Na margo
uplynulých dní
čo sme zo zimy
Lenprehupli
do jarných

Dni mesta s bohatým programom

Pozvánka:

Jarné trhy, bohatý kultúrny program, výstavy
i penová šou. Toto všetko čaká na návštevníkov
počas tohtoročných osláv Dni mesta, ktoré sa
uskutočnia 4.-5. mája na tunajšom hlavnom námestí.
Program odštartujú v piatok o 9:00 hod. na Hlavnom
námestí detské tvorivé dielne pod názvom Mesto deťom. O 10:00 hod primátor Rimavskej Soboty Jozef
Šimko Dni mesta slávnostne otvorí. Od 10:15 bude
patriť pódium deťom základných a materských škôl,
o 11:00 hod. predvedú hasiči penovú šou a o hodinu
neskôr prebehne módna prehliadka Evka Paprčková
Soft Spring Fashion Show. O jednej hodine pre radosť zahrajú žiaci tunajšieho Súkromného hudobného a dramatického konzervatória. O druhej hodine
ich na pódiu vystriedajú deti z CVČ Relax, ktoré
vystúpia s programom tvorivých a pohybových aktivít. Pestrý program prebehne aj podvečer. O 16:00
hod. bude patriť Hlavné námestie podujatiu Mesto
deťom. Celodenné programová nádielka vyvrcholí
tromi koncertmi - Maroša Banga o 17:15 hod., zábavnými melódiami Szuperdáridó o 18:15 hod. a
Superstaristu Sama Tomečka o 20:30 hod. Súčasťou
osláv bude aj slávnostné zasadnutie mestského zastupiteľstva v piatok o 15:00 hod. v Dome kultúry,
na ktorom budú udelené Ceny mesta za rok 2018.

V sobotu 5. mája začne program o 9:00 hod. koncertným odpoludním, na ktorom vystúpi skupina
Elektrum, ktorú o 9:30 hod vystrieda country zoskupenie Bluetrend. O 11:00 hod. sa predstaví Tanečný
orchester z Rim. Soboty.
Súčasťou Dní mesta sú aj rôzne sprievodné podujatia. Vo štvrtok a piatok od rána prebehnú obľúbené
jarné trhy a na Radnici bude nainštalovaná výstava fotografií Rimavská Sobota a okolie z oblakov.
Uskutočnia sa aj rôzne vedomostné súťaže. Na parkovisku pri Dome kultúry bude od 9:00 hod. prezentovaná hasičská technika, kým v átriovej galérii
Domu kultúry výstava výtvarných prác ku dňu Sv.
Floriána. 4. mája o11:00 hod. sa na námestí Mihálya
Tompu uskutoční pietna spomienka kladenia vencov a o 12:30 hod. otvoria v Gemersko-malohontskom múzeu v Rim. Sobote výstavu pod názvom
Karol Pajer – hrdina boja proti fašizmu. Výstavu
pod názvom Juliana Mrvová - Maľba sprístupnia o
17:00 hod. aj v Mestskej galérii. V sobotu 5. mája sa
uskutoční od 9:00 hod. vo veľkej zasadačke Domu
kultúry šachový turnaj a o 17:00 hod. čaká Rimavskosoboťanov v estrádnej sále Domu kultúry Veľká
folklórna tancovačka.
amb

mesiacov, zažili sme
na Slovensku také turbulentné dni, na aké
sa z minulosti málokto
pamätá. Zavraždením
novinára Jána Kuciaka
a jeho priateľky Martiny sa spustila lavína, ktorá strhla so sebou
skoro polovicu vlády na čele s premiérom
i policajným prezidentom. Ľudia vyšli
do ulíc od Bratislavy po Humenné a dali
jasne najavo, že dosť bolo vlády Smeru a
arogantných, nenásytných, skorumpovaných politikov. Zrazu sme sa dozvedeli,
že tu pôsobí talianska mafia prepojená na
vládne kruhy, že sa dotácie v agrorezorte
rozdeľujú od buka do buka, že vo vrcholovej politike sa riadia v zmysle sloganu kto
nekradne, okráda svoju rodinu...
No príchodom priam letných dní revolučná nálada ustúpila do pozadia a ostalo viac
času venovať sa každodennej práci. A tej
máme v našom meste neúrekom. Asfaltujú sa cesty, opravujú sa chodníky, rekonštruuje sa mestská záhrada a na Kurinci
sú v plnom prúde prípravy na nastávajúcu
letnú turistickú sezónu. No my máme pred
sebou aj ďalšiu nevšednú udalosť.
Začiatok mesiaca máj totiž už tradične
patrí v Rimavskej Sobote oslavám Dní
mesta. Sprevádzajú ich aj v tomto roku
bohaté kultúrne a spoločenské podujatia,
ako sú jarné trhy, vystúpenia detí zo základných či materských škôl, koncerty,
výstavy, súťaže a rôzne iné atrakcie. No
súčasťou osláv bude v piatok 4. mája aj
slávnostné mestské zastupiteľstvo, na
ktorom sa udelia Ceny mesta, Ceny primátora mesta a pamätné plakety pre tých,
ktorí sa zaslúžili o rozvoj mesta. Ocenenia
prevezmú ľudia, ktorí sa svojou prácou
pričinili o ďalší rozkvet Rimavskej Soboty a ktorí sa riadia tým historickým výrokom bývalého amerického prezidenta J. F.
Kennedyho: „Nepýtaj sa čo môže urobiť
tvoja zem pre teba, ale pýtaj sa, čo môžeš
urobiť ty pre svoju zem.“
Krásne a múdre slová, ktoré sa v plnom
rozsahu vzťahujú aj na naše mesto a na
ľudí v ňom žijúcich. A práve laureáti mestských cien patria medzi tých, čo
majú radi Rimavskú Sobotu, ktorá je pre
nich mestom, hlboko zarytým vo svojom
srdci...

www.rimavskasobota.sk
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Cenu mesta odovzdajú Rapavej, Pellemu a Zajacovej
Cena mesta i proAsfaltovanie,
jekt na rekonštrukciu telocvič-

ne. Aj týmito bodmi sa zoberali
poslanci rimavskosobotského zastupiteľstva, ktoré sa konalo 24.
apríla v bývalom Župnom dome.
V úvode rokovania informoval
primátor Jozef Šimko o zmene organizačnej štruktúry na Mestskom
úrade. Od prvého marca boli pod
ekonomický odbor preradené od-

delenie školstva, mládeže a športu a
Stredisko služieb školám. Stredisko
služieb školám bolo zároveň premenované na Stredisko služieb škole. Následne sa poslanci zaoberali
prvým bodom rokovania, ktorým
boli majetkovoprávne otázky. V
ďalšom bode schválili poslanci, aby
mesto v rámci výzvy ministerstva
školstva predložilo žiadosť o poskytnutie dotácie na rekonštrukciu
telocvične Základnej školy P. Dobšinského vo výške 107-tisíc eur.

N

Výška spolufinancovania mestom
predstavuje 10 700 eur, čo je 10%
z požadovanej sumy. Z tejto dotácie plánuje mesto zrekonštruovať
strechu telocvične, čím sa dosiahne
zmena jej tepelnoizolačných vlastností, rozvody ústredného kúrenia
a vykurovacích telies s cieľom zvýšiť teplotu v miestnosti. Opraviť sa
majú aj sociálne zariadenia a elektroinštalácia vrátane osvetlenia cvičebného priestoru a hracej plochy.

Rozhodli o Cene mesta
Poslanci sa zoberali aj návrhom na
udelenie Ceny mesta za rok 2018.
Na toto ocenenie bol navrhnutý Miroslav Bitala ml., Vladimír Repa,
Darina Zajacová, Štefan Faršang,
Pavol Slíž, Daniela Rapavá, Elena
Hroncová, František Tóth, Detský
domov na Cukrovarskej ul. v Rim.
Sobote, Tibor Pelle, Mária Páková, Tatiana Koniarová, Nadežda
Garajová, Jaroslav Bagačka a Štefan Szőke. Poslanci rozhodovali

Poslanci o asfaltovaní

a uplynulom zasadnutí mestského
zastupiteľstva sa poslanci zaoberali aj správou o asfaltovaní ulíc v
meste, o ktorej informovala vedúca
odboru rozvoja mesta na Mestskom
úrade Eva Muráriková. Podľa správy je
zámerom mesta už druhé volebné obdobie pokračovať v obnove povrchu miestnych komunikácií, parkovísk a verejných priestranstiev s cieľom vylepšiť
ich stavebný a dopravno-technický stav.
Obnova je zameraná na súvislú výmenu
živičných povrchov, vysprávky a úpravy
nerovností, opravy kanalizačných šácht
v nevyhnutnom rozsahu a obnovenie
existujúceho vodorovného dopravného
značenie, prípadne doplnenie obrubníkov. Mestské komunikácie boli v nevyhovujúcom a havarijnom technickom
stave, s nadmernou mierou pozdĺžnych
a priečnych nerovností a narušeným
živičným krytom. Od roku 2011 do
roku 2017 sa vyasfaltovalo celkovo 124
ulíc o rozlohe vyše 174-tisíc metrov štvorcových. Na tieto opravy išlo 2 165

v tajnom hlasovaní. Cenu mesta
dostane pracovníčka hvezdárne a
úspešná fotografka Daniela Rapavá, ktorej dalo hlas 16 poslancov.
Nominoval ju Zbor pre občianske
záležitosti. Ďalším oceneným bude
bývalý poslanec MsZ a dlhoročný
podporovateľ rimavskosobotského
futbalu Tibor Pelle, ktorému odovzdalo hlas 15 poslancov. Od roku
2010 je predsedom Katolíckeho
krúžku a hlavným redaktorom cirkevného časopisu Olajág. Na cenu
mesta ho navrhol Katolícky krúžok.
Cenu mesta dostane aj pedagogička na dôchodku Darina Zajacová,
ktorá získala 12 hlasov. Návrh na
jej nomináciu predložil Klub racionálnych rozhodnutí pri MsZ. Po
dva hlasy od poslancov dostali Miroslav Bitala ml., Jaroslav Bagačka
a Štefan Szőke. Jeden hlas získali
Štefan Faršang a Pavol Slíž. Hlasovali všetci 17 prítomní poslanci,
pričom všetci odovzdali platné hlasovacie lístky. Ocenenia budú odovzdané na slávnostnom zasadnutí

943 eur. V tomto roku sa plánuje opraviť
44 ulíc o rozlohe vyše 75-tisíc metrov
štvorcových, pričom mesto do nich investuje vyše 75-tisíc eur. Okrem ciest sa
opravovali aj chodníky. V období rokov
2012-2017 boli opravené chodníky o rozlohe vyše 18-tisíc metrov štvorcových.
V následnej diskusii k tomuto bodu
vyjadrili viacerí poslanci spokojnosť
s asfaltovaním ciest v meste a padlo aj
niekoľko lokalít, kde občania požadujú
opraviť komunikácie. Július Sojka chcel vedieť, približne dokedy majú byť
cesty opravené. Primátor reagoval, že
to má byť do konca mája. Poslanec Viliam Vaš k tejto téme uviedol, že objem
financií, ktoré mesto preinvestovalo ma
opravu a rekonštrukciu ulíc nám môžu v
iných mestách len závidieť. „Hovorím to
naozaj ako pochvalu a keď človek prechádza po mestách na Slovensku, tak
Rimavská Sobota je z tých miest, ktoré
má toto všetko v poriadku,“ poznamenal
Vaš.
amb

mestského zastupiteľstva, ktoré sa
bude konať 4. mája o 15:00 hod v
Dome kultúry.
Interpelácie aj o rozkopávkach
V ďalšej časti rokovania bola
schválená zmena štatútu mesta.
Prešla aj zmena v komisii školstva,
kultúry a mládeže, z ktorej bola odvolaná Angela Rózsahegyiová. Na
návrh poslanca Jána Čemana bol do
komisie zvolený poslanec Štefan
Baláž.
V rámci interpelácii vystúpil okrem
iných poslanec Ján Čeman. Ten
opätovne žiadal, aby sa dali do poriadku trávnaté plochy, ktoré boli
porušené počas ukladania káblových rozvodov do zeme na sklonku minulého roka. Na margo toho
uviedla vedúca odbora rozvoja
mesta na MsÚ Eva Muráriková, že
spoločnosť, ktorá vykonávala spomínané práce, má podľa zmluvy
odstrániť nedostatky do konca apríla. V týchto dňoch by už mal byť
terén po rozkopávkach upravený.
amb, foto: gecse, amb

Ihrisko Žihadielko
odovzdajú v júni
Vo všeobecnej rozprave primátor Jozef Šimko informoval o
situácii s výstavbou detského ihriska Žihadielko. „Rokovali
sme s predstaviteľmi spoločnosti LIDL, kde sme sa dohodli, že toto detské ihrisko slávnostne odovzdáme 23. júna o
11:00 hod,“ uviedol Šimko s tým, že mesto malo povinnosť
vyčistiť plochu, na ktorej má ihrisko stáť. Stavať sa začne 10.
mája. Uvažovalo sa aj, kde bude ihrisko stáť. „Navštívili ma
mamičky, ako aj niektorí poslanci a na záver sme sa dohodli,
že ihrisko Žihadielko dáme naproti kolkárne. Mám pocit, že
to bude dobre, nakoľko tam už jedno ihrisko máme a bude to
všetko v jednom celku,“ povedal primátor. Pôvodne malo byť
ihrisko umiestnené vedľa vodnej plochy, no niektoré mamičky mali obavu, že by sa deti mohli zatúlať k vode. Primátor
sa opäť poďakoval všetkým, ktorí sa zapojili do súťaže o toto
ihrisko. Zároveň informoval, že do 23. júna sa v Mestskej záhrade dokončí cyklodráha, plot pri kolkárni a zrekonštruujú
sa sociálne zariadenia. Vybuduje sa tiež oddychový ostrovček
priamo vo vode. „Mestskú záhradu budeme mať teda v stopercentnom poriadku. Jedine fontána sa nestihne vybudovať,
nakoľko tam musíme vydať ešte stavebné povolenie, no dovolím si povedať, že do konca októbra to urobíme,“ uzavrel
Šimko.
amb

Gemerské zvesti

Obťažoval
maloleté dievčatá

Výbor aj s obhliadkou
mestskej časti

konci marca sa zišiel na svojom
Nazasadnutí
Výbor mestskej časti
Chrenovisko – Staré Mesto. Viedol ho
predseda Ladislav Matyinkó.

Zasadnutia sa zúčastnili aj poslanci zvolený za túto mestskú časť Eva Bornayová, Ladislav Rigó a Zsolt Főző, ktorí
informovali o zasadnutí mestského zastupiteľstva i komisií.
Prvým bodom rokovania bola kontrola
uznesení. Na ostatnom zasadnutí zaslal
VMČ na Mestský úrad v Rim. Sobote
požiadavku, aby bola otvorená bránička
v nemocnici na Ul. Železničnej. MsÚ
posunul túto požiadavku vedeniu Sveta
zdravia, ktoré odpovedalo, že bránička
zostane kvôli bezpečnostným opatreniam
naďalej zatvorená.
Riešili sa aj aktuálne problémy a pripomienky občanov. Pavel Balog predložil požiadavku občanov žijúcich na Ul.
Markuša, ktorí požadujú opraviť cestu
po rekonštrukcii. Poškodené časti sa vyfrézovali ešte vlani v októbri, no doposiaľ neboli opravené. Občania upozornili
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aj na žalostný stav chodníkov na tejto
ulici, ako aj na Ul. K. Mikzátha. Nedá
sa tam chodiť pešo, problém majú predovšetkým mamičky s kočíkmi. Na Ul.
Markuša je tiež nefunkčné osvetlenie,
ktoré nevyhovuje súčasnej dobe.
Členovia výboru Peter Molnár, Ladislav Matyinkó a Ján Račko vykonali
obhliadku tejto mestskej časti. Skonštatovali, že v meste a na pešej zóne je
potrebné doplniť koše na odpadky, ako
aj opraviť reklamné pútače na Hlavnom námestí. Pri železničnom prejazde
na Ul. Markuša treba upraviť mreže na
odvod dažďovej vody a na Hurbanovej
ul. dať po rozkopávkach do pôvodného
stavu chodník. Na rohu Ul. Salvovej,
smerom od Hlavného námestia, požaduje výbor namontovať verejné osvetlenie,
lebo svetlá na budove poisťovni nesvietia. Obyvatelia Chrenoviska sa boja
voľne pobehujúcich psov, preto žiadajú
Mestskú políciu, aby kontrolovala, či
tieto psy majú čipy, alebo len tak voľne
pobehujú.
amb

Poďakovanie
v Rimavskej Sobote obvinil 21-ročného
Vyšetrovateľ
muža z Rimavskej Soboty zo zločinu sexuálneho

zneužívania, ako aj zločinu sexuálneho zneužívania v
štádiu pokusu a zo zločinu obmedzovania osobnej slobody.
Informovala o tom hovorkyňa Krajského riaditeľstva Policajného zboru v Banskej Bystrici Mária Faltániová. „Obvinený oslovoval maloleté dievčatá pod rôznymi zámienkami - že pozná rodičov, že jeho dcéra stratila psa alebo im
ponúkal cukríky. Robil to s úmyslom sexuálneho uspokojenia, aj keď vedel, že ešte nemajú 15 rokov. Počas apríla
takto oslovil dve dievčatá vo veku 8 a 10 rokov, kedy v jednom prípade došlo k sexuálnemu zneužívaniu a v druhom
prípade išlo o pokus sexuálneho zneužívania,“ uviedla
Faltániová s tým, že ďalšie 11-ročné dievča obmedzoval
na osobnej slobode vo výťahu a v chodbe bytového domu.
„Po prijatí oznámení od rodičov poškodených detí začala
polícia po páchateľovi intenzívne pátrať. Na základe popisu páchateľa, jeho oblečenia a výpovedí poškodených, operatívnou činnosťou vo štvrtok 12. apríla v dopoludňajších
hodinách podozrivého zadržali. Po vykonaní procesných
úkonov a vznesení obvinenia z uvedených zločinov ho
vyšetrovateľ umiestnil do policajnej cely a spracoval podnet na návrh na jeho vzatie do väzby,“ uzavrela Faltániová. Za tieto zločiny spáchané na chránených osobách hrozí
trest odňatia slobody na 3 až 10 rokov.
V súvislosti s týmto prípadom polícia upozorňuje rodičov,
aby deťom neustále zdôrazňovali, aby nedôverovali
cudzím ľudom, ani sa s nimi nerozprávali. Deťom je potrebné vysvetliť, kto je pre nich cudzím človekom a upozorniť ich, aby si od cudzích ľudí nebrali žiadne sladkosti,
darčeky, nesadali si k nim do auta a nedali sa zlákať na
žiadne pekné slová. Dieťaťu treba vždy vopred oznámiť,
kto pre neho príde do školy, školského klubu, prípadne na
krúžok.
amb, foto: Polícia SR

Hoci oneskorene, ale o to srdečnejšie patrí mladému profesionálnemu požiarnikovi
J. Svoreňovi a jeho kolegovi, ktorí večer 17. marca zasahovali v bytovom dome bez
výťahu na Rožňvskej ul., kde nezodpovedný človek vhodil do bytu na prízemí cez
okno granát, čím ohrozil bezpečnosť obyvateľov. Tí museli byť následne evakuovaní.
Bol medzi nimi aj môj 97-ročný ocko Ján K., ktorému už tak neslúžia nohy ani oči. No
vďaka empatickému prístupu a pomoci menovaných to ocko zvládol. Keďže bolo dosť
chladno a nevedelo sa, ako dlho bude zásah trvať, ocka dokonca umiestnili do svojho
požiarneho auta. Ďakujem za neho aj za seba. Želám chlapcom, nech sa im v práci darí
a nech nemusia zasahovať na akciách spôsobených hlúposťou nezodpovedných ľudí.
V.S.

Ľudia sa sťažovali
na brechot psa i obťažovanie
cigaretovým dymom

roku 2017 bolo doručených na útvar
V hlavného
kontrolóra celkom 32 podaní, z ktorých bolo najviac sťažností.

Z celkového počtu 14 sťažností bolo
11 postúpených na ich vybavenie. 12
sťažností bolo vybavených prešetrením a
2 boli odložené. Obyvatelia sa sťažovali na nečinnosť alebo nesprávnu činnosť
orgánov verejnej správy, nečinnosť, resp.
prieťahy v správnom konaní alebo na zlý
technický stav hojdacieho mostu pre chodcov cez rieku Rimava na Ul. Dobšinského.
Zaznamenaná bola aj sťažnosť na suseda
za obťažovanie cigaretovým dymom, na
brechot psa, na nesprávne vyspádovanú
striešku tesne nad stenou sťažovateľa či
na odvod dažďovej vody. Útvar hlavného
kontrolóra vybavil aj 14 iných podaní,
ktoré mali charakter podnetov, oznámení,
návrhov, žiadostí a iných druhov po-

daní. Tieto podnety sa týkali napríklad
sprístupnenia informácií podľa zákona
o slobodnom prístupe k informáciám,
užívania tenisových kurtov vo výpožičke
či odpredaja drevenej hmoty. Hlavný kontrolór sa zaoberal aj žiadosťou o preverenie
technického stavu budovy alebo žiadosťou
o zjednanie nápravy ohľadne podnikania v
tesnej blízkosti bytového domu. Riešené
boli aj štyri petície občanov mesta. Petícia proti predaju budovy materskej školy
aj s priľahlým pozemkom na Daxnerovej
ul. bola po prešetrení vzatá späť. Petícia
za zachovanie zelene na pozemkoch pri
bytovke na Rožňavskej ulici, ako aj petícia za premiestnenie ihriska z areálu školy
do iných priestorov boli vyriešené. Petícia
proti zámeru zriadiť psí útulok v mestskej
časti Včelinec bola prerokovaná na verejnom hovore tejto mestskej časti.
amb

www.rimavskasobota.sk
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Úspech na Celoslovenská zbierka Slovenského Červeného kríža
d 23. apríla do špeciálnymi potrebami, poskytujú rôzne sociálne služby
O6. mája 2018 v teréne. Neváhajú poskytnúť pomoc v prípade nehôd
biologickej
budú v uliciach či katastrof. Pátrajú po osudoch rodinných príslušníkov,
s l o v e n s k ý c h šíria myšlienky medzinárodného humanitárneho práva.
olympiáde miest a obcí červenokrižiaci s pokladničkami.
Ob- Slovenský Červený kríž disponuje takmer 6-tisíc dobroraciame sa na širokú verejnosť s prosbou o podporu
našej už takmer storočnej práce v prospech človeka.

Slovenský Červený kríž oslávi na budúci rok storočnicu
Československého Červeného kríža. Od svojich začiatkov sa venujeme širokému spektru činností, ktoré zmierňujú utrpenie človeka.
Červenokrižiaci učia malých i veľkých zachraňovať ľudské životy poskytnutím prvej pomoci, zdôrazňujú dôležitosť bezpríspevkového darcovstva krvi, oceňujú mnohonásobných darcov krvi a neúnavne oslovujú nových
darcov. Pracujú s deťmi a mládežou, v sociálnych zariadeniach sa starajú o seniorov, matky s deťmi, o deti so

O

d októbra 2017 si Miroslav
Szepessy, žiak 8. ročníka
Evanjelickej základnej školy
Zlatice Oravcovej v Rimavskej
Sobote, pod vedením svojej
učiteľky biológie Mgr. Beáty
Fülöpovej pripravoval materiály
na vypracovanie projektu s názvom NÁVRH NA CHRÁNENÉ STROMY. Popri spracovávaní svojich meraní, výpočtoch
a spolupráci s Ing. Martinou Péliovou so Správy CHKO Cerová
vrchovina v Rimavskej Sobote a
Ing. Jánom Bozóom z oddelenia
stavebného poriadku, životného
prostredia a dopravy na Mestskom úrade v Rim. Sobote, intenzívne pracoval aj na posteri,
kde musel dostať všetko dôležité, na čom vo svojom projekte
pracoval.
Tvrdá práca, vedomosti, zháňanie a zhromažďovanie informácií, stretnutia s novými ľuďmi,
počítanie a napokon finálny výsledok. Tak možno charakterizovať cestu, ktorú prešiel až do
celoslovenského kola Biologickej olympiády, ktoré sa konalo v
dňoch 18.-20. apríla v Bratislave. Už 52. krát ho organizovala
IUVENTA - Slovenský inštitút
mládeže, priamo riadený Ministerstvom školstva, vedy, výskumu a športu SR. Predmetom
jej činnosti je práca s mládežou
mimo školy a rodiny a mládežnícka politika na Slovensku aj
mimo neho.
V silnej celoslovenskej konkurencii žiakov 8. a 9. ročníkov sa
so svojím projektom v kategórii
C projektová časť umiestnil na
skvelom 5. mieste.
Svojou účasťou a umiestnením
skvele reprezentoval nielen
seba, školu, ale aj svoje rodné
mesto Rimavskú Sobotu.
Mgr. Beáta Fülöpová,
pripravujúca učiteľka biológie

voľníkmi, ktorí neoceniteľne podporujú prácu jeho profesionálov. Prostredníctvom SČK venovali v minulom
roku desiatky tisíc hodín svojho voľného času pomoci
iným. Keď ich v týchto dňoch stretnete v uliciach vášho mesta, neobíďte ich, venujte im úsmev a symbolický
príspevok. Aj vďaka nemu budú môcť červenokrižiaci
naďalej pomáhať. Aj málo je veľa. Ďakujeme.
Cieľom tohtoročnej zbierky je vyzbierať finančnú podporu na ďalší rozvoj širokospektrálnej činnosti vo všetkých regiónoch Slovenska.
Konanie verejnej zbierky povolilo Ministerstvo vnútra
SR a zbierka je zapísaná v registri zbierok.
SČK

Deň tanca 2018
24. apríla sa dievčatá z tanečného klubu Lacrayons, ktorý pôsobí v CVČ Relax, zúčastnili v MsKC v Žiari nad
Hronom krajskej tanečnej súťaže „Deň tanca 2018“.
Podujatie malo za cieľ zdokumentovať, evidovať a zvyšovať kvalitatívne, aj kvantitatívne úroveň amatérskeho
tanečného žánru. Cieľom bolo tiež motivovať tanečné
krúžky, súbory, kolektívy a sólistov k tvorivej práci,
ako prostriedku voľno-časových aktivít detí a mládeže,
motivovať choreografov k tvorivej a kolektívnej práci. Toto podujatie bolo jedinou postupovou súťažou na
Slovensku, ktorá umožňuje neregistrovaným tanečným
krúžkom účasť v súťaži a tým aj k ich stabilnejšej a kvalitnejšej práci.
Pod vedením vedúcej ZÚ LACRAYONS Eriky Litavskej
všetci tanečníci poctivo trénovali a dosiahli veľmi pekné
úspechy. Domov si doniesli ocenenia vo forme diplomov
a pocit víťazstva, ktorý je nedoceniteľný. Prezentovali
sa v niekoľkých choreografiách a tanečných žánroch ako

hip-hop, open choreografie či scénický tanec. Dievčatá
i chlapec zabojovali a aj napriek silnej konkurencii získali krásne umiestnenia a postup na celoslovenské kolo
tejto súťaže. Gratulujeme vedúcej súboru, ako aj členom
k ich úspechu a držíme im palce v ich ďalšom pôsobení
a reprezentácii.
Choreografia Let´s move – II. kategória – hip-hop :
Bronzové pásmo
Choreografia Everything or nothing – II. kategória –
open choreografia – Bronzové pásmo
Choreografia Woman power – III. kategória – hip-hop :
Bronzové pásmo
Choreografia Instinct – III.kategória – open choreografia
: Strieborné pásmo
Choreografia Helium – V.kategória – scénický tanec :
Zlaté pásmo
Mgr. Marianna Moravčíková, CVČ Relax

Inzercia:
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Básnické okienko...

Lekár

Stojí tu ako anjel strážny,
pripravený vždy pomáhať.
Vie sa usmiať a vie byť vážny.
Je niečo, ako dobrá mať.
On dáva iný rozmer veciam.
Je poistkou do nebezpečia.
Ak musím vstúpiť do jeho dverí,
istí ma pocit plný dôvery.

Marta Brisudová Siváková

Pozvánka:

sa takým súčasným trendom, že takmer na
Stáva
každý deň v roku sa viaže udalosť, ktorú si v

daný dátum pripomíname. 22. apríla je Deň Zeme.
Deň Zeme si pripomíname aj preto, aby sme si raz
do roka (ak už nie častejšie) pripomenuli svoju závislosť na cenných daroch, ktoré sú nám prostredníctvom Zeme poskytované. Je potrebné si uvedomiť, že zdroje Zeme nie sú nevyčerpateľné a preto
sa treba venovať otázkam životného prostredia a
celosvetovým úsilím chrániť poklady pre budúce
generácie tak, aby bol každý deň pre ľudstvo Dňom
Zeme. Výchovou k ochrane životného prostredia
musíme začať už od detí a preto CVČ Relax každoročne ku Dňu Zeme organizuje rôzne aktivity. Aj
tohto roku 20. apríla pripravilo CVČ Relax pre deti
základných škôl nášho mesta dopoludnie výchovno-vzdelávacích aktivít zameraných na ochranu a
tvorbu životného prostredia. Podujatie splnilo svoj

Konfereska
Mestské kultúrne stredisko Vás srdečne pozýva na regionálnu multižánrovú konferenciu,
ktorá inšpiruje, motivuje a vyzýva mladých
ľudí k zamysleniu sa. Nad sebou, svojimi cieľmi, záujmami a hodnotami, nad priestorom, v
ktorom žijú, ale aj nad aktuálnymi spoločenskými problémami. KONFERESKA sa uskutoční vo štvrtok, 24. mája 2018 od 9:00 hod.,
v divadelnej sále Domu kultúry. Vstup voľný.
V troch blokoch sa predstaví 10 inšpiratívnych
osobností z regiónu Gemer-Malohont: Filip
Miháľ- programátor, študent LEAF Academy
v Bratislave, Laura Kovácsová - environmentálna aktivistka, študentka MU v Brne,
Samuel Zubo - organizátor protikorupčných
pochodov v Prahe, Marek Cirbus - športovec, pravidelný účastník Spartan Race, Štefan
Szabó - hudobník, spoludramaturg projektu
RUINY, Henrieta Kurčíková - výtvarníčka,
doktorandka na VŠVU v Bratislave, Juraj
Kováč - zakladateľ projektu Rozbehni sa, Peter Uhrin - učiteľ, Zlatý Amos 2017, Adam
Pavella - zakladateľ spoločnosti TOYBOX
Marketing, Zuzana Mikulcová - hudobníčka,
zakladateľka organizácie Rimavská kaviareň.
Mestské kultúrne stredisko v Rim. Sobote

cieľ. Účastníci podujatia sa dozvedeli o ochrane
životného prostredia a o zodpovednom prístupe
k nemu, aby sme jedli zdravé potraviny, dýchali
čistý vzduch, pili čistú vodu. Odchádzali s tým,
že je potrebné si uvedomiť, že zdroje Zeme nie sú
nevyčerpateľné a preto sa treba venovať otázkam
životného prostredia a prostredníctvom celosvetového úsilia chrániť poklady pre budúce generácie
tak, aby bol každý deň pre ľudstvo Dňom Zeme.
Podujatie podporili a spolupracovali s nami: Mesto
Rimavská Sobota – Ing. Eva Muráriková, Eviana,
n. o. Košice – Ing. Paulína Urdová, Gemersko-malohontské múzeum – Mgr. Monika Gálffyová,
Hvezdáreň Rimavská Sobota – RNDr. Daniela a
Pavel Rapavý, Správa CHKO Cerová vrchovina
Rimavská Sobota a Brantner Gemer s. r. o Rimavská Sobota.
CVČ Relax v Rim. Sobote

Art Matehorn, VyP Gallery a Mestské kultúrne stredisko v Rim. Sobote Vás pozýva
na vernisáž výstavy Stretnutia II, ktorá sa
uskutoční 4. mája o 17:30 hod. v Galérii
Ganevia v tunajšom dome kultúry.
Výstava potrvá do 25. mája.

Monografia o baníctve
Predmetom mesiaca máj je monografia baníctva Gemera-Malohontu z
roku 1907 venujúca sa dejinám a súčasnosti baníctva v regióne. Vystavená
bude v priestoroch Gemersko-malohontského múzea (GMM) v Rimavskej Sobote od 2. do 31. mája.
Monografia baníctva zákonne spojených žúp Gemer a Malohont vyšla ako
1. časť Monografie baníctva a hutníctva žúp Gemer a Borsod. Župa Borsod
sa nachádzala na území dnešného Maďarska (oblasť miest Miskolc, Ózd a
Kazinczbarcika), na severe susedila so župou Gemer. Knihu vydal Oblastný
výbor Borsod-Gemer Štátneho maďarského baníckeho a hutníckeho spolku.
Z poverenia vydavateľa monografiu zostavil banský inžinier Gusztáv Eisele,
tajomník vydavateľa. Kniha bola vytlačená v Banskej Štiavnici v roku 1907. Písaná je v maďarskom
jazyku.
Monografia sa venuje dejinám a súčasnosti baníctva v regióne Gemer-Malohont, taktiež baníctvu vo
vzťahu k zemepisu, vodohospodárstvu, mineralógii, doprave, ďalej baníckemu inžinierstvu a právu.
Text monografie je priebežne doplnený 74 čierno-bielymi fotografiami. Prílohou knihy je osobitne
vytlačený a zviazaný súbor 48 technických banských výkresov.
Monografia je venovaná in memoriam grófovi Jurajovi Andrášimu (Andrássy György 1797 - 1872) z
Krásnej Hôrky. Venovanie i podobizeň grófa sú umiestnené na protititulných listoch.
Juraj Andráši mal veľkú zásluhu na rozvoji baníctva a hutníctva v Gemeri. Bol 46 rokov záslužným
predsedom spišsko-gemerských banských mešťanostov. Vybudoval významnú železiareň v Drnave
a bol iniciátorom výstavby železníc v Gemeri-Malohonte (dve vetvy regionálnych železníc: Bánréve
– Plešivec – Rožňava – Dobšiná a trať Jesenské – Tisovec boli vybudované až po jeho smrti, v roku
1874). V rokoch 1838 - 1842 bol županom Gemersko-malohontskej župy. Bol tiež významným podporovateľom vedy a umenia. Podporil založenie Maďarského národného múzea v Budapešti a v roku
1825 podporil sumou 10 000 zlatých založenie Uhorskej akadémie vied v Budapešti. Bol jej členom
a jedným z predsedov. Je zobrazený i na reliéfe sochára Barnabása Hollóa „Založenie Uhorskej akadémie vied 3. novembra 1825“, ktorý je vystavený v priestoroch múzea.
Mgr. Iveta Krnáčová, knihovníčka GMM

www.rimavskasobota.sk

6
Program GMOS:
4.-5. mája DNI MESTA – kultúrno–spoločenské podujatie spojené
s prezentáciou súborov a kolektívov
ZUČ, MsKS a MsÚ Rim. Sobota, od
9:00 hod.
9. mája MAMIČKE Z LÁSKY –
tvorivé dielne ku dňu matiek, ZŠ P.
Dobšinského, Rim. Sobota, od 8:00
hod.
10. mája KRÁSNA SLOVENSKÁ
REČ – regionálna súťaž v rétorike,
MsKS Revúca, od 8:30 hod..
15. mája ENKAUSTIKA – MAĽOVANIE VOSKOM – tvorivá
dielňa pre deti, GMOS v Rim. Sobote, o 16:00 hod.
17. mája DETSKÝ FOLKLÓRNY FESTIVAL – XXV. ročník
regionálnej prehliadky folklórnych
súborov maďarskej národnosti, kultúrny dom Jesenské, o 9:00 hod.
22. mája SERVÍTKOVANIE –
tvorivá dielňa – zdobenie šperkovníc servítkovou technikou, GMOS v
Rim. Sobote, o 16:00 hod.
24. mája DEŇ ŠTÚROVSKEJ
POÉZIE – XVII. ročník regionálnej súťaže v umeleckom prednese
pre ZŠ a SŠ, kultúrny dom vo Vyšnom Skálniku, od 9:30 hod.
25. mája MAJÁLES – tvorivá dielňa v rámci podujatia, ZŠ P. Dobšinského, Rim. Sobota, od 16:00 hod.
do 30. mája – ĽUDIA PLANINY –
autorská výstava Rastislava Ekkerta,
MsKS Revúca, denne od 8:00 hod.
Máj 2018 ČAROVNÁ STUDNIČKA – vzdelávacie aktivity v oblasti
tradičnej ľudovej kultúry, región
Gemer-Malohont
Máj 2018 ROZTRATENÉ ZRNKÁ – realizácia terénneho výskumu
v oblasti tradičnej ľudovej kultúry,
Klenovec, Kráľ
Máj 2018 40. ROČNÍK GMFS
- KLENOVSKÁ RONTOUKA –
prípravný výbor, programová rada,
Klenovec, GMOS Rim. Sobota
Máj 2018 PRE MOJU MAMIČKU – tvorivé dielne ku Dňu matiek,
základné školy v regióne

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. júna
Kremíkové nebo - výstava predstavuje verejnosti historickú výpočtovú techniku zo zbierok spoločnosti
RSNET s.r.o
spracoval: amb

Komunitná aktivita sa vydarila

deň Rómov sme
Medzinárodný
oslávili 16. apríla v priestoroch

Súkromného hudobného a dramatického konzervatória v Rimavskej
Sobote.
Naše komunitné centrá v Dražiciach
a vo Vrbovciach, ktoré zastrešuje
Šanca pre Dražice OZ a Súkromné
hudobné a dramatické konzervatórium v Rimavskej Sobote spoločne
zorganizovali kultúrny program,
ktorý oslovil všetkých účastníkov
podujatia.
Obsahom našej aktivity bola oslava
Medzinárodného dňa Rómov. Počas
tejto aktivity vystúpili s pripraveným programom deti s KC Dražice
, KC Vrbovce a žiaci Súkromného
hudobného a dramatického konzervatória v Rimavskej Sobote. Na
úvod sme mohli vidieť moderné
tance, ktoré nám predviedli deti z
komunitných centier. Ďalej sme
sa pohrúžili do hovoreného slova,
poézie, dramatického vystúpenia,
spevu a hudby nádejných mladých
rómskych študentov konzervatória. Právom sme mohli byť hrdý na

ich výkony a sú príkladom toho, že
rómska kultúra a hudba je nám stále
blízka. Nášho podujatia sa zúčastnili hostia Úradu splnomocnenca vlády SR pre rómske komunity (kancelária Rimavská Sobota),koordinátor
IA MPSVR SR a ďalší hostia. Celé
toto miesto ožilo jedinečnou atmosférou. Po ukončení programu si
návštevníci mohli vychutnať tra-

Štartuje 3. ročník
Kvízmajstra

dičné špeciality z rómskej kuchyne – (gója), studené misy, zákusky
a množstvo ďalších dobrôt, ktoré
pre hostí pripravili pracovníčky a
dobrovoľníci komunitného centra.
Podujatie sa účastníkom veľmi páčilo a už teraz sa tešíme na ďalšie
pokračovanie , ktoré pripravujeme.
Komunitné centrum Dražice

Pálenica Borisa Filana
a jeho syna Olivera

M

estské kultúrne
stredisko
pre Vás pripravuje
3. ročník úspešnej
zábavno-vedomostnej súťaže
Kvízmajster!
Si stredoškolák a
zaujímaš sa o kultúru? Baví Ťa hudba,
film, divadlo, či literatúra? Chceš sa
zabaviť, niečo nové
dozvedieť a vyhrať
zaujímavé
ceny?
Tak presvedč svojich spolužiakov a
prihláste sa do najlepšej interaktívnej
kvízšou v regióne! Vyplňte prihlášku (WORD / PDF) a do
31. mája 2018 nám ju zašlite na adresu: Mestské kultúrne
stredisko Rimavská Sobota, Námestie Š.M. Daxnera 1723,
979 01 Rimavská Sobota alebo e-mailom na: kvizmajster@
tvrimava.sk. Kvízmajster je zábavno-vedomostná súťaž pre
stredné školy pôsobiace v regióne Gemer-Malohont. Súťaž
sa tematicky zameriava na oblasť slovenskej, miestnej a
regionálnej kultúry (hudba, film, divadlo, literatúra, výtvarné umenie). Jej primárnym cieľom je prispieť k zvyšovaniu kultúrnej gramotnosti stredoškolskej mládeže. Cieľom
projektu je prostredníctvom interaktívnych moderovaných
kvízov projektovaných na plátno, doplnených o množstvo
praktických zábavno-vedomostných úloh, hravou formou
priblížiť žiakom stredných škôl významné diela a osobnosti kultúrneho života na Slovensku a v regióne, zorientovať
ich v kultúrnom dianí dneška i minulosti a motivovať ich k
hlbšiemu záujmu o slovenskú, miestnu a regionálnu kultúru.
Kombinuje pritom prvky známych televíznych šou, akými
sú Milionár, Duel, Čo ja viem, Dobre vedieť!, či Milujem
Slovensko.
Mestské kultúrne stredisko v Rim. Sobote

je dôležitejšia ako úspech. Boris Filan priVzájomnosť
chádza 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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Hra Hlúpy Kubo

U

krajinské divadlo mydlových bublín, tvoriví dielne i hudobný koncert. Aj toto ponúkli kultúrne podujatia počas uplynulých dní.
14. apríla lietali po Dome kultúry bublinky od výmyslu sveta – malé, veľké,
okrúhle, dúhové, praskajúce. Do Rimavskej Soboty totiž zavítalo z ukrajinskej Odesy Prvé divadlo mydlových bublín. Malým i veľkým zahralo bublinkovú šou Dobrodružstvá Mydlinky a Bublíka v Bublilande. Je to jedno z
najzábavnejších a najnezvyčajneších detských predstavení, kde hlavní hrdinovia sú mydlové bubliny.
V Mestskej galérii v Rim. Sobote sa v sobotu 14. apríla opäť tvorilo. Počas
Tvorivej soboty s Petrou deti preskúmali obrazy Patrície Koyšovej, ktorá
tam v tom čase vystavovala svoje diela. Deti si tiež vyskúšali prácu so škvrnou, pracovali s gestom a vytvárali si kruhové kompozície. Zoznámili sa
tiež s farbami a po sobotňajšom stretnutí tak už dokázali rozoznávať rôzne
výtvarné techniky.

Koncert džezového tria

Tvorivá sobota v galérií

Divadlo Havran, ktoré pracuje pri tunajšej základnej umeleckej škole, odohralo 14. a 15. apríla v budove novej ZUŠ-ky veselú ľudovú rozprávku Hlúpy Kubo na motívy rozprávok Antona Anderleho. V hre účinkovali Roman
Čarnoký, Matthias Kasar, Marianna Tomková, Katarína Smaczná, Petra
Pálkovácsová, Gabriel Kertész, Júlia Dobrocká, Aurel Cerovský, Gabriela
Stančíková a Pavel Ďurás. Réžie a scénografie sa zhostil Marian Lacko,
úpravy a dramaturgie Dana Turanská, kostýmy navrhla a vyrobila Marianna
Tomková.
Milovníkov kvalitnej hudby prilákali 24. apríla do Domu kultúry v Rim.
Sobote tóny džezovej hudby. Na džezovo ladenom koncerte Jazzové trio a
ich Improvizácie vystúpili saxofonistka Michaela Turcerová , bubeník Petr
Maceček a Rimavskosoboťan, gitarista Štefan Szabó.
amb, foto: gecse

GZ-27/18

Divadlo mydlových bublín

www.rimavskasobota.sk
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RIADKOVÁ INZERCIA:
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Športová 1, 979 01
Rimavská Sobota vyhlasuje obchodnú verejnú súťaž na prenájom
nebytových priestorov v budove Junior komplex, ul. Železničná
č. 703 v Rimavskej Sobote (aj jednotlivo):
3. poschodie s výmerou 570,91m2 a 2 garáže s výmerou 24m2.
Podmienky sú uvedené na úradnej tabuli v SOŠ obchodu a služieb,
Športová 1, 979 01 Rimavská Sobota.
Bližšie informácie: www.sosos.sk.			
GZ-31/18
•
3. - 6.
máj
17:30

Avengers: Nekonečná vojna

6. máj
20:15

Gaugin

3. - 4.
máj
20:15

Tiché miesto

11. - 13.
máj
19:00

Neznámy vojak

5. máj
20:15

Odnikiaľ

14. máj
19:00

Válek

156 min., MP od 12r., titulky, 5€
Akčný/Sci-fi/Fantasy
USA
90 min., MN, titulky, vstup: 5€
Dráma/Horor/Thriller
USA

106 min., MN, titulky, vstup: 4€
filmový klub Dráma/Krimi
Nemecko

102 min., MN, titulky, vstup: 5€
Biografický
Francúzko
135 min., MP od 12r., titulky, 5€
Vojnový/Dráma
Fínsko
131 min., MP od 12r., titulky, 4€
USA

filmový klub Akčný/Sci-fi/Fantasy

Spomíname...
s láskou na našich milovaných
rodičov

Juraja a Gizelu
Belicovú
Dňa 10.4.2018 uplynulo 10 rokov od úmrtia otecka a 3.5.2018
uplynie 1 rok od úmrtia mamičky.
Kto ste ich poznali, venujte im s nami tichú spomienku
GZ-32/18

Dcéry, zať a vnučky s rodinami

Rozlúčka!
Vo veku 79 rokov, po dlhej a ťažkej chorobe
nás 11.4.2018 navždy opustil manžel, otec,
svokor a starý otec

Jozef Kováč

Ďakujeme všetkým, ktorí sa zúčastnili dňa
16.4.2018 o 14:00 hod. v Dome smútku
v Rimavskej Sobote na jeho rozlúčke.
Svojou účasťou a kvetinami zmiernili náš veľký žiaľ.
ĎAKUJEME!
Ďakujeme za dôstojnú rozlúčku pracovníkovi Domu smútku.
GZ-33/18

Smútiaca rodina
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 Rim. Sobote.

• Hľadám prenájom v Rimavskej Sobote. Som dôchodca, nefajčiar,

abstinent. Tel.: 0940 872 263				

GZ-35/18

Zubný lekár a lekárne

5. a 6. mája od 8:00 do 12:00 hod.
MUDr. Eva Sklenková, Ul. Clementisa 13, Rim. Sobota, tel.: 0908 902 065
8. mája od 8:00 hod. do 12:00 hod.
MUDr. Štovčík, Športová 3, Rimavská Sobota, tel.: 56 27 353
12. a 13. mája od 8:00 hod. do 12:00 hod.
MUDr. Judita Illéšová, ul. Mieru 246, Jesenské, tel.: 56 98 537
8. mája – Lekáreň Kamilka P. Hostinského 1883, 97901 Rimavská Sobota

Mesto Rimavská Sobota
vyhlasuje obchodnú verejnú súťaž (OVS) podľa § 281 a nasl.
Obchodného zákonníka a vyzýva k podaniu návrhov na uzatvorenie
kúpnej zmluvy na:
1. Odpredaj budovy ZŠ M. Tompu – Auxtov dom s. č. 748 na Ul. Šrobárovej,
na parc. č. KN C 866 – zast. plochy a nádvoria o výmere 875 m² a priľahlého
pozemku - parc. č. KN C 865 – záhrada o výmere 434 m², na LV 2959, kat.
úz. Rimavská Sobota. Všeobecná hodnota nehnuteľností: 115 000,- €. V čase
zverejnenia OVS je záujemca povinný uhradiť zábezpeku vo výške 1 500,- €.
Žiadosti zasielať v zalepenej obálke s názvom:„Neotvárať- odpredaj budovy
ZŠ M. Tompu – Auxtov dom“.
2. Odpredaj budovy čerpacej stanice s. č. 4932 na Ul. Jabloňovej v Rimavskej Sobote, na parc. č. KN C 1110/470 – zast. plochy a nádvoria o
výmere 54 m2 spolu s pozemkom v minimálnej cene 7 400,- € a priľahlého pozemku časť parc. č. KN C 1110/4 – zast. plochy a nádvoria o výmere
372 m2 v minimálnej cene 15,- €/m2, na LV 2959, k. ú. Rimavská Sobota.
V čase zverejnenia OVS je záujemca povinný uhradiť zábezpeku vo výške 1
000,- €. Žiadosti zasielať v zalepenej obálke s názvom: „Neotvárať – odpredaj
ČS – Šibeničný vrch“.
3. Odpredaj pozemkov parc. č. KN C 3941/73, 3941/72, 3941/2, 3941/8 a
3941/74 za účelom výstavby zariadení, určených na podnikateľské účely, v lokalite RO Zelená voda Kurinec v min. cene 25,- €/m2. V čase zverejnenia OVS je záujemca povinný uhradiť zábezpeku vo výške 1 500,- €.
Prihlášky zasielať v zalepenej obálke s názvom: „Neotvárať – odpredaj pozemkov na podnikateľské účely Kurinec“
4. Prenájom nehnuteľného majetku mesta – budovy bývalej MŠ na Nižnej
Pokoradzi s. č. 24, na parc. č. KN C 83/2 – zast. plochy a nádvoria o výmere
275 m², spolu s priľahlými pozemkami parc. č. KN C 84 – záhrady o výmere
310 m², parc. č. KN C 83/1 – zast. plochy a nádvoria o výmere 1 053 m² a
parc. č. KN C 82 – záhrady o výmere 1 172 m² na Nižnej Pokoradzi. Výška
nájmu v zmysle VZN mesta Rimavská Sobota č. 72/2004 (obchod 14,93 €/m2/
rok, skladovanie 11,61 €/m2/rok, výrobná činnosť 9,95 €/m2/rok, kancelárie na
podnikanie 13,27 €/m2/rok, služby ostatné – 6,63 €/m2/rok). Minimálna výška
nájmu je stanovená v závislosti od druhu činnosti. Prihlášky zasielať v zalepenej obálke s názvom: „Neotvárať – nájom MŠ Nižná Pokoradz“.
Obchodné verejné súťaže začínajú dňom: 02.05.2018 a končia dňom
30.05.2018.
Informácie a podmienky obchodnej verejnej súťaže, na internetovej stránke
mesta www.rimavskasobota.sk, na úradnej tabuli mesta, resp. na MsÚ –
oddelenie majetkové - tel. čísla: 047/56 04 626, 047/56 04 633, 0903 284 353
(prihlášky do súťaže, podmienky OVS na webovej stránke mesta, resp. na MsÚ
– oddelenie majetkové).

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
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
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Úspešný víkend
pre chanbaristov
22.apríla sa v Trenčíne konalo prvé kolo chanbara ligy (SACHAN).
Na tatami nastúpilo vyše 60 chanbaristov z celého Slovenska a Českej republiky, spolu z desiatich klubov.

- 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.
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:
1. ul. Malohontská
2. ul. Daxnerova
Výmera prenajatých priestorov:
1. Celková plocha: 33,77 m2 (hlavný podnikateľský priestor - miestnosť o výmere
25,08 m2, spoločné a sociálne priestory 8,69 rn2) - I. poschodie v budove Domu
služieb na Ul. Malohontskej v Rimavskej Sobote.
2. 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.
3. 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.
4. 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.
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 2.5.2018 a končí dňom 16.5.2018. 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 nebytového priestoru v nájme MsBS., s.r.o., Rimavská Sobota:
ul. Francisciho 4-8 – prízemie, vchod č. 4 bytového domu.
Výmera prenajatých priestorov:
1. Celková plocha: 24,03 m2 (hlavný podnikateľský priestor - miestnosť
o výmere 18,37 m2, spoločné a sociálne priestory 5,66 m2) Výška nájmu v zmysle VZN mesta Rimavská Sobota č.72/2004
Obchodná verejná súťaž začína dňom 2.5.2018 a končí dňom 16.5.2018.
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

Za Falcon nastúpilo 6 chanbaristov. Boli otvorené nasledovné kategórie: 4-5 r., 6-9 r., 10-13 r, juniorská a seniorská kategória mužov a žien.
Súťažilo sa v disciplínach: krátky meč, krátky meč-štít, dlhý meč, dlhý
meč obojruč, dlhý a krátky meč a v kihondose (súborné cvičenia). Deti
si mohli vybrať maximálne tri a dospelí štyri disciplín.
Napriek chorobám a zraneniam, kvôli ktorým nastúpilo len 6 chanbaristov, si Rimavskosoboťania viedli veľmi dobre. Spolu vybojovali 11
medailí a jedno druhé miesto v „Grandfinále“ v boji o absolútneho šampióna.
V kategórii 6-9 r. sa predstavilo 16 chanbaristov, kde spolu nastúpili aj
chlapci a dievčatá. Najviac sa darilo Lukášovi Černákovi, ktorý napriek
tomu, že to bola jeho prvá súťaž, vybojoval hneď tri medaily - dve strieborné a jenu bronzovú. Porazil aj oveľa skúsenejších súperov. Ako druhá
v tejto kategórii nastúpila Shanon Baňová, pre ktorú to bola taktiež prvá
súťaž. Väčšinou sa dostala do druhého kola a podala dobrý výkon. Na
medailu to ale nestačilo.
V kategórii 10-13 rokov (kadeti) spojili tiež chlapcov s dievčatami. Výborne si počínala Laura Dávidová, ktorá vybojovala dve zlaté (jednu vo
svojej obľúbenej disciplíne krátky meč-štít, v ktorej sa minulý rok stala
aj majsterkou Európy) a jednu striebornú medailu. Len 10 ročný Lukáš
Kurek vybojoval dve strieborné medaily a ukázal, že už teraz patrí k tým
najlepším vo svojej kategórii. Ako posledný nastúpil v tejto kategórii
10 ročný Michal György, ktorý sa dostal do druhého kola vo svojich
disciplínach, ale potom už podľahol skúsenejším chanbaristom. Za výkon si ale zaslúžili pochvalu.
Poslednou kategóriou bola kategória dospelých, v ktorej sa predstavilo
10 chanbaristov. Výborne si počínal Tibor Figei, ktorý získal dve zlaté a
jednu striebornú medailu. Víťazi jednotlivých disciplín nakoniec zabojovali o absolútneho víťaza, tzv. Grandšampióna, kde sa Tibor Figei dostal
až do finále, v ktorom ale tesne podľahol v pomere 2:1 reprezentantovi
z Českej republiky.
Z 10 klubov v datotsu, kumite, čiže bojových disciplínach, sa Falconisti
umiestnili na krásnom 2.mieste.
„S výkonom a výsledkami našich chanbaristov som veľmi spokojný.
Bolo nás len 6, no napriek tomu sme vybojovali 11 medailí, čo bolo
pri týchto podmienkach maximum. Je to len prvá súťaž, ktorá nám ale
ukázala, na čom musíme ešte popracovať. Ďalšou súťažou budú pre nás
otvorené majstrovstvá Česka, ktoré sa budú konať už v máji a potom
budeme pokračovať 2.kolom chanbara ligy, ktoré sa uskutoční v Rimavskej Sobote 2. júna. Poďakovanie patrí trénerom, rodičom a sponzorom
a nášmu mestu,“ uzavrel rimavskosobotský tréner Tibor Figei.
Zdroj: Tibor Figei, tréner
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Súťažili v cvikoch
Medzinárodné plavecké preteky
s vlastnou váhou
o Pohár Priateľstva 2018
dňoch 14 a 15. apríla sa v Mestskej krytej plavárni v Rimavskej Sobote
elocvičňa ZŠ Š. M. Daxnera na sídlisku Západ bola 14. apríla dejiskom
V uskutočnil
už 7.ročník medzinárodných plaveckých pretekov o Pohár priateľstva. Preteky otvoril viceprimátor Rimavskej Soboty Ing. Ladislav Rigó, ktorý Tsúťaže RoyallBarzz Challenge 2018. Súťaž bola zameraná na kalisteniv mene mesta privítal v Rimavskej Sobote všetkých športovcov, trénerov a aj
početné obecenstvo.
O popularite pretekov
doma aj v zahraničí svedčí
aj fakt, že napriek veľkej
konkurencii ďalších pretekov v tomto termíne sa
našich pretekov zúčastnilo
24 plaveckých klubov zo
Slovenska a zahraničia .
Okrem domácich klubov
u nás súťažili aj plavecké
kluby zo Srbska, Poľska a
Českej republiky. Celkove sa pretekov zúčastnilo
245 plavcov , ktorí počas
soboty a nedele absolvovali spolu 1376 skokov do vody.
Domáci plavecký klub a mesto Rimavská Sobota reprezentovalo celkovo 27 plavcov , ktorí sa aj v silnej konkurencii dokázali presadiť. Získali spolu 16 medailí,
keď sa nám už medailovo začínajú presadzovať aj najmenší plavci. V najmladšej
kategórii sa darilo Ele Valachovej , ktorá zo štyroch štartov vybojovala po jednej
zlatej, striebornej a bronzovej medaile. O ostatné medaily sa zaslúžili Sofia Klementová, ktorá si vyplávala 4 zlaté a dve strieborné medaily, Kristína Repková
jednu striebornú a tri bronzové, Linda Skruteková obsadila jedno tretie miesto a z
chlapcov si dve bronzové medaily vyplával Martin Tengler. Potešujúce sú zaplávané časy aj ostatných plavcoch, viacerí z nich si zlepšili svoje osobné rekordy.
Obsadenie a ranking pretekov je úzko zviazaný s organizáciou a zabezpečením
pretekov, a preto sa chceme poďakovať všetkým , ktorí boli nápomocní pri
zabezpečení pretekov, ktoré každým rokom získavajú na kvalite a robia dobrú reklamu klubu a mestu Rimavská Sobota. Poďakovanie patrí Technickým službám
mesta Rimavská Sobota, OD Tesco RS, Tauris a.s., Reumex s.r.o, Pekáreň Mive
– Miroslav Juhás , AGR s.ro Lenartovce, IK Catering, Slovenská sporiteľňa- pobočka RS, Odborový zväz Polície RS, Občianske združenie Slavica, MVDr, Tomáš ÉLI, Belotti s.r.o , Roller s.r.o, p.Štefan Černok, Best Automax s.r.o , rodičom našich plavcov a všetkým , ktorí nám pomáhali pri organizovaní pretekov.
Ing. Ladislav Klement,
Plavecký klub Rimavská Sobota

ku, čo je cvičenie vlastnou váhou. Ako nás informoval jeden z organizátorov
podujatia Norbert Sándor, išlo o nultý ročník súťaže. „Tohto roku sa tu zišlo
21 súťažiacich, ktorí prišli z celého Slovenska. Sily so prišli zmerať súťažiaci
z Bytče, Žiliny, Košíc, ale aj z nášho okresu - Hnúšte či Tisovca,“ uviedol Sándor. Na súťažiacich
dozerali profesionálni porotcovia – Pavel Oliva z
Prahy, Tomáš Baník z Nitry a Šimon Forrai z Košíc.
Súťažilo sa v niekoľkých
disciplínach, ktoré boli
rozdelené do cvikov s
vlastnou váhou na opakovania, na výdrž a na cviky
s pridanou váhou. Využívali sa kruhy, bradlá ale aj
hrazda či rebriny. Okrem samotného súťaženia bolo cieľom podujatia dostať
do povedomia kalisteniku. Organizátorom podujatia bola miestna komunita
RoyallBarzz Slovakia.
Výsledky RoyalBarzz Challenge 2018
BodyWeight King (disciplíny s vlastnou váhou): 1 miesto – Gabriel Major
(Košice), 2. miesto – Jozef Ulrich, 3. miesto – Šimon Kupec
Functional Beast (všetky disciplíny): 1 miesto – Roman Klandúch (Bytča),
2. miesto – Michal Kurcik, 3. miesto – Miroslav Hajdú
BodyWeight Skiller (disciplína cvikov na kruhoch): 1. miesto – Matej Jantoš (Košice), 2. miesto – Erik Lopušný 3. miesto – Matej Jaššák
Weighted Klasic do 82kg (disciplína s pridanou váhou – Muži ľahšia
váhová): 1 miesto – Dávid Kadlec (Žilina), 2. miesto – Erik Kršák (Hnúšťa)
Weighted Klasic nad 82kg (disciplína s pridanou váhou – Muži ťažšia
váhová): 1. miesto – Ján Tomčák (Sečovce), 2. miesto – Marek Petráš, 3.
miesto – Marcel Sirota
Weighted Klasic lightweight (disciplína s pridanou váhou – Ženy najľahšia váhová): 1 miesto – Romana Dianišková (Tisovec), 2. miesto – Karin
Krúžová, 3. miesto – Nina Hrončeková
amb

Historický úspech kolkárov
Lokomotíva druhý
o znovuotvorení zrekonštruovanej kolkárne pred dvomi rokmi si Kolkársky
klub Rimavská Sobota vytýčil tri hlavné ciele - založiť a niekoľko rokov za
najúspešnejší klub Slovenska P
sebou rozširovať mestskú kolkársku ligu v zmysle zásad masového športu, vyu-

Valnom zhromaždení Slovenského zápasníckeho zväzu, ktoré sa konalo v
Nakultúrnom
dome v Šamoríne, boli vyhlásení najúspešnejší zápasníci a kluby

za rok 2017. Veľkej pocty sa dočkala za vlaňajšie výsledky Lokomotíva Rimavská Sobota. V jednotlivcoch sa najúspešnejším juniorom a pretekárom do
23 rokov stal práve pretekár Lokomotívy Akhsarbek Gulajev, vicemajster sveta
a bronzový z majstrovstiev Európy. V kategórii seniorov vyhral zápasník z Košíc Borisa Makoeva, vicemajstra sveta a medzi dorastencami Zsuzsana Molnárová z Veľkého Medera. Vo vyhodnotení klubov obsadila Lokomotíva Rimavská Sobota fantastické 2.miesto spomedzi 34 klubov Slovenska. Zvíťazila
Dunajplavba Bratislava s 431 bodmi pred našou Lokomotívou, ktorá získala
403 bodov. Na 3.mieste skončil ZK Košice 1904 s 364 bodmi. Kluby získavajú
body za umiestnenie na majstrovstvách sveta a Európy, ligových súťažiach a
majstrovstvách Slovenska. ,,Som nesmierne hrdý na výsledky našich zápasníkov, ktoré dosahujú v skromných podmienkach a slabým finančným rozpočtom,“ uviedol tréner a podpredseda Lokomotívy Jozef Radnóti. „Niekedy však
srdce športovca dokáže viac ako všetko ostatné. Rok 2017 bol najúspešnejším
rokom v 44 ročnej histórii klubu. Naši zápasníci získali 14 titulov majstra Slovenska, 18 krát sa postavili na stupne víťazov a prevzali si strieborné medaily
za 2.miesto a 6 krát bronz za 3.miesto. Naša nová posila Akhsarbek Gulaev sa
stal vicemajstrom sveta a získal bronz na majstrovstvách Európy. Netreba však
zaspať na vavrínoch. Naďalej musíme tvrdo pracovať a udržať si minimálne
takéto postavenie v rámci Slovenska, čo však bude nesmierne ťažké. Chcem
poďakovať všetkým našim zápasníkom za tieto výsledky a za vynikajúce šírenie dobrého mena klubu a mesta,“ uviedol Radnóti. "Touto cestou by som chcel
vyzvať každého, kto by sa chcel stať členom tak úspešného športu v meste, že
je vítaný na tréningoch zápasenia v telocvični T-18 Pod Šibeničným vrchom v
pondelok, stredu a piatok od 16.00-18.00 hod,“ ukončil.
Zdroj: Jozef Radnóti, tréner a podpredseda Lokomotívy

žijúc špičkovú úroveň kolkárne v záujme pozitívnej reklamy usporiadať vrcholné
kolkárske podujatie, do dvoch rokov postúpiť s „A“ družstvom do najvyššej slovenskej súťaže.
Úlohy boli splnené. Mestská kolkárska liga bola založená v roku
2016 za účasti 6 družstiev, v roku
2017 rozšírená na 8 družstiev a je
predpoklad, že od nastávajúcej
jesene bude zapojených 10 družstiev a 60 rekreačných kolkárov.
V rámci propagácie Rim. Soboty a
samotného kolkárskeho športu boli
za uplynulé dva roky usporiadané
majstrovstvá kraja, majstrovstvá
Slovenska, medzinárodný priateľský zápas s talianskym Bolzánom
a oficiálny medzištátny zápas Slovensko - Maďarsko. Klub je pripravený v podobnom trende pokračovať. Pred dvomi týždňami „A“ družstvo vyhralo
dlhodobú súťaž 1. Kolkársku ligy skupinu východ a vybojovalo si účasť v najvyššej slovenskej súťaži – v celoštátnej Extralige. O tento veľký úspech sa zaslúžili: Milan Kojnok, Janka Turčanová, Miroslav Rábely, Róbert Šmatlík, Pavel
Paulečko, René Király, Ivan Vanek, Otakár Dudáš, Július Sendrei, Ladislav Topor
a Mária Toporová. Úlohy boli splnené a prekročené. Nová situácia si vyžiadala
nové postupy, predovšetkým v skvalitnení tréningového procesu, v komplexnosti
práce vedenia klubu, v práci s mládežou, v získavaní sponzorov a priaznivcov s
cieľom naďalej dvíhať športovú a spoločenskú úroveň tohto krásneho a úspešného športu.
-ar-

