Na margo
uplynulých dní
Moreny je jeVynášanie
den z najarchaickejších

O

Mesto si uctilo ženy

slavy Medzinárodného dňa žien majú na
Slovensku svoju tradíciu, tento deň si pripomenulo aj vedenie mesta Rimavská Sobota.

Slávnostné stretnutie, na ktorom si vedenie mesta
uctilo zástupkyne nežného pohlavia, sa uskutočnilo 8. marca na rimavskosobotskej radnici. Z rúk
primátora Jozefa Šimka, viceprimátora Ladislava
Rigóa a prednostu Štefana Szántóa si približne štyridsiatka žien prevzala to, čo ženské srdce poteší
najviac, kvet, v tomto prípade červenú ružu. Obdarované boli ženy z rôznych mestských inštitúcií,
mestských častí a rôznych profesií. Podujatie zorganizovalo mesto Rimavská Sobota v spolupráci s
Krajskou organizáciou Únie žien Slovenska.
Primátor mesta vo svojom príhovore povedal, že
na Medzinárodný deň žien by sa nemalo zabú-

dať, a preto sa mesto rozhodlo tento sviatok opäť
vzkriesiť a preukázať ženám náležitú úctu. „Máme
tu 8. marec, ktorý už síce nie je tak oslavovaný ako
v minulosti, no napriek tomu je tu stále príležitosť,
kedy môžeme našim žienkam vyjadriť slová úcty
i vďaky. Práve medzinárodný deň žien je skvelým
dôvodom na prejav nežnosti a vyslovenie všetkým
ženám veľké ďakujem,“ uviedol primátor. Počas
príhovoru poprial všetkým ženám lásku celého
sveta a obrovskú náruč zdravia. Zaželal im, aby
milovali a boli milované, aby nikdy nemali dôvod
na slzy, ale len pre úsmev, aby rozsvietili teplo,
nehu, krásu, ale aj ženské dobro a aby boli istotou svojich domovov a svojich rodín. V kultúrnom
programe zahral na husle a zaspieval Daniel Szaniszló.
amb, foto: gecse

zvykov, ktorý sa zachoval
do dnešných čias. Koná sa
koncom zimy a vyjadruje túžbu ľudí skoncovať s
chladným počasím a privolávať teplé lúče slnka. Morena symbolizovala zimu,
preto ak ľudia chceli, aby prišla jar, museli ju
zabiť, utopiť, alebo upáliť.
Avšak Morena 2018 je aj o niečom inom. Je
aj symbolom vyháňania zla v podobe vlády
Smeru i celej vládnej koalície. Ľudia si povedali že stačilo. Skorumpovanosť, nenažranosť a hlavne arogancia na všetkých stupňoch
riadenia štátu privodili vládnu, ale aj spoločenskú krízu. Keď sme v tejto rubrike písali o
arogancii moci a uviedli ako príklad odignorovanie nášho mestského zastupiteľstva prednostom okresného úradu, ktorého sa chceli
poslanci pýtať na dôvody neplnenia vládneho
programu v najzaostalejšom regióne, odpoveďou bola urazenosť dotknutých. Prosto, prejavila sa ich arogantnosť podobná vládnej moci.
Keď primátor Rimavskej Soboty poslal lopatu
premiérovi, aby mu signalizoval, že je potrebné upratať v štruktúrach vládnej garnitúry,
pretože sú brzdou rozvoja, odpoveďou bola
kritika aj zo strany tých, ktorí sa dnes hlásia k
nevyhnutnej zmene vlády. Keď sme prejavili
svoj nesúhlas, že predstaviteľov nášho mesta
nepustili pred dvoma rokmi v Banskej Bystrici na poradu s Robertom Ficom , alebo keď
nepozvali primátora okresného mesta na výjazdové zasadnutie vlády v Hnúšti, kde sa mal
riešiť ďalší rozvoj nášho regiónu, mnohí mlčali. Arogancia moci bola jednoducho silnejšia.
Dnes už síce mnohí utekajú z potápajúcej sa
lode, ale zabúdajú, že aj oni sami sa svojim
postojom podieľali na spomínanej arogancii
moci. Patria medzi nich aj tí, ktorí sa podlizovali Smeru na rôznych stupňoch riadenia,
počnúc parlamentom, cez župné, mestské či
obecné zastupiteľstvá.
Morenu sme vyhnali, ale čo ďalej ? Položme
si otázku, aká budúcnosť čaká Slovensko,
ktoré má prezidenta podozrivého z daňových
podvodov, z úžerníctva, či z prepojenia na Sorosa ? Čo môžeme očakávať od lídrov opozičných parlamentných strán, z ktorých jeden
už raz povalil svoju vládu, druhý je nedôveryhodný a tretí strávil svoju mladosť v mafiánskom prostredí ?
Ťažko riešiteľné otázky, na ktoré sme v závere
roka 1989 pri štrnganí s kľúčmi na námestiach
zrejme ani nepomysleli...
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Rimavskosoboťania sa postavili za slušné Slovensko
Zhromaždenie Postavme sa za slušné Slovensko prebehlo 9. marca
pri pamätníku padlých v 1. svetovej vojne In Memoriam Približne
päťstovka občanov si sem prišla
uctiť pamiatku zavraždeného novinára Jána Kuciaka a jeho snúbenice
Martiny Kušnírovej. Vyjadrili tiež
nespokojnosť so súčasnou vládou
Roberta Fica. Nechýbali ani transparenty s heslami ako „Slovensko
nemôže patriť mafii“, „Fico preč“ či
„Za slušné Slovensko“. Organizátorkami rimavskosobotského zhromaždenia Postavme sa za slušné
Slovensko boli Zuzana Mikulcová
a Miroslava Čierna. Prvá menovaná
vystúpila pred ľuďmi s príhovorom.
„Nielen, tu v Rimavskej Sobote sa
stretávajú tisíce ľudí nielen preto,
aby si uctili pamiatku Jána Kuciaka a Martiny Kušnírovej. Dnes
sme vyšli do ulíc najmä preto, že
chceme dať jasne najavo, že nám
to nie je jedno. Nie je nám jedno,
že sa vraždí. Nie je nám jedno, že
sa kradne. Nie je nám jedno, že sa
podpláca. A nie je nám jedno, že
sa klame. Iniciatíva za slušné Slovensko už nie je len o vražde dvoch
mladých ľudí, ale aj o udalostiach
posledných dní,“ uviedla v príhovo-

re Mikulcová s tým, že na námestí
sa ľudia stretli, aby pokojne a nenásilne dali najavo, že chcú, aby
Slovensko bolo krajinou slušných
ľudí. Pred davom ľudí bol prečítaný ja list mladšieho brata Jána
Kuciaka Jozefa, ktorý si myslí, že
jeho brata stála život ľahostajnosť.
Touto ľahostajnosťou má na mysli stratu viery. Viery v to, že sa dá
niečo zmeniť v tejto krajine. Vyzval
ľudí, aby neboli ľahostajní a vybrali
sa cestou pokojnej zmeny.
Zhromaždenie sa nieslo v pokojnom duchu a Zuznana Miukulcová
ho ukončila spievaním piesne Mod-

“Do ulíc na Slovensku
a v zahraničí vyšlo viac
ako 120-tisíc ľudí.”

litba pro Martu.

Vzniknúť má futbalová akadémia

Maďarský prvoligový futbalový klub DVTK Miskolc oslovil Mestský futbalový
klub Rimavská Sobota s ponukou založiť spoločný športový klub pod názvom
MFA Academy Rimavská Sobota, s.r.o. Účelom je vytvorenie futbalovej akadémie.
Podľa predloženej písomnej ponuky
by v novovzniknutom klube mal
maďarský partner, zastúpený spoločnosťou Borsodsport Invest KFT
Miskolc, 51 percentný a mesto 49percentný podiel. Väčšinový vlastník Borsodsport Invest mieni investovať do vylepšenia infraštruktúry
štadióna minimálne 4 milióny eur.
Ide o výstavbu nového ihriska s prírodnou trávou, rekonštrukciu existujúcej umelej
trávy, rekonštrukciu hlavného ihriska i tribúny, ako aj o výstavbu tréningovej haly.
Zainvestované financie sú určené maďarskou vládou na riešenie vypracovanej koncepcie rozvoja mládežníckeho športu. Rimavská Sobota vloží do novovzniknutého klubu
objekty a nehnuteľnosti patriace mestu, nevyhnutné na rozvoj infraštruktúry štadióna.
V súčasnosti sa pracuje na vyhotovení znaleckého posudku dotknutých nehnuteľností.
Novovzniknutý klub by zabezpečoval činnosť všetkých futbalových mužstiev súčasného klubu, ako aj prevádzku štadióna. Za týmto účelom požaduje maďarský partner,
aby sa mesto zaviazalo poskytovať počas trvania nového klubu ročne 150-tisíc eur na
činnosť a zvyšné náklady vykryje maďarský partner sumou minimálne 100 – tisíc eur
ročne. Klub bude vytvorený v zmysle slovenských zákonov, bude pôsobiť v štruktúrach Slovenského futbalového zväzu a vo svojom znaku bude mať znak a farby mesta.
Vyhotovená spoločenská zmluva bude obsahovať orgány novovzniknutého klubu, ako
aj podmienky nakladania s vloženým majetkom zo strany mesta a bude platná len po
schválení mestským zastupiteľstvom.
Primátor mesta Jozef Šimko po oboznámení sa s predloženou ponukou zo strany maďarského partnera vytvoril pracovnú komisiu v zložení konateľ MŠK Miroslav Bitala,
Ivan Hazucha, Samuel Urban, František Auxt a Zsolt Főző, ktorá mala za úlohu posúdiť ponuku. Komisia na svojom zasadnutí preverila všetky podmienky pre zriadenie
uvedenej futbalovej akadémie a považuje tento cezhraničný projekt za reálny a výhodný pre občanov Rim. Soboty. Z uvedeného dôvodu navrhli pristúpiť k jeho realizácii.
spracoval amb

Investigatívneho novinára Jána
Kuciaka a jeho snúbenicu Martinu
Kušnírovú koncom februára brutálne zavraždili v dome vo Veľkej
Mači. Podľa polície je pravdepodobným motívom ich vraždy
práca novinára. Ten sa vo svojich
článkoch venoval prevažne podozreniam z daňových podvodov.
V poslednom článku, ktorý vyšiel
po novinárovej smrti vo viacerých
slovenských a zahraničných médiách, sa zaoberal pôsobením talianskej mafie na Slovensku a jej prepojením až na úrad vlády.

amb, foto: gecse

Mesto získalo
ihrisko Žihadielko

V Rimavskej Sobote vyrastie nové detské ihrisko. Stane
sa to vďaka unikátnemu projektu spoločnosti Lidl, ktorá
o tom mesto informovala v gratulačnom liste. Uvádza sa
v ňom, že mesto uspelo v rámci projektu LIDL Ihrisko Žihadielko a v kategórii miest s počtom obyvateľov
od 20.000 do 39. 999 obsadilo druhé miesto s celkovým
počtom 126 055 odovzdaných hlasov. Ako už predtým
vedenie mesta informovalo, ihrisko plánujú postaviť v
novozrekonštruovanej Mestskej záhrade. Rimavskosoboťanom aj všetkým priateľom mesta Rimavská Sobota,
ktorí hlasovali za naše mesto, patrí veľká vďaka. Súťaž
o detské ihrisko Žihadielko spustila spoločnosť Lidl na
internetovej stránke 15. januára. Hlasovanie prebiehalo
do 29. februára. Z 94 možných lokalít prejavilo záujem
zúčastniť sa súťaže 67 miest. Podľa počtu obyvateľov
boli rozdelené do piatich kategórií s cieľom umožniť
čo najspravodlivejšie hlasovanie. To prebiehalo v rámci
týchto kategórií, pričom ihrisko získali prvé dve mestá z
každej kategórie Po celom Slovensku vybuduje spoločnosť Lidl v tomto roku desať ihrísk. Hodnota jedného
ihriska je 85-tisíc eur.
red

Gemerské zvesti

Mesto sa zapojí
do Hodiny Zeme

Hodina Zeme je najväčšou celosvetovou
kampaňou zameranou na zvýšenie povedomia verejnosti v oblasti klimatických
zmien. Zhasnutím svetla na 60 minút vytvára symboliku spoločnej zodpovednosti za
budúcnosť našej planéty a vyzýva ľudí, aby
si uvedomili, že k zlepšeniu môže prispieť
každý z nás. Do tohto projektu sa zapájajú
mestá a obce, firmy a organizácie, školy i
verejnosť zo 187 krajín sveta, medzi inými
aj Slovenska.
Hodina Zeme je tu pre každého, pretože
každý z nás má silu zmeniť svet, v ktorom žijeme k lepšiemu. Stačia
malé zmeny vo svojom každodennom živote a môžeme spoločne nielen
zvrátiť klimatické zmeny, ale pomôcť ekosystému, planéte a v konečnom dôsledku i sebe.
Hodina Zeme sa uskutoční v sobotu 24. marca 2018 od 20:30 do 21:30.
Mesto Rimavská Sobota sa zapojí do kampane aj v tomto roku zhasnutím 111 svetelných bodov verejného osvetlenia na Ul.L.Svobodu – 39
svetelných bodov, v lokalite Kurinec – stará časť 38 svetelných bodov
a Včelinec – 34 svetelných bodov.
Aj vy, obyvatelia Rimavskej Soboty, sa do kampane môžete zapojiť,
stačí keď symbolicky vypnete na 60 minút osvetlenie vo svojom byte,
kancelárii či inom zariadení a pridáte sa k miliarde ľudí na celom svete.
Viac informácií nájdete na webovej stránke projektu: http://hodinazeme.svetelneznecistenie.sk/ a slovakia.panda.org/hodinazeme
amb

Chytili páchateľov lúpeže

Polícia zadržala trojicu mužov podozrivých z lúpeže v rodinnom dome
na Teplom Vrchu. Informovala o tom Petra Kováčiková, hovorkyňa
Krajského riaditeľstva Policajného zboru v Banskej Bystrici. „Ide o
prípad z 31. januára 2018, keď sa vtedy ešte neznámi páchatelia dopustili lúpežného prepadnutia v rodinnom dome v obci Teplý vrch.
V neskorších večerných hodinách vnikli do rodinného domu so zámerom
získať peniaze. Z trezora si odniesli finančnú hotovosť vo výške viac
ako 54-tisíc eur. Následne z domu vybehli von, nastúpili do motorového
vozidla a z miesta činu ušli,“ uviedla Kováčiková. V súvislosti s uvedeným prípadom polícia na začiatku marca zadržala troch mužov. „Ide o
39-ročného a 54-ročného muža a 33-ročného muža z Banskobystrického
kraja. Podľa doteraz získaných informácií, ako aj dôkazového materiálu mali všetci traja muži na tomto násilnom skutku podiel,“ priblížila.
Na základe získaných dôkazov a vykonaných procesných úkonov bolo
všetkým zadržaným mužom vznesené obvinenie. „39-ročný muž čelí
obvineniu z obzvlášť závažného zločinu lúpeže v jednočinnom súbehu
s prečinom porušovania domovej slobody. 54-ročný muž bol obvinený
z obzvlášť závažného zločinu lúpeže a 33-ročný muž čelí obvineniu zo
zločinu krádeže v jednočinnom súbehu s prečinom porušovania domovej slobody spáchané formou účastníctva,“ konkretizovala Kováčiková.
Ako ďalej informovala, u jedného z obvinených boli zaistené drogy, ktoré sú v súčasnosti predmetom trestného konania na odbore kriminálnej
polície. „Zaistená tu bola aj strelná zbraň, ktorá bola použitá pri spáchaní
predmetného zločinu. V prípade obvinených mužov ide o osoby s kriminálnou minulosťou. Vyšetrovateľ spracoval podnety na ich väzobné
stíhanie,“ zakončila.
amb

3

Žiadajú opraviť výtlky
V polovici februára sa uskutočnilo prvé tohtoročné zasadnutie Výboru mestskej časti Rožňavská – Šibeničný vrch – Sabová – Vinice.
Zasadnutie viedol predseda výboru Robert Kuvik. Diskutovalo sa prevažne
o pripomienkach občanov. Na základe podnetov od občanov výbor opätovne požiadal o opravu cesty, ako aj právne vysporiadanie pozemkov pod
komunikáciou vo Vinici, vyasfaltovanie Tržnej ulice a prvej ulice na Sabovej. Občania tiež upozornili na výtlky, hlavne na ulici Mikszátha, Železničnej a Kraskovej ulici, a preto výbor požiadal opravu týchto výtlkov
v celom meste. Padla aj požiadavka, aby sa upravil terén okolo cyklotrasy,
nakoľko je tam neporiadok. Potrebné je tam uskutočniť jarné upratovanie,
ktorým by sa skultúrnilo celé okolie. Občania Šibeničného vrchu opätovne
predložili požiadavku na Mestský úrad v Rim. Sobote ohľadom dokončenia
detského ihriska, ktoré sa začalo v tejto lokalite budovať v minulom roku,
ale nedokončilo sa. Podľa nich je tam potrebné umiestniť smetné koše a
lavičky, doriešiť by sa mala brána i celkové oplotenie areálu. Rovnako požadujú vybudovať drevený altánok, nakoľko sa v okolí ihriska nenachádzajú stromy a v letných mesiacoch tam nie je chládok. Občania Rožňavskej
ulice opätovne poukázali na nevyriešený stav ohľadom parku pri budove
Elektrón. Žiadajú jeho celkovú revitalizáciu, ktorá by zahŕňala umiestnenie
lavičiek, smetných košov, kvetov a stromov. Výbor odporučil riešiť nedostatočný stav uličiek v Materskej škole na Rožňavskej ulici. Konkrétne by
šlo o opravu asfaltu, ako aj o výmenu okien na budove materskej školy,
ktoré sú v dezolátnom stave.

Žiadajú posunúť kontajnery
Prvé tohtoročné zasadnutie má za sebou aj Výbor mestskej časti Sídlisko
Rimava – Malohontská, ktoré viedla jeho predsedníčka Ľubica Kubiňáková. V úvode zasadnutia sa členovia zaoberali kontrolou plnení uznesení.
L. Kubiňáková v tomto bode okrem iného informovala, že z rozpočtu výboru bola zakúpená detská hojdačka v celkovej hodnote 92,40 eur, ktorá
bude umiestnená na detské ihrisko pri bytovke B1. Obyvateľom ju plánujú
odovzdať v jarných mesiacoch. Ako obvykle boli prednesené požiadavky
občanov mestskej časti. J. Kerekešová poukázala na zničenú cestu na Malohontskej ul., ktorá stále nie je opravená, hoci výbor niekoľkokrát žiadal
mesto o jej opravu. Uviedla, že by bolo dobré zaradiť cestu do plánu jarného asfaltovania. Padol aj návrh, aby Technické služby mesta riešili posunutie kontajnerov pred bytovkou na Malohontskej ul. číslo 25, nakoľko
lemujú prechod k bytovke na sídlisku Rimava 34. Ľudia musia prechádzať
popri týchto kontajneroch často po rozsypaných odpadkoch z ktorých sa šíri
zápach. Posunutie kontajnerov bude zrejme nutné na úkor jedného parkovacieho miesta. Členovia požiadali mesto, aby vyzvalo spoločnosti upraviť
rozkopané a zničené priestranstvá, ku ktorým došlo na jeseň pri pokladaní
káblov do zeme. Zemina bola nahrnutá povrchne, zostali kopce a na mnohých miestach sa zničili kríky, ktoré si občania horko-ťažko zaobstarali.
Výbor sa zhodol, že neeviduje od obyvateľov nespokojnosť so súčasným
stavom prejazdu sídliskom Rimava popri bytovke na Hostinského ulici.
Rovnako sa zhodol, že zimná údržba a zimný rez drevín sú realizované
priebežne, podľa potreby a bez námietok.
amb

Cez víkend sa mení čas

V nedeľu 25. marca dôjde v skorých
ranných hodinách k zmene zimného
na letný čas. Hodiny si posunieme
z 02.00 hod. na 03.00 hod
stredoeurópskeho času.

Tieto vyhodené debničky s fľašami si všimol pri ceste
na Šibeničnom vrchu náš čitateľ Alexander Dóbi.
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Oslávili 50. výročie založenia

Nežná revolúcia pre poľnohospodárstvo a potravinársky priemysel najmä v našom okrese nebola tak nežná ako sa očakávalo.
Z dvadsaťjeden v tom období
hospodáriacich poľnohospodárskych družstiev (JRD) dvadsať
zaniklo, rozpadli sa všetky 3 štátne majetky , zanikol Agrostav,
Agrochemický podnik, Semenársky štátny majetok aj Plemenársky podnik.
O nič lepšie nedopadli ani veľmi
dobre fungujúce a prosperujúce
potravinárske závody a podniky /je
treba pripomenúť, najmä pre mladšie generácie, že v žiadnom meste
na Slovensku nebol tak vybudovaný potravinársky priemysel ako
práve v Rimavskej Sobote/. A následok, absolútny úpadok vidieka.
Stovky a tisíce pracovníkov stratilo
zamestnanie, najmä menšie dediny
sa vyľudnili a vyľudňujú a tisíce,
najmä mladých ľudí, opustilo svoje
rodiny, odišli a odchádzajú za hranice Slovenska.
Jedným z mála výnimiek, ktoré
spomínané “otrasy” prežilo je SPOHYPO Rimavská Sobota a.s., (bývalý spoločný hydinársky podnik),
ktorý si koncom minulého roku
pripomenul 50. výročie vzniku. Pre
úplnosť treba dodať, že práve pred
50 rokmi sa na Slovensku zakladali
stovky spoločných podnikov s rôznym zameraním, z ktorých veľká
väčšina je už minulosťou.
Oslavy 50. výročia neboli pom-

pézne. Pripomenuli sme si na nich
úspechy i neúspechy od založenia
po súčasnosť, ako aj najbližšie plány a zámery.
Prvé roky po založení boli veľmi
ťažké a ekonomicky neúspešné.

tomto období vyznamenaný mnohými rezortnými ako aj štátnym
vyznamenaním. Neskôr bol 3x víťazom TOP 100 a robil dobré meno
nielen vlastníkom a zamestnancom,
ale aj celému okresu.

Zbierali sme poznatky a skúsenosti,
ktoré z vysokej koncentrácie hydiny, ale najmä z klietkového chovu,
boli minimálne. Po počiatočných
neúspechoch sa podnik postupne
“zotavoval” a aj hospodársky upevňoval. V 80-tych až 90-tych rokoch
SPOHYPO patrilo medzi najlepšie
spoločné podniky v rámci celého
Slovenska. V tomto období vyrábalo asi 2 500 ton jatočnej hydiny
a takmer 5 miliónov konzumných
vajec a bol tretí najväčší podnik na
Slovensku.
Za vynikajúce výrobné výsledky,
ako aj ekonomiku výroby, bol v

Po tomto “rozkvete”, ale najmä po
prevrate, najmä zásluhou zlej dotačnej politiky štátu (trvá po dnes),
slovenskí poľnohospodári dostávajú najnižšie dotácie v rámci EÚ a
strácajú konkurencieschopnosť.
Klesá domáca výroba, rastie dovoz
nekvalitných potravín, zanikajú
celé výrobné odvetvia a mnoho,
najmä menších spoločností a malých farmárov, balansuje na pokraji
zániku.
Kríza nezaobišla ani SPOHYPO Rimavská Sobota a.s., ktoré sa muselo
vzdať jedného z dvoch výrobných
odvetví - výroby hydinového mäsa,

Bezplatne vyšetrili zelený zákal

Od 12. do 18. marca sa na Slovensku uskutočnil Svetový týždeň glaukómu. Cieľom
podujatia je šíriť osvetu o tomto nie tak známom ochorení a upozorniť na potrebu
prevencie. Kampaň sa tento rok zameria aj na otázku dedičnosti tohto ochorenia. Do
kampane sa zapojila aj nemocnica Svet zdravia v Rimavskej Sobote. Počas minulého týždňa oční lekári bezplatne zmerali verejnosti vnútroočný tlak. Toto vyšetrenie
odborníci odporúčajú dospelým osobám po štyridsiatke s konkrétnymi zdravotnými
indikáciami. Glaukóm, ľudovo nazývaný zelený zákal, je druhou najčastejšou príčinou straty zraku. Až polovica ľudí s touto diagnózou však o svojom ochorení nevie.
amb

Pozvánky

Rimavská Sobota spievaj!

Rimavská Sobota spievaj! je festival zborov a speváckych zoskupení z nášho mesta.
V rámci neho sa v stredu 4. 4. uskutočnia
v Dome kultúry tri koncerty. Dopoludnia
bude výchovný koncert určený deťom z MŠ
a žiakom I. stupňa ZŠ. Popoludní o 16.00
hod. sa predstavia detské spevácke zbory
a o 18.00 hod. dospelé spevácke zbory z
Rimavskej Soboty. Hosťom festivalu bude
DSZ Felix zo ZUŠ Heľpa s dirigentkou
Andreou Kirschovou, ktorý vlani na celoslovenskej súťaži Mládež spieva získal
najvyššie možné ocenenie, zlaté pásmo.

Súčasťou podujatia bude aj popoludňajší
workshop pre detské spevácke zbory a ich
dirigentov.
Mestské kultúrne stredisko v Rim. Sobote

...žijeme umením...

Základná umelecká škola a SRRZ - Rodičovské združenie pri ZUŠ v Rim. Sobote
Vás srdečne pozývajú na slávnostný verejný koncert učiteľov Základnej umeleckej
školy v Rim. Sobote pod názvom ...žijeme
umením..., ktorý sa uskutoční 27. marca o
17:00 hod. v divadelnej sále Domu kultúry
v Rim. Sobote. Vstupné je dobrovoľné.
ZUŠ RS

napriek tomu že aj v tomto odvetví
dosahovalo veľmi dobré výrobné
parametre. Boli to roky neúspešné
- vysoko stratové a vedenie vážne
uvažovalo o ukončení celej prevádzky. Vďaka rozvážnej stratégie
vedenia podniku a reálnemu odhadu
možnosti odbytu (výroba sa znížil
takmer o polovicu), ako aj častým
aféram okolo dovozu nekvalitných
a zdraviu škodlivých vajec z okolitých štátov, aj slovenskí spotrebitelia prišli na to, že doma vyrobené
potraviny podliehajú 100% veterinárnej kontrole, sú najbezpečnejšie
a najkvalitnejšie.
Zvýšený domáci dopyt, ale aj požiadavky zo zahraničia dostali výrobu znovu na optimálnu výšku, čím
sa zlepšila aj ekonomika výroby
tak, že podnik za posledné dva roky
nevykazuje stratu. Na základe dobrých výsledkov posledných rokov,
ako aj ďalšieho zefektívnenia a modernizácie výroby, sa vedenie podniku rozhodlo pre nie malú a možno
aj riskantnú investíciu - vybudovať
centrálny zber vajec - triedičku a
baličku, čím sa dosiahne, že vajíčok
sa prakticky ľudská ruka nedotkne.
Uvedenou investíciou sa SPOHYPO Rimavská Sobota, a.s. znovu
dostalo medzi najmodernejšie podniky v rámci svojej kategórie, a to
nie len na Slovensku.
Veríme, že všetci konzumenti “spohypáckych vajec” želajú veľa úspechov aj k ďalšej päťdesiatke.
Ing. Ervín Hacsi,
predseda predstavenstva

Pacienti
sú spokojní

Pacienti sú spokojní s nemocnicou v Rimavskej Sobote.
Vyplýva to z rebríčka pacientskej spokojnosti za minulý rok, ktorý zverejnila poisťovňa Dôvera. V kategórii
všeobecných nemocníc sa Rimavská Sobota umiestnila
na 5. mieste. Je to historicky najlepšie umiestnenie tejto
nemocnice v rebríčkoch spokojnosti podľa pacientov.
Minulý rok sa nemocnica v tomto rebríčku umiestnila
na 36. mieste zo 44 hodnotených všeobecných nemocníc. Vyhrala tak neoficiálnu disciplínu „skokan roka“.
Ako uviedol riaditeľ nemocnice Ivan Mokrý, z tohto
výsledku majú všetci úprimnú radosť. „ Je to výborné
vysvedčenie najmä pre náš personál. Rád by som sa mu
pri tejto príležitosti verejne poďakoval za každodenné
úsilie poskytovať našim pacientom kvalitnú zdravotnú
starostlivosť. Dovolím si tvrdiť, že naša nemocnica
dokáže aj v skromnejších podmienkach vytvoriť príjemnú rodinnú atmosféru, čo pacienti zjavne dokážu
oceniť,“ povedal Mokrý s tým, že tieto výsledky však
nechcú preceňovať. „Vieme, že v Rimavskej Sobote nás čaká ešte dlhá cesta k všeobecnej spokojnosti.
Za posledné roky sa nám vďaka investíciám podarilo
veľa vecí zmeniť k lepšiemu. Verím, že už v skorej
dobre budeme verejnosti schopní predstaviť aktualizovaný plán generálnej dostavby nemocnice,“ uzavrel.
					amb

Gemerské zvesti

Pokrstili Sobotské okamihy
V sobotu 10. marca bol do života
uvedený zborník literárnych
prác členov LK Karavana
Sobotské okamihy.
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Básnické okienko...

Kačky na Rimave
Vzácny obrázok pribudol Rimave.
Dojemná krása vyplávala práve.
Kačiatka. Vpredu vodná dáma
v najkrajšej úlohe. Je mama.
Keď leto sadne na zem jarnú,
rozprúdi život naplno.
Po daždi nájde rieku kalnú.
Už letia kačky za vlnou.
Vznesú sa z vody ako stíhačky,
preletia úsek nad riekou,
aj na nej efektne pristanú
s ich školou, ľuďom ďalekou.

Knihu pokrstili v divadle Havran v novozrekonštruovaných priestoroch Základnej umeleckej školy na Svätoplukovej ulici. Podujatím sprevádzal
riaditeľ ZUš Marian Lacko, ktorý publikáciu zostavoval a sám do nej prispel poviedkami. Čitateľ
nájde v zborníku poviedky a básne, ktoré sa odohrávajú alebo týkajú nášho mesta a okolia. Prispelo doň jedenásť autorov – okrem už spomínaného
Mariana Lacka sú to Ján Babarík, Martin Babarík,
Vlado Bolha, Zuzana Ďuricová, Gabriela Feješová, Milka Harušťáková, Viera Herczeghová, Marta
Hlušíková, Nicol Hochholczerová a Majo Kluvanec (alias Mark E. Pocha).
Počas tohto sobotného večera sa mali návštevníci
možnosť stretnúť aj s niektorými autormi. Dozvedeli sa tiež, ako sa zbierka rodila a herci divadla Al-

terna a Divosud, ako aj samotní autori im prečítali
niektoré poviedky. V samom závere bola zbierka
slávnostne pokrstená ako inak, okamihmi. Krstným otcom sa stal Radovan Ceglédy z Občianskeho združenia Naša Sobota, ktoré vydanie zbierky
finančne podporilo. Nechýbal ani hudobný sprievod v podaní gitaristu Dominika Melicha.
Literárny klub Karavana nadväzuje na prácu niekdajšieho literárneho klubu, ktorý existoval pri
Knižnici Mateja Hrebendu v Rim. Sobote a ktorý
prerušil svoju činnosť pred viac ako 15 rokmi. Bol
založený v sobotu 13. apríla 2013 o druhej hodine
popoludní v kaviarni Karavana na Hlavnom námestí v Rim. Sobote. Združuje priaznivcov literatúry a umenia Gemera a Malohontu, ale aj iných.
amb, foto: gecse

Deň otvorených dverí

V ZŠ P.K. Hostinského ani tento rok nebude chýbať pre budúcich prváčikov
a ich rodičov Deň otvorených dverí.
24.marca od 13.00 hod. čaká všetkých záujemcov zábavné popoludnie pod
názvom Z rozprávky do rozprávky. Pripravené sú tvorivé dielne, ukážka
písma Comenia script, tanečné cvičenia a nebude chýbať ani skákací hrad
a trampolína. A kým budú deti v dobrých rukách učiteľov a vychovávateľov, mamičky sa môžu nechať nalíčiť značkovou kozmetikou (Mary Kay).
Na ZŠ P. Kellnera Hostinského sa deti nenudia ani po vyučovaní. Škola
ponúka širokú paletu krúžkov. Rodičia určite privítajú otvorenie školského
klubu až do 17.30 hod. Pani vychovávateľky pripravujú pre žiakov zaujímavé vzdelávacie a športové činnosti. Ich pestrá činnosť je zaznamenaná
na blogu našej školy, ktorý si môžete pozrieť na stránke www.zshostrs.sk.
Snaha pedagógov čo najviac komunikovať nielen so žiakmi, ale aj s rodičmi, takmer rodinná starostlivosť a láska učiteľov k deťom, kde nechýbajú
milé slová, ba ani objatia, to všetko prispieva k pozitívnej atmosfére tejto
zaujímavej školy.
Asi preto sa prirodzene a užitočne podarilo pedagógom a žiakom prepojiť
vzdelávanie, zážitkovú metódu s hrou. Možno by sa pri návšteve tejto školy
spokojne pousmial aj Jan Amos Komenský s jeho filozofiou Škola hrou.
A na záver dátum, kedy je na Základnej škole Petra Kellnera Hostinského
zápis pre nových prváčikov : 4.apríla 2018 o 14,00 hod. Tešíme sa na Vás!
ZŠ P.K. Hostinského v Rim. Sobote

Prišla páľava ako z pekla.
Prišlo slnko dni hicom obaliť.
Kačky krídlami rieku šteklia,
a voda strieka v letnom ošiali.
Kačky a leto a čas zima stíha
a človek ťahá teplý kabát.
Len ony v mraze, na ľadových kryhách,
sviežo si stoja v letných šatách.
Úchvatný obraz známej značky.
Riečna kačacia výstava.
Neodleťte nám, divé kačky!
Osirela by Rimava.

Týždeň slovenských knižníc
Marta Brisudová Siváková

V Knižnici Mateja Hrebendu v Rim. Sobote prebehlo
v týždni od 5.-9. marca podujatie Týždeň slovenských knižníc.
Cieľom tohto podujatia je pozitívne zviditeľňovať knižnice ako kultúrne a vzdelávacie inštitúcie prostredníctvom najrozmanitejšieho spektra
aktivít a podujatí. Tie si pre žiakov základných a stredných škôl pripravili aj v Knižnici Mateja Hrebendu v Rim. Sobote. Už v prvý deň čakala na žiakov beseda s obľúbenou spisovateľkou Martou Hlušíkovou.
V ďalších dňoch nechýbali informačné hodiny na tému dejiny knihy a
písania, zábavno-náučné podujatie Operácia knihy či interaktívne pamäťové tréningy na rozvoj fantázie a kreativity. Deti zaujala aj výstava
dekorácií Adriany Jonášovej Čicátkovej, ktorá je nainštalovaná v oddelení beletrie Značne obľúbené sú u žiakov prednášky Dušana Valenta a tentoraz sa mohli od neho podozvedať čosi o evolúcii, najúžasnejších vedeckých faktoch a príšerách z praveku. Jedným z podujatí bola
aj vernisáž výstavy Slovensko – krajina plná tajomstiev. Ide o putovnú
výstavu a predstavuje ilustrácie Zuzany Fuksovej o pokladoch nášho Slovenska. Po vernisáži sa so žiakmi základných škôl uskutočnili
dve besedy, na ktorých im šéfredaktorka vydavateľstva Class a autorka
projektu Lenka Šingovská predstavila knihy o prírodných, kultúrnych
i literárnych zaujímavostiach Slovenska Prázdniny s deduškom I. a II.
Výstavu si návštevníci môžu pozrieť do 6. apríla.
amb

www.rimavskasobota.sk
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Program GMOS:

Vystavujú hodvábne šatky

22. marca VEĽKONOČNÉ VAJÍČKO –
výroba veľkonočných vajíčok – 16:00 hod.,
GMOS Rim. Sobota.

5. marca sa vo výstavných priestoroch Radnice na Hlavnom námestí v Rimavskej Sobote
uskutočnila vernisáž výstavy nazvanej Maľba na hodváb.

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
Silné reči – stand up comedy
Najnovšie autorské stand-upy, ktoré ste nevideli v televízii a nikde nepočuli! Nekonečná
tour po slovenských mestách pokračuje aj v
roku 2018, však načo byť doma keď všade je
dobre. Hlavne v našom meste. Známe tváre z
telky, neznáme historky z ich životov a najlepšia stand-up comedy show konečne v Rimavskej Sobote. V DK vystúpia vo štvrtok 19. 4.
o 19.00 hod. títo komici: Tomi Hudák, Jakub
Gulík, Simona stand-up comedy a Jaro Abaffy.
Vstupné: 15€, lístky v predaji v MsKS, TIC a
cez Ticketportal.
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 bolo avizované 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.

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 29. marca
„Malenkij robot“ (1945 - 1949) V zajatí sovietskych lágrov - autorom výstavy je Vladimír Lehotai z Uzovskej Panice, ktorý k téme
realizoval rozsiahly výskum a osobne navštívil
miesta bývalých zajateckých táborov na území
dnešnej Ukrajiny.
spracoval: amb

N

a výstave má návštevník možnosť obdivovať rôznofarebné hodvábne šatky. Vytvorila ich Judita Krajčiová z Rožňavy, ktorá
sa venuje maľbe na hodváb vo voľnom čase.
Návštevníci, ktorí si nenechali vernisáž ujsť,
mali možnosť nahliadnuť aj do tajov maľby
na hodváb. Autorka im totiž predviedla, ako sa
pod jej šikovnými rukami bezvýrazný materiál
mení na farbami hýriacu hodvábnu šatku. Zároveň im porozprávala, na čo si pri maľovaní na
hodváb dať pozor. Dôležitá je podľa nej pevná
ruka, trpezlivosť a aj skúsenosti. V kultúrnom
programe vystúpila akordeonistka Ľubka Magicová zo ZUŠ v Rim. Sobote pod vedením Janky
Dobrockej.
Judita Krajčiová sa narodila v Rožňave a vyrastala v Ardove. Už ako dieťa veľa kreslila
a maľovala. Navštevovala umeleckú školu,
kreslila krajinky a rôzne stavby, tak ako ich
videla pred sebou alebo na predlohe. Na základnej škole mala najradšej výtvarnú výchovu,
ako si spomína z minulosti, najradšej mala tie

hodiny, keď mali v škole navrhovať vzory na
textil. Po ukončení základnej školy študovala
na gymnáziu v Rožňave. Jej spolužiaci majú
väčšinou ešte stále odložené portréty, ktoré
im kreslila počas prestávok a voľných hodín z
rôznych fotografií. Po ukončení gymnázia študovala na Strednej hotelovej škole v Kežmarku
odbor cestovný ruch. Od tej doby v cestovnom
ruchu aj pracuje. Vo voľnom čase sa aj popri
práci vždy venuje nejakému druhu ručných
prác. Najprv to bola ľudová výšivka, zbierala a
vyšívala hlavne vtáčie motívy z rôznych oblastí Slovenska, ktoré ako rámované obrazy boli
určené ako bytové dekorácie. V r. 1999 mala
samostatnú autorskú výstavu v Galérii Baníckeho múzea v Rožňave. V posledných rokoch
sa predsa vrátila k obľúbenému navrhovaniu
vzorov na textílie, čo realizuje pri maľbe na
hodváb. Sú to väčšinou hodvábne šatky a šály,
no ako prezradila, vytvorila aj kravaty. Do budúcna plánuje aj ručne maľované hodvábne
blúzky a sukne.
amb, foto: gecse

Prvé divadlo mydlových bublín
Prvé divadlo mydlových bublín z ukrajinskej Odessy prvýkrát na Slovensku. V rámci svojej šnúry predstavení zavíta
v sobotu 14. 4. 2018 o 16.00 hod. aj do Rimavskej Soboty.
Na javisku Domu kultúry tak privítame ich bublinovú šou
„Dobrodružstvá Mydlinky a Bublíkа v Bublilande“. Je
to jedno z najzábavnejších a najnezvyčajnejších detských
predstavení, kde hlavní hrdinovia sú mydlové bubliny!
Obyvatelia čarovnej krajiny a žiaci špeciálnej “bubli-bubli” školy, Mydlinka a Bublík, prenikajú do tajomstiev zaujímavej náuky – mágie skrotenia mydlových bublín. Ponorte
sa spolu s nimi do sveta detstva a radosti s celou rodinou!
Bude nám veselo. Vstupné: 7€, predaj vstupeniek v MsKS,
TIC a cez Ticketportál. Deti do 3 rokov vstup zdarma.
Na to, aby si našli recept mydlovej bubliny šťastia, majú
bojovať s magistrom škodlivého bublinafukovania – Podfukom, a premeniť všetky jeho hanlivé, dráždivé a trápne bubliny na smiešlivé! Mydlinka a Bublík samozrejme
nemôžu zvládnuť všetko sami! No je tu geniálny akademik bublimágie, profesor Zázračný, ktorý cez mydloskype sleduje, či je s nimi všetko v poriadku a pomáha im v zložitých situáciách.
A zvláštna víla z krajiny obrovských mydlových bublín urobí radosť všetkým čarovným dažďom
z mydlových bublín.
Prvé divadlo mydlových bublín pôsobí po celom svete – Libanon, Spojené Arabské Emiráty, Nemecko, Španielsko, Grécko, Poľsko, Česká republika a teraz aj Slovensko. Na Slovensku sa v
roku 2017 s veľkým úspechom konali predstavenia v Košiciach, Prešove, Poprade a Kežmarku.
V Poľsku mali v roku 2017 viac ako 60 vystúpení .Predstavenie trvá jednu hodinu.
Mestské kultúrne stredisko v Rim. Sobote

Gemerské zvesti

Vesmír očami detí

Výtvarnej súťaže sa celkovo zúčastnilo 23 škôl a 302 prác.
V piatok 9. marca sa v Gemersko-malohontskom múzeu konala vernisáž výstavy
Vesmír očami detí. Výstava je tradičnou súťažnou prehliadkou výtvarnej tvorby detských prác žiakov základných a materských škôl okresu Rimavská Sobota s tematikou vesmíru. Odborná porota vyhodnotila a počas vernisáže odmenila najlepšie práce,
ktoré postúpili do celoštátneho kola v Slovenskej ústrednej hvezdárni v Hurbanove.
Výstavu každoročne pripravuje Hvezdáreň v Rim. Sobote.
Do výtvarnej súťaže sa
opäť zapojili mnohé školy. Celkovo sa zúčastnilo
až 23 škôl a 302 prác.
Do celoslovenského kola
vybrala porota v piatich
vyhlásených kategóriách
päť postupujúcich prác.
Predsedníčka poroty Daniela Páneková spolu s
členmi Nikoletou Gečeovou a Pavlom Rapavým
rozhodla o umiestnení
nasledovne:
Kategória MŠ: 1. miesto – Vladimíra Valkyčáková, MŠ Hatvaniho RS, 2. miesto –
Martina Križová, MŠ Rožňavská RS, 3. miesto – Pauly Mátyás, MŠ Dobšinského RS,
Sebastian Vach, MŠ NR Hnúšťa, Daren Bordáš, MŠ Dobšinského RS
Kategória ZŠ 1.-4. ročník: 1. miesto – Vanessa Baloghová, ZŠ M. Tompu RS, 2. miesto
– Tobias Čierny, ZŠ NR Hnúšťa, 3. miesto – Stefanie Ráczová, ZŠ Hodejov. Samuel
Benčík, ZŠ Rimavská Baňa, Jaroslav Kenický, ZŠ Klokočova Hnúšťa.
Kategória ZŠ 5.-9. ročník: 1. miesto – Daniel Balog, ZŠ V. Szombathyho Jesenské, 2.
miesto – Vivien Čierna, ZŠ NR Hnúšťa, 3. Kristína Chudicová, ZŠ a MŠ Klenovec,
Terezka Račáková, ZŠ NR Hnúšťa, Tünde Szekeresová, ZŠ V. Szombathyho Jesenské
Kategória ZUŠ 1.-4. ročník: 1. miesto – Lucia Pastýrová, ZUŠ Hnúšťa, 2. miesto –
Zsófia Máté, ZUŠ RS, 3. miesto – Sára Boháčiková, ZUŠ Tisovec, Zoja Vargicová,
ZUŠ Hnúšťa, Zsófia Polónyi, ZUŠ RS
Kategória ZUŠ 5.-9. ročník: 1. miesto – Lea Romana Bálintová, ZUŠ Hnúšťa, 2.
miesto – Sára Sujová, ZUŠ Tisovec, 3. miesto – Matúš Vaclavik ZUŠ RS, Alexandra
Agócsová, ZUŠ RS, Lenka Kapcová, ZUŠ RS
Výstava potrvá do konca marca.
spracoval: amb, foto: gecse

Focus Patrície Koyšovej

7

Nesúvislosti
Pod týmto názvom je od 8. marca v Gemersko-malohontskom múzeu v Rim. Sobote sprístupnená výstava
výtvarníka Rolanda Neupauera.
Roland Neupauer je súčasný mladý autor, ktorý pôsobí 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. Ako poznamenala počas otvorenia výstavy kurátorka Angelika Kolár, maľba sa stala v
jeho prípade nevyhnutnosťou a je preňho určitou formou terapie, možnosťou bezprostredného prejavu vyjadrenia myšlienok, ideí a názorov. Tým, že tvorí, komunikuje s divákom,
ale predovšetkým so samotným bytím. Keď tvorí, dlhodobo
nedokáže udržať jeden myšlienkový smer a tak sa stáva, že
vytvorí úplne inú kompozíciu ako sa na začiatku rysovalo.
Každé dielo je preňho novým a novým experimentom. Uvedomuje si a je fascinovaný tým, že nutne vzniká nejaká výpoveď. Neupauerova maľba, ako forma rozjímania, je silná
sugestívna a gestická, s cieľom vyvolať v divákovi reakciu a
vlastnú interpretáciu. Väčšina obrazov, ktoré má divák možnosť vidieť na výstave, vytvoril autor v tomto roku, čo je
dôkazom, že patrí k aktívnym umelcom.

Výstava Nesúvislosti je prvou tohtoročnou výstavou, ktorú
v múzeu pripravili. Pozrieť si ju môžete do konca mája.
amb, foto: gecse

V mestskej galérii vystavuje autorka, ktorá maľuje obrazy aj pomocou kompresoru
V Mestskej galérii v Rim. Sobote
otvorili na začiatku marca výstavu
nazvanú Focus, ktorá predstavuje diela mladej umelkyni Patrície
Koyšovej.
Patrícia Koyšová patrí medzi etablovaných predstaviteľov abstraktnej
maľby na Slovensku. Študovala v
ateliéri Ivana Csudaia na Vysokej
škole výtvarných umení v Bratislave a v meste na Dunaji doteraz
aj tvorí. Podľa riaditeľky Mestskej galérie Gabriely Garlatyovej P. Koyšová netvorí
geometrickú abstrakciu, alebo abstrakciu ktorá je bezvýznamová. „Práve naopak. Je to
zážitková maľba, čo znamená, že pripomína prírodné štruktúry. Či je to už štruktúra nejakej pieskovej duny alebo vodopádu, prípadne krajinky,“ vysvetlila Garlatyová.
Ako vízia pripomína čínsku štetcovú maľbu či krajinomaľbu, ale ňou v skutočnosti nie je.
Je maliarskou hrou autorky, ktorá sa prejavuje esteticky pôsobivo a scénicky organizovane do sérii, opakovaní, ale aj v deštrukčnom zásahu, kedy čisté organické štruktúry sú napadnuté surovou drsnou maliarskosťou, ako v rukopise, tak aj v myšlienkovom zámere.
Táto jej abstrakcia je zážitkovou maľbou a vzniká počas experimentálneho technologického postupu. Patrícia Koyšová opustila štetec a obrazy, ktoré môžeme vidieť na výstave,
tvorila prostredníctvom vzduchového kompresora, stierky alebo aj cez drôtenú sieť - pletivo. Ukazujú na dynamické prežívanie maľby ako spontánneho tvorivého procesu, ktorý vychádza z tvarov životného priestoru, vesmíru, bunky či iných organických štruktúr.
Výstavu, ktorú si môžete pozrieť do konca apríla, podporil z verejných zdrojov Fond na
podporu umenia.
amb, foto: gecse

Čardášová princezná je najznámejšia opereta, ktorú zložil Imre
Kálmán. Premiéra sa konala vo Viedni v roku 1915 a v Budapešti o rok neskôr. Bola úspešná aj napriek zúriacej prvej
svetovej vojne a ešte počas nej sa dostala aj cez frontovú líniu
do Ruska a New Yorku. Už vyše sto rokov je „kráľovnou“ sveta
operiet. V Rimavskej Sobote ju budeme môcť vidieť v sobotu,
7. 4. 2018 v divadelnej sále DK v podaní umelcov divadla Pódium Színház z Budapešti. Predpredaj vstupeniek je v kníhkupectve M. Tompu (1-12.rad) a MsKS (13.-20.rad).

www.rimavskasobota.sk
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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.
•
22. - 26.
marec
19:00

Mária Magdaléna

29. marec Včielka Maja 2: Sladké hry
17:00
84 min., MP od 12r., titulky, 5€
maď. verzia
Animovaný
Nemecko

24. - 25.
marec
17:00

Králik Peter

30.-31.
marec
19:00

29. - 31.
marec
19:30

Ready Player One

30. - 31.
marec
17:30

130 min., MN., titulky, vstup: 5€
Dráma
Veľká Británia/USA
89 min., MP, dabing, vstup: 5€
Rod./Dobrodruž./Komédia USA
140 min., MP od 12r., titulky, 5€
Akčný/Sci-Fi/Thriller
USA

LeoDaVinci:Misia Mona Lisa
85 min., MP, dabing, vstup: 5€
Animovaný
Taliansko

Dancer

85 min., MP od 12r., dabing, 5€
Dokumentárny
VB/USA

GZ-16/18

• Logistický

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

GZ-19/18

Vo voľnom čase učím záujemcov hru na husle a gitaru. Záujemci
hláste sa na t.č. 0917 032 576, Csaba Danyi.		
GZ-redakcia
•

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

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

ul. Daxnerova
Výmera prenajatých priestorov:

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

24. a 25. marca od 8:00 do 12:00 hod.
MUDr. Eva Brunovská, Mieru 246, Jesenské, tel. 0905324827
30. marca od 8:00 hod. do 12:00 hod.
MUDr. Štefan Juhász, Športová 14, Rim. Sobota, tel. 047/5633147
31. marca od 8:00 hod. do 12:00 hod.
MUDr. Viliam Schmiedt – SNP 4, Rim. Sobota, tel. 5626643

Lekárne
30. marca – Lekáreň Jazmín, Železničná 23, Rim. Sobota
2. apríla – Lekáreň U Leva – Hlavné námestie 4, Rim. Sobota

Výška nájmu v zmysle VZN mesta Rimavská Sobota č.72/2004 na
hlavný priestor, 3,52 €/m2/rok na spoločné a sociálne priestory.
Obchodná verejná súťaž začína dňom 21.3.2018 a končí dňom 4.4.2018.
Prihlášky zasielajte na Mesto Rimavská Sobota, Odbor ekonomický,
oddelenie majetkové, Ul. Svätoplukova 9, 979 01 Rimavská Sobota v
zalepenej obálke s názvom: „Neotvárať- podnájom (presné uvedenie
priestoru)”.
Bližšie informácie o obchodnej verejnej súťaži na internetovej stránke mesta www.rimavskasobota.sk, resp. na tel. č. 047/5604626, 0903 284 353,
047/5511915
Mesto Rimavská Sobota
vyhlasuje v zmysle § 9a ods. 9 zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí
v znení neskorších predpisov
obchodnú verejnú súťaž

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

ul. Francisciho 4-8 – prízemie, vchod č. 4 bytového domu.
Výmera prenajatých priestorov:
Celková plocha: 24,03 m2 (hlavný podnikateľský priestor - miestnosť
o výmere 18,37 m2, spoločné a sociálne priestory o 5,66 m2) - prízemie v
budove na Ul. Daxnerovej s.č. 470 v Rimavskej Sobote.
Výška nájmu v zmysle VZN mesta Rimavská Sobota č.72/2004
Obchodná verejná súťaž začína dňom 21.3.2018 a končí dňom 4.4.2018.
Prihlášky zasielajte na Mesto Rimavská Sobota, Odbor ekonomický,
oddelenie majetkové, Ul. Svätoplukova 9, 979 01 Rimavská Sobota
v zalepenej obálke s názvom: „Neotvárať- prenájom NP Francisciho 4“
Bližšie informácie o obchodnej verejnej súťaži na internetovej stránke mesta www.rimavskasobota.sk, resp. na tel. č. 047/5604626, 0903 284 353,
047/5511915

Inzerujte v dvojtýždenníku Gemerské zvesti/Gömöri Hírlap.
Viac informácií na gemerskszvesti@rimavsksobota.sk
alebo tel. čísle 047/5604674

Mesto Rimavská Sobota

ako správca miestnych daní a miestneho poplatku za komunálne odpady
a drobné stavebné odpady informuje obyvateľov mesta a mestských častí
o novom spôsobe výrubu poplatku a to nasledovne:
- každý obyvateľ, ktorý k 31.03.2018 dovŕši vek 18 rokov obdrží samostatné rozhodnutie na miestny poplatok za komunálny odpad a drobný stavebný odpad,
- obyvateľ mladší ako 18 rokov je automaticky priradený k matke ako zákonnému zástupcovi.
Tak ako aj v predchádzajúcom období je možnosť platenia miestneho poplatku na splátky :
1.splátka do 15 dní od nadobudnutia právoplatnosti rozhodnutia
2.splátka do 30.06.2018
3.splátka do 31.08.2018.
Splátkový kalendár uvedený na rozhodnutí samozrejme nevylučuje možnosť jednorázovej úhrady celého poplatku.
Pre vyššie uvedené zmeny sa vedenie mesta rozhodlo z dôvodu jednoduchšieho a efektívnejšieho vymáhania daňových nedoplatkov.
Doterajšia výška poplatkov sa nemení !

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.

Gemerské zvesti
PRACOVNÁ PONUKA

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

Vedúci, vedúca Odboru sociálnych vecí a kultúry
Mestského úradu v Rimavskej Sobote poverený –
poverená zastupovaním funkcie

Pracovný pomer bude uzatvorený na dobu určitú – zastupovanie počas doby
pracovnej neschopnosti a počas doby čerpania materskej a rodičovskej dovolenky.
Predpokladaný nástup do práce: od 01.05.2018 alebo na základe dohody.
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 pracovné činnosti v zmysle zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom
zriadení, zákona č. 305/2005 Z. z. o sociálnoprávnej ochrane detí a o sociálnej
kuratele, zákona č. 448/2008 Z. z. o sociálnych službách , zákona č. 417/2013
Z. z. o pomoci v hmotnej núdzi, zákona č. 36/2005 Z. z. Zákon o rodine, zákona č. 96/1991 Zb. o verejných kultúrnych podujatiach.
• Riadi, kontroluje a hodnotí prácu zamestnancov Odboru sociálnych vecí a
kultúry.
• Riadi a organizačne zabezpečuje činnosť Referátu sociálnych služieb, Referátu riešenia rómskej problematiky, Terénneho sociálneho pracoviska, Oddelenia opatrovateľskej služby, Strediska osobnej hygieny, Nocľahárne a Referátu
kultúry.
• Poskytuje štatistické údaje z oblasti poskytovania sociálnych služieb štátnym
orgánom sociálnych služieb na účely spracovania štatistických zisťovaní a administratívnych zdrojov.
• Vyhotovuje objednávky a platobné poukazy súvisiace s výkonom odboru sociálnych vecí
• V spolupráci s mestskou políciou vykonáva šetrenia v opustených budovách,
kde sa zdržiavajú ľudia bez prístrešia (umiestnenie maloletých detí do ústavnej
starostlivosti).
• V spolupráci s ÚPSVaR v Rimavskej Sobote a s príslušným detským domovom vypracováva Plán sociálnej práce s dieťaťom a jeho rodinou a vyhodnotenie úloh plánu sociálnej práce s dieťaťom.
Požadované kvalifikačné predpoklady:
• ukončené vysokoškolské vzdelanie 2. stupňa – študijný odbor sociálna práca
alebo sociálna pedagogika
Ďalšie požiadavky:
• prax minimálne 3 roky
• prax v odbore sociálna práca a prax v riadiacej funkcii vítaná
• bezúhonnosť
• znalosť a prehľad v platnej legislatíve pre oblasť sociálnej práce a kultúry
v samospráve
• organizačné a komunikačné schopnosti, profesionálny prístup
• užívateľská znalosť práce s PC a internetom
• zvládanie záťažových situácií
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
• písomná koncepcia alebo návrh riadenia činnosti uvedeného odboru
• úradne overená fotokópia dokladu o najvyššom dosiahnutom stupni vzdelania
• 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 - Odbor sociálnych vecí a kultúry MsÚ NEOTVÁRAŤ“ osobne do podateľne Mestského úradu v Rimavskej Sobote
alebo poštou v termíne najneskôr do 04.04.2018 do 16.00 h. na adresu: Mestský úrad, Prednosta MsÚ - JUDr. Štefan Szántó, Svätoplukova 9, Rimavská Sobota, 979 01.
Na osobný pohovor budú telefonicky pozvaní len tí uchádzači, ktorí spĺňajú
požadované predpoklady a požiadavky a v stanovenom termíne predložia všetky požadované doklady.
JUDr. Jozef Šimko
primátor mesta
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Hendikepovaný športovec
majstrom Nemecka

H

istoricky prvý reprezentant
Slovenska v Taekwondo WT
(PARAPOOMSAE) Roman Farkaš z domáceho klubu FALCON
sa 24. - 25. februára zúčastnil
prestížneho Európskeho turnaja
pod názvom Taekwondo GERMAN OPEN POOMSAE 2018 v
Hamburgu. Na turnaji sa zúčastnilo 31 krajín z Európy a sveta.
Nakoľko Roman trénuje v klube
len niekoľko mesiacov, už stihol
Slovensku ukázať, že našiel šport
svojho života. Koncom roka
2017 sa stal majstrom Slovenska
v PARAPOOMSAE.

nadšená, ako sa Romanovi, ale aj
jej, zmenil život. Citujem: „Na
staré kolená pobehám s Romankom možno celý svet“ Tréneri
sú s Romanovou prvou skúškou
v Hamburgu spokojní a nevedia
si vynachváliť jeho úprimnú radosť z každého úspechu.

Už koncom roka sme avizovali,
že urobíme všetko pre to, aby
sme Romana zobrali za hranice Slovenska. Náš plán vyšiel
hneď v druhom mesiaci roka,
kedy Roman vyrazil do Nemecka. Veľmi sa tešil a ako sám povedal, najďalej bol v „ Číži „. Z
trénerského hľadiska sme potrebovali Romana konfrontovať
s ostatnými hendikepovanými
súpermi, a to hlavne v kategórii
P20 (mentálne postihnutie). Roman si na turnaji našiel priateľov
podobného osudu, zažil atmosféru veľkého turnaja a precestoval
krížom skoro tri krajiny.Na turnaji nastúpil v kategórii P20 Parapoomsae nad 30 rokov. Svoju
kategóriu s prehľadom vyhral a
dokonca mal najviac bodov v prvom kole. Stal sa majstrom Nemecka Parapoomsae a potvrdil
pevné základy, na ktorých tréneri
môžu stavať jeho ďalšie úspechy.
Ako tréneri sme v Hamburgu získali od ľudí na to kompetentných
potrebné informácie, ako ďalej
pokračovať v práci s hendikepovanými športovcami, akým je
Roman. Tréneri a majstri nám
odporučili ďalšie turnaje na ktoré sa máme orientovať. Hneď po
návrate začala Romanova príprava. V Hamburgu ho sprevádzali
jeho tréner Miroslav Bitala, hlavný tréner klubu Jaroslav Dóbi a
Romanova mamička, ktorá je tiež

Roman do Nemecka vycestoval s
podporou Slovenského paralympijského výboru /SPV/, Slovenskej asociácie Taekwondo WT
/ SATKD / a mesta Rimavská
Sobota. Ďakujeme za podporu
aj verejnosti, ktorú Rimavskosoboťania prejavili osobne alebo
na sociálnych sieťach. Ako som
vyššie spomínal, tréneri začali
Romana pripravovať na ďalší
prestížny turnaj v zahraničí.

Po turnaji sme sa cestou domov
zastavili v Prahe, kde Roman nikdy nebol. Ukázali sme mu centrum mesta a navštívil aj svojho
bratranca, ktorý tam pracuje v
jednom luxusnom hoteli.

Jaroslav Dóbi,
predseda Falcon Taekwondo

www.rimavskasobota.sk
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Úspechy zápasníkov Lokomotívy

Mladí džudisti
na Turnaji nádejí v Lučenci

D

V

športovej hale v Dunajskej Strede sa 3. marca uskutočnili Majstrovstvá
Slovenska dorastu vo voľnom štýle a ženských zložiek. Darilo sa na nich
pretekárom našej Lokomotívy. Dorastenci vybojovali dve strieborné a jednu
bronzovú medailu. O strieborné medaily sa pričinili Brian Molnár vo váhe do
51kg a Michal Babarík v 55kg za 2.miesta. O bronz sa pričinil Viktor Gunár
za 3.miesto v 51kg. O body do súťaže družstiev sa ešte zaslúžil Ľuboš Genya
za 4.miesto v 55kg a Jakub Vydra obsadil 5.miesto vo váhe do 51kg. V súťaži
družstiev bolo z toho solídne 5. miesto spomedzi 19 klubov z celého Slovenska.
Radosť nám urobili aj naše zápasníčky, ktoré obhájili vlaňajší titul majsteriek
Slovenska, keď obsadili 1.miesto pred domácou Dunajskou Stredou a zápasníčkami z Marcelovej. O titul sa pričinili Natália Gažiová, Denisa Uhrínová,
Vanessa Schwarcová, Dominika Kučeráková, Anna Kureková, Beata Ružičková, Dominika Vaslíková a Erika Janoštiaková.
Jozef Radnóti, tréner

žudisti z Lokomotívy sa v
sobotu
3. marca
zúčastnili 2. kola
Turnaja nádejí v Lučenci v džude žiakov a žiačok. Turnaj
zorganizoval oddiel
Katsudo pod vedením Róberta Raca.
Tento turnaj je organizovaní hlavne pre
najmladších a začínajúcich džudistov
z Banskobystrického
kraja. Na súťaži sa zúčastnilo viac ako 80 džudistov z nášho kraja ako
Lokomotíva džudo Rimavská Sobota, Mladosť R. Sobota, Junior Lučenec, UMB B. Bystrica, Dukla B. Bystrica, Katsudo Lučenec a jeden oddiel z maďarského Miškovca. Náš oddiel reprezentovali kvôli
chorobe len džudisti Oliver Radovský, Stanislav Maťo a Lukáš Haban.
V kategórii super mini žiakov dosiahli naši džudisti krásne tretie miesta
aj napriek tomu, že na tatami bojovali prvýkrát.
Oliver Radovský vo váhe do 26 kg 3. miesto
Lukáš Haban vo váhe do 30 kg 3. miesto
Stanislav Maťo vo váhe do 45 kg 3. miesto
Touto cestou ďakuje výbor Lokomotívy všetkým džudistom za vzorné
reprezentovanie oddielu a mesta Rimavská Sobota a aj rodičom Radovským za pomoc pri súťaži. Za podporu oddielu Lokomotívy ďakujeme Mestu Rimavská Sobota firme TONI s.r.o. (požiarna ochrana/p.
Igor Tonhajzer, Kvety Henrieta Mišuráková, a ZŠ Š. M. Daxnera –
Mgr. Peter Černý na sídlisku Západ.
Ľubomír Antal, predseda Lokomotíva judo R. Sobota

Výsledky hokej
HKM Rimavská Sobota - MHK Martin 0:7 (0:0, 0:5, 0:2)
Stav série: 0:1
Strely: 34:35
Vylúčenia: 6:7
Presilovky: 0:2
Oslabenia: 0:2
Rozhodovali: Vido Číž, Trnka
Diváci: 680
Zostava HKM: Križan
- Nociar, Slovák M.,
Škantár, Urban, Matúška, Heckl, Kulišek - J.
Slovák, Filipiak, Šagát
- Moroz, Dmitriev,
Skvortsov - Buda,
Fekiač, Zorvan - Fiľo, Domaev.
MHK Martin – HKM Rimavská Sobota 6:3 (2:0, 2:2, 2:1)
Stav série 2:0
Strely: 33:25
Vylúčenia: 2:4
Rozhodovali: Píšťanský, Ševčík, Durmis
Diváci: 1520
Zostava HKM: Križan – Slovák, Nociar, Slovák, Filipiak, Šagát –
Urban, Škantár, Moroz, Skvortsov, Dmitriev – Zorvan, Matúška, Buda,
Fekiač, Domaev – Fiľo, Heckl
HKM Rimavská Sobota nepostúpil do finále play off skupiny B druhej
ligy mužov a skončil na 3. mieste.
red

