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Výstava Fiľakovo kedysi

V

o výstavných priestoroch radnice na Hlavnom námestí v Rim. Sobote sa v týchto
dňoch koná výstava archívnych fotografií o Fiľakove, ktoré zozbieral Zoltán Schnelczer.

Pozvánka:

Výstava pod názvom Fiľakovo kedysi predstavuje
prostredníctvom archívnych záberov históriu Fiľakova. Výstavu otvoril 4. apríla primátor Fiľakova
Attila Agócs. Slávnostného otvorenia sa zúčastnili
aj primátor Rimavskej Soboty Jozef Šimko, viceprimátor Ladislav Rigó a prednosta Mestského
úradu Štefan Szántó. V hudobnom programe vystúpil huslista Csaba Danyi.
Štyridsať fotografií približuje Fiľakovo a život v
ňom počas približne sedemdesiatich rokoch. Najstaršia fotografia pochádza z roku 1920, najmladšia
je z roku 1986. Na záberoch sa nachádzajú objekty, ktoré dnes už neexistujú, ako stará robotnícka
kolónia či smaltovne, no rovnako sú tu zvečnené aj
voľné plochy, na ktorých dnes stoja objekty ako napríklad sídlisko na Farskej lúke alebo supermarket.
Aj takto môžeme vidieť ako vyzeralo ich niekdajšie miesto. Fotografie však nepribližujú len objekty. Rovnako ukazujú aj vtedajší život vo Fiľakove.

Jeho každodennosť zachytávajú napríklad zábery
prvomájových či oberačkových sprievodov alebo
maturitných rozlúčok vo fiľakovskom gymnáziu.
Podľa primátora Fiľakova Attilu Agócsa sú práve
tieto fotografie najvzácnejšie.
Zoltán Schnelczer začal zbierať fotografie približne pred dvoma rokmi. Všetko začalo, keď prostredníctvom sociálnej siete uverejnil výzvu. Tá sa
stretla s vysokou odozvou a ľudia nielen z Fiľakova, ale aj z okolitých obcí mu začali prinášať
mnoho hodnotných fotografií, ktoré naskenoval
a uschoval. Počas tohto obdobia sa mu podarilo
nazbierať približne 2000 historických fotografií
Fiľakova. Mnohé z nich sú vzácne, o čom svedčí
fakt, že sa nenachádzajú ani v múzejných zbierkach nielen vo Fiľakove, ale ani Novohrade.
Zoltán Schnelczer sa živí fotografovaním a dá sa
povedať že, táto práca je zároveň aj jeho koníčkom. Žije vo Fiľakove, kde vlastní fotoštúdio.
Okrem fotenia sa venuje aj počítačovej grafike.
Výstavu zorganizovalo mesto Rimavská Sobota,
Turistické informačné centrum a Mestské kultúrne
stredisko vo Fiľakove. Potrvá do 25. apríla.
Martin Ambróz, foto: kresnye

ďarsku boli ostro sledované
aj na Slovensku. Nie náhodou. Premiér Viktor Orbán
sa vo svojej predvolebnej
kampani zameral výlučne na
deklarovanie ochrany štátnej hranice pred príchodom
imigrantov a na boj proti ich podporovateľovi,
americkému miliardárovi maďarského pôvodu
Györgyovi Sorosovi. A urobil dobre. K urnám
prišlo bezmála sedemdesiat percent oprávnených voličov, ktorí zabezpečili Orbánovi ústavnú väčšinu v parlamente na ďalšie štyri roky.
Apropo György Soros. Meno, ktoré sa stále častejšie skloňuje aj v našich zemepisných šírkach
a o ktorom je známe, že vďaka svojim neobmedzeným finančným možnostiam s obľubou
zasahuje do vnútorných záležitostí postkomunistických štátov. Prvý to naznačil odstupujúci premiér Robert Fico , no čoraz častejšie sa
hovorí o tom, že hlavne so Sorosovou pomocou
sa stal prezidentom dovtedy úplne neznámy
Andrej Kiska, ktorého Fico nazval v kampani
pred prezidentskými voľbami scientológom.
Ba zlé jazyky tvrdia, že asi nie náhodou Andrej
Kiska ako prvý gratuloval Lunterovi po jeho
zvolení za banskobystrického župana...
Tak či onak, na mimovládne organizácie financované údajne Sorosom čakajú v susednom
Maďarsku ťažké časy. A možno by sa oplatilo
pozrieť aj na tok peňazí pre financovanie podobných inštitúcií na Slovensku.
A keď sme už pri voľbách v Maďarsku, možno
by sme sa mohli aj my zamyslieť nad našim
súčasným volebným systémom. V Maďarsku
je krajina rozdelená na 106 volebných obvodov, kde sa volí 106 poslancov a zvyšných 93
poslancov delegujú do 199 členného parlamentu strany podľa získaných percent. Teda každý volič má dva hlasy, jeden odovzdá strane a
druhý konkrétnemu kandidátovi. Prečo by sa aj
u nás nemohlo vytvoriť 79 volebných obvodov
/podľa okresov/, čo by zaručilo, že každý okres
bude mať svojho poslanca v parlamente, bez
ohľadu na stranícku príslušnosť. O zvyšných
71 miest v 150 člennom parlamente by sa rozhodovalo podľa percenta hlasov pre jednotlivé
strany. Minimálne by sa tým zvýšila zodpovednosť zvoleného poslanca v danom okrese voči
svojim voličom, pretože v súčasnosti sa zodpovedajú poslanci len svojim politickým stranám.
A možno práve to je ten dôvod, prečo sa súčasné parlamentné strany neusilujú o zmenu
volebného systému...
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V meste pokračujú opravy ciest a chodníkov

apríla 2018 sme
Z ačiatkom
začali so sľúbenými rekon-

štrukčnými prácami a pokračovaním asfaltovania ciest
v našom meste. Ku koncu
r. 2017 sme zaasfaltovali od začiatku minulého volebného obdobia 104 ulíc a chodníkov.
V rámci teraz začatej rekonštrukcie zaasfaltujeme ďalšie
ulice i chodníky v nasledovných
lokalitách :
- Sabová, garáže Rožňavská,
Družstevná – vnútroblok, Bakulínyho, Hurbanová, Šrobárová, Kpt. Šmála, Jánošíková,
Janka Kráľa + garáže, ul. Železničná, P.Hostinského pred
bytovkami, J. Bodona, Kirejevská, Krasková, Hatvaniho, Hostinského , E. Putru, Dobšinského
– chodník, Sídlisko Rimava B-1,
Gaštanová, Škultétyho, Sídlisko
Rimava 1,3,5,7, ul. Záhradnícka,
Pivovarská, Cestárska, cesta vedúca do rekreačnej oblasti Kurinec Zelená voda, Ul. Malohontská 18-26, medzibloky na Ul.
Športovej, parkoviská L. Svobodu 1-12, Mojín, Vinica , Tormáš,
Sobôtka 96-99 + garáže.
Jozef Šimko, primátor mesta

Žiadali odvolanie policajného prezidenta

vyšli do ulíc aj po VeľR imavskosoboťania
kej noci. Netradične vo štvrtok 5. apríla sa
na Hlavnom námestí v Rim. Sobote uskutočnil ďalší z protestov Za slušné Slovensko. Bol
to už piaty protest v poradí v meste.

Zhromaždenia v Rim. Sobote sa zúčastnilo približne 150 ľudí. Organizátori protestov Za slušné Slovensko žiadali, aby nový minister vnútra
Tomáš Drucker odvolal policajného prezidenta
Tibora Gašpara. Ako tradične, na úvod zhromaždenia vystúpila so svojím príhovorom jedna
z organizátoriek podujatia Zuzana Mikulcová.
Tá okrem iného vyhlásila, že ako organizátori
sa rozhodli založiť platformu Rimavskosobotská kaviareň, vďaka ktorej chcú prinášať témy.
Plánujú organizovať diskusie a stretnutia, na
ktorých môžu ľudia vysloviť svoj názor. Týmto spôsobom chcú u ľudí vzbudiť záujem o veci
verejné a v neposlednom rade vzdelávať budúcu generáciu, aby pri najbližších voľbách roz-

hodovala s pocitom poučenia. Na zhromaždení
bol prečítaný aj list iniciatívy „Chceme veriť“,
združujúcej organizácie Aliancia Fair-play, VIA
IURIS, Inštitút pre dobre spravovanú spoločnosť, Liga za ľudské práva, Nadácia otvorenej
spoločnosti, Nadácia Zastavme korupciu a vyše
šesťtisíc signatárov. Čítal sa aj list reportéra Andreja Bána. „Po vražde Jána Kuciaka a Martiny
Kušnírovej som išiel na dve dlhšie reportážne
cesty na východ. Hľadal som taliansku mafiu a

Symbolický šek na 2000
eur prebral 13. apríla
prednosta Mestského
úradu Štefan Szántó z rúk
marketingového riaditeľa
spoločnosti GAS čerpacie
stanice Ľuboša Žinčíka.
Spoločnosť venovala
mestu uvedenú sumu na
dostavbu detského ihriska
v novozrekonštruovanej
foto: gecse
Mestskej záhrade.

našiel som najmä tú slovenskú. Nehovorím, že
Taliani nepáchali trestné činy. Desiatky ľudí na
Zemplíne, najmä farmárov, mi však hovorili, že
najväčší strach majú z takzvaných „našich ľudí“,
z ľudí blízkych strane Smer, ktorí tam ovládli politiku, biznis, ale aj políciu či prokuratúru,“ napísal Bán v liste a uviedol tiež, že teraz je mimoriadne dôležitá naša podpora Vasiľovi Špirkovi,
ktorého sa snažia sankcionovať za to, že odhaľuje trestné činy Počiatka a Kaliňáka. Tiež je dnes
dôležitá podpora novinárov z RTVS, ktorí vystúpili proti praktikám nového vedenia. „Máme
dosť bezprávia, vlády mafie a oligarchie nad
zákonom. Chceme skutočnú zmenu vo všetkých
úrovniach verejného života. Chceme odborných
a mravných ľudí vo funkciách,“ odznelo v liste.
V závere zhromaždenia ľudia vzdali úctu Jánovi
Kuciakovi a Martine Kušnírovej zapálením sviečok, ktoré usporiadali do tvaru srdca. Zaznela aj
pieseň Marty Kubišovej Modlitba pro Martu.
amb

Zasadnú poslanci
24. apríla o 13.00 hod. sa uskutoční v bývalom
Župnom dome v Rimavskej Sobote zasadnutie
mestského zastupiteľstva. Poslanci sa okrem
iného budú zaoberať návrhom na udelenie
Ceny mesta, majetkovoprávnymi otázkami,
správou o asfaltovaní a rekonštrukcii ciest a
miestnych komunikácií či návrhom na zmenu
a doplnenie štatútu mesta. Zasadnutia mestského zastupiteľstva sú verejné.

Gemerské zvesti

M

Klesol počet priestupkov

estská polícia vlani riešila
spolu 2284 priestupkov, čo je
o vyše tristo priestupkov menej
ako rok predtým.

Mestská polícia sa stará o zabezpečovanie verejného poriadku v
meste. Správou o jej činnosti za
vlaňajší rok sa poslanci zoberali
na marcovom zasadnutí mestského
zastupiteľstva. Ako sa v správe
uvádza, o poriadok v meste sa
starali dvanásti príslušníci mestskej
polície v 12-hodinových zmenách.
Na jednu zmenu vychádza spravidla jedna dvojčlenná hliadka so
služobným motorovým vozidlom.
Naďalej je v prevádzke chránená
dielňa, kde pracujú piati zdravotne
ťažko postihnutí občania, ktorí
majú na starosti sledovanie kamerového systému a po štvrtej hodine
popoludní sa ujímajú aj funkcie operačného pracovníka. Od decembra
bola na základe úspešného projektu
spustená činnosť miestnej občianskej poriadkovej služby, kde pracujú 8 pracovníci, ktorí sa starajú o
verejný poriadok na Dúžavskej ceste. Na ich činnosť dozerá aj skúsený
bývalý príslušník policajného zboru, ktorý bol do hliadky vybraný
ako koordinátor.
Kamerový systém
Od roku 2005 je v meste v prevádzke kamerový systém, ktorý v súčasnosti pozostáva z 20 otočných a
8 statických kamier. Do celého
systému bolo vlani investovaných
vyše 18-tisíc eur, z toho z vlastných

zdrojov 9600 eur. Snahou mestskej
polície je naďalej rozširovať systém, predovšetkým cez dotácie zo
štátneho rozpočtu. Na základe výzvy bol podaný projekt na rozšírenie
kamerového systému o ďalšie štyri
kamery.
Pracovníkom chránenej dielne sa
podarilo vlani zistiť prostredníctvom kamerového systému vyše
400 priestupkov, v 17 prípadoch
bol vykonaný preventívny výjazd
hliadky a v 95 prípadoch bola
poskytnutá súčinnosť – nahliadnutie prípadne vydanie záznamu
príslušníkom polície.
Bezdomovci v meste
Problémom v niektorých častiach mesta zostávajú bezdomovci. Vlani bolo na území mesta
zistených 66 takýchto občanov,
z ktorých väčšina migruje. Majú
sklony k asociálnemu správaniu
a vyhľadávajú miesta s väčšou
koncentráciou občanov. Z dôvodu
zabránenia nežiaduceho správania
týchto osôb bola hliadková činnosť
polície sústredila práve na tieto
miesta. Avšak v prípade zistenia a
dokázania priestupku týkajúceho sa
používania alkoholických nápojov
u týchto osôb, uloženie akejkoľvek
sankcie stráca význam a neprináša
očakávanú nápravu. Polícia má
v týchto prípadoch veľmi obmedzené možnosti, keďže v meste
nie je záchytná stanica, kde by bolo
možné takéto osoby umiestniť.
Riešili 2284 priestupkov
V rámci hliadkovej činnosti

mestská polícia zistila a následne
riešila aj na základe oznámení od
občanov 2284 prípadov. 370 sa
týkalo priestupkov proti verejnému
poriadku, 36 proti občianskemu
spolunažívaniu a 48 proti majetku.
Na mieste boli udelené a zaplatené
pokuty v celkovej výške 8475 eur.
V 105 prípadoch sa stalo, že pokuta
nebola zaplatené na mieste.
Kontrolovali psíčkarov
V rámci svojej činnosti vykonávali mestskí policajti aj kontroly
zamerané na majiteľov psov. Bolo
vykonaných takmer 260 kontrol
a v 142 prípadoch boli zistené
porušenia, ktoré sa týkali znečistenia verejného poriadku, voľného
pohybu psov na miestach kde je to
zakázané, nesplnenie si prihlasovacej povinnosti či nesplnenie podmienok chovu. V priebehu roka
boli prijaté sťažnosti týkajúce sa
túlavých psov. Celkovo sa v hodnotenom období podarilo odchytiť
80 túlavých psov. Z toho bol pre
štyroch psov nájdený nový majiteľ,
19 psov bolo vrátených pôvodným
majiteľom a 50 psov bolo umiestnených do útulku vo Fiľakove. O
odchytené zvieratá sa v kotercoch
mestskej polície stará jedna pracovníčka. Polícia konštatuje, že
situácia s odchytenými psami je
stabilizovaná.
Alkohol a omamné látky
Príslušníci polície vykonávali v
roku 2017 aj kontroly na užívanie
alkoholu a omamných látok. Takisto vykonali aj preventívno-bez-

VMČ Bakta o dopravnom
značení i oprave kostola
marca sa zišiel na svojom rokovaní Výbor mestskej časti Bakta. Diskutovalo
Vsazávere
o aktuálnych problémoch v tejto lokalite.

Zasadnutia sa prvýkrát zúčastnil poslanec Róbert Kuvik, ktorý, ako je známe, nahradil v mestskom
zastupiteľstve Mikuláša Csirmaza. V úvode rokovania sa hovorilo o pozemkoch pod cintorínom,
kultúrnym domom a bývalou školou. Vlastníci týchto pozemkom dostali od Mestského úradu v Rimavskej Sobote výzvu, aby sa vyjadrili, či chcú tieto pozemky predať, prenajať alebo darovať. Členovia výboru boli tiež informovaní, že ak dôjde k dohode, pristúpi MsÚ k jednaniu s Technickými
službami mesta o prevzatí správy cintorína. Diskutovalo sa aj o výmene oplotenia na cintoríne. Pletivo bolo zakúpené z financií z predaja dreva zo stromov vypílených v priestoroch cintorína, za ktoré
sa získalo 223 eur. Pletivo a stĺpy stáli spolu 396 eur. VMČ bude požadovať na ďalšiu výmenu oplotenia 800 eur. Na začiatku apríla sa uskutočnila v Bakte výsadba stromov, ktorú nariadil Odbor starostlivosti o životné prostredie na Okresnom úrade v Rim. Sobote. Vysadených bolo 20 kusov sadeníc.
Na rokovaní výboru padlo aj niekoľko požiadaviek. VMČ požiadal vypracovať kalkuláciu ohľadom
kompenzácie nákladov na vývoz septikov podľa prísľubu, ktorý padol ešte na vlaňajšom novembrovom verejnom hovore. Opäť zaznela požiadavka na osadenie vodorovného a zvislého dopravného
značenia v mestskej časti, ako aj označenie priechodu pre chodcov. Výbor mestskej časti požiadal
postaviť chodník, ako to bolo sľúbené na novembrovom verejnom hovore. 22 majiteľov pozemkov
pred domami, ktorých sa to týka, už dalo písomný súhlas. Padla aj požiadavka, aby boli na cintorín
dodané dva zberné kontajnery alebo koše na odpad. Podľa členov výboru by sa mali v Bakte doplniť
tri kusy rozhlasových reproduktorov. VMČ požiadal o stanovisko k oprave kostola Reformovanej
cirkvi, kde boli prisľúbené financie vo výške 5000 eur. Prešetriť by sa malo parkovanie áut na chodníku pred domom č. 72. Niektorí občania sa sťažujú, že tade nevedia prechádzať a vozidlá musia
obchádzať.
amb
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pečnostné akcie zamerané na
podávanie alkoholických nápojov
mladistvým a používanie alkoholu na verejných priestranstvách.
Mestskí policajti podrobila vlani
dychovej skúške 160 mladistvých
osôb, ktoré javili známky požitia
alkoholických nápojov alebo sa
zdržiavali v skupine osôb, kde bolo
zistené používanie alkoholu. V 29
prípadoch s pozitívnym výsledkom,
z toho išlo v troch prípadoch o maloleté osoby. V 32 prípadoch bol
vlani zistené používanie omamných
látok a zároveň budenie verejného
poriadku dospelými osobami.
Sťažnosti občanov
Od občanov bolo prijatých spolu
859 oznámení a sťažností. Najviac oznámení, 314, sa týkalo dopravných priestupkov.
Po vyhodnotení výsledkov uplynulého roka polícia konštatuje, že
situácia v stave verejného poriadku na území mesta je v podstate
stabilizovaná, dokonca je možné
povedať, že je mierne lepšia, čo
naznačuje aj nižší počet priestupkov. Naďalej však zostáva sústredená pozornosť príslušníkov
polície hlavne počas jarných a letných mesiacov, počas piatkov, vo
večerných a v nočných hodinách na
lokality Námestie Š. M. Daxnera,
Námestie M. Tompu, UL. Povstania, sídlisko Rimava, priestory pred
hlavnou poštou, ako aj pred niektorými nočnými prevádzkami, kde
sa schádzajú skupiny občanov.
amb

Pozvánka

Výbor mestskej časti Sídlisko
Rimava – Malohontská
v Rimavskej Sobote

po dlhšej prestávke, ale o to srdečnejšie, opäť pozýva na svoje zasadnutie
predsedov samospráv a domových
dôverníkov našej mestskej časti.
Zasadnutie sa uskutoční 25.apríla 2018
o 16:30 hod. v budove Okresného úradu na Nám. M. Tompu 2 v Rim. Sobote,
v zasadačke č. 46 na I. poschodí.
Do našej mestskej časti patria nasledovné
ulice: Sídlisko Rimava, Malohontská,
P.K. Hostinského 2-18, Jánošíkova
20,22,24,26, Športová, Kvetná.
Z programu: informácie o priebehu
riešenia jednotlivých podnetov od spoluobčanov, aktuálne pripomienky občanov
a rôzne iné informácie zo strany výboru
MsČ.
Srdečne Vás pozývame.
Mgr. Ľubica Kubiňáková,
predsedníčka VMsČ
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Týždeň maďarských chutí

špeciality sa podávali minulý týždeň v zariadeniach tunajšej StredMaďarské
nej odbornej školy obchodu a služieb v Rim. Sobote Čierny orol s Junior

Komplex.

Počas týždňa maďarskej kuchyne mali Rimavskosoboťania možnosť pochutnať si
na špecialitách akými sú vyprážané kuracie prsia plnené syrom a šunkou, Halászlé,
kuracie prsia plnené ovocím, fazuľová polievka Jókai, gulášová polievka či držky.
Servírovala sa aj debrecínska plnená kapusta, polievka pre mládencov či koleno na
pekárkin spôsob. Nechýbala ani obľúbená sladká pochúťka halušky Somlói. Toto všetko pre návštevníkov pripravili žiaci a zamestnanci školy v spolupráci s partnerskou
školou z Egru.
Podľa riaditeľa Strednej odbornej
školy obchodu a služieb Jaroslava
Bagačku je týždeň maďarskej kuchyne veľmi obľúbený. „V našich
prevádzkach prebieha už vyše 15
rokov. Spočiatku sme ho organizovali s partnerskou školou z Ózdu.
Neskôr sme nadviazali spoluprácu
so školou v Egri, s ktorou túto akciu
organizujeme. Je to recipročná akcia, pretože my tam chodievame na
Týždeň slovenskej kuchyne, pričom
varia naši majstri odbornej výchovy
a žiaci,“ uviedol riaditeľ školy a dodal, že partneri z Egru sa pravidelne zúčastňujú aj
iných akcií, vrátane podujatia Four Fest či futbalového turnaja. Pripomenul tiež, že
maďarská kuchyňa patrí medzi najlepšie v Európe a na začiatku 20. storočia bola dokonca vyhlásená za najlepšiu. Podľa Bagačku je cieľom podujatia výmena skúseností
pri príprave jedál, ako aj výmena skúseností žiakov a pedagógov, ktorí sú na stáži.
Doplnil, že zároveň chcú aj takýmto spôsobom prispieť k dobrým slovensko-maďarských vzťahov. Na otvorení podujatia sa zúčastnili aj predstavitelia partnerskej školy z
Egru. Hlavný zástupca riaditeľky partnerskej školy z Egru János Stauderer vo svojom
príhovore okrem iného spomenul, že práve gastronómia je oblasť, ktorá spája dva
susedné národy – maďarský a slovenský.
amb

Financie na šport a kultúru

návrh predsedu komisie školstva, kultúry, mládeže a športu MsZ
NaZsolta
Főzőa bolo na marcovom zasadnutí mestského zastupiteľ-

stva schválené prerozdelenie finančných prostriedkov z rozpočtu
mesta v objeme 40-tisíc eur na činnosť športových klubov.
OZ SORIMA dostane 500 eur, Spolok Bašta – Bástya Egyesület 400
eur, plavecký klub 1500 eur, Falcon Taekwondo 3500 eur, hokejový
klub HKM 8000 eur, cyklistický klub 500 eur, Jazdecký klub CARMINA 500 eur, Slovenský cykloklub 200 eur, Prvý šachový klub
700 eur, Zápasnícky oddiel Lokomotíva 2200 eur, FBC Slovan 600
eur, Lukostrelecký klub Bašta 2500 eur, Oblastná speleologická skupina 250 eur, kolkársky klub 1000 eur, sobotské ľadové medvede
450 eur, Klub slovenských turistov 400 eur, mestský tenisový klub
600 eur, TJ Mladosť Relax – stolný tenis 2000 eur, TJ Mladosť Relax – judo 3000 eur, ŠK Progress 100 eur, Lokomotíva – Judo 2000
eur, volejbalový klub Slovan 6000 eur, športový klub polície 600
eur, bedmintonový klub 500 eur, modelársky klub pri MsKS 500 eur,
ARSENAL shoting club 800 eur, Spolok Antala Bodnára 200 eur s
OZTK 500 eur.
Financie vo výške 18 500 eur boli rozdelené na činnosť kultúrnych
subjektov nasledovne: Gemerská mládežnícka organizácia 2200 eur,
OZ Líder Talent 1500 eur, Základná organizácia Csemadok 2500
eur, Spevácky zbor mesta 500 eur, Gemer- malohontský muzeálny
spolok 500 eur, Cirkevný zbor evanjelickej cirkvi 1500 eur, OZ „Občianska alternatívna iniciatíva v SR“ 300 eur, OZ Pósa Lajos Társaság - Spoločnosť Lajosa Pósu 500 eur, Centrum komunitných technológií 500 eur, OZ Fundament 500 eur, OZ OXYMORON 1500
eur, Knižnica Mateja Hrebendu 300 eur, Rímskokatolícka cirkev
1500 eur, OZ Hájik (124) 200 eur, Miestny odbor Matice slovenskej
2500 eur, Rimavská Sobota Klub SM pri SZSM 200 eur, Zväz skautov maďarskej národnosti 800 eur, Základná organizácia – Slovenský zväz protifašistických bojovníkov Júliusa Botlíka v RS 500 eur a
Občianske združenie Via Nova BK 500 eur.
amb

Blíži sa koniec
vykurovacieho obdobia
v panelákoch
Blíži sa koniec vykurovacej sezóny.
Kedy oficiálne ?
Podľa vyhlášky ministerstva hospodárstva trvá vykurovacia
sezóna na Slovensku od začiatku septembra do konca mája,
dodávatelia môžu zastaviť dodávky tepla, ak vonkajšia teplota stúpne nad 13 celziových stupňov počas dvoch za sebou
nasledujúcich dní a zároveň predpoveď počasia pokles teploty pod túto hodnotu neočakáva. Napriek tomu, ak sa vonku
ochladí , na oficiálne požiadanie správcu je dodávateľ tepla
schopný vykurovanie obnoviť.
Po ukončení vykurovacej sezóny nezabudnite správne nastaviť radiátor. Odborníci radia nastaviť termostatické hlavice
na maximálny možný stupeň (teda najvyšší). Znižuje sa tak
opotrebenie ventilu a predlžuje životnosť celého aparátu. Pri
plánovaných odstávkach sa totiž usadeniny môžu odplaviť
preč z radiátorov a pri začiatku novej sezóny nedôjde k nefunkčnosti radiátoru. Blíži sa aj termín vyúčtovania nákladov
za služby súvisiace s užívaním bytu, teda aj vyúčtovaním
nákladov za teplo a teplú úžitkovú vodu. Podľa zákona o
vlastníctve bytov a nebytových priestorov je správca povinný doručiť odberateľom vyúčtovanie najneskôr do 31. mája.
Správca spotrebiteľom vyúčtuje iba skutočné náklady za
službu od výrobcu, respektíve dodávateľa tepla. Celoročné
vyúčtovanie nákladov možno reklamovať a jeho správnosť
overiť priamo u svojho správcu, v prípade Spoločenstva
vlastníkov bytov u predsedu spoločenstva vlastníkov bytov
alebo mandatára.
JUDr. Zoltán Koós,
výkonný riadiľ MsBS s.r.o.

Vyhasli tri ľudské životy
železničnom priecestí v časti pustená a 46-ročná spolujazdkyňa z
NaSabová
v Rim. Sobote sa minulú Blhoviec zostala hospitalizovaná v
stredu nadránom stala vážna dopravná nehoda. Dvaja ľudia zomreli na
mieste, jedna osoba podľahla zraneniam nasledujúci deň v nemocnici a
dve osoby sa zranili ľahko. „30-ročný
vodič osobného motorového vozidla
Škoda Octávia z obce Studená, ktorý
smeroval od Rimavských Janoviec
do Rimavskej Soboty, pravdepodobne predchádzal dodávku, ktorá stála
pred železničným priecestím chráneným svetelnou signalizáciou a bez
závor. V čase keď na priecestí, z dôvodu prichádzajúceho vlaku, svietilo
červené výstražné svetlo, vodič Octavie nerešpektoval svetelnú a zvukovú
signalizáciu, cez plnú čiaru obišiel
dodávku a vošiel na železničné priecestie, kde došlo k zrážke vlakom,
ktorý narazil do jeho ľavej prednej
časti,“ uviedla hovorkyňa Krajského
riaditeľstva Policajného zboru v Banskej Bystrici Mária Faltániová. Ako
ďalej informovala, vo vozidle boli
okrem vodiča aj 4 spolujazdkyne.
„Vodič a 25-ročná spolujazdkyňa na
sedadle za ním utrpeli ťažké zranenia,
ktorým na mieste podľahli. 26-ročná
spolujazdkyňa na prednom sedadle z
obce Studená utrpela ľahké zranenie,
po ošetrení bola z nemocnice pre-

nemocnici s ľahkými zraneniami,“
uviedla Faltániová. Spolujazdkyňa
vo veku 30 rokov utrpela pri nehode
vážne zranenia, ktorým podľahla na
druhý deň v nemocnici.

V osobnom vlaku sa nachádzali 6
cestujúci a 2 zamestnanci, nikto z
nich nebol zranení. Na mieste nehody
bol aj súdny lekár a v prípade usmrtených osôb bola nariadená súdna pitva. „Do vyšetrovania dopravnej nehody bol pribratý aj znalec z odboru
cestnej dopravy. Škoda, ktorá pri nehode vznikla na vozidle a na poškodenom rušni, je odhadnutá na 12-tisíc
eur,“ uviedla Faltániová a dodala, že
dopravná nehoda so smrteľnými následkami je v štúdiu vyšetrovania.
amb

Gemerské zvesti

V múzeu vystavujú historické počítače

Od 10. apríla je v Gemersko-malohontskom múzeu sprístupnená výstava Kremíkové nebo, ktorá predstaví historickú
výpočtovú techniku.
Približne tridsiatka kusov výpočtovej techniky s príslušenstvom ponúka návštevníkovi
jedinečnú možnosť oboznámiť sa s pravekom „osobných“ počítačov a spoznať tak
počiatky digitálneho veku, ktorý je pre nás
už úplne neznámy. Prezentované kusy sa
používali predovšetkým na území Československa v období rokov 1982 až 1993 a
pochádzajú zo zbierok spoločnosti RS NET
Rimavská Sobota.
Na výstave je možné vidieť počítače od výrobcov ako Apple, Atari, Sharp, ako aj legendárny Commodore 64 z roku 1982, ktorý sa na území bývalého Československa predával za sumu 10000 Kčs. Práve tento počítač môžeme označiť za prelomový
modelom z hľadiska informatizácie ľudstva, pretože po celom svete sa ho predalo viac ako 20 miliónov
kusov. Podľa slov jedného z kurátorov Martina Ďuríka má výstava ambíciu predovšetkým mladšej generácii predstaviť historickú výpočtovú techniku, ktorá svojimi technickými parametrami, výkonmi či rozmermi vyvoláva úsmev na tvári a zároveň počudovanie nad obrovským a bezprecedentným technickým
pokrokom dosiahnutým v tomto odvetví za relatívne krátke obdobie zodpovedajúce približne len jednej
generácii. Výstava potrvá do konca mája.
amb

Spomínali sme na 15. marca

15. marec je štátnym sviatkom v Maďarskej republike, zároveň je i národným sviatkom, ktorý
oslavujú Maďari žijúci aj mimo Maďarska. Keďže Gymnázium
Ivana Kraska v
Rimavskej Sobote
navštevujú aj žiaci
maďarskej národnosti, pripomenuli
si 15. marec 1848
– deň revolúcie a
boja za slobodu.
Žiaci I.C a II.C
triedy s vyučovacím jazykom maďarským pripravili
krátky program, na ktorý pozvali vedenie školy a
učiteľov maďarskej národnosti. Po privítaní prítomných odznela báseň o slobode. Na publikum
zapôsobila prezentácia o priebehu revolúcie, kedy

na schodoch Národného múzea v Pešti pred zástupom ľudí vystúpila skupina radikálnej mládeže s dvanásťbodovým programom na vydobenie
osamostatnenia sa od
Habsburgovcov. Najznámejším z nich bol
Sándor Petőfi, ktorý
revolúciu začal prečítaním vlastnej básne
„Nemzeti dal” („Národná pieseň”). Prezentáciu predviedli žiaci II.C
triedy. Žiaci I.C triedy
zaspievali od známej
maďarskej
hudobnej
skupiny „Ismerős arcok” pieseň „Nélküled”. Program ukončili maďarskou hymnou. Popoludní na Námestí Mihálya
Tompu maďarskí žiaci Gymnázia Ivana Kraska
umiestnili veniec pri soche Sándora Petőfiho.
Liliana Šimoňáková, I.C

Oznam o zápise detí do materskej
školy na školský rok 2018/2019
Riaditeľstvo Materskej školy-Óvoda „SLNIEČKO“
v Rimavskej Sobote oznamuje rodičom, že zápis detí do
materskej školy sa uskutoční v termíne

od 2. 5. 2018 do 4. 5. 2018

Zároveň Vás pozývame na „Deň

otvorených dverí“ dňa

3. mája 2018 od 9.00 hod do 11.30 hod.
Deti sa v tomto čase môžu zúčastniť dopoludňajších aktivít v MŠ, oboznámiť sa s prostredím, s triedami, hračkami a spoznať deti i personál materskej
školy.
Žiadosť o prijatie si rodičia môžu prevziať v budove materskej školy denne
od 8.00 hod. do 16.00 hod. alebo stiahnuť z webovej stránky materskej
školy.
Zapisujeme deti od 3 rokov veku - rok narodenia do septembra 2015.
V prípade voľnej kapacity bude možné prijať aj dieťa mladšie ako 3 roky.
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Básnické okienko...

Štafeta o mame
Keď slaným písmom srdce píše
na líca zrelých materí,
na duše zasypané smútkom,
ako zem snežným páperím,
keď čas si zmyslel, že už zas
potrápi časom dlhý čas,
mamy čakajú svoje deti. Nás.

No keď sa zrazu dvere otvoria,
v ten moment, keď sa zrazí láska,
akoby kvitla nežná sedmokráska,
čo ruší zimu, rozprestiera jar.
Zas kulminuje radosť obojstranná,
to vrie cit, jednoducho dieťa – mama,
a toto miesto láskou vystlané
sa volá domov. Maják pri mame.
Z rodného hniezda najskôr vylietame,
budeme deti možno čakať raz,
a svätosť, čo si podávame,
je večná štafeta o mame,
alebo krása všetkých krás.
Ó, mama, mama! Nech počuť tvoj hlas!

Marta Brisudová Siváková
Oprava:
V minulom čísle Gemerských zvestí sme
uverejnili báseň Srdcová dráha s chybou.
Namiesto slova „od najtajnejších brán“
sme nedopatrením uviedli „od najtemnejších brán“. Báseň preto ešte raz uvádzame
v správnom znení. Autorke i čitateľom sa
ospravedlňujeme.
red

Srdcová dráha

Starkí a vnúčatá,
puto silnej lásky,
tej najmocnejšej z oboch strán,
plnohodnotnej, ako zrelé klásky,
a strašne dôležitej,
ako kľúče od najtajnejších brán.

Marta Brisudová Siváková

Dieťa je možné prijať na celodenný alebo poldenný pobyt, adaptačný a diagnostický pobyt. Rozhodnutie o prijatí/neprijatí dostane rodič (zákonný zástupca dieťaťa) osobne resp. písomne na adresu uvedenú v žiadosti do 30.6.
2018.
V prípade, že z kapacitných dôvodov nebudeme môcť prijať všetky deti,
budú prednostne prijaté:
• 5-6 ročné deti, ktoré dovŕšia k 31. augustu 2018 vek 5 rokov
• Deti s odloženým plnením povinnej školskej dochádzky
• Deti s dodatočne odloženým plnením povinnej školskej dochádzky.
Pri zápise zákonný zástupca dieťaťa:
• predloží žiadosť o prijatie dieťaťa do materskej školy (Žiadosť musí byť
vyplnená kompletne, čitateľne, podpísaná zákonným zástupcom)
• potvrdenie o zdravotnom stave dieťaťa, o povinnom očkovaní od všeobecného lekára pre deti a dorast
Dieťa pri nástupe do materskej školy by malo byť primerane samostatné:
obliecť si s pomocou učiteľky základné časti odevu, piť z pohára, jesť lyžicou, jesť bežné jedlo, používať WC, umyť si a utrieť ruky. Dieťa by malo
zvládnuť niekoľkohodinové odlúčenie od rodičov.
Viac tu: http://www.msrybarska.webnode.sk/

www.rimavskasobota.sk
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Obrazy plné energie života

Program GMOS:
26. – 28. apríla ZOCHOVA DIVADELNÁ REVÚCA – 44. ročník
krajskej divadelnej prehliadky činoherného divadla a divadla mladých,
MsKS Revúca denne od 9:00 hod.
26.- 28. apríla XXVII. CELOSLOVENSKÁ SÚŤAŽ MIHÁLYA TOMPU – súťaž v prednese
poézie, prózy, spievaných básní v
maďarskom jazyku, Dom kultúry v
Rim. Sobote o 8:00 hod.
26.4-26.5 ĽUDIA PLANINY – autorská výstava Rastislava Ekkerta v
rámci krajskej divadelnej prehliadky
Zochova divadelná Revúca, MsKS
Revúca denne o 8:00 18:00 hod.
Apríl 2018 VEĽKONOČNÁ
KRÁSA – výstava s veľkonočnou
tematikou, GMOS v Rim. Sobote
denne od 8:00-16:00 hod.
Apríl 2018 AMFO – Výstava neprofesionálnych fotografov, GMOS
Rimavská Sobota, denne od 8:00 –
16:00 hod.
Apríl 2018 ROZTRATENÉ ZRNKÁ – terénny výskum – spracovanie
zvykoslovia, nárečí, Klenovec, Kráľ
Apríl 2018 PROGRAMOVÁ
RADA 40. GMFŠ – KLENOVSKÁ RONTOUKA

Výstavy:

do 31. mája
Nesúvislosti - výstava mladého výtvarníka Rolanda Neupauera. Ten
aj napriek ťažkej chorobe patrí k
výrazným individualitám s veľkým
tvorivým potenciálom, ktorý prináša
nový a svieži prístup k maliarskemu
spracovaniu aktuálnych tém.
do 30. apríla
Vesmír očami detí - tradičná súťažná prehliadka výtvarnej tvorby
detských prác žiakov základných,
materských a základných umeleckých škôl okresu Rimavská Sobota
s tematikou vesmíru.
Dieťa a jeho svet – výstava predstaví život dieťaťa v tradičnom dedinskom a za časti aj v mestskom
prostredí regiónu Gemer-Malohont.

V átriu Okresného súdu
v Rim. Sobote je v týchto
dňoch sprístupnené výstava pod názvom Energie života. Autorkou diel
je Svetlana Bornayová z
Vyšnej Pokoradze. Otvorenia výstavy 4. apríla
sa zúčastnil aj predseda
Okresného súdu Peter
Zachar.
Obrazy, ktoré sa nachádzajú na výstave, sú akýmsi mixom autorkiných výtvarných prác. Zastúpené
sú tu dve média – drevo a plátno, s ktorými S. Bornayová prevažne pracuje. Tematicky sú obrazy zamerané rôznorodo – od prírodných motívov, cez
pocitové vizuály, až po autorkinu pôvodnú profesiu
historičky. Obrazy sú živé, farebné a energické. Ako
autorka prezradila, hodne ju inšpiruje mytológia.
A keďže sú to všetko špecifické témy, najlepšie je vychutnať si obrazy naživo. Svetlana Bornayová prezradila aj,

Rimavská Sobota spievala

V Dome kultúry v Rim. Sobote sa 4. apríla uskutočnil hudobný festival pod názvom Rimavská Sobota
spievaj!
Počas celého dňa prebehli tri koncerty, na ktorých
vystúpili detské spevácke zbory Slniečko pri MŠ Rybárska, Muška pri MŠ Dobšinského, Nádej pri ZUŠ,
foto: gecse

spracoval: amb

Komorný zbor ZUŠ, Csiribiri zo ZŠ M. Tompu, Gitáros – sokk i Csillag Virág a mládežnícky zbor Variety
zo ZUŠ. Nechýbali dospelé spevácke zbory Katolícky
spevokol bl. Zoltána Meszlényiho, Spevácke zbory
Blaha Lujza a Bona fide, Ženský spevácky zbor Dúha a
Mystic a capella zo ZUŠ. Na pódiu sa predstavil aj hosťujúci detský zbor Felix
zo ZUŠ Heľpa s dirigentkou Andreou Kirschovou,
ktorý vlani na celoslovenskej súťaži Mládež spieva
získal najvyššie možné
ocenenie, zlaté pásmo.
Podujatie malo úžasnú atmosféru a ukázalo, že spev
je v našom meste obľúbený ako medzi deťmi, tak aj
mládežou.
red

Jazzové trio a ich Improvizácie

časných skladateľov, ale aj menej
známe jazzové štandardy. Vstupné: 3€ / 2€ pre členov KPH.

Mestská galéria

do 30. apríla
Focus – výstava predstaví diela
mladej umelkyne Patrície Koyšovej.
Autorkina procesuálna abstrakcia
je zážitkovou maľbou, ktorá pomocou redukovanej farebnosti, primárnych tvarov vznikajúcich počas
experimentálneho technologického
postupu (maľba ofukovacou pištoľou, príp. stierkou) sprostredkúva
dynamické prežívanie maľby ako
spontánneho tvorivého procesu. Kurátorkou výstavy je Gabriela Garlatyová.

ako vznikol nápad usporiadať výstavu na takomto
netradičnom mieste. „Keď som vošla do tejto nádherne
zrekonštruovanej budovy a všimla som si tieto krásne
steny, ktoré kričali prázdnotou, tak som si povedala, že
by ich mohla oživiť nejaká takáto výstava. Aj keď som
mala obavu, ako to prijme predseda Okresného súdu ,
lebo predsa len, táto inštitúcia slúži na iné účely, zostala
som prekvapená, že to prijal s nadšením,“ uviedla.
Výstava potrvá do 25. apríla.
amb

Všetkých milovníkov kvalitnej
hudby pozývame v utorok 24. 4.
2018 o 18.00 hod. do divadelnej
sály Domu kultúry na tretí koncert 38. ročníka Hudobnej jari
v Rimavskej Sobote s názvom
Improvizácie. Na jazzovo ladenom koncerte bude účinkovať
trio v zložení: Michaela Turcerová/saxofón, Petr Maceček/bicie a
Rimavskosoboťan Štefan Szabó/
gitara. Odznejú interpretácie ich
autorských kompozícií, diela sú-

Ďalší koncert Hudobnej jari sa
uskutoční v utorok 1. 5. o 18.00
hod. v divadelnej sále Domu
kultúry pod názvom Fórum rimavskosobotských talentov
Účinkujú: Antal Michal / gitara,
Čarnoká Juliana / klavír, Korcsog
Adam / gitara, Orosz Pavel / gitara, Patakyová Alexandra / spev,
Reichelová Evamária / flauta,
Známová Adriana / spev.
Vstupné: 3€ / 2 € pre členov KPH
Koncerty organizované katolíckou cirkvou:
Nedeľa 22. 4. 2018 o 15.00 hod.
Veliss Bass Quarte
Nedeľa, 29. 4. 2018 o 15.00 hod.
Cantores Sanctae Barbarae
Chór Miedzyparafialny z Varšavy
MsKS v Rim. Sobote

Pálenica Borisa Filana
a jeho syna Olivera
Vzájomnosť
je
dôležitejšia
ako
úspech. Boris Filan
prichádza opäť do
Rimavskej Soboty
so svojimi zážitkami z ciest po svete,
so
spomienkami
na mladosť a zábavnými príbehmi
svojej rodiny. V 90
minútovom programe Vám v utorok 22. 5.
o 18.00 hod. v Dome kultúry porozpráva
to najlepšie z Tam -Tamov, Bratislavkých
krutostí aj z Rozhovoru majstra s hlúpym
žiakom. Večer otca a syna Filanovcov.
Vzrušenie s pohodou, skúsenosť a humor.
Pozývame Vás popíjať uchom …Vstupné:
10€, predaj vstupeniek v MsKS, TIC a cez
Ticketportal. Naživo to, čo ste v Pálenici
počuli, ale aj to, čo sa v rozhlase povedať
nedalo. Hosťom programu je Oliver Filan.
Otec a syn, ktorí spolu cestovali po Amerike, Rusku, Austrálii, Maroku a každý
zvlášť po Južnej Kórei.
MsKS
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Spoznajte super rýchlosť a najkrajší obraz

Optika je skvelým riešením pre
tých, ktorí už nechcú zápasiť
s pomalým internetom a túžia
pozerať programy v špičkovej
kvalite. Optika ponúka to najlepšie, čo môžete v domácnosti
mať. Jednoducho a bez veľkých
zásahov v byte. Nekompromisná rýchlosť, stabilita a prakticky neobmedzená kapacita sú jej
najväčšími tromfami.

Internet bez obmedzení

Kto by nechcel mať pri surfovaní na internete ihneď otvorenú
stránku, film v HD kvalite stiahnutý do minúty a album za pár

sekúnd? Na pomalé sťahovanie
a časté výpadky môžete zabudnúť. Informácie k vám poprúdia
rýchlosťou svetla, aj keď je online celá rodina.

Televízia plná zážitkov

Divácky zážitok sa už nemeria podľa veľkosti uhlopriečky.
Moderná TV sa plne prispôsobí
vášmu životnému štýlu. Pohodlne sa usaďte a vychutnajte si
obľúbený program v špičkovej
kvalite, s ostrým obrazom a živými farbami. Vďaka kope užitočných funkcií ako 31-dňový
TV archív vy rozhodnete, čo a

Ak sa rozhodnete pre pevný
optický internet, získate ho
na celé tri mesiace úplne
bezplatne. K tomu si môžete vybrať aj jednu z dvoch
ďalších výhod – zvýšenie
rýchlosti internetu, za ktoré
celý rok nezaplatíte ani cent,
alebo 2 tematické televízne
balíky na rok zdarma. Všetci
noví zákazníci sú tiež automaticky zaradení do žrebovania o internet a televíziu
na dva roky zadarmo.
kedy si pozriete. Oneskorenci
ocenia možnosť zastaviť a pretočiť si aktuálny program a fil-

mových nadšencov poteší možnosť požičať si film bez toho,
aby vstali z kresla.

3 kroky k optike
Overte si dostupnosť

Stačí sa obrátiť na bezplatné číslo 0800 500 100 alebo si kliknúť na www.orange.sk/optika.
Prípadne sa zastavte v predajni
Orangeu.

Vyberte si to najlepšie

Internet či televíziu si môžete zakúpiť samostatne alebo si
ich skombinovať presne podľa
vašej chuti z ponuky služieb
HOME. Získate tak kompletný
balík za výhodnejšiu cenu, a to
už od 15 eur mesačne.

Doma do pár dní a bez zničenej obývačky

Nemajte obavy z inštalácie. Po
podpise zmluvy vám službu
zriadia bežne aj do 3 dní. Žiadne veľké interiérové úpravy nehrozia.

GZ-28/18

Reč nie je o novej sieti obchodov s okuliarmi, ale o optickej
sieti, ktorú do Rimavskej Soboty prináša Orange. Vďaka
nej môžete doma naplno využívať všetky výhody super
rýchleho internetu a digitálnej televízie na najmodernejšej technológii.

Špeciálne výhody
pre obyvateľov
Rimavskej Soboty

GZ-27/18

Nová optika je už aj v Rimavskej Sobote

www.rimavskasobota.sk
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Zubný lekár a lekárne

19. - 20.
apríl
20:00

Vadí Nevadí

21. - 22.
apríl
18:00

Dubček

90 min., MP od 12r., titulky, 5€
Historický/Dráma
SR/ČR

21. a 22. apríla od 8:00 do 12:00 hod.
MUDr. Eva Gajanová, Nová Bašta 80, tel.: 56 91161
28. a 29. apríla od 8:00 hod. do 12:00 hod.
OZDent, s.r.o. - MDDr. Kinga Éli Tóth, Ožďany 66, tel.: 56 94666

19. - 20.
apríl
18:00

Fakjú pán profesor 3

120 min., MP od 12r., titulky, 5€
Komédia
Nemecko

21. - 22.
apríl
19:00

Súboj pohlaví

1. mája Lekáreň Dr. Max – Fábryho 3 v Rim. Sobote

21. - 22.
Dve a pol kačky
28. - 29.
91 min., MP od 12r., titulky, 5€
apríl o 16:30 Anim./komédia
USA/Čína

26. - 29.
apríl
19:00

103 min., MN, titulky, vstup: 5€
Horor/Thriller
USA

121 min., MP od 12r., titulky, 5€
Komédia 		
USA

Spomienka...

Avengers: Nekonečná vojna

156 min., MP od 12r., titulky, 5€
Akčný/Sci-fi/Fantasy
USA

Roky pribúdajú,
ale spomienky zostávajú.

RIADKOVÁ INZERCIA:
brojlerové kurčatá na farme Večelkov, cca 2,5 - 3 kg.
Cena: 1,65/kg. Tel.: 0915 650 861 			
GZ-29/18

Dňa 16. apríla 2018 sme si pripomenuli
5. výročie úmrtia nášho drahého otca,
svokra, starého otca, prastarého otca
a brata

Jarmok pri príležitosti Dní mesta

Zoltána Szapáryho st.

• Predávame

Vážení občania a podnikatelia !
Mesto Rimavská Sobota usporiada v dňoch 4. a 5. mája 2018
Jarmok pri príležitosti Dní mesta, na ktorý Vás srdečne pozývame.
Na Hlavnom námestí a na ul. Povstania bude sústredený najmä rozličný
spotrebný tovar a ľudovoumelecké predmety, na Malohontskej ul. pri pošte
občerstvenie a na Jánošíkovej ul. kolotoče. V prípade záujmu podnikateľov o predajné miesto je potrebné telefonicky sa kontaktovať na tel. č.
047/5604665, príp. 047/5604685. Povolenia sa vydávajú od 4. apríla 2018.
Vážení občania a predávajúci, tešíme sa na Vašu účasť !
Štatistický úrad Slovenskej republiky v súlade s projektom Európskej únie realizuje v roku 2018 Zisťovanie o využívaní informačných a komunikačných
technológií v domácnostiach a u jednotlivcov (ITK).
Cieľom tohto štatistického zisťovania je zistiť úroveň
vybavenosti domácnosti informačnými a komunikačnými technológiami a zároveň zistiť úroveň znalosti a zručnosti obyvateľstva a schopnosť využitia týchto technológii. Výsledky zo zisťovania IKT budú slúžiť na posúdenie vývoja
v oblasti informačných a komunikačných technológií na Slovensku, ale aj pri
medzinárodnom porovnávaní. Na Slovensku bolo do zisťovania pre rok 2018
vybraných viac ako 150 obcí, medzi nimi aj Rimavská Sobota. Do zisťovania
IKT je zaradených takmer 4600 domácností.
Zisťovanie sa uskutoční od 19. apríla do 31. mája 2018.
V tomto období vybrané domácnosti v meste navštívi pracovník ŠÚ SR poverený funkciu opytovateľa, ktorý je povinný preukázať sa v domácnostiach
osobitným poverením. Všetky informácia a názory, ktoré v rámci tohto zisťovania domácnosti poskytnú, sú chránené, nezverejňujú sa a slúžia výlučne pre
potreby štátnej štatistiky. Podrobnejšie informácie sa dozviete na stránke ŠÚ
SR na adrese www.statistics.sk.
Slovenská republika sa prostredníctvom Štatistického úradu SR zapojila do realizácie Zisťovania o príjmoch a životných podmienkach domácnosti (EU
SILC) v rámci projektu európskych štatistických zisťovaní. Svojím obsahom
a zameraním nadväzuje na predchádzajúce zisťovania, ktoré boli uskutočnené
v domácnostiach už v rokoch 2005 až 2017 tvorbou štatistík krajín Európskej únie o príjmoch a životných podmienkach domácností. Jeho realizáciou sa
získava harmonizovaný zdroj údajov o príjmoch, úrovni a štruktúre chudoby
a sociálnom vylúčení v krajinách Európskej únie. To umožňuje z dlhodobého
hľadiska nielen analyzovanie životnej úrovne domácností na Slovensku, ale i
medzinárodné porovnávanie Slovenska v rámci Európskej únie. Na Slovensku
bolo do zisťovania pre rok 2018 vybraných viac ako 320 obcí, medzi nimi aj
mesto Rimavská Sobota. Do zisťovania je zaradených približne 6700 domácností.
Zisťovanie sa uskutoční od 9. apríla do 26. júna 2018
V tomto období vybrané domácnosti v meste navštívi pracovník ŠÚ SR poverený funkciu opytovateľa, ktorý je povinný preukázať sa v domácnostiach
osobitným poverením. Všetky informácia a názory, ktoré v rámci tohto zisťovania domácnosti poskytnú, sú chránené, nezverejňujú sa a slúžia výlučne pre
potreby štátnej štatistiky. Podrobnejšie informácie sa dozviete na stránke ŠÚ
SR na adrese www.statistics.sk.

S úctou spomíname...

GZ-30/18

dcéra Hana s manželom a rodinou,
nevesta Milada s rodinou a sestra Lenka s rodinou.

JARNÉ UPRATOVANIE 2018

Vážení občania,
tak ako každý rok, aj teraz v termíne od 12.04.2018 do 17.05.2018 sa
bude uskutočňovať jarné upratovanie. Na tento účel budú rozmiestnené
veľkoobjemové kontajnery podľa uvedeného harmonogramu. Mobilný zber
nebezpečných odpadov sa uskutoční dňa 12. 05.2018 (sobota).
Žiadame občanov, aby túto možnosť maximálne využili.
HARMONOGRAM ROZMIEST- dome
NENIA VOK NA JARNÉ UPRA- Nižná Pokoradz – pod kostolom, na
TOVANIE:
konci obce
Sabová - pri bytovkách
12.04.–19.04.2018
10.05. – 17.05.2018
Ul. K.Mikszátha - parkovisko
Ul. Dobšinského
Križovatka Ul. Rožňavskej a Ul.
Školskej
Veľkoobjemový kontajner - VOK je
Nám. Š.M.Daxnera - parkovisko KD
určený na zber objemového odpadu.
Sídlisko Rimava – medzi bytovkou Do tohto VOK v žiadnom prípade
B-1 a B-2
nepatrí nasledovný odpad: stavebSídlisko Západ – pri veľkom M-Mar- ný odpad, nebezpečný odpad (napr.
kete
žiarivky, výbojky, monočlánky, aku19.04. – 26.04.2018
mulátory, obaly z náterových hmôt)
Šibeničný vrch – Ul. Železničiarska a pod. Odpad zo zelene, ktorý nebol
oproti obchodu a budovy bývalej ma- z akéhokoľvek dôvodu skompostoterskej školy
vaný, bude možné v tých istých terUl.A. Markuša
mínoch umiestniť ku kontajnerom
Tomašová – Ul. Tomašovská pri bý- (VOK). Nebezpečné odpady možno
valom veľkosklade OTEX
v priebehu celého roka odovzdať
Chrenovisko – oproti obchodu
zdarma v areáli firmy DETOX (areál
Bývalá ubytovňa MsBS na Ul. Gor- býv. ZŤS na Košickej ceste).
kého
26.04. –03.05.2018
Mobilný zber nebezpečných odpaBakta – pri futbalovom ihrisku
dov sa uskutoční dňa: 12.05.2018
RO Kurinec – pri autobusovej za- (sobota)
stávke
Prípadné ďalšie miesta resp. termíny
Sobôtka – nová časť
pristavenia VOK budú riešené prieSobôtka – stará časť
bežne podľa potreby a požiadaviek.
Vinica – autobusová zastávka vrch
Bližšie informácie a podrobnejšie
Vinica – pod Oštromom
podmienky je možné dohodnúť na
03.05. – 10.05.2018
mestskom úrade, oddelení stavebDúžava – pri kultúrnom dome
ného poriadku, životného prostredia
Mojín – pri autobusovej zastávke
a dopravy – č. tel. 5604648 a vo fi.
Vyšná Pokoradz – pri kultúrnom DETOX – č.tel. 5604153.
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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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Mesto Rimavská Sobota,
Ul. Svätoplukova 9,
979 01 Rimavská Sobota
vyhlasuje výberové konanie na
jedno pracovné miesto terénneho sociálneho pracovníka (TSP).
Záujemcovia o pracovnú pozíciu môžu písomnú žiadosť o prijatie do
zamestnania osobne doručiť alebo poštou zaslať na adresu: Mestský úrad
Rimavská Sobota, ul. Svätoplukova 9, 979 01 Rimavská Sobota.
Záujemcovia svoju žiadosť predkladajú v uzatvorenej obálke
s označením „Výberové konanie TSP v obciach. NEOTVÁRAŤ!”
Zoznam požadovaných dokladov k žiadosti o prijatie do zamestnania,
ako aj kvalifikačné predpoklady na pozíciu TSP sú zverejnené na webovej
stránke mesta.
Na výberové konanie budú pozvaní všetci záujemcovia,
ktorí spĺňajú kvalifikačné predpoklady na danú pozíciu.
Miestom výkonu práce je kancelária TSP na Dúžavskej ceste v Rimavskej Sobote.

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 18.04.2018 a končí dňom 15.05.2018.
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.

Džudisti Lokomotívy v Pezinku
z Lokomotívy sa v sobotu 24. marca zúčastnili Grand Prix SloD žudisti
venského pohára 2018 v Pezinku pre mini, mladších, starších žiakov,

žiačok, dorastencov a juniorov. Na západnom Slovensku sa zišlo 680 džudistov zo 70 oddielov a štyroch štátov Európy - Slovenska, Česka, Maďarska a Rakúska .Vo veľmi silne obsadenej súťaži sa najviac darilo Natálii
Gažiovej. Tá si na tatami vo váhe do 36 kg v kategórii starších žiačok vybojovala zlatú medailu. Natália v skupinovej fáze s prehľadom vyhrala nad
Rešetkovou s Uherského Brodu a v predĺžení / Golden score / nad Vanekovou z Bardejova. Strieborné druhé miesto obsadil Lukáš Koóš do 66 kg v
kategórii starších žiakov.Na ceste k striebru zdolal Čecha Jelínka, Sejmana
z Michaloviec a Duonga z Martina. Vo finále podľahol Zacharovskému z
Banskej Bystrice. Dávid Gonda obsadila bronzovú priečku vo váhe nad
65 kg mladších žiakov v silne obsadenej zostave zahraničných pretekárov.
Do Pezinka sprevádzali džudistov tréneri Babicová a Gaži. 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.
Antal Ľubomír,
predseda TJ Lok. Rim. Sobota

Modelári na súťaži v Srbsku

U si cestu do Srbska zopakujeme znova, a to v marci. Tentoraz sme sa

ž po minuloročnej súťaži v Srbskom Belehrade sme sa dohodli, že

teda vybrali do Nového Sadu, a to rovno dve skupiny. V Novom Sade sa
24. marca konala súťaž Dunav 1255. Jednoduchý, ale zaujímavý názov.
Dozvedeli sme sa, že dĺžka Dunaja z Nového Sadu do Čierneho mora je
1255 km.
Na cestu sme sa vybrali už v piatok pred obedom, aby sme sa stihli v pokoji
ubytovať a stretnúť sa s priateľmi zo Srbska už deň pred súťažou. Zažili
sme neskutočný víkend, s príjemnými ľuďmi a s kopou dobrého jedla, ktoré je pre Srbsko typické.
Na súťaž sme sa dostavili v sobotu pred deviatou hodinou, vyložili sme
modely, spolu 35 kusov, a zvýšili tak úroveň súťaže o takmer 10%. Samozrejme, že sa bavíme o množstve, keďže organizátori napočítali niečo cez
320 modelov, čo bol doposiaľ ich rekord.
Po debatách s modelármi zo Srbska, Čiernej hory, Bosny a Hercegoviny,
Macedónska, Rumunska, Bulharska či dokonca Ruska, sme sa vybrali
navštíviť krásnu obec Báčsky Petrovec. Obec známu tým, že sa tam nachádza Matica slovenská a žije v nej takmer 90% Slovákov. Bolo nádherné
počuť svoju rodnú reč 500 km južne od Slovenska.
V poobedňajších hodinách sme sa vrátili na vyhodnotenie, z ktorého sme
boli milo prekvapení. Každý z našej skupiny si domov odniesol ceny z Nového Sadu. V počte 31, čo je doposiaľ náš malý rekord. Po súťaži nás ešte
čakalo milé posedenie s organizátormi, ktorí si na akciu zavolali všetkých
svojich priateľov z okolitých štátov. V nedeľu ráno sme si zbalili veci a vydali sa na cestu domov, aj keď musím priznať, že veľmi neradi. V Srbsku sa
nám tak páčilo, že by sme tam ešte aspoň týždeň pobudli. Zastavili sme sa
ešte v pohraničnom meste Subotica, kde sme si spravili krátku prehliadku
a už sa potom naozaj vydali na cestu domov.
Ak niekto rozmýšľa nad príjemným víkendom a nevie sa rozhodnúť, kde
by ho strávil, určite môžeme odporučiť Suboticu, alebo Noví sad. Respektíve Srbsko ako také. My sme si už teraz istí, že sa do Srbska ešte vrátime.
Lukáš Kvietok,
podpredseda Modelárskeho klubu v Rim. Sobote
foto na www.eastmodels.sk

Futbal: TIPOS III. LIGA STRED
MŠK Námestovo – MŠK Rim. Sobota 0:1 (0:0)

Gól: 52 Jass
Divákov: 150.
Rozhodovali: Belko, Badura, Králik.
Zostava Rimavská Sobota: Prošovský – Zvara, Hrnčiar, Fajčík,
Ľupták – Jass, Petrán, Jankovič – Lovyniuk, Vargic, Vasilko.
Program MŠK Rim. Sobota:
20.kolo 21.4 o 16:00 hod.
MŠK Rim. Sobota – TJ Družstevník Liptovská Štiavnica
21.kolo 28.4. o 16:00 hod.
OFK Teplička nad Váhom – MŠK Rim. Sobota
22.kolo 5.5. o 16:30 hod.
MŠK Rim. Sobota – TJ Baník Kalinovo
23.kolo 13.5. o 10:30 hod.
MFK Dukla Banská Bystrica - MŠK Rim. Sobota
24.kolo 19.5. o 17:00 hod.
MŠK Rim. Sobota – ŠKM Liptovský Hrádok
25.kolo 26.5. o 17:00 hod.
ŠK Novohrad Lučenec - MŠK Rim. Sobota
30.kolo (predohrávka) 30.5. o 17:30 hod.
MŠK Rim. Sobota - FK Čadca
26.kolo 2.6. o 17:00 hod.
MŠK Rim. Sobota - TJ Tatran Krásno nad Kysucou
27.kolo 10.6. o 17:00 hod.
MFK Žarnovica – MŠK Rim. Sobota
28.kolo 17.6. o 17:30 hod.
MŠK Rim. Sobota - FTC Fiľakovo

red
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