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Poslanci schválili vstup MŠK
do futbalovej akadémie
24. júla pokračovalo v zasadačke Mestského
úradu v Rim. Sobote prerušené rimavskosobotské mestské zastupiteľstvo. Poslanci mali
schvaľovať, či Mestský športový klub (MŠK)
vstúpi do spoločnosti Mestská futbalová akadémia Rimavská Sobota, s.r.o. (MFA).
Prezentovalo sa 16 poslancov. Rokovanie viedol
viceprimátor Ladislav Rigó, keďže primátor Jozef Šimko bol na dovolenke v zahraničí. Primátor
však poslal poslancom stanovisko, v ktorom vysvetlil, prečo nesúhlasí s predloženým uznesením
a navrhol prijať vlastné. Podľa neho by poslanecký zbor mesta súhlasil so vstupom MŠK do
spoločnosti MFA so 49% podielom len v prípade,
ak druhá strana, teda Borsodsport invest, súhlasí s menovaním ďalšieho konateľa, ktorého určí
poslanecký zbor a kompetencie jednotlivých konateľov, jednak za maďarskú stranu, ako aj MŠK,

sa určia po vzájomnej dohode s vedením Borsodsport a MŠK. V prípade, ak poslanci po ďalších
rokovaniach, ktoré prebehnú v blízkej budúcnosti, svojím uznesením neodsúhlasia bezplatný
prevod štadióna i okolitých pozemkov do majetku
MFA, Borsodsport Invest a valné zhromaždenie
MFA sa zaväzujú bezodkladne, do jedného mesiaca, odpredať pre MŠK svoj 51% podiel za sumu
2550 eur.
Poslanci tento návrh zamietli, za boli len štyria,
ôsmi boli proti a štyria sa zdržali.
Prešiel však pôvodný návrh a poslanci teda
odobrili vstup MŠK do MFA, s.r.o. spôsobom
odkúpenia podielov vo výške 49% spoločnosti DVTK. Za bolo 13 poslancov, proti bol jeden
(I. Hazucha), dvaja sa zdržali (E. Bornayová
a Š. Baláž). Primátor Jozef Šimko však toto uznesenie podľa našich informácií vetoval.
amb, foto: gesce

Komunálne voľby budú 10. novembra

Predseda Národnej rady Slovenskej republiky Andrej Danko vyhlásil voľby do orgánov samosprávy
obcí. Deň konania volieb určil na sobotu 10. novembra 2018.
Vo vyhlásení určil lehotu na určenie volebných obvodov pre voľby poslancov obecných zastupiteľstiev, počtu poslancov obecných zastupiteľstiev v nich do 17. augusta, lehotu na utvorenie volebných okrskov a určenie volebných miestností do 11. septembra, lehotu na utvorenie miestnych
volebných komisií do 11. septembra a lehotu na ich prvé zasadnutie do 18. septembra. Zároveň určil
lehotu na utvorenie okresných volebných komisií a okrskových volebných komisií do 11. októbra a
lehotu na ich prvé zasadanie do 24. októbra.
amb

futbale, ale i v médiách
zvykne nazývať uhorkovou
sezónou. No o tej tohoročnej sa to povedať vôbec
nedá. Nehľadiac na dovolenky primátora, poslancov
či pracovníkov mestského
úradu, sa viackrát zišlo mestské zastupiteľstvo,
aby riešilo pálčivú tému vzniku futbalovej
akadémie a v rámci nej, maďarskou vládou odklepnutou viac ako štvormiliónovú dotáciu na
rekonštrukciu futbalového štadióna v Rimavskej Sobote.
Hneď na úvod mi však dovoľte ozrejmiť si jednu dôležitú skutočnosť. Ani primátor mesta a
ani nikto z vedenia mesta nie je proti tomu, aby
sa táto myšlienka zrealizovala. Svedčia o tom
rokovania predstaviteľov mesta v Diósgyőri i
v Budapešti na pôde Maďarského futbalového
zväzu. Odmietnuť takúto ponuku sa len tak
nedá. Veď ak sa niekoľko miliónov eur investuje do štadióna, tak to zostane v meste aj pre
budúce generácie.
Ale tie budúce generácie si môžu časom položiť aj otázku, či urobilo mesto všetko pre
vhodnú investíciu svojho dvojmiliónového
majetku do novej spoločnosti, v ktorej bude
väčšinovým vlastníkom súkromná zahraničná spoločnosť. A práve preto je nevyhnutné
ošetriť všetky sporné body maďarskou stranou
navrhnutej spoločenskej zmluvy, ktorej pracovná verzia je pripravená príliš jednostranne
a určite nie v prospech mesta. Ak sa odstránia
zistené pochybnosti a maďarská strana pristúpi na oprávnené požiadavky mesta / píšeme o
nich na inom mieste dnešného vydania – pozn.
red./, nič by nemalo stáť v ceste podpísania
zmluvy o spolupráci medzi mestom a maďarským investorom.
Rimavská Sobota je na prahu dôležitého, ba
možno i historického rozhodnutia. Na jednej
strane odovzdávame klub s bohatou históriou,
no najmä s kompletným hráčskym potenciálom do spoločnosti riadenej zo zahraničia, na
druhej strane je tu prísľub na vybudovanie futbalovej akadémie s patričnou infraštruktúrou.
Poslancov mestského zastupiteľstva, ktorým
sa nezadržateľne blíži koniec volebného obdobia, čaká zrejme náročná jeseň. Musia rozhodnúť v téme, ktorá chceme či nechceme,
polarizuje rimavskosobotskú verejnosť. Preto
je možno namieste otázka, opýtal sa už niekto
občanov mesta, že čo by chceli oni a aký je
vlastne názor väčšiny ?
Ešte stále to nie je neskoro...
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Poslanci o futbalovej akadémii
či určení volebných obvodov

témou júnového rimavskosoŤ ažiskovou
botského mestského zastupiteľstva bolo

schvaľovanie spoločenskej zmluvy a dohody
o spolupráci medzi maďarským partnerom
Borsodsport Invest KFT Budapešť a mestom
týkajúcej sa zriadenia Mestskej futbalovej
akadémie.
K tomuto bodu sa strhla v pléne búrlivá diskusia. Poslanec František Auxt vyhlásil, že zámer
maďarského partnera vstúpiť do rimavskosobotského futbalu považuje za historický moment a
príležitosť ako pomôcť mládežníckemu futbalu.
V podobnom duchu sa vyjadril aj poslanec Zsolt
Főző. Naopak, Štefan Baláž by tento projekt podporil všetkými desiatimi, pokiaľ by mal istotu, že
spoločenská zmluva obsahuje všetko, čo obsahovať má. „Preto navrhujem, aby bola spoločenská
zmluva daná na posúdenie nezávislej právnickej
kancelárii, aby nám vyšpecifikovala riziká, ktoré
nám môžu zo spoločenskej zmluvy vyplývať,“
uviedol Baláž, ktorému v zmluve chýbal aj konateľ za mesto a harmonogram rekonštrukčných
prác futbalového štadióna. Poslanec Viliam Vaš
vyhlásil, že mesto potrebuje investície, a preto
tento projekt podporuje. Následne sa do diskusie
zapojil aj primátor Jozef Šimko. Ten uviedol,
že podporuje túto myšlienku, no žiadal potvrdenie, že maďarský partner disponuje financiami
vo výške 4. mil. eur, ktoré chce Maďarská vláda investovať do mestskej futbalovej akadémie.
Väčšina poslancov, ktorí sa do diskusie zapojili,
žiadali lepšie podmienky budúcej spolupráce.
V pléne vystúpil aj konateľ Borsodsport Invest
Tamás Szabó, ktorý odpovedal na pripomienky

vedenia mesta i poslancov. Mestské zastupiteľstvo nakoniec schválilo dohodu o spolupráci medzi MŠK a Borsodsport Invest KFT Budapešť za
účelom vstupu MŠK do Mestskej futbalovej akadémie a zároveň uložili konateľovi MŠK predložiť MsZ potvrdenie o tom, že maďarský partner
má k dispozícii finančné prostriedky určené na
budovanie infraštruktúry futbalového štadióna v
Rim. Sobote, prípadne iný hodnoverný doklad.
Zároveň má byť predložený aj harmonogram
budovania infraštruktúry futbalového štadióna
v Rim. Sobote s termínom začatia a ukončenia
jeho výstavby. Vymenovanej komisii zloženej
z poslancov M. Bitalu, I. Hazuchu, S. Urbana,
F. Auxta a Zs. Főzőa a konateľovi MŠK uložili poslanci zapracovať
pripomienky poslancov
do spoločenskej zmluvy
a zmluvy o spolupráci
v zmysle záverov rokovania mestského zastupiteľstva (konateľstvo,
rozhodovanie a hlasovanie na valnom zhromaždení, zmluvné sankcie,
termíny výstavby, používanie jazyka).
Schválili verejnú súťaž
V majetkovoprávnych otázkach sa poslanci opäť
zaoberali predajom budovy na Fábryho ul. v
Rim. Sobote. Tentoraz mali predaj schvaľovať,
ale nakoľko o kúpu budovy prejavil záujem ďalší
subjekt, Mestská rada odporučila zastupiteľstvu
schváliť vyhlásenie verejnej súťaže v minimál-

Odovzdali ihrisko Žihadielko
A

ko sme informovali v minulom čísle, prinášame Vám viac informácií zo slávnostného
otvorenia ihriska Žihadielka, ktoré sa uskutočnilo 23. júna v Mestskej záhrade v Rim. Sobote.
Počas slávnostného podujatia si symbolický kľúč
od ihriska prevzal primátor mesta Jozef Šimko
z rúk zástupkyne spoločnosti LIDL Natálie Marhavej. Pásku na Žihadielku v Mestskej záhrade
prestrihli deti. Počas celého dňa tu na malých
návštevníkov čakali rôzne atrakcie, zabávali si
pri množstve hier, nechýbalo občerstvenie, priletela včielka Maja a prišli aj obľúbení veselí Trpaslíci z RTVS. Natália Marhavá zo spoločnosti LIDL zagratulovala všetkým obyvateľom Rimavskej Soboty, ktorí sa zaslúžili, aby v Mestskej záhrade vzniklo toto krásne detské ihrisko.
Primátor mesta Jozef Šimko vo svojom príhovore poďakoval spoločnosti Lidl
a vyjadril potešenie, že toto nové moderné detské ihrisko môžu odteraz naplno
využívať aj deti nášho mesta a spolu s nimi aj celé rodiny. O tom, že v Rimavskej Sobote vyrástlo nové detské ihrisko, rozhodli občania, ktorí sa zapojili
do hlasovania v projekte Žiahdielko spoločnosti LIDL. Spolu odovzdali 126
055 hlasov a naše mesto vo svojej kategórii skončilo na druhom mieste za
víťazným Breznom. Ihrisko Žihadielko má rozmery 16x20 m je určené pre
deti od 2 do 12 rokov. Deti tu nájdu krásne atrakcie, môžu za zahrať na dvoch
hradoch, pieskovisku, kolotoči, hojdačkách či prevažovadlách. Na ihrisku sa
nachádzajú aj lavičky a stojan na bicykle. Celkové náklady na vybudovanie
jedného ihriska sú 87 000 €. Spoločnosť LIDL realizuje projekt Žihadielko
od roku 2016, v lete sa počet vybudovaných ihrísk zaokrúhlil na tridsať. Hodnota všetkých tridsiatich Žihadielok prevyšuje sumu 2,6 milióna eur. V rámci
slávnostného podujatia zorganizovalo mesto pre deti základných škôl súťaž v
behu Mestskou záhradou. Zapojili si do nej deti z piatich základných škôl v
meste. Súťažilo sa v dvoch kategóriách – dievčatá a chlapci. Dievčat bolo 16
a chlapcov 25. V každej kategórii boli ocenení traja najrýchlejší bežci, ceny
im odovzdali viceprimátor Rim. Soboty Ladislav Rigó a prednosta Mestského
úradu Štefan Szántó.
amb

nej cene 53-tisíc eur, čo poslanci nakoniec aj
odobrili. V ďalšej časti rokovania poslanci vzali
na vedomie informatívnu správu o naplnenosti
materských škôl a základných škôl v meste za
školský rok 2017/2018 i správu u kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra mesta za prvý kvartál
roka a odobrili plán kontrolnej činnosti hlavného
kontrolóra mesta na druhý polrok.
O dvoch poslancov viac
Do programu sa dostala aj návrh na určenie volebných obvodov a určenie počtu poslancov MsZ
pre volebné obdobie 2018-2022. Mestská rada
síce navrhla ponechať v piatich volebných obvodoch počet poslancov 19, no zmenil by sa ich
pomer v jednotlivých
obvodoch. S týmto návrhom poslanci nesúhlasili, ako ani s návrhom
poslanca V. Vaša, podľa
ktorého by malo mesto
až 22 poslancov. Mestské zastupiteľstvo podporilo až návrh poslanca
J. Sojku. V nadchádzajúcom volebnom období
bude mať teda Rimavská Sobota 21 poslancov, pričom vo volebných
obvodoch Staré mesto – Chrenovisko – Vyšná
Pokoradz a Rožňavská – Šibeničný vrch- Sabová – Vinice – Bakta – Nižná Pokoradz si budú
obyvatelia po novom voliť štyroch poslancov namiesto troch. V ostatných volebných obvodoch
zostávajú počty poslancov nezmenené.
amb, foto: gecse

Zastupiteľstvo opäť o futbalovej akadémii
Poslanci v júli zasadli mimoriadne, témou bol opäť futbal

futbalovej akadémie sa opäť
O tázka
dostala do pléna rimavskosobot-

ského mestského zastupiteľstva. Primátor mesta Jozef Šimko totiž zvolal
ohľadom zriadenia futbalovej akadémie na pondelok 9. júla rokovanie za
účasti vedenia mesta, predstaviteľov MŠK, zástupcov Borsodsport
Invest KFT Miskolc, ako aj členov pracovnej komisie, ktorá posudzovala predloženú ponuku. Po takmer trojhodinovom sedení sa účastníci
dohodli, že primátor Jozef Šimko zvolá do bývalého Župného domu
mimoriadne rokovanie mestského zastupiteľstva s jediným bodom rokovania, ktorý sa týkal futbalovej akadémie. Poslanci mali rozhodnúť,
či mesto vstúpi do Mestskej futbalovej akadémie. V úvode mestského
zastupiteľstva vystúpil Jozef Šimko, ktorý ozrejmil situáciu ohľadom
futbalovej akadémie. Okrem iného informoval, že nakoľko niektoré
informácie z maďarskej strany mu neboli zrozumiteľné, deň predtým
navštívil Maďarský futbalový zväz (MFL). Podľa jeho slov ho zástupca MFL József Varga informoval, že Maďarsko nemá platný zákon,
ktorý umožňuje presunúť finančné prostriedky z Maďarska na územie
Slovenskej republiky. Ako ďalej Šimko uviedol, s predstaviteľmi MFL
hovoril o tom, že maďarská strana pripraví do konca septembra zákon
alebo naradenie, aby mohli byť financie presunuté na územie Slovenska. Na základe týchto informácií poslanci napokon prijali uznesenie,
v ktorom súhlasili s fungovaním Mestskej futbalovej akadémie v meste
a rokovanie MsZ prerušili s tým, že pokračovanie sa uskutoční do 25.
júla. Zároveň poverili primátora mesta a členov komisie (Auxt, Urban,
Hazucha, Bitala, Főző) rokovať na úrovni všetkých zodpovedných štatutárnych orgánov zúčastnených strán (mesto, členovia komisie, Maďarský futbalový zväz, DVTK Diósgyőr, MŠK Rim. Sobota) na doplnenie zásadných nevyjasnených článkov zmlúv a dohôd o spolupráci,
s predložením konečných presných právnych znení a dohôd.
amb, foto: gecse

Gemerské zvesti

Čo brzdí futbalovú akadémiu ?

- jediným konateľom bude Tamás
Szabó, prípadne iný konateľ podľa
určenia Borsodsport Invest K.f.t.
- dozorná rada bude mať len kontrolnú funkciu bez oprávnenia zasahovať do riadenia Spoločnosti

komentároch na soV .rôznych
ciálnej sieti sa objavili proti-

chodné názory na vznik futbalovej
akadémie v meste a v súvislosti s
tým aj na možnú investíciu do infraštruktúry futbalového štadióna
v Rimavskej Sobote. Komentáre
typu „Kto brzdí futbalovú akadémiu“, alebo „Vlastné nemáme a
cudzie nechceme“, sú dôvodom k
tomu, aby sme našim čitateľom a
najmä občanom mesta Rimavská
Sobota ozrejmili skutočný stav
veci.
1/ Maďarská vláda svojim uznesením č.1472/2017 zo dňa 25.7.2017
schválila pre maďarský prvoligový
klub DVTK Miskolc 32 miliónov
eur na realizáciu Programu rozvoja
športu v severnej časti Maďarska
a na Felvidéku. /Takto presne je
označenie v uznesení vlády – pozn.
red./ Z tejto čiastky sa má uskutočniť výstavba haly pre zápasníkov v
Miskolci, rekonštrukcia štadióna v
Salgótarjáne, rekonštrukcia štadióna
v Egri a vytvorenie futbalovej akadémie na Felvidéku.
2./ DVTK poveril súkromnú spoločnosť Borsodsport Invest Kft. so
sídlom v Budapešti na vytvorenie
Mestskej futbalovej akadémie s.r.o.
v Rimavskej Sobote , ktorej spoločníkmi majú byť Borsodosport Invest

Kft. /51 percent/ a Mesto Rimavská
Sobota /49 percent/ a súčasne listom
z 12.12.2017 oznamuje primátorovi
mesta, že Borsodsport Invest Kft.
ako väčšinový vlastník klubu DVTK
mieni investovať do rekonštrukcie
štadióna najmenej 4 milióny eur.
3./ Primátor mesta vymenoval komisiu zloženú z poslancov MsZ /
Bitala, Urban, Hazucha, Auxt,
Főző/ a zvolal jej prvé rokovanie na
10.1.2018, s cieľom, aby preskúmala reálnosť projektu na vytvorenie
spoločnej futbalovej akadémie a plánovanej investície do infraštruktúry
futbalového klubu.
4./ Borsodsport Invest Kft. predložil v júni 2018 konateľovi MŠK
Rimavská Sobota s.r.o. M. Bitalovi
návrh zmluvy o spolupráci medzi
Mestom Rimavská Sobota a Borsodsport Invest K.f.t., ktorá však má
z hľadiska mesta niekoľko sporných
bodov.
Vyberáme z nich:
- spoločnosť Mestská Futbalová
Akadémia / v ktorej má mať 51 percentný podiel Borsodsport Invest /
sa stane vlastníkom majetku mesta
/ ide o nehnuteľnosti ohodnotené
znaleckým posudkom vo výške
2 020 000 eur/

Vatra zvrchovanosti
v Rimavskej Sobote

17. júla sa v
V .utorok
záhrade Domu Mati-

ce slovenskej v Rimavskej Sobote už tradične
rozhorela vatra zvrchovanosti. V úvodnej časti
podujatia predniesol zaujímavú prednášku pod
názvom „25 rokov slovenskej štátnosti“ riaditeľ Historického ústavu
Matice slovenskej doc.
Ivan Mrva. Sprievodným programom bola aj výstava v priestoroch Domu pod
názvom „Život a dielo Pavla Emanuela Dobšinského“ v spolupráci so Štátnou
vedeckou knižnicou v Košiciach. Výstava potrvá do 31. júla 2018.
Členovia výboru Miestneho odboru Matice slovenskej v Rimavskej Sobote
v spolupráci s Domom Matice slovenskej si tak opäť a dôstojne pripomenuli
26. výročie vyhlásenia deklarácie Slovenskej národnej rady o zvrchovanosti
Slovenskej republiky, a to nielen spevom a tancom, ale aj pripomienkou na
dôležité okamihy našej slovenskej histórie.
PhDr. Ingrid Šulková/DMS Rimavská Sobota

- výška obchodných podielov /51:49
percent/ bude platiť aj pre hlasovanie
spoločníkov a pre určenie podielu
spoločníka na zisku, na strate Spoločnosti, na likvidačnom zostatku
- ak by vznikla povinnosť Spoločnosti vrátiť dotáciu, resp. jej časť,
Spoločnosť zriadi záložné právo v
prospech príslušného veriteľa alebo
príslušného maďarského subjektu k
predmetným nehnuteľnostiam a majetku Spoločnosti
- strany zabezpečia, že Spoločnosť
bude plniť požiadavky určené maďarskými subjektmi poskytujúcimi
dotáciu
- mesto bude poskytovať Spoločnosti peňažné prostriedky pre úhradu
prevádzkových nákladov v rovnakom rozsahu ako tomu bolo pri financovaní činností MŠK, a to aj cez
Technické služby mesta
- mesto poskytne na prevádzkovú
činnosť Spoločnosti ročne 150 tisíc
eur a v prípade meškania je možné
uplatniť voči mestu úroky vo výške
10 %
-mesto bude naďalej hradiť náklady na pohonné hmoty, výdavky na
mzdy, odvody a dane zamestnancov,
vrátane platu hospodára , údržbára,
skladníčky a upratovačky cestou
TSM, ako aj spotrebu materiálu pre
zamestnancov, najmä čistiace prostriedky, palivo do kosačky, pritom
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o použití týchto prevádzkových prostriedkov a hradení prevádzkových
nákladov v Spoločnosti bude rozhodovať jediný konateľ Spoločnosti
Tamás Szabó/ doteraz išlo o čiastku
približne 80 tisíc eur/
- Borsodsport Invest K.f.t. bude
oprávnené pozastaviť alebo ukončiť plnenie akéhokoľvek svojho
záväzku, vrátane prevádzkového
financovania Spoločnosti a činnosti
pre zabezpečenie dotácie /nasleduje
vymenovanie niekoľkých prípadov,
medzi ktorými je aj nedodržanie termínu 31.12.2020 na kolaudáciu/.
Vymenovali sme len niekoľko
vážnych dôvodov na spochybnenie pripravovanej zmluvy, ktorá v
takejto podobe je pre mesto neprijateľná. Nezabudnime pritom ani
na požiadavky primátora mesta,
ktoré vo svojom liste z dovolenky adresoval mestskému zastupiteľstvu, ktoré sa konalo 24.júla
2018. V ňom primátor požaduje,
aby Borsod Invest F.f.t. súhlasil s
menovaním aj druhého konateľa,
ktorého by určil poslanecký zbor
mesta, vymedziť v zmluve kompetencie konateľov a predložiť
písomné stanovisko Borsodsport
Investu, v ktorom bude zakotvený
aj finančný príspevok väčšinového vlastníka na činnosť a prevádzkovanie futbalovej akadémie. Ba
najnovšie sa primátor prikláňa k
myšlienke opýtať sa aj na názor
občanov mesta formou referenda.
Na ťahu je teraz maďarský partner, aby po akceptovaní výhrad
mesta pristúpil k prepracovaniu
zmluvy a predložil ju na schválenie do mestského zastupiteľstva.
red

Pripomenuli si rómsky holokaust

augusZ ačiatkom
ta si s pietou pri-

pomíname
rómsky
holokaust a rovnako
aj Rómov, ktorí zahynuli na Slovensku.
Pri tejto príležitosti
usporiadalo Občianske združenie OAISR
v Rim. Sobote 2. augusta pietnu spomienku pri pamätníku židovského holokaustu na Cukrovarskej ul. v Rim. Sobote. Zúčastnilo sa jej niekoľko desiatok ľudí vrátane
prednostu MsÚ v Rim. Sobote Štefana Szántóa, zástupcu splnomocnenca vlády pre rómsku komunitu Štefana Vavreka, predsedu Židovskej náboženskej obce v Rim. Sobote Dušana Rybára a predstaviteľov obecnej
samosprávy, ktorí si rómske obete uctili kladením vencov. Organizátor
podujatia a rómsky aktivista Vojtech Kökény vo svojom prejave pripomenul udalosti, ktoré viedli k rómskemu holokaust a koľko obetí si vyžiadal. Fašisti počas druhej svetovej vojny zavraždili 300 až 500-tisíc Rómov.
Aj napriek týmto početným obetiam rómsky holokaust ešte nie je stále známy širokej verejnosti a aj preto sa mu prisudzuje prívlastok nepoznaný.
amb
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Otvorili pracovisko urgentného príjmu

Svet zdravia RimavN emocnica
ská Sobota v týchto dňoch

Foto: Svet Zdravia

spustila do prevádzky nové pracovisko urgentného príjmu. Pomoc akútnym pacientom tak poskytuje v nepretržitej prevádzke
na jednom mieste.
Ministerstvo zdravotníctva SR
minulý rok zaradilo rimavskosobotskú nemocnicu do pevnej siete
všeobecných nemocníc, v ktorých
budú vytvorené urgentné príjmy
prvého typu. Vytvorený samostatný priestor teda spĺňa všetky najprísnejšie kritéria predpísané ministerstvom. „Pacient s akútnym
problémom tak už môže prísť alebo
bude privezený do nemocnice vždy
na jedno miesto, kde bude neustále
k dispozícii potrebný zdravotnícky
personál,“ vysvetlil námestník pre
liečebno-preventívnu starostlivosť
MUDr. Richard Hrubý, ktorý je
dočasne poverený vedením nemocnice.
Nové pracovisko sa nachádza na
prízemí pavilónu C, v budove interného oddelenia. Ponúka dva
oddelené vstupy – pre mobilných

pacientov, ktorí na pracovisko prídu sami a bezbariérový vstup pre
pacientov privezených záchrannou
zdravotnou službou. Ich ošetrenie bude založené na modernom
triediacom systéme pacientov, tzv.
triáži.

Pacienti rozdelení podľa
závažnosti ich stavu

Pacienti budú po zaregistrovaní
zdravotníckym pracovníkom rozdelení do piatich skupín podľa závažnosti ich zdravotného stavu a to
bude určovať poradie ich ošetrenia.
Osoby s potrebou resuscitácie a
bezodkladnej podpory životných
funkcií budú mať najvyššiu prioritu

a budú sa riešiť bezodkladne,“ vysvetľuje Hrubý. Naopak, ak
príde pacient s menej
závažnou komplikáciou, je možné, že
bude v čakárni sedieť
dlhšie, keďže systém
uprednostňuje najvážnejšie prípady.

K dispozícii
zdravotnícky personál

Zázemie urgentného príjmu poskytuje štyri expektačné elektricky polohovateľné lôžka s monitorovacím
systémom vitálnych funkcií a infúznymi pumpami. Pri nejasnej diagnóze tak lekári počas niekoľkých hodín sledujú zdravotný stav pacienta
a následne rozhodnú buď o jeho
prijatí na lôžkové oddelenie alebo
odporučia domácu liečbu. Ak si
zdravotný stav bude vyžadovať ďalšie vyšetrenia, pacient bude vnútronemocničnou dopravou prevezený
na ďalšiu diagnostiku do iného pavilónu. „Od momentu, kedy pacient
príde na urgentný príjem, nemocnica sa postará o všetky jeho následné

kroky,“ podotkol Hrubý. Akútni pacienti s jasnou diagnózou sú priamo
privezení rýchlou zdravotnou službou na príslušné pracovisko. Pacientom je nepretržite k dispozícii
potrebný zdravotnícky personál a
na spresnenie diagnózy pri ťažkých
alebo nejasných ochoreniach na urgentnom príjme prebieha aj porada
tímu lekárov z rozličných odborov
(konzílium).

Centrálny urgentný príjem

Rimavskosobotská nemocnica plánuje v budúcnosti vytvoriť centrálny urgentný príjem a diagnostiku
tak sústrediť na jedno miesto. Momentálne to však vzhľadom na pavilónové členenie nemocnice nie je
možné, preto projektový tím prehodnocuje všetky možné varianty
rekonštrukcie alebo dostavby nemocnice v Rimavskej Sobote.
„V prácach na novom pracovisku budeme teda ďalej pokračovať,
aby sme procesy pre zdravotníkov
i pacientov čo najviac uľahčili a neustále zvyšovali kvalitu zdravotnej
starostlivosti,“ uzavrel Hrubý.
spracoval amb

Kolotoč zábavy a športových hier

N cez prázdniny nezabudnuteľné aj vnúčatá, sa 26. júla v Klube záujmoapriek letným horúčavám a prázdninovým starostiam o rodinu, kde sú

vej činnosti seniorov – Rimavská Sobota roztočil kolotoč zábavy a hier.
Akciu organizovala Okresná organizácia Jednoty dôchodcov na Slovensku.
O 10. hodine bol odpískaný nástup účastníkov
podľa družstiev. Predseda okresnej organizácie
privítal účastníkov a tlmočil pozdrav od primátora mesta JUDr. Jozefa Šimka, v ktorom poprial
účastníkom zdravie, pohodu počas konanej akcie a tiež pri ich ďalšej činnosti. V ďalšej časti
príhovoru pripomenul poslanie JDS, ktorá stavia
na tom, že jej základňou je bohatá a rozmanitá
činnosť základných organizácií a schopnosť presadzovať oprávnené záujmy seniorov. Upriamil tiež pozornosť na obsah
znaku JDS a význam jeho jednotlivých zložiek.
Zábavné športové hry sa orientujú na pohybové aktivity, podľa konkrétnych podmienok a dopytu. Ich podtitul je „Nebuď pecivál“. Snahou je dosiahnuť aktivitu čo najväčšieho počtu členov, tak aby náročnosť disciplín
neodradzovala jednotlivcov od účasti na ich plnení. Po zaspievaní piesne
dôchodcov Ľubka Varjuová predniesla vtipnú báseň o Peciválovi, v ktorej objasnila neduhy leňošenia, pohodlnosti a potrebu ich prekonávania.
Následne podpredsedníčka OO JDS Jolka Kalianková predstavila súťažné
disciplíny: rúcanie pyramídy z plechoviek, kopanie lopty na bránu, hod do
diaľky s pokrievkou, rúcanie kolkov, triafanie loptičkou do vyznačených

štvorcov a hod šípkami do terča. Vylosovaní kapitáni resp. kapitánky postupne odvádzali svoje družstvá k plneniu predpísaných disciplín. Aj keď
sa bojovalo len o symbolické umiestnenia a cena za prvé 3. miesta bola
lopta, prejavila sa zdravá súťaživosť zúčastnených. Na zábavných športových hrách sa zúčastnili nasledovné ZO JDS: Rimavská Sobota,
Hrnčiarske Zalužany, Hnúšťa, Hrachovo, Gemerský Jablonec, Širkovce, Klenovec, Stará
Bašta, Číž a Rimavské Brezovo, ktoré osobne
prišiel povzbudiť jeho starosta Marián Šivara. Pozorovateľov vyslali ZO JDS: Jesenské
a Hnúšťa Likier Výsledkom zdravej súťaživosti bolo nasledovné umiestnenie - I. miesto
získala JDS Širkovce, II. miesto JDS Hnúšťa a
III. miesto JDS Rim. Sobota.
Po vyhlásení výsledkov sa točil ďalej kolotoč zábavy: fotili sa jednotlivci
a skupiny, podával sa guľáš, občerstvujúce nápoje, buchty a rôzne zákusky, na ktorých príprave sa podieľali zúčastnené ZO JDS. K dobrej nálade
prispeli piesne a harmonika, ktorá vyhrávala až do odchodu poslednej skupiny účastníkov akcie.
Zo strany účastníkov bola vyjadrovaná spokojnosť s priebehom a organizovaním akcie, ku ktorej prispelo aj príjemné slnečné počasie a tiene stromov. Poďakovanie patrí všetkým, ktorí prispeli k zdaru Kolotoča zábavy
a športových hier.
Text a foto – Mgr. Jozef Rajzinger, PhD.

tomto školskom roku sa MŠ P. Dobšinského 1 v Rimavskej Sobote zapojila do výzvy, ktorú
vyhlasuje nadácia TESCO na získanie finančného príspevku.
Úspešný projekt VNámkaždoročne
všetkým veľmi záleží na tom, aby sme vytvorili pre naše detičky také prostredie, ktoré bude

slúžiť na rôzne športové a zábavné aktivity, kde sa budú cítiť bezpečne a budú mať možnosť pohybového vyžitia. Preto nás nesmierne potešilo, že náš projekt „Pohybom za zdravím“ oslovil nielen
našich rodičov, ale aj širokú verejnosť. Touto cestou by sme sa chceli poďakovať všetkým, ktorí nás
podporili a tým dopomohli k víťazstvu v našom regióne.
Poďakovanie patrí aj vedeniu obchodného domu TESCO v Rimavskej Sobote riaditeľovi Alexandrovi Tiszovi a obchodnej manažérke Jaroslave Kurillovej za ústretovosť a umožnenie prezentácie
nášho projektu zamestnancom a svojim zákazníkom.
Už teraz sa tešíme na novú multifunkčnú preliezaciu zostavu, ktorú zakúpime zo získaných financií.
Kolektív MŠ P. Dobšinského 1

Gemerské zvesti

Z
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Hudobné leto odštartovalo jedinečnými koncertmi

ačiatok kultúrneho leta patril v Rim. Sobote
svetovej hudbe, diváci sa mohli tešiť na legendárnu kapelu i skvelú piano šou.

V sobotu 23. júna zažila Rimavská Sobota skvelý koncert legendárnej maďarskej kapely Omega.
Atmosféra bol úžasná, približne 2000 návštevníkov si vychutnalo skvelú hudbu, ozvučenie i svetelné efekty, všetko bolo na jednotku. Medzi fanúšikmi aj zo vzdialenejších kútov sveta sa našiel
dokonca dvojník hlavného lídra kapely Kóbora
Jánosa.
Je známa svojím svojským a originálnym prejavom. V textom a skladbách muzikantky Katarzie
si každý nájde niečo svoje. Vo svojich piesňach sa
venuje témam medziľudských vzťahov tejto doby.
Rimavskosobotskému publiku sa predstavila v
rámci Sobotského Jazztivalu na nádvorí Čierneho
orla v závere júna.
Ďalšou hudobnou lahôdkou, ktorú „ukuchtili“ v
rámci Sobotského Jazztivalu, bola piano šou slovenského klavírneho virtuóza Jozefa Hollého. To,
že jeho šou dokonale spája rôzne hudobného
žánre, sa mohli presvedčiť Rimavskosoboťania v Dome kultúry 6. júla. Jozef Hollý ponúkol publiku v zaplnenej divadelnej sále
vskutku exkluzívny zážitok. Výbornú
atmosféru si pochvaľovali nielen diváci,
ale aj sám hudobník.
20. júla sa mohli nadšenci hudby tešiť na vystúpenie renomovanej skupiny Djabe. Vďaka svojej
hudobnej originalite a virtuozite členov je kapela
častým hosťom najlepších svetových jazzových
festivalov. Zoskupenie hrá fusionom šmrncnutý
smooth jazz s prvkami world music a maďarského folklóru. Koncert odohrala kapela v divadelnej
sále Domu kultúry. Slovo Djabe znamená v jazyku
afrických Ašantov sloboda a slobodu a bezhraničnosť zažilo prostredníctvom ich hudby aj publikum.
Organizátorom všetkých týchto hudobných
lahôdok bolo Mestské kultúrne stredisko v Rim.
Sobote.
amb, foto: gecse

Od júla je v areáli bazénového komplexu na Kurinci nová atrakcia.
Knižnica Mateja Hrebendu tu totiž umiestnila malú verejnú knižnicu, tzv.
knihobúdku. Rovnomenným projektom sa snaží knižnica dostať knihy a
čítanie aj za jej múry. Z knihobúdky si každý môže knižku vybrať, prečítať,
vrátiť, príp. si ju môže aj ponechať alebo vymeniť za inú.
Projekt bol zrealizovaný aj vďaka rimavskosobotskej samospráve, ktorá
pozitívne zareagovala na iniciatívu knižnice. Prvé knihy vložil do knihobúdky zástupca primátora Ladislav Rigó. Ako sa uvádza na facebookovskej stránke knižnice, veria, že každý čitateľ si nájde svoju knihu a každá
kniha si nájde svojho čitateľa a že knihobúdka spríjemní čas strávený na
slniečku, pri vode.
amb, foto: Knižnica Mateja Hrebendu

Skupina Djabe
Jozef Hollý
Katarzia

Omega

Ryžovanie zlata, jazda na koňoch, vozenie v koči. Toto všetko a viac zažili
deti počas Westernového dňa, ktoré pre ne pripravilo Mestské kultúrne stredisko v Rimavskej Sobote. Tradičné podujatie sa opäť vrátilo do priestorov
Mestskej záhrady a znova ponúklo množstvo zábavy. Okrem tradičných
westernových atrakcií sa deti mohli zabaviť na nafukovacom hrade či pri
rôznych súťažiach a hrách. Súčasťou programu boli aj vystúpenia country
skupín Elektrum a Bluetrend. Nechýbalo ani občerstvenie, návštevníci si
mohli pochutnať na sladkých palacinkách či rôznych špecialitách.
amb, foto: gesce
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Martin Knut:
Tušíte, že neviete, čo cítite?

Program GMOS:
10. august STRETNEME SA POD
TURNIČKOU 12. RÁZ – XII.
ročník kultúrno-spoločenského podujatia, Babinec, denne
13.-18. august MUZIČKY – spolupráca pri tvorivých dielňach detských
ľudových hudieb s NOC a RODON
Klenovec, Kokava – Línia, denne
12.-18. august MALÍ TANEČNÍCI
– spolupráca pri tvorivých dielňach
tanečníkov z detských folklórnych súborov s NOC a RODOON Klenovec,
Teplý Vrch
17. -18. august MUZIČKY a MALÍ
TANEČNÍCI – prezentácia výsledkov
hudobných a tanečných tvorivých dielní, Drienčany, Teplý Vrch, 14:00 hod.

Mestská galéria
Letné poznávacie tvorivé dielne
21. augusta (utorok) Spoznávame
remeselnú výrobu
Od remesla k umeniu. Naučíme sa,
ako pracovať s hlinou, drevom a textilom. Pripomenieme si starých remeselníkov a budeme sa snažiť naše nové
vedomosti využiť pri tvorbe sôch a
objektov.
22. augusta (streda) Spoznávame recyklovanie a upcyklovanie
Ako malí rozumní umelci vieme, že
našu krásnu planétu treba chrániť. Preto sa na ďalších dvoch stretnutiach budeme venovať ekologickým námetom.
Zistíme, ktorí slovenskí umelci sa tiež
venujú tejto téme, vyrobíme si vlastnú
tašku a zistíme, čo je to upcyklovanie.
23. augusta (štvrtok) Spoznávame
recyklovanie a upcyklovanie 2.
Aj na tomto stretnutí budeme myslieť „zeleno“ a budeme pokračovať
v premieňaní obyčajných predmetov
na umelecké diela. Tentoraz budeme
tvoriť viac praktické vecičky. Aspoň si
budeme mať čím vyzdobiť izbičky.
24. augusta (piatok) Spoznávame, čo
je to dizajn
Čo to vlastne ten dizajn je? A prečo niektoré predmety vyzerajú čudne? Dajú
sa vlastne používať, keď sú také zvláštne? Na poslednom letnom stretnutí si
vyrobíme šperky, objavíme Salvadora
Dallího a každý domov odíde s autíčkom.

Pozvánka MsKS
V nedeľu, 12. 8. o 18.00 hod. na
Nádvorie Čierny orol zavíta interaktívna bábková hra v maďarskom jazyku s ľudovými pesničkami AZ ÉLET
ÉS A HALÁL VIZE. Vstupné: 2€,
deti do dvoch rokov vstup zdarma.
V prípade zlého počasie sa predstavenie bude realizovať vo veľkej zasadačke DK.
spracoval: amb

Mestskej galéV riepriestoroch
v Rim. Sobote je v tých-

to dňoch nainštalovaná výstava
pod názvom Tušíte, že nevidíte,
čo cítite?, ktorej autorom je výtvarník Martin Knut.
Výstavu otvorili 11. júla a jej
kurátorom je historik a kritik výtvarného umenia Roman
Gregor.
Martin Knut sa vrátil k maľbe po
približne dvadsaťročnej pauze, a
to v roku 2011. Plynulo síce nadviazal na svoju predchádzajúcu
poetiku, no už na prvý pohľad
vidíme odlišnú ľudskú zrelosť, s
ktorou k novým plátnam pristupuje. „Centrom jeho priestorovo
veľkorysých malieb je spravidla
subtílna komiksová postava, ktorá, ako nám napovedajú názvy
diel, je účastná filozoficko-moralistických situácií. Dalo by sa
povedať, že zlomových, alebo
hraničných,“ vysvetlil R. Gregor
a dodal, že práve v tomto humanistickom étose spočíva najväčší
prínos Knutovho návratu k maľbe – vďaka nemu vidíme príklad

Z

foto: gecse
úspešného comebacku, ktorý touto výstavou po prvý raz súbornejšie dokumentujeme.
Ako Gregor ďalej uviedol, výstava je rozdelená na dve časti. „Prvá
je introspektívna alebo autobiografická – na každom obraze je
prítomná iba jedna postava, ktorá
samostatne čelí už zmieňovanej
moralistickej situácii, či dileme.
Konkrétna situácia je naznačená
názvom diela, ktorý spravidla presahuje štandardnú dĺžku titulkov,
no i napriek výpravnosti si pone-

cháva právo na otvorený koniec –
neodpovedáva,“ vysvetlil Gregor.
Druhá časť výstavy prezentuje
rôzne štádiá dialógov alebo konštelácii, spravidla dvojíc. Tým sa
podľa Gregora hraničnosť či apelatívnosť situácií na prvý pohľad
trochu zjemňuje, no výtvarných
narážok na moderné umenie - tiež
podané ako svojho druhu situácie
- tu nájdeme viac, než v prvom
okruhu.
Výstavu si môžete pozrieť do konca augusta.
spracoval amb

Patchwork v Galérii Ganevia

aujímavú výstavu pripravili aj v Galérii Ganevia v tunajšom dome kultúry. Nesie názov
Patchworkové prešívané nápady a je venovaná
zvláštnej technike zošívania látok nazývanej patchwork.

kyňa objavila Patchworkklub, kde postupne spoznala tajomstvo tejto techniky a do svojej práce začala
vnášať čoraz viac svojich nápadov, svoju fantáziu.
Ako autorka povedala, táto obrovská práca si vyžaduje nielen vedomosti a schopnosti, ale predovšetkým trpezlivosť.
Kurátorkou výstavy je Kinga Szabó, sestra
Sarloty. K. Szabóová vo svojom príhovore
poďakovala Mestskému kultúrnemu stredisku, že umožnilo usporiadať túto výstavu a
spomenula, že ide o tretiu autorkinu autorskú
výstavu.
Patchwork je textilná technika a znamená
plátanie. Pochádza z Ameriky a vymysleli ju
prví osadníci. Tí žili v drsných podmienkach,
čo sa odrazilo aj na opotrebovaní ich odevov.
Keďže nové si nemohli kúpiť, šikovné gazdinky robili všetko preto, aby opotrebované
Zľava: Kinga Szabó a Sarlota Haltenberger Timcsák
šatstvo zachránili: plátali, prerábali a nieAutorkou diel je Košičanka Sarlota Haltenberger kedy kombinovali rôzne kúsky látky aj inej farby.
Timcsák, ktorá bola už do malička šikovná v ruč- Terajšie umelkyne už nepracujú s opotrebovanými
ných prácach. Ako mladá sa rada a vkusne obliekala textíliami, ale investujú do kúpy vhodných látok.
a vždy si vedela poradiť: sama si ušila večerné šaty, Táto jedinečná výstava potrvá do konca augusta.
staršie šaty si prerobila alebo skrášlila. Ako dôchodamb, foto: gecse

Múzeum je dočasne zatvorené

Na budove múzea prebieha tretia etapa výmeny okien
Od pondelka 30. júla 2018 je Gemersko-malohontské múzeum v Rimavskej Sobote z technických príčin
dočasne zatvorené. Dôvodom je výmena starých drevených okien za nové. Výmena okien bude prebiehať v
stálej vlastivednej expozícii a vo výstavných priestoroch múzea.
Táto výmena okien je III. etapou rekonštrukcie okien, ktorú finančne podporil Banskobystrický samosprávny kraj. I. etapa prebehla na jeseň 2016 v administratívnej budove múzea a II. etapa na jeseň 2017 na
chodbách.
O znovuotvorení pre verejnosť bude múzeum informovať na svojej webovej stránke www.gmmuzeum.sk.
Zdroj: GMM
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RIADKOVÁ INZERCIA:
9.-10. august Tmavá myseľ
18:00
105 min., MP od 12r., titulky, 5€
Št. – Pi.
Sci-fi/Thriller
USA

16.-19. august Dôverný nepriateľ
18:00
108 min., MP od 12r., titulky, 5€
Št. - Ne.
Thriller/Psychologický
USA

9.,10,13. august
Hrozba z hlbín
20:00
113 min., MN, titulky, vstup: 5€
Št., Pi. a Po.
Akčný/Thriller
USA

16.-17. august
The Equalizer 2
20:00
121 min., MN, titulky, vstup: 5€
Št., Pi.
Akčný/Krimi/Thriller
USA

11.-12. august Rodinka úžasných 2
18:00
101 min., MP, dabing, vstup: 5€
So., Ne.
Animovaný/Akčný
USA

18.-19. august BlacKkKlansman
20:00
128 min., MP od 12r., titulky, 5€
So., Ne.
Krimi/Drámas
USA

11.-12. august Whitney		
19:30
120 min., MP od 12r., titulky, 5€
So., Ne.
Dokument./Hudobný VB/USA

23.-24. august Skorosestry (Demi-sœurs)
18:00
93 min., MP od 12r., dabing, 5€
Št. - Ne.
Komédia
Francúzko

Zubný lekár

11. a 12. augusta od 8:00 hod. do 12:00 hod.
STOMCENTRUM, s.r.o., MUDr. Štefan Juhász, Športová 14, Rim. Sobota,
tel.: 047/56 33147
18. a 19. augusta od 8:00 hod. do 12:00 hod.
KASTAMED, s.r.o., – MUDr. Katarína Polievková, Okružná 53, Rim.
Sobota, tel.: 5633 940

• Predám 1-izbový byt v Poltári na 7 poschodí s krytým balkónom,

plastové okná. Cena: 11 000 €. Tel.: +447934249384

Stredná odborná škola obchodu a služieb, Športová 1, 979 01
Rimavská Sobota vyhlasuje obchodnú verejnú súťaž na prenájom
časti nehnuteľnosti nachádzajúcej sa na pozemku školy, Športová
1 v Rimavskej Sobote za účelom umiestnenia prevádzkovania 1 ks
reklamného zariadenia o rozmeroch 5,1 x 2,4 m.
Podmienky sú uverejnené na úradnej tabuli SOŠ obchodu
a služieb, Športová 1, 979 01 Rimavská Sobota.
Bližšie informácie na: www.sosos.sk.
GZ-54/18
•

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

nepijem vôbec alkohol. Tel.: 0940 87 22 63		

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

S láskou na nášho milovaného
manžela, otca, syna, brata

Mariana Oštroma
Dňa 8.8. uplynú 4 roky od jeho
náhleho úmrtia.
Kto ste ho poznali,
venujte mu tichú spomienku

Spomíname na 1. výročie úmrtia
milovaného syna, otca a brata

GZ-56/18

Rodičia, syn Alex a brat s rodinou

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 s. č. 699, or. č. 10, spolu s príslušenstvom
(4 ks montované garáže) a pozemku o výmere 627 m² na Ul. Fábryho
v Rimavskej Sobote, v minimálnej cene 53 000,- €. V čase zverejnenia OVS je záujemca povinný uhradiť zábezpeku vo výške 1 000,- €.
Prihlášky zasielať v zalepenej obálke s názvom: „Neotvárať- odpredaj
budovy Fábryho“.
2. Odpredaj pozemkov parc. č. KN C 4413/87, KN C 4413/88 a KN C
4413/89 za účelom výstavby rodinných domov, v lokalite IBV Sobôtka,
k. ú. Rimavská Sobota v min. cene 20,- €/m2. V čase zverejnenia OVS je
záujemca povinný uhradiť zábezpeku vo výške 1 000,- €. Prihlášky zasielať v zalepenej obálke s názvom: „Neotvárať – odpredaj pozemku IBV
Sobôtka“.
Obchodné verejné súťaže začínajú dňom: 08.08.2018 a končia dňom
31.08.2018.
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).

GZ-51/18

Spomíname

Čas ubieha a nevráti, čo vzal.
Len láska, úcta a spomienky
v srdciach ostávajú...

(Rimavská Sobota)

GZ-55/18

• Ponúkam

Spomienka

Róberta Klementa

GZ-52/18

GZ-53/18

Smútiaca rodina

Gemersko-malohontské múzeum, Námestie M.Tompu 5,
Rimavská Sobota
podľa ustanovení § 288 Obchodného zákonníka (zákon č.
513/1991 Zb.) v znení neskorších predpisov, podľa zákona č.
446/2001 Z. z. o majetku vyšších územných celkov v znení
zákona č. 258/2009 Z. z., v súlade so Zásadami hospodárenia
s majetkom Banskobystrického samosprávneho kraja
vyhlasuje obchodnú verejnú súťaž na prenechanie
nebytových priestorov do nájmu.
Podrobnejšie informácie na www.gmmuzeum.sk.

Cimbal Brothers

GZ-57/18

Na jedinečné prepojenie medzi cimbalom, husľami a pop-rockovým štýlom
sa môžeme tešiť v piatok 17.8. o 20.00
hod. Na nádvorí Čierneho orla v rámci
Sobotského Jazztivalu privítame skupinu Cimbal Brothers, ktorej repertoár
tvoria najznámejšie hity zahraničných
i domácich interpretov, ale aj Oscarom
ocenené filmové soundtracky, universal world music či skladby z klasickej
hudby a to všetko v modernom štýle,
ktorý ich charakterizuje. Vstupné: 9€,
predaj vstupeniek v MsKS, TIC a na
mieste.
Dominantou skupiny Cimbal Brothers
sú bratia Fery a Alex Reinerovci (husle
+ cimbal), ktorých doprevádza vlastná
multi-inštrumentálna kapela v zložení:
gitara, bicie, klavír a basgitara, príp. aj
sláčikové kvarteto. Vystúpenie je plné
najznámejších svetových hitov, dokonalej virtuozity, strhujúcej energie a unikátnej hudobnej show.
Mestské kultúrne stredisko v Rim. Sobote
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MS v letnom viacboji všestrannosti

týždeň pred prázdninami usporiadala ZŠ Š.M.Daxnera v Rim. Sobote 23. majstrovstvá
Posledný
Slovenska v letnom viacboji všestrannosti. Pre nevhodný termín zo strany SZ VV sa pretekov

zúčastnilo iba 75 pretekárov bez najlepších starších dorastencov, ktorí dali prednosť súťažiam v plávaní a atletike. Šesťboj pozostával zo 4 atletických disciplín, šplhu a plávania. V pretekoch dominovali pretekári z okresných výberov z Topoľčian a domácej Rim. Soboty. Najlepší výkon v ženských
súťažiach dosiahla staršia žiačka Dubajová, ktorá utvorila najlepší výkon za posledných 10 rokov,
keď získala 426 bodov a o 5 bodov prekonala domácu rekordérku Megelovú, ktorá si prvenstvo
držala iba jeden mesiac, keď na domácich MO získala 421 b. Najlepší mužský výkon dosiahol ml.
žiak Mark Murányi zo ZŠ M. Tompu v Rim. Sobote, keď získal 340 b a druhého v súťaži porazil
o priepastných 71 bodov.
Výsledky:
Mladšie žiačky – Ž4: 1. miesto – D. Gregušová, Topoľčany, 361 b, 2. miesto – S. Jurigová 294 b,
L. Glevinksá 276 b, obe L. Mikuláš, 4. miesto – N. Werwszká, Gymnázium I. Kraska, 234 b.
Staršie žiačky: 1. miesto – Lea Dubajová, Topoľčany, 426 b, 2. miesto - N Hrončeková 418 b,
3. miesto - Z. Jurčiaková, 371 b, obe ZŠ Tisovec, 12. miesto - Piaterová, ZŠ Hnúšťa, 145 b.
Ml. dorastenky – Ž6: 1. E. Daňová, Topoľčany, 404 b, 2. miesto V. Spodiniaková, ZŠ Dobšinského
RS, 372 b, 3. miesto – L. Michaella, Trebišov, 356 b.
Ml. žiaci M4: 1. miesto – M. Murányi, ZŠ M. Tompu RS, 340 b, 2. miesto – Takács, Moldava, 279
b, 3. miesto – M. Karas, L. Mikuláš, 273 b.
St. žiaci – M5: 1. miesto – M. Žiak, Topoľčany, 456 b, 2. miesto – S. Komštaik, Prašice, 446 b,
3. miesto – P. Koreň, OZ VV Rim. Sobota, 421 b. 12. miesto – M. Bystrianksy – Ožďany 257 b.
Ml. Dorastenci – M6: 1. miesto – M. Košičiar, Tisovec, 280 b, 2. miesto – S. Ségel, ZŠ M. Tompu,
3. miesto – M. Slanina, ZŠ Daxnera RS, 369 b. Štartovalo 12 chlapcov.
Igor Antal, hlavný rozhodca
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 8.8.2018 a končí dňom 22.8.2018. Prihlášky zasielajte
na Mesto Rimavská Sobota, Odbor ekonomický, oddelenie majetkové, Ul. Svätoplukova 9,
979 01 Rimavská Sobota v zalepenej obálke s názvom: „Neotvárať- podnájom (presné uvedenie priestoru)”.
Bližšie informácie o obchodnej verejnej súťaži na internetovej stránke mesta www.rimavskasobota.sk, resp.na tel. č. 047/5604626, 0903 284 353, 047/5511915
Mesto Rimavská Sobota vyhlasuje v zmysle § 9a ods. 9 zákona č. 138/1991 Zb. o majetku
obcí v znení neskorších predpisov obchodnú verejnú súťaž
na podnájom nebytového priestoru v nájme MsBS., s.r.o., Rimavská Sobota:
ul. Francisciho 4-8 – prízemie, vchod č. 4 bytového domu.
Výmera prenajatých priestorov:
1. Celková plocha: 24,03 m2 (hlavný podnikateľský priestor - miestnosť o výmere 18,37 m2, spoločné
a sociálne priestory 5,66 m2)
Výška nájmu v zmysle VZN mesta Rimavská Sobota č.72/2004
Obchodná verejná súťaž začína dňom 8.8.2018 a končí dňom 22.8.2018.
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
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Výsledky A- mužstva
MŠK Rimavská
Sobota
Predohrávka 15. kola
FK Čadca – MŠK Rimavská Sobota 1:2 (1:0)
Góly: 23. Kapusniak – 58. Fajčík, 85. Jankovič,
Rozhodovali: Janíček, Šupej, Šottník, 100 divákov, ŽK: Jarabica – Sekulič, Fajčík.
Zostava Rim. Sobota: Tatár – Kočiš, Sekulič (46.
Václavik), Lupták, Fajčík – Jass (46. Kováč), Kalmár, Kočijaševič, Vanconcelos (46. Spasojevič) –
Jankovič, Vasilko.
1. kolo 4.8. 2018
MŠK Rimavská Sobota – MŠK Námestovo
1:0 (1:0)
Góly: 42. Lupták
Rozhodovali: Kolofík, Tůma, Považan, 250 divákov, ŽK: Spasojevič, Václavik, Jankovič – Žákovič, Siman.
Zostava Rim. Sobota: Tatár – Kočiš (70. Sekulič), Lupták, Spasojevič, Fajčík – Václavik (79.
Jass), Kalmár, Kočijaševič, Kováč (66. Vanconcelos) – Jankovič, Vasilko

Program MŠK Rim. Sobota
– jeseň 2018 TIPOS
III. liga Stred
2. kolo 11. 8. o 17:00 hod.
MŠK Rim. Sobota – MFK Zvolen
3. kolo 18. 8. o 16:00 hod.
ŠKM Liptovský Hrádok – MŠK Rim. Sobota
4. kolo 25. 8. o 16:00 hod.
MŠK Rim. Sobota - TJ Sklotatran Poltár
14. kolo (predohrávka) 29. 8. o 16:30 hod.
MŠK Rim. Sobota – FTC Fiľakovo
5. kolo 2.9. o 10:30 hod.
FK Železiarne Podbrezová B – MŠK Rim.
Sobota
6. kolo 8.9. o 15:30 hod.
MŠK Rim. Sobota – MFK Ružomberok B
7. kolo 15.9. o 15:00 hod.
MŠK FOMAT Martin - MŠK Rim. Sobota
8. kolo 22.9. o 15:00 hod.
MŠK Rim. Sobota – MFK Žarnovica
9. kolo 30.9. o 15:00 hod.
TJ Družstevník Liptovská Štiavnica - MŠK Rim.
Sobota
10. kolo 6.10. o 14:30 hod.
MŠK Rim. Sobota – TJ Baník Kalinovo
11. kolo 13.10. o 14:30 hod.
MŠK NOVOHRAD Lučenec - MŠK Rim.
Sobota
12. kolo 20.10. o 14:00 hod.
MŠK Rim. Sobota – TJ Tatran Krásno nad
Kysucou
13. kolo 28.10. o 14:00 hod.
TJ Tatran Oravské Veselé - MŠK Rim. Sobota

www.rimavskasobota.sk
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Prázdniny v rimavskosobotských
jazdeckých kluboch

Jazdectvo je diagnóza na
celý život. Aspoň tak to
tvrdia skúsení jazdci, ktorí
sa už nejaký piatok venujú tomuto športu. Oproti
mnohým iným športom,
starostlivosť o svojho
koňa nedovolí jazdcovi
povedať si je koniec sezóny, sú prázdniny alebo
mám dovolenku, urobím si
voľno. Kôň sa nevie sám o
seba postarať. Okrem toho
športový kôň potrebuje
každodenný pohyb, preto
činnosť v jazdeckých kluboch beží ako v ktorýkoľvek deň v roku. Čitateľom
chceme priblížiť športovú činnosť počas prvého prázdninového mesiaca v Klube priateľov koní a rekreačného jazdenia
(KPKRJ) a Jazdeckom klube CARMINA.

Sústredenie mladých
jazdkýň na Kurinci
Prvý prázdninový týždeň absolvovali mladé jazdkyne
Klubu priateľov koní a rekreačného jazdenia z Rimavskej
Soboty jazdecké sústredenie. Uskutočnilo sa v jazdeckom
areáli na Kurinci-Zelenej vode. Tréner Ivan Sihelský pripravil pre dvojice celodenný program, súčasťou ktorého
boli dvojfázové drezúrne a skokové tréningy. Nezabudol
ani na teoretickú prípravu. V rámci nej jazdkyniam povedal čosi o vývoji a živote koní, vysvetlil správanie koní,
pripomenul im zásady ošetrovania koní. V programe dňa sa
našiel čas aj na vysvetlenie dôležitých článkov súťažných
pravidiel. Počasie sa vydarilo, tréningový plán bol splnený
na sto percent, vedenie klubu zabezpečilo všetko potrebné po materiálnotechnickej stránke, kvalitnú stravu, preto
pri záverečnej grilovačke mohli organizátori aj jazdkyne
vyjadriť spokojnosť s priebehom sústredenia. Jazdkyniam
veľa voľného času neostalo, pretože už na druhý deň po
skončení sústredenia cestovali aj so svojimi koníkmi na
skokové preteky.
Leto ponúka jazdeckým dvojiciam najbohatšiu ponuku zasúťažiť si. Túto ponuku neodmietajú ani jazdecké dvojice z
rimavskosobotských klubov. Takmer každý víkend putujú
za pretekmi s cieľom predviesť svoje majstrovstvo, mladší
jazdci získavajú cenné skúsenosti, ale reprezentujú a zviditeľňujú aj svoje mesto.

Ďalší
odchod do
futbalového
neba

Letné preteky v parkúrovom skákaní na Masarykovom
dvore vo Vígľaši-Pstruši skončili úspešne pre jazdcov
KPKRJ. V parkúre „ZM-A“ (50 cm) sa na 5. a 6.mieste
umiestnili dvojice Vanessa Sallaiová/Reunion a Tamara
Polláková/Alja. Parkúr „Z-A“ (60 cm) ovládli dvojice z
KPKRJ. Zvíťazila Lucia Glédurová/Szelíd, na stupni víťazov sa umiestnili aj Vanessa Sallaiová/Reunion a Tamara
Polláková/Alja, na 6.mieste skončila dvojica Ema Zagyiová/Maurícius. V parkúre „ZM“ (80 cm), v ktorom súťažilo
34 dvojíc obsadila solídne 10.miesto dvojica Ema Zagyiová/Maurícius. V parkúre stupňa „Z“ (100 cm) obsadila
dvojica Erik Gregor/Vawo Laura 3.miesto.
Krásny jazdecký areál v Liptovskej Sielnici, ktorý je pohladením duše každého návštevníka, ktorý ho navštívi, ponúka našim dvojiciam vždy možnosť súťažiť v
kvalitnej medzinárodnej konkurencii. Na Grand Prix
firmy VVS Premin sa predstavili dvojice z KPKRJ.
V Parkúre 70 cm zvíťazila Lucia Glédurová/Szelíd, dvojica Vanessa Sallaiová/Reunion obsadila 9.miesto. V parkúre stupňa „ZM“ (80 cm) dvojica Ivan Sihelský/Cartago-S
skončila na 6.mieste.
Kalendár pretekov ponúka každý víkend možnosti pretekať na inom mieste. Jazdci z Klubu priateľov koní a rekreačného jazdenia sa zúčastnili drezúrnych Majstrovstiev
Slovenska v Topoľčiankach, Dni koní v Brzotíne, kde sa
darilo dvojiciam z JK Carmina, či dvojdňových Letných
medzinárodných pretekov - Equistyle cup na Masarykovom dvore, ktoré sa stali najväčšími pretekmi v našom
regióne.
(redakčne krátené)
Mgr. Július Smutniak

V prvý
augustový deň
nás zasiahla
nečakane
smutná
správa.
Do futbalového
neba odišiel jeden z bývalých
miláčikov
rimavskosobotských futbalových fanúšikov,
rýchlonohý krídelník Jozef
Čapucha. Všetci smútia za
človekom, kvôli ktorému
pred rokmi mnohí chodili na
zápasy vtedajšieho Slovana
Rimavská Sobota.
Ako mladý talent prišiel do
okresného mesta z Konrádoviec a čoskoro presvedčil trénerov i spoluhráčov
o svojich kvalitách. Pre svoju
úprimnú a veselú povahu bol
v klube mimoriadne obľúbený.
No nebol úspešný len na futbalovom trávniku. Mali ho
radi spolupracovníci i klienti
na zubnom oddelení OÚNZ,
kde pred rokmi pracoval ako
zubný technik. Neskôr sa so
svojou manželkou Dankou
dali na podnikanie a hoci mal
už dlhšiu dobu podlomené
zdravie, pracoval, kým mu
sily stačili.
Jožko Čapucha síce už nie je
medzi nami, ale jeho svetlá
pamiatka zostane navždy v
našich srdciach.
-sz-

Finále Gemerského pohára mladých florbalistov
V nedeľu 15. júla 2018 v poobedňajších
hodinách vyvrcholil finálovými zápasmi
5.ročník Gemerského pohára mladých
florbalistov. V telocvični Osemnástka
pod Šibeničným vrchom sa z historicky
tretieho víťazstva na turnaji tešili hráči
Titans.
V zápase o tretie miesto sa hralo v uvoľnenom tempe, pričom zápas skončil vysokým víťazstvom IbK.
IbK White Power - Jožkyne Anjele
17:1 (9:1)
Strely na bránku 48:17, Vylúčenia 1:0 +
10min Pavol Rapčan (IbK) za nešportové správanie
Góly: 02:30 Franko A: Daňuš 1:0, 03:00
Daňuš A: Farkaš 2:0, 08:19 Farkaš A:
Daňuš 3:0, 10:58 Daňuš A: Nosáľ 4:0,
14:00 Hronec A: Daňuš 5:0, 16:30 Daňuš 6:0, 15:00 Daňuš 7:0, 16:00 Rapčan
A: Hronec 8:0, 18:28 Rapčan 9:0, 19:00

Uhrinová Rebeka 9:1, 21:30 Rapčan A:
Nosáľ 10:1, 26:10 Daňuš 11:1, 26:40
Rapčan 12:1, 28:00 Rapčan A: Franko
13:1, 30:00 Daňuš A: Farkaš 14:1, 34:00
Rapčan A: Daňuš 15:1, 34:20 Franko A:
Hronec 16:1, 36:00 Hronec A: Franko
17:1
Po piatkovej “predohrávke” finále boli
karty rozdané veľmi jasne. Aspoň v
prvom polčase sa však hráči FLK Šíd
snažili bojovať s nezvratným osudom.
V úvode druhého dejstva však Titáni
piatimi gólmi potvrdili svoj jednoznačný triumf v piatom ročníku Gemerského
pohára.
Titans - FLK Šíd 11:3 (4:1)
Strely na bránku: 35:20, Vylúčenia: 1:1
Góly: 00:43 Havran 1:0, 01:59 Lašák
Jozef A: Mihály 1:1, 06:03 Blahuta A:
Zadrobilek 2:1, 09:01 Blahuta A: Astaloš 3:1, 10:46 Zadrobilek A: Blahuta

4:1, 20:07 Astaloš
5:1, 23:14 Astaloš
6:1, 24:21 Havran
A: Útis 7:1, 25:21
Astaloš A: Havran
8:1, 25:40 Blahuta
A: Zadrobilek 9:1,
27:17 Lašák Jozef
9:2, 31:38 Blahuta
10:2, 34:14 Lašák
Jozef 10:3, 35:07
Astaloš 11:3
Káder víťazov Titans
brankár Lukáš Kardoš, hráči Ján Blahuta, Lukáš Útis, Peter Havran, Peter Vančík, Gregor Zadrobilek, Peter Astaloš,
Martin Šagát, Veronika Bolhová
Každoročne je po turnaji vyhlásená
ideálna pätorka turnaja. V tej tohtoročnej má vďaka jednoznačnému priebehu
turnaja víťaz Titans až päťnásobné za-

stúpenie.
Ideálna zostava 5.ročníka turnaja o
Gemerský pohár mladých florbalistov:
brankár Lukáš Kardoš (Titans) - obrana
Ján Blahuta (Titans), Lukáš Útis (Titans)
- útok Peter Havran (Titans), Daniel
Sabo (FLK Šíd), Peter Astaloš (Titans)
Zdroj: www.slovanrs.sk

