Na margo
uplynulých dní
hystériu vyvoNevídanú
lala v minulých dňoch

V Mestskej záhrade budujú Most lásky

buduje v Mestskej záhrade v
S amospráva
Rim. Sobote novú atrakciu, bude slúžiť zamilovaným párom.

V Mestskej záhrade v Rim. Sobote vyrastá nová
atrakcia. Samospráva tam pre zamilované dvojice
buduje Most lásky, na ktorom si budú môcť zamknúť svoju lásku. Mesto našlo inšpiráciu v parížskom moste Pont des Arts. „ Občania si tam budú
môcť zamknúť kladku a so svojimi partnermi si
uzavrú lásku na celý život,“ uviedol primátor Rimavskej Soboty Jozef Šimko s tým, že na konci
mosta vybudujú malý ostrovček, kde bude strieška
a rákosie. Ideálne miesto, kde si mladí ľudia sľúbia
lásku na celý život.
Pôvodne mal mať most ale iný zámer. „Uvažovali sme, že ho prepojíme do centra na ostrovček.
No bohužiaľ situácia je taká, že sme museli nechať nejaké útočisko pre naše labute, aby sa mali
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kde skryť, napríklad pred túlavými psami. Stalo
na nám, že nám uhynula ďalšia labuť,“ vysvetlil
Šimko.
Samospráva začala s premenou Mestskej záhrady
pred dvoma rokmi, kedy sa začalo s budovaním
zámkovej dlažby, pribudol nový altánok a vybudoval sa plot s bránou. Od vlaňajška skrášľujú park
drevené sochy, v tomto roku tu vyrástlo detské
ihrisko, vyasfaltovala sa cyklodráha, postavia sa
sociálne zariadenia a vďaka občanom mesta, ktorí sa zapojili do projektu spoločnosti Lidl i detské
ihrisko Žihadielko. „Do 23. júna, kedy budeme
slávnostne odovzdávať detské ihrisko Žihadielko,
chcem, aby bola Mestská záhrada úplne v poriadku. Až na fontánu, ktorú začneme stavať v júni a
dokončíme do konca roka,“ uviedol Šimko. „Budeme mať jednu nádhernú záhradu, z ktorej sa
budú tešiť naše deti a rodičia,“ uzavrel.
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snaha istej tzv. neziskovej organizácie o zaujatie
priestorov na Hlavnom
námestí alebo na Námestí
Š.M. Daxnera, kde počas
35 dní mala byť inštalovaná výstava venovaná životným svedectvám obetí II. svetovej vojny. Keďže jej organizátori neboli ochotní vyhovieť
podmienkam VZN mesta ohľadom daní a poplatkov, mestský úrad posunul ich žiadosť na
mestské zastupiteľstvo, ktoré jediné má v kompetencii výšku dane zmeniť alebo odpustiť.
Zúčastnili sa ho aj zástupcovia organizátorov,
ktorí s úsmevom na perách nechali hádať sa
a hlasovať poslancov o viacerých variantoch,
aby po niekoľkých hodinách oznámili, že oni
sú už dávno dohodnutí so župou a ministerstvom kultúry o umiestnení výstavy na nádvorí
múzea...
Položme si však aj otázku, kto stojí za tzv.
neziskovkou, ktorej hlavná predstaviteľka, absolventka katedry divadelných štúdií, sa príliš
netešila otázke poslanca I. Hazuchu, že kto ich
financuje. My sme však zistili, že v zozname
medzinárodných dotačných zdrojov sa nachádza aj Veľvyslanectvo USA na Slovensku a
podľa výročnej správy za rok 2017, predstavuje príjem združenia vyše 113 tisíc eur.
Zistili sme aj to, že jej predstavitelia sú väčšinou absolventi Vysokej školy múzických umení a medzi zakladateľov patria medzi inými aj
herci Richard Stanke či Emília Vášáryová . Ich
mediálnymi partnermi sú Denník N, Aktuality.
sk alebo Sme. Boli sme zvedaví aj na to, proti
čomu vlastne bojujú a keďže žijeme v dobe
internetu, našli sme aj odpoveď. Vadí im napríklad úspech nacionalistov vo voľbách, údajné
pôsobenie ruských dezinformačných webov,
ale aj to, že podľa nich smerovanie krajiny stráca jasné kontúry a dochádza k spochybňovaniu
našej príslušnosti k európskej demokracii.
Po tomto všetkom považujeme za zarážajúce
slová riaditeľky tejto neziskovky, že inštalovať
výstavu napríklad v priestoroch sídliska na
Dúžavskej ceste považuje za dehonestujúce.
Nehraničí takéto stanovisko minimálne s prejavom rasizmu, o urážke občanov tam žijúcich
ani nehovoriac ?
No a vrcholom všetkého boli slová jedného z
organizátorov pri odchode z historickej budovy Župného domu, keď bratislavským prízvukom povedal: „ale si natrela tým sedlákom“.
Naozaj sú to slová vhodné šíriteľa myšlienok
Za slušné Slovensko...?
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Dlh mesta klesol zo 41,59 % na 26,26 %

Úverové zaťaženie mesta sa markantne znížilo!
jednotlivých internetových stránkach sa objavujú zaváN adzajúce
a skresľujúce informácie ohľadne ekonomickej

situácie nášho mesta.
Preto som sa rozhodol, že v týždenníku Gemerské Zvesti
poskytnem pre našich obyvateľov hodnoverné informácie
ohľadom úverového zaťaženia, o prijatých úveroch, jednak
do roku 2010, ako aj po mojom nástupe do funkcie primátora
mesta od roku 2010 až ku dnešnému dňu.
Úvery prijaté do konca r. 2010 :
1./ 2001 - úver / 55,4 mil. Sk./ - reštrukturalizovaný
2./ 2003 - úver /19.0 mil. Sk./ - Kurinec - Zelená voda
3./ 2004 - úver /15,0 mil. Sk./ - IBV Sobôtka
4./ 2005 - úver /52.0 mil. Sk. / - IBV Sobôtka
5./ 2006 - úver /17,6 mil. Sk./ - Verejné osvetlenie mesta
6./ 2006 - úver /23,4 mil. Sk./ - Zimný štadión
7./ 2010 - úver /355 tis. eur./ - Miest. kom. Tomašová
8./ 2010 - úver /495 tis. eur./ - ZŠ Hostinského
9./ 2010 - úver /134 tis. eur./ - ZŠ Hostinského
Úvery prijaté od 1.1.2011 ku dnešnému dňu:
1./ 2012 – úver /120 tisíc eur./ - asfalt. miest. komunikácií
2./ 2014 – úver / 461 513.- eur./ – asfalt. miest. komunikácií
3./ 2015 – úver / 238 295.- eur./ - asfalt. miest. komunikácií
4./ 2016 – úver / 676 530.- eur./ - asfalt. miest. komunikácií
5./ 2017 – úver /178 683.-eur./ - asfalt. miest. komunikácií
Kým celkový dlh mesta k 31.12.2010 v % predstavoval 41,59 %, tak za
obdobie od 1.1.2011 do 31.5.2018 celkový dlh mesta klesol na 26,26 %.
Znamená to, že celkový dlh mesta za obdobie od 1.1.2011, teda za 7 rokov
a 5 mesiacov, rapídne klesol, napriek nemalým investíciám do rozvoja infraštruktúry mesta.
Klesol i napriek tomu, že sme za obdobie posledných piatich rokov prijali
úver vo výške niečo viac ako 1,6 mil. eur. Treba však poznamenať, že každý jeden úver bol realizovaný na základe súhlasného uznesenia poslaneckého zboru , teda zástupcov občanov mesta.

Nesmieme tu zabudnúť na vybudovanie desiatok, ba stoviek parkovacích
priestorov na jednotlivých sídliskách - Sídlisku Rožňavská – Družstevná,
sídlisku Rimava, Malohontská i na našom najväčšom sídlisku Západ. Dovolím si povedať, že naše sídliská takto nevypadali ani pred možno viac
ako 40 až 50 rokmi, teda pri ich kolaudácií. Boli vybudované a priebežne
sa budujú priestory na ukladanie smetí. Občanom bývajúcich na sídliskách
Malohontská, Rožňavská, Rimava, ale i na sídlisku Západ môžem prisľúbiť, že do konca kalendárneho r. 2018 tieto priestory kompletne zrekonštruujeme.
Okrem vyššie uvedených vykonaných stavebných prác sa nám v spolupráci
s VÚC BBSK podarilo :
• uložiť nový asfaltový povrch na:
• ul. Školskej,
• ul. Janka Jesenského,
• Tompovom námestí,
• ul. Fábryho,
• ul. Šrobárová,
• ul. Hostinského,
• ul. B. Bartóka
• podarilo sa vybudovať cyklodráhu po bývalej železničnej trati smerom od
cesty vedúcej do rekreačnej oblasti Kurinec Zelená voda po ul. Školskú, ale
i po budovu bývalej Hypernovy.
Za najväčší úspech považujem vybudovanie kruhového objazdu na križovatke ulíc Malohontská – Jánošíková!
Naši občania kladne hodnotia snahu vedenia mesta i snahu poslaneckého
zboru, že aj v roku 2018 pokračujeme v prácach na obnove povrchu miestnych komunikácií s cieľom vylepšenia ich stavebného a dopravno-technického stavu. Obnova je zameraná na súvislú výmenu živičných povrchov,
vysprávky a úpravy nerovností, opravy kanalizačných šácht v nevyhnutnom rozsahu a obnovenie existujúceho vodorovného dopravného značenia,
doplnenie obrubníkov a pod. Možno sa to niekomu nebude zdať, ale za posledných 6 rokov sa nám podarilo v našom meste obnoviť a zrekonštruovať
celkom 168 ulíc i chodníkov.
Samozrejme, do konca tohto roka nás čaká realizovanie ďalších akcií a to:
• začať s výstavbou toboganu v rekreačnej oblasti Kurinec Zelená voda,
• výstavba fontány v Mestskej záhrade,
• detského dopravného ihriska na Ul. Rožňavskej,
U všetkých plánovaných akciách sú už vypracované projektové dokumentácie a čaká sa na vydanie stavebných povolení.

Je možné smelo konštatovať, že celkový dlh mesta klesol zo sumy 6,5 milióna eur z r. 2010 - k 31.5.2018 na sumu 3.8 mil. eur.
Samozrejme, treba poznamenať, že za uvedené obdobie, bez jediného centu úveru, sa nám podarilo vybudovať:
1./ Jednu nádhernú rekreačnú oblasť Kurinec - Zelená voda a v nej:
• zrekonštruovať starý 25 m. bazén s pitnou vodou
• zrekonštruovať sociálne zariadenia, vybudovať oplotenie a celý areál
vyložiť zámkovou dlažbou
• vybudovať 2 km cyklistickú dráhu od bývalej žel. trati po Kurinec
• vybudovať dva nadrozmerné bazény s teplou geotermálnou vodou
• vybudovať jeden nádherný detský bazén
• vybudovať jedno detské ihrisko v areáli kúpaliska
2./ Zrekonštruovať Daxnerove námestie
3./ Zrekonštruovať Tompovo námestie
4./ Zrekonštruovať Mestskú záhradu
5./ Vybudovať viacero detských ihrísk v meste i v jednotlivých mestských
častiach

Som však presvedčený, že do konca roka sa výstavba toboganu, fontány a
z časti i detského ihriska zrealizuje. No nezabudneme ani na prípravu projektovej dokumentácie a výstavbu bazéna s vlnobitím v rekreačnej oblasti
Kurinec - Zelená voda.
Máme i ďalšie plány. V budúcom roku sa začne s budovaním ďalšieho geotermálneho vrtu o hĺbke 2200 m. a oprášime i projektovú dokumentáciu na
výstavbu krytých bazénov v rekreačnom stredisku Kurinec – Zelená voda,
ktorá sa na Mestskom úrade nachádza už od roku 2005.
JUDr. Jozef Šimko,
primátor mesta Rimavská Sobota

Gemerské zvesti
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Poslanci sa zaoberali záverečným účtom
mesta, schválili aj druhú zmenu rozpočtu

účet mesta, druhá zmena rozpočtu i výstava. Aj týmito bodZ áverečný
mi sa zaoberali rimavskosobotskí poslanci na zasadnutí mestského

zastupiteľstva, ktoré sa konalo 29. mája v budove bývalého Župného
domu v Rim. Sobote

V úvode rokovania prešli niektoré zmeny v programe. Na návrh poslanca
Miroslava Bitalu bol z rokovania stiahnutý bod týkajúci sa návrhu spoločenskej zmluvy MŠK Rim. Sobota a Borsodsport Invest KFT Miskolc ohľadom
výstavby športovej akadémie v meste. Na návrh poslanca Ivana Hazuchu
poslanci doplnili program o personálne otázky, v ktorých sa malo prehodnotiť zloženie Mestskej rady, ako aj dozornej rady v spoločnosti Stefe, s.r.o.
Do programu bol zaradený aj bod, ktorý sa týkal umiestnenia výstavy veľkoplošných panelov OZ Post Bellum na území mesta.

Po druhej zmene je rozpočet prebytkový vo výške 1 067 eur. Poslanci zároveň schválili použitie rezervného fondu na obnovu miestnych komunikácií
vo výške 350-tisíc eur a po 10-tisíc eur na činnosť hokejového klubu a pre
ostatné športy.

Mestská rada bez zmien

Prerokovaný bol aj návrh na zmenu počtu členov v Mestskej rade a v dozornej rade Stefe, s.r.o., kde má mesto svoj podiel. Tento bod navrhol zaradiť do
programu poslanec I. Hazucha, nakoľko došlo k zmene v dvoch poslaneckých kluboch. Navrhol preto odvolať všetkých členov mestskej rady i oboch
zástupcov mesta v Stefe. Jeho návrh neprešiel, za boli deviati poslanci, desiati sa zdržali. V ďalšej časti rokovania poslanci vzali na vedomie informáciu o výsledku obchodnej verejnej súťaže ohľadom predaja dreva na pni a
schválili uzavrieť kúpnu zmluvu s víťaznou spoločnosťou z Málinca. Samospráva získa predajom 3 500 metrov kubických dreva čiastku 283 500 eur.

Výstava bude v múzeu

V prvým bodom boli majetkovoprávne otázky, ktoré predložila Katarína Eliášová z majetkového oddelenia na MsÚ. Poslanci v tomto bode okrem iného schválili predaj budovy na Fábryho ul., v ktorej kedysi sídlila tlačiareň.
Mesto sa pokúša predať tento objekt už osem rokov, kedy bolo vypísaných
21 kôl verejných súťaží. Budova i celý areál od tých čias chátra a je v zlom
technickom stave. Ak by mesto nepristúpilo k predaju, hrozilo, že by musela
samospráva investovať na opravu najnutnejších porúch vlastné prostriedky. Budova sa odpredá priamym predajom za takmer 53-tisíc eur. Prešlo aj
vypísanie obchodnej verejnej súťaže na nájom stĺpov verejného osvetlenia,
nakoľko ku koncu augusta dôjde k ukončeniu zmluvného vzťahu so spoločnosťou, ktorá ich mala v prenájme. Zároveň boli schválené nové podmienky
súťaže, jej hlavným predmetom je vybudovanie Mestského informačného a
komerčného systému. V rámci neho by mesto spustilo aj esemeskový systém, prostredníctvom ktorého by občanov informovalo o rôznych akciách,
prípadne neočakávaných udalostiach ako povodne či požiare.

Prebytok vyše 368-tisíc eur

Následne poslanci prerokovali záverečný účet mesta za vlaňajší rok. Mesto
hospodárilo s celkovými príjmami vo výške 15 279 093 eur a celkovými
výdavkami 14 910 897 eur. Výsledkom je podľa slov povereného vedúceho
ekonomického odboru Miroslava Bielaka, ktorý správu predložil, prebytok
hospodárenia vo výške 368 196. „Po vyčlenení nevyčerpaných účelových
prostriedkov vo výške 9 622, 87 eur malo mesto prebytok hospodárenia 358
573,13 eur,“ uviedol Bielak s tým že tieto financie sa previedli do rezervného fondu. Čo sa týka hospodárenia jednotlivých mestských organizácií,
Technické služby mesta hospodárili vlani so stratou 28 142 eur, ktorá bude
vykrytá z ich rezervného fondu. Mestské kultúrne stredisko malo zisk 7 597
eur, Mestský športový klub 7 735 eur a Mestská bytová správa vyše 7 500
eur. Poslanci odobrili záverečný účet bez výhrad.

Druhá zmena rozpočtu

Bez väčších pripomienok prešla aj druhá zmena rozpočtu. Navrhovanou
zmenou sa zvýšili celkové príjmy na 17 719 455 eur a celkové výdavky na
17 178 388 eur. Vo výdavkoch ide o navýšenie najmä z dôvodu predpokladaného prijatia troch policajtov mestskej polície, zabezpečenia služieb v súvislosti so starostlivosťou o mestské lesy, opráv budov, sociálnych zariadení a
prístreškov, obnovy miestnych komunikácií, výstavby toboganu na Kurinci,
výstavby detského dopravného ihriska či vybudovania námestia pri pošte.

Vášnivú diskusiu vyvolal bod týkajúci sa umiestnenia výstavy o totalitných
režimoch, ktorú chcelo v meste realizovať bratislavské OZ Post Bellum. Primátor mesta Jozef Šimko počas rozpravy vysvetlil, že nebol proti výstave,
ale len proti jej umiestneniu na Námestí Š.M. Daxnera. Pôvodne sa Post
Bellum obrátilo na vedenie mesta so žiadosťou umiestniť výstavu na Hlavné
námestie. Samospráva to odmietla z dôvodu, že subjekt nekonkretizoval, v
ktorej časti námestia chce výstavu nainštalovať. Po búrlivej diskusii nakoniec poslanci nesúhlasili s umiestnením výstavy na Hlavnom námestí, ani na
Námestí Š. M. Daxnera. Odobrili však návrh poslanca Vaša, aby sa výstava
uskutočnila v meste bez určenia konkrétneho miesta a za symbolické jedno
euro. Ešte predtým však riaditeľka OZ Post Bellum Sandra Polovková informovala, že po dohode s Banskobystrickým samosprávnym krajom bude
výstava začiatkom júla nainštalovaná v Gemersko-malohontskom múzeu.
S príbehmi ľudí, ktorí prežili totalitné režimy, sa tak budú môcť Rimavskosoboťania zoznámiť v priestoroch múzea.

Tobogan i nové čerpadlo

Počas rokovania mestského zastupiteľstva hovoril primátor mesta J. Šimko
aj o niekoľkých plánoch v meste, najmä na Kurinci a v Mestskej záhrade.
„Rokovali sme s dodávateľom toboganu, je už vo výrobe, ale do letnej turistickej sezóny to zrejme nestihneme. Bude to nádherný tobogan,“ uviedol
Šimko. Informoval tiež, že bolo zakúpené náhradné čerpadlo. „Kúpili sme
výkonnejšie čerpadlo, ideme o 80 metrov nižšie do hĺbky a očakávam, že
sa nám zvýši teplota vody o približne jeden až jeden a pol stupňov celzia,“
avizoval Šimko. Zopakoval, že 23. júna bude v Mestskej záhrade odovzdané
ihrisko Žihadielko. „Dovtedy tam osadíme 80 lavičiek a 80 smetných košov
a zaasfaltuje sa kilometer cyklodráhy ,“ povedal Šimko a dodal, že medzi
Risom a kolkárňou vybudujú plot a do jesene aj fontánu. V rámci všeobecnej rozpravy sa schválili poslanecké návrhy na doplnenie asfaltovania ciest
a chodníkov v týchto lokalitách - chodník pred bytovým domom B2 na
sídlisku Rimava, chodníky na Tulipánovej a Slnečnej ul., cesta na Dúžavu
v dĺžke približne 280 metrov, Rožňavská ul. 18 a 26. a Ulica S. Kollára.
V závere rokovania primátor uviedol, že na konci júna by sa malo začať
stavať námestie pri pošte.
amb

Z redakčnej pošty

Keď je pri práci použitý zdravý rozum

V utorok 29. mája som z balkóna svojho bytu na ulici
P. Hostinského videl, ako priľahlé trávnaté plochy kosia
zamestnanci Technických služieb mesta Rimavská Sobota.
Dalo by sa povedať rutinná záležitosť v tomto období. Čo ma
však zaujalo, bola ohľaduplnosť
týchto koscov k vozidlám, ktoré boli na ulici zaparkované.
Touto cestou chcem vyjadriť poďakovanie mužom na fotografii, ale aj Technickým službám mesta Rimavská Sobota.
Ing. Róbert Totkovič
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Vzniknúť má futbalová akadémia, na ťahu sú poslanci
spoločenskej zmluvy MŠK Rimav- dôvod to nezobrať,“ skonštatoval. Klub má fun- málne 100–tisíc eur ročne, no podľa slov konaNávrhom
ská Sobota a Borsodsport Invest sa rimav- govať pod názvom Mestská futbalová akadémia teľa MŠK to bude podstatne viac, ako bude dáskosobotskí poslanci mali zaoberať ešte na
májovom rokovaní mestského zastupiteľstva.

Vzhľadom na to, že partner z Maďarska zmluvu
do termínu konania zastupiteľstva nedodal, bol
tento bod stiahnutý z programu. Podľa slov konateľa MŠK Miroslava Biatalu, zmluvu očakávajú v najbližších dňoch „Chcem ubezpečiť obyvateľov mesta, že maďarská strana má záujem
vybudovať v Rim. Sobote futbalovú akadémiu,“
uviedol Bitala. „Akonáhle budeme mať zmluvu,
dostane ju vedenie mesta a na pripomienkovanie
aj poslanci mestského zastupiteľstva. Pre občanov bude zverejnená na stránke futbalového klubu i na stránke mesta,“ informoval Bitala s tým,
že následne sa zvolá mestské zastupiteľstvo, na
ktorom sa spoločenskou zmluvou budú zaoberať
poslanci. Bitala verí, že tí vznik športovej akadémie odsúhlasia. „Každý človek, či je športovec,
alebo nešportovec, keď príde investícia v hodnote viac ako 4. mil. eur do rekonštrukcií a výstavby nový ihrísk a futbalového zázemia, nie je

Rimavská Sobota, spoločnosť s týmto názvom
už figuruje v obchodnom registri, ako spoločníci
sú vedení Borsodsport a DVTK. Ak zastupiteľstvo odobrí spoločenskú zmluvu, do konca júna
by mala Mestská futbalová akadémia splynúť s
MŠK.
Podľa návrhu by v novovzniknutom klube mal
maďarský partner, zastúpený spoločnosťou
Borsodsport Invest KFT Miskolc, väčšinový,
51-percentný podiel. Do infraštruktúry štadióna
chce investovať 4 milióny eur. Rimavská Sobota, ktorá bude vlastniť 49-percent, vloží do
novovzniknutého klubu objekty a nehnuteľnosti nevyhnutné na rozvoj infraštruktúry. Podľa
znaleckého posudku je ich hodnota vyše 2 mil.
eur. Ako uviedol Bitala, tieto vklady mesta sú v
zmluve právne ochránené. Predpokladá, že celý
areál futbalového štadióna sa zrekonštruuje do
konca roka 2020.
Mesto bude dávať na chod klubu ročne 150-tisíc
eur, zvyšné náklady vykryje maďarský partner.
Ako sa uvádza v návrhu, malo by to byť mini-

Deň detí v Relaxe

vať mesto. Hoci bude klub fungovať pod novým
názvom, bude založený na starých štruktúrach.
„Úplne nový klub by totiž musel ísť od nuly a
každá veková kategória by začínala od začiatku,“
vysvetlil Bitala.
A čo od futbalovej akadémie očakáva MŠK?
„V prvom rade sme radi, že v meste vznikne pekný futbalový stánok, ktorý bude mať aj zázemie a
vytvoria sa podmienky pre väčší počet detí, ktoré
môžu hrať futbal. Budeme im vedieť poskytnúť
také podmienky, aby nám neodchádzali do akadémií v iných mestách, ako napríklad do Dunajskej Stredy,“ povedal Bitala. Ako ďalej dodal,
spolupracovať chcú aj so školami v meste. „Keďže budeme fungovať ako stredisková akadémia,
chceme byť nápomocní aj okolitým obciam, ale
aj mestám mimo náš okres, s ktorými už rokujeme,“ uviedol konateľ MŠK a dodal, že plánujú zvýšiť počty detí v jednotlivých mužstvách.
„Teraz máme v každom mužstve do 15 rokov 20
detí, ale chceme mať minimálne 30,“ spresnil.
amb

Ženy ďakujú primátorovi

Krajská organizácia Únie žien Slovenska ďakuje primátorovi mesta
Rimavská Sobota JUDr. Jozefovi Šimkovi za jeho podporu i nezištnú
pomoc pri organizovaní významného spoločenského podujatia v rámci
Dní matiek. Vďaka primátorovi mesta je Rimavská Sobota každoročne dejiskom oceňovania žien a matiek z celého nášho okresu i regiónu,
ktoré sú jasným príkladom láskavosti, trpezlivosti a obetavosti. Bez
pomoci mesta a osobitne pána primátora, by sa podobné podujatia ,
aké sú pravidelne organizované Úniou žien Slovenska, len ťažko
mohli realizovať.
PaeDr. Helena Husárová,
predsedníčka KO Únie žien Slovenska

1. júna Mesto Rimavská Sobota a CVČ Relax usporiadalo MDD - podujatie pre deti a rodičov. V priestoroch CVČ Relax, Ekorelax-u, na Ul. SNP a
Gemersko-malohontského múzea v Rimavskej Sobote sa skákalo, spievalo,
športovalo, súťažilo, cvičilo a ozývalo smiechom a radosťou detí nášho mesta
a okolia. Návštevníci sa mohli do sýtosti vyšantiť na rôznych stanovištiach.
Najmenších najviac zaujal skákací hrad a detský kútik, kde mohli skladať,
stavať, maľovať, chytať rybičky a oddychovať. Pre malých aj veľkých bolo
zaujímavé súťažiť s hasičmi a vojakmi, o zaujímavé ceny s Tapperware, dať
si namaľovať s Oriflame tvár a po splnení niektorých disciplín si nájsť prekvapenie v pyramíde. Tí, ktorým už bolo veľmi teplo, sa schladili v klubovni
pri omaľovánkach, v Ekorelaxe pri rôznych aktivitách či prehliadke minizoo
a v priestoroch Gemersko-malohontského múzea, kde si pozreli zaujímavé
expozície a iné výstavy. Malých aj veľkých zaujalo divadlo dospelých pre
deti „Hlúpy Kubo“ v podaní Divadla Havran pri ZUŠ. Vstupenky boli zlosovateľné a tu sú výhercovia: Nicolas Šelemba – týždenný turnus v mestskom
tábore podľa vlastného výberu, Dominik Dieneš - 2 darčekové vstupenky na
Habakuky Donovaly, Terezka Slaninová – 2 vstupenky do ZOO Kavečany
v Košiciach, Marco Gonda – 2 vstupenky do Aqatermal v Dolnej Strehovej
a Nathalie Komora – 2 vstupenky do Kina Orbis v Rimavskej Sobote podľa
vlastného výberu. Za spoluprácu ďakujeme všetkým, ktorí nám pomohli pri
zorganizovaní tohto krásneho podujatia: HaZZ, Vojenské chemické laboratórium CO Jasov, RISO s. r. o., KORO s. r. o., Civilná ochrana SR, OÚ RS
– odbor krízového riadenia, Stavebniny Ádám s. r. o., Všeobecná zdravotná
poisťovňa, STEFE, AVEST s. r. o., ZUŠ, Divadlo Havran, Gemersko-malohontské múzeum, Oriflame , Huncalife ,Výbor mestskej časti Staré mesto –
Chrenovisko, MINIT Rimavská Sobota – Ladislav Tóth, Cukráreň – detská
herňa Majka, Prima banka a Tupperware.
Centrum voľného času Relax v Rim. Sobote
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Čitateľský maratón

niekedy nazývame aj
K nižnicu
čarovnou rozprávkovou kra-

jinou, ale 30. mája v nej znela
detská vrava a smiech. Prečo?
Pretože prebiehajúci 11. ročník celoslovenského maratónu v čítaní
sme venovali humoru a hlasnému
čítaniu. A prečo hlasnému? Aby
sme na vlastné uši počuli ako deti
čítajú, ako textu rozumejú, či si dokážu prečítaný text predstaviť ako
film či komiks. Deti sa navzájom
hodnotili. Plynulosť čítania, používaní interpunkcie i celkový prednes. Projekt Čítajme si vznikol s
cieľom pritiahnuť k čítaniu viac
detí a zároveň poukázať na význam

kníh a čítania. Realizuje sa 6-hodinovým čitateľským maratónom, do
ktorého sú zapojené deti z viacerých miest Slovenska. Krstnou mamou projektu bola opäť pani Oľga
Feldeková, známa humoristka a
spisovateľka. Knihovníčky s pedagógmi konštatovali, že literárne
hodiny detí v knižnici a pravidelné
čítanie prebúdzajú v deťoch emócie, predstavy, spomienky, ponúkajú neprebádaný svet, umožňujú
identifikáciu s hrdinom, prostredím, dobou a zároveň dávajú návod ako riešiť vlastné problémy. Je
omnoho účinnejšie zažiť čítanie v
rodinách, v škole na vlastnej koži,
alebo vidieť dospelých s knihou,

než len počúvať o tom aké je čítanie dôležité.
Hoci maratóny sú o rýchlosti, ten
náš bol najmä o čítaní, počúvaní
a rozprávaní. Zapojilo sa doň 157
detí zo ZŠ P. K. Hostinského. Tohtoročný rekord síce vlaňajší neprekonal, ale aj 38 853 čítajúcich detí
je výborný výsledok. Ďakujeme
všetkým zapáleným pedagógom a
čítajúcim deťom zo ZŠ P. K. Hostinského v Rimavskej Sobote, ktoré prispeli k novému slovenskému
rekordu.
Zdroj: Janka Pósová, Knižnica
Mateja Hrebendu v Rim. Sobote

Svet zoologických záhrad

6. júna sa uskutočnila v priestoroch Gemersko-malohontského múzea v Rim. Sobote vernisáž výstavy pod názvom ZOO – preťažená
Noemova archa.

Výstava, ktorú pripravilo Stredoslovenské múzeum v Banskej Bystrici, návštevníkom predstaví
viac zo života zoologických záhrad doma aj vo
svete a ich význam pri záchrane ohrozených živočíšnych druhov. Okrem toho im ukáže aj čo-to
z histórie zoologických záhrad či ich skryté záku-

tia. Tvorcovia, ktorí výstavu pripravili, si zvolili
zaujímavý a netradičný spôsob prezentácie prostredníctvom diorám, ktoré ukazujú, ako to vypadá v jednotlivých výbehoch zoologických záhrad.
Rozdelené sú podľa kontinentov, ktoré ukazujú
výbehy so zvieratami z Afriky, Južnej Ameriky či
Ázie. Súčasťou výstavy sú aj panely, na ktorých
sa návštevník dozvie ako a kde kedysi vznikali
prvé chovy divo žijúcich zvierat, ako sa zvieratá
do nich prepravovali alebo ako v nich žili. Nechýbajú ani informácie o zoologických záhradách na
Slovensku i vo svete.
„Cieľom výstavy je ukázať, že zoologické záhrady tu nie sú iba na nejakú zábavu, ale slúžia
hlavne na záchranu ohrozených druhov a ochranu
prírody,“ uviedol autor výstavy Csaba Tóth, ktorý
počas vernisáže výstavu osobne komentoval.
Výstava, ktorú z verejných zdrojov podporil Fond
na podporu umenia, potrvá do 15. septembra a je
určená predovšetkým deťom a žiakom.
amb

23. júna vystúpi
v Rim. Sobote

Omega

Legendárna skupina Omega
bude koncertovať pred rimavskosobotským publikom
na amfiteátri 23. júna. Pri
tejto príležitosti usporiadalo
tunajšie mestské kultúrne stredisko 6. júna tlačovú besedu s
frontmanom kapely Jánosom
Kóborom.
Ten spomenul, že Omega sa do
Rimavskej Soboty sa vracia po
tretíkrát. Rimavskosobotskému
publiku sa prvýkrát predstavila pred 40 rokmi na koncerte,
ktorý sa uskutočnil v priestoroch
bývalého kina. Bolo to v období,
keď sa kapele rozbiehala medzinárodná kariéra. Pred dva a
pol rokmi sa Omega druhýkrát
vrátila do Rim. Soboty s koncertom, ktorý bol zaujímavý a
špeciálny tým, že išlo o posledný

koncert s názvom Moratórium.
Podľa Kóbora bolo vtedajšie
turné sakrálne a špeciálne, tentokrát sa sem chystajú s úplne
iným koncertným prevedením.
Odprezentovali ho vlani v Budapešti a je postavené na programe
s názvom Vtedy na východe.
V rámci neho boli pozvaní na
duety ako hostia rôzni interpreti,
jedným z nich bol aj Peter Janda,
ktorý zaspieval duet Jasná zpráva. Tento song pravdepodobne
odznie v českom jazyku aj pred
rimavskosobotským publikom.
János Kóbor prezradil, že toto
leto dokončia koncerty z projektu Vtedy na východe a na jeseň
už budú pripravovať nový album pod názvom Testamentum,
s ktorým sa predstavia publiku v
budúcom roku. Má ísť o prelomo-

Básnické okienko...

vý album, aký mali svojho času
Pink Floyd. Vystúpenia v Rimavskej Sobote vníma J. Kóbor ako
domáce vystúpenia, keď sem prichádza, nevníma, že je tu nejaká
hranica, aj publikum je tu veľmi
podobné a cíti sa tu ako doma.
A čo znamená názov Omega, o
vzniku ktorého panuje množstvo
legiend? János Kóbor, ktorý má
neuveriteľných 75 rokov, opísal
túto príhodu s úsmevom. Písal
sa 23. september 1962 a kapela mala mať jedno vystúpenie.
V tom čase ešte nemali ani meno,
no organizátor podujatia potreboval dať na plagát názov kapely. Neskôr, keď uvideli plagát s
názvom Omega, opýtali sa organizátora, že veď hrať majú oni.
„Veď to ste vy,“ on na to.
amb

Spomienka

Život je boží dar, sťa kvietok na oltár.
Stratí sa, ako opar nad riekou,
a je tak blízko a tak ďaleko.
Bol si tu s nami a s našou láskou.
Aj slnko si ju pamätá.
Teraz ju vtáky čítať v ňom budú.
Nikto neujde svojmu osudu.
Smrť nad životom zametá.
Máš našu lásku neustále,
nič jej neberie krásu.
Sme na dvoch brehoch toku času,
len tvoj je o kus ďalej.

Marta Brisudová Siváková

Moje fotografie

VHlavnom námestí v Rim. Sobote nainšta-

.týchto dňoch je v priestoroch radnice na

lovaná výstava fotografií, ktorých autorkou
je Alžbeta Križianová. Pomenovaná je Moje
fotografie a predstavuje sériu fotografií, ktoré
vznikali pri autorkiných potulkách po prírode
či práci v záhradke. Pozorným objektívom
svojho fotoaparátu zachytáva farebnosť kvetov a plodov i jedinečnú krásu prírodných
scenérií.
Pani Alžbeta je v súčasnosti dôchodkyňa.
Celé leto rada trávi vo svojej obľúbenej záhrade, kde sa teší z kvitnúcich kvetov a dozrievajúceho ovocia a zeleniny. Čerstvé a zrelé plody s radosťou nosí svojim vnúčatkám
a keď sú pri nej, tiež ich zapája do práce v
záhradke. „V zime chodím rada na dlhé prechádzky, kochám sa krásami nášho regiónu a
okolia a obdivujem nádhernú zimnú krajinu.
Pri týchto potulkách a pri práci v mojej záhradke sa rodia všetky moje fotografie,“ prezradila nám vášnivá fotografka a dodala, že
fotoaparát nosí stále pri sebe, aby zachytila
všetky krásy, ktoré zázračná príroda dokáže
sama vytvoriť. Okrem vlastných fotografií sú
tu vystavené aj fotografie, ktoré vytvorili jej
dcéra a syn. Túto zaujímavú výstavu ktorú
zorganizovalo TIC, môžu návštevníci uvidieť
do konca júna.
amb
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Program GMOS:
22. jún ROZTRATENÉ ZRNKÁ – premiéra komorného programu vzniknutého na základe terénneho výskumu v obciach Klenovec a Kráľ, kultúrny
dom v Klenovci, 18:00 hod.
22.-23. jún JARMOK REMESIEL – Klenovec,
22.6 od 16:00 hod., 23.6 od 9:00 hod.
22.-24. jún 40. ROČNÍK GEMERSKO-MALOHONTSKÝCH FOLKLÓRNYCH SLÁVNOSTÍ
- KLENOVSKÁ RONTOUKA – slávnosti hudby,
spevu, tanca, remesiel, tradičných dvorov a gastronómie, obec Klenovec, denne
22. jún -15. júl RUKAMI MAJSTROV – výstava
diel tradičných ľudových majstrov, Klenovec, denne
22. jún -15. júl KROJOVANÉ BÁBIKY
ANNY A RASTISLAVA BELLOVIČOVCOV
Z LUKAČOVIEC - Klenovec, denne
23. jún KLENOVSKÁ HELIGÓNKA – celoslovenská prehliadka heligonkárov, Klenovec, 9:30 hod.
23. jún DRÓTOVA NÔTA – súťažná prehliadka ľudových hudieb, Klenovec, 16:30 hod.
26. jún FAREBNÝ ŠPERK – tvorivá dielňa, GMOS
v Rim. Sobote, od 16:00 hod.
Jún 2018 DOTYKY S HISTÓRIOU – návšteva
Gotickej cesty, región Gemer-Malohont, od 9:00 hod.
Jún 2018 ČAROVNÁ STUDNIČKA – vzdelávacie
aktivity v oblasti TĽK, región Gemer-Malohont.
Jún 2018 UČÍME SA SPOLU – tvorivé dielne v
rámci projektu, Rim. Sobota, 16:00 hod.
Jún 2018 ROZTRATENÉ ZRNKÁ – terénny
výskum, Klenovec, Kráľ

Podujatie
Besame mucho alebo Čo sa skrýva v kufri (a v nás).
Viac smiešna ako trpká správa o ľuďoch na hlavnej
a vedľajšej koľaji v podaní známeho divadla s exotickým názvom Besame mucho pôsobivo a, samozrejme, vtipne rozohráva zaujímavé, pestré osudy a
spletité príbehy ľudí z najsúčasnejšej súčasnosti neďaleko anonymnej slovenskej stanice. V Rimavskej
Sobote ju budeme mať príležitosť vzhliadnuť v piatok 22. 6. o 19.00 hod. Vstupné: 15€, predpredaj v
TIC a MsKS už teraz.

Na „amfíku“
sa bavilo takmer 3000 ľudí

Začiatok júna patril amfík už tradične hudobnému festivalu JúniusFeszt. Zorganizovala
ho mládežnícka organizácia Via Nova.
Via Nova na rimavskosobotskom amfiteátri organizuje festivaly už štvrtým rokom. Jedným z nich je aj Június Feszt, ktorý 1. júna otvoril tohtoročnú letnú hudobnú sezónu.
Aj keď piatkový podvečer patril predovšetkým milovníkom skvelej hudby, na svoje si prišli
aj deti, pre ktoré organizátori pripravili v rámci Dňa detí rôzne atrakcie a lákadlá. Deti do
12 rokov mali vstup zadarmo. Nechýbali stánky s občerstvením, ale predovšetkým príjemné
počasie.
Festival otvoril svojím príhovorom jeden z organizátorov podujatia František Auxt, ktorý spomenul, že ešte pred nejakým časom mali obavy, či dokážu zaplniť amfiteáter. Za pár rokov ale
ukázali, že ak sa usporiada atraktívne podujatie, akým je aj JúniusFeszt, dokážu na amfiteáter
prilákať množstvo ľudí. Dôkazom je aj tohtoročný festival, ktorý sem prilákal rekordných,
takmer 3000 ľudí. Podvečerný hudobný program odštartovala speváčka Lola, no ešte predtým
si mohli návštevníci vychutnať kúzelnícku šou. Ťahákom večera boli však legendárne maďarské rockové skupiny Edda Müvek a Republic, ktoré až do neskorej noci rozburácali zaplnený
amfiteáter. Skvelý hudobný večer uzavrel svojou premiérovou letnou šou dídžej Attila Bárány.
amb, foto: Kresnye

Vystavujú kožené kapsy

Počas júna sú v priestoroch Gemersko-malohontského múzea v Rimavskej Sobote vystavené kožené kapsy ako predmet mesiaca jún.

Výstavy:
Gemersko-malohontské múzeum
do 30. júna
Kremíkové nebo – výstava predstavuje verejnosti
historickú výpočtovú techniku zo zbierok spoločnosti
RSNET, s.r.o.
do 31. augusta
Karol Pajer – hrdina boja proti fašizmu – výstava
je venovaná pamiatke slovenského učiteľa, vojaka a
bojovníka FFI, rodáka z Klenovca, Karolovi Pajerovi
(1919 – 1944), ktorý pomohol zachrániť stovky detí a
položil život za slobodu.
do 2. septembra
Spomienka muránskej kameniny - výstava prezentuje vzácne kameninové výrobky manufaktúry v Muráni, ktorá bola založená v roku 1823 Koháryovcami
a ktorej majiteľmi sa neskôr stali aj Coburgovci.
Mestská galéria
do 29. júna
Päť miliónov ustríc pod Brooklynským mostom –
autorská výstava maliarky Juliany Mrvovej
spracoval: amb

V etnologickom zbierkovom fonde Gemersko-malohontského múzea sa nachádza štrnásť
kusov kožených káps, ktoré boli vyrobené približne okolo roku 1900. Sú oblého obdĺžnikového
tvaru s preložením. Podľa známeho etnografa a
muzeológa Andreja Polonca tento typ káps používali pastieri svíň a kráv, roľníci, furmani, poľovníci prevažne na južnom Slovensku. Kapsy
boli do múzea získané postupne v šesťdesiatych,
sedemdesiatych a osemdesiatych rokoch 20. storočia, posledné v roku 1991. Zdobené sú razeným
rastlinno - geometrickým dekórom, koženými
strapcami a otláčaním drevených foriem prevažne
s poľovníckym a pastierskym motívom, na jednej
je vyobrazený uhorský štátny znak.
Čo sa týka výrobcov, vieme ich s istotou identifikovať len pri troch kapsách. Na jednej je
uvedená signatúra: „KLIMO PÁL, BESTERCZEBÁNYA“. Pavol Klimo pracoval v známej
remenárskej dielni v Banskej Bystrici v rokoch
1870 – 1906. Kapsy zdobil i pomocou drevených

foriem, ktoré pre neho zhotovoval medovnikár z
Banskej Štiavnice. Zaujímavosťou je, že drevené
formy s takmer rovnakými motívmi používal tiež
remenár – brašnár Soma Jeszenszky, pôsobiaci v
Rimavskej Sobote pravdepodobne koncom 19.
– začiatkom 20. storočia. Jeho výrobky možno
identifikovať vďaka signatúre: „JESZENSZKY
SOMA, RIMASZOMBAT“, nachádzajúcej sa i
na dvoch kapsách v zbierkovom fonde Gemersko
– malohontského múzea.
Kožené kapsy vyrábali v rámci svojej produkcie
remenári, brašnári, prípadne domáci výrobcovia.
Šili sa z garbiarsky opracovanej hovädzej kože,
obdĺžnikového, alebo štvorcového tvaru, s otvorom často krytým preložením. Zdobili sa najčastejšie razeným dekórom, kovovými plieškami, či
koženými aplikáciami. Ústredným motívom je
v mnohých prípadoch vyobrazenie zhotovované
otlačením drevených foriem do vlhkej kože v
remenárskom lise. Kožené kapsy boli doplnkom
odevu pastierov, drevorubačov, uhliarov, podomových obchodníkov, hájnikov, hutníkov, furmanov, teda najmä príslušníkov tých zamestnaní,
ktoré vyžadovali i pobyt mimo domova. Slúžili
predovšetkým na prenášanie potravín, ktoré sa tu
dali uschovať aj na dlhšiu dobu, alebo na prenos
menších predmetov.
Výzdoba kapsy, okrem toho, že bola zaujímavým
vizuálnym prvkom, odrážala tiež spoločenský
status, či zamestnanie majiteľa. Kapsy s vyobrazením jeleňov a stromu boli vyrábané pre hájnikov, s poľovníckymi motívmi pre poľovníkov, s
vyobrazeniami pastierskeho života pre pastierov.
Kapsa baču bývala zas zdobená razením, bronzovými ozdobami, strapcami, prípadne starými vojenskými gombíkmi.
Mgr. Ľudmila Pulišová, etnologička GMM
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31. mája do 2. jún sa v priestoroch tunajšieho domu kultúry uskuOdtočnil
už 27. ročník celoštátnej postupovej súťaže a prehliadky divadlá dospelých hrajúcich pre deti pod názvom Divadlo a deti 2018.

Podujatie prinieslo do nášho mesta už po 18. krát hodnotné divadelné zážitky. Zišla sa tu približne stovka priaznivcov ochotníckeho divadla, aby
predviedli svoje najlepšie inscenácie pred detským publikom. Na tohtoročnej prehliadke súťažilo šesť súťažiacich súborov, ktoré ponúkli pestrú zmes
žánrov, tém a poetík. Vyhlasovateľom a zároveň odborným garantom bolo
Národné osvetové centrum v Bratislave. Organizačne sa na podujatí podieľalo Mestské kultúrne stredisko v Rim. Sobote, spoluusporiadateľom bola
tunajšia základná umelecká škola. Celé podujatie sa konalo pod záštitou primátora Rim. Soboty Jozefa Šimka s finančnou podporou Fondu na podporu
umenia.
Súťažné súbory postúpili do Rimavskej Soboty z krajských kôl. Divadelníci
k nám zavítali z Bratislavy, Modry, Košíc, Vrábeľ či Prievidzi. Súťažné predstavenia hodnotila trojčlenná odborná porota, ktorú tvoril pedagóg VŠMU
v Bratislave Ján Hyža, dramaturg Ľubomír Šárik a pedagogička Konzervatória J.L. Bellu v Banskej Bystrici a zároveň predsedníčka poroty Katarína
Hitzingerová.
Prvé miesto a zlaté pásmo s postupom na Scénickú žatvu 2018 získalo divadlo DS GONG z Bratislavy za inscenáciu Na Winetuovej hore. Druhé
miesto a strieborné pásmo s odporúčaním na postup na Scénickú žatvu 2018
si odnieslo Modré divadlo z Vrábeľ za inscenáciu O ôsmej na arche. Divadlo „A“ a Divadlo Shanti, o.z., z Prievidze získalo tretie miesto a strieborné pásmo za inscenáciu Poklad vláčikového piráta. Ocenenie Bronzové

Šialenci
mamonárskeho sveta

adaptáciu
Divadelnú
jedného z najčítanej-

ších diel F. M. Dostojevského Idiota si budú
môcť pozrieť záujemcovia 24. júna 2018 o
18.00 hod. v Dome kultúry Rimavská Sobota.
Predstavenie predvedú
herci Jókaiho divadla z
Komárna v réžií Martina Hubu.
Hra privádza svojich
divákov do sveta zloby, intríg a nelásky, kde
čestnosť a ľudskosť sú
nevítanými a nepochopenými javmi. Hrdina románu Lev
Myškin, spájajúci leviu silu a myšiu plachosť je označovaný
za čudáka. Jeho slušnosť v mamonárskom svete je považovaná za slabosť. Úprimnosť, túžba po láske a dobre kniežaťa
je pre jeho okolie ťaživá. Nečudo. V jeho blízkosti sa zviditeľní morálny pokles a pokrytectvo ostatných....
Martin Huba, známy a uznávaný režisér, herec a divadelný
pedagóg už 15 rokov spolupracuje s Jókaiho divadlom v Komárne. Je živým prepojením medzi súčasným slovenským
a maďarským umením. Ako veľký obdivovateľ Dostojevského pred rokmi postavil na javisko v Komárne aj dielo
Bratov Karamazovcov, s ktorým zožali veľký úspech aj v
Rimavskej Sobote. Psychologická dráma Idiot má parádne
obsadenie. Hrajú v nej aj pre slovenských divákov známe
tváre ako Éva Bandor, Attila Mokos alebo Judit Bárdos.
Lístky na komorné divadelné predstavenie v obmedzenom
množstve v predpredaji si môžu záujemcovia kúpiť v predpredaji v Kníhkupectve Mihálya Tompu v cene 8 €. Organizátorom podujatia je OZ OXYMORON. Hosťovanie Jókaiho divadla v Rimavskej Sobote finančne podporil Fond na
podporu kultúry národnostných menšín.
Zdroj: ozoxymoron

pásmo si odniesli Divadlo Agapé, DSS a ZPB Merema z Modry za inscenáciu Chráňme dedičstvo našich otcov, Divadlo Havran Základnej umeleckej
školy v Rim. Sobote za inscenáciu Hlúpy Kubo a DDS Odrobinka Základnej
umeleckej školy z Košíc za inscenáciu Winners&losers.
Spestrením programovej ponuky boli predstavenia troch hosťujúcich divadiel. Divadlo Haliganda z Košíc si pre najmenších divákov pripravilo predstavenie Rozprávkový automat, Hnúšťanské divadlo Katalpa zavítalo na
prehliadku s predstavením Luigiho srdce a bábkové divadlo Lokvar z Prahy
ponúklo divákom bábkovú rytiersku komédiu na motívy stredovekej francúzskej legendy Aucissin a Nicoletta.
amb, foto: gecse
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RIADKOVÁ INZERCIA:
Predám záhradu v záhradkárskej osade v intraviláne. Rozloha
6 árov, studňa, popisné číslo. Tel.: 0907 830 313
GZ-41/18
•
14.-15. jún Taguj!
18:00
93 min., MP od 12r., titulky, 5€
Št., Pi.
Komédia
USA

21.-25. jún Jurský svet: Zánik ríše
19:00
130 min., MP od 12r., dabing, 5€
Št. - Po.
Akčný/Dobrodružný
USA

14.-15. jún Ja Simon
20:00
110 min., MP od 12r., titulky, 5€
Št., Pi.
Dráma
USA

23.-24. jún Pat a Mat znovu v akcii
17:00
75 min., MP, dabing, vstup: 5€
So., Ne.
Animovaný/Rodinný
Česko

16.-17. jún Luis a ufóni
18:00
90 min., MP, dabing, vstup: 5€
So., Ne.
Animovaný Nem., Lux., Dánsko

28.-29. jún SICARIO 2: Soldado
20:15
122 min., MN, titulky, vstup: 5€
Št., Pi.
Akčný/Dráma/Krimi
USA/IT

16.-17. jún Pablo Escobar
20:00
123 min., MN, titulky, vstup: 5€
So., Ne.
Životopisný/Dráma Španielsko

29.-30. jún Psí detektív
1.-2. júl
92 min., MP, dabing, vstup: 5€
18:30
Komédia/Rodinný
USA
V pondelok o 18:30 maďarská verzia

Spomienka
Dňa 12. júna si pripomíname druhé smutné
výročie úmrtia nášho otca, starkého,
prastarkého a manžela

PAVLA MOLNÁRA

GZ-44/18

Kto ste ho poznali, venujte mu spolu
s nami tichú spomienku.
Ďakujeme.
Manželka, syn a dcéra s rodinami.

Zubný lekár

16. a 17. júna od 8:00 hod. do 12:00 hod.
TKdent, s.r.o. - MUDr. Katarína Tormová, Gorkého 4849/8b, Rim. Sobota,
tel.: 0915 361 856
23. a 24. júna od 8:00 hod. do 12:00 hod.
MUDr. František Šesták, Cukrovarská 23, Rim. Sobota, tel.: 5634551

• Ponúkam

vodoinštalatérske a kurenárske práce.
Tel. č: 0903 421 840
			

GZ-42/18

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
3. Hlavné námestie
Výmera prenajatých priestorov:
1. Celková plocha: 33,77 m2 (hlavný podnikateľský priestor - miestnosť o výmere
25,08 m2, spoločné a sociálne priestory 8,69 m2) - I. poschodie v budove Domu
služieb na Ul. Malohontskej v Rimavskej Sobote.
2. Celková plocha: 33,43 m2 (hlavný podnikateľský priestor - miestnosť o výmere
24,82 m2, spoločné a sociálne priestory 8,61 m2) - I. poschodie v budove Domu
služieb na Ul. Malohontskej v Rimavskej Sobote.
3. Celková plocha: 402,96 m2 (hlavné podnikateľské priestory - miestnosti o výmere 135,80 m2, sklady 35,22 m2, spoločné a sociálne priestory o výmere 15,10 m2,
letná terasa 157,50 m2 a zadný dvor 59,34 m2 ) – prízemie v budove na Ul. Daxnerovej s.č. 470 v Rimavskej Sobote.
2. Celková plocha: 41,56 m2 (hlavný podnikateľský priestor - miestnosť o výmere
35,02 m2 a 4,55 m2, spoločné a sociálne priestory 1,99 m2) - prízemie v budove na
Hlavnom námestí č.30/11 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 13.6.2018 a končí dňom 27.6.2018.
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

Ukončenie realizácie projektu

Zníženie energetickej náročnosti budov MsÚ Rimavská Sobota

vacieho systému. Celková výška nenávratného
finančného príspevku predstavuje 551 709,23 €,
pričom celkové oprávnené výdavky projektu predstavujú 580 746,56 €. Mesto kofinancuje projekt
5% - čiastkou 29 037,33 €.
Základné informácie o projekte:

Mesto Rimavská Sobota ako prijímateľ NFP v rámci výzvy OPKZP-PO4SC431-2015-6 realizovalo projekt Zníženie energetickej náročnosti budov MsÚ Rimavská Sobota. Cieľom projektu bolo zníženie energetickej záťaže všetkých troch
budov mestského úradu zateplením fasády, strechy a výmenou výplňových konštrukcií fasády – okien a dverí. Súčasťou projektu bola aj rekonštrukcia vykurovacieho
systému pre zníženie celkovej potreby tepla na vykurovanie. Doba realizácie projektu
je 12 mesiacov. Dodávateľom stavebných prác je spoločnosť Combin, s.r.o., Banská
Štiavnica. Stavebné práce prebehli podľa harmonogramu, do konca mája bolo ukončené zateplenie fasády na budovách č.5, č.7 a č.9, kompletná výmena výplňových
konštrukcií fasády – okien a dverí, rovnako aj zateplenie a rekonštrukcia striech na
všetkých troch objektoch. Zároveň boli ukončené práce aj na rekonštrukcii vykuro-

Názov projektu: Zníženie energetickej náročnosti
		
budov MsÚ Rimavská Sobota
Kód ITMS2014+: 310041A734
Prijímateľ:
Mesto Rimavská Sobota
Svätoplukova 9, 979 01 Rimavská Sobota
Miesto realizácie projektu:
NUTS II Stredné Slovensko, Rimavská Sobota
Poskytovateľ:
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Implementačná agentúra:
Slovenská inovačná a energetická agentúra
Operačný program:		
OP Kvalita životného prostredia
Prioritná os:
4. Energeticky efektívne nízkouhlíkové hospodárstvo
		
vo všetkých sektoroch
Špecifický cieľ:
4.3.1 Zníženie spotreby energie
		
pri prevádzke verejných budov
Kód výzvy:
OPKZP-PO4-SC431-2015-6
Informácia o dátume začatia a ukončenia realizácie projektu: 07/2017 - 6/2018

red
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Súťaž vo viacboji všestrannosti Gažiová majsterkou Slovenska
ZŠ Š.M. Daxnera v Rim. Sobote
usporiadala majstrovstvá okresu vo
viacboji všestrannosti – letné preteky, kde pretekári súťažili v šesťboji
a absolvovali disciplíny šprint, vytrvalostný beh, skok do diaľky, hod
medicimbalom, šplh a plávanie.
Traja najlepší pretekári postúpili na
majstrovstvá Slovenska, ktoré usporiada ZŠ. Š. M. Daxnera 23. júna od
10:00 hod.
Najlepšie výkony v ženských kategóriách dosiahli sestry Megelové,
keď tretiačka Stela nazbierala 299
bodov a svoju súperku na druhom
mieste porazila o neuveriteľných
70 bodov. Jej staršia sestra Michaela, ktorá súťažila v kategórii staršie
žiačky, dokonca utvorila slovenský
rekord, keď získala 421 bodov a
svoju súperku na druhom mieste porazila o 65 b.
Najlepšie mužské výkony dosiahli
druhák Sebastian Balog, ktorý získal
317 b. a Martin Vyrva (kat. mladší
dorastenci), ktorý nazbieral 457 b.
Výsledky ročníkov 1.- 4. ZŠ:
štartovalo spolu 131 pretekárov.
I. ročník dievčatá: 1.a 2. miesto – Sarah Bálintová a Simona Bálintová,
Súkromná ZŠ Creative Rim. Sobota
191 b, 3. miesto – Gabika Urbančoková, ZŠ Daxnera RS, 185 b.
I. ročník chlapci: 1. miesto – Gabo
Filip 255 b, 2. miesto – Zoltán Váradi 219 b, Róland Király 210 b, všetci
ZŠ Š.M. Daxnera RS.
II. ročník dievčatá: 1. miesto – Réka
Szabóová, ZŠ M. Tompu RS, 276
b, 2. miesto – Natália Oláhová, ZŠ
Klenovec, 241 b, 3. miesto – Táňa
Cepáková, ŽŠ Š.M. Daxnera, 209. b.
II. ročník chlapci: 1. miesto – Sebastian Balog, ZŠ Creative RS, 317 b,
2. miesto – Frederik Oláh, ZŠ Klenovec, 241 b, 3. miesto – Marek Magie, ZŠ P. Dobšinského RS, 281 b.
III. ročník dievčatá: 1. miesto – Stela
Megelová, 299 b, 2. miesto – Katka
Bakšová 229 b, obe ZŠ Š.M. Daxnera RS, 3. miesto – Mariana Tóthová,
ZŠ Gemerský Jablonec, 221 b.

III. ročník chlapci: 1. miesto – Jozef
Mogyoródy, ZŠ Gem. Jablonec, 313
b, 2. miesto – Adam Lavrinec, ZŠ
Tisovec, 311 b, 3. miesto – Matúš
Hruška, ZŠ Nábrežie Rimavy Hnúšťa, 310 b.
IV. ročník dievčatá: 1. miesto – Terézia Horváthová, ZŠ P. Hostinského RS, 286 b, 2. miesto – Anna Hanyusová, ZŠ M. Tompu RS, 208 b,
3. miesto – Natália Dinková, ZŠ P.
Dobšinského, 206 b.
IV. ročník chlapci: 1. miesto – Fedor
Mikuláš, 314b, 2. miesto – Samo
Ľupták 304 b, obaja ZŠ Š.M. Daxnera, 3. miesto – Dušan Študenc, ZŠ P.
Hostinského, 301 b.
Žiactvo a dorast: 56 súťažiacich,
bez stredných škôl
(kvôli maturitnému týždňu)
D 4 – mladšie žiačky 1. miesto –
Nina Piaterová, Nábrežie Rimavy
Hnúšťa, 333 b, 2. miesto – Kristína
Mukínová, ZŠ Š.M. Daxnera, 320 b,
3. miesto - Zoja Jurčiaková, ZŠ Tisovec, 304 b.
CH 4 – ml. žiaci: 1. miesto – Szebasztian Jakubec, 360 b, 2. miesto
– Marek Murányi, 322 b, obaja ZŠ
M.Tompu RS, 3. miesto – Martin
Bystriansky, ZŠ Ožďany, 281 b.
D 5 – st. žiačky: 1. miesto – Michaela Megelová, ZŠ Š.M. Daxnera RS,
421 b, 2. miesto – Veronika Spodniaková, ZŠ P. Dobšinského RS, 355b,
3. miesto – Nina Hrončeková, ZŠ
Tisovec, 357 b.
CH 5 – st. žiaci: 1. miesto – Martin Košičiar, ZŠ Tisovec, 438 b, 2.
miesto – Peter Koreň, ZŠ P. Dobšinského RS, 436 b, 3. miesto – Juraj
Hrivnák, ZŠ Klenovec, 422 b.
D 6 – ml. dorastenky: 1. miesto –
Jolana Čipčalová, 190 b, 2. miesto
– Dominika Kučeráková, 180 b, obe
ZŠ P: Hostinského.
CH 6 – ml. dorastenci: 1. miesto –
Martin Vyrva, ZŠ P. Hostinského
RS, 457 b, 2. miesto – Lukáš Pilz,
ZŠ P. Dobšinského RS, 349 b.
Igor Antal

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 13.6.2018 a končí dňom 27.6.2018.
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

2. júna. sa vo Zvolene - Lieskovec konali Majstrovstvá Slovenskej
republiky mladších, starších žiakov a žiačok v džude.

Za oddiel Lokomotíva - džudo Rimavská Sobota štartovala Natália Gažiová
vo váhe do 36kg starších žiačok, kde nenašla premožiteľku, obhájila titul
z minulého roka a stala sa majsterkou Slovenskej republiky pre rok 2018.
Ďalším džudistom, ktorý nás reprezentoval, bol Lukáš Kóoš. Ten vo váhe do
66 kg starších žiakov prehral len vo finále a dosiahol strieborné umiestnenie.
V mladších žiačkach sme mali len jednu zástupkyňu a to Sofiu Nyíforovú,
ktorá vo váhe do 40 kg dosiahla na pekné štvrté miesto. V kategórii starších žiakov nás ešte reprezentoval Balog Robert do 66 kg, no zostal bez
umiestnenia. Výbor a vedenie klubu gratuluje a zároveň ďakuje za predvedené výkony a za vzornú reprezentáciu klubu a aj mesta Rimavská Sobota.
Za podporu oddielu Lokomotíva Judo Rimavská Sobota 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.
Na súťaži ich sprevádzali tréneri Babicová, Gaži a Antal.
Ľubomír Antal, predseda Lok. judo RS

Odišla trénerská legenda
Sobota je chudobnejšia o ďalšieho vzácneho
R imavská
človeka. Po dlhej chorobe nás navždy opustil bývalý

hráč , tréner a funkcionár Slovana, neskôr Taurisu a MŠK
Rimavská Sobota František Vaš. V pondelok 11. júna sa s
ním v rimavskosobotskom Dome smútku rozlúčila rodina,
príbuzní, priatelia a známi, ale i široká futbalová verejnosť.
Mal som to šťastie poznať Feriho, Ferka či Fera, ako ho
familiárne všetci volali, skoro polstoročie. Ako stovkám
chlapcov z Rimavskej Soboty a širokého okolia, bol aj mojím trénerom. Preto dobre viem, akého vzácneho človeka sme stratili.
Aj keď pochádzal z Biskupíc pri Fiľakove, všetko ho viazalo k Rimavskej
Sobote. Bol vzorným pracovníkom Štátnych lesov a popri práci hral futbal
za tunajší Slovan. Mal neodmysliteľné zásluhy na vzostupe futbalu v našom
meste. Preslávil sa najprv ako tréner mládežníckych mužstiev svojho milovaného klubu, aby to dotiahol až na pozíciu hlavného trénera prvoligového
mužstva, s ktorým sa mu pošťastilo zahrať si aj v európskom pohári. Nikdy
nezabudnem na noc po zápase so Sampdóriou v talianskom Janove, kde sme
dlhé hodiny dumali spoločne nad tým, ako by sme mohli o týždeň v odvete
zvíťaziť nad týmto slávnym klubom. Aj sa nám to podarilo hoci na postup to
nestačilo. No stačilo na to, aby celé Slovensko hovorilo o Rimavskej Sobote,
aby každý vedel, že kto bol jej trénerom.
No zvíťaziť nad ťažkou chorobou už nedokázal. Odišiel do futbalového
neba, do spoločnosti Szapáryho, Palkovicsa, Jankovicsa, Járošiho, Paulyho, Koósa, Nôtu a ďalších legiend rimavskosobotského futbalu, ktorí nás už
skôr predčasne opustili. Možno im povie niečo o svojej pripravovanej knihe,
venovanej histórii futbalu v našom meste, ktorú už žiaľ nestihol dokončiť.
Ferko Vaš odišiel, ale zostane v srdci každého jedného priaznivca rimavskosobotského futbalu. Aj v ich mene sa s ním lúči jeho bývalý zverenec,
spolupracovník a najmä priateľ
Štefan Szántó

www.rimavskasobota.sk
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FALCON na turnaji v Chorvátsku

P v Chorvátsku KARLOVAC OPEN 2018 a 6. World Hallelujah Cup

osledný májový víkend vyrazil Falcon na jeden z najväčších turnajov

2018 ( Svetový pohár). Turnaj bol aj oslavou 50-teho výročia založenia
Taekwondo klubu v Karlovaci.
V rámci turnaja sa konal aj prvý ročník para turnaja, kde sa predstavili hendikepovaní zápasníci, ale aj pretekári v predvádzaní Poomsae. Turnaja sa
zúčastnilo cez 800 pretekárov z viac ako 80 klubov a 12 štátov. Náročná
konkurencia, hlavne v mladších kategóriách, riadne preverila kvality Falcoňákov. Na turnaj vycestovalo sedem zápasníkov a jeden predstaviteľ
para Poomsae. Celkovo si Falcon doviezol z Chorvátska tri zlaté a dve
strieborné medaily a dva razy skončili naši pretekári na piatom mieste. Najvýraznejší výsledok zaznamenali súrodenci Ďuricovci, kde mladší Matúš
Ďurica s prehľadom prešiel dvoma zápasmi do finále. Vo finále už s menším
zranením len tesne prehral a skončil tak na 2 mieste. V celkovom hodnotení jeho kategórie /mladý- kadeti / sa umiestnil zo 45 chalanov na peknom
9. mieste. Jeho sestra Terezka Ďuricová vyhrala dva zápasy a vybojovala
zlato. Terezke sa ušiel aj pohár za prvé miesto a titul najlepšej juniorky
turnaja ( B ). Na turnaji zabojovali aj bratia Frgolcovci. Damien vyhral zlato
po dvoch vyhratých zápasoch. Mirko mal náročnú kategóriu, prvý zápas
s prehľadom vyhral, no v druhom tesne podľahol súperovi. Do bojov o
medaily nepostúpil a umiestnil sa na 5. mieste. Bratia Frgolcovci sa na
turnaji lúčili s Falconom, bolo to ich posledné vystúpenie, nakoľko sa musia
z rodinných dôvodov sťahovať do Košíc, kde budú aj športovo pôsobiť.

Ďakujeme im za doterajšiu perfektnú reprezentáciu Falconu a držíme im
palce v novom klube.
Na turnaji zabojovali ešte dve juniorky. Veronika Spodniaková svoj prvý
zápas vyhrala a postúpila do finále, kde podľahla slovenskej rivalke z klanu
Briškárovcov. Lucka Laššáková vo finále porazila súperku na technické KO
a brala zlato. Posledným nespomenutým zápasníkom bol Tomáš Kuvik,
ktorý už niekoľko turnajov neprešiel cez výškovú prevahu súpera a umiestnil sa na 5. mieste.

V para disciplíne reprezentoval klub Roman Farkaš, ktorý na turnaji musel predviesť dve zostavy Poomsae. V prvom kole poplietol záver, ale v
druhom to už zvládol na jednotku. Chybička v prvom kole ho posunula na
krásne druhé miesto.
Na turnaji sprevádzali pretekárov rodičia a tréner Jaroslav Dóbi. V tom
istom čase manželia Bitalovci reprezentovali klub v pozícii rozhodcov na
turnaji HIRUNDO CUP 2018 v Prahe.
Jaroslav Dóbi, Falcon

