýši odmena zo súčasných 25 na 40 eur
a odmena pre pisateľku za písanie a grafickú úpravu pamätných
kníh z jedného na tri eurá za stranu. Poslanci jednohlasne prelomili
veto primátora, ktorý nepodpísal
uznesenie z vlaňajšieho roka týkajúce sa odmeny vo výške 1000 eur
pre poslanca M. Bitalu, ktorý je aj
konateľom Mestského športového
klubu. Podľa primátora sa to stalo
nedopatrením.
V rámci interpelácií a všeobecnej
rozpravy sa hovorilo o chýbajúcom
osvetlení pri garážach na Športovej
ulici, o nadbytočnom prechode pre
chodcov pri kruhovom objazde na
Malohontskej ulici či o novej väznici na Sabovej.
amb, foto: gecse

Opravujú železničnú stanicu Bývalej úradníčke znížili trest

sprenevery peňazí na Mestskom úrade v Rimavskej Sobote sa
slovenskej republiky realizujú na železničnej stanici v Rim.
Prípad
opäť dostal pred súd. Krajský súd v Banskej Bystrici na verejnom zaŽeleznice
Sobote menšie rekonštrukčné práce. V rámci plánu opráv vykonávajú
ŽSR v priestoroch pre cestujúcich menšie stavebné úpravy. Tie by mali
najmä skultúrniť vnútorné priestory vestibulu, ktorý zároveň slúži ako čakáreň pre cestujúcich. Opravné práce vnútorných stien, podláh a stropu
vestibulu začali 10. januára. „Tieto práce zahŕňajú výmenu výplňových
konštrukcií, osadenie zníženého stropu, osadenie nových stropných svietidiel, keramického obkladu stien, položenie keramických dlažieb, výmenu
radiátorov a maľby stien,“ informoval Dávid Bozsaky, referent špecialista
ŽSR s tým, že ukončenie opráv je naplánované na záver januára. Železnice investovali do opráv vyše 27 tisíc €, no plánujú aj ďalšie opravy. „Do
budúcnosti sa pripravuje v Rimavskej Sobote rekonštrukcia výhybiek,
zabezpečovacieho zariadenia a zariadení pre cestujúcich - nástupiská a
komunikácie,“ uviedol Bozsáky. Kedy sa začne s prácami, Bozsaky nevedel povedať. „Akcia je v štádiu projekčnej prípravy a zatiaľ nie je známy
termín realizácie,“ uviedol.
amb

Diskutovali o futbale

Reformovanom gymnáziu Mihálya Tompu na Daxnerovej ul. v Rim.
V.Sobote
sa 1. februára uskutočnila beseda s Attilom Hacsim, autorom

knihy o rimavskosobotskom futbale Legendy o legendách (100 rokov rimavskosobotského futbalu).
Na podujatí, ktoré zorganizovala redakcia Gömöri Hírlap, sa zúčastnila približne päťdesiatka hostí, medzi nimi viacerí bývalí rimavskosobotskí futbalisti. Besedu si nenechali ujsť ani predstavitelia mesta - primátor mesta Jozef Šimko, viceprimátor Ladislav Rigó
i prednosta Mestského úradu Štefan Szántó, niekdajší futbalový hráč, tréner i funkcionár. Pred zaplnenou sálou hovoril autor knihy o začiatkoch

sadnutí 30. januára. v trestnej veci obžalovanej Dany S. zrušil rozsudok
Okresného súdu Rimavská Sobota z 12. septembra minulého roka vo výroku o treste a spôsobe jeho výkonu. Ako je známe, okresný súd v Rim.
Sobote vymeral Dane S. nepodmienečný súhrnný trest vo výške 3,5 roka
a zaviazal ju nahradiť poškodenému Mestu Rimavská Sobota škodu vo
výške viac ako 68 tis. eur. „Krajský súd obžalovanej mimoriadne znížil
trest a odsúdil ju na nepodmienečný trest odňatia slobody vo výmere 30
mesiacov,“ informovala hovorkyňa krajského súdu Nina Spurná s tým,
že súd sa rozhodol znížiť trest sám vzhľadom na pomery páchateľky,
ktorá trpí závažným ochorením. Obžalovanú pre výkon trestu odňatia
slobody zaradil do ústavu na výkon trestu s minimálnym stupňom stráženia. V ostatných výrokoch zostal podľa Spurnej napadnutý rozsudok
nedotknutý. Obžalovaná Dana S. tak bude musieť mestu uhradiť sumu
viac ako 68 tis. eur. Odvolanie obžalovanej súd zamietol ako nie dôvodné. Dana S. bola na MsÚ zodpovedná za financovanie predškolských a
školských zariadení v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta.
amb

futbalu v našom meste, jeho najväčších úspechoch či významných rimavskosobotských hráčoch a tréneroch. Nezabudlo sa ani na súčasný futbal a
jeho plány. V diskusii odzneli pochvalné názory na vznik takejto knihy, no
mnohí by privítali, ak by kniha mapujúca históriu futbalu v meste uzrela
svetlo aj v slovenskom jazyku. V tejto súvislosti vyhlásil konateľ Mestského športového klubu Miroslav Bitala, ktorý je zároveň aj mestským
poslancom, že v tomto roku sa začnú venovať príprave kroniky o rimavskosobotskom futbale. Kniha Legendy o legendách (100 rokov rimavskosobotského futbalu) na 180 stranách predstavuje 20-25 portrétov osobností
rimavskosobotského futbalu, ako aj jeho storočnú tradíciu v meste. Napísaná je v maďarskom jazyku, no časť o histórii futbalu v Rim. Sobote je
aj v slovenčine. Kniha je ilustrovaná početnými dobovými fotografiami.
amb
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Posedenie pri samovare

sa už tradíciou, že v mesiaci január sa stretávame v Klube záujStalo
movej činnosti – JDS Rimavská Sobota na popoludní Ruskej piesne

– posedenie pri samovare. To vzniklo z iniciatívy nášho spevokolu Dúha,
pod vedením Vierky Slatinskej a nadväzuje na akcie spojené s výročím
oslobodenia nášho mesta.
Rimavská Sobota bola oslobodená 21.
decembra 1944 vojskami 240. streleckej
divízie II. ukrajinského frontu. Na tieto
udalosti si mesto, ako aj okresné orgány,
miestne organizácie SZPB a ďalšie spoločenské organizácie, spomínajú na pietnych oslavách a stretnutiach. Tradičné
priateľské stretnutie so spevom a pohostením zorganizovali členky JDS. Zážitky
z vojny a oslobodzovacích bojov nám už
viackrát sprostredkoval člen nášho klubu plukovník vo výslužbe Ladislav
Sládek, ktorý tento rok oslávil 90 rokov. So zbraňou v ruke sa ako priamy
účastník podieľal na oslobodzovaní Rumunska, Maďarska a Slovenska.
Počas bojov bol aj ranený a do civilu odišiel po odslúžení viac ako 28
rokov.
Tradíciou v meste Rimavská Sobota sú aj vedomostné súťaže žiakov základných škôl a osemročných gymnázií. Zúčastnené družstvá žiakov tak

Miestna občianska poriadková služba v Rimavskej Sobote
Základné informácie
Operačný program: Operačný program Ľudské zdroje
Poskytovateľ: Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR,
v zastúpení Ministerstvo vnútra SR
Prijímateľ: MESTO RIMAVSKÁ SOBOTA
Sídlo prijímateľa: Svätoplukova 9, 979 01 RIMAVSKÁ SOBOTA
Názov prioritnej osi: Prioritná os 5 - Integrácia marginalizovaných rómskych komunít
Investičná priorita: 5.1 Sociálno - ekonomická integrácia marginalizovaných komunít, ako sú Rómovia
Špecifický cieľ: 5.1.2 Zvýšiť finančnú gramotnosť, zamestnateľnosť a
zamestnanosť marginalizovaných komunít, predovšetkým Rómov
Názov projektu: Miestna občianska poriadková služba v Rimavskej
Sobote
Kód výzvy: OPLZ-PO5-2017-1
Kód projektu: 312050J579
Typ projektu: Dopytovo-orientovaný projekt
Miesto realizácie: Rimavská sobota
Začiatok realizácie: december 2017
Ukončenie: november 2020
Celkové náklady: 201 610,80 €
Výška NFP: 191 530,26 €
Opis projektu
Cieľom projektu je zvýšiť finančnú gramotnosť, zamestnateľnosť
a zamestnanosť marginalizovaných komunít, predovšetkým Rómov na
území mesta. Dlhodobo nezamestnaní občania v evidencii UoZ tvoria
najpočetnejšiu skupinu znevýhodnených. Patria sem ťažko umiestniteľné
osoby s nízkou vzdelanostnou úrovňou, bez kvalifikácie, čo negatívne
ovplyvňuje postoj k výkonu zamestnania. Nedostatkom je aj nízka úroveň
pracovných zručností. Typ aktivity - Podpora systematického poskytovania sociálnych a asistenčných služieb v obciach s prítomnosťou MRK zameraných na zvýšenie zamestnateľnosti. Mesto má záujem zabezpečiť v
oblastiach s prítomnosťou MRK poskytovanie sociálnych a asistenčných
služieb prostredníctvom činností MOPS v súčinnosti s Policajným zborom SR a Mestskou políciou, najmä: ochranu verejného poriadku v súčinnosti s PZ SR, predchádzaním vzniku konfliktov a prevenciu protiprávneho správania sa vo vylúčenej lokalite, ochranu súkromného a verejného
majetku, predchádzanie poškodzovania majetku obyvateľov MRK ako
aj ostatných obyvateľov mesta a verejného majetku, ochranu životného

nadobúdajú vďaka pedagógom bohaté vedomosti z odboja, SNP i zo súčasného obdobia.
Vzhľadom k záujmu staršej generácie o súčasný život v Rusku, sme požiadali o účasť na posedení nášho priateľa Zdenka Balciara, ktorý sa prednedávnom zúčastnil zájazdu po Transsibírskej magistrále cez Bajkalské
jazero a Mongolsko do Číny.
Na tejto najdlhšej železničnej trati sveta prechádza uprostred tajgy vlak na kilometrovníku 1 777, označenom obeliskom,
hranicu medzi Európou a Áziou. Trať prebieha 7 000 km zo západu na východ a 3
500 km zo severu na juh. Pretína prevažne
tundru a stepné oblasti. Pri magistrále stojí 89 miest, medzi inými Moskva, Nižnij
Novgorod, Kirov, Perm, Jekaterinburg,
Novosibirsk, Irkutsk a končí vo Vladivostoku. Z. Balciar nám porozprával
o úžasných dojmoch bežného človeka z týchto častí sveta i o rozvoji a rozsiahlej výstavbe, ktorá sa realizuje na týchto územiach. Z posedenia sme
odchádzali s presvedčením, že je nevyhnutné zvyšovať stabilitu mierových
vzťahov a udržateľnosť životnej úrovne v sociálnej oblasti.
Mgr. Jozef Rajzinger, PhD.,
predseda OO JDS Rim. Sobota

prostredia, ohlasovanie požiarov, prevenciu protiprávneho správania pri
nakladaní s odpadmi, plynulosť a bezpečnosť cestnej premávky, predovšetkým v súvislosti s pohybom po komunikáciách.
Aktivity projektu sú v súlade s princípmi desegregácie, degetoizácie a
destigmatizácie a to prostredníctvom zabezpečenia poskytovania sociálnych a asistenčných služieb v oblastiach s prítomnosťou MRK prostredníctvom činností MOPS. Mesto chce pomocou realizácie projektu zabezpečiť súlad s princípmi 3D, aby nedochádzalo k prehlbovaniu chudoby
a diskriminácie. Aktivity projektu budú realizované prostredníctvom 8
členov MOPS, ktorí budú dôkladne poznať prostredie a budú disponovať
u komunity dostatočnou autoritou. Podporné aktivity sú súčasťou hlavnej
aktivity projektu.
Aktivity projektu
Podpora komplexného poskytovania miestnej občianskej poriadkovej
služby v obciach s prítomnosťou MRK.
Výstupy projektu
Počet zamestnancov z MRK poskytujúcich asistenčne služby – 8
Tento projekt sa realizuje vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu
v rámci Operačného programu Ľudské zdroje.

Odkazy na webové sídla:
www.employment.gov.sk
www.esf.gov.sk
www.minv.gov.sk
www.ludskezdroje.gov.sk
www.partnerskadohoda.gov.sk
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Archeológ Alexander Botoš
predstavil publikáciu
V

stredu 31. januára sa v priestoroch
Gemersko-malohonstkého múzeu v Rimavskej Sobote uskutočnila prezentácia knihy pod názvom Rimavská Sobota vo svetle
archeológie a archeologických nálezov. Jej
autorom je archeológ múzea Alexander Botoš.
Autor v knihe na 132 stranách približuje čitateľovi praveké, protohistorické, včasnostredoveké, stredoveké a novoveké osídlenie Rimavskej
Soboty. Čitateľ sa v knihe okrem iného dozvie o
významnom osídlení mesta v neskorej a mladšej
dobe bronzovej, počas ktorého ho môžeme označiť za významné hospodárske a obchodné
centrum pilinskej a kyjatickej kultúry. Čitateľ sa môže
oboznámiť aj
s
osídlením
mesta v mladšej dobe železnej, v dobe
rímskej, ako aj
včasnostredovekom období.
Autor sa v knihe venuje aj otázkam vzniku mesta na základe
písomných a archeologických nálezov. V publikácii sú predstavené najvýznamnejšie archeologické nálezy, od neolitu (asi 6000 rokov pred Kr.)

až po 19. stor.
Autor publikácie Alexander Botoš najväčšiu
časť svojej archeologickej činnosti sústreďuje
na Rimavskú Sobotu a aktívnu terénnu činnosť
vykonáva už jedno desaťročie. „Výsledky týchto archeologických výskumov boli vždy pekné a
nakoľko ich máme publikované v jednotlivých
odborných časopisoch a štúdiách, začala vo mne
vznikať myšlienka, že by to bolo vhodné spojiť
do jednej publikácie,“ ozrejmil A. Botoš s tým,
že kniha je určená pre širokú verejnosť, študentov histórie alebo archeológie, ktorí sa zaujímajú
o regionálnu históriu.
Prezentácia publikácie prilákala
do múzea množstvo návštevníkov. Okrem nich
sa tejto slávnostnej udalosti zúčastnilo aj
množstvo hostí
zo Slovenska i
zahraničia, ako
archeológ Maxim Mordovin
z katedry archeológie na Univerzite Loránda
Eötvösa v Budapešti. Ten spolu s predsedníčkou
Zväzu múzeí na Slovensku Ivetou Kaczarovou
pokrstil knihu črepmi.
amb, foto: gecse

Zachraňujú vzácne odrody stromov

ste, že v Rimavskej
V edeli
Sobote je aktívna skupinka

dobrovoľníkov, ktorí sa združujú v občianskom združení
ZOGOR, čo je združenie na
ochranu geneticky ohrozených
rastlín? Ich úlohou je nezištne
vyhľadávať staré vzácne odrody ovocných druhov v Rim.
Sobote a širšom okolí. Ide im o
záchranu starých odrôd ovocia,
ktoré na tomto území pestovali naši starí aj prastarí otcovia.
Ide o 80 až 100 rokov staré aj
staršie ovocné stromy – jablone, hrušky, slivky, ringloty,

čerešne, višne, marhule, moruše, orechy, oskoruše, mišpule,
drienky, dule a jesenné vinohradnícke broskyne. Sú vďační
za každú informáciu o takýchto
žijúcich vzácnostiach, ako aj za
umožnenie odberu vrúbľov pre
záchranu týchto odrôd pre ďalšie generácie. Tieto sú následne
naštepené alebo naočkované v
už existujúcej genofondovej
škôlke a neskôr umiestnené do
genofondového sadu neďaleko
Rimavskej Soboty. Rovnako
títo nadšenci aj poradia prípadným záujemcom, ako sa o také-

to dlhoveké ovocné stromy treba starať. Informácie prosíme
telefonicky alebo SMS na tel.č:
0910276042, 0905846463 či
na e-mailovú adresu zogor.
rs@gmail.com. V blízkej budúcnosti uvítajú aj dobrovoľnú
pomoc pri prácach v ovocnej
škôlke a genofondovom sade.
Je to výborná príležitosť aj
pre vitálnych dôchodcov alebo mladých nadšencov, ktorí
sú naklonení tejto myšlienke
a hľadajú novú náplň svojho
života, resp. rozumné využitie
svojho voľného času.
Ján Vigoda

Oznam

Zlacnený predaj historických stolových a nástenných kalendárov Rimavská Sobota na rok
2018 v Turistickom informačnom centre v Rim. Sobote na Hlavnom námestí 2.
Viktória Bajová „Krajinou - nekrajinou“
16. 2. 2018 o 16.00 hod., Galéria Ganevia, Dom kultúry RS
Vernisáž autorskej výstavy(suchý pastel a akryl). Výstava potrvá
do 20. 3. 2018, otvorené: po – pi, 8.00 – 16.00 hod. Vstup zdarma
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Básnické okienko...

Mestská záhrada
Na kraji mesta cesta sa hadí
a vedľa vidieť zeleň dospelú.
Ktože tie stromy a kedy sadil?
Zďaleka vidieť ich vábne vnady,
bez dlhu rastovému povelu.
Výrazný lem zvyšuje tú krásu,
podedil tvar zo starého času.
Nový plot. Za ním v korunách stromov
vtáci si hniezda postelú.
Okolo idúc, kroky vedie trasa
k impozantnému vchodu.
Na stĺpoch, v záhrade, drevená krása.
Rezbár stál u jej zrodu.
Vo veľkom svete je to malý svet,
kde sa môže čas zastaviť.
Vzácne územie, kde pre človeka
aj málo veľa napraví.
Prostredie tiché samo k vstupu vábi,
ak ľudská batéria je už vybitá,
a každý si ju tu môže nabiť,
každý, kto rád sem zavíta.
Príjemnou prechádzkou, či športom.
Aj posedením. Niekedy skôr v tom.
Človek rád naspäť točí zemeguľou,
v spomienkach hľadá zašlý čas.
Hľa! Starý strom, ako pamätník.
Niekto ho vidí prvý raz.
Niekomu previazaný spomienkami,
ako nebeskou stuhou.
Strom je s ním zasnúbený obrúčkami
početných letokruhov.
Záhrada mesta pre pokoj a oddych,
správca ju halí
do vzhľadných šiat nových.
Dnes ju volajú Mestská záhrada.
Rysuje sa v nej veľká paráda,
vynovujú ju prekrásne.
Daruje chvíle, pre oči milé.
Hodia sa aj sem. Do básne.
Altánok, cesty, cestičky,
pre nohy, aj pre nožičky.
Brať ponuku na rôznych miestach.
Dieťa sa pohrá na preliezkach,
a mama, nech si posedí.
Doma čas káže behať, nestáť,
riadiť, či chystať obedy.
A vodu, prvú prílohu leta,
v bujnej zeleni vidieť ju striekať,
kvapkám si zastať do rany,
ak budú lietať z fontány.
Pán Čajkovskij bude v kurze stále.
Iné Labutie jazero. Malé.
Bez drámy, bez baletu,
bez hudbou očarujúcej chvíle,
to je to naše, v Mestskej záhrade.
Stojí za malý výlet.
Veď človek krásu môže nájsť
v mnohom a mnohokrát,
ak ju vie cítiť, ak ju vie okom brať.

S oddychom, kľudom, život ľahšie zdolať.
Je treba niečo robiť preň!
Mestská záhrada ľudí volá.
Je pre každého každý deň.
Marta Brisudová Siváková
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Kus Indie objektívom fotografov

6. február KARNEVALOVÉ MASKY
tvorivá dielňa pre deti – výroba karnevalových masiek, 16:00 hod., GMOS Rim.
Sobota
9. február FAŠIANGY NA GEMERI
A MALOHONTE – vyhodnotenie výtvarnej súťaže a prezentácia tvorby s tematikou fašiangov, 14:30 hod., Knižnica
Mateja Hrebendu v Rim. Sobote
9. február FAŠIANGY SA KRÁTIA –
pochôdzka mestom a kultúrny program
folklórnych súborov, 14:00 hod., Hlavné
námestie v Rim. Sobote
15. február PLSTENIE
tvorivá dielňa – výroba ozdôb suchým
plstením, 16:00 hod., GMOS Rim. Sobota
28. februára XVII. VÝTVARNÁ
SÚŤAŽ I. FERENCZYHO
slávnostné vyhodnotenie celoslovenskej
súťaže a vernisáž výstavy z prác zo súťaže I. Ferenczyho, 13:30 hod., ZŠ M.
Tompu Rim. Sobota
Január, február FAŠIANGOVÉ TVORENIE – fašiangové tvorivé dielne, ZŠ
v okrese Rimavská Sobota a Revúca
Február ĽÚBI, NEĽÚBI... – valentínske tvorivé dielne – výroba darčekov ku
dňu sv. Valentína, ZŠ v okrese Rimavská
Sobota a Revúca.
Výstavy v Gemersko-malohontskom
múzeu v Rim. Sobote
do 30. apríla
Dieťa a jeho svet – výstava predstaví
život dieťaťa v tradičnom dedinskom a
z časti aj v mestskom prostredí regiónu
Gemer-Malohont.
do 28. februára
Žijem na strome a je mi dobre - výstava vznikla v spolupráci so Stredoslovenských múzeom v Banskej Bystrici
a poskytne návštevníkom možnosť dozvedieť sa zážitkovou formou poznatky
o rozmanitosti života na stromoch a v
ich okolí
do 28. februára
Barnabás Holló (1865 – 1917) Sochár
z Gemera-Malohontu - výstava vznikla pri príležitosti 100. výročia úmrtia
sochára a rodáka z Gemera- Malohontu
Barnabása Hollóa a pozostáva z fotografickej dokumentácie exteriérových
realizácií, dobových fotografií ako aj
fotografií drobných plastík
do 28. februára
Bienále maľby VI.? Abstrakcia / metóda a metafora – témou výstavy je
uvažovanie o podobe súčasnej abstrakcie v tvorbe umelcov a umelkýň nastupujúcej generácie, Mestská galéria

plná farieb, krásnych
Krajina
pamiatok i mnohých kontrastov. Aj takto pôsobí na našinca India. Práve pohľad do
vnútra tejto exotickej krajiny
ponúka výstava fotografií, ktorú
si môžete pozrieť v priestoroch
galérie Radnice mesta na Hlavnom námestí v Rim. Sobote.

Výstava nesie meno Kus Indie
a v priestoroch galérie Radnice
je sprístupnená od 22. januára.
Otvoril ju kurátor János Juhász
Dósa, redaktor Gömöri Hírlap.
Fotografie sú dielom dvoch
fotografov – Gyulu Kroutila z
Budapešti a Mariána Bariho z

Bretky. Obaja spoznávali túto
krajinu plnú kontroverzií vlani
vo februári. Spoločne navštívili
Bombaj i rekreačnú oblasť Goa.
Počas približne dvojtýždňového
pobytu vytvorili množstvo fotografií a práve 35 z nich má možnosť na výstave obdivovať aj divák. Ako naznačili autori, India
ponúka množstvo kontrastov,
kde krása a nádhera pamiatok
nažívajú vedľa seba s najhlbšou
biedou a pre mnohých nedosiahnuteľným luxusom. Aj takéto
protipóly jednej z najväčších
krajín sveta ukazuje výstava.
„Rád spoznávam svet a to, ako
ľudia žijú na iných kontinen-

toch,“ hovorí jeden z autorov
Gyula Kroutil. „Našťastie, dnes
môžete cestovať po svete aj za
málo peňazí a máte tak možnosť spoznávať rôzne exotické
miesta. Jedným z takýchto miest
je aj India. Na výstavu sme vybrali niekoľko fotografií, ktoré
diváka možno nadchnú natoľko,
aby navštívil túto nádhernú krajinu,“ prezradil Kroutil a dodal,
že zámerne nepomenovali jednotlivé fotografie, aby nechali
na divákovi, čo mu konkrétna
fotografia sprostredkúva. Výstavu si môžete pozrieť do konca
februára.
amb, foto: Ondrej Kresnye

Jarné prázdniny sa blížia...
Jarné prázdniny v našom kraji budú od 19. februára do 23. februára 2018. Veľa rodičov si už
teraz láme hlavu, čo so svojimi deťmi počas celého týždňa. Veď to poznáte – jarné prázdniny
– rodičia v práci a doma nuda. Centrum voľného času Relax v Rimavskej Sobote pripravilo pre
Vaše deti dve zaujímavé ponuky.
Pre deti vo veku 7 – 12 rokov sme pripravili
super program v mestskom tábore s dennou dochádzkou pod názvom: „Týždeň plný radosti“.
Mestský tábor sa uskutoční v dňoch 19. 2. – 23.
2. 2018 a bude v prevádzke od 7.00 hod. do 16.30
hod. V tomto čase sa postaráme o Vaše deti, ktoré sa u nás určite nudiť nebudú. Deti čaká pestrý
program, skvelí vedúci, kamaráti a veľa zábavy. Cena tábora je 30,- €. V cene tábora je
zahrnutá: strava (obed, olovrant ) vstupenky,
poistné, pitný režim, ceny a materiál na súťaže,
pedagogický dozor. Záväzné prihlášky je potrebné odovzdať do 14. 2. 2018.
Pre deti vo veku 8 – 15 rokov a pre členov ZÚ
CVČ Relax a žiakov ZŠ v okrese Rimavská
Sobota ponúkame počas jarných prázdnin 3dňový Enviro-prírodo-relaxačný pobyt Drie-

ňok – Teplý Vrch v termíne 20. – 23. februára
2018 ( utorok – štvrtok).
Cena pobytu je 50,- € (V cene je zahrnuté ubytovanie, stravovanie-5x denne, pitný režim, doprava, poistné, pedagogický dozor, ceny do súťaží,
manipulačný poplatok CVČ Relax.
Program: Pobyt v prírode - sánkovačka podľa
snehových možností, vychádzka do Drienčan,
do najstaršej zvernice na Slovensku Teplý Vrch
( chov danielov a muflónov,) športové súťaže v
mini telocvični, spoločenské a prírodovedné hry
a kvízy z environmentálnou tematikou, tvorivé
dielne v spolupráci s OZ Šanca pre Dražice, voľnočasové aktivity v klubovni, karneval, diskotéka a pohybové hry pre deti. Záväzné prihlášky
je potrebné odovzdať v termíne do 9. 2. 2018
vedúcemu pobytu (Mgr. Novotnému). Sumu za
pobyt 50,- € vyplatiť u hospodárky CVČ Relax v
budove na Ul. SNP č. 9 v termíne do 15. 2. 2018.
Podrobnejšie informácie získate osobne v CVČ
Relax v Rimavskej Sobote, telefonicky na č. t.
047/56 24 691, 047/56 24 576.
CVČ Relax v Rim. Sobote
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Tvorivá sobota v galérii s Petrou

Mestská galéria
Rimavská Sobota Vás pozýva na Tvorivú
sobotu v galérii
s Petrou, v sobotu 17.02.2018
o 10.00 – 12.00
hod. Na prvom
tohtoročnom
stretnutí si spoločne prezriete
výstavu Bienále
maľby VI.? a
objavíte
nové
roviny umenia.
Budete maľovať, vytvoríte
čarovné Ritine
stromy a preskúmate princípy
krajinomaľby,
ale nebojte sa,
tentoraz
neostanete len na
papieri, skúsite
niečo vyrobiť aj
v priestore. Tvorivé dielne sú vhodné pre deti vo veku 6 – 14 rokov,
prihlásiť však môžete …aj mladšie detičky, ak sú dostatočne samostatné. Vstupné na jednu dielňu: 2€. Tvorivé dielne MG vznikli s podporou
Fondu na podporu umenia. Všetky výrobky si účastníci tvorivých dielní
budú môcť odniesť domov. Počet účastníkov je limitovaný (10 detí). Na
dielne je potrebné sa vopre d objednať osobne na adrese galérie: Hlavné
námestie 5, na telefónnom čísle 047 56 24 351, alebo mailom na mestska.
galeria.rs@gmail.com. MsG sa teší na tvorivé stretnutie s Vami.

Vydarený Matičný ples

Dobrá nálada dominovala na tradičnom Matičnom plese, ktorý sa
konal 26. januára v hoteli Tatra v Rimavskej Sobote. Ples otvorila predsedníčka Miestneho odboru Matice slovenskej v Rimavskej
Sobote Elena Nebusová, ktorá pripila na dobrý priebeh 28. ročníka
tohto spoločenského podujatia, príjemnú zábavu a pekné posedenie
pri rozhovoroch. V kultúrnom programe vystúpil folklórny súbor Vepor z Klenovca, ktorý nám v dvoch vstupoch zatancoval, zaspieval
a zahral na heligónke. Na Matičnom plese sa zabávalo približne 60
hostí pri hudbe Tibora Lévayho z Rimavskej Soboty, ktorá bola vynikajúca, parket bol stále plný a hostia sa výborne zabávali. Nechýbala
ani bohatá tombola, za ktorú ďakujeme firmám, podnikateľom mesta
a súkromným osobám. Radosť a nadšenie zo stretnutia a tanca trvalo
do skorých ranných hodín a my sa tešíme na ďalšie stretnutie, aby sa
priateľstvo a nadšenie matičiarov upevňovalo.

foto: gecse
Mgr. Elena Nebusová,
predsedníčka MO MS Rimavská Sobota
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Predmetom mesiaca
unikátny potápačský oblek
Predmetom mesiaca február je suchý potápačský oblek československej produkcie od výrobcu FATRA
Napajedla (dnes Česká republika),
pochádzajúci z roku 1952. Jeho súčasťou je tiež kukla. Farba obleku je maskáčovej štvorkombinácie: zelená, svetlokávová, sivá a
hnedá.
Vo viacerých smeroch
ide o unikátny zbierkový predmet. Je to jeden
z dvoch zachovalých
oblekov tohto typu používaných už v roku
1954 pri speleopotápačskom prieskume Ing.
Viliamom Rozložníkom v
Slovenskom krase. Tieto vodotesné obleky, s označením
MICHELIN, boli začiatkom
50. rokov 20. storočia pre potreby ženistov Československej ľudovej armády vyrobené
z materiálu získaného priamo
od významnej francúzskej gumárenskej firmy MICHELIN.
Okrem toho spočíva výnimočnosť tohto typu obleku
predovšetkým v spojení s človekom, ktorý ho používal. Ing. Viliam
Rozložník (*1920 Dobšiná – †1959
Rožňava) bol baníkom, jaskyniarom
a priekopníkom speleopotápania na
Slovensku. Z pohľadu Slovenska je
považovaný za prvého speleopotápača. Výrazne prispel aj k rozvoju
slovenského jaskyniarstva. Bol pri
objavovaní Gombaseckej jaskyne,
Brzotínskej jaskyne a zúčastnil sa
prieskumu priepastí Plešivskej pla-

niny, priepasti Zvonica (Zvonivá
jama), vyvieračky Buzgó a ďalších.
Bol mimoriadne činorodým a univerzálnym človekom. Z pohľadu
speleopotápania v priekopníckom
období pre neho nebola problémom ani absencia častí výstroja.
Mnohé veci si dokázal vyrobiť
alebo upraviť sám. O jeho význame svedčí, že vypracoval novú metódu objavovania jaskýň, ktoré nazval
ako otvárka zdola. Mal
tiež výtvarné nadanie.
Mnohé jeho nákresy
zachytávajú vizuálne
zaujímavé podoby z
prieskumu jaskýň. Napriek
mnohým úspechom a priekopníctvu, ešte výraznejším
výsledkom zabránila jeho
predčasná tragická smrť. Tento unikátny potápačský oblek
bol získaný v rámci projektu
„Doplnenie a skompletizovanie
zbierky historickej potápačskej
techniky Gemersko-malohontského múzea v Rimavskej
Sobote“. Realizáciu projektu
a akvizíciu doplňujúcej časti zbierky
z verejných zdrojov podporil Fond
na podporu umenia. Gemersko-malohontské múzeum tak skompletizovalo zbierku potápačskej techniky,
ktorú pôvodne vlastnil na Slovensku
najväčší zberateľ potápačskej techniky a znalec problematiky Peter
Ferdinandy z Revúcej.
Ján Aláč,

vedúci Dokumentačného odd. GMM

Komédia Chlieb s maslom

Traja fešný chlapi a jedna
krásna dáma. Také je herecké
obsadenie komédie Chlieb s
maslom s podtitulom Ženy
sa skrátka k mužom nehodia. Nádherný príbeh troch
mužov hľadajúcich zmysel
partnerských vzťahov a ideálneho spôsobu ako v nich
zotrvať zavíta do Rimavskej Soboty v piatok 23. 2.
o 19.00 hod. Na javisku divadelnej sály uvidíme Juraja
Loja, Branislava Deáka a Martina Mňahončáka v sprievode krásnej ženy
Dominiky Žiaranovej. Vstupné: 14€ / TIC a MsKS, aj cez Ticketportal.
Som slobodný!!! Kľúčová veta tohto nádherného príbehu troch mužov
hľadajúcich zmysel partnerských vzťahov a ideálneho spôsobu ako v nich
zotrvať. “Najlepšie by bolo, keby muži a ženy žili zvlášť a navštevovali
by sa len občasne, za odmenu…” Striedanie pocitov šťastia a beznádeje
„slobodného muža“, na druhej strane lákavý svet lásky a istoty sú hlavnou
dilemou mužského sveta. Treba počítať so všetkým… aj s tým dobrým… a
aj s hrozbou, že skončíte “ o chlebe s maslom”…
MsKS RS

www.rimavskasobota.sk
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RIADKOVÁ INZERCIA:
Dám do dlhodobého prenájmu 3-izbový prerobený, kompletne
zariadený byt aj s technikou na sídlisku Rimava. Cena: 400 eur.
Tel. č.: 0903 589 853			
GZ-83/17
•

Muž vo vlaku

93 min., MN, titulky, vstup 5€
Dráma 		
USA

8. - 12.
Päťdesiat odtieňov slobody
február
105 min., MN, titulky, vstup: 5€
20:00, v pon. maď. verzia
Dráma
USA
10. a 11.
február
17:30

Snehová kráľovná

89 min., MP, dabing, vstup: 5€
Animovaný		
Rusko

12. február Chlapi neplačú
17:30
98 min., MN, titulky, 3€
filmový klub Dráma Bosna a Hercegovina
15. - 18.
február
19:30

Black Panther

17. a 18.
február
17:30

Artista (The Disaster Artist)

126 min., MP od 12r., titulky, 5€
Akčný/Dráma/Sci-fi
USA
98 min., MN, titulky, vstup: 5€
Dráma/Komédia
USA

Mesto Rimavská Sobota
vyhlasuje v zmysle § 9a ods. 9 zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí
v znení neskorších predpisov
obchodnú verejnú súťaž

na podnájom nebytových priestorov v nájme MsBS., s.r.o., Rimavská Sobota:

ul. Daxnerova
Výmera prenajatých priestorov:

1. Celková plocha: 70,38 m2 (hlavný podnikateľský priestor - miestnosti
o výmere 20,89 m2, 8,69 m2, 8,74 m2, spoločné a sociálne priestory
o výmere 32,06 m2) - prízemie v budove na Ul. Daxnerovej s.č. 470
v Rimavskej Sobote.
2. Celková plocha: 107,22 m2 (hlavné podnikateľské priestory - miestnosti
o výmere 21,20 m2 a 77,91 m2, 8,74 m2, spoločné a sociálne priestory
o výmere 8,11 m2) - prízemie v budove na Ul. Daxnerovej s.č. 470
v Rimavskej Sobote.
3. Celková plocha: 402,96 m2 (hlavné podnikateľské priestory - miestnosti
o výmere 135,80 m2, sklady 35,22 m2, spoločné a sociálne priestory
o výmere 15,10 m2, letná terasa 157,50 m2 a zadný dvor 59,34 m2 - prízemie
v budove na Ul. Daxnerovej s.č. 470 v Rimavskej Sobote.

Predám 3-izbový byt v Hnúšti s rozlohou 76m2, mesačné
náklady 146€ plus elektrika, byt je veľmi pekný. Cena 19 900 €,
kontakt: 0917 610 526			
GZ-9/18
•

• Stredná odborná škola obchodu a služieb, Športová 1, 979 01 Rimav-

ská Sobota vyhlasuje obchodnú verejnú súťaž na prenájom nebytových priestorov na nádvorí budovy Čierny orol (vpravo), Hlavné námestie č. 19/A v Rimavskej Sobote s výmerou 30,32m2. Podmienky
sú uvedené na úradnej tabuli v SOŠ obhcodu a služieb, Športová 1,
Rimavská Sobota. Bližšie informácie na: www.sosos.sk
GZ-10/18

Zubný lekár
10. a 11. február 2018 od 8:00 do
12:00 hod.
MEDICOMED, spol s.r.o., MUDr. Miroslava Sallaiová, Daxnerova 44, Rim.
Sobota, tel. 0948 149 984
17. a 18. február 2018 od 8:00 hod.
do 12:00 hod.
TKdent, s.r.o. - MUDr. Katarína Tormová, Gorkého 4849/8b, Rim. Sobota,
tel. 0915 361 856

Pozvánka:

8. - 9.
február
17:30

Výška nájmu v zmysle VZN mesta Rimavská Sobota č.72/2004 na
hlavný priestor, 3,52 €/m2/rok na spoločné a sociálne priestory.
Obchodná verejná súťaž začína dňom 7.2.2018 a končí dňom 21.2.2018.
Prihlášky zasielajte na Mesto Rimavská Sobota, Odbor ekonomický,
oddelenie majetkové, Ul. Svätoplukova 9, 979 01 Rimavská Sobota v
zalepenej obálke s názvom: „Neotvárať- podnájom (presné uvedenie
priestoru)”.
Bližšie informácie o obchodnej verejnej súťaži na internetovej stránke mesta www.rimavskasobota.sk, resp. na tel. č. 047/5604626, 0903 284 353,
047/5511915
Mesto Rimavská Sobota
vyhlasuje v zmysle § 9a ods. 9 zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí
v znení neskorších predpisov
obchodnú verejnú súťaž

na podnájom nebytových priestorov v nájme MsBS., s.r.o., Rimavská Sobota:

ul. Francisciho 4-8 – prízemie, vchod č. 4 bytového domu.
Výmera prenajatých priestorov:
Celková plocha: 24,03 m2 (hlavný podnikateľský priestor - miestnosť
o výmere 18,37 m2, spoločné a sociálne priestory o 5,66 m2) - prízemie v
budove na Ul. Daxnerovej s.č. 470 v Rimavskej Sobote.
Výška nájmu v zmysle VZN mesta Rimavská Sobota č.72/2004
Obchodná verejná súťaž začína dňom 7.2.2018 a končí dňom 21.2.2018.
Prihlášky zasielajte na Mesto Rimavská Sobota, Odbor ekonomický,
oddelenie majetkové, Ul. Svätoplukova 9, 979 01 Rimavská Sobota v
zalepenej obálke s názvom: „Neotvárať- prenájom NP Francisciho 4“
Bližšie informácie o obchodnej verejnej súťaži na internetovej stránke mesta www.rimavskasobota.sk, resp. na tel. č. 047/5604626, 0903 284 353,
047/5511915

GZ-80/17

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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Výsledkový servis

Mesto Rimavská Sobota, Ul. Svätoplukova 9, 979 01 Rimavská Sobota
vyhlasuje výberové konanie na
jedno pracovné miesto terénneho sociálneho pracovníka (TSP).
Výberové konanie sa uskutoční 5. marca 2018 o 09.00 hod.
v priestoroch zasadačky č. 16 na II. poschodí Mestského úradu
Rimavská Sobota.
Záujemcovia o pracovnú pozíciu môžu písomnú žiadosť o prijatie do
zamestnania osobne doručiť alebo poštou zaslať na adresu: Mestský úrad
Rimavská Sobota, ul. Svätoplukova 9, 979 01 Rimavská Sobota.
Záujemcovia svoju žiadosť predkladajú v uzatvorenej obálke
s označením „Výberové konanie TSP v obciach. NEOTVÁRAŤ!”
Uzávierka na predkladanie žiadostí o prijatie do zamestnania
je 23. februára 2018 (piatok) do 12,00 hod.
Záujemcovia, ktorých žiadosti do výberového konania boli doručené
po termíne uzávierky, nebudú zaradení do výberového konania.
Zoznam požadovaných dokladov k žiadosti o prijatie do zamestnania,
ako aj kvalifikačné predpoklady na pozíciu TSP sú zverejnené na webovej
stránke mesta.
Na výberové konanie budú pozvaní všetci záujemcovia,
ktorí spĺňajú kvalifikačné predpoklady na danú pozíciu.
Miestom výkonu práce je kancelária TSP na Dúžavskej ceste
v Rimavskej Sobote. Dátum predpokladaného nástupu do zamestnania je
1. apríl 2018.

Spomienka...
Dňa 5.2.2018 uplynul 1 rok,
čo nás navždy opustila naša milovaná
manželka, mamina, starká, sestra

Alžbeta Záhorská
z Rimavskej Soboty.

Kto ste ju poznali,
venujte jej s nami tichú spomienku.
Stále na teba myslíme a veľmi nám chýbaš.
GZ-06/18

Manžel, synovia, vnúčatá
a ostatná blízka rodina

Spomienka...
Dňa 9.2.2018 uplynie rok,
čo nás navždy opustil náš
milovaný manžel, otec, starý otec,
brat a švagor

Volejbal
VK Slovan Rimavská Sobota – ŠK Elba Prešov
3:0 (17, 9, 12), (18, 15, 18)
Zostava VK Slovan Rimavská Sobota: Kudlíková ml., J. Kubaliaková, Žírošová, Panicová, Uhrinová, Lakatošová – liberka Szőkeová
(Majerová, Bobeková)
Prípravné zápasy MŠK
Mládežnícke mužstvá MŠK Rimavská Sobota odohrali v nedeľu 28.
januára prípravné zápasy na umelej tráve s mužstvami Salgótarjáni
BTC.
Výsledky:
Starší dorastenci U19 MŠK – SBTC 1:0
Mladší žiaci U13 MŠK RS – SBTC 1:2
Mladší žiaci U12 MŠK RS – SBTC 3:3
Prípravky U11 MŠK RS – SBTC 9:1
Prípravný zápas A mužstva dospelých v maďarskom Miškolci:
DVTK – MŠK Rimavská Sobota 5:0 (1:0)
MŠK RS

Prípravné zápasy mládeže MŠK

10. februára 2018 (sobota)
9:30 U15 MŠK – Rožňava
11:00 U13 MŠK – Rožňava
11. februára 2018 (nedeľa)
10:00 U19 MŠK – Hnúšťa
9:00 U12 Turnaj SVFS v Putnoku
? U14 Turnaj SVFS v Putnoku
10:00 SBTC – MŠK
14. februára 2018 (streda)
16:00 U12 SVFS – MŠK RS
17:30 U13 SVFS – MŠK RS

17. februára 2018 (sobota)
11:00 U12 MŠK – DVTK Miškolc
13:00 U13 MŠK – DVTK Miškolc
9:00 U11 Turnaj SVFS v Putnoku
9:00 U8 Turnaj v Miškolci
18. februára 2018 (nedeľa)
10:00 U15 BSE Nógrád – MŠK RS
11:30 U14 BSE Nógrád – MŠK RS
9:00 U13 Turnaj SVFS v Putnoku
21. februára 2018 (streda)
16:30 U11 SVFS – MŠK RS
MŠK RS

Florbal

Opäť vysoké víťazstvo nad Breznom

Prvý zápas v roku 2018 odohrali muži Slovana proti v poslednom
čase obľúbenému súperovi z Brezna. Keďže po zápase súper konštatoval “zase ste nás rozbili”, všetko dopadlo ako Soboťania chceli.
Predviedli tradične útočnú hru, strelili veľa gólov po pekných kombináciách na jeden dotyk. Napriek množstvu zbytočne inkasovaných
gólov v tretej tretine je potrebné pochváliť výkon obrany, ktorá za
ne až tak nemohla - prvý krát si v našom drese zahral Radko Ivarg
a popri ňom štandardne čistil priestor “terminátor” Fiťo Franko.
V bránke si schuti zachytala naša opora Gergely Geri. Ten sa už teší
na reprezentačný víkend, počas ktorého sa na prelome januára a februára predstaví v Lotyšsku ako reprezentant Maďarska v kvalifikácii na MS mužov. Našim útočníkom vystrúhal pochvalu súper, pozri
úvod článku...
FBC Slovan Rimavská Sobota - FBC Horehronec Brezno
15:7 (5:1, 4:2, 6:4)
Góly Slovana: Radnóti 5, Nôta 3, Drak 3, Farkaš 3, Hronec,
Zostava Slovana: brankár Szabó, hráči Nôta, Hronec, Alušík, Farkaš,
Radnóti, Ivarg, Drak a kapitán Franko
Aktuálna tabuľka 2.ligy mužov, skupina Stred:

JÁN MICHALČÁK
z Figy.

Tí, ktorí ste ho poznali,
venujte mu tichú spomienku.
GZ-11/18

Manželka a deti

Jozef Alušík, tajomník klubu FBC Slovan Rimavská Sobota

www.rimavskasobota.sk
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ŠTVORGÓLOVÝ SKVORTSOV V ZÁPASE S POĽSKÝM SANOKOM

V sobotu 27. januára sa na Zimnom štadióne v
Rimavskej Sobote konalo medzinárodné hokejové stretnutie 2. ligy mužov, v ktorom HKM
Rimavská Sobota privítala hostí z poľského
Sanoka.

KH 58 Sanok je nováčikom ligy a určite nepatrí
k outsiderom. Ich domáce zápasy zaznamenávajú
najväčšiu návštevnosť ligy. V prvom vzájomnom
zápase v Poľsku sme prehrali tesne 4:3. Sobotný
zápas bol posledným zápasom základnej časti a
išlo v ňom o veľa, nakoľko je to v strede tabuľky
veľmi vyrovnané a každý si chce do playoff zariadiť čo najvyššie umiestnenie. Zápas sa začal vo
vysokom tempe, ktoré pokračovalo po celý čas.
Hral sa kvalitný a napínavý hokej s množstvom
šancí. Na štadióne panovala perfektná atmosféra,
ktorú dopĺňal výborný výkon oboch mužstiev.
Skóre otvorili domáci hokejisti v polovici prvej
tretiny po góle Skvortsova. Pred koncom prvej
tretiny bola Soboťanom ponúknutá presilovka o
dvoch hráčov, ktorú dokázali využiť. Do streleckej listiny sa opäť zapísal Skvortsov, keď prihrávku Dmitrieva trafil z prvej a vymietol pavučinu
v ľahom rohu brány. V polovici druhej tretiny
domáci zužitkovali ďalšiu presilovku a Skvortsov
už zaznamenal hetrik, po ktorom na ľade pristálo
niekoľko čiapok. Sám s pukom prešiel zo stredné-

Natália Gažiová
bronzová na turnaji
v Poľsku

Džudisti z Lokomotívy sa ešte v polovici
januára zúčastnili Medzinárodného turnaja
v Poľskom Bielsko Biala. Kvôli veľkému
záujmu oddielov zo strednej Európy sa zápasilo na dvanástich tatami.
Náš oddiel reprezentovali dvaja džudisti zo
všetkých zúčastnených vyše 1300 pretekárov z 95 oddielov a ôsmich štátov Európy – Slovenska, Česka, Rakúska, Nemecka,
Maďarska, Ukrajiny, Chorvátska a Poľska.
Tento turnaj je jedným z najväčších v Európe pre žiakov a žiačky. Otvoril ho námestník
ministra športu a cestovného ruchu Jan Widera, viceprezident Bialsko Biala Waldemar
Jedrusiňski a vedúci katedry Telesnej kultúry a športu City Hall Richard Radwan. Staršia žiačka Natália Gažiová, ktorá štartovala
v kategórii U 14 vo váhe do 34 kg, v silne
obsadenej hmotnosti skončila na treťom
mieste, keď v semifinálovom zápase podľahla kvôli zraneniu poľskej reprezentantke.
V súboji o tretie miesto zdolala do 26 sekúnd na ipon tiež poľskú džudistku a získala
bronzovú medailu. V kategórii mini žiaci
do 29 kg štartoval Maťko Gaži, ktorý prehral
v repasáži a v silnej konkurencii skončil na
siedmom mieste. Do poľského Biesko Biala
sprevádzali džudistov tréneri Miloš Gaži a
Lenka Babicová.
Za podporu oddielu Lokomotívy ďakujeme
mestu Rimavská Sobota, firme TONI s.r.o.
/ požiarna ochrana/ p. Igor Tonhajzer, Kvety
Henrieta Mišuráková, Ing. Andrik Ludwig
a ZŠ Š. M. Daxnera – Mgr. Peter Černý na
sídlisku Západ.
Ľubomír Antal
predseda Lokomotíva Judo Rimavská Sobota

ho pásma cez dvoch hráčov a prekonal brankára
hostí. O minútu sa podarilo hosťom z Poľska skorigovať stav na 3:1, keď Dobrzyňski trafil odkrytú
časť Križanovej brány. Dve minúty pred koncom
druhej tretiny získal puk v obrannom pásme Domaev, ktorý sa následne rútil spolu so Skovrtsovom na bránu a druhý menovaný následne zaznamenal už štvrtý gól zápasu. V úvode tretej tretiny
Zorvan stanovil konečné skóre zápasu na 5:1, keď
dotlačil puk do brány. Následne už k zmene stavu nedošlo a zápas sa už len dohrával. Soboťania
ešte zaznamenali niekoľko šancí. Najväčšiu určite zahodil Fekiač, ktorý prestrelil prázdnu bránu.

Tento atraktívny zápas si našiel veľkú pozornosť
aj v rade divákov, ktorí prišli na štadión naozaj
vo veľkom množstve. Chlapcov hnali vpred aj
dva fankluby. Jeden domáci a taktiež aj fanklub
hostí, ktorý sa tiež nenechal zahanbiť. Všetkým
zúčastnením patrí poďakovanie za neutíchajúce
fandenie. Momentálne ešte nepoznáme konečnú
tabuľku, nakoľko ešte stále nie je vyriešený zápas
s Liptovským Mikulášom. Do prvého kola playoff nám tak môže vyjsť buď HK 2016 Trebišov
alebo opäť KH 58 Sanok. S istotou už môžeme
povedať, že prvý zápas 3. 2. odohráme na ľade
súpera a druhý, poprípade aj tretí, na domácom
ľade počas víkendu 10. a 11.2.

HKM Rimavská Sobota – HK 58 Sanok
5:1 (2:0, 2:1, 1:0)
Góly HKM: 11. Skvortsov (Domaev, Dmitriev),
19. Skvortsov (Dmitriev, Škantár), 29. Skvortsov (Zorvan, Dmitriev), 38. Skvortsov (Domaev,
Škantár), 42. Zorvan (Fekiač, Nociar)
Strely: 42:26.
Vylúčenia: 3:8.
Presilovky: 2:0.
Oslabenia: 0:0.
Rozhodovali: Vido – Staššák, Kurčík.
Diváci: 500
Zostava HKM: Križan – M. Slovák, Nociar,
Škantár, Kulišek, Matúška, Hecl – Filipiak, J.
Slovák, Šagát – Skvortsov, Dmitriev, Domaev Zorvan, Fekiač, Buda – Fiľov, Juraštík.
Marek Hanzel, HKM RS

Florbal: Návrat stratenej kanonierky
Odvetnú časť prvej ligy žien začali naše dievčatá v “domácom”
prostredí v sobotu 13.januára
proti béčku Hurikánu. Po oťukávacej desaťminútovke, v ktorej
Slovanistky prestáli jedno oslabenie, udrel po nedôraznej hre
našej obrany súper v čase 11:11.
Obdobný gól sa mu podaril aj o
štyri minútky neskôr a keď o ďalšie dve pridala tretí gól najlepšia
hráčka na ihrisku Adela Kľúčiková, vyzeralo to so Slovanistkami
nedobre. Najmä preto, že sa im
nedarilo presadiť cez veľmi dobre chytajúcu brankárku súpera
Martinu Haluzovú. V druhej tretine však dievčatá hrali ako vymenené a gólik po góliku ukrajovali z náskoku Bratislavčaniek. V
polovici zápasu sa pri ošetrovaní
najlepšej hráčky súpera dostali
do vedenia 4:3. Do tretej tretiny
vstúpili Soboťanky so snahou pokračovať v hre, ktorá im priniesla góly, no opakoval sa scenár z
prvej tretiny. Kým naše hráčky
čoraz zúfalejšie dobýjali obranu
súpera, ten vyrovnal z ojedinelého protiútoku a 5,5 minútky pred
koncom sa ujal vedenia po tom,
ako si Slovanistky zle pokryli
Bratislavčanky pri štandardke.
Našim dievčatám oťaželi florbalky v rukách a napriek enormnej
snahe sa im už nepodarilo nájsť
kľúč k bránke súperiek.
V nedeľu 14. januára nastúpili
Soboťanky proti predposledným
Malackám (temer všetky) s čis-

tou hlavou. Od začiatku nenechali nikoho na pochybách, že si idú
po víťazstvo. Rýchlo si vytvorili
štvorgólový náskok, keď využili
slabší deň brankárky Malaciek.
Od druhej tretiny sa snažili o
stupňovanie tempa častým striedaním a snahou o kombinačnú
hru, ktorá sa im však počas oboch
hracích dní nedarila podľa vlastných predstáv. Potešila produktivita Adriany Csériovej, ktorá k
víťazstvu prispela piatimi gólmi
a treba dúfať, že jej znovuobjavené kanonierske pudy vydržia čo
možno najdlhšie.
FBC Slovan Rimavská Sobota
- iClinic VŠK PdF UK Hurikán Bratislava B
4:5 (1:3, 3:0, 0:2)
Góly Slovana: Vaslíková 2, Udvardyová, Csériová
Zostava: brankárka Schvarcová,
hráčky Udvardyová, Ružičková,
Uhrinová, Hanusková, Csériová,
Janoštiaková, Kučeráková a kapitánka Vaslíková
FBC Slovan Rimavská Sobota
- 1.SC Malacky
10:3 (4:0, 3:3, 3:0)
Góly Slovana: Csériová 5, Janoštiaková 2, Vaslíková, Uhrinová,
Ružičková
Zostava: brankárka Udvardyová
a Schvarcová, hráčky Ružičková,
Uhrinová, Hanusková, Csériová,
Janoštiaková, Kučeráková, Kubičeková, Vetráková, Vaslíková a
kapitánka Antalová

Hodnotenie trénera Jozefa
Alušíka:
“Oba dni sme hrali proti oslabeným súperkám, ktoré mali k dispozícii jedinú hráčku na striedanie a preto sa zamerali prevažne
na bránenie. Nám sa do postavenej obrany hralo ťažko, nehrali
sme totiž dostatočne kombinačne
a rýchlo. Po mesačnej prestávke,
počas ktorej toho niektoré baby
mnoho nenatrénovali, som dal
v sobotu šancu užšiemu kádru,
v nedeľu sme zas proti papierovo slabšiemu súperovi hrali na
dve päťky, pričom premiérovo
hrala mladá Vivi Kubičeková. V
sobotu sme okrem spomínaných
problémov v útoku mali problém s dôrazom v obrane, ktorú
máme navyše extrémne mladú s
vekovým priemerom vari 15 rokov. Hlúpe chyby v nej nás stáli
tri body. V nedeľu sme sa snažili
o - na naše pomery samozrejme
- vysoké tempo hry, časté striedanie a podarilo sa nám súperky
“uštvať”. Zápasy nám ukázali, na
čom musíme zapracovať. Budeme naďalej trénovať a tešíme sa
na ďalšie súboje, ktorých nás do
polovice apríla čaká ešte 13.”
Aktuálna tabuľka 1. ligy žien:

Jozef Alušík, tajomník klubu
FBC Slovan Rimavská Sobota

