Na margo
uplynulých dní
mája žila RiZačiatkom
mavská Sobota opäť v

Na snímke zľava: Ocenení Darina Zajacová, Daniela Rapavá a Tibor Pelle

Udelili Ceny mesta 2018

VDome kultúry v Rim. Sobote slávnostné zasad-

rámci osláv Dní mesta 4. mája sa uskutočnilo v

nutie Mestského zastupiteľstva, na ktorom samospráva ocenila osobnosti mesta. Udelila tri ceny
mesta, päť verejných uznaní a niekoľko ocenení
primátora. O tom, kto získa tohtoročnú cenu mesta
rozhodli poslanci v tajnom hlasovaní na aprílovom
zasadnutí MsZ. Cenu mesta 2018 si z rúk primátora mesta Jozefa Šimka prevzali Daniela Rapavá,
Darina Zajacová a Tibor Pelle. Daniela Rapavá
pracuje vo hvezdárni v Rim. Sobote. Okrem odbornej a popularizačnej práce vo hvezdárni je aj
iniciátorkou založenia astroparku pri hvezdárni, ktorý je pýchou nielen Rimavskej Soboty. Jej
koníčkom je fotografovanie, fotoaparát sa stal jej
tretím okom. V ostatných rokoch sa zameriava
na fyzikálnu fotografiu. Publikuje na prestížnych
stránkach s mimoriadne vysokou návštevnosťou
v domácich aj zahraničných periodikách. Svojou
fotografickou tvorbou reprezentuje nielen hvezdáreň, Rimavskú Sobotu, ale aj Slovensko. Darina
Zajacová je pedagogička na dôchodku, ktorá svoje
povolanie vnímala ako poslanie. Mimo učiteľskej
práci aktívne pôsobila v rôznych mestských organizáciách. Bola členkou v komisii pre telovýchovu

a školstvo v meste, dlhé roky robila tajomníčku v
mestskom výbore Červeného kríža a mnoho rokov
bola aktívna ako sprievodkyňa v cestovnej kancelárii ČEDOK. Najradšej však pracovala v Zbore
pre občianske záležitosti v našom meste. Tibor
Pelle po skončení Vysokej školy pracoval v cukrovare, neskôr v štátnej správe. Veľmi intenzívne
podporoval rimavskosobotský futbal ako futbalový rozhodca a aj ako poslanec mestského zastupiteľstva. Od roku 2010 je predsedom Katolíckeho
krúžku a hlavným redaktorom cirkevného časopisu Olajág. Dlhé roky aktívne pracoval ako poslanec a člen Mestskej rady. Je veľký lokálpatriot.
Nominovanými na tohtoročnú cenu boli aj Miroslav Bitala ml., Vladimír Repa, Štefan Faršang, Pavol Slíž, Elena Hroncová, František Tóth, Detský
domov na Cukrovarskej ul. v Rim. Sobote, Mária
Páková, Tatiana Koniarová, Nadežda Garajová,
Jaroslav Bagačka a Štefan Szőke. Slávnostného
zasadnutia mestského zastupiteľstva sa zúčastnili
aj zástupcovia partnerských miest z Maďarska a
Poľska. V kultúrnom programe vystúpil spevák
Maroš Bango.
amb, foto: gecse

Ocenenia pre ďalších občanov
Okrem Ceny mesta udelila samospráva Rimavskej Soboty aj päť verejných uznaní primátora mesta
a 29 Ocenení primátora mesta Pamätnou plaketou za zásluhy o rozvoj mesta.
Verejné uznanie primátora mesta dostali Elena Nebusová, MUDr. Ladislav Šinkovič, Zoltán Tibor Jávorszky, Štefan Szöke a Gemerská mládežnícka organizácia Gömöri ifjusági Csport. Ocenenie primátora mesta Pamätnou plaketou za zásluhy o rozvoj mesta si odniesli Milan Porubiak, Pavel Švantner,
Elena Hanusová, RNDr. Pavel Rapavý, Mgr. Erika Juhászová, Jozef Radnóti, Jozef Slovák, Ján Lepieš,
František Kubačka st., Tibor Oštrom, Otto Nagy, Ing. Ľuboš Majan, Drahoslava Hrončeková, Jolana Kalianková, Mgr. Beáta Pavlenková, Mgr. Stanislav Belák, Dušan Ceber, PaedDr. Dana Spišáková, Roman
Čarnoky, Badido – PhDr. Ľubomír Šárik, Andrej Tóth, Igor Antal, Mgr. Svetlana Bornayová, Ján Bavala, Ing. Tibor Brindza, JUDr. Dušan Trocha, Juraj Szőllősi st., Ing. Peter Gulik a MUDr. Ján Jurkemík
CSc.
amb

znamení Dní mesta. Dvojdňové oslavy s bohatým
kultúrnym i spoločenským
programom a jarnými trhmi boli aj v tomto roku
okorenené o slávnostný akt
odovzdávania prestížnych
cien mesta i cien primátora, ako aj čestných
uznaní za zásluhy o rozvoj mesta. Bolo zážitkom sledovať prekvapené a hlavne dojaté
tváre ocenených osobností mesta a ich rodinných príslušníkov. Najnovší laureáti Ceny
mesta pani učiteľka Darina Zajacová, bývalý
riaditeľ cukrovaru Tibor Pelle či fotografka a
astronómka Daniela Rapavá, s úctou ďakovali
za ocenenie, ktoré im viditeľne padlo dobre za
roky poctivej práce, ktorú pre mesto odviedli.
Podobne tomu bolo aj v prípade uznávaného
lekára a bývalého riaditeľa nemocnice Ladislava Šinkoviča, skauta Tibora Jávorszkého,
bývalého poslanca Štefana Szőkeho, či ďalších ocenených, ktorí pred zrakmi prítomných
občanov mesta, ale aj zahraničných delegácií
zo štyroch družobných miest z Poľska a Maďarska, boli tiež hviezdami večera.
Za prípravou osláv Dní mesta sú zvyčajne
stovky hodín mravčej práce organizátorov,
ktorí sa snažia veci oddať naplno , robiť svoju
prácu srdcom a poctivo. No určite to nemožno
povedať o niektorých poslancoch mestského
zastupiteľstva, ktorí nepovažujú ani za potrebné sa tohto významného aktu zúčastniť alebo
sa aspoň slušne spoločensky obliecť a neprísť
na udalosť roka v „ kraťasoch“. Neúcta voči
občanom i samotným oceneným sa totiž dá
vyjadriť aj takýmto spôsobom...
Po májových oslavách však už ide život ďalej
v zabehnutých koľajniciach. Spolu s Technickými službami mesta sa pripravujeme na
otvorenie letnej turistickej sezóny, a preto sa
pracovný ruch presúva do rekreačnej oblasti
Kurinec – Zelená voda, odkiaľ Slovenská televízia už každé ráno zaraďuje priame vstupy
v rámci Živej panorámy. Popri tom sa naďalej
veselo asfaltuje, opravujú sa chodníky, pracuje sa na osvetlení cyklistického chodníka
a skrášľuje sa mestská záhrada, v ktorej koncom júna pribudne aj nové detské ihrisko vďaka občanom, ktorí sa zapojili do hlasovania v
projekte Žihadielko.
Mesto teda žije svoj pokojný, nerušený život
a našou povinnosťou naďalej bude vytvárať
podmienky pre ešte lepšiu a krajšiu budúcnosť jeho obyvateľov...
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Vydarené Dni mesta Rimavská Sobota

trhy, bohatý kultúrny program a množstvo podujatí. Aj takéto boli tohtoročné oslavy Dni mesta Rimavská Sobota, ktoré sa uskutočnili 4.-5. mája.
J arné
Tradičné oslavy mesta prilákali nielen domácich obyvateľov, ale aj ľudí z okolia či Slovenska. Organizátorom i návštevníkom prialo aj počasie, veď
teplomer ukazoval príjemných 25 stupňov Celzia. Prinášame vám krátku fotoreportáž. 					

Foto: amb a gecse

Deti sa vyšantili počas penovej šou, ktorú pre nich prichystali hasiči

Nechýbali ani obľúbené atrakcie

Jarné trhy opäť ponúkli množstvo tovaru

Večerný koncert superstaristu Sama Tomečka na Hlavnom námestí

Vystúpenie detí tunajších materských škôl na Hlavnom námestí

Ukážky vojenskej techniky zaujali všetkých milovníkov histórie

Spomínali na ukončenie vojny

8. mája si Slovensko i celý svet pripomínalo 73. výročia ukončenia
druhej svetovej vojny. Pri tejto príležitosti sa 4. mája uskutočnilo na
Námestí Mihálya Tompu v Rim. Sobote spomienkové stretnutie spojené s pietnym aktom kladenia vencov k pamätníku Červenej armády.

Pietny akt organizoval Oblastný výbor Slovenského zväzu protifašistických bojovníkov v Rim. Sobote. Zúčastnili sa ho primátor mesta Jozef
Šimko, jeho zástupca Ladislav Rigó, prednosta Mestského úradu v Rim.
Sobote Štefan Szántó, zástupcovia štátnej správy, pracovníci Mestského
úradu, žiaci základných a stredných škôl i široká verejnosť. S príhovorom

vystúpil prednosta Okresného úradu Csaba Csízi. Ten v ňom okrem iného
upozornil na to, že žijeme v dobe, kedy si najmä tí mladší neuvedomujú,
aká veľká je hodnota slobody a demokracie. „Práve tragédia druhej svetovej vojny nech nám slúži na výstrahu, aké nebezpečné je ignorovať intoleranciu, xenofóbiu, neznášanlivosť a rasizmus. Za slobodu a demokraciu
treba bojovať neustále. Pamätník padlých hrdinov v našom meste sa stal
spoločným symbolickým hrobom všetkých statočných a miestom, kde si
pripomíname hrdinstvo a slávu všetkých, ktorí za nás bojovali,“ povedal
Csízi. Ďalej uviedol, že sa máme usilovať o to, aby slobodná a zjednotená
Európa bola šťastným domovom slobodných a rovnoprávnych národov
žijúcich v mieri, porozumení a spolupráci.
amb

Gemerské zvesti

Rimavská Sobota
oslávila Dni mesta
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Výbor o deratizácii
či čistení chodníkov

V polovici apríla zasadal Výbor mestskej časti Sídlisko
Rimava – Malohonstká.

Z primátor mesta Ladislav Rigó,
asadnutia sa zúčastnili aj vice-

Oprebehli obľúbené Dni mesta. V dopoludňajších hodinách prijal na rad-

päť po roku začiatkom mája žila Rimavská Sobota oslavami. 4.-5. mája

nici domácich a zahraničných hostí primátor mesta Jozef Šimko, ktorý neskôr otvoril Dni mesta príhovorom na Hlavnom námestí. V rámci nich bol
pripravený bohatý program. Na pódiu na hlavnom námestí vystúpili deti
z tunajších základných a materských škôl, prebehla tu aj módna prehliadka jarných noviniek či hudobný koncert Súkromného hudobného a dramatického konzervatória. Nechýbali ani tanečné a pohybové aktivity v podaní CVČ Relax či Šmolshow plná rozprávkových postavičiek pre detičky.
Na parkovisku pri Dome kultúry pripravili hasiči pre deti program, v
rámci ktorého na nich čakala penová šou. V podvečerných hodinách sa
uskutočnili koncerty Maroša Banga, Szuperdáridó a finalistu Superstar
Samuela Tomečka. V znamení hudby sa nieslo aj sobotné dopoludnie, v
rámci ktorého zahrali country zoskupenia Elektrum a Bluetrend. Milovníci histórie si prišli na svoje počas prezentácie vojnových vozidiel a bojovej techniky na Hlavnom námestí. K sprievodným podujatiam Dní mesta
patrili vedomostná súťaž z histórie druhej svetovej vojny, okresná súťaž
družstiev prvej pomoci, šachový turnaj či veľká folklórna tancovačka. Boli
otvorené aj rôzne výstavy: v Gemersko-malohonstkom múzeu výstava o
hrdinovi boja proti fašizmu Karolovi Pajerovi, v Mestskej galérii výstava
Juliany Mrvovej a na radnici mesta výstava fotografií Rimavská Sobota a
okolie z oblakov.
Ľudí lákali aj tradičné jarné trhy, kde si mohli nakúpiť rôzny tovar alebo sa
občerstviť klobáskami či grilovaným mäskom.
amb, foto: gecse

Oslavy Sviatku práce

predsedovia samospráv či domoví
dôverníci. Predsedníčka výboru
Ľubica Kubiňáková v úvode rokovania informovala, že dostala
spätnú väzbu od Mestskej polície
ohľadom zabezpečenia monitorovania priestorov garáží za predajňou supermarketu CBA na sídlisku
Rimava v čase od 7,30 - 9,00 hod.
a 13:00 do14:00 hod. Mestská polícia písomne prisľúbila, že v danom čase sa bude snažiť obhliadkami monitorovať daný priestor.
Polícia zároveň požiadala občanov
o spoluprácu, ak zaregistrujú v
danej časti rušenie poriadku, nech
to nahlásia, aby mohli príslušníci
polície v momente zasiahnuť. V
ďalšej časti rokovania sa hovorilo o priebehu riešení jednotlivých
podnetov za posledné obdobie. Ľ.
Kubiňáková poďakovala vedeniu
mesta za ich postupné plnenie,
predovšetkým za úpravu ciest a
chodníkov a vybudovanie nových
parkovacích miest v mestskej
časti. Výbor bude naďalej žiadať rekonštrukciu chodníka nad
potrubím pri Rimave, nainštalovanie spomaľovačov pred predajňou CBA a materskou školou na
sídlisku Rimava, umiestnenie malých smetných košov na detských
ihriskách a pri dvojprúdovke,
úpravu chodníka pri dvojprúdovke, výmenu krytov na verejnom
osvetlení pri detských ihriskách a
materskej škole, výmenu piesku

na detských ihriskách, odstránenie
poškodených betónových múrikov
a odstránenie nebezpečných azbestových krytov na stanovištiach komunálneho odpadu i zastrešenie
schodiska a vybudovanie bezbariérovho prístupu pri vchode do
krytej plavárne. Svoje požiadavky
predniesli aj predsedovia samospráva a domoví dôverníci. Tie sa
týkali predovšetkým úpravy stanovíšť na kontajnery, budovania ďalších parkovacích miest i lavičiek
či úpravy a pravidelného čistenia
chodníkov a ihrísk. Odznela aj požiadavka na vytvorenie komplexnej koncepcie budovania kontajnerových stojísk a čistenia verejného
priestranstva. Občania tiež žiadajú
vykonať aspoň dvakrát do roka
celoplošnú deratizáciu, nakoľko
sa v okolí bytových domov často
pohybujú potkany. Poslanec Mestského zastupiteľstva Ján Čeman
v tejto súvislosti informoval, že
ohľadom tohto problému predložil
na aprílovom zasadnutí MsZ písomnú požiadavku. Viceprimátor
Ladislav Rigó poukázal na dôležitosť činnosti výborov mestských
častí. Upozornil, že vzhľadom na
obmedzený rozpočet mesta a počet
zamestnancov Technických služieb mesta nie je možné vyhovieť
každej požiadavke občanov, hoci
ich všetky akceptuje. Informoval
tiež, že mesto zriadilo bezplatnú
linku, kde môžu občania nahlasovať svoje požiadavky.
amb

Interpelácie
o priechode i dlažbe
marcovom zasadnutí mestského zastupiteľstva predniesli
E štesvojenainterpelácie
poslanci Eva Bornayová a Viliam Vaš. E. Bornayová interpelovala požiadavku. Tá sa týkala uvoľnených dlažobných kociek na Hlavnom námestí, ktoré je potrebné kvôli bezpečnosti
opraviť. Riaditeľ Technických služieb mesta Tibor Barto odpovedal, že
uvoľnené dlažobné kocky sa budú priebežne spevňovať a opravovať.

Tnom námestí. Zorganizovali ich koaličné strany SMER-SD a MOSTradičné prvomájové oslavy si pripomenuli Rimavskosoboťania na Hlav-

HÍD. Podujatie prilákalo približne stovku občanov.
Na pódiu vystúpil s príhovorom predseda okresnej organizácie SMER-SD
a poslanec rimavskosobotského mestského zastupiteľstva Ivan Hazucha.
Občanom sa prihovorili aj poslanec národnej rady za stranu SMER-SD a
primátor Hnúšte Michal Bagačka, ministerka kultúry Ľubica Laššáková i
primátor Rimavskej Soboty Jozef Šimko. V rámci kultúrneho programu
vystúpili mažoretky, dievčenská tanečná skupina i folklórny súbor z CVČ
Relax. Do nôty zahrala dychová hudba.
amb, foto: gecse

Poslanec V. Vaš vo svojej interpelácii tlmočil požiadavku obyvateľov
Jánošíkovej ul., ktorí požiadali, či je možné zriadiť prechod pre chodcov v strede ulice smerom k pošte. Podľa odpovedi Oddelenia stavebného poriadku, životného prostredia a dopravy na Mestskom úrade v
Rim. Sobote pri zriadení nového priechodu pre chodcov musia byť z
oboch strán vybudované chodníky. Vzhľadom na to, že na tejto ulici
nie je na ľavej strane od Hlavného námestia pred parkoviskom vybudovaný chodník, v zmysle platnej STN a na základe stavebného
stavu priestranstva nemôže byť v strede ulice priechod pre chodcov
zriadený.
amb
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Generál Sládek v rožňavských kasárňach
2.mája sa v priestoroch vojenských kasární Gemersko-malohontského
pluku v Rožňave uskutočnil spomienkový nástup pluku RCHBO pri
príležitosti 73. výročia ukončenia 2.svetovej vojny v Európe.
Veliteľ pluku pred začatím oficiálneho nástupu pozval hostí na slávnostný
obed vo vojenskej jedálni. Pri tejto príležitosti zablahoželali plk.v.v. L. Sládekovi a Ružene Sládekovej k 20 výročiu ich sobáša, ktorý pripadol práve
na 2.mája a Mjr.v.v.Ing. Milan Malček
odovzdal manželom kyticu kvetov. Po
skončení obeda plk.v.v.L. Sládek osobne poďakoval kuchárom a kuchárkam
za výborne pripravený obed. Po slávnostnom obede sa hostia presunuli na
tribúnu pre vojenským nástupiskom
útvaru. Slávnostný nástup začal hymnou SR. Po jej doznení veliteľ pluku
pplk. Oliver Toderiška privítal medzi
vojakmi priameho účastníka oslobodzovacích bojov červenej armády v
radoch 2. Ukrajinského frontu plk.v.v.
Ladislava Sládeka s manželkou Ruženou z Rimavskej Soboty. Bojová cesta
vtedy ešte neplnoletého červenoarmejca, rodáka zo Senca, viedla z Rumunska cez Maďarsko a ukončil ju po oslobodení svojho vtedajšieho bydliska
Nových Zámkov. Po absolvovaní základnej vojenskej služby sa stal pro-

fesionálnym vojakom. Okrem neho prišiel vojakov pozdraviť aj primátor
mesta Rožňavy Pavol Burdiga, podpredseda Oblastného výboru Slovenského zväzu protifašistických bojovníkov v Rožňave mjr.v.v. Juraj Malček
a pplk.v.v. JUDr. Jozef Pupala , člen Ústrednej Historicko-dokumentačnej
komisie SZPB a predseda ZO arm.gen.L. Svoboda SZPB v Čiernom Potoku, ktorý súčasne sprevádzal plk.L. Sládeka. Po slávnostnej prehliadke
nastúpených vojakov a občianskych
zamestnancov chemického pluku vykonanej veliteľom pluku pplk. O. Toderiškom, bol prečítaný Rozkaz č.10 z
5.3.2018 Ministra Obrany SR P. Gajdoša, ktorým veteránovi 2.svetovej vojny
plk.v.v. Ladislavovi Sládekovi udelil
pri príležitosti 90-tých narodenín pamätnú medailu 2.stupňa /striebornú/
MNO SR. Medailu mu osobne pripol
veliteľ pluku v sprievode hostí pred
tribúnou a nastúpenými vojakmi. Následne veliteľ pluku prečítal kádrové
rozkazy MNO SR o povýšení vojakov
pluku do vyšších hodností. Slávnostné
zhromaždenie ukončilo defilé nastúpených jednotiek. Po ukončení slávností veliteľ pluku pplk. O.Toderiška odprevadil hostí k prehliadke novootvoreného Baníckeho múzea v Rožňave.
JUDr. Jozef Pupala

Stavanie mája v Čiernom Potoku
malebnej obci juhozápadného Gemera obnovili staroslaviansko-keltskú tradíciu
V stavania
májov na 1.mája.

Nikto si tu nepripomenul prvý máj
– sviatok práce ani
ako sviatok svätého
Jozefa, podľa rímskokatolíckej cirkvi
patróna robotníkov.
Podľa staroslavianských a keltských
tradícií sa 1.máj
slávi ako prvý letný
deň. Traduje sa, že
máje stavali mládenci slobodným devám
súcim na vydaj v
noci z 30. apríla na
1.mája. Podľa kraja to boli smrekové stromčeky, ale najmä brezové stromčeky-odrezky.
Zdobené stuhami z krepového papiera na čo najdlhšom stĺpe ich stavali na bráne rodinného
domu. Neskôr sa tradícia obmedzila na stavanie májov v strede obce. A tu nastal problém,
v dedinách s „horným“ a „dolným“ koncom sa stavali máje osve. No lenže niektorí „bujarí“ mládenci vzali spravodlivosť do svojich rúk. Máj na onom konci obce v noci spílili, a
tým urazili konkurenčný koniec. Tak sa to tradovalo aj v dnešnej obci Čierny Potok , ktorá
vznikla z osád Verecká, Hodoš, Durenda. V Čiernom potoku po nezhodách uvedených osád
v dolinke bez osídlenia vtedajší zeman Szabó venoval pozemky znepriateleným osadníkom
v neobývanej oblasti v strede osád Durenda-Hodoš pri potôčiku, ktorý volali Čierny Potok /legenda hovorí, že názov „Čierny Potok“ sa traduje z obdobia dobíjania Fiľakovského
hradu Turkami. Osada „verecká“ mala rybník a zúfalí obyvatelia osady videli spásu pred
nájazdníkmi v rybníku. No Turci na malých koníkoch dokonali „seč“ a tak sa voda rybníka
s krvou zmenila na „Čierny Potok“/. Pred dvoma rokmi sa z iniciatívy pani starostky Svetlany Šufliarskej, rod Zaušjivej, obnovila činnosť ZO Slovenského zväzu požiarnej ochrany,
ktorej predsedom bol v minulosti jej otecko Štefan Zauška. Myšlienka obnoviť organizáciu
mladých požiarnikov našla patričnú odozvu. Základná organizácia dobrovoľnej požiarnej
ochrany v spolupráci s poľovníckym združením a ZO Slovenského zväzom záhradkárov a
obecným úradom zorganizovali obecné stavanie mája, ktorým nadviazali na staroslovianskú a keltskú tradíciu ,“príchodu nového života“. Po oficiálnom stavaní mája členmi dobrovoľného hasičského zboru, v doprovode obecného „ženského speváckeho zboru záhradkárok“, statní junáci hasičského zboru s vypätím síl a dôvtipu máj postavili. Neskôr pripravili
poľovníci chutný guláš z diviny. Bezprostredná atmosféra pretrvávala až do podvečerných
hodín
JUDr. Jozef Pupala

Postavili máj

Relax v Rim. Sobote, Miestny odbor Matice
CVČ
slovenskej Rimavská Sobota a Dom Matice sloven-

skej v Rimavskej Sobote usporiadali 30. apríla tradičné
podujatie Stavanie mája.
O druhej hodine popoludní členovia DFS Lieskovček
za spevu a hudby najskôr postavili máj pri CVČ Relax a potom sa krojovaný sprievod presunul do Domu
Matice slovenskej, kde sa o 15.00 hod. postavil máj
vo dvore Domu MS. Členovia DFS Lieskovček, ako
kolektívny člen MO MS, spestrili kultúrnym programom stretnutie matičiarov. Máje boli známe už v antike. Staroveké národy dávali pred 1. májom na domy a
hospodárske budovy stromčeky na ochranu pred zlými
duchmi a chorobami. Májová zeleň ako magický prostriedok vyjadrovala želanie poľnohospodárov, aby ich
úroda mala silu a dobrý rast. Máj vtedy predstavoval
mladý stromček, najčastejšie smrekový, jedľový alebo
brezový. V Slovanskej kultúre sa máje stavali z dôvodu
hojnosti a dostatku plodov a krmiva, a odtiaľ bol už
len krôčik k významu, ktorý sa najčastejšie skloňuje
v dnešnej dobe. Staval sa pred domy, v ktorých bolo
dievča súce na vydaj. Krivý alebo nepravidelne rozkošatený strom bol hanbou pre dievča aj pre darcu. Mládenci s muzikou šli do každého domu, pred ktorým stál
máj a v tanci vykrútili dievča i všetky ženy v dome. Tanečnice ponúkali pálenkou a vyberali peniaze za máj.
CVČ Relax v Rim. Sobote
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Otvorili výstavu o hrdinovi boja proti fašizmu

. Gemersko-malohontskom múzeu si v týchto dňoch môžete
pozrieť výstavu venovanú Karolovi Pajerovi, hrdinovi a bojovníkovi
proti fašizmu.

Výstava Karol Pajer – hrdina boja
proti fašizmu je venovaná pamiatke
slovenského učiteľa, vojaka a bojovníka FFI, rodáka z Klenovca Karola
Pajera. Otvorili ju 4. mája pri príležitostí osláv Dní mesta Rimavská
Sobota.
Výstava vznikla v spolupráci Gemersko-malohontského múzea s
Oblastným výborom Slovenského
zväzu protifašistických bojovníkov
v Rim. Sobote, Klubom priateľov
Francúzska a Slovenska v Žiline, Židovskou náboženskou obcou v Rim.
Sobote, Klubom vojenských veteránov v Trenčíne a mestom Rim. Sobota. Otvorenia výstavy sa zúčastnili
aj potomkovia Karola Pajera, vnuk
Karol Pajer a vnučka Janka Pajerová-Gombálová.
Výstava na niekoľkých paneloch
s textami podáva plastický obraz o
živote tohto hrdinu. Dozvieme sa z
nich o jeho detstve a mladosti, ceste do Francúzska i živote v krajine,
jeho pôsobení ako bojovníka za slobodu vo Francúzsku či bojoch pri
Mont-Mouchet. Výstava je venovaná aj pôsobeniu československého
zahraničného vojska vo Francúzsku.
Karol Pajer sa narodil 6. novembra
1919 v Klenovci v rodine krajčíra.
Po smrti otca sa presťahoval s rodi-

nou do Lučenca, kde študoval na tamojšom gymnáziu.
Neskôr odišiel do Banskej
Bystrice, kde po vzniku
samostatného Slovenského
štátu aktívne prejavil svoj
odpor k šíriacemu sa fašizmu – inicioval vyhotovenie
a rozširovanie protifašistických letákov. V roku 1939
odhalili skupinu orgány
štátnej moci a Karola Pajera
vylúčili zo štúdia na učiteľskom ústave. Jemu a ďalším členom skupiny hrozilo
trestné stíhanie a väzenie.
Opustili Slovenský štát a
prešli do Francúzska Usadili
sa v Agde, kde sa v tom čase
formovalo československé
zahraničné vojsko. Tu sa pripravovali na boje proti nacistickým vojskám. Po porážke Francúzska odišiel do Marseille, kde sa nachádzalo
mnoho utečencov. Od septembra tu
pracoval na Ústredí československej sociálnej pomoci. Karol Pajer
sa tu zoznámil s Jozefom Fišerom a
spolu s ďalšími priateľmi vytvorili
pomocnú skupinu, ktorá pomáhala
najmä deťom, ženám a raneným.
Z opusteného školského zariadenia pri meste Vence neďaleko Nice
vytvorili zariadenia, ktoré nazvali
Kresťanský domov detí vo Vence.
Po obsadení južnej časti Francúzska presťahovali zariadenia do hôr v
strednom Francúzsku a Karol sa stal
príslušníkom francúzskej partizán-

skej skupiny. Cez deň vyučoval deti
a v noci sa zúčastňoval na akciách
partizánov. V jednom z najväčších
stretnutí s nepriateľom v priestore
Mont-Mouchet pri mestečku Pinos
padol 11. júna 1944 v boji s jednotkami SS.
Meno tohto mladého slovenského
vlastenca, vojaka, učiteľa a bojovníka francúzskeho hnutia odporu
nie je slovenskej verejnosti veľmi
známe. Výstava tak približuje jeho
osobný vklad pri presadzovaní demokracie a humanity v stredoeurópskom priestore v podmienkach
druhej svetovej vojny.
Výstava potrvá do konca augusta.
amb, foto: gecse

Slniečkový deň pre nových kamarátov
Kolo, kolo, veľké kolo,
nás detí je mnoho, mnoho.
Od septembra ešte viac,
tešíme sa už teraz.

Tretí májový deň zavítalo do našej MŠ –Óvoda
na Rybárskej ulici v Rimavskej Sobote 50 zvedavých drobčekov so svojimi rodičmi, starými
rodičmi na Deň otvorených dverí. Vítalo ich prostredie, v ktorom budú od septembra „ nové slniečkové deti“ vyrastať, hľadať si nových kamarátov
a prežívať dni plné hier a zážitkov.

Roky strávené v škôlke si ponesú so sebou ako
bohatú nádielku do svojho „dospeláckeho“ života.
Po príchode ich okrem malej sladkosti vítala pani
riaditeľka MŠ J. Makšiová, spevokol „Slniečko“,
(pod vedením uč. J. Ujpálovej, korepetítorky uč.
Z. Balogovej), víťazka mestského kola „Včielkin
slávik“ Mirka Benčíková ( korepetítorka uč. M.
Šutranová) so svojimi veselými pesničkami a tanečný krúžok (pod vedením p.uč. E. Václavikovej
a výpomoci pedagogickej asistentky Z. Franekovej) zatancoval tanec so stuhami.
V altánku environmentálneho centra sa naši hostia osviežili dobrotami, ktoré pripravili pani kuchárky spoločne s vedúcou ŠJ Mgr. M. Barnovou.
V triedach na milú návštevu čakali deti, s ktorými sa spolu pohrali. Na škôlkarskom dvore zneli
pesničky a detičky sa mohli do sýtosti pohrať v
zábavnom centre dvora, ktorý sa situačne doplnil,
aby priniesol drobčekom čo najväčšiu zábavu.
Pri odchode si deti mohli vybrať balóny, ktoré ich
sprevádzali cestou domov ako milá spomienka na
prežité dopoludnie v „Slniečkovej škôlke“.
Zlatica Jačmeníková, učiteľka MŠ
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Karol Pajer sa venoval aj písaniu
básní. Svoje verše publikoval pod
pseudonymom Karol Jankin.
Prinášame Vám ukážku jeho tvorby.

Milenci bôľu

Život nás bolíza krásnych tých večerov
z ružových polí
život nás bolí...
a vetrík šepce:
Ste svojí, ste svojí,
milenci bôľu!
Krásny je život –
žijeme láske,
prejdeme cez každý kríž.

Karol Jankin
Banská Bystrica 1939

Básnické okienko...

Dieťa a mama

Posvätné tvoje cesty nepoznané,
prišlo si od anjelov rovno k mame.
To im sa často v spánku usmievaš,
kým ich odplaší tvoj pozemský čas.
Keby mama videla tvoje nebo,
a tvoje sníčky, čo máš za viečkami,
vošla by doň a tancovala s tebou
najkrajší tanec nad hviezdami.
Keď stojí nad kolískou mama
a vidí spinkať svoje dieťa,
dobre vie, že už nie je sama,
že má to najcennejšie z tohto sveta.
Koľko lásky pojme srdce matky,
a aké silné puto je to jej?
Hrdo nesie svoj údel ťažkosladký.
Nik nemôže stáť miesto nej.
Všetko prirodzené, nerobí si vrásky.
Mama je pohotovosť, stráž i obeta.
Mama je to, čo má za náruč lásky,
a dieťa je jej pieseň presvätá.

Marta Brisudová Siváková
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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.

Podujatia

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 od
9:00 hod. v divadelnej sále Domu
kultúry. Vstup voľný.
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.
mája 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.
Kvízmajster
Mestské 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. Bližšie informácie nájdete na www.
domkultury-rs.sk
spracoval: amb

www.rimavskasobota.sk

Ustrice, vtáky a New York

tunajšej mestskej galérii
V otvorili
počas Dní mesta výstavu maliarky, cestovateľky,
bádateľky, pestovateľky, zapisovateľky, krajino-maliarky, kurátorky, ženy – Juliany Mrvovej.

Autorská výstava pomenovaná Päť
miliónov ustríc pod Brooklynským
mostom nadväzuje na autorkine
travelerský cyklus, vznikajúci v
pohybe, na cestách. Juliana Mrvová je autorka, ktorá prináša osobitné, vlastné maliarske videnie.
K tvoreniu pristupuje na základe
poznania a opiera ho o racionálny
prístup.
„Juliana Mrvová patrí k najzaujímavejších a najvýznamnejších
maliarok, ktoré pôsobia na Slovensku,“ hovorí Gabriela Garlatyová,
riaditeľka Mestskej galérie v Rim.
Sobote, ktorá je zároveň kurátorkou
výstavy. „Je to autorka, ktorá narába s tým, že je žena a priznáva to
aj vo svojej tvorbe. Používa tematiku, ktorá to aj odhaľuje a naozaj sa
zameriava na veci, ktoré by si muž
až tak nevšimol, ako sú vtáky alebo kvety. Tie jej neskôr dávajú inú
symboliku,“ priblížila Garlatyová.

Zľava: Juliana Mrvová, Gabriela Garlátyová
Na výstave sú zastúpené prevažne
zápisky a záznamy z cestovania,
ktoré mladá maliarka vytvorila na
cestovateľských a rezidenčných
pobytoch po svete. Skúma na nich
krajinu, všíma si najmä rastliny a
živočíchy, spoznáva ľudí. „Pre Julianu je toto hlavné – byť na ceste a
urobiť z nej záznam, vytvoriť inštaláciu, ktorá je rozohraná v priestore,“ uviedla Garlatyová. Sú tu obrazy z ciest po Vietname, Srbska
alebo New Yorku. A jeden z nich, s
množstvom ustríc i Brooklynským
mostom, odkazuje na názov výstavy. Súčasťou výstavy sú aj texty

denníkového charakteru z autorkiných ciest po Srbsku či priestorová inštalácia pod názvom Stolová
hora, ktorá ukazuje na jej záľubu v
botanike.
Juliana Mrvová študovala na Vysokej škole výtvarných umení v
Bratislave v ateliéri Ivana Csudaia,
ktorý používa maľbu podobným
spôsobom. „Je to znaková, farebná,
veľkoformátová a odvážna maľba,“
uzavrela Garlatyová.
Výstavu si môžete pozrieť do 29.
júna.
amb

Noc v múzeu s bohatým programom
Gemersko-malohontské
múzeum v Rimavskej
Sobote
pozýva
v sobotu 19. mája od 18:00 do 23:00 hod.
na XIV. ročník podujatia NOC MÚZEÍ
A GALÉRIÍ. Čaká na Vás program plný spomienok, poznania a tvorivosti. Vstupné je 1€, pre deti
do 6 rokov zdarma.
Tohtoročnú „noc“ otvorí riaditeľka múzea Oľga Bodorová o 18:00 hod. na nádvorí múzea. Hosťom večera
bude Klub vojenskej histórie Anthropoid z Mýta pod
Ďumbierom, ktorý predstaví kúsok vojenskej histórie
Československej ľudovej armády z rokov 1954 - 1990,
okrem toho zaujímavú vojenskú techniku, zbrane,
statické vybavenie, uniformy a muníciu ozbrojených
zložiek niekdajšej ČSSR. Ukážka sa zopakuje o 21.00
hod.
Po úvodnom programovom bloku sa môžete stretnúť
s mladým výtvarníkom Rolandom Neupauerom
(*1980), pôsobiacim v Krásnohorskom Podhradí. Napriek svojej ťažkej chorobe patrí k výrazným individualitám s veľkým tvorivým potenciálom, ktorý prináša
nový a svieži prístup k maliarskemu spracovaniu aktuálnych tém. O jeho práci záujemcom osobne porozpráva v priestoroch výstavy „Nesúvislosti“, ktorej je
autorom.

Tvorivá sobota s Petrou

Mestská galéria v Rim. Sobote Vás pozýva v sobotu 26. mája
o 10.00-12.00 hod na Tvorivú sobotu v galérii s Petrou. Prečo
vlastne obrazy nemajú rámy? To aby tie kvety, čo sú na nich
mohli narásť von? Toľko sa tam toho odohráva, škoda, že
na to nemáme celý deň. Ani sme netušili, že krajina sa dá
zobraziť aj takto. Vstupné na jednu dielňu je 2 eurá. Všetky

Hrnčiarske remeslo nám predstaví Danka Bakšová z
Hrnčiarskych Zalužian, jediná žijúca hrnčiarka regiónu Gemer-Malohont. Osobne predstaví svoju originálnu keramickú tvorbu, ukáže remeselnú zručnosť a porozpráva o všetkom, čo je s týmto vzácnym remeslom
spojené.
O histórii počítačov a o práci so starými počítačmi
príde návštevníkom porozprávať zástupca spoločnosti
RSNET v takmer celovečernom prezentačnom bloku s
názvom „Počítačové báje a povesti“ (od 20:00 hod.).
Prezentácia bude súčasťou výstavy „Kremíkové nebo.
Historická výpočtová technika zo zbierok RSNET,
s.r.o.“.
Pestrosť sobotného programu obohatí CHKO Cerová vrchovina Rimavská Sobota prírodovednou prednáškou „Biodiverzita regiónu Gemer-Malohont“ (od
19:00 hod. a od 21:00 hod.).
V rámci prehliadky múzea si môžete pozrieť ďalšie
výstavy - „Karol Pajer – hrdina boja proti fašizmu“ a
„Spomienka muránskej kameniny“.
Počas podujatia budú už tradične celý večer návštevníkom k dispozícii okrem aktuálnych výstav aj priestory
stálych expozícií múzea (Stála vlastivedná expozícia
a Protifašistický odboj a SNP v regióne Gemer-Malohont).
Na nádvorí múzea sa môžete občerstviť, zahnať prípadný hlad, či pochutiť si na cukrovinkách.
Gemersko-malohontské múzeum v Rim. Sobote
výrobky si účastníci tvorivých dielní budú môcť odniesť domov. Počet účastníkov je limitovaný (10 detí). Na dielne je
potrebné sa vopred objednať osobne na adrese galérie Hlavné
námestie 5 alebo na telefónnom čísle 047 56 24 351 alebo
mailom na mestska.galeria.rs@gmail.com Tvorivé dielne
MG vznikli s podporou Fondu na podporu umenia.
Tešíme sa na tvorivé stretnutie.

Mestská galéria v Rim. Sobote
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Ko n c ert ri mavsko so b otskýc h ta lentov

sála Domu kultúry v Rim. Sobote patrila 1. mája opäť tóDivadelná
nom krásnej hudby. Pod názvom Fórum rimavskosobotských talentov sa tu konal ďalší z koncertov tohtoročnej Hudobnej jari.

Na pódiu sa tentoraz predstavili štyria mladí interpreti odchovaní na miestnej Základnej umeleckej škole – klaviristka Juliana Čarnoká, gitaristi Adam
Karcsog a Michal Antal a operná speváčka Alexandra Patakyová. Počas koncertu sprevádzal hrou na klavír Milan Varga a v gitarovom triu si zahral aj
profesor Marcel Petický.
Michal Antal sa hudbe venuje od detstva. Ako šesťročný začal hrať na zobcovej flaute, z ktorej neskôr prestúpil na saxofón. Od 8 rokov začal hrať aj
na klasickú gitaru, ktorá ho neskôr veľmi oslovila a rozhodol sa jej naplno
venovať. Dnes je študentom 4. ročníka na Bratislavskom konzervatóriu. Aktívne sa zúčastňuje gitarových majstrovských kurzov najmä na Slovensku
a v Čechách. Juliana Čarnoká úspešne absolvovala na základnej umeleckej
škole hru na husliach, tanečný aj výtvarný odbor. Hru na klavíri, ako vedľajší, obligátny nástroj začala študovať v roku 2006 a úspešne absolvovala na
ZUŠ obidva hudobné nástroje. V súčasnosti študuje piaty rok hru na klavíri
na Štátnom konzervatóriu v Košiciach. V rámci štúdia sa zúčastnila medzinárodných klavírnych kurzov v poľskom Sanoku. Jej cieľom do budúcnosti
je úspešne ukončiť štúdium na Konzervatóriu, úspešne zvládnuť prijímacie
skúšky na vysokú školu a ďalej sa venovať umeniu. Adam Korcsog študuje
1. ročník na pražskom medzinárodnom konzervatóriu pod vedením Zdeňka
Dvořáka a pripravuje sa na HAMU v odbore klasická gitara a skladba. Medzi
jeho súťažné úspechy patrí 1. miesto v regionálnej a celoslovenskej komornej hre a 4. miesto v celosvetovej gitarovej súťaži v Brne. Pravidelne sa zúčastňuje festivalov. Alexandra Patakyová navštevovala základnú školu Š. M.
Daxnera. Počas 8. ročníka základnej školy začala navštevovať hodiny spevu

Blíži sa JúniusFeszt

S botskom amfiteátri 1. júna od 16:00 hod. Hudobný festival JúniusFeszt
kvelá hudba i legendárne skupiny. Toto všetko Vás čaká na rimavskoso-

bude nabitý hviezdami a do mesta prinesie vystúpenie legendárnych maďarských rockových kapely Republic a Edda Művek. Ešte predtým Vám
zaspieva Lola. Hudobný festival uzavrie svojou premiérovou letnou šou
dídžej Attila Barány. Vstupenky si môžete zakúpiť v predpredaji za 12 eur
v kníhkupecte Mihálya Tompu na Hlavnom námestí v Rim. Sobote alebo na
mieste za 15 eur. Organizátorom podujatia je Občianske združenie Via Nova.

pri pani učiteľke Márii Baloghovej. Vďaka nej začala študovať na Štátnom
konzervatóriu Timonova 2 v Košiciach. Počas konzervatória stále navštevovala hodiny pri pani učiteľke Márii Baloghovej až do polovice druhého
ročníka strednej školy, kedy ju popri štúdiu na konzervatóriu začala učiť
spev jedna z popredných operných sólistiek štátneho divadla v Košiciach
Tatiana Páladiová Palovčíková. Od 4. ročníka navštevuje Štátne konzervatórium Jozefa Adamoviča a študuje v triede Tatiany Páladiovej Palovčíkovej.
Na škole sa začala venovať aj opernej réžii, ktorú by chcela v budúcnosti
študovať na vysokej škole popri speve.
amb, foto: gecse

Pozvánka:

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 na prízemí budovy Čierny orol, Hlavné námestie č. 19/A v Rimavskej Sobote (vstup z ulice Juraja Jánošíka)
s výmerou 38,29m2. Podmienky sú uvedené na úradnej tabuli v SOŠ
obchodu a služieb, Športová 1, 979 01 Rimavská Sobota.
Bližšie informácie: www.sosos.sk.			
GZ-37/18
•
17. - 18.
máj
18:00

Psí ostrov

19. - 20.
máj
18:00

17. - 21.
máj
20:00

Deadpool 2

24. - 27.
Solo: A Star Wars story
máj
135 min., MP, titulky/dabing, 5€
št., pi. o 19:00 (tit.), so., ne. 18:00 (dab.) USA

Ukradnutá princezná

26. - 27.
máj
20:15

19. - 20.
máj
16:30

101 min., MP od 12r., titulky, 5€
Animovaný/Dobrodružný USA
119 min., MN, titulky, vstup: 5€
Akčný/Komédia
USA
85 min., MP, dabing, vstup: 5€
Animovaný/Fantasy
Ukrajina

Taxi 5

102 min., MN, titulky, vstup: 5€
Akčný/Komédia
Francúzko

Dámsky klub

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

Spomienka
Pred 35. a 30. rokmi
prestali biť ich láskavé
srdcia a náhle nás
opustili rodičia

Jozef a
Zuzana
Fazekašovci

(Rimavská Sobota)

Kto ich poznal, nech im venuje tichú spomienku.
Dcéra s rodinou, vnúčatá s rodinami a pravnúčatá
GZ-39/18

Výberové konanie na funkciu riaditeľa/riaditeľky
Základnej školy s materskou školou s vyučovacím jazykom
maďarským-Alapiskola és Óvoda-Hlavná č.144, Hostice

Obec Hostice vyhlasuje v zmysle § 3 a § 4 zákona č. 596/2003
Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a
o zmene a doplnení niektorých zákonov a § 5 zákona č.
552/2003 Z. z. o výkone práce vo verejnom záujme

výberové konanie na funkciu riaditeľa/riaditeľky:
Základnej školy s materskou školou s vyučovacím
jazykom maďarským-Alapiskola és Óvoda-Hlavná
144, Hostice
s predpokladaným nástupom od 1.augusta 2018
Bližšie informácie na tel.č.047 58 12 252,253
Na web stránke obce:obec Hostice
GZ-40/18

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
Predám záhradu v záhradkárskej osade v intraviláne. Rozloha
6 árov, studňa, popisné číslo. Tel.: 0907 830 313
GZ-41/18
•

Hľadám prácu – upratovanie v domácnosti: umývanie podláh,
okien, čistenie poličiek, upratovanie kuchýň, kúpeľní. Kontakt:
0919 387417, 0911391994, volať len cez pracovnú dobu.
GZ-red
•

Zubný lekár

19. a 20. mája od 8:00 hod. do 12:00 hod.
MUDr. Ján Jurkemík, CSc., Gorkého 9, Rim. Sobota , tel.: 58 11009
26. a 27. mája od 8:00 hod. do 12:00 hod.
MUDr. Denisa Jurkemíková, Gorkého 9, Rim. Sobota, tel.: 58 11009

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).
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Džudisti Lokomotívy
na súťaži Budatest cup 2018
Výprava džudistov z Lokomotívy vycestovali v nedeľu 29. apríla na 31.
ročník Budapest Cup 2018 v Maďarskej republike.
Je to jeden z najväčších turnajov v Európe, ktorého sa zúčastnilo 1512 džudistov z 206 klubov a 23 krajín nielen z Európy, ale aj Južnej Afriky či
Kanady.
Natálka Gažiová štartovala za staršie
žiačky vo váhe do 36kg .
V úvode pretekov Natálke neprialo losovanie a už na začiatok mala adeptky na
víťazstvo. Prvý zápas vyhrala s prehľadom, no už v druhom dostala neskoršiu
víťazku tejto váhy Poľku Chmielawskú.
Vyrovnaný zápas sa ťahal až do predĺženia
/ zlaté skóre /, kde Natálka prehrala na 1
pomocný bod. V ďalšom zápase dostala
Maďarku Domoszlai, s ktorou vyhrala na
hodnotenie wazari. Vo štvrtom zápase dostala ďalšiu maďarskú džudistku Zeleczki,
nad ktorou vyhrala na ipon pred uplynutím časového limitu. Posledný piaty
zápas získala s plným bodovým ziskom na ipon, a tak si vybojovala bronzové
3.miesto a obhájila umiestnenie z minulého roka.
Natálke gratulujeme k peknému výkonu a výbornej reprezentácii Slovenska,
mesta Rimavská Sobota a oddielu Lokomotíva judo Rimavská Sobota
Do Maďarska sprevádzali džudistku tréneri Miloš Gaži a Lenka Babicová.
Za podporu oddielu Lokomotívy ďakujeme mestu Rimavská Sobota, firme
TONI s.r.o. / požiarna ochrana/ p. Igor Tonhajzer, Kvety Henrieta Mišuráková, a ZŠ Š. M. Daxnera – Mgr. Peter Černý na sídlisku Západ.
Ľubomír Antal, predseda Lokomotíva Judo Rimavská Sobota

Pozvánka
Klub priateľov koní a rekreačného jazdenia, občianske združenie Kurinec
- Zelená voda
Vás pozýva na jazdecké preteky

EQUESTRIAN CHALLENGE 2018
ktoré sa uskutočnia dňa 19.mája 2018 v jazdeckom areáli Kurinec - Zelená
voda
Rozpis pretekov:
Verejný tréning - výška prekážok: 60 cm, čas: 9:00
1. Parkúr - Cena nádejí - len pre PONY - 60 cm, čas: 10:00
2. Parkúr st. ZM 80 + PONY 80 výška prekážok 80 cm, čas: následne
3. GEMERSKÉ DERBY - Cena KPKRJ - výška prekážok 100 cm
V súťaži budú použité skoky z cross – country súťaží všestrannosti:
prírodné prekážky čas: následne
4. Parkúr st. Z - Cena JUALS - výška prekážok 100 cm, čas: následne
5. Stupňovitá náročnosť so žolíkom - Cena AGRORISU s.r.o.
výška prekážok 115 cm, čas: následne
Gejza Glédura,
predseda združenia

Spomienka
So smútkom v srdci a slzami v očiach si
spomíname, že pred 10 rokmi 13. mája nás
navždy opustil náš milovaný syn

Ing. Habodász Krisztián
S veľkou láskou na teba spomíname,
za tichú spomienku ďakujeme.

GZ-38/18

Smútiaci rodičia a sestra
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Vydarený začiatok sezóny
jazdeckých dvojíc
Nepriaznivé poveternostné podmienky od októbra do marca neumožnili
jazdcom a koňom Klubu priateľov koní a rekreačného jazdenia (kpkrj-sk.
webnode.sk) Rimavská Sobota plnohodnotnú športovú prípravu. Čiastočným riešením bola príprava v halách v Číži, Masarykovom dvore alebo
Salgótarjáne. Aj napriek tomuto handicapu začali dvojice klubu pretekársku sezónu skoršie ako po minulé roky.
V dňoch 23.-24. februára sa zúčastnili halových parkúrových pretekov v
Dunajskom Klátove. V silnej medzinárodnej konkurencii sa nestratili. V
súťaži s výškou prekážok 100 cm obsadila dvojica Ivan Sihelský/Alja 4.
miesto v sobotu, a 5. miesto v nedeľu. Dvojica Lucia Glédurová/Szelíd
obsadila 5. a 7. miesto.
Do Dunajského Klátova sa vrátili dvojice KPKRJ aj 17. marca, ale do
prvej desiatky sa im v žiadnej súťaži nepodarilo prebojovať.
V posledný marcový deň sa konali halové preteky na Masarykovom dvore
vo Vígľaši-Pstruši. V súťaži s výškou prekážok 80 cm obsadila dvojica
Katarína Košinová/Tiffany 2 výborné 3. miesto, dvojica Ivan Sihelský/
Cartago-S obsadila 8. miesto. Na týchto pretekoch sa zúčastnili aj dvojice
z druhého jazdeckého klubu z Rimavskej Soboty, z JK Carmina. V súťaži
s výškou prekážok 100 cm obsadila dvojica Lucia Seraková/Corrida-Renomee 8. miesto. Lepšie sa tejto dvojici darilo v súťaži s výškou prekážok
110 cm, v ktorej obsadili 3. miesto.
V Košiciach sa konali halové preteky 7. apríla aj s účasťou dvojíc z Klubu priateľov koní a rekreačného jazdenia z Rimavskej Soboty. Dvojica
Ivan Sihelský/Alja obsadila v súťaži s výškou prekážok 60 cm 8. miesto,
dvojica Lucia Glédurová/Szelíd si vyskákala na prekážkach s výškou 80
cm 5. miesto.
V Liptovskej Sielnici sa zúčastnili dvojice KPKRJ parkúrových pretekov
22. apríla. Za pekného počasia sa v krásnom areáli najviac darilo skúsenému Ivanovi Sihelskému, ktorý so svojím koňom Cartago-S obsadil v
súťaži s prekážkami vysokými 70 cm 5. miesto, s prekážkami 80 cm 8.
miesto.
Dvojica Ivan Sihelský/Welt Regency absolvovala drezúrne preteky.
Najskôr sa predstavili 14. apríla v Dunajskom Klátove, kde obsadili 6.
miesto. Na 6. ročníku Jarných drezúrnych pretekov 28.apríla v Košiciach
obsadili 3. miesto.
Milovníkov jazdeckého športu pozývame na jazdecké preteky EQUESTRIAN CHALLENGE 2018, ktoré sa uskutočnia v sobotu 19.mája 2018
na Kurinci - Zelenej vode. Preteky začínajú o deviatej hodine verejným
tréningom. Pokračujú skokmi na prekážkach s výškou 80 cm, Gemerským derby na prekážkach 100 cm vysokých. V súťaži budú použité skoky z cross – country súťaží všestrannosti: - prírodné prekážky. Divácky
atraktívne budú aj súťaže na prekážkach s výškou 100 a 115 cm.
Mgr. Július Smutniak

Dievčenský futbal v Rim. Sobote
Futbalové kluby s licenciou UTM dostali od UEFA a SFZ úlohu vytvárať dievčenské prípravky a dievčenské družstvá žiačok. Vytvorenie dievčenských družstiev je jednou z podmienok účasti žiakov v 1.
lige.
Mestský športový klub v Rimavskej Sobote ako futbalový klub s licenciou
UTM v spolupráci so Základnou školou P. Hostinského na Družstevnej
ul. vytvoril dievčenskú prípravku už v septembri 2017 a družstvo dievčat
U12 prihlásil do súťaže organizované SFZ. V jesennej časti súťažného
ročníka 2017/2018 dievčatá odohrali štyri kolá turnajovým spôsobom so
štyrmi účastníkmi a jarná časť je vlastne pokračovaním tejto súťaže podobným spôsobom. Našimi súperkami sú MFK Dukla Banská Bystrica,
MFK Lokomotíva Zvolen a Jupie FŠMH Banská Bystrica.
29. apríla sa uskutočnilo prvé jarné kolo v Banskej Bystrici, kde naše
dievčatá odohrali tri zápasy a dosiahli nasledovné výsledky:
MFK Dukla Banská Bystrica – MŠK Rimavská Sobota 0:0
MFK Lokomotíva Zvolen – MŠK Rimavská Sobota 5:0
Jupie FŠMH Banská Bystrica – MŠK Rimavská Sobota 1:3
Dievčatá na súťaž pripravil pán učiteľ Mgr. Ján Valach zo ZŠ P. Hostinského. Zo strany futbalového klubu bude v budúcnosti vítaná spolupráca
aj s ďalšími základnými školami na území mesta i okolia.
Slovenský futbalový zväz od nového súťažného ročníka 2018/2019 plánuje odštartovať súťaž žiačok U15 s desiatimi účastníkmi, kde sa bude
hrať dvojkolovo každý s každým.
Š. Balog, koordinátor MŠK

www.rimavskasobota.sk
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Úspechy dosahujú aj mládežnícke mužstvá HKM
úspešnej sezóne muKadeti - sezóna 2017/2018 2.miesto. Chlapci, ktorí pomiPžovopriHKM
Rimavská Sonulé sezóny väčšinou prehrábota nemôžme zabudnúť aj
vali, sa teraz mohli konečne
na úspechy našich mládežníckych kategórií. Práve oni sú
naša budúcnosť a záleží nám,
aby dnešná mládež športovala
a rozvíjala ako svoje fyzické
schopnosti, tak aj tímového
ducha. Naši chlapci každý rok
bojujú o čo najlepšie priečky
vo svojich súťažiach riadených Slovenským zväzom ľadového hokeja.
Kadeti, ktorí hrávajú vo východnej skupine ligy kadetov,
nedosiahli v tejto sezóne až
toľko víťazstiev ako v tej predošlej. Chalani odohrali spolu
28 kvalitných zápasov a zmerali si sily aj s mužstvami, kde
je hokej dlhodobou tradíciou,
ako Prešov, Zvolen alebo
Michalovce. Z tejto vekovej
kategórii nám pred sezónou
odišiel do Žiliny talentovaný
brankár Jakub Sihelský, ktorý
je súčasťou národného reprezentačného tímu Slovenska do
16 rokov.
V uplynulej sezóne nám veľkú radosť robili starší žiaci.
Podarilo sa im vybojovať
strieborné medaily v druhej
lige. Podobný úspech v našich
mládežníckych
mužstvách
sme už dávno nevideli. Počas sezóny sa im nepodarilo
nájsť recept na prekonanie
víťaza ligy MŠHK Mládež
Prievidza, ktorej podľahli štyrikrát a tým pádom obsadili

Mladší žiaci - sezóna 2017/2018

Predprípravka - sezóna 2017/2018

Starší žiaci - sezóna 2017/2018

Džudisti na turnaji v Bardejove
sobotu 5. mája sa v Bardejove uskutočnila medzinárodná Veľká cena mesta Bardejov o
V pohár
primátora, ktorej sa zúčastnilo spolu 791 pretekárov z Bulharska, Česka, Maďar-

ska, Kosova, Srbska, Poľska, Rumunska, Ukrajiny, Ruska, Macedónska, Francúzska a Slovenska. Zápasilo sa na deviatich tatami vo dvoch halách. Môžeme konštatovať, že počtom
súťažiacich je to najviac obsadená súťaž na Slovensku a bodovací turnaj A- kategórie pre
ml., st. žiakov a žiačky , dorastencov a dorastenky.
Lokomotívu – judo Rimavská Sobota reprezentovali štyria pretekári. V kategórii
mladší žiaci vo váhe +65 kg sa predstavil
Dávid Gonda, ktorý prehral iba vo finále
a vybojoval strieborné 2.miesto.
V starších žiačkach sa predstavila Natália Gažiova vo váhe do 36kg, ktorá vo
finále prehrala v zlatom skóre a dosiahla strieborné 2.miesto. Vo váhe do 66kg
starších žiakoch sa predstavili dvaja naši
džudisti - Lukáš Koóš, ktorý vybojoval
bronzové 3. miesto a Róbert Balog, ktorý skončil na 7.mieste.
Vedenie klubu sa touto cestou chce poďakovať džudistom za vzornú reprezentáciu
klubu a aj Mesta Rimavská Sobota. Na súťaži ich sprevádzali tréneri Gaži, Babicová a Antal.
Za podporu oddielu Lokomotíva Judo RS ďakujeme Mestu Rimavská Sobota , firme TONI
s.r.o. (požiarna ochrana) - p. Igor Tonhajzer, Kvety Henrieta Mišuráková, a ZŠ Š. M. Daxnera - Mgr. Peter Černý na sídlisku Západ.
Ľubomír Antal, predseda Lokomotíva – judo Rimavská Sobota

tešiť z množstva víťazných zápasov, čo aj bolo vidno na ich
hernom prejave. A táto sezóna
im určite prinavrátila veľkú
chuť do hokeja.
Naši mladší žiaci tento rok zažili veľkú premiéru. Hrali svoju prvú sezónu v druhej lige.
V úvode sezóny si museli ešte
zvykať na veľké ihrisko, nakoľko doteraz hrávali len v tretinkách. Aj napriek ich debutu
odohrali v celku slušnú sezónu
a podarilo sa im vyhrať niekoľko zápasov aj s mužstvami,
ktoré majú bohatú hokejovú
históriu.
Svoje zápasy a turnaje túto sezónu odohrali aj naši najmenší
hokejisti v prípravke a predprípravke. Aj oni zaznamenali
výborné výsledky. Podarilo sa
im napríklad vyhrať domáci
turnaj, získať druhé miesto
na turnaji v Aréne Sršňov v
Košiciach, kde im medaily
odovzdával majster sveta Ján
Lašák. Bronz vybojovali v
Minilige M. R. Štefánika v Lučenci a skúsenosti zbierali aj v
medzinárodných priateľských
zápasoch s maďarským tímom
PHC Budapešť.
Do ďalšej sezóny im všetkým
prajeme veľa úspechov a čo
najviac víťazných zápasov,
aby sa mohli z hokeja radovať
aj naďalej.
Marek Hanzel, HKM RS

Milí športoví priatelia.
Aj tohto roku Vás
športový klub Bike
and Run team Rimavská Sobota s podporou mesta Rimavská
Sobota pozýva na
jubilejný, už piaty
ročník regionálneho
športového podujatia
Gemerský Triatlon
pre každého. Uskutoční sa v sobotu 26.
mája od 10:00 hod.
v rekreačnej oblasti
Kurinec. Na svoje
si určite prídu všetci
amatérski vyznávači
vytrvalosti nie v jednej, ale v troch disciplínach. Tí, ktorí si netrúfnu na celý
triatlon si môžu svoje sily zmerať v skrátenej hobby verzii
triatlonu alebo v hobby duatlone. Nezabúdame ani na najmladšie kategórie a pre deti je ako predkrm pred hlavnými
pretekmi pripravený MiniDuatlon.
Zároveň chceme upozorniť všetkých návštevníkov rekreačnej oblasti Kurinec, že v deň konania pretekov, v čase od
10:00 do 14:00 hod., bude z dôvodu zabezpečenia bezpečnosti pretekárov premávka v oblasti čiastočne obmedzená,
a preto žiadame všetkých, aby sa riadili pokynmi organizátorov. Viac na bikeandrunteam.estranky.sk.
Tešíme sa na vašu účasť.

