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Vláda rokovala v okrese

V

láda na svojom výjazdovom rokovaní v
Hnúšti odklepla na konkrétne projekty pre
okres Rimavská Sobota vyše milión eur. Kvôli
vážnym dôvodom chýbali na rokovaní premiér
Robert Fico a minister vnútra Robert Kaliňák.
Výjazdové rokovanie sa uskutočnilo 26. februára
na Mestskom úrade v Hnúšti. Rokovanie viedla
ministerka spravodlivosti a podpredsedníčka vlády Lucia Žitňanská.
Vláda sa na zasadnutí venovala predovšetkým
akčnému plánu rozvoja okresu Rimavská Sobota.
V prvom bode schválila dodatok k akčnému plánu, v rámci ktorého boli z rezervy vlády uvoľnené
finančné prostriedky vo výške 1,080 mil. eur. Tie
pôjdu na konkrétne projekty miest a obcí v regióne. Mesto Rimavská Sobota dostane napríklad financie na výstavbu detského dopravného ihriska
v areáli základnej školy vo výške 150 tisíc eur a
Rímskokatolícka cirkev v Rim. Sobote 5000 eur
na rekonštrukciu obrazu z roku 1781. Finančné

prostriedky pôjdu napríklad aj na rekonštrukciu
materskej školy a prístavby estrádnej sály k budove mestského kultúrneho strediska v Hnúšti.
Takmer 160. tisíc eur získalo mesto Tisovec, ktoré z pridelených financií zrekonštruuje mestskú
radnicu a materskú školu, vymení povrch multifunkčného ihriska základnej školy a opraví hroby
Dr. Sama Daxnera a Gustáva Lojku Tisovského.
Okrem toho sa finančné prostriedky použijú aj na
opravy základných škôl, obecných úradov či verejných osvetlení v obciach po celom okrese.
Od vlády sme sa však konkrétnejšie nedozvedeli
o stave pripravenosti rýchlostnej cesty R2 na území nášho okresu, hlavne čo sa týka úsekov Ožďany-Zacharovce, Zacharovce-Bátka, Bátka-Figa.
Nedozvedeli sme ani to, koľko zo sľubovaného
príspevku vo výške 2,5 mil. eur za roky 2016-2017
prišlo do okresu, ani koľko zo sľubovaných 2200
pracovných miest sa v okrese vytvorilo.
amb

Pozvánka
Desať členov Literárneho klubu KARAVANA z Rimavskej Soboty vydáva 2. zborník svojej poviedkovej
a básnickej tvorby: Ján BABARÍK,
Martin BABARÍK, Vlado BOLHA,
Zuzka ĎURICOVÁ, Gabika FEJEŠOVÁ, Milka HARUŠŤÁKOVÁ,
Viera HERCZEGHOVÁ, Marta
HLUŠÍKOVÁ, Nicol HOCHHOLCZEROVÁ, Majo KĽUVANEC
(Mark E.POCHA), Marian LACKO

bert Fico zvolať svojich
ministrov v rámci výjazdového zasadnutia vlády opäť
do nášho okresu. Tentokrát
sa však nevracali na miesto
činu, do Rimavskej Soboty, ale zvolili si „bezpečnejšie“ miesto v Hnúšti. Že prečo spomínam
miesto činu ? No predsa v Rimavskej Sobote
prijali 24. júna 2016 uznesenie na zabezpečenie plnenia opatrení a úloh vyplývajúcich
z akčného plánu rozvoja okresu Rimavská
Sobota.
Súčasťou tohto uznesenia bol aj prísľub na
pokračovanie v príprave rýchlostnej cesty R-2
v úseku Lovinobaňa – Ožďany, Ožďany – Zacharovce , Zacharovce – Bátka a Bátka – Figa.
Premiér sa nakoniec zasadnutia vlády pre mafiánsku popravu novinára Jána Kuciaka nezúčastnil, ale nič to nemení na skutočnosti, aby
sme konštatovali, že táto úloha splnená nebude , termín plnenia je nereálny a je tu jasný nezáujem, najmä zo strany Národnej diaľničnej
spoločnosti, zabezpečiť splnenie tejto úlohy...
Nebýva zvykom, aby na výjazdové zasadnutie vlády nepozvali volených predstaviteľov
okresného mesta. Primátor či viceprimátori by predsa z prvej ruky mohli informovať
členov vlády o najpálčivejších problémoch,
ktoré trápia bezmála 23-tisíc občanov nášho
mesta, ale súčasne by mali možnosť priamo
sa opýtať zodpovedných ministrov na dôvody
neplnenia svojich sľubov. No takáto možnosť
im daná nebola, a tak ani nemal kto položiť
otázku, ako je to so sľubovanými 2000 pracovnými miestami či s dva a pol miliónovým
príspevkom, ktorý sľubovala vláda napumpovať do nášho okresu v rokoch 2016 a 2017.
Na diaľnicu cez náš okres môžeme pomaly
zabudnúť, ale na oslavy Medzinárodného dňa
žien určite nie. My si uctíme naše ženy a dievčatá dôstojnejšie než samotný premiér tohto
štátu, ktorý na zjazde českých sociálnych demokratov tlmočil svoje posolstvo nasledovne:
„Ak prestane fungovať bordel, treba vymeniť
dievčatá a nie postele“.
Nuž myslíme si, že sa Robert Fico nemýlil.
Čím skôr sa jeho „dievčatá“ vo vláde vymenia, tým skôr sa odstráni celý ten nefungujúci
bordel a konečne vznikne nádej na lepší život
aj v našom regióne. Nehovoriac o dobro štátu, v ktorom vládnu oligarchovia prepojení s
mafiou a tí sa už neštítia ani vraždy nepohodlného novinára...
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Žitňanská: Vláda má eminentný záujem
na plnení akčných plánov

F

inancie na konkrétne projekty, inventarizácia akčného plánu i výstavba väznice.
Aj týmito bodmi sa zaoberala vláda na svojom výjazdovom zasadnutí v Hnúšti.
Ministerka spravodlivosti Lucia
Žitňanská informovala na tlačovej besede po skončení vlády, že
výjazdové rokovanie vlády začali
minútou ticha za zavraždeného investigatívneho novinára Jána Kuciaka. Ohľadom bodov týkajúcich
sa akčného plánu rozvoja okresu
Rimavská Sobota sa podľa Žitňanskej rozvinula podrobná diskusia.
„Hovorili sme o tom, čo funguje v
rámci plnenia akčného plánu a že
kľúčom je spolupráca na všetkých
úrovniach. To znamená vláda, župa,
mestá a obce,“ uviedla Žitňanská s
tým, že boli vypočuté aj poznámky
reprezentantov miest a obcí z okresu. „To, čo jednoznačne odznelo je,
že vláda ma eminentný záujem na
plnení akčných plánov,“ zdôraznila ministerka. Ako ďalej uviedla,
na začiatku volebného obdobia sa
pristúpilo k tomu, aby sa cielene investovalo do najmenej rozvinutých
okresov. „Ide o cielené investície,

V

rezortu spravodlivosti výnimočná
situácia. Väzenstvo má podľa jej
slov na Slovensku 18 zariadení,
ale nové zariadenie nebolo budované vyše 30 rokov. Pre Rimavskú
Sobotu to znamená vytvorenie 340
nových pracovných miest.

ktoré sa dejú na základe spolupráce s mestami a obcami z regiónov,
kde nie sú konkrétne projekty generované zhora, ale na úrovni miest a
obcí, ktoré najlepšie vedia, čo konkrétne potrebujú,“ vysvetlila L. Žitňanská. Vláda si podľa nej urobila
aj priebežnú inventarizáciu plnenia
akčného plánu. „Súčasťou takejto
inventúry je aj to, že sa jednotlivé
body zreálňujú v čase, pričom sa
ukáže, že niečo nie je realistické,
prípadne sa niekde upravia termíny.

.Rimavskej Sobote vyrastie nové väzenské zariadenie. Rozhodla o tom
vláda na svojom výjazdovom zasadnutí v
Hnúšti. Čo nová väznica prinesie nášmu
mestu sa mohli dozvedieť občania Rim.
Soboty počas diskusie s ministerkou
spravodlivosti Luciou Žitňanskou.

Cieľom opakovaných výjazdových
vlád je práve na mieste si urobiť
revíziu plnenia akčných plánov,“
zdôraznila ministerka.
Vláda dala zelenú
výstavbe väznici
Ako ďalej šéfka rezortu spravodlivosti informovala, vláda odsúhlasila výstavbu väznice v Rimavskej
Sobote. Tá sa má postaviť formou
verejno-súkromného partnerstva.
Podľa Žitňanskej je to z hľadiska

Listom sa nezaoberali
Podľa slov ministerky sa vláda nezaoberala otvoreným listom, v ktorom približne 85 starostov z regiónu
vyslovilo nespokojnosť so situáciou ohľadom výstavby rýchlostnej
cesty R2. Výstavba R2 však bola
podľa jej slov predmetom diskusie
a minister dopravy Arpád Érsek ich
informoval o stave pripravenosti
jednotlivých úsekov, ako aj o tom,
ako sa ministerstvo na výstavbu R2
sústreďuje a pripravuje.
Poskytli investičný stimul
Samotného okresu sa ešte týkalo
poskytnutie investičnej pomoci
pre spoločnosť Kamenárstvo Ulický,s.r.o. Podpora pre tento projekt
je 750 tisíc eur, z toho je 150 tisíc
eur vo forme daňovej úľavy. Spoločnosť plánuje vytvoriť v okrese
25 nových pracovných miest.
amb

Diskutovali o novej väznici

Diskusiu, ktorú zorganizovalo občianske
združenie Naša Sobota, prebehla 26. februára v tunajšom dome kultúry. Na ministerku bola zvedavých približne stovka
Rimavskosoboťanov. Okrem ministerky
sa diskusie zúčastnili aj generálny riaditeľ
Zboru väzenskej a justičnej stráže SR Milan Ivan a riaditeľ väznice v Želiezovciach
Ervín Janšík. Žitňanská počas diskusie
uviedla, že štát potrebuje zvýšiť kapacitu
väzenských zariadení. Tých je na Slovensku osemnásť. „ Ku koncu januára máme
v zariadeniach umiestnených spolu 10 193
väzňov, pričom máme ľudí, ktorí čakajú na výkon trestu alebo sú v zahraničí,“ uviedla Žitňasnká s tým, že počet odsúdených kontinuálne rastie a väznice sú na hranici obsadenosti. Ministerka počas diskusie ozrejmila aj to, že
výstavba väznice prostredníctvom verejno – partnerstva je pre štát výhodnejšia. Takisto vysvetlila, prečo sa ministerstvo rozhodlo postaviť väznicu v
Rimavskej Sobote. Dôvodom je, že na juhu Slovenska neexistuje takéto zariadenie. Výstavba väznce je dôležitá aj z dôvodu, že väzni majú právo, aby
ich navštívili príbuzní. „Zároveň je to dôležité aj kvôli dostupnosti súdov,
pretože čím vzdialenejší súd, tým sú zvýšené náklady, čo zaťažuje celý systém,“ vysvetlila. O výstavbe väznice v tejto lokalite sa hovorí od roku 1995.
„V Sabovej už máme otvorené oddelenie, ktoré má dostatok priestoru, kde
sa dá vybudovať nové väzenské zariadenie,“ uviedla Žitňanská.

Ako odznelo počas diskusie, niektorí občania vyjadrili obavy, že sa do
nášho okolia dostanú vrahovia. V tejto súvislosti generálny riaditeľ ZVJS
Milan Ivan zdôraznil, že objekt bude zabezpečený rozšíreným, moderný
bezpečnostným systémom a väznicu bude obklopovať múr. M. Ivan tiež
pripomenul, že v rámci Slovenska sa útek zo zabezpečeného zariadenia
neuskutočnil takmer 20 rokov.
Nová väznica má byť vybudovaná v areáli otvoreného väzenského zariadenia v Sabovej. Umiestnených v nej má byť 832 väzňov a to v minimálnom,
strednom aj maximálnom stupni stráženia, vrátane doživotných trestov. Počíta sa s vytvorením vyše 300 pracovných miest. Náklady na vybudovanie
väznice majú byť vo výške 56-58 mil. eur. S jej výstavbou by sa malo začať
v priebehu budúceho roka a dokončená by mala byť v roku 2021.
amb

Gemerské zvesti

Poznáme najlepších športovcov roka 2017
V

piatok druhého februára sa v Mestskom kultúrnom stredisku Mihálya Tompu v Tornali
uskutočnilo vyhodnotenie najúspešnejších športovcov a kolektívov regiónu Gemer-Malohont
za vlaňajší rok. Vyhodnocovali sa kategórie žiaci, dorast, dospelí, kolektívy, technické športy,
funkcionári a športovci Tornale.

Dospelí:
1.miesto Akhsarbek Gulaev (Lokomotíva
Rimavská Sobota) – zápasenie
2.miesto Tibor Figei ( TKD Falcon Rimavská
Sobota) – chanbara
3.miesto Roland Brosman – kulturistika

Výsledky v jednotlivých kategóriách:
Žiaci:
1.miesto Laura Dávidová ( TKD Falcon Rimavská Sobota) - chanbara
2.miesto Natália Gažiová (Lokomotíva Judo
RS) - džudo
3.miesto Bruno Kóšik (Mladosť Relax Rimavská. Sobota) - džudo
Dorast:
1.miesto Karolína Mravcová (TDK Falcon Rimavská Sobota) - taekwondo
2.miesto Pavol Rapčan (Lokomotíva Rimavská
Sobota) - zápasenie
3.miesto Veronika Útisová (Mladosť Relax Rimavská Sobota) - džudo

Uctili si pamiatku

Pamiatku zavraždeného investigatívneho novinára Jána Kuciaka a
jeho snúbenice Martiny Kušnírovej si uctili aj novinári z nášho mesta.

P

ietna spomienka sa uskutočnila minulý piatok pri pamätníku padlých v
prvej svetovej vojne na Hlavnom námestí v Rim. Sobote. Zavraždeného novinára a jeho snúbenicu si prišli uctiť všetky významné média z mesta. Okrem novinárskej obce sa aktu zúčastnili aj niekoľkí obyvatelia mesta.
So svojím príhovorom vystúpil poslanec mestského zastupiteľstva Viliam
Vaš, ktorý je aj prispievateľom v internetových novinách Gemerland. Vyjadril vieru, že všetci rimavskosobotskí novinári odsudzujú vraždu týchto
mladých ľudí. „Treba si uvedomiť, že hocikto z nás by mohol byť na mieste Janka, keby sme napísali podobné fakty,“ uviedol V. Vaš, s tým, že ak sa
potvrdí, že jeho vražda súvisela s jeho prácou, značí to, že na Slovensku
je ohrozená sloboda slova a tlače a zároveň aj demokracia. Po príhovore
požiadal prítomných, aby si minútou ticha uctili pamiatku oboch zavraždených. Potom každý zo spomínajúcich zapálil za obete pietnu sviečku.
Vražda investigatívneho novinára Jána Kuciaka a jeho snúbenice Martiny
Kušnírovej otriasla Slovenskom v pondelok 26. februára. Telá mladých
ľudí našli v dome vo Veľkej Mači, kde spoločne žili. Smrť novinára a
jeho družky podľa polície pravdepodobne súvisela s jeho prácou. V posledných mesiacoch sa zaoberal pôsobením ľudí blízkych talianskej mafii
Ndrangheta na Slovensku a ich vzťahmi na politikov.
amb

Oznam

V utorok 20. marca o 13:00 hod. sa v bývalom Župnom dome
v Rim. Sobote uskutoční zasadnutie rimavskosobotského
mestského zastupiteľstva.
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Kolektívy:
1.miesto Falcon klub TDK
2.miesto Lukostrelecký klub Bašta
3.miesto Futbal MŠK U15
Technické športy:
1. miesto Ondrej Cerovský – motošport
2. miesto Tibor Lévay – lukostreľba
3. miesto Oršolya Farkasová a Tomáš Baka – tanec
Najlepšími športovcami Tornale sa stali Ján Hubay (fitnes), Klaudia Tunyiová (tanec), Vojtech
Lázok (fitnes) a Patrik Spodniak (fitnes).
Cenu Oblastného futbalového zväzu získali
Elemír Raši, Štefan Palmont a FKM Tornaľa za
rozvoj mládežníckeho futbalu. Ocenení boli aj
jubilanti – Ing. Štefan Tóth, Viktor Tanko, JUDr.
Ján Čilík a Jazdecký klub Carmina. Primátorka
Tornale Anna Szögedi získala mimoriadne ohodnotenie.
zdroj: ObFZ, spracoval amb,
foto: Peter Kminiak

Z poslaneckých interpelácií...

Oprava cesty
i nadbytočný priechod

Ešte na januárovom zasadnutí mestského zastupiteľstva zaznelo od
poslancov niekoľko interpelácií. Prvú z nich predložil poslanec Zsolt
Főző, ktorý na základe požiadaviek obyvateľov Tormáša a záhradkárov v tejto oblasti, ako aj Výboru mestskej časti Stará mesto – Chrenovisko žiadal zaradiť do registra investícii na tento rok rekonštrukciu
asfaltovania úseku cesty od autoservisu MAXX po prvú bránu záhradkárskej oblasti asi 50 - 100 m a napojiť ju na už vyasfaltovaný úsek. Na
vznesenú interpeláciu odpovedal priamo na zasadnutí MsZ primátor
Rimavskej Soboty Jozef Šimko. Uviedol, že o tomto úseku vie a na jar
tohto roka, najneskôr do 1. mája, bude cesta vyasfaltovaná.
Poslanec Miroslav Bitala vo svojej interpelácii požiadal, že by bolo
dobré sa pozrieť, aj v súčinnosti s Okresným dopravným inšpektorátom v Rimavskej Sobote, na dva priechody pre chodcov na novovybudovanom kruhovom objazde smerom na ulicu Jánošíkovú. Jeden
priechod je hneď ako sa končí zábradlie na kruhovom objazde a ďalší
v tesnej blízkosti za ním v rozpätí približne dvoch metrov. Obidva priechody sú upravené na prechádzanie chodcov. Ak je to technický možné, kvôli bezpečnosti chodcov aj motoristov by sa malo porozmýšľať
nad zrušením jedného z týchto priechodov.
Podľa primátora mesta Jozefa Šimka je to dobrá pripomienka a bol sa
na to osobne pozrieť. Vyhlásil, že jednoznačne musia zvážiť, ktorý z
priechodov zrušia.
amb

Kraj bude mať dvoch podpredsedov
Zastupiteľstvo Banskobystrického samosprávneho kraja zvolilo minulý
štvrtok dvoch podpredsedov BBSK. Prvým podpredsedom sa stal nezávislý poslanec a primátor Hriňovej Stanislav Horník. Za podpredsedníčku kraja bola zvolená Ľubica Laššáková (SMER-SD) z obvodu Banská Bystrica. V posledných štyroch rokoch kraj podpredsedov nemal.
Návrh predložil predseda kraja Ján Lunter. Jana Laššáková, ktorú zamestnávateľ uvoľnil dlhodobo zo zamestnania, dostane odmenu vo
výške 75 percent z platu predsedu BBSK, čo je približne 2500 eur.
Stanislav Hámorník bude vykonávať funkciu zadarmo, keďže zároveň
vykonáva aj funkciu primátora. V následnej diskusii sa viacerí poslanci
pýtali Jána Luntera, čo bude náplňou práce podpredsedov. Ten reagoval, aby si počkali a dozvedia sa. Poslanci schválil tiež zriadenie desiatich komisií. Z nášho mesta sa podpredsedom komisie školstva a športu
BBSK stal poslanec rimavskosobotského mestského zastupiteľstva
Ladislav Rigó, ktorý je zároveň aj viceprimátorom Rimavskej Soboty.
amb

www.rimavskasobota.sk
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Modelári súťažili

Majú nového
zriaďovateľa

S

V

polovici februára sa v tunajšom dome
kultúry stretli nadšenci plastikového
modelárstva. Konal sa tu totiž 8. ročník modelárskej súťaže Model Fest Rimavská Sobota. Podujatie zorganizoval Modelársky klub
MK MsKS Rimavská Sobota
Podľa organizátorov doteraz išlo, čo sa týka
počtu súťažiacich, modelov i návštevníkov,
o najväčší ročník. Podujatie otvorilo tohtoročnú
modelársku sezónu na Slovensku. Ako uviedol
podpredseda klubu Lukáš Kvietok, súťažilo sa
v 27 kategóriách. „Modely hodnotila komisia
rozhodcov z nášho klubu. Hodnotili sa tri najlepšie modely, no ak bolo v danej kategórii viac
výnimočných modelov, ocenenie dostalo štyri
či päť modelov,“ priblížil Kvietok. Ako ďalej
uviedol, súťažil prišli aj modelári zo zahraničia.
„Mali sme tu Čechov, Poliakov, Maďarov a dokonca tu bol aj niekto z Rakúska,“ vymenoval.
Dokopy súťažilo cez 500 modelov. Návštevníci

mohli obdivovať miniatúry vojenskej techniky,
lietadiel, modelov historických vozidiel či diorámy. Súťaž prilákala do priestoru domu kultúry
množstvo zvedavcov, pre ktorých boli pripravené aj rôzne sprievodné akcie. Hneď pri vchode
do kultúrneho domu predvádzal Klub vojenskej
histórie z Rimavskej Soboty, Popradu a Košíc
ukážky sovietskej vojenskej techniky z druhej
svetovej vojny. Pre deti bol prichystaný kútik,
kde sa mohli pohrať s elektrickými modelmi.
Počas súťaže prebehol aj workshop a domáci
modelársky klub tu mal aj vlastnú klubovú výstavu. „My sme síce nesúťažili, ale chceli sme
ukázať, s akými modelmi hodláme v tomto roku
súťažiť,“ povedal Kvietok a dodal, že najbližšie
sa klub chystá na súťaž do Srbska.
Modelársky klub vznikol v roku 2008. Založil
ho Igor Filipiak, ktorý zomrel vlani v novembri.
Na súťaži sa preto rozhodli udeliť aj cenu, ktorá
nesie jeho meno.
amb

úkromná stredná odborná škola v Rim.
Sobote, ktorá v meste pôsobí deviaty
školský rok, má nového zriaďovateľa. Je ním
Zoltán Greksa, úspešný podnikateľ (obchody
GREKO a GREKSA FASHION), ktorý sa
okrem iného pohybuje aj v oblasti gastronómie a kateringu nielen v našom regióne,
ale na celom Slovensku. Podľa slov Gresku
spolupracovať chcú s mestom Rimavská Sobota, ako aj s Banskobystrickým samosprávnym krajom. Za silné stránky školy považuje
okrem kvalitného učiteľského zboru jej otvorenosť. To, že je to škola, ktorá má slovenských, maďarských i rómskych žiakov. Za silnú stránku považuje aj potenciál zahraničných
kontaktov a to, že ako zriaďovateľ má teda
záruku, že aj v budúcnosti bude škola participovať na zahraničných stážach. Od zahraničných škôl získala škola cenné skúsenosti
a know-how. A práve toto je potenciál, ktorý chce rozvinúť. Má už aj jasnú predstavu.
Do svojej práce zakomponujú hosťovanie
zahraničných kuchárov, s ktorými majú dlhoročnú spoluprácu (Portugalsko, Taliansko,
Grécko, Sardínia a pod.) a následne predostrú
verejnosti svoje zručnosti – zorganizujú sa
napríklad tematické dni tej-ktorej kuchyne.
Čo sa týka plánov, chceli by zriadiť nové stredisko odborného výcviku i ďalšie odborné
učebne a zúčastňovať sa ďalších zahraničných projektov, čo by s terajším nasadením
pedagógov, ich schopnosťami a skúsenosťami
nemal byť problém.
zdroj: www.ssosrs.sk, spracoval amb

‘‘
Deti spoznávali súhvezdia i nocnú
oblohu

19. až 21. februára si žiaci užívali
tohtoročné jarné prázdniny. Svoj
voľný čas mohli počas nich stráviť v tunajšej hvezdárni, múzeu
či centre voľného času. Tie si pre
ne pripravili bohatý program.

Počas jarných prázdnin bol areál
hvezdárne prístupný od jedenástej
hodiny predpoludním do deviatej
hodiny večer. Pracovníci hvezdárne
pripravili deťom bohatý program.
Predpoludním spoznávali prostredníctvom filmu súhvezdia našej oblohy alebo si zhotovovali hviezdnu
mapu, podľa ktorej vyhľadávali
súhvezdia. Dozvedeli sa tiež, ako
ľudia kedysi merali čas a zhotovili si jednoduché slnečné hodiny.
Nechýbalo ani čítanie magických
príbehov z astroparku. Počas predvečerného programu bol deťom
premietnutý film o zaujímavých
objektoch a hviezdach na večernej
oblohe a o niečo neskôr pozorovali mesiac a objekty zimnej a jarnej
oblohy.
Bohatý a hravý program pripravili pre návštevníkov počas jarných

prázdnin aj v Gemersko-malohontskom múzeu v Rim. Sobote. Pre
deti, ich rodičov a starých rodičov
bola prichystaná v múzeu prehliadku troch výstav, v rámci ktorých
mohli návštevníci využiť najrôznejšie aktivity plné zábavy a poučenia. Ako detský svet v minulosti

aj vyskúšať. Súčasťou výstavy sú
hravé obrázky, ktoré si mohli deti
doplniť a vyfarbiť. Pre staršie deti
bol v ponuke súťažný kvíz, ktorého
odpovede hľadali v textovej časti
výstavy. Aj pri ostatných výstavách
– Žijem na strome a je mi dobre
a Barnabás Holló (1865 – 1917).

fungoval spoznali deti prostredníctvom výstavy Dieťa a jeho svet, kde
okrem iného mohli vidieť najrôznejšie detské hračky, odev i detský
nábytok. A niektoré hračky si mohli

Sochár z Gemera-Malohontu - sa
deti zabávali prostredníctvom rôznych hravých prvkov. Na záver
návštevy múzea si deti mohli pozrieť stálu vlastivednú expozíciu,

kde stretli nosorožca, vurona obrieho či múmiu egyptskej ženy.
V Centre voľného času Relax pripravili pre deti dva zaujímavé podujatia. Deti mohli stráviť jarné prázdniny v mestskom tábore s dennou
dochádzkou, ktorí organizátori nazvali Týždeň plný radosti. Cieľom
tábora bolo pripraviť program tak,
aby si deti oddýchli od školských
povinností, načerpali nové sily,
niečo sa naučili, tvorili, aby si našli
nových kamarátov, rozvinuli v sebe
svoje skryté schopnosti a osmelili
sa v kolektíve. Čakal na nich vskutku bohatý program. Deti si zhotovovali masky, športovali, súťažili,
ale spoznávali aj zvuky hudobných
nástrojov. Navštívili tiež knižnicu Mateja Hrebendu, kde v rámci
veľkého literárneho pátrania riešili
v skupinkách zaujímavé úlohy. Kopec zábavy zažili deti aj počas Enviro-prírodno-relaxačného pobyt na
Drienku –Teplý vrch. Sánkovali sa,
hrali, no navštívili aj Drienčany či
najstaršiu zvernicu na Slovensku,
kde chovali danielov a muflónov.
amb, foto: CVČ Relax
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Marta Hlušíková krstila knihu
22. februára krstila Marta Hlušíková s ministrom kultúry Marekom Maďaričom prvý preklad
novely Nevesta od Ladislava
Grosmana, autora scenára Obchod na korze, do slovenčiny. Pod
preklad sa podpísala práve Marta
Hlušíková. Knihu pokrstili v Bratislave červenou šnúrkou. Vydalo
ju Slovenské národné múzeum
(SNM) – Múzeum židovskej kultúry ako 117. zväzok v rámci svojej edície Judaica Slovaca.
Marta Hlušíková sa môže pochváliť aj ďalším úspechom. V nedeľu
25. decembra bola v bratislavskom Divadle P. O. Hviezdoslava odohraná opereta Láskovinky
z manéže, ktorej robila spisovateľka libreto. Hudbu komponoval Víťazoslav Kubička.
spracoval: amb

Jarný koncert s Petrom Michalicom
Všetkých milovníkov krásnej hudby pozývame v utorok, 20. 3. 2018 o 18.00 hod. do divadelnej sály DK
na prvý koncert 38. ročníka Hudobnej jari v Rimavskej Sobote s názvom Vítanie jari. Účinkujú: Peter
Michalica – husle, Michaela Popik Kušteková
– spev, Hiroaki Goto (Japonsko) – husle a Viera
Bartošová – klavír. V programe sú zaradené skladby známych hudobných velikánov: A. Vivaldiho, S.
Rachmaninova, I. Zeljenku, A. Dvořáka, J. Brahmsa, J. S. Bacha, W. A. Mozarta. Vstupné: 5€/ 3 €
pre členov KPH. Predaj vstupeniek v MsKS, aj na
mieste.
PROGRAM
Antonio Vivaldi: Jar zo Štyroch ročných období
(Allegro)
Gabriel Fauré: Prebudenie zo sna
Sergej Rachmaninov: Sen (Je tu dobre)
Ilja Zeljenka: MusicaSlovaca
Antonín Dvořák: Cigánske piesne (Dejte klecjestřábum, Když mne stará matka)
Johannes Brahms: Uhorský tanec e mol
César Franck: PanisAngelicus
Johann Sebastian Bach: Dvojkoncert d mol (Vivace)
Wolfgang Amadeus Mozart: Laudate Dominum

P
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Básnické okienko...
Múdre vrabce takto čvirikavo súdia:
„Každé mesto také, akí jeho ľudia.“
~

Spolupatričnosť

Kde žiť? Každý si vybrať smie.
Nie je to veľa, nie je to málo.
V knihe osudu to už dávno stálo:
„Na rieke mesto vyrastie.“
Niekedy mocné, ako pevné bralo,
aj bojazlivé, ako plachá laň.
Nech nás nemýli! Vždy nás prichýli.
Vždy ho ľúbime a myslíme naň.
Život pulzuje. Hodiny bijú.
Čas len beží a dráždi,
akoby závodil.
Jeden sa narodí,
druhý odchádza navždy,
mestu a ľuďom, ktorí v ňom žijú.
Naše krásne mesto.
Večer s ním zaspíme a ráno nás budí.
Je to zvláštne niečo, vraví svojou rečou,
a ponúka miestom všetkých svojich ľudí.
Mesto s nami žije, s ním nám srdce bije,
tak sme vzájomne na sebe závislí.
Je to pevný zväzok,
ako listy briezok,
čo s bielym kmeňom spoločne rásť prišli.
Marta Brisudová Siváková

Láska
Kto má väčšiu bolesť ako poníženie v láske,
kto mal dušu na mieste vtedy,
keď sa ťa usiloval milovať,
veď si nechcela chovať v sebe radosť,
ten obrovský strom čaká nový deň,
vždy som vedel, že tieň je ako malý zázrak,
vedie ma tam, kde je duša sveta,
tvoje srdce bude lákať vnútorné naladenie,
tá zvláštna chvíľa je radosť nová, príležitosť,
ráno malý svet i večer do nej vráti sa späť
a mení minulosť, budúcnosť, hojnosť dá,
prebudí dušu tvoju a rozpáli oheň v láske.
Mestské kultúrne stredisko Rimavská Sobota

Predmetom mesiaca
je chochláč severský

očas marcových dní môžu návštevníci Gemersko-malohontského múzea v Rimavskej
Sobote vidieť dermoplastický preparát chochláča severského, pre ktorého je Slovensko „teplou
krajinou“, kde sa počas tuhých severských zím
prichádza k nám zohriať. Tento vystavený jedinec 21. februára 2006 narazil do okna budovy múzea a to
počas silnej invázie chochláčov severských na našom území.

Väčšinou už malé deti vedia, že mnohé druhy vtákov od nás
na zimu odlietajú do „teplých krajín“, teda väčšinou do Afriky
či Stredomoria. Sú však aj druhy vtákov, pre ktoré je „teplou
krajinou“ Slovensko. Jedným z nich je aj chochláč severský.
Chochláče severské hniezdia v Škandinávii a na severe Ruska.
V zime sa živia rôznymi bobuľami, hlavne jarabinou. V čase
jej nedostatku podnikajú tzv. invázie do strednej, západnej a
južnej Európy, teda aj na naše územie. Prvé jedince k nám
prilietajú už v novembri, ich počet stúpa v decembri a janu-

Zoltán Danyi

ári a potom postupne klesá, posledné jedince odlietajú do svojich hniezdisk spravidla
koncom marca. Väčšinou sa zdržiavajú v
kŕdľoch, ktoré majú niekoľko desiatok, no v
čase silnej invázie až niekoľko stoviek členov. Obľubujú hlavne kroviny s dostatkom
bobúľ, napríklad medze zarastené šípkami a trnkami, aleje
popri cestách s jarabinou, no často prilietajú aj do parkov,
sadov a záhrad, kde sa živia jablkami alebo iným ovocím,
ktoré ostalo na stromoch. Môžeme ich spoznať podľa typického chochola, výrazného červeno-žltého sfarbenia na
krídlach, žltého konca chvosta a zvonivého hlasu.
V roku 2006 bola na našom území silná invázia chochláčov severských, kŕdle, ktoré tvorilo niekoľko stoviek
jedincov, sa zdržiavali aj v Rimavskej Sobote. Tento vystavený jedinec tu 21. februára narazil do okna budovy a
následkom zranení uhynul.
Monika Gálffyová, biologička GMM

www.rimavskasobota.sk
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Program GMOS:

Krajinou-nekrajinou s Viktóriou Bajovou

6. marca METODICKÉ ŠKOLENIE S ANDREOU JÁGEROVOU – metodické školenie pre spevákov ľudových piesní vo folklórnych kolektívoch, 16:00 hod., GMOS Rim.
Sobota
9.marca ENKAUSTIKA –
voskom, 13:30 hod., ZŠ Jesenské

maľovanie

12. marca XXVII. ROČNÍK „TOMPA MIHÁLY“ – okresná súťaž v maďarskom prednese poézie a prózy pre ZŠ a SŠ s VJM pre
okres Rimavská Sobota, 8:30 hod., Mestské
kultúrne stredisko v Rim. Sobote
13. marca VEĽKONOČNÁ DIELNIČKA
– detská tvorivá dielnička – pre deti od veku
4-10 rokov, 16:00 hod., GMOS Rim. Sobota
16.-17. marca ČAROVNÁ STUDNIČKA –
vzdelávacie aktivity v oblasti TĽK pre vedúcich, členov FS a žiakov a pedagógov ZŠ a SŠ,
región Gemer-Malohont
18. marcaVYNÁŠANIE ZIMY- MARIENKY
– vzdelávacia aktivita o jarnom zvykosloví,
prezentujú občania obce Striežovce, FS HÁJ z
Rim. Soboty
20. marca PAVOL EMANUEL DOBŠINSKÝ – 190. VÝROČIE NARODENIA – konferencia k 190. výročiu narodenia, 9:30 hod.,
Drienčany
22. marca VEĽKONOČNÉ VAJÍČKO –
výroba veľkonočných vajíčok – 16:00 hod.,
GMOS Rim. Sobota.
23. marca – DIVADLO OČAMI DETÍ –
detský výtvarný prejav – vyhodnotenie 21.
ročníka regionálnej súťaže, 12:00 hod, MsKS
v Revúcej
23. marca DETSKÁ DIVADELNÁ REVÚCA
– regionálna súťažná prehliadka detských divadelných súborov, 8:00 hod., MsKS v Revúcej
VEĽKONOČNÉ TVORIVÉ DIELNE – ZŠ
v okresoch Rimavská Sobota a Revúca
FAŠIANGY NA GEMERI A MALOHONTE
– výstava výtvarných prác žiakov ZŠ s tematikou FAŠIANGY, denne od 8:00 -15:30 hod.,
GMOS Rim. Sobota
VESELÁ VEĽKÁ NOC – výstava veľkonočných ozdôb, denne od 8:00 -15:30 hod.,
GMOS Rim. Sobota
ROZTRATENÉ ZRNKÁ – terénny výskum
tradičnej ľudovej kultúry

Výstavy a podujatia
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
spracoval: amb

V

ýstava s názvom Krajinou-nekrajinou predstavuje tvorbu mladej výtvarníčky Viktórie Bajovej.
Prezentácia jej diel potrvá
v priestoroch galérie Ganevia v tunajšom mestskom
kultúrnom stredisku do 20.
marca 2018.
Približne tridsiatka obrazov
diváka srdečne pozýva na výlet „krajinou- nekrajinou“. Sú
to pestrofarebné diela s prírodnou tematikou, na väčšine
obrazoch prevláda motív kvetov. Táto optimistická kresba a
maľba doslova sprostredkúva

G

dotyk s krajinou a umením.
V Rimavskej Sobote ide o
autorkinu druhú samostatnú
výstavu, prvú mala minulý rok
na Vodnom hrade v Štítniku.
Aj sama Viktória Bajová hovorí, že najradšej maľuje krajinu, prírodu a kvety. Svoje
maľby tvorí suchým pastelom
alebo akrylom. Len 17- ročná
nadaná umelkyňa študuje na
Súkromnej strednej umeleckej
škole vo Zvolene tretí ročník
odboru Propagačné výtvarníctvo. Ako sama hovorí, k maľovaniu, ktorému sa venuje od
13 rokov, ju doviedla mamina.
Je aj veľmi tvorivý človek. Za-

ujíma sa o všetko, čo je spojené s tvorením, rada skúša nové
techniky a metódy. Práve teraz
sa zaúča do techniky olejomaľby. Okrem maľovania vytvára aj vlastné plátenné tašky
a obliečky na vankúše, ktoré
zdobí vlastnými kresbami.
V budúcnosti by sa rada venovala deťom, chcela by učiť a
rozvíjať ich tvorivosť. Jej veľkým plánom do budúcnosti je
mať vlastný obchodík, kde by
predávala vlastné diela. Predtým by však chcela študovať
na vysokej umeleckej škole a
veľa cestovať.
amb, foto: gecse

Múzeum vydalo zborník

emersko-malohontské múzeum (ďalej
GMM) už od roku 2005 kontinuálne
vydáva publikáciu pod názvom Zborník
Gemersko-malohontského múzea v Rimavskej Sobote GEMER-MALOHONT.
Vďaka dotácii z Fondu na podporu umenia sa
v roku 2017 podarilo vydať už jeho 13. ročník. Múzeum v ňom prinášame najnovšie výsledky práce odborných pracovníkov múzea
ako aj externých prispievateľov. Tematické
zameranie príspevkov sa sústreďuje
na bohaté kultúrne a prírodné dedičstvo regiónu Gemera-Malohontu
a blízkeho Novohradu. Obsahovo
sa zborník člení na kapitoly podľa
odborov zastúpených v múzeu, a to
na prírodné vedy, archeológiu, históriu, etnológiu a históriu umenia.
Čitateľ sa v novom zborníku okrem
iného dočíta o výskyte železných rúd
v Kokave nad Rimavicou, o histórii
športového klubu R. M. E. v Rimavskej Sobote z pera emeritného profesora Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici Júliusa
Albertyho, ktorý je zároveň aj jedným z recenzentov zborníka či o výsledkoch výskumu

na stavbe skladovej haly v lokalite Rimavská
Sobota - Sobôtka, ktorý realizoval archeológ
GMM Alexander Botoš. Cieľom zborníka je
priblížiť širokej verejnosti cenné poznatky o
regióne a prostredníctvom odborných príspevkov zverejniť viacročné výsledky vedecko-výskumnej činnosti odborných pracovníkov múzea, ako aj spolupracovníkov z iných
múzeí a zo sféry akademických a univerzitných pracovísk. Všetky príspevky zborníka
sú recenzované odborníkmi z jednotlivých
vedných odborov. Zostavovateľkou a zodpovednou redaktorkou
je riaditeľka GMM Oľga Bodorová. Publikácia je určená širokému
okruhu záujemcov o prírodu, históriu, hmotnú a duchovnú kultúru
regiónu Gemer-Malohont. Je tiež
určený žiakom a študentom, nakoľko obsahuje príspevky, ktoré
dopĺňajú učivo na úrovni všetkých
typov škôl a rozšíri tak obsah učiva o regionálny rozmer. Vydanie
zborníka z verejných zdrojov podporil Fond
na podporu umenia a je možné si ho zakúpiť v
pokladni GMM za cenu 4 €.
Zdroj: GMM v Rim. Sobote
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Tvorivé dielne

„UČÍME SA TKAŤ“, to bol názov
tvorivej dielne, ktorú v utorok 13. februára pripravilo Gemersko-malohontské osvetové stredisko v Rimavskej Sobote pre žiakov Evanjelickej základnej
školy Zlatice Oravcovej z Rimavskej
Soboty. Tvorivej dielne sa zúčastnilo
takmer 40 žiakov, ktorí si mohli vyskúšať samotné tkanie pod vedením Ľubomíry Žilkovej a Martina Felbabu z
Kokavy nad Rimavicou. Žiaci si dielňu
chválili a tkanie ich veľmi zaujalo. Tí, ktorí práve netkali si mohli upliesť náramky šťastia,
tzv. cigánske tkaničky a švihadlá. Každý odchádzal spokojný a odniesol si okrem iného aj
pekné momenty z tvorivej dielne.
Sme veľmi radi, že prostredníctvom nášho osvetového strediska sa pomaličky dostáva toto
ľudové remeslo medzi verejnosť a teší sa jeho obľube. Veríme, že podobné tvorivé dielne
budeme môcť uskutočňovať častejšie a záujem o ne bude rásť.
GMOS RS
Tvorivú dielňu pre deti pripravila
aj Mestská galéria v Rim. Sobote.
Podujatie, pomenované Tvorivá
sobota v galérii s Petrou sa konalo
17. februára a bolo určené pre deti
od 6 do 14 rokov. Deti si na tohtoročnom prvom spoločnom stretnutí
pozreli výstavu Bienále maľby VI.?
či objavovali nové roviny umenia.
Maľovali, tvorili čarovné Ritine
stromy a preskúmali princípy krajinomaľby. Všetko, čo deti vyrobili,
si odniesli domov. Tvorivé dielne MG vznikli s podporou Fondu na podporu umenia.
amb, foto: gecse

Otvoria prvú výstavu

Prvou výstavou Gemersko-malohontského múzea v Rimavskej Sobote v roku 2018 je výstava výtvarníka Rolanda
Neupauera pod názvom Nesúvislosti. Vernisáž výstavy sa
uskutoční vo štvrtok 8. marca 2018 o 15.00 hod. Výstava
potrvá do 31. mája 2018.
Roland Neupauer je súčasný mladý autor, pôsobiaci v Krásnohorskom Podhradí. Napriek svojej ťažkej chorobe patrí k
výrazným individualitám s veľkým tvorivým potenciálom,
ktorý prináša nový a svieži prístup k maliarskemu spracovaniu aktuálnych tém. Neupauer je absolventom Vysokej školy
výtvarných umení v Bratislave ateliéru prof. Jána Bergera.
V súčasnosti sa venuje vlastnej voľnej tvorbe, v ktorej reflektuje svoje domáce prostredie a subjektívne vnímanie vnútorných i vonkajších podnetov pôsobiacich na jeho osobnosť.
Mgr. Angelika Kolár, historička umenia GMM

SĽUK: GENEZIS – náhradný termín
V sobotu, 24. 3. 2018 o 18.00 hod. bude náhradné predstavenie SĽUKu: GENEZIS, ktoré bolo prerušené kvôli zraneniu hlavného účinkujúceho. Ako sme avizovali hneď po
dohode s manažérom predstavenia, vstupenky zostávajú v
platnosti. Všetkých prosíme, ak im termín nevyhovuje, aby
vstupenky darovali, alebo nás kontaktovali. Chceli by sme
následne umožniť iným záujemcom vidieť toto nádherné
predstavenie a preto budeme dopredávať voľné vstupenky.
Vstupné: 15€. Info na tel.: 047 5621550.
Unikátny nový projekt SĽUK-u: GENEZIS – Príbeh o stvorení sveta a o prvých ľuďoch, prináša na scénu hudobno-tanečné predstavenie obohatené spektakulárnou videoprojekciou, ktoré ponúka odľahčený pohľad na morálny odkaz
knihy Genezis. V hudobnom spracovaní, choreografiách, v
textoch, v projekcii, scéne i v kostýmoch sa tvorcovia síce

zamerali na súčasné inscenačné postupy, ale na scéne je ich
štylizované spojenie s tradičnou ľudovou kultúrou zjavné.
Dramaturgia SĽUK-u uvedením diela Genezis obohatila nielen repertoár tohto telesa o ďalší opus, ale naznačila ďalšie
štylistické možnosti a presahy ľudového tanca a ľudovej hudby smerom k súčasnej umeleckej tvorbe a k novým médiám.
Kniha Genezis predstavuje jeden z najvýznamnejších textov
židovského Tanachu a kresťanského Starého zákona. Okrem
religióznych kontextov sa stali postavy a príbehy z tohto
fragmentu Biblie dôležitým inšpiračným zdrojom pre umeleckú tvorbu.
Pri príprave tejto inscenácie sa tvorcovia zamerali najmä na
dve kľúčové témy z knihy Genezis. Prvou je samotný akt
tvorby, pri ktorom metaforicky vnímame paralely medzi
stvorením sveta a tvorbou umeleckého diela. Druhou témou
je aktuálnosť mravného posolstva pre súčasnú dobu.
Mestské kultúrne stredisko Rimavská Sobota

Inzercia:

Vesmír očami detí
9. marca 2018 o 14.30 hod. sa v priestoroch
múzea uskutoční vernisáž výstavy Vesmír očami detí, ktorú každoročne pripravuje Hvezdáreň
v Rimavskej Sobote. Výstava je tradičnou súťažnou prehliadkou výtvarnej tvorby detských prác
žiakov základných a materských škôl okresu
Rimavská Sobota s tematikou vesmíru. Odborná porota vyhodnotí a v čase vernisáže odmení
najlepšie práce, ktoré postupujú do celoštátneho
kola v Slovenskej ústrednej hvezdárni v Hurbanove. Výstava potrvá do 29. apríla 2018.
GZ-22/18
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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).

8. - 9.
marec
20:00

Prianie smrti

15. - 16.
marec
18:00

10. - 11.
marec
18:00

Otcova volga

15.,16. a 19. Tomb Raider
marec
122 min., MP od 12r., tit., 5€
18:00
Akčný/dobrodružný
USA

11. marec
nedeľa
20:00

Špina

103 min., MP od 12r., titulky, 5€
Akčný/Dráma/thriller
USA
90 min., MP od 12r., vstup: 5€
Dráma
		
USA

Cesta za kráľom trolov

104 min., MP od 12r., dabing, 5€
Rodinný/fantasy
Nórsko

88 min., MN, titulky, vstup: 4€
Dráma
Česko/Slovensko

17. a 18.
marec
17:00

Chloe a trpaslíci

12. marec Tri bilbordy kúsok za Ebbingom
pondelok 115 min., MN., titulky, vstup: 5€
19:00
Krimi/Dráma/Komédia
USA

17. a 18.
marec
19:00

Backstage

89 min., MP, dabing, vstup: 5€
Animovaný
USA/Kanada
100 min., MP od 12r., vstup: 5€
Hudobno-romantický
SR/ČR

RIADKOVÁ INZERCIA:
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
• Logistický

sklad v Rakúsku bez znalosti jazyka.
info@hgw-logistics.at 0909 131 925		

GZ-19/18

Dám do prenájmu garáž na ulici Ludvika Svobodu. Cena 70 Eur/
1 mesiac. V cene je zahrnutá elektrina, uzatvorený dvor s kamerovým
zabezpečovacím
systémom. Telefónne číslo: 0915 406 333 GZ-20/18
						
•

MŠK Rimavská Sobota, s.r.o. ponúka prácu-vyberač parkovného
na hlavnom námestí. Kontakt: Attila Domik 0910 969 234
GZ-mesto
•

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.

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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PRACOVNÁ PONUKA

Mesto Rimavská Sobota, Svätoplukova 9, 979 01 Rimavská Sobota
v zastúpení primátorom mesta JUDr. Jozefom Šimkom
ponúka
voľné pracovné miesto na obsadenie pracovnej pozície:

údržbár, kurič, vodič

s predpokladaným nástupom do práce od 1.5.2018.

Organizačná štruktúra:
Uvedené pracovné miesto je organizačne začlenené pod Odbor vnútorných
vecí – Oddelenie vnútornej prevádzky Mestského úradu v Rimavskej Sobote
Základný plat:
Výška základného – tarifného platu je určená podľa zaradenia do platovej triedy a platového stupňa základnej stupnice zákona č. 553/2003 Z. z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme
Stručná charakteristika pracovného miesta:
• zabezpečuje starostlivosť o chod a prevádzku budov Mestského úradu
v Rimavskej Sobote vrátane obsluhy plynových zariadení a kotolne
• zabezpečuje činnosti z okruhu remeselných, opravárskych a údržbárskych
prác (bežné základné údržbárske, vodoinštalatérske, stolárske práce... )
• odstraňuje technické nedostatky a poruchy na budovách Mestského úradu
• obsluhuje a kontroluje plynovú kotolňu podľa prevádzkového predpisu (nad
100kW)
• počas zimných mesiacov zabezpečuje čistenie areálu dvora a chodníkov pri
budovách Mestského úradu
• podľa potreby zastupuje vodičov mestského úradu
Požadované kvalifikačné predpoklady a odborná spôsobilosť:
• stredoškolské odborné vzdelanie ukončené maturitnou skúškou – odbor technický - vítaný
• stredné vzdelanie ukončené výučným listom – odbor zámočník, vodoinštalatér, elektrotechnik - vítaný
• platné osvedčenie o odbornej spôsobilosti na obsluhu tlakových nádob a plynových kotlov nad 100 kW
• platné osvedčenie o odbornej spôsobilosti v elektrotechnike - vítané
Ďalšie požiadavky:
• minimálne 5 rokov praxe
• zdravotná spôsobilosť
• manuálna zručnosť
• technický typ
• bezúhonnosť (doklad o bezúhonnosti je výpis z registra trestov nie starší ako
tri mesiace
K prihláške je potrebné doložiť tieto doklady:
• písomná žiadosť o zaradenie do výberu na osobný pohovor
• štruktúrovaný profesijný životopis s uvedením telefónneho kontaktu a s prehľadom vykonávanej praxe
• úradne overená fotokópia dokladu o najvyššom dosiahnutom stupni vzdelania
• úradne overené platné osvedčenie na obsluhu tlakových nádob a plynových
kotlov nad 100 kW
• ak má uchádzač platné osvedčenie o odbornej spôsobilosti v elektrotechnike,
je potrebné doložiť úradne overené platné osvedčenie o odbornej spôsobilosti
v elektrotechnike
• fotokópia dokladu o vodičskom oprávnení skupiny B
• lekárske potvrdenie o zdravotnej spôsobilosti na výkon práce údržbára, zamestnanca na obsluhu plynových kotlov a vodiča motorového vozidla
• výpis z registra trestov nie starší ako tri mesiace v čase podania žiadosti
• písomný súhlas uchádzača k použitiu osobných údajov pre účely osobného
pohovoru podľa zákona č. 122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov
Prihlášku a požadované doklady je potrebné doručiť v zalepenej obálke s označením „Pracovná ponuka – údržbár, kurič, vodič - NEOTVÁRAŤ“ osobne
do podateľne Mestského úradu v Rimavskej Sobote alebo poštou v termíne
najneskôr do 12.03.2018 do 16.00 h. na adresu: Mestský úrad, Prednosta
MsÚ - JUDr. Štefan Szántó, Svätoplukova 9, Rimavská Sobota, 979 01.
Výber z uchádzačov bude prebiehať formou osobných pohovorov. Na osobný pohovor budú pozvaní len tí uchádzači, ktorí budú spĺňať vyššie uvedené kvalifikačné predpoklady, majú odbornú spôsobilosť na výkon uvedenej práce a do určeného termínu predložia všetky požadované doklady.
Zverejnené: dňa 16.02.2018
na stránke mesta www.rimavskasobota.sk
na informačnej tabuli mesta

JUDr. Jozef Šimko
primátor mesta

V domácej rozlúčke
prehra po bojovnom výkone

17.februára nastúpili Slovanistky na svoj posledný “domáci” zápas proti
Oravankám z Mútneho. Slovanistky sa predstavili s užším kádrom než
zvyčajne z dôvodu veľkej maródky v posledných týždňoch, no odhodlané získať po dlhšom čase znova body do tabuľky
Snaha o pozornú obranu Soboťankám spočiatku vychádzala. V polovici tretiny sa ujali vedenia po individuálnej akcii kapitánky Vaslíkovej. No záver tretiny dievčatá nezvládli a zbytočne dvakrát inkasovali.
Na začiatku druhej časti hry sa naše dievčatá vďaka dvom famóznym
príhrávkam Eriky Janoštiakovej dostali opäť do vedenia. Avšak v obrane
neboli vonkoncom tak pozorné, ako v prvej časti hry. Nedali si pozor na
hráčku č.19 Dominiku Serdelovú, ktorá im napokon v zápase strelila 6
gólov. Výnimkou bola 5 minútová oslabovka, ktorú Slovanistky odohrali
priam ukážkovo a neinkasovali pri nej ani raz. Dvojgólový náskok však
súperky získali nedlho po jej skončení po veľmi peknom zakončení hrdinky súperiek Serdelovej. Psychicky Slovanistkám pomohlo zníženie
Dominiky Kučerákovej, ktorá sa nebála vystreliť z väčšej vzdialenosti.
S blížiacim sa koncom zápasu Slovanistkám dochádzal dych, kombinácie už neboli dostatočne presné a súperky nedokázali v útočnej polovici
prekvapiť. Márne dobýjali súperovu obranu, ten bol z protiútokov veľmi
nebezpečný a štyri minúty pred koncom už viedol 4:7. Zníženie Eriky
Janoštiakovej už zvrat v zápase neprinieslo, i keď Slovanistky bojovali
do poslednej sekundy zápasu.

FBC Slovan Rimavská Sobota - TJ FBK Hornets Mútne
5:7 (1:2, 3:3, 1:2)

Góly Slovana: Vaslíková, Csériová, Uhrinová, Kučeráková, Janoštiaková
Zostava Slovana: brankárka Schvarcová, hráčky Ružičková, Uhrinová,
Csériová, Janoštiaková, Udvardyová, Kučeráková, Kureková a kapitánka Vaslíková
FBC Slovan Rimavská Sobota sa v tabuľke základnej časti nachádza s
22 bodmi na piatom meste.
Hodnotenie trénerom Jožom Alušíkom: “Opakuje sa nám scenár z
minulej sezóny, v ktorej nám ku koncu dochádzal dych. Minulý rok
sme nemali kde trénovať, tento zas niet veľmi s kým, keďže mnoho dievčat je chorých, alebo má v čase tréningu a zápasu iné povinnosti. Do konca sezóny sa preto budem snažiť hrávať len na tri striedajúce hráčky a to vždy tie, ktoré budú schopné tímu najviac pomôcť.
V tomto zápase sme doplatili na chyby v obrane. Zatiaľ čo sa na gól
nadrieme, na druhej strane ihriska robíme koniny, na ktoré potom doplácame výsledkami. Na žiadne z dievčat však nemôžem povedať, že v
zápase nebojuje a nedáva do toho všetko. Aj keď prehrávame, som za to
na ne hrdý.”
Zdroj: slovanrs.sk

Gemersko-malohontské múzeum, Námestie M.Tompu 5,
Rimavská Sobota
podľa ustanovení § 288 Obchodného zákonníka (zákon č.
513/1991 Zb.) v znení neskorších predpisov, podľa zákona č.
446/2001 Z. z. o majetku vyšších územných celkov v znení
zákona č. 258/2009 Z. z., v súlade so Zásadami hospodárenia s majetkom Banskobystrického samosprávneho kraja
vyhlasuje obchodnú verejnú súťaž na prenechanie
nebytových priestorov do nájmu.
Podrobnejšie informácie na www.gmmuzeum.sk.
GZ-23/18

Zubný lekár

10. a 11. marca od 8:00 do 12:00 hod.
Medi – Cif s.r.o., Dobšinského 1092/30, Rim. Sobota, tel. 0903545306
17. a 18. marca od 8:00 hod. do 12:00 hod.
MUDr. Benčík, Hviezdoslavova 17, Rim. Sobota, tel. 56 26 671

www.rimavskasobota.sk
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RIMAVSKOSOBOŤANIA
SI VYBOJOVALI MIESTENKU
DO SEMIFINÁLE

24. februára sa hralo druhé kolo štvrťfinále druhej ligy, v rámci ktorého muži z
HKM Rimavská Sobota vycestovali na
druhé vzájomné stretnutie do Prievidze.
V tom prvom, ktoré sa hralo týždeň predtým v Rimavskej Sobote, zvíťazili domáci s prehľadom 8:2, keď súpera prekonali
vo všetkých situáciách. V druhom zápase
chceli Soboťania zvíťaziť, a tak čo najrýchlejšie ukončiť túto sériu. Nebolo to
však také ľahké, keďže štatistika zápasov
hraných ľade súpera je veľmi mizerná.
V tejto sezóne sme dokázali zvíťaziť v
riadnom hracom čase jedine v Bardejove a
po predĺžení v Gelnici. Naopak, na domácom ľade sme stále stopercentní.
Prvú tretinu sme začali lepšie a už v tretej minúte sa nám podarilo otvoriť skóre,
keď Fekiač využil chybnú rozohrávku domácich a následne skóroval. V 10. minúte
nám bola ponúknutá prvá presilovka a tú
sme razom využili. Zaslúžilo sa o to ruské
trio s koncovkou Skvortsova. Už o minútu
zvýšil skóre na 0:3 Zorvan. Následne Prievidza hrala pár presiloviek, no už sa im
ťažko vracalo do zápasu. Naopak, my sme
dominovali a nepúšťali sme ich k ničomu.
V úvode druhej tretiny sa domácim podarilo trochu zdramatizovať zápas, keď Vážan
znížil na 1:3. No Soboťania si mierny tlak
domácich ustrážili a hneď využili aj druhú
presilovku gólom Zorvana, čím odskočili
opäť na rozdiel troch gólov. Následne hrali
obe mužstvá ešte niekoľko presiloviek, no
nikomu sa už nepodarilo gólovo presadiť,
a tak sa Rimavskosoboťania mohli tešiť z
víťazstva a postupu do semifinále.
HC Prievidza - HKM Rimavská Sobota
1:4 (0:3, 1:1, 0:0) Stav série: 0:2
Góly HKM: Fekiač, Skvortsov (Moroz,
Dmitriev), Zorvan (Fekiač), Zorvan (Heckl, Matúška)
Strely: 39:31
Vylúčenia: 7:5 na 2 min., navyše Danko
10 min. OT za napadnutie hlavy a krku
Presilovky: 0:2
Oslabenia: 0:0
Rozhodovali: Valachovič - Jurčiak, Šefčík

Diváci: 341
Zostava HKM: Križan - Nociar, Slovák
M., Škantár, Urban, Matúška, Heckl, Kulišek - Domaev, Filipiak, Šagát - Moroz,
Dmitriev, Skvortstov - Zorvan, Fekiač,
Buda - Fiľo.
Sme veľmi radi, že sa nám podarilo v tak
dôležitom zápase zvíťaziť, a ešte k tomu
aj na ľade súpera. Je to istý signál, že do
ďalších častí súťaže si môžeme veriť aj na
štadiónoch súpera. K víťazstvu nám určite
dopomohla aj slušná kulisa našich divákov, ktorí si našli cestu Prievidze a hnali
našich chlapcov vpred. Za to im patrí naše
veľké poďakovanie.
Do semifinále nám pripadol súper, ktorý
taktiež ukončil štvrťfinále v dvoch zápasoch a to MHK Martin, ktorý jednoznačne
zdolal HC OSMOS Bratislava B. Martin
bude určite veľmi náročný súper, keďže už
dlhú dobu avizuje, že má záujem postúpiť
do prvej ligy, no počas základnej časti sme
sa mohli presvedčiť, že aj takýto kvalitný
súper sa dá zdolať. V prvom zápase sezóny
sme v Martine prehrali vysoko 9:3, no na
domácom ľade sme ho zdolali 6:2.
HKM Rimavská Sobota - HC Prievidza
8:2 (1:0, 5:0, 2:2) Stav série: 1:0
Góly HKM: Moroz (Skvortsov, Dmitriev), Škantár (Skvortsov, Urban), Matúška (Filipiak, Domaev), P. Fekiač, Šagát (J.
Slovák, Nociar), Škantár (Skvortsov), Domaev (Zorvan, Buda), Filipiak
Strely: 39:26
Vylúčenia: 9:12 na 2 min, navyše Účnik
10 min. OT za nešportové správanie
Presilovky: 4:1
Oslabenia: 3:0
Rozhodovali: Vido - Kollár, Krištof
Diváci: 453
Zostava HKM: Križan - Nociar, Slovák
M., Škantár, Urban, Zorvan, Matúška, Kulišek - Šagát, Filipiak, Slovák J. – Skvortsov, Dmitriev, Moroz – Domaev, Fekiač,
Buda – Fiľo, Heckl
Marek Hanzel, HKM RS
foto: Denis Szőke

Zápasníci Lokomotívy
úspešní aj na šampionáte
dorastu

Po výborne zvládnutých majstrovstvách Slovenska juniorov sa darilo našim zápasníkom aj na MSR kadetov/dorastu/ v zápasením v gréckorímskom štýle, ktoré usporiadal
Zápasnícky klub Marcelová v Chotíne. Až traja pretekári Lokomotívy Rimavská Sobota sa predstavili vo finále.
Hoci sa ani jednému z nich nepodarilo dosiahnuť na titul,
aj zisk troch strieborných medailí a vicemajstrovského ocenenia je pekným úspechom. Postarali sa o to vo váhe do
45 kg Tibor Oravec, v 48kg Jakub Vydra a v 51kg Viktor
Gunár. Na stupeň víťazov sa ešte postavil náš Brian Molnár
v hmotnosti do 51kg, keď v semifinále prehral so svojim
oddielovým kolegom Gunárom po veľkom boji a v súboji
o bronz zvíťazil na lopatky nad úradujúcim majstrom Slovenska z Dunajskej Stredy. Do súťaže družstiev ešte bodovali Ľuboš Genya za 6. miesto v našej najsilnejšej váhe
do 51kg a Michal Babarík vo váhe do 55kg. V celkovom
poradí 18.družstiev bolo z toho krásne 3.miesto,len 3body
za Košicami a víťazným domácim klubom z Marcelovej.
Tréner Jozef Radnóti zhodnotil MSR dorastu nasledovne:
„S výkonmi a výsledkami som nadmieru spokojný. Chlapci
podali veľmi bojovné výkony, za čo im patrí vďaka. Pred súťažou bol cieľ 2-3 medaily a v súťaži družstiev umiestniť sa
do 6.miesta. Keby tak ešte z tých troch finále bol jeden titul.
V marci nás teraz čakajú šampionáty juniorov a dorastu vo
voľnom štýle, kde dúfam nadviažeme na úspešné výsledky
z „grečáku“.“

Rapčan s ďalším titulom
majstra Slovenska
Vo vynikajúcich výsledkoch z roku 2016 /keď získal titul
medzi mužmi a navyše získal 4 striebra a 1bronz/,pokračuje mladý zápasník Lokomotívy Rimavská Sobota Pavol
Rapčan. Na prvých tohtoročných majstrovstvách Slovenska juniorov v gréckorímskom štýle, ktoré sa konali na žinenkách v Šamoríne, získal majstrovský titul za 1.miesto
vo váhe do 60kg. Do finále postúpil suverénnym spôsobom
- dvomi víťazstvami na technickú prevahu. Vo finále ho
čakal jeho odveký rival z Dunajplavby Bratislava, ktorého
ešte neporazil. Súper aj začal vo veľkom štýle a viedol už
4:0, ale náš borec otočil zápas perfektným ,,záhlavákom,,
a súpera dotlačil na lopatky. Aj vo váhe do 55kg sme mali
zastúpenie vo finále. Náš Viktor Gunár v ňom podľahol
juniorskému reprezentantovi Staroňovi z Vihorlatu Snina
a získal striebornú medailu. O tretí cenný kov v podobe
bronzu sa postaral Štefan Oláh, keď zvíťazil v zápase o
3.miesto nad oddielovým kolegom Michalom Babaríkom.
Do súťaže družstiev ešte bodovali na 4. mieste Ľuboš Genya a Jakub Vydra, ktorý obsadil 6.miesto vo váhe do 55kg.
V súčte bodov obsadila naša Lokomotíva pekné 4.miesto
za víťaznou Dunajplavbou Bratislava, Marcelovou a ZK
Košice 1904.
Jozef Radnóti, tréner

