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Fašiangy v meste

tanec a nespútaná nálada sa niesla
S pev,
Rimavskou Sobotou v piatok 9. februára. V rámci tradičného podujatia pod názvom Fašiangy sa krátia prechádzal mestom
fašiangový sprievod.

Ani napriek sychravému počasiu nechýbala v
sprievode dobrá nálada, spojená s hudbou a
piesňami. A čo by to bol za fašiangový pochod,
keby v ňom chýbali rôzne masky. Vedľa seba
sa spoločne s medveďom zabávali a spievali
dievčence v krojoch, no uvidieť sme tu mohli
aj smrtku, čertov, či rôzne strašidlá a démonov.
V sprievode sa motal aj obrovský turoň, ktorý
patrí k tradičným fašiangovým maskám.
Fašiangový pochod spievajúci pieseň „Fašiangy, Turice, Veľká noc príde, kto nemá kožúška,
zima mu bude“ pripomenul Rimavskosoboťa-

nom, že toto výnimočné obdobie má miesto aj
v dnešnej dobe.
Tradičný pochod zorganizovalo Gemersko-malohontské osvetové stredisko a Centrum voľného času v Rimavskej Sobote. Podujatie pokračovalo v Knižnici Mateja Hrebendu
vyhodnotením súťaže na tému Fašiangy v Gemeri Malohonte. Neskôr prebehol na Hlavnom
námestí kultúrny program, v ktorom vystúpili
folklórne súbory Lieskovček, DFS Mladosť,
Zornička, FS Vepor z Kelnovca či DFS Čížiček z Tisovca.
Fašiangy sú obdobím od Troch kráľov až do
polnoci pred škaredou – Popolcovou stredou.
Potom nasleduje až do Veľkého piatku 40-dňový pôst. Je to prechodné obdobie medzi zimou
a jarou.
amb, foto: gecse

O kvapku lepší Valentín

Slovenský Červený kríž, organizuje už 23. ročník kampane „Valentínska
kvapka krvi, ktorej cieľom je prilákať mladých ľudí k darovaniu krvi.
Akcia bude prebiehať od 12. 2. 2018 do 16.3.2018
Hlavnou myšlienkou kampane je, aby ste darovaním krvi inšpirovali aj ostatných a boli „O KVAPKU LEPŠÍ“ . Daruješ krv = daruješ o kvapku viac lásky.
Vaša krv zachraňuje zdravie a niekomu zachráni život. Viete si predstaviť, že
na Slovensku je potrebné ročne 180 tisíc transfúznych jednotiek červených krviniek? Viete si
predstaviť, čo by sa stalo, ak by ste neprišli? Chýbali by ste tým, ktorí to potrebujú.
Krv môžete darovať na Hematologicko transfúznom odd. nemocnice v Rimavskej Sobote, každý utorok a piatok od 7,00 hod do 9,30 hod.
V rámci kampane máme pripravený pre každého darcu krvi aj malý darček.
Tešíme sa na stretnutie.
S vďakou
Územný spolok SČK v Rim. Sobote

prednedávnom
schválil parlament novelu
zákona o službách zamestnanosti, v mnohých z nás
žijúcich v tých najzaostalejších regiónoch to vyvolalo
zvláštne pocity. Právnu normu pripravila trojica vládnych poslancov Smeru-SD
a navrhla zvýšiť príspevky na podporu mobility za prácou, ako aj zaviesť nový príspevok
na presťahovanie sa za prácou. Skutočnosť,
že ľudia sa budú môcť uchádzať o príspevok
na presťahovanie sa za prácou vo výške 4000
eur a v prípade manželov vo výške 6000 eur,
môžeme pokojne nazvať aj výzvou na vysťahovanie sa z regiónov, kde je práce nedostatok. Miesto toho, aby vláda a parlament prijali
účinné opatrenia na vytvorenie podmienok
zamestnávania ľudí tam, kde dlhé roky žijú aj
so svojimi rodinami, nastáva štátom riadené
vyľudnenie zaostalých regiónov. Začína sa to
hrozivo podobať na 20.a 30. roky minulého
storočia, keď ľudia, hlavne z východnej časti
Slovenska, hromadne odchádzali za prácou do
Ameriky. Nitra, Trnava, Sereď či Galanta síce
nikdy nebudú tak lákavé ako Amerika, ale na
čo sú nám potom nezmyselné uznesenia vlády
na podporu akčných plánov rozvoja najzaostalejších regiónov ?
Apropo, uznesenia vlády. Premiér Robert
Fico nedávno oznámil, že plánuje 15 výjazdových zasadnutí vládneho kabinetu práve v
tých najzaostalejších regiónoch. Sľuboval zobrať so sebou aj červenú tužku, ktorou bude
robiť odpočet plnenia uznesení vlády k návrhom akčných plánov rozvoja týchto regiónov.
V našom okrese by sa mali ministri stretnúť
koncom februára a my s veľkým záujmom
očakávame, čo sa vláde podarilo zrealizovať z
tých uznesení, ktoré prijala pred necelými dvoma rokmi na svojom výjazdovom zasadnutí v
Rimavskej Sobote. Obávame sa, že tou spomínanou červenou tužkou toho veľa pozitívneho
nenapíšu... My pre istotu na 2. strane dnešného
vydania nášho dvojtýždenníka pripomíname
vláde sľuby, ktoré sú zakotvené v jej uznesení
č.254 zo dňa 24. júna 2016. Myslíme si totiž,
že prinajmenšom minister dopravy, výstavby a
regionálneho rozvoja, spolu s ministrom financií a ministerkou pôdohospodárstva, by mali
čo občanom tejto hladovej doliny vysvetliť.
Samozrejme, len keď to myslia s rozvojom
nášho regiónu úprimne. V opačnom prípade sa
totiž budeme môcť obrátiť už len na ministra
Richtera so žiadosťou o príspevok na presťahovanie...
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Vláda príde urobiť odpočet

Podľa avizovaných informácií sa koncom februára 2018 uskutoční v našom okrese výjazdové zasadnutie vlády,
na ktorom kabinet premiéra Roberta Fica skontroluje plnenie uznesenia vlády k akčnému plánu rozvoja okresu
Rimavská Sobota. Dokument prijala vláda na svojom výjazdovom zasadnutí 24. júna 2016. Z uznesenia vlády č. 254
vyberáme nasledovné:

Vláda ukladá:
ministrovi dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja
B.3.

pokračovať v príprave rýchlostnej cesty R2 a v úseku
Lovinobaňa - Ožďany spracovať projektovú dokumentáciu pre
stavebné povolenie 			
do 30. novembra 2018
B.4. pokračovať v príprave rýchlostnej cesty R2 v úseku
Ožďany – Zacharovce spracovať projektovú dokumentáciu pre
stavebné povolenie			
do 30. novembra 2018
B.5. pokračovať v príprave rýchlostnej cesty R2 v úseku Zacharovce – Bátka spracovať projektovú dokumentáciu pre stavebné
povolenie
do 30. júna 2019
B.6. pokračovať v príprave rýchlostnej cesty R2 v úseku Bátka - Figa
spracovať projektovú dokumentáciu pre stavebné povolenie
					
do 30. júna 2019
B.7. zabezpečiť zaradenie rekonštrukcie pošty Hnúšťa do investičného
plánu Slovenskej pošty, a.s. a zabezpečiť začatie jej realizácie
					
do 31. mája 2018
B.8. zrekonštruovať prístrešky pre cestujúcich na železničných zastávkach (Jesenské zastávka, Rim. Janovce,
Likier, Hodejov, Šíd, Tisovec-mesto a Hnúšťa zastávka) pre
skvalitnenie podmienok poskytovaných služieb cestujúcej
verejnosti na účely cestovného ruchu, s možnosťou poskytnutia
priestoru pre implementácie informačných a turistických materiálov k danému regiónu 		
do 31. decembra 2019
B.9. zrekonštruovať vykurovanie výpravnej budovy železničnej stanice Tisovec pre skvalitnenie podmienok poskytovaných služieb verejnosti		
do 30. septembra 2016
B.10. začať proces verejného obstarávania pre výber zhotoviteľa rekonštrukcie priecestného zabezpečovacieho zariadenia v km 38,775 trate Jesenské – Brezno, Halny – Brezno,
v úseku Jesenské – Tisovec pre zvýšenie bezpečnosti na
priecestiach z dôvodu zlepšenia rozhľadových pomerov
a prevencie vzniku nehodových udalostí do 31. decembra 2016
B.11. začať proces verejného obstarávania pre výber zhotoviteľa
rekonštrukcie priecestného zabezpečovacieho zariadenia
v km 41,270, 41,482, 41,690 trate Jesenské – Brezno,
Halny – Brezno, v úseku Jesenské – Tisovec pre skrátenie
doby uzavretia priecestia pre užívateľov cestnej komunikácie a pre zvýšenie bezpečnosti
do 31. decembra 2016
B.12. poskytnúť dotácie na vypracovanie dokumentácie v oblasti
zamestnanosti a vzdelávania, ako povinnej súčasti žiadosti o nenávratný finančný príspevok z programu INTERREG
V-A				
do 31. decembra 2016
B.13. poskytnúť dotácie na vypracovanie plánov rozvoja cezhraničných tematických ciest a na vypracovanie projekto-

vých dokumentácií na výstavbu alebo modernizáciu infraštruktúry cestovného ruchu, ktoré sú súčasťou cezhraničných tematických ciest, ako povinnej súčasti žiadosti
o nenávratný finančný príspevok z programu
INTERREG
V-A, prípadne iných externých zdrojov do 31. decembra 2016
B.14. poskytnúť regionálny príspevok vo výške 6 355 000 € v súlade
s Akčným programom rozvoja okresu Rim. Sobota, z toho
1 300 000 € v roku 2016, 1 200 000 € v roku 2017, 1 210 000 €
v roku 2018, 1 275 000 € v roku 2019 a 1 370 000 v roku 2020
					 priebežne do roku 2020
B.15. vydať metodické usmernenie na koordináciu aktivít regionálnych rozvojových agentúr a Rady pre rozvoj najmenej rozvinutého okresu pri príprave a realilzácii Akčného plánu rozvoja
okresu				
do septembra 2016

Vláda ukladá:
ministrovi financií

B.16. uvoľniť finančné prostriedky pre rok 2016 na regionálny príspevok pre Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja
SR podľa Akčného plánu rozvoja okresu Rim. Sobota
					
do 15. júla 2016

Vláda ukladá:
ministerke pôdohospodárstva a rozvoja vidieka

B.17. vyhlásiť výzvu v rámci implementácie integrovaného regionálneho operačného programu na špeciálny cieľ 2.2.3. Zvýšenie
počtu žiakov stredných odborných škôl na praktickom vyučovaní
		
do 31. decembra 2016
B.18. odporúčať miestnym akčným skupinám koordinovať svoje kapacity a finančné zdroje s akčnými plánmi
B.19. zabezpečiť v súlade s existujúcou legislatívou poskytnutie pozemkov v správe Slovenského pozemkového fondu pre výstavbu verejno-prospešnej stavby a realizáciu projektov Akčných
plánov				
do 31. decembra 2016
podpredsedovi vlády a ministrovi vnútra
B.21. pripraviť legislatívny návrh posilnenia kompetencií Okresných
úradov umožňujúcich efektívnu podporu politiky regionálneho
rozvoja v zmysle vládou schválených Akčných plánov
					 do 31. decembra 2016

Vláda odporúča:
predsedovi Banskobystrického samosprávneho kraja
C.1.

prehodnotiť nastavenie zamerania stredného školstva pre potreby okresu Rim. Sobota		
do 30.júla 2016
ministerke pôdohospodárstva a rozvoja vidieka
C.2. zabezpečiť schválenie harmonogramu vypisovania výziev
v rámci integrovaného regionálneho operačného systému tak,
aby sa zohľadnili špecifiká najmenej rozvinutých okresov.

Primátor
mesta
JUDr. Jozef Šimko
privítal
predsedu
vlády Roberta Fica
na radnici počas jeho
poslednej návštevy
Rimavskej Soboty.

Gemerské zvesti
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Otvorený list Vláde Slovenskej republiky zo stretnutia
primátorov miest a starostov obcí okresu Rimavská Sobota
Vo štvrtok 8. februára 2018 sa konal v Rimavskej Sobote okresný
snem Združenia miest a obcí Gemera a Malohontu, na ktorom sa
zúčastnil aj primátor Rimavskej
Soboty JUDr. Jozef Šimko. V súvislosti s neuspokojivou situáciou
týkajúcej sa výstavby rýchlostnej
cesti R2 na úseku Zvolen – Košice, predložil prítomným primátorom a starostom otvorený list adresovaný Vláde SR nasledovného
znenia:
Je polovica volebného obdobia
Vlády SR a je čas na hodnotenie
plnenia Programového vyhlásenia
vlády a Uznesení vlády, vzťahujúcich sa k úseku rýchlostnej cesty
R2 na území VÚC Banská Bystrica.
Opakovane a dlhodobo sú obyvatelia regiónov Gemera – Malohontu, okresov Lučenca a Rimavskej
Soboty ubezpečovaní, že výstavba
rýchlostnej cesty R2 je prioritou.
V období tejto Vlády je to aj prioritou v oblasti tvorby pracovných
miest a politiky odstraňovania rozdielov medzi regiónmi, čo je zakotvené v programovom vyhlásení
vlády. Výstavba rýchlostnej cesty
R2 predstavuje systémový krok riešenia príčin dlhodobej nezamestnanosti, čo opakovane uvádzajú aj politici a analytici. K dnešnému dňu
je situácia taká, že na úseku Lučenec – Ožďany – Zacharovce – Figa
sa v investičnej príprave neurobila

„ani čiarka“, napriek uzneseniu vlády SR z výjazdového zasadnutia v
Rimavskej Sobote v júni 2016 č.
254/2016, kde boli prítomní všetci
primátori a starostovia z dotknutých
regiónov.
Úloha v bode B.3 úsek „R2 Lovinobaňa – Ožďany“ spracovať
dokumentáciu na stavebné povolenie do 30.11.2018
- úloha nesplnená, verejné obstarávanie nebolo ani začaté na túto stavbu, už nereálny termín plnenia
Úloha v bode B.4 úsek „R2 Ožďany – Zacharovce“ zabezpečiť
dokumentáciu na stavebné povolenie v termíne 30.11.2018
- úloha na NDS, a.s. nezadaná, verejné obstarávanie ani nezačalo a
termín z uznesenia je nesplniteľný
Úloha v bode B.5 úsek „R2 Zacharovce – Bátka“ projektová
dokumentácia na stavebné povolenie v termíne 30.6.2019
- úloha, verejné obstarávanie začaté
už 19.7.2017, nebolo doteraz ukončené. Verejné obstarávanie bolo
zrušené, podľa informácií z odboru
verejného obstarávania NDS, a.s.
od pracovníka zodpovedného za
celý proces obstarávania.
Úloha v bode B.6 úsek „ R2 Bátka
– Figa“
- úloha, verejné obstarávanie začaté
už 19.7.2017, nebolo doteraz ukončené. Verejné obstarávanie bolo
zrušené, podľa informácií z odboru
verejného obstarávania NDS a.s.

Dňa 30.5.2017 bol minister dopravy Árpád Érsek na verejnom
stretnutí v Bátke, okr. Rimavská
Sobota, kde starostom priľahlých
obcí k ceste I/50 v úseku Figa –
Zacharovce – Ožďany potvrdili
začatie stavby „ R2 Mýtna – Lovinobaňa“ a k 31.8.2017 vypísanie súťaže na zhotovenie stavby.
Potvrdil tiež, že dal písomný súhlas
už v januári 2017 na začatie projektovej prípravy stavieb, verejné
obstarávanie v úseku Zacharovce –
Bátka – Figa. Zároveň určil termíny
začatia stavebných prác na týchto
stavbách, klepanie základného kameňa 30.9.2019.
Opakovanie zdôraznil, že má
enormný záujem na splnenie tohto termínu, pretože bol aktívnym
účastníkom protestného pochodu v
Bátke za urýchlenie začatia výstavby týchto stavieb.
Dňa 14.9.2017 v Rimavskej Sobote na predstavovaní kandidátov na
predsedu VÚC, osobne prítomný
podpredseda predstavenstva NDS
a.s. a investičný riaditeľ Ing. Dudáš
potvrdil začatie verejnej súťaže na
zhotoviteľa stavby R2 Mýtna – Lovinobaňa v termíne do 15.10.2017.
Potvrdil tiež, že na úseky „R2 Zacharovce – Bátka a Bátka – Figa“
už prebiehajú verejné súťaže na
projektovú dokumentáciu DSP s
predpokladaným termínom vyhodnotenia verejného obstarávania do

15.10.2017.
K dnešnému dňu ani jeden z týchto termínov nebol splnený a reálne,
vzhľadom na už podobné realizované procesy, nebudú splnené ani
termíny, ktoré sú ešte pred nami.
Následne aj ciele určené v Programovom vyhlásení vlády, politika
tvorby pracovných miest a politika vyrovnávania rozdielov medzi
regiónmi, už nemôžu byť splnené
v rozsahu, ktorý zabezpečí ich plnenie.
Vzhľadom na uvedené žiadame
pána premiéra, aby v mediálne
oznámenej inventarizácii plnenia
cieľov Programového vyhlásenie
vlády a Uznesení vlády podrobne
preveril a objektívne zhodnotil,
prečo sa nesplnili a neplnia ciele a
úlohy, určil zodpovedných, prijal a
zverejnil opatrenia na odstránenie
stavu. Pretože tento stav a situáciu
vnímame dlhodobo ako likvidačnú
pre región Gemera – Malohontu,
neschopnosť ministerstva dopravy plniť úlohy Programového vyhlásenia vlády a Uznesenia vlády,
spoločne s NDS a.s., považujeme a
hodnotíme ako zámerný nezáujem,
najmä zo strany NDS zabezpečovať
plnenie spomínaných úloh.
Okrem primátora mesta Rimavská
Sobota JUDr. Jozefa Šimka podpísalo tento otvorený list v čase našej
uzávierky vyše 80 starostov obcí

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

www.rimavskasobota.sk
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Škola bojuje s nedostatkom miesta
Základnú školu na Dúžavskej ceste v Rim. Sobote navštevuje spolu 144
detí. Sú z neďalekého sídliska, pochádzajú zo sociálne slabšieho prostredia.
decembra je na škole novou riaditeľkou Iveta BrnOddiarová,
ktorá školu pozná dobre. Predtým, ako na-

stúpila na riaditeľský post, sama vyučovala. Vyučovanie
na škole, ktorá má len prvý stupeň, prebieha v maďarskom jazyku. Žiaci sa učia v ôsmich triedach. „Prváci sa
učia v troch, druháci v dvoch, tretiaci a štvrtáci v jednej
triede. Vyučuje ich spolu 10 pedagógov,“ informovala
riaditeľka školy. Učiteľom vďaka projektu MPC – Škola otvorená všetkým pomáhajú traja asistenti. Ide o národný projekt a jeho
cieľom je zabezpečiť rovnaký prístup ku kvalitnému vzdelávaniu a zlepšiť
výsledky a kompetencie detí a žiakov materských a základných škôl. Okrem
prvého stupňa tu funguje aj škôlka. Navštevuje ju 25 detí. Žiaci sa zapájajú
v rámci krúžkov do rôznych mimoškolských aktivít. „V krúžku Tvorivá dramatika sa učia deti recitovať. Okrem neho tu funguje krúžok Šikovníci alebo
spevácky či informatický krúžok. Máme aj šikovné deti, ktoré sa zapájajú do
rôznych súťaží,“ uviedla I. Brndiarová.
Žiaci pokračujú po skončení prvého stupňa v štúdiu na základných školách v
meste, väčšinou na Základnej škole Mihálya Tompu. Približne tretina skončí
v špeciálnej základnej škole.
Ako riaditeľka školy
uviedla, škola už dlhšie
zápasí s nedostatočnou
kapacitou. Preto uvítala, keď poslanci na
januárovom zasadnutí
mestského zastupiteľstva schválili financie
na vybudovanie kontajnerovej školy. „Niektoré učebne sú malé,
žiaci sa v nich tlačia.
Máme žiakov, ktorí sa
učia aj na chodbe, čo
nie je dobré, pretože počas vyučovania sú mnohokrát vyrušovaní,“ upozornila riaditeľka s dodala, že budova školy bola pôvodne postavená len pre tri
triedy, a preto by im nové priestory pomohli. Kontajnerová škola by mala stáť
na dvore, vedľa terajšej budovy a podľa slov I. Brndiarovej by bolo najlepšie,
ak by boli obe školy prepojené.
To, že je kontajnerová škola na Dúžavskej ceste nutná, uznal aj primátor Jozef
Šimko na januárovom rokovaní mestského zastupiteľstva, kedy sa v rámci
zmeny rozpočtu rozhodovalo o vyčlenení financií na jej výstavbu. Upozornil
vtedy aj na zámer ministerstva školstva, ktoré presadzuje zákon o povinnej
predškolskej príprave detí. Ak by prešiel, mesto by muselo riešiť situáciu.
Na Dúžavskej ceste je spolu 180 detí do veku šiestich rokov.
amb

Na Kurinci
má vyrásť tobogan
V budúcnosti by sa mala rekreačná oblasť využívať
aj počas celého roka.

na decembrovom mestskom zastupiteľstve schválili
E šte
poslanci projektovú dokumentáciu za 35 tis. eur na výstavbu

toboganu a bazéna s vlnobitím v Rekreačnej oblasti Zelená vodaKurinec. Práve téma výstavby toboganu sa dostala aj na januárové zasadnutie mestského zastupiteľstva. Poslanci vtedy odobrili,
aby si samospráva na jeho vybudovanie vzala 300 tisícový úver
a vypísala výberové konanie. Záujem postaviť tobogan prejavila
turecko-maďarsko-slovenská spoločnosť.
Primátor mesta J. Šimko počas rokovania ozrejmil, prečo predložil bod už na januárové zastupiteľstvo. „Pokiaľ by sme to nechali
na marec, zrejme by nám ušla lehota a tento rok by sme sa na
tobogane nešmýkali,“ vyhlásil primátor s tým, že splátky za tobogan dokáže mesto uhrádzať zo zisku na Kurinci a rozpočtu sa to
nedotkne. „Znamená to, že Kurinec začíname rozvíjať z toho, čo
si zarobí na seba,“ uviedol. Chce, aby tobogan stál na Kurinci už
na začiatku tohtoročnej letnej sezóny.

Poslanec MsZ Viliam Vaš uviedol v rámci rozpravy, že verí, že
Kurinec bude vedieť pokryť splátky za úver zo svojho zisku.
Načrtol však, že Kurinec by sa mohol využívať aj počas celého
roka. „Viem, že pre mesto by to bola obrovská záťaž, aby samo
postavilo kryté bazény,“ povedal Vaš a spomenul, že aj pôvodný
zámer počítal s celoročným využitím Kurinca. „Skúsme v tejto
vízii pokračovať a nenechajme ju niekde zabudnutú. Je to aj o budúcnosti nášho mesta,“ povedal poslanec. Primátor sa vyjadril, že
tento nápad považuje za dobrý. „Tento rok dokončíme asfaltovanie všetkých ulíc v Rimavskej Sobote. Čaká nás ešte 26 ulíc,“
informoval a dodal, že tým pádom budú veľké investície v tomto
roku ukončené. „Na budúci rok môžeme teda ísť aj do rozsiahlejších investícií na Kurinci a môžeme uvažovať aj nad stavbou krytej plavárni,“ načrtol Šimko s tým, že mesto má na to vyhotovenú
aj projektovú dokumentáciu.
amb, foto: vydavateľstvo CBS

Výbor o osvetlení, ceste i zimnej údržbe

tohtoročné zasadnutie
P rvé
má za sebou Výbor mest-

skej časti Staré mesto – Chrenovisko. Ako tradične zasadnutie viedol predseda výboru
Ladislav Matyinkó.
Ten v úvode rokovania oboznámil členov so stanoviskom Technických služieb mesta k navrhovaným opatreniam. Jedno z nich
sa týkalo doplnenia odpadových
košov v meste a na pešej zóne.
Mesto podľa TSM na to vyčlenilo
v rozpočte 1000 eur. Požiadavka
na rozšírenie parkoviska za bytovkou na Ul. Cukrovarskej č. 18-26

bola realizovaná a bola aj splnená
požiadavka na opravu osvetlenia
na Cukrovarskej ulicu, od Starého
domu po predajňu CBA až po Čerenčiansku ulicu.

osvetlenie na už spomínanom úseku na Cukrovarskej ulici, od Starého domu až po predajňu CBA a po
Ul. Čerenčiansku z dôvodu, že tam
nesvieti svetlo.

Členovia výboru sa zaoberali aj
žiadosťou Mestského úradu o
vydanie stanoviska k žiadosti o
odkúpenie pozemku, ktorý jeho
majiteľ plánuje rozšíriť. Výbor s
odpredajom súhlasil s podmienkou, že v prípade výrubu stromov
bude náhradná zeleň vysadená v
meste. Diskutovalo sa aj o aktuálnych problémoch a požiadavkách
občanov tejto mestskej časti.
Odznela žiadosť prekontrolovať

Na základe požiadavky obyvateľov Tormáša a záhradkárov požiadal výbor poslancov zvolených
za túto mestskú časť, aby bola do
registra investícii na tento rok zaradená rekonštrukcia úseku cestnej komunikácie od autoservisu
MAXX po prvú bránu záhradkárskej oblasti v dĺžke približne 80100 metrov a napojená na už vyasfaltovaný úsek. Občania mesta
majú požiadavku na Svet zdravia,

aby bola otvorená malá brána zo
Železničnej ulici do nemocnice pre
pacientov, ktorí chodia k lekárom
do Zdravotného strediska Jazmín
a mali tak bližší prístup k röntgenu a iným lekárom. Výbor požiadal zabezpečiť kvalitnejšiu zimnú
údržbu na Hlavnom námestí a na
Námestí Š.M.Daxnera, hlavne čo
sa týka schodov v ľavej a pravej
časti námestia. V závere rokovania podali poslanci Ladislav Rigó
a Zsolt Főző informácie zo zasadnutia mestského zastupiteľstva a
komisií.
amb
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Zlatá medaila pre Eriku Rajtúkovú

Brána zostane zatvorená

Pacienti požadujú otvoriť bránu. Nemocnica ich požiadavke
nevyhovie.
uplynulých dňoch sa na našu redakciu obrátili nespokojní pacienti.
V Poukázali
na uzatvorenú bráničku na Železničnej ulici, čo im sťažuje
prístup do areálu rimavskosobotskej nemocnice. Týka sa to prevažne pacientov, ktorí chodia k lekárom do Zdravotného strediska Jazmín. Ak ich
odtiaľ pošlú do nemocnice na ďalšie vyšetrenie, dostanú sa do nej len cez
hlavný vchod, ktorý je ale až na opačnom konci a musia tak prechádzať
okolo Okresného úradu. Trasa je to dlhá a prevažne peším a navyše chorým pacientom to spôsobuje značné problémy.
O požiadavke sa diskutovalo aj na januárovom zasadnutí príslušného výboru mestskej časti. Mesto sa preto v tejto súvislosti obrátilo na vedenie
nemocnice.

úspechom
Obrovským
Strednú odbornú školu

pre
obchodu a služieb v Rim. Sobote
sa skončila svetová súťaž Chef
Ireland Culinary 2018- FOOD
& BEV LIVE v írskom Dubline.
Zlatú medailu v hlavnej juniorskej súťaži Irish Junior Pork získala slovenská reprezentantka a
žiačka hotelovej akadémie Erika
Rajtúková. Súťažila so špecialitou
z bravčovej panenky. Erika Rajtúková je členkou reprezentačného
národného tímu Slovenska juniorov. Naše národné družstvo, v ktorom je oporou, má i v rámci maj-

strovstiev Európy v Luxemburgu
vysoké ambície. Jej úspechy sú
potvrdením výrazných aktivít školy v gastronomickej oblasti, ktorá
sa stala oporou v rámci vzdelávania v Slovenskom zväze kuchárov
a cukrárov. Erikine úspechy tiež
potvrdzujú jej talent a schopnosti
pre varenie, zanietenie, snahu a
pevnú vôľu. Poďakovanie samozrejme patrí aj pedagógom, ktorí
jej pri príprave výrazne pomáhali
(najmä Ing. Aneta Kmeťová a Judita Melišíková).
Zdroj: Stredná odborná škola
obchodu a služieb v Rim. Sobote

Štartuje Kvízmajster liga
so Slavom Hlásnym

Začína sa Kvízmajster liga, séria
zábavno-vedomostných kvízov pre všetkých!
Chcete si otestovať svoje vedomosti a pritom sa skvelo zabaviť? Tak
neváhajte a prihláste sa do Kvízmajster ligy! Úvodné kolo štartuje
už 1. marca o 18-tej v bábkovej sále Domu kultúry a moderovať ho
nebude nik iný, než Slavo Hlásny, rekordman relácie DUEL RTVS.
Zostavte 3 – 6-členný súťažný tím a rezervujte si svoj stôl na čísle: 0911
883 343 alebo priamo v Dekáč - cafe & cocktail bar. Tešíme sa na Vás!
Vstupné: Dobrovoľné

Zubný lekár

24. a 25. februára od 8:00 do 12:00 hod.
MUDr. František Šesták, Cukrovarská 23, Rim. Sobota, tel. 5634551
3. a 4. marca od 8:00 hod. do 12:00 hod.
MUDr. Andrea Tyborová, Cukrovarská 23, Rim. Sobota, tel. 5627188

„Na základe týchto upozornení sme 5. februára požiadali listom riaditeľa
nemocnice Ivana Mokrého o stanovisko k požiadavke, aby bola brána na
Železničnej ul. otvorená a pacientom sa tak uľahčil vstup do nemocnice,“ informoval prednosta Mestského úradu v Rim. Sobote Štefan Szántó.
Z odpovedi, ktorú mesto od vedenia nemocnice dostalo vyplynulo, že nemocnica občanom nevyjde v ústrety. „Veľká väčšina enormného pešieho
tranzitu, ktorý smeroval v minulosti cez náš areál z centra mesta na stanicu a naopak, nesúvisela s prevádzkou nemocnice,“ uviedol v stanovisku
riaditeľ nemocnice s tým, že tento neregulovaný pohyb vytváral predpoklady pre početné prípady drobnej kriminality v celom areáli nemocnice,
ako aj v čakárňach a na oddeleniach. „Enormný pohyb tiež reálne ohrozoval bezpečnosť pohybu pacientov a zamestnancov v areáli a výrazne
sťažoval možnosti efektívnej údržby a starostlivosti o areál a prostredie
nemocnice, ktoré je určené primárne pre jej pacientov,“ vyjadril sa Mokrý
a dodal, že okrem uzatvorenia areálu s cieľom zlepšiť situáciu pristúpili aj
ku kamerovému monitorovaniu areálu a vstupu do budov.
„Areál nemocnice je všetkým pacientom aj zamestnancom prístupný cez
hlavný vchod 24 hodín denne,“ uzavrel.
S rozhodnutím nemocnice nie sme spokojní,“ uviedol prednosta. „Aj napriek tomu, že rozhodnutie Sveta zdravia nevieme ovplyvniť, budeme
tlačiť na vedenie nemocnice, aby vyšli občanom a pacientom v ústrety“.
vyhlásil Š. Szántó.
amb
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Program GMOS:
28. februára XVII. VÝTVARNÁ
SÚŤAŽ I. FERENCZYHO – slávnostné vyhodnotenie celoslovenskej
súťaže, 13:30 hod., ZŠ M. Tompu
Rim. Sobota
28. februára XVII. VÝTVARNÁ
SÚŤAŽ I. FERENCZYHO – vernisáž výstavy z prác zo súťaže I. Ferenczyho, 13:30 hod., ZŠ M. Tompu
Rim. Sobota

Výstavy a podujatia:
Beseda s Janou Pronskou
Mestské kultúrne stredisko a Tatiana
Kršková – kníhkupectvo KnihArt
Vás pozývajú v utorok 27. februára o 16.30 hod. do Domu kultúry
(vchod E) na čitateľskú besedu s
autorkou historických ženských románov, Janou Pronskou. Pisateľka,
ktorá sa v minuloročnej prestížnej
ankete AWARDS Panta Rhei umiestnila v pozícii spisovateľka roka na
treťom mieste, predstaví niekoľko
románov zo svojej tvorby. Vstup
zdarma.

Gemersko-malohontské
múzeum
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

Balalajka tour 2018
Donského kozáckeho chóS ólisti
ru Volnij Don prichádzajú do

Rimavskej Soboty s novým programom BALALAJKA 2018. V piatok, 9. marca o 19.00 hod. zaznejú
v ich podaní známe, veselé a clivé
ruské melódie. S tradičnými ruskými hudobnými nástrojmi, bajanom,
balalajkou, ale hlavne s neopakovateľnými hlasmi a skvelou energiou,
prichádzajú siedmykrát na Slovensko, aby zaspievali piesne rodného kraja. Vstupné: 7€, predpredaj
MsKS a TIC od 22. 1. 2018. Príbehy
o rodine, priateľoch, manželského
života, záletoch mladých kozákov a
kozáčok, ale hlavne príbehy z ich dedinského života pri bežných prácach
a piesne zo služby v armáde. Piesne
o živote, láske, práci, vojne, oddychu
aj pití vodky. Piesne zábavné, veselé,
zádumčivé, no predovšetkým typické pre kozácku dušu dedené z deda
na otca, z otca na syna, z bábušky na
mamu… Piesne dravé a pokojné ako
rieka Don, srdce, telo a duša kozákov.
Účinkujú:
Grigorij Polovinka / ruský bajan,
vokál
Alexander Džalašov / vokál,perkusie
Javgenij Kulabuchov / balalajka
Aljona Nikuličeva / vokál, tanec
Polina Dolgopjatova / vokál, tanec.
MsKS RS

Literárne okienko...

Ôsmy kamienok

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

Otec ma v lete brával ku Rimave. Bola som malá a rieka pre mňa vtedy veľká a tajomná, ale s otcom
som sa aj tu cítila smelá.
Raz v priehľadnej vode na kraji rieky vylovil otec sedem kamienkov. Dal mi ich do dlane a povedal:
„Belasý kamienok, to je obloha, biely sú obláčky, oranžový je slniečko, zelený, to je tráva a stromy,
hnedý, to je zem, ružový, to si ty, ja a mamička, taká ružová ružička a čierny, to je vláčik, aby si sa
mohla vždy domov vrátiť, ak odídeš.“
„Ja niekedy od vás odídem? - preľakla som sa.
„Všetky deti raz odídu, ale sa aj vracajú. Len niektoré na cestu domov zabúdajú.“ – povedal otec a
všimol si môj rozhodný pohľad.
Na to, čo povedal, som rázne zareagovala: „Ja na cestu domov nezabudnem. Ale čo, ak sa vláčik pokazí?“ – hneď som však dodala – „Tak ja prídem pešo.“
Otec ma objal a ja som si niečo všimla. Opýtala som sa: „Oco, ty, ty plačeš?“
„Nie, nie.“ – odpovedal zvláštnym hlasom a ešte povedal: „To len láska samou láskou skáče.“
„Ako skáče?“ – vyzvedala som.
„Pozri, takto, ako žabka!“ – zohol sa a niečo hodil, a to niečo skákalo po hladine, až som sa rozosmiala.
„No vidíš, aj žabka skáče a ja neplačem.“ – oznámila som hrdinsky.
„Nechcem, aby si v živote niekedy plakala.“ – povedal mi, pohladil ma po vlasoch a pritisol k sebe.
Potom vošiel znovu do vody. Vo vode niečo hľadal, hľadal a hľadal. Trvalo to už dosť dlho. Dívala som
sa naňho, bol zohnutý a rukou pod vodou pohyboval sem a tam. Potom sa usmial a podišiel ku mne.
Aj dnes ho vidím, ako mi podal ešte jeden kamienok. To, čo som vtedy od otca počula, symbolizovalo
vo mne v mojom ďalšom živote absolútnu silu rodičovskej lásky.
Otec mi vtedy povedal: „Toto je ôsmy kamienok. Je červený. To sú červené topánočky, aby si v nich
mohla prísť domov pešo, ak sa ten vláčik pokazí. Teraz máš v dlani celý svet. Len si ho stráž, aby sa ti
nikdy nestratil!“
Teraz plačem ja. Mám obuté čierne topánočky. V dlani držím celý svet. Až na otca. Jeho v ňom už niet.

spracoval: amb

Marta Brisudová Siváková

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

Mestská galéria:
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Múzeum vlani navštívilo takmer 14-tisíc ľudí
Najväčší záujem bol o výstavu s témou fajok i tradičné podujatie Noc múzeí a galérií

Múzeum navštívilo počas rok 2017
spolu 13 835 návštevníkov. Oproti
predchádzajúcemu roku ide o mierny pokles. Informovala o tom Elena
Lindišová, kultúrno-výchovná referentka, lektorka a dokumentaristka
múzea. Najviac návštevníkov prišlo
do múzea už tradične počas mája.
„Bolo ich až 3883, k čomu výrazne
prispieva každoročne pripravované
podujatie pod názvom Noc múzeí a
galérií. Vysokú návštevnosť, ktorá
presiahla počet 1000 návštevníkov
sme zaznamenali aj v bežných mesiacoch marec, august, september, v
júni to bolo až 1930 návštevníkov,“
uviedla E. Lindišová.
Múzeum usporiadalo vlani celkovo
13 výstav, no pre návštevníkov boli
počas roka otvorené aj dve stále expozície. „Verejnosti boli prostredníctvom výstav priblížené rôznorodé témy, ako napríklad potápačská
technika, vtáky gemerskej pahorkatiny či život ľudí odvlečených do
lágrov,“ priblížila referentka. Najväčší záujem bol o výstavu Maliar
Lučenca. Život a dielo Františka

Gyurkovitsa (1876-1968), na ktorú
bolo zvedavých 1420 návštevníkov.
Vysoko navštevovaná bola aj výstava Krásavice zahalené v dyme. Fajky a fajčiarske potreby zo zbierok
Gemersko-malohontského múzea
a výstava privezená zo zahraničia
Policajné symboly zo sveta. „Najmenej návštevníkov, len niečo vyše
sto, sme zaznamenali pri výstave s

Maľba na hodváb

Turistické informačné centrum v Rimavskej Sobote Vás srdečne pozýva
na výstavu Maľba na hodváb autorky Judity Krajčiovej. Vernisáž výstavy
sa uskutoční 5. marca o 14:00 hod. v priestoroch Radnice mesta na Hlavnom námestí v Rim. Sobote. Autorka počas vernisáže predvedie ukážku
výroby hodvábnych šatiek. Výstava potrvá do konca marca.

názvom Barbnabás Holló. Sochár z
Gemera-Malohontu. Výstava však
stále trvá a veríme, do konca februára, kedy končí, sa tento počet ešte
zmení,“ uviedla Lindišová s tým, že
okrem uvedenej výstavy môžu návštevníci uvidieť v priestoroch múzea
ešte dve výstavy - Žijem na strome a
je mi dobre a Dieťa a jeho svet.
Zaujímavé výstavy v múzeu plánu-

jú pripraviť pre návštevníkov aj v
tomto roku. „Prvou výstavou, ktorú
múzeum sprístupní verejnosti bude
výstava Vesmír očami detí. Je to tradičná súťažná prehliadka výtvarnej
tvorby detských prác žiakov základných a materských škôl z okresu
Rim. Sobota s tematikou vesmíru,“
prezradila Lindišová. Návštevníci
múzea sa môžu tešiť počas prvého
polroka okrem iného aj na výstavu,
ktorá predstaví historickú výpočtovú techniku či na výstavu o mladom
slovenskom vlastencovi, učiteľovi a
lekárovi Karolovi Pajerovi.
V rámci svojej činnosti múzeum realizuje aj rozmanité kultúrno-výchovné a kultúrno-spoločenské podujatia. „Vlani to bolo spolu 78 aktivít,
z toho 30 bolo kultúrno-spoločenských a 48 sa venovalo výchove a
vzdelávaniu,“ spresnila Lindišova
a dodala, že najväčšej popularite sa
teší podujatie Noc múzeí a galérií,
ktoré má už stálych priaznivcov.
Vlani ho navštívilo 548 návštevníkov.
amb, foto: gecse

Kaufland v Rimavskej Sobote
prejde ďalšími modernizáciami

Spoločnosť Kaufland sa neustále snaží o zabezpečovanie čo najvyšších štandardov pre svojich zákazníkov. Rozhodla sa pre dodatočnú modernizáciu
svojej predajne v Rimavskej Sobote. Pre obyvateľov mesta zabezpečí ten najvyšší komfort a zážitok z nakupovania. Predajňa bude zatvorená len pár dní.
Aké zmeny pribudnú?
Zmení sa rozmiestnenie sortimentu, mraziarenský tovar sa premiestni pred
pokladne, rozšíri sa plocha pre akciový a sezónny nepotravinový tovar, čo v
konečnom dôsledku podporí celkovú praktickosť a urýchlenie nákupu. Okrem
toho sa zmení sa aj samotný vizuál predajne.
„Hlavnou myšlienkou tejto inovácie je skvalitnenie nákupu našich zákazníkov,
zvýšenie praktickosti pri ich nákupe, väčší nákupný priestor, ale aj lepšia a
efektívnejšia orientácia na predajni. Vďaka viacerým pozitívnym zmenám bude
už aj táto predajňa vo svojom najmodernejšom šate,“ uviedla Lucia Langová,
hovorkyňa spoločnosti Kaufland.
Modernizácia sa začne 24. februára o 20:00. Už 1. marca však
bude pre všetkých jej zákazníkov opäť otvorená presne podľa stanovených otváracích hodín.
GZ-4/18

www.rimavskasobota.sk
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Pozývame na verejnú prednášku
s prof. Ing. Petrom Staněkom, CSc,
ktorá sa uskutoční 22. marca 2018
od 16,00 do 19,00 hod v Rimavskej Sobote
na ul. Stavbárov 2A (na konci jednosmernej ulice
pri Úrade práce) na tému:
“Harmónia spolupráce múdrosti Prírody
a Človeka ako katalyzátora Nového
vývoja (zmysel života, energia
a architektúra súvislostí)”
Účastnícky poplatok: 8,- EUR
Miesto je možné si rezervovať so zaplatením
vstupného vopred na účet do 19.3.2018.
Bližie informácie: alohawai@alohawai.sk,
mobil: 0917 568 734.
Viac informácii na: www.alohawai.sk
GZ-12/18

Mesto Rimavská Sobota
vyhlasuje obchodnú verejnú súťaž (OVS) podľa § 281 a nasl.
Obchodného zákonníka a vyzýva k podaniu návrhov na uzatvorenie
kúpnej zmluvy na:
1. Odpredaj - budovy s. č. 699, or. č. 10, spolu s príslušenstvom
(4 ks montované garáže) a pozemku o výmere 627 m² na Ul.
Fábryho v Rimavskej Sobote, v minimálnej cene 65 000,- €. V čase
zverejnenia OVS je záujemca povinný uhradiť zábezpeku vo výške
1 000,- €.
Prihlášky zasielať v zalepenej
obálke s názvom:
„Neotvárať- odpredaj budovy Fábryho“.
2. Odpredaj budovy ZŠ M. Tompu – Auxtov dom s. č. 748 na Ul. Šrobárovej, na parc. č. KN C 866 – zast. plochy a nádvoria o výmere 875 m²
a priľahlého pozemku - parc. č. KN C 865 – záhrada o výmere 434 m², na
LV 2959, kat. úz. Rimavská Sobota. Všeobecná hodnota nehnuteľností:
115 000,- €. V čase zverejnenia OVS je záujemca povinný uhradiť zábezpeku vo výške 1 500,- €. Žiadosti zasielať v zalepenej obálke s názvom:„Neotvárať- odpredaj budovy ZŠ M. Tompu – Auxtov dom“.
3. Odpredaj budovy čerpacej stanice s. č. 4932 na Ul. Jabloňovej v
Rimavskej Sobote, na parc. č. KN C 1110/470 – zast. plochy a nádvoria o
výmere 54 m2 spolu s pozemkom v minimálnej cene 7 400,- € a priľahlého
pozemku časť parc. č. KN C 1110/4 – zast. plochy a nádvoria o výmere
372 m2 v minimálnej cene 15,- €/m2, na LV 2959, k. ú. Rimavská Sobota.
V čase zverejnenia OVS je záujemca povinný uhradiť zábezpeku vo výške 1 000,- €. Žiadosti zasielať v zalepenej obálke s názvom: „Neotvárať
– odpredaj ČS – Šibeničný vrch“.
4. Odpredaj pozemkov parc. č. KN C 3941/73, 3941/72, 3941/2, 3941/8 a
3941/74 za účelom výstavby zariadení, určených na podnikateľské účely, v lokalite RO Zelená voda Kurinec v min. cene 25,- €/m2. V čase zverejnenia OVS je záujemca povinný uhradiť zábezpeku vo výške 1 500,- €.
Prihlášky zasielať v zalepenej obálke s názvom: „Neotvárať – odpredaj
pozemkov na podnikateľské účely Kurinec“
Obchodné verejné súťaže začínajú dňom: 21.02.2018 a končia dňom
22.03.2018.
Informácie a podmienky obchodnej verejnej súťaže, na internetovej stránke mesta www.rimavskasobota.sk, na úradnej tabuli mesta, resp. na
MsÚ – oddelenie majetkové - tel. čísla: 047/56 04 626, 047/56 04 633,
0903 284 353 (prihlášky do súťaže, podmienky OVS na webovej stránke
mesta, resp. na MsÚ – oddelenie majetkové).

22. - 23.
február
18:00

Nočná hra

24. – 26.
február
19:30

Podoba vody

22. - 23.
február
20:00

Aféra v pentagone

26.
február
17:00

Rock´n Roll

24. a 25.
február
17:00

Pračlovek

1. - 2.
marec
18:00

Lady Bird

104 min., MN, titulky, vstup: 5€
Komédia/akčný/krimi
USA
116 min., MP od 15r., titulky, 5€
Dráma
		
USA
89 min., MP, dabing, vstup: 5€
Animovaný
Veľká Británia

123 min., MN, titulky, vstup: 5€
Dráma USA, v pon. maď. verzia
123 min., MP od 12r., titulky, 3€
Komédia
Francúzko
94 min., MP od 12r., titulky, 5€
Komédia/Dráma
USA

RIADKOVÁ INZERCIA:

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
•

Kúpim škodu 100, 110, 1000 MB, Rapid alebo iné staré auto.
Kontakt: 0907 424 021			
GZ-13/18
•

Dám do prenájmu 2-izbový byt na Malohontskej ulici, v centre
mesta, zachovalý, plocha bytu s pivnicou je 69 m2 + logia, nízke
náklady. Kontakt: 0905 263 775		
GZ-15/18
•

Obchod MODEX vám ponúka kožené saká, kožené paletá, jarné
kožené bundy dámske aj pánske, vetrovky a iné doplnky. Nájdete
nás v Rimavskej Sobote na ulici Povstania 16, oproti VÚB banky,
v uličke medzi kaviarňou a bytovkou. Ďakujeme za Vašu návštevu.
•

GZ-16/18

• Elza Móda – ponúkame na predaj dámske, spoločenské šaty, body,

sukne, dievčenské šaty na venček, baby šaty, krstné košielky, sviečky na krst a sväté príjmanie. Nájdete nás na 1. poschodí, budova
VÚB banky, vchod z dvora. Tešíme sa na vašu návštevu. Nájdete
nás aj na facebooku: Elza móda			
GZ-17/18
Dám do podnájmu garzónku priamo v centre mesta. Len osobám
nad 40 rokov. Tel. číslo: 0949 772 100, 047/5626989 (8-10 hod.,
12 -14 hod.)
				
GZ-18/18
•

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.
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Falcoňáci na domácom turnaji

očas prvého februárového
víkendu sa v Rim. Sobote
uskutočnil medzinárodný turnaj v TAEKWONDO WT pod
názvom FALCON CUP 2018
( 1.kolo Slovenskej ligy ).
Turnaja sa zúčastnilo necelých
200 zápasníkov zo 16 klubov a 4
štátov. Našim cieľom bolo udržať
účasť nad 200 zápasníkov. Bohužiaľ desiatky zápasníkov nám
deň pred turnajom vyradila chrípka a na turnaj nedocestovali. Za
Falcon sme nasadili 30 členov,
z ktorých súťažilo 28, nakoľko
dvaja nemali súperov v kategórii.
Nasadili sme viacero nováčikov,
pri ktorých išlo hlavne o ich prvú
skúsenosť, zvládnutie stresu a celkovej atmosféry turnaja. Početnú
skupinu tvorili Falcoňáci, ktorí
absolvovali svoj druhý turnaj a aj
v ich prípade išlo v prvom rade o
zbieranie skúseností. Zvyšok tímu
boli už ostrieľaní zápasníci a zápasníčky. Celkovo sme nazbierali
101 bodov do Slovenského pohára, čo nám na tomto turnaji vynieslo 4. miesto v hodnotení klubov.
Rozmenené na medaily, získali
sme 7 zlatých, 11 strieborných a
10 bronzových. Na turnaji sa so
zápasením v seniorskej kategórii lúčil aj tréner Jaroslav Dóbi,
ktorý prvýkrát zápasil už v roku
1997. Neskôr mal dlhú prestávku
a najlepšie zápasnícke roky „športovo premrhal“ štúdiom na vysokej škole či pracovným životom.
K Taekwondu sa vrátil v roku

2012 ako 31 ročný. Ihneď si začal
plniť ciele, ktoré ako mladší nestihol. Za posledných 6 rokov sa
stal trojnásobným majstrom Slovenska, víťazom, ale aj porazeným na medzinárodných turnajoch v krajinách ako Chorvátsko,
Maďarsko, Srbsko, Poľsko, Rakúsko a Česká republika. Spravil
si skúšky na majstrovské stupne a
dnes je držiteľom 2.Danu. Pracuje
aj na trénerskom vzdelaní, tento
mesiac ho čakajú skúšky na trénera 2.KV stupňa.
Na každom turnaji bol motiváciou
pre svojich zverencov. Podobne
to bolo aj na FALCON CUPE,
kde ho prišlo podporiť množstvo
priaznivcov. Atmosféra počas zápasu bola neskutočná a dodala mu
veľa síl. „Zápas som si užíval a
zvládol som ho nad moje očakávanie. Súper ma vyzval na odvetu
do jeho domáceho prostredia v
Trenčíne, kde bude v apríli druhé
kolo ligy. Ale v najlepšom treba
skončiť a ak ešte niekedy budem
zápasiť, tak v kategórii Veteráni
(nad 35r), ktorá sa pomaly rozbieha aj na Slovensku, no v zahraničí
je už bežná.
Na turnaji dostal svoj priestor aj
hendikepovaný športovec Roman Farkaš. Ten na úvod turnaja
divákom predstavil novú zostavu
Poomsae 2, ktorú sa naučil za posledné obdobie a pridal svoj freestyle. Diváci Romana odmenili
dlhým neutíchajúcim potleskom.

Výsledky:
Zlatá medaila: Oliver Bitala,
Jaroslav Dóbi, Matúš Ďurica,
Terezka Ďuricová, Damien Pavel Frgolec, Milan Lani, Martin
Lani, Karolína Mravcová a Marek
Spodniak
Strieborná medaila: Dominika
Borlášová, Leonard Demeter,
Kristián Horváth, Lukáš Kurek,
Richard Laššák, Lucia Laššáková,
Stephan Pekarčík, Alex Rapčan,
Félix Rapčan, Sarah Sarvašová,
Veronika Spodniaková
Bronzová medaila: Vaneska Ádamová, Roland Bial, Kornélia Czeneová, Viktória Iždinská, Denis
Kozlok, Tomáš Kuvik, Dominik
Kuvik, Ľuboslav Lehotský, Lea
Szekerová, Tomáš Tanko
Peter Kojnok nás na turnaji už tradične reprezentoval ako rozhodca.
Falcon TKD klub, ale aj zúčastnené kluby a hostia hodnotia turnaj
ako vynikajúco zvládnutý. Trocha nás mrzí na poslednú chvíľu
odvolaná účasť klubov z Českej
Republiky a Poľska. Na druhej
strane nás tešia nové kontakty
smerom na Ukrajinu a Maďarsko.
Veľmi pekne ďakujeme partnerom, ktorí pomohli po finančnej
stránke. Poďakovanie patrí aj rodičom, priateľom klubu a samotným Falcoňákom (FALCON FAMILY), ktorí boli nápomocní pri
organizácii.

Mesto Rimavská Sobota
Vyhlasuje obchodnú verejnú súťaž podľa §281 a nasl.
Obchodného zákonníka a vyzýva k podaniu návrhov
na uzatvorenie nájomnej zmluvy
1. oceľová hala – sklad s.č. 4044 na parcele č. KN C 804/64 zastavané
plochy a nádvoria o celkovej výmere 1 337 m2
2. oceľová hala – sklad s.č. 4045 na parcele č. KN C 804/65 zastavané
plochy a nádvoria o celkovej výmere 748 m2
- výška nájmu bude sa stanovuje v zmysle so VZN mesta Rimavská
Sobota č. 72/2004 o podmienkach nájmu a podnájmu nebytových priestorov a pozemkov vo vlastníctve Mesta Rimavská Sobota. Minimálna výška
nájmu je určená v závislosti od druhu činnosti.
- účel nájmu : za účelom podnikania v súlade s územným plánom mesta
Rimavská Sobota
Podmienky verejnej obchodnej súťaže budú zverejnené na webovej stránke mesta a na úradnej tabuli mesta Rimavská Sobota.
Obchodná verejná súťaž začína dňom 21.02.2018 a končí sa dňom
15.03.2018. Informácie na internetovej stránke mesta www.rimavskasobota.sk, na úradnej tabuli mesta, resp. na telefónnych číslach 047/5604626,
0903 284 353, 0908 977 459 (prihlášky do súťaže na webovej stránke mesta, resp. na MsÚ – odd. majetkové). Prihlášky zasielať v zalepenej obálke s
názvom „Neotvárať – prenájom oceľové haly Kasárne s.č. ....... „ s uvedením príslušného súpisného čísla budovy.

Ing. Róbert Kuvik
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Úspešní plavci

februárový víkend sa v krytej plaDruhý
várni v Banskej Štiavnici začala tohtoroč-

ná plavecká sezóna pre športových plavcov.
Uskutočnilo sa prvé kolo plaveckej súťaže Banskobystrický pohár 2018. Otvorenia tohto
ročníka sa zúčastnilo 167 pretekárov z jedenástich plaveckých klubov, ktorí spolu absolvovali cez 790 skokov do vody. Plavecký
klub a mesto Rimavská Sobota reprezentovali
14 plavci. Potešujúca je skutočnosť, že oproti
predchádzajúcim rokom nás reprezentovalo
viac nových začínajúcich plavcov, ktorí síce
ešte iba naberajú skúsenosti a pre niektorých
to boli úplne prvé preteky, ale svojím zanietením a talentom sú nádejou do budúcich rokov.
Napriek tomu sme sa v konkurencii ostatných
klubov nestratili a naši plavci dosiahli výborné výsledky, keď domov doniesli 20 medailí,
/ 7 zlatých , 6 strieborných a 7 bronzových./
O medailové umiestnenie sa zaslúžili : Sofia
Klementová, ktorá vyplávala 6 zlatých medailí a 1 bronzovú, Linda Skruteková skončila 1 x zlatá, 2 x strieborná a 2 x broznová ,
Martin Tengler 2 x striebro a 1x bronz, Marek Tengler si vyplával 2 x bronz, Peter Haás
bol 1 x strieborný a naša najmenšia plavkyňa Ela Valachová bola 1 x strieborná a 1 x
bronzová. Ďalší program plavcov pokračoval
v rýchlom slede, keď už o víkend neskôr sa
naši najlepší plavci predstavili na Veľkej cene
Opavy v Čechách, kde sa už tradične očakávala veľká konkurencia.
Ing. Ladislav Klement, PKRS

www.rimavskasobota.sk
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ÚSPEŠNÝ VÍKEND PRE MUŽOV HKM

Počas víkendu 10.-11. februára sa na Zimnom
štadióne v Rimavskej Sobote rozhodovalo, kto z
dvojice HKM Rimavská Sobota – HK 2016 Trebišov postúpi do štvrťfinále druhej hokejovej ligy.
Séria hraná na dva víťazné zápasy prišla v sobotu
10. februára do Rimavskej Soboty s nepriaznivým stavom pre hráčov HKM, ktorí týždeň predtým prehrali na ľade Trebišova 3:1, aj keď súpera
výrazne prestrieľali. Už pred začiatkom série nás
posilnili dvaja hráči. Zadné rady vystužil rodák
z Liptova Vladimír Urban, ktorý má skúsenosti
z extraligy aj reprezentácie. Do útoku sa vrátila
naša ruská raketa Denis Moroz.
V úvode stretnutia sme videli úplne iné mužstvo
domácich, na aké sme zvyknutí. Hralo sa vo veľmi slabom tempe a hneď v tretej minúte hostia
skórovali zásluhou Petrička. Postupne sa tempo
zvyšovalo a do tlaku sa dostávali hlavne domáci.
Z ich prílišného tlaku sa hostia dostali do brejku
a zvýšili už na 0:2 po strele Schnellyho. V štrnástej minúte sa však zatriasli tribúny. Skovorsov po
prihrávke Moroza prekonal súperovho brankára a
znížil na 1:2. Následne domáci získali presilovku. Počas nej si vytvorili množstvo šancí, no ani
jedna neskončila za chrbtom Fedora. Po skončení
presilovky domáci pokračovali v tlaku, no hosťujúci Bojkun sa dostal do brejku a zvýšil na rozdiel
dvoch gólov.
V ďalšej časti zápasu už dominovali len Rimavskosoboťania. V úvode druhej tretiny znížila na
2:3 ruská raketa Denis Moroz. Zápas sa niesol
už len v réžii domácich, no tí dlho nevedeli nájsť
recept na prekonanie Fedora. Ten predvádzal perfektný výkon a neraz pri ňom stálo aj obrovské
šťastie. Domáci nastrelili niekoľko tyčiek a veľakrát nás od vyrovnania delilo len pár centimetrov.
To prišlo len 5 minút pred koncom, keď sa počas
oslabenia dostal do brejku Ján Slovák a vyrovnal
na 3:3. Do konca riadneho hracieho času už k
zmene stavu neprišlo. V predĺžení už išlo o veľa,
keďže vo formáte traja na troch sa každá chyba
trestá. V tretej minúte predĺženia rimavskosobotský zimák skoro spadol, keď domáci rozhodli o
svojom víťazstve a vyrovnali stav série a zaria-

dili, že na nasledujúci deň sa odohrá rozhodujúci
zápas.

HKM Rimavská Sobota - HK 2016 Trebišov 4:3pp (1:3, 1:0, 1:0 -1:0) Stav série: 1:1
Góly HKM: Skvortsov (Dmitriev), Moroz
(Skvortsov, Dmitriev), J. Slovák, Dmitriev
(Skvortsov, Škantár)
Strely: 48:26
Vylúčenia: 3:3
Presilovky: 0:0
Oslabenia: 1:0.
Rozhodovali: Žák - Janiga, Homola.
Diváci: 447.
Zostava HKM: Križan - Nociar, M. Slovák, Urban, Škantár, Matúška, Heckl, Kulíšek - J. Slovák,
Filipiak, Šagát - Moroz, Skvortsov, Dmitriev - Fekiač, Buda, Zorvan - Fiľo, Domaev, Juraštík

V nedeľu sa Soboťanom začínalo lepšie, nakoľko už neboli pod takým tlakom. No zápas sa pre
domácich začal ako zo zlého sna, nakoľko sa opakoval scenár zo zápasu deň predtým a už v tretej
minúte sa ujali vedenia hostia zásluhou Huszárika. V 13. minúte bola domácim ponúknutá presilovka a tí ju neváhali využiť. Do štatistík sa zapísal Šagát. V úvode druhej tretiny sa domácim
podarilo pretlačiť puk za chrbát Fedora, no gól
nebol uznaný, pretože hrali šiesti. V 34. minúte
okorenila stretnutie potýčka Moroza s Pačutom a
následne sa hralo štyria proti štyrom. Tento formát
Soboťanom zrejme vyhovoval, keďže počas neho

Gažiová opäť zlatá

Džudisti z Lokomotívy sa v sobotu 10. februára zúčastnili 5.ročníka Medzinárodného
Grand Prix Banská Bystrica 2018 v džude
žiakov a žiačok.
Náš oddiel reprezentovali džudisti Natália Gažiová, Dávid Gonda, Lukáš Koóš
a Balog Robert. Na začiatku súťaže bola
odmenená Natália Gažiová Slovenským
zväzom džuda za dosiahnutie strieborného
umiestnenia v Ranking liste mladšie žiačky
2017. Srdečne jej gratulujeme. Na súťaži v
Banskej Bystrici sa zúčastnilo 417 džudistov z 12 krajín Európy / Maďarsko, Česko,
Rakúsko, Rusko, Slovinsko, Chorvátsko,
Nemecko, Taliansko, Švajčiarsko, Ukrajina Francúzsko a Slovensko/. Natália Gažiová štartovala v kategórii starších žiačok
vo váhe do 36 kg a nesklamala. Vo veľmi
ťažkej konkurencii zahraničných džudistiek
zvíťazila nad všetkými vo svojej kategórii a
obsadila zlatú priečku. Strieborné umiest-

nenia získali mladší žiak Dávid Gonda vo
váhe nad 65 kg a v kategórii starších žiakov
Lukáš Koóš vo váhe do 66 kg. Jedenáste
miesto obsadil Robert Balog v kategórii
starších žiakov vo váhe do 66kg.
V nedeľu 11. februára štartoval starší žiak
Lukáš Koóš v kategórii dorastencov vo
váhe do 66 kg, kde neuspel na tatami a
skončil bez umiestnenia. Touto cestou ďakuje výbor Lokomotívy všetkým džudistom
za vzorné reprezentovanie oddielu a mesta
Rimavská Sobota.
Zároveň ďakujeme aj trénerom Gažimu,
Babicovej. 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.
Antal Ľubomír,
predseda Lokomotíva judo R. Sobota

strelili až dva góly. Najskôr sa presadil Michal
Slovák a následne skóroval aj Dmitriev. O ďalšie
3 minútky zvýšil na 4:1 Buda a stav už bol výrazne naklonený na stranu domácich. Po tomto góle
vystriedal Fedora v bráne Trebišova Pisio. Tretia
tretina sa už hrala v miernejšom tempe a domáci
sa príliš netlačili do útoku, skôr vychádzali zo zabezpečenej obrany. V 51. minúte ešte využili ďalšiu presilovku, keď zavesil opäť Michal Slovák.
Osemdesiat sekúnd pred koncom hostia ešte upravili konečné skóre na 5:2 po góle Petrička. Soboťania sa na konci tohto úspešného víkendu mohli
radovať z postupu do štvrťfinále. Je to historicky
prvý postup do štvrťfinále, odkedy sa druhá liga
hrá týmto systémom.

HKM Rimavská Sobota - HK 2016
Trebišov 5:2 (1:1, 3:0, 1:1) Stav série: 2:1
Góly HKM: Škantár (Skvortsov, Dmitriev), M.
Slovák, Dmitriev (J. Slovák), Buda (Matúška, Zorvan), M. Slovák (Buda, Fekiač)
Strely: 39:19
Vylúčenia: 4:5
Presilovky: 2:0
Oslabenia: 0:0
Rozhodovali: Švajka - Staššák, Lukáč
Diváci: 489
Zostava HKM: Križan - Nociar, M. Slovák,
Urban, Škantár, Matúška, Zorvan, Kulíšek Filipiak, J. Slovák, Šagát - Skvortsov, Dmitriev,
Moroz - Domaev, Fekiač, Buda – Juraštík
Chceli by sme sa veľmi pekne poďakovať všetkým divákom, ktorí v priebehu víkendu prišli v
hojnom počte podporiť našich chlapcov na štadión. Vytvorili perfektnú atmosféru, ktorá značne
napomohla k obom víťazstvám. Veríme, že nám
svoju priazeň zachováte aj v ďalších bojoch, kde
sa budeme snažiť dostať čo najďalej, no vašu pomoc na tribúnach budeme potrebovať.
Do štvrťfinále sme získali súpera zo západnej skupiny a je ním HC Prievidza.
HKM RS, foto: Denis Szöke

Získali striebro

Futbalisti MŠK Rimavská Sobota kategória U8 – ročník 2010 sa
zúčastnili 10. februára turnaja, ktorý zorganizoval klub JUPIE
Futbalová škola Mareka Hamšíka v Banskej Bystrici. Skončili na
peknom 2. mieste a získali strieborné medaily.
Výsledky (strelci gólov za RS):
MŠK R.Sobota – FK Poprad 2:0. (Király, Várady)
MŠK R.Sobota – Jupie II 1:1. (Petrán)
MŠK R.Sobota – Fomat Martin 1:0 (Janíček)
MŠK R.Sobota – Jupie I 1:4. (Petrán)
MŠK RS – FK Ž Podbrezová 1:0. (Várady)
Futbalisti MŠK nastúpili v nasledovnej zostave:
Kristián Kmeť, Michal Kováč – brankári, Alex Deák, Robert
Korčok, Matej Janíček, Zoltán Várady, Filip Gábor, Roland
Király, Peter Petrán, Tomáš Radics, Dávid Szívós, Adam Iváni
a Martin Ridzoň.
Zdroj: MŠK RS

Športovec roka 2017

V piatok 2. marca o 17:00 hod. sa uskutoční v Mestskom kultúrnom stredisku Mihálya Tompu v Tornali slávnostné oceňovanie
Športovec roka 2017 za región Gemer-Malohont.
Organizátormi 52. ročníka podujatia sú Okresné združenie telesnej kultúry v Rimavskej Sobote, Mesto Tornaľa a Banskobystrický samosprávny kraj.

