Na margo
uplynulých dní
predseda Národnej
Keďže
rady SR vyhlásil komunál-

Námestie pri pošte
dostane moderný vzhľad

Rimavská Sobota počas letných mesiacov zabezpečilo prípravu projektoMesto
vej dokumentácie pre stavbu Revitalizácia námestia pred poštou v Rimavskej

Sobote. Cieľom je zatraktívniť lokalitu a vytvoriť prostredie, kde by obyvatelia
radi trávili voľný čas.
Revitalizácia spočíva v tom, že do námestia sa zakomponuje viac zelene, materiálovo sa
zmodernizuje a vytvorí sa priestor pre služby a prostredie pre oddych.
V novej kompozícii budú zachované pešie ťahy pretínajúce riešené územie, ktoré spájajú
Hlavné námestie mesta a ulicu Malohontskú, Jánošíkovú, poštu a autobusovú zastávku
na ulici Malohontskej. Nová drobná architektúra je navrhnutá tak, aby nevytvárala bariéru v peších trasách, ale vytvárala organizovanú štruktúru, ktorá vyplní riešený areál.
Na námestie pribudnú betónové kvetináče, ktoré tu vytvoria zelené ostrovy s miestami
na osadenie lavičiek, stojany na bicykle a odpadkové koše. Najväčšiu zelenú plochu
bude tvoriť oddychová zeleň na rekreáciu obyvateľov.
Prebehne aj výmena asfaltového povrchu, ktorý bude nahradený dlažbou rôznej farby
a veľkosti s cieľom rozčleniť plochu riešeného územia na menšie celky, farebne oživiť
prostredie a vizuálne ohraničiť jednotlivé časti námestia ako napr. vstup do pošty, terasu,
centrálnu časť námestia, fontánu.
K zatraktívneniu námestia prispeje aj nová fontána, ktorá bude fungovať ako jeho dominanta. Účelom fontány bude osviežiť a zvlhčiť vzduch v horúcich mesiacoch. Cez
iné obdobia, alebo v čase, kedy by sa fontána odstavila, by sa centrálna plocha mohla
využívať ako priestor pre ľadovú plochu, futbalové ihrisko, alebo rôzne podujatia.
Existujúce stánky budú zachované, ale dostanú nové umiestnenie do jednotného celku v
rámci námestia a architektonicky budú prepracované do moderného vzhľadu.
Rekonštrukciou prejdú aj verejné toalety. Tie budú ukryté za kulisu utvorenú zo steny zo
zelene, ktorá vytvorí uzavretý priestor v severnej časti námestia.
Práce na námestí sa začnú v prvom septembrovom týždni, a preto prosíme obyvateľov o
zhovievavosť a pochopenie pre sťažený prístup k službám počas realizácie revitalizačných prác.
Vedenie mesta zároveň plánuje uskutočniť anketu medzi občanmi Rim. Soboty, aby navrhli, ako sa vynovené námestie pri pošte bude volať.
spracoval amb

ne voľby na 10. novembra, nezadržateľne sa blíži čas, keď sa
musia zaregistrovať všetci uchádzači o funkciu primátorov, starostov i poslancov mestských a
obecných zastupiteľstiev. V čase
našej uzávierky síce ešte mená
kandidátov v našom meste oficiálne nepoznáme,
ale kampaň o primátorskú stoličku je už niekoľko
týždňov v plnom prúde.
V Rimavskej Sobote záujem o funkciu primátora
zatiaľ nahlas prejavili traja uchádzači. Jeden z nich
už niekoľko mesiacov zbiera podpisy a rozdáva
lekvár po všetkých kútoch mesta, ba najnovšie dostali od neho občania do svojich poštových schránok aj obálku s poďakovaním za dôveru , hoci
podpis pod kandidatúru ešte ani zďaleka neznamená aj zisk hlasu vo voľbách. No ale čo prekvapilo,
bol v obálke priložený anketový lístok, na ktorom
má občan odpovedať, čo by chcel v našom meste
zrýchliť. Skôr by som ako volič čakal, že keď už
pán kandidát vymyslel svoju filozofiu zrýchľovania, tak ma aj oboznámi s tým, čo má namysli a
hlavne, čo pre to „zrýchľovanie“ mieni v budúcnosti aj urobiť.
Ďalší kandidát, zhodou okolností z toho istého
košiara, resp. občianskeho združenia, hovorí v
podstate to isté, len v maďarčine. Ten sa dokonca neštíti vo svojom letáku písať o nevyhnutnosti
rekonštrukcie ciest a chodníkov v meste, akoby v
posledných mesiacoch ani nevystrčil nohy na ulicu.
Lebo v opačnom prípade by sa tejto témy zrejme
ani nedotkol.
Tretí uchádzač o primátorské kreslo bude zrejme
kandidovať za kresťanských demokratov a je dlhoročným poslancom mestského zastupiteľstva, ktorý
mal tisíce možností ovplyvňovať dianie v meste. On
zrejme v duchu kresťanských tradícií radšej symbolicky vytvoril tzv. Desatoro dobrého starostu ako
všeliek na riešenie mestských záležitostí...
No ale nezabudnime ani na toho štvrtého, pretože
niet pochýb o tom, že svoju pozíciu si bude chcieť
obhájiť aj súčasný primátor mesta. Kým jeho konkurenti píšu listy občanom, vydávajú letáky či desatorá, on zatiaľ asfaltuje cesty, buduje nové chodníky,
púšťa sa do výstavby detského dopravného ihriska ,
skrášľuje mestskú záhradu či rekreačnú oblasť Kurinec, kde sa začiatkom septembra pristúpi k budovaniu toboganu, ďalej stavia parkoviská po celom
meste a najnovšie sa rozhodol vytvoriť z námestia
pred poštou ďalšiu oddychovú zónu pre občanov.
Na ťahu je však čoskoro občan, ktorý svojim hlasom
vo voľbách jediný rozhodne o tom, ktorý variant
ďalšieho smerovania mesta mu je bližší...

www.rimavskasobota.sk

2

Vybudovali nové parkovisko
Nové parkovisko má zlepšiť parkovanie v centre mesta

Na Kurinci
opäť padol
rekord

počasie, ktoré panovalo
Horúce
v auguste, prilákalo na Kurinec reRimavská Sobota realizovalo v predM esto
chádzajúcich mesiacoch na ul. K. Mikszátha

vané do stredu medzi dva a dva odstavné pruhy, v
sklone 2%. Pri návrhu sa myslelo aj na imobilných
návštevníkov, pre ktorých sú vyhradené 4 parkovacie miesta. Parkovacia plocha je riešená zámkovou
dlažbou s podkladovou fóliou s ochranou proti ropným produktom a inštalovaný je tam lapač ropných
látok. Súčasťou parkoviska je aj verejné osvetlenie,
dopravné značenie a plochy zelene. Financie na výstavbu parkoviska vo výške 80-tisíc eur schválili
poslanci mestského zastupiteľstva na januárovom
zasadnutí, práce realizovali Technické služby mesta.
spracoval amb

výstavbu nového parkoviska, na ktorom sa bude
nachádzať 58 parkovacích miest. Samospráva pristúpila k budovaniu parkoviska z dôvodu
vyriešenia problémov s parkovaním osobných automobilov v centre mesta.

Parkovisko pozostáva zo štyroch radov odstavných
pruhov, medzi ktorými je jazdný pruh. Šírka parkovacieho miesta je 3 metre, v strede a okolo parkoviska je zelený pás. Celé parkovisko je vyspádo-

Rimavská Sobota s najlepším hospodárením
foto: Peter Olekšák

P

rimátor mesta Rimavská Sobota JUDr. Jozef Šimko
dostal vo štvrtok 9. augusta list z bratislavského ústredia Slovenskej sporiteľne, v ktorom hodnotia Mesto
Rimavská Sobota ako vysoko bonitného klienta a zaradili ho medzi mestá s najlepším hospodárením v rámci
samospráv. Slovenská sporiteľňa v liste tiež uviedla,
že mesto nielenže výrazne znížilo svoju úverovú angažovanosť, ale zároveň aj rozumne zhodnocuje svoj
majetok. Nakoľko Rimavská Sobota patrí medzi veľmi dobre hospodáriace samosprávy, inštitúcia vyjadrila plné odhodlanie naďalej spolupracovať s mestom na
úrovni úverových, ako aj depozitných produktov.
red

kordný počet návštevníkov. Ako nám
potvrdil riaditeľ Technických služieb
mesta v Rim. Sobote Tibor Barto, prvú
augustovú sobotu prišlo do bazénového komplexu na Kurinci spolu 3279
návštevníkov. Doterajší rekord bol z 5.
augusta minulého roka, kedy do areálu
zavítalo 3152 návštevníkov. Ako Barto
ďalej uviedol, dá sa predpokladať, že
tohtoročné leto bude rekordné aj čo sa
týka sezónnej návštevnosti. Veľkej obľúbenosti sa teší aj kemping, ktorý je
v tomto roku tiež zaplnený. Podľa slov
Barta to vypadá tak, že ho budú musieť
do nasledujúcej sezóny rozšíriť.

Zavlažovali ulice

V súvislosti s horúcim počasím pristúpili TSM ku každodennému polievaniu ulíc a zelene. Podľa slov
T. Barta najprv polievajú mestskú
zeleň, a to od pol štvrtej rána do približne jedenástej hodiny a následne sa
až do podvečerných hodín zavlažujú
ulice. Na kropenie a zavlažovanie využívajú TSM dva autá, jedno veľké a
jedno malé. Ako Barto doplnil, tento
rok vysadili v meste približne 25-tisíc
kusov kvetov, čo je výrazne viac, ako
vlani, kedy ich bolo 16-tisíc.
amb

Na Sobôtke pribudla nová atrakcia
časti Sobôtka v Rimavskej sobote pribudla na už existujúcom
V -mestskej
ihrisku nová streetworkoutová zostava. Informovala o tom Eva Murá-

riková, vedúca odboru rozvoja mesta na Mestskom úrade v Rim. Sobote.
Mesto Rimavská Sobota vďaka finančnej podpore Nadácie SPP a Nadácie
TESCO realizovalo projekt pod názvom Výstavba street workoutovej zostavy na detskom ihrisku Sobôtka. „Finančný príspevok vo výške 1 000
€ od Nadácie SPP z grantového programu REGIÓNY a 300 € od Nadácie
TESCO z grantového programu Vy rozhodujete, my pomáhame bol použitý na rozšírenie existujúceho detského ihriska o streetworkoutovú zostavu pre staršie deti vo veku 14-18 rokov v obytnej zóne Sobôtkav hodnote
5 084,16 €,“ uviedla E. Muráriková s tým, že ihrisko je zriadené na verejnom
priestranstve, ktoré postupne dopĺňa o hracie prvky mesto, ale aj aktívni obyvatelia. „Prístupné je nielen pre obyvateľov obytnej zóny, ale aj blízkeho Sídliska Západ a všetkým obyvateľom mesta, ktorí ho využívajú pre voľnočasové aktivity a
podporu pohybových aktivít,“ priblížila E. Muráriková. Ako ďalej dodala, prínosom projektu je hlavne rozvoj mestskej časti v rámci programov komunitného a
regionálneho rozvoja. Mesto Rimavská Sobota kofinancovalo projekt vo výške 3
784,16 €. Ihrisko pozostáva zo streetworkoutovej zostavy červenej farby a informačnej tabule s prevádzkovým a cvičebným plánom pre workout. Dodávateľom
hracích prvkov bola spoločnosť ENERCOM, s.r.o. z Nitry. „Poďakovanie patrí
všetkým, ktorí projekt pripravili, podporili a zrealizovali. Po jeho úspešnej reali-

zácii časť mesta Sobôtka disponuje priestorom, ktorý môžu využívať obyvatelia
pre oddych, relax a voľnočasové aktivity,“ uzavrela E. Muráriková.
spracoval amb

Gemerské zvesti
Z poslaneckých interpelácií...

Premávka
na Škultétyho ulici

na júnovom zasadnutí rimavskosobotského
Eštemestského
zastupiteľstva predniesla poslankyňa

Eva Bornayová interpeláciu, ktorá sa týkala prejazdu vozidiel na Škultétyho ulici. Obyvatelia bytovky na spomínanej ulici poukazujú na to, že aj
napriek tomu, že tam už niekoľko rokov platí z Hatvaniho a Svätoplukovej ulice zákaz odbočenia, vodiči ho pravidelne porušujú. Za dlhé roky nebola na
ulici vykonaná kontrola. Nie je tu ani vybudovaný
chodník pre chodcov a veľakrát sú obyvatelia, najmä vozíčkari a mamičky s kočíkmi, nútení použiť
namiesto chodníka vozovku. V záujme vyriešenia
tohto problému je podľa E. Bornayovej nutné zabudovanie spomaľovačov,
jeden by sa umiestnil hneď pri priechode pred bráničkou a druhý na ulicu
oproti Sociálnej poisťovne.
Ako sa uvádza v odpovedi primátora mesta Jozefa Šimka, zákazové dopravné
značky s dodatkovou tabuľou (okrem dopravnej obsluhy) mesto ako príslušný
správny orgán pre miestne komunikácie umiestnilo so súhlasom okresného
dopravného inšpektorátu na základe viacerých rokovaní s predstaviteľmi bytových domov a výpočtového strediska v rokoch 1999-2001. Úsek Ul Škultétyho od Ul. Svätoplukovej smerom k Ul. Hatvaniho je obmedzene prístupný
premávke motorovými vozidlami. Ako ďalej z odpovedi vyplynulo, na Ul.
Škultétyho je vybudovaný chodník po celej dĺžke na ľavej strane od Ul. Hatvaniho až po Ul. Hviezdoslavovu. Na opačnej strane bol chodník asanovaný,
resp. pred bytovkou č. 22 ešte nie je vybudovaný, nakoľko tu nie je dobudované ani priestranstvo.
Na základe kontrol v rámci výkonu štátneho odborného dozoru nad miestnymi komunikáciami bolo zistené, že chodci z predmetných bytoviek nemusia
prechádzať na vozovke a vozíčkari z rohovej bytovky sa môžu dostať do centra mesta po bezbariérových chodníkoch, ktoré boli v minulosti prerobené pre
nich priamo od vchodu bytovky až po Hlavné námestie a ul. SNP. Vozíčkari
napriek tomu už dlhé roky svojvoľne prechádzajú na vozovke na Ul. Svätoplukovej a nerešpektujú upozornenie. Primátor vo svojej odpovedi poukázal
aj na to, že vozidlá cez predmetný úsek Škultétyho ulice tak často nepremávajú, ako napríklad cez Ul. Tomášikovú a Salvovú. V sobotu a nedeľu je na
týchto uliciach premávka takmer nulová alebo je len cieľová. Ani obyvatelia
bytoviek alebo bytové samosprávy od roku 2001 nežiadali žiadnu zmenu.
Na základe konzultácie s dopravným inžinierom okresného dopravného inšpektorátu bolo rozhodnuté, že na úseku Ul. Škultétyho, medzi Hatvaniho
a Svätoplukovou ul., v dĺžke úseku 170 m, sa umiestnenie spomaľovačov
neodporúča.
amb

3

Občania aj o kontajneroviskách
závere júna zasadol Výbor
Vmestskej
časti sídlisko Rimava – Malohontská. Na poslednom
preddovolenkovom rokovaní sa
hovorilo najmä o pripomienkach občanov a návrhoch v súvislosti s rozpočtom mesta na rok
2019.

Zasadnutie výboru viedla jeho
predsedníčka Ľubica Kubiňáková,
ktorá v úvode prítomných informovala, že nedostala od mesta
žiadnu spätnú väzbu ohľadom
riešenia problémov z aprílového
zasadnutia, no vyjadrila presvedčenie, že mesto priebežne vyrieši väčšinu problémov. V diskusii, ktorá sa týkala pripomienok a
požiadaviek občanov, upozornili
obyvatelia bytového domu B2 na
sídlisku Rimava na slabú hlasitosť mestského rozhlasu. Padla
aj požiadavka, aby sa pred touto
bytovkou od rieky Rimavy upravil poškodený chodník, nakoľko
ten slúži nielen pre chodcov, ale aj
ako obslužná komunikácia pre prejazd vozidiel Technických služieb
mesta, bytového družstva, povodia
Rimavy a pod.

V ďalšej časti rokovania navrhol
VMČ zahrnúť do rozpočtu mesta na rok 2019 prebudovanie a
odstránenie azbestových striech
kontajnerovísk, úpravu a opravu
chodníkov na sídlisku Rimava od
bytovky B2 ku A4, za bytovkou
B2 zo strany od Rimavy, pri bytovke C4 tiež zo strany od Rimavy,
veľkú priehlbinu pred bytovkou
B1 pri vchode číslo 10 a poškodené asfaltové ihrisko pri práčovni
za bytovkou B2. Výbor požaduje aj
vybudovanie nových parkovacích
miest – pri bytovke na Malohontskej ulici smerom ku škôlke,
na sídlisku Rimava pred bytovkou A4 a pred bytovkou na Malohontskej ulici pred vchodom č.45.
Hovorilo sa aj o výstavbe bytovky
pri kasárňach na Hostinského ulici. Občanov zaujíma stav prípravy
jej výstavby. Vzhľadom na plánovanú rekonštrukciu verejných
priestorov pred poštou žiadajú
nájomníci predajných stánkov oficiálne stanovisko mesta ohľadom
prevádzky ich stánkov počas a po
rekonštrukcii verejného priestranstva.
amb

Smrteľná nehoda

dopravnej nehode došlo vo štvrtok 9. augusta približne
Kosmrteľnej
pol šiestej popoludní na ceste medzi Hnúšťou a Rimavským Brezo-

vom. Informovala o tom krajská policajná hovorkyňa Petra Kováčiková.
„Podľa doterajšieho objasňovania 25-ročný vodič viedol osobné motorové vozidlo Dacia Sandero v smere od Hnúšte na Rimavské Brezovo, kde
v rovnom úseku cesty, na suchej zjazdnej vozovke, pravdepodobne nerešpektoval vodorovné dopravné značenie (pozdĺžna súvislá čiara), začal
predchádzať trojkolesové motorové vozidlo - vozík, pričom v protismere
v tom čase prichádzalo osobné motorové vozidlo VW Passat, ktoré viedol
31-ročný vodič,“ uviedla P. Kováčiková. Vodič vozidla Dacia Sandero
následne strhol vedenie vozidla doprava a prednou časťou svojho vozidla
narazil do zadnej časti trojkolesového vozíka. „54-ročného muža, ako aj
jeho vozík odhodilo do oproti idúceho auta,“ povedala P. Kováčiková a
dodala, že muž zostal po náraze ležať na ceste. Pri nehode utrpel vážne
zranenia, ktorým po prevoze leteckou záchrannou službou v nemocnici
podľahol. „V súvislosti s nehodou bolo začaté trestné stíhanie vo veci
prečinu usmrtenia. Do vyšetrovania boli pribratí aj znalci z odboru cestnej dopravy. 25-ročnému vodičovi bol na mieste zadržaný vodičský preukaz,“ uzavrela policajná hovorkyňa.
amb
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Pena na „našej“ rieke Rimave

sú zdrojom života. Sú krR ieky
vou čo preteká telom Zeme.

Sú darom prírody pre ľudskú
spoločnosť. Je takmer paradoxné, že aj napriek tomu, že voda je
tak vzácnym prírodným zdrojom,
nedbalosťou, ale oveľa častejšie
priamym ľudským zavinením dochádza k značnému znečisteniu
vodných tokov.
A tak to bolo aj s našou Rimavou,
ktorá pre staršie generácie bola
miestom radosti z rybačky, rozjímania, detských hier a kúpania sa,
aspoň tak to viem z rozprávania
mojich príbuzných, ktorí vyrástli
pri jej brehoch. Pre mňa narodeného až koncom 70-tych rokov bola
však Rimava bohužiaľ len mútnou
vodou s čudesným zápachom, kde
sa okrem pár labutí, ktoré tam chodievali prezimovať, už nič iné živé
nedalo pozorovať. Aspoň takto si to
pamätám ja z detstva, ktoré som tiež
prežil pri Rimave. Bolo to najmä v
priebehu posledných dvoch desaťročí, keď obyvatelia nielen Rimavskej Soboty, ale aj celej Rimavskej
kotliny mohli pozorovať, ako sa s
úpadkom priemyselnej výroby Rimava opäť postupne vzmáha k životu. V rieke sa voľným okom dajú
pozorovať ryby, na hladine plávajú
kačky a pozornosti tých, čo sa okolo Rimavy radi prechádzajú alebo
tam športujú, určite neušla častá
prítomnosť volaviek. Aká radosť
mať rieku čo rozdáva život a precítiť aspoň kúsok z toho, čo poznám
len z rozprávania o “našej“ Rimave.
Aj preto ma zaskočilo, keď som v
mesiaci máj a jún zaznamenal na
Rimave väčší výskyt peny, niekedy
tvoriacej väčšie zhluky žltej farby.

P

Zaskočil ma aj zápach, ktorý sa šíril
pri moste spájajúcom brehy rieky pri
Gymnáziu Ivana Kraska. Pýtal som
sa známych, a aj tých, čo majú niečo s ochranou životného prostredia,
ale nikto nevedel prísť s nejakých
“vierohodnejším“ vysvetlením. Nedalo mi to, a tak som sa obrátil na
Odbor starostlivosti o životné prostredie (OSŽP), ktorý na môj podnet zvolal vykonanie štátneho vodoochranného dozoru na 7. augusta
2018.
V prítomnosti zástupcov
OSŽP - Okresného úradu Rimavskej Soboty (OU RS) a Slovenského vodohospodárskeho podniku š.p.
(SVP) - Správy povodia Slanej sme
prediskutovali moje pozorovania.
Za hlavné príčiny spenenia vody
na rieke Rimave pani Ing. Žírošová
zo SVP š.p. označila nízky prietok
vody v koryte a vysoké teploty. Žlté
sfarbenie mohlo byť spôsobené peľom v tej dobe kvitnúcich stromov.
Nemohlo sa jednať o močovku, keďže tú by sprevádzal aj intenzívny
zápach. Červené sfarbenie Rimavy,
ktoré tiež bolo možné pozorovať v
predchádzajúcom období, súviselo
s praním repy v prevádzke Riso-R,
s.r.o., a pôvodom jej hnedého sfar-

benia boli výdatné zrážky z búrkovej činnosti. Na môj dotaz, či existujú nejaké rozbory vody z obdobia,
keď vznikli moje pozorovania, bolo
uvedené, že pravidelný monitoring
vykonáva SVP, Odštepný závod
Banská Bystrica (OZ BB), ale rozbory vody sa vykonávajú len pri
nehode. Keďže však nebol zaznamenaný žiadny úhyn rýb, rozbory
vody z Rimavy sa v mesiaci máj
a jún nerobili. Výsledky monitoringu SVP OZ BB sú k dispozícii,
ale prístup k nim je spoplatnený.
A tak, bohužiaľ, údaje o vode chýbali. Ako najviac pravdepodobný
dôvod zápachu pri moste cez rieku
bola označená kanalizácia, ktorá
popri Rimave odvádza odpad do
mestskej čističky odpadových vôd.
Prípadným ďalším zdrojom by
mohla byť aj blízka spaľovňa biomasy. Otvor, ktorý sa nachádza v
blízkosti mosta, slúži výhradne na
odvádzanie dažďovej vody. Naše
“dozorovanie“ sme uzavreli konštatovaním, že rieke Rimave pomohol najmä zánik Slovenských
lúčobných závodov v Hnúšti, ktoré
boli jej hlavným znečisťovateľom.
Aj keď v minulosti došlo k menším

nehodám, ktoré spôsobili podniky v
Rimavskej Sobote, výskyt rýb, kačiek a volaviek, ktoré sme aj v ten
deň mohli voľným okom pozorovať
na rieke Rimave, sú najlepším indikátorom jej zlepšujúcej sa kondície.
V súvislosti s klimatickými zmenami sa voda často označuje za strategický prírodný zdroj budúcnosti.
Avšak nielen voda, ale aj pôda,
ovzdušie, biodiverzita, sú určujúce
pre to, v akej kondícii planétu Zem
odovzdáme naši deťom a tým, čo
prídu po nich. Práve v tejto oblasti
sa veľa dá dosiahnuť najmä na lokálnej úrovni. A aj keď sa mnoho
rozpráva (a niekedy ozaj len rozpráva) o adaptácii na klimatické zmeny, cirkulárnej ekonomike, lokálnej
ekonomike, recyklácii, trvalo udržateľnom rozvoji, atď., diskusia na
túto tému u nás v meste ešte stále
absentuje. Ja osobne by som určite
privítal, keby napríklad kandidáti
na primátora a poslancov v nadchádzajúcich komunálnych voľbách v
rámci svojej kampani tiež prezentovali svoje postoje k tejto konkrétnej oblasti, a to v kontexte ich vízie Rimavskej Soboty 21. storočia.
Aká bude Rimavská Sobota, ktorú
odovzdáme budúcim generáciám?
Naše mesto si zaslúži zástupcov,
ktorí ho budú odvážne viesť navzdory výzvam, ktoré nás čakajú, a
riešiť jeho problémy komplexne, a
to nielen vzhľadom na prítomnosť,
ale i budúcnosť. Týmto by som
zároveň rád vyslovil poďakovanie
Ing. Žírošovej z SVP š.p. OZBB,
Povodie Slanej a Ing. Demjénovej
z OSŽP, Okresný úrad Rimavská
Sobota za profesionálny prístup k
prerokovaniu môjho podnetu.
Ing. Peter Slovák, PhD.

Rimavskosobotská pôrodnica najlepšia v kraji

ôrodnica v Nemocnici Svet zdravia Rimavská Sobota sa stala podľa mamičiek jednotkou v Banskobystrickom kraji. V prieskume,
ktorý pripravil Health Policy Institute (HPI)
v spolupráci s portálom www.rodinka.sk,
ju mamičky zaradili na prvé miesto.

Na portáli www.sprievodca-porodnicami.sk
hodnotilo slovenské pôrodnice od vlaňajšieho
augusta do konca mája tohto roku takmer 3000
mamičiek, ktoré odpovedali na celkovo 14 otázok. Hodnotili pritom predpôrodnú prípravu,
súkromie počas pôrodu, ochotu personálu reagovať na ich potreby, možnosť blízkej osoby
pri pôrode, vybavenie oddelenia, odbornosť
personálu či následnú starostlivosť o bábätko.
„Dosiahli sme hodnotenie 82,9 percenta, ktoré
bolo najvyššie v kraji, a veľmi nás to teší. Pred
dvoma rokmi sme zaviedli pre mamičky kurzy
predpôrodnej prípravy a rodičky si tiež spoločne so zdravotníckym personálom môžu vytvoriť
svoj individuálny pôrodný plán. Naplánujú si

tak, ako bude ich pôrod do detailov vyzerať. Aj
to určite prispelo k pozitívnemu ohodnoteniu
pôrodnice,“ reagoval námestník pre liečebno-preventívnu starostlivosť MUDr. Richard
Hrubý, ktorý je dočasne poverený vedením
nemocnice.
Na oddelenie v minulom roku pribudli aj dve
nové polohovateľné pôrodné lôžka, čo zvýšilo
komfort rodičiek pri pôrode. Nemocnica tiež

rozšírila výber prostriedkov na zmiernenie bolesti, rodičky ju tak môžu tlmiť napríklad i inhaláciou medicínskych plynov.
V rimavskosobotskej nemocnici vlani stúpol
počet pôrodov. Zatiaľ čo v roku 2016 sa ich tam
uskutočnilo 1130, minulý rok sa počet zvýšil na
1215. Štyri mamičky na svet priviedli aj dvojčatá. Narodilo sa viac dievčat – 619, ako chlapcov.
Tých bolo presne 600.
Zdroj: Svet zdravia

Gemerské zvesti

V múzeu skompletizovali unikátnu
zbierku historickej potápačskej techniky

rokoch 2016 – 2018 GemerskoVmalohontské
múzeum v Rim.

Sobote realizovalo v dvoch etapách
projekt akvizície unikátnej zbierky
historickej potápačskej techniky
zberateľa, potápača, inštruktora
potápania, ale i cestovateľa Petra
Ferdinandyho (*1948) z Revúcej.
Zbierka je svojim rozsahom a zameraním na Slovensku unikátna.
Peter Ferdinandy budovaniu tejto
jedinečnej zbierky venoval niekoľko desaťročí svojho života.
Hlavnú časť zbierky potápačskej
techniky múzeum získalo v rokoch
2016 - 2017 (492 zbierkových predmetov). „Celková suma vynaložená
na kúpu zbierky predstavovala 8 425
€, z toho 8 000 € bolo poskytnutých
z verejných zdrojov Fondom na podporu umenia,“ uviedol Ján Aláč z
Gemersko-malohontského múzea.
Ako ďalej dodal, následný projekt
doplnenia a skompletizovania zbierky bol realizovaný v rokoch 2017
- 2018 (128 zbierkových predmetov). Celková výška rozpočtu bola
1 500 €. Z toho 1 400 € z verejných
zdrojov poskytol Fond na podporu umenia. „Pri prvej i druhej etape
projektu tvorca a pôvodný vlastník
zbierky, Peter Ferdinandy, do zbierok daroval ešte aj dva menšie súbory potápačského výstroja. Spolu
získalo Gemersko-malohontské múzeum v Rimavskej Sobote zbierku

o rozsahu 685 zbierkových predmetov,“ informoval J. Aláč.
Počas tohto obdobia bol projekt akvizície zbierky predstavený verejnosti
prostredníctvom výstavy Zbierka
potápačskej techniky Petra Ferdinandyho - najnovšia akvizícia múzea vo
februári až apríli minulého roka. Výstava poskytla návštevníkom prehľad
predovšetkým o potápačskej technike
z produkcie niekdajšieho Československa. Projekt doplnenia zbierky z
rokov 2017 až 2018 bol odprezentovaný prostredníctvom Predmetu mesiaca február 2018, kde bol verejnosti
predstavený typ unikátneho potápačského obleku MICHELIN – FATRA.
Gemersko-malohontské
múzeum
tak skompletizovalo zbierku potápačskej techniky, ktorú pôvodne
vlastnil na Slovensku najväčší zberateľ potápačskej techniky a znalec
problematiky Peter Ferdinandy z
Revúcej. V roku 2017 za akvizíciu
hlavnej časti zbierky získalo Gemer-

sko-malohontské múzeum v Rimavskej Sobote Výročnú cenu Pamiatok
a múzeí v kategórii Obnova za rok
2016. Akvizíciu historickej potápačskej zbierky v rokoch 2016 - 2018
z verejných zdrojov podporil Fond na
podporu umenia.
„Význam a hodnota zbierky spočíva
predovšetkým v jej štruktúre a ucelenosti, ktorá poskytuje komplexný
pohľad na problematiku potápačskej
techniky, jej vývoj a sprostredkovane
i na históriu potápania ako takého,“
vysvetlil J. Aláč s tým, že väčšina
častí zbierky pochádza z druhej polovice 20. storočia. Niektoré prvky
boli podľa slov Aláča v bývalom
Československu využívané v rámci
Zväzarmu (dobrovoľná branno-spoločenská organizácia), ale i Československej ľudovej armády (ČSĽA).
„Sú v nej zastúpené komplety potápačských neoprénových oblekov, pogumovaných kompletov, potápačské
masky a plutvy, potápačská dýchacia
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technika, tlakové fľaše, potápačské
vesty, ale i potápačské doplnky, ako
potápačské nože, harpúny, vodotesné puzdrá na fotoaparáty a kamery,
baterky, hĺbkomery, kompasy a hodinky, či dokonca nafukovací čln s
motorom,“ priblížil Aláč a dodal, že
súčasťou výstavy je i súbor potápačských tlakových fliaš, počnúc prvými
používanými v bývalom Československu, až po dnešné modely. Obsahuje tiež potápačské komplety SP 20
D a PL 40.
Jednotlivé prvky zbierky pochádzajú
z Francúzka, Maďarska, Španielska,
Talianska, Rakúska, Poľska, Bulharska, Grécka, Anglicka, Taiwanu, USA, bývalej NDR (Nemeckej
demokratickej republiky) a NSR
(Nemeckej spolkovej republiky), bývalého ZSSR (Zväzu sovietskych socialistických republík), bývalej Juhoslávie, Švédska, Nemecka, Austrálie,
Číny, Japonska, Brazílie, Indonézie,
Kanady, Južnej Kórei a samozrejme
bývalej ČSSR
(Československej
socialistickej republiky), Slovenska a Českej republiky. „Mnohé sú
pozoruhodnými originálmi, pretože boli vyrobené alebo upravené v
amatérskych podmienkach a sú tak
dokladmi mimoriadnej schopnosti
improvizácie nadšencov potápania na
Slovensku, ale i v Čechách,“ uzavrel
pracovník múzea.
spracoval amb
Zdroj: RNDr. Ján Aláč, GMM

emersko-malohontské
osvetové
Tvorivé dielne GMOS Gstredisko
v Rimavskej

projekt tentoraz zamieri do bývalého cukrovaru, iná hudba
Hudobný
bude znieť v schátralých priestoroch sila.

„Cukrovar v Rimavskej Sobote končí. Do konca roka dôjde k postupnému útlmu výroby a prepusteniu vyše 120 zamestnancov. Rozhodlo o tom v
pondelok vedenie rakúskej skupiny Afrana, ktorá je majoritným vlastníkom
spoločnosti Slovenské cukrovary, so závodmi v Rimavskej Sobote a Seredi.“ Denník Korzár, 25.1. 2006
Priemyselný areál zo šesťdesiatych rokov sa stal depresívnym pozadím
novovzniknutého nákupného centra s parkoviskom. Investor dlhodobo neprichádza, budovy sú znečistené a vyrabované, stometrový komín bol zdemolovaný v roku 2015 a rovnaká budúcnosť čaká i najzachovalejšiu časť
cukrovaru, dvadsaťšesť metrov vysoký zásobník na cukor - silo. Ako uviedli organizátori projektu na oficiálnej stránke, silo doteraz navštevovali len s
umelcami vystupujúcimi na festivale RUINY, najmä za účelom obohatenia
ich pobytu v regióne. Verejné podujatie tu pôvodne plánovali zorganizovať
až v roku 2019, počas príprav na demoláciu to už však nebude možné.
Sprístupnenie objektu verejnosti umožnila realitná kancelária RS-Real.
Špeciálne diela pre priestor sila vytvoria performerka Veera Lohiniva (FI),
skladateľ Julo Fujak spolu s českými hosťami Gabrielou Vermelho (spev,
kvinton) a Janom Kavanom (violončelo) a skladateľ Ian Mikyska z Česka.
Vstupenky si môžete zakúpiť na www.predpredaj.zoznam.sk
Zdroj: projektruiny.sk, spracoval amb

Sobote
usporiadalo
v dňoch 6. – 10. augusta cyklus detských letných tvorivých dielní.
Pre detičky bol pripravený bohatý program
plný zábavy a tvorenia.
Hneď prvý deň bol pestrý. S pomocou lektorky
Janky Bokorovej sme pracovali s hlinou. Deti sa naučili točiť na hrnčiarskom
kruhu, modelovať a vykrajovať z hliny. Poobede sme sa pustili do výroby
voňavých mydielok a farebných šperkov z korálkov. Ďalší deň patril práci
s pedigom. Jarko Zvara z Klenovca učil pliesť detičky košíky. Okrem nich
si mohli vyrobiť servítovníky, krásne venčeky z pedigu a brošničky alebo
ozdoby formou suchého plstenia. V stredu sme si urobili výlet do Klenovca. Boli sme navštíviť Múzeum súkenníctva a gubárstva, Tradičnú izbu a
pána kováča Igora Radiča, ktorý deťom dovolil vyskúšať si jeho prácu a
ukul detičkám na pamiatku malé podkovičky pre šťastie. Deti sa nenudili ani
nasledujúci deň. Prijali ku nám pozvanie Ľubka Žilková a Martin Félbaba z
Kokavy nad Rimavicou a naučili detičky ako sa tká či ako sa dajú urobiť švihadlá. Deti si tiež skúsili maľovanie voskom a pletenie náramkov z vlny. Ani
sme sa nenazdali a nastal posledný deň našich tvorivých dielní. Detičky si
ešte vyskúšali servítkovú techniku, papierové pletenie a vtláčaný patchwork.
Za úspešné absolvovanie detských letných tvorivých dielní dostali detičky certifikát. Veríme, že prvý ročník detských letných tvorivých dielní bol
úspešný a budeme v nich pokračovať aj v ďalších rokoch. Detské letné tvorivé dielne boli realizované s finančnou podporou Fondu na podporu umenia.
Zdroj: GMOS

www.rimavskasobota.sk
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Výstavy:
Radnica mesta v Rim. Sobote

do 31. augusta
Kurinec ožíva - výstava na fotografiách
približuje obľúbenú a vyhľadávanú Rekreačnú oblasť Kurinec – Zelená voda pri Rimavskej Sobote.

Saxophone Syncopators už tento piatok

saxofónové kvarU nikátne
teto, ktoré sa špecializuje
najmä na autentickú interpretáciu hudobného žánru ragtime Saxophone Syncopators
zavíta v rámci Sobotského
Jazztivalu do Rimavskej Soboty v piatok 24. 8 o 20.00
hod. Na nádvorí Čierneho
orla nás potešia skladbami
z 20tych rokov minulého
storočia v aranžmánoch pre
štyri saxofóny. Na dosiahnutie čo najvernejšieho zvuku
používajú originálne dobové
nástroje. Vstupné: 7€, predaj
vstupeniek v MsKS, TIC aj
na mieste.

Gemersko-malohontské múzeum

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.
do 15. septembra
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.

Mestské kultúrne stredisko
v Rim. Sobote

Silné reči

termín predstavenia
N ový
Silné reči bude 31. 8. 2018

o 19.00 hod. v divadelnej sále
Domu kultúry. Lístky zostávajú
v platnosti, a naďalej sa predávajú. Najnovšie autorské standupy, ktoré ste nevideli v televízii a nikde nepočuli! Účinkovať
budú títo komici: Tomi Hudák,
Jakub Gulík, Simona standup comedy a Jaro Abaffy.
Vstupné: 15€, lístky v predaji
v MsKS, TIC a cez Ticketportal.
Nekonečná tour po slovenských mestách pokračuje aj
v roku 2018, však načo byť
doma keď všade je dobre.
Hlavne v našom meste. Známe
tváre z telky, neznáme historky
z ich životov a najlepšia standup comedy show konečne v Rimavskej Sobote.

Mestská galéria

do 31. augusta
Martin Knut/ Tušíte, že neviete, čo
cítite? – výstava výtvarníka Martina Knuta
z Bratislavy, ktorý sa v roku 2011 vrátil k
maľbe po dvadsaťročnej pauze.

Galéria Ganevia

do 31. augusta
Prešívané nápady – výstava predstavuje
nápadité patchworkové výtvory, ktorých
autorkou je Sarolt Timcsák-Haltenbergerová.

Bažant Kinematograf
Aj tieto letné prázdniny sa môžu Soboťania tešiť na výnimočný zážitok z projekcií letného kina, ktoré príde na kolesách
priamo k nám. Filmový autobus Bažant
Kinematograf s kolekciou štyroch celovečerných slovenských a českých filmov
navštívi naše mesto 27. – 30. 8. 2018.
Vždy po zotmení, o približne 20.30 hod.
tak vzhliadneme na Hlavnom námestí filmy Backstage, Po strništi bos, Prezident
Blaník a úspešný slovensko-ukrajinský
film Čiara. Vstup zdarma.
Program:
27. 8. 2018 o 20.30 hod.

BACKSTAGE
28. 8. 2018 o 20.30 hod.
PO STRNIŠTI BOS
29. 8. 2018 o 20.30 hod.
PREZIDENT BLANÍK
30. 8. 2018 o 20.30 hod.
ČIARA
spracoval: amb

Mestské kultúrne stredisko
v Rim. Sobote

Opäť otvorili múzeum
Grené bude aj počas víkendov od 9.00 do 17.00 hod.

emersko-malohontské múzeum v Rimavskej Sobote je od piatka 17. augusta opäť otvorené. Otvo-

Dôvodom dočasného zatvorenia múzea bola rekonštrukcia okien v expozičných a výstavných priestoroch. Išlo o III. etapu výmeny 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
výstavných a expozičných priestorov. Výmenu okien zabezpečovala firma Ján Parobek –INŠTAL, s.r.o.
z Klenovca. Celkovo bolo vymenených 59 okien.
Návštevníkom múzea ponúkame prehliadku stálych expozícií a troch výstav - Karol Pajer – hrdina boja
proti fašizmu, Spomienka muránskej kameniny a ZOO – preťažená Noemova archa. V priestoroch stálej expozície venovanej protifašistickému odboju a Slovenskému národnému povstaniu v Gemeri-Malohonte nájdu návštevníci fotostenu, pri ktorej sa môžu odfotiť v rakúsko-uhorskej pechotnej uniforme
I. svetovej vojny. V stálej vlastivednej expozícii si v rámci predmetu mesiaca august môžu návštevníci
pozrieť súbor fotografií zachytávajúci vpád sovietskych vojsk 21. augusta 1968 v Rimavskej Sobote a
okolí. Viac informácií nájdete na webovej stránke www.gmmuzeum.sk
Martina Oštrom Mareková, PR-referentka GMM

Gemerské zvesti
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Folklórny festival Pod Sobotskou bránou

o viacerých rokoch sa vracia do Rimavskej
Soboty celodenný folklórny festival Pod Sobotskou bránou. Nádvorie Čierneho orla ožije
v sobotu, 22. 9. tradičnou ľudovou kultúrou a
miestnym folklórom, v závere dňa podujatie
vyvrcholí tanečným pásmom košického FS
ŽELEZIAR a koncertom world music kapely
BANDA.

Počas dňa sa návštevníci môžu tešiť na vystúpenia miestnych detských i dospelých folklórnych
súborov, ľudových hudieb i sólistov, stretnutie s
ľudovými a umeleckými výrobcami, prezentáciu
tradičných hudobných nástrojov i tvorivé dielne
pre deti. Nebude chýbať súťaž vo varení a jedení
halušiek. Vstupné na celý deň je 5€ pre dospelého
a 3€ pre dieťa. Kapacita je obmedzená.
„Hľadáme tímy, ktoré by mali záujem a odvahu
zapojiť sa do súťaže. O jedenie pravdepodobne
nebude núdza.“ vyzvala Milana Jutková, riaditeľka MsKS, ktoré podujatie organizuje v spolupráci
s miestnymi folkloristami. Začiatok je naplánovaný na 9.00 hodinu ráno, kedy sa otvoria brány
školy tvorivosti pre deti. Dopoludnia budú na
nádvorí prezentovať svoje originálne výrobky z
kože, dreva, prútia i látky miestni ľudoví remeselníci, ktorí nám aj ukážu ako sa taká píšťalka,
či košík vyrába. Zároveň si budú merať sily vo
varení a jedení halušiek prihlásené tímy i jednotlivci. Celú atmosféru spestria vystúpenia sólistov, heligonkárov, fujaristiov i spevákov aj pútavá prehliadka tradičných ľudových nástrojov v
podaní Štefana Liptáka z Rožňavy. O 13.30 hod.
sa začne program našich najmenších folkloristov
z Podkovičky, Hájika, Hájička, Lieskovčeka
z Rimavskej Soboty a Zorničky a Mladosti z Klenovca. Približne o dve hodiny ich na
pódiu vystriedajú dospelí tanečníci i speváci z
miestnych folklórnych súborov Háj, Rimavan,
Új Gömör, program spestria folkloristi z klenovského Vepra a známa ľudová hudba Sestry
Sihelské z Poltára.

O 18.00 hod. vystúpi košický profesionálny súbor
Železiar so svojim folklórnym pásmom. Súbor pôsobí
na slovenskej folklórnej scéne
od roku 1964 a zameriava sa
na prezentáciu ľudového umenia z regiónov Abov, Zemplín,
Šariš a Spiš. Je známy špičkovou interpretáciou ľudových
tancov a vynikajúcou ľudovou
hudbou v spojení so ženskou
speváckou skupinou. Patrí
medzi najlepšie, najznámejšie
a najuznávanejšie súbory na
Slovensku a aktuálne reprezentuje východniarsky folklór
na turné po USA.
Večer zavŕši známa vokálnoinštrumentálna úderka BANDA, ktorej lídrom je folklorista telom i dušou Samuel
Smetana, známy z televíznych
obrazoviek ako porotca Zem
spieva. Banda je skupina, ktorá hrá energickú hudbu vychádzajúcu najmä zo slovenského
folklóru, no nezabudnuteľným
spôsobom ju prispôsobuje
moderným nástrojom či žánrom. Na svojom konte má niekoľko oceňovaných albumov.
Vo svojej hudbe Banda vychádza aj z tradície iných národov
a inšpiruje sa rôznymi žánrami, ako napr. bluesom,
jazzom, rockom či popom. Prezentuje etnickú hudbu v modernom spracovaní s pestrými aranžmánmi. Používa akustické nástroje: cimbal, mandolínu,
bouzouki, violu, husle, kontrabas, heligónku, rôzne
druhy rámových bubnov bodhranov a množstvo
ďalších perkusií a bohaté vokály s rešpektom k tradícii a lokálnym osobitostiam.

Predstavenia pre deti

foto: gecse
foto: gecse
Z Oxymoron v spolupráci s MsKS pripravil počas leta sériu predstavení pre deti.
Interaktívne predstavenie Gyöngyi Écsi a Marcela Kovátsa, ktoré sa uskutočnilo v polovici augusta na nádvorí Čierneho orla v Rim. Sobote, prebehlo vo veselej nálade. Deti aj dospelí, ktorí sem zavítali, sa veľmi dobre zabavili, a na konci dostali aj glg z vody života. Dvojica zahrala ľudovú
rozprávka o princovi Jankovi a krásnej Helene, ktorá rozpráva o tom, koľko múdrych rozhodnutí musí človek urobiť, aby sa dostal k vode života. Gyöngyi Écsi v interaktívnej hre pomocou bábok a detí z obecenstva
odkryla krásnu rozprávku presiaknutú motívmi maďarskej mytológie.
Na rôznych hudobných nástrojoch (ninera, flauta, gajdy) ju sprevádza Marcell
Kováts. Všetkým návštevníkom kúpaliska na Kurinci spríjemnil piatkové dopoludnie 3. augusta Klaun Adyno, ktorý vo vtipnom predstavení zapojil všetky
deti do svojho sna stať sa hudobníkom. Ďalšie predstavenie sa na Kurinci uskutoční 2. septembra o 15:00 hod., tentoraz sa deti môžu tešiť na „Rozprávkový
automat“ Divadla Haliganda. Predstavenia sú súčasťou projektu Rozprávkové
prázdniny a Zaostrené na rodinu, ktoré realizuje OZ Oxymoron v spolupráci s
MsKS s finančnou podporou mesta Rimavská Sobota a BBSK
Zdroj: MSKS, spracoval amb

O
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Podujatie organizuje Mestské kultúrne stredisko
v spolupráci so SOŠOS, GMOS, CVČ Relax s
finančnou podporou z verejných zdrojov Fondu
na podporu umenia a miestnych podnikateľov.
Mediálnymi partnermi podujatia sú: Rimava.sk,
TV Rimava, Gemerské zvesti a Kam do mesta.
Mestské kultúrne stredisko v Rim. Sobote

Rocková víla a folker

foto: gecse
rámci Sobotského Jazztivalu, ktorý organizuje tunajšie mestské kultúrne
stredisko, priniesli do Rimavskej Soboty v sobotu 4. 8. kontrastnú zmes
rockovej víly a folkového kráľa Eniesa a Nany Hudák. V poradí piaty koncert
odohrali pod holým nebom na nádvorí Čierneho orla. Z ich vystúpení doslova
srší pozitívna energia a inak to nebolo ani v Rim. Sobote. Pesničkárka San
Urbančíková, alias Eniesa, so svojím prekrásnym hlasom a bielou i červenou
akustickou gitarou a folker Nany Hudák potešili publikum a pohladili nejednu dušičku. Dvojica pesničkárov spolu odohrala svoje prvé vystúpenie pred
rokom a odvtedy ich spoločne mohli diváci vidieť vo viacerých slovenských
mestách. On je talentovaný a hudbe absolútne odovzdaný folker. Ona ako
jedna z mála slovenských speváčok dokáže skĺbiť jednoznačný autorský rukopis s veľkým rozsahom hlasu a napojením na svoju bielu akustickú gitaru.
Ich piesne dokážu previezť cez ticho hluku, cez slovenčinu do angličtiny, cez
spev vtákov po hlas veľrýb i stromov a lúk.
Zdroj: MSKS, spracoval amb

V
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RIADKOVÁ INZERCIA:
23.- 24. august Slender Man
20:00
100 min., MN, titulky, vstup: 5€
Št., Pi.
Horor		
USA

30.-31. august Ján Palach		
18:00
124 min., MP od 12r., vstup: 5€
Št., Pi.
Životopisný/Dráma VB/USA

25. - 26. august Rodinka Úžasných 2
17:00
118 min., MP, dabing, vstup: 5€
So., Ne.
Dobrodružný/rodinný
USA

30.-31. august Upgrade
20:00
100 min., MN, titulky, vstup: 5€
Št., Pi.
Akčný/Thriller/Horor
USA

25. - 26. august Špión, ktorý ma dostal
19:30
116 min., MN, titulky, vstup: 5€
So., Ne.
Akčný/Komédia
USA

1.-2. september
Náčelník (Alpha)
20:00
97 min., MN od 12r., titulky, 5€
Št., Pi.
Akčný/Dráma
USA

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

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

GZ-52/18

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

nepijem vôbec alkohol. Tel.: 0940 87 22 63		

GZ-55/18

• Ponúkam

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

GZ-51/18

Spomienka

Zubný lekár

25. a 26. augusta od 8:00 hod. do 12:00 hod.
MUDr. Agáta Dulovičová, K. Mikszátha, Rim. Sobota , tel.: 5623196
29. augusta od 8:00 hod. do 12:00 hod.
MUDr. Štefan Cifruš, Dobšinského 1092/30, Rim. Sobota, tel.: 0903545306

Dňa 1. septembra 2018 uplynie rok,
čo nás náhle a bez rozlúčky opustil
náš milovaný manžel, otec, starý otec

Lekárne

Jaroslav Hanus

29. augusta - Lekáreň Rimava
1. septembra - Lekáreň U leva

Mesto Rimavská Sobota

Kto ste ho poznali,
venujte mu, prosím, tichú spomienku
GZ-58/18

Spomienka

Vyhlasuje obchodnú verejnú súťaž podľa §281 a nasl.
Obchodného zákonníka a vyzýva k podaniu návrhov
na uzatvorenie nájomnej zmluvy
1. oceľová hala – sklad s.č. 4045 na parcele č. KN C 804/65 zastavané
plochy a nádvoria o celkovej výmere 748 m2
- výška nájmu bude sa stanovuje v zmysle so VZN mesta Rimavská
Sobota č. 72/2004 o podmienkach nájmu a podnájmu nebytových priestorov a pozemkov vo vlastníctve Mesta Rimavská Sobota. Minimálna výška
nájmu je určená v závislosti od druhu činnosti.
- účel nájmu : za účelom podnikania v súlade s územným plánom mesta
Rimavská Sobota
Podmienky verejnej obchodnej súťaže budú zverejnené na webovej stránke mesta a na úradnej tabuli mesta Rimavská Sobota.
Obchodná verejná súťaž začína dňom 23.08.2018 a končí dňom 17.09.2018.
Informácie na internetovej stránke mesta www.rimavskasobota.sk, na
úradnej tabuli mesta, resp. na telefónnych číslach 047/5604626, 0903 284
353, 0908 977 459 ( prihlášky do súťaže na webovej stránke mesta, resp. na
MsÚ – odd. majetkové ). Prihlášky zasielať v zalepenej obálke s názvom
„Neotvárať – prenájom oceľové haly Kasárne s.č. 4045“.

Pozvánka na výstavu:

Smútiaca rodina

28. augusta uplynie 5 rokov od úmrtia
milovaného manžela, otca, deda

Štefana Baloga
Kto ste ho poznali,
venujte mu tichú spomienku
GZ-59/18

Manželka, tri dcéry, syn 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).

Gemerské zvesti – Gömöri Hírlap, Rimavskosobotské informačné periodikum (zaregistrované na MK SR č. EV 5138/15, ISSN 0323-0589). Vydáva mesto Rimavská Sobota, IČO: 00 319 031. Adresa redakcie: Svätoplukova 9,
979 01 Rimavská Sobota, 2. posch., č. dverí 15/15a, tel. kontakt: 5604674, 5604676, e-mail: gemerskezvesti@rimavskasobota.sk, gomorihirlap@rimavskasobota.sk. Redaktor za slovenskú časť: Martin Ambróz,
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Anonymné príspevky nezverejňujeme.
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Letný prázdninový pobyt detí v Piešťanoch

V dňoch 9. - 14. júla sa uskutočnil letný prázdninový pobyt detí v Piešťanoch. Zúčastnili sa na
ňom žiaci zo základných škôl okresu Rim. Sobota
a členovia záujmových krúžkov Centra voľného
času Relax. Boli to prevažne deti prvého stupňa
ZŠ, prváci až štvrtáci, ktorí poprvýkrát prežívali
začiatok školských prázdnin mimo svojho bydliska a rodičov. Zúčastnili sa ho aj deti o pár rokov
staršie, ktoré sa pravidelne zúčastňujú pobytov,
ale aj exkurzií CVČ Relax. Môžem povedať, že
všetci chlapci aj dievčatá nás vedúcich „ Ivanku,
uja Bélu a uja Paľa“(ako nás familiárne oslovovali), prekvapili nielen správaním, samostatnosťou,
ale aj adaptovaním sa
v kolektíve detí počas rôznych aktivít.
Počasie nám celkom
prialo, bolo teplo, aj
keď sa slniečko občas
schovávalo za obláčky. Už prvý deň sme
navštívili Bojnice s
dominantou zámku,
ale deti sa najviac tešili na zvieratká v ZOO
a rôzne atrakcie pre
deti. Najviac ich zaujali medvede, slony, surikaty, levy, ale aj morské akvária a terária. Nádherné bolo pozorovať
v skleníku lietajúce veľké exotické a pestrofarebné motýle. Hneď po príchode do Piešťan sme
sa ubytovali na izbách v Hotelovej akadémii Ľ.
Wintera. Izby boli pekne zariadené, pripravené
na ubytovanie pre 2 až 3 deti. Stravovanie bolo
zabezpečené v jedálni s obsluhou čašníkov – študentov hotelovej akadémie. Počas pobytu sme
si pozreli nádherný kúpeľový park s jazierkami
a leknami, videli sme tam nádherné pávy a diamantové a zlaté bažanty vo voliérach. Počasie
nám celkom prialo, bolo teplo, aj keď sa slniečko
občas schovávalo za obláčky. Všetci sme mali
svietiaco zelené šiltovky s logom CVČ Relax,
takže sa nik z nás nestratil. Zažili sme aj búrku a
dážď, ale nezmokli sme. Včas sme sa ukryli pod

strechou terasy múzea kúpeľného parku. Chodili sme sa kúpať na kúpalisko Eva s termálnou
vodou, kde sa deti mohli vyšantiť v bazéne a na
šmýkačke. Povozili sme sa na piešťanskom kolieskovom vláčiku, ktorý nás sprevádzal cez park,
po moste Adama Trajana až na pešiu promenádu
kúpeľného mesta Piešťany. Deťom sa veľmi páčili mnohé kúpeľové fontány, najviac tzv. otvorená fontána, do ktorej mohli vstúpiť. Tá prerušovane striekala z každého uhla, a tak sa v nej
mohli deti vyšantiť a osviežiť sa v dusnom dni.
Navštívili sme aj Vojenské historické múzeum
v Piešťanoch. Deti ohromila vojenská technika
a najmä stíhačky a
vrtuľníky. Boli sme v
kine Fontána na detskú animovanú komédiu Hotel Transylvánia 3, ktorá sa deťom
veľmi páčila. Veľkým
zážitkom bola pre nás
pokojná plavba loďou
Trajan po rieke Váh
v príjemnom prostredí kúpeľného mesta
až po ostrov plný
čajok. Kúpele plné
stromov, kvetov, obchodíkov s vôňou oplátok,
mnohé stánky výbornej zmrzliny a suvenírov
lákali denne návštevníkov, aby si na pamiatku
kúpili aspoň magnetku. V našom programe boli
aj športové súťaže pre všetky deti v záhrade, ako
aj nočná hra pri sviečkach, a to hľadanie táborového pokladu, ktorý deti podľa indícii našli.
Na záver pobytu sme usporiadali pre deti táborové a pohybové hry v rytme hudby a tanca. Všetky deti dostali na pamiatku Účastnícky diplom.
Spomienky na prežité dni a nové kamarátstva im
ostanú v srdciach. Posledný deň pri odchode bolo
v ich očkách vidieť aj slzičku, aj keď sa deti už,
samozrejme, tešili na domov, na svojich rodičov
a ďalšie bezstarostné dni školských prázdnin.
Centrum voľného času Relax v Rim. Sobote

Výsledky A- mužstva
MŠK Rimavská
Sobota
2. kolo 11. 8. 2018
MŠK Rimavská Sobota – MFK Zvolen 1:1 (1:0)
Góly: 32. Lupták – 54. Hric, Rozhodovali: Miroslav Holas, Čičmanec, Martin Holas, 280 divákov
Zostava Rim. Sobota: Tatár, Kočiš, Lupták,
Spasojevič, Fajčík – Jass (63. Vanconcelos – 73.
Václavík), Kalmár, Kočijaševič – Kováč (82. Sekulić), Jankovič, Vasilko.
3. kolo 18. 8. 2018
ŠKM Lipt. Hrádok – MŠK Rim. Sobota 2:0 (1:0)
Góly: 24., 61. Janigloš , Rozhodovali: Burger,
Kuteľ, Kosturský, 200 divákov, ŽK: Kalmár,
Kočijaševič, Kováč
Zostava Rim. Sobota: Tatár – Kočiš (38. Kováč),
Sekulič – Lupták (80. Balog), Spasojevič, Fajčík,
Václavik, Kalmár, Kočijaševič, Jankovič, Vasilko

Ďalší program 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

Putovná
výstava Biblie
v Rim. Sobote

Pozvánka:

Pozvánka

29. augusta 2018 si pripomenieme 74. výročie
Slovenského národného povstania. Pri tejto
príležitosti organizuje Oblastný výbor slovenského zväzu protifašistických bojovníkov v
Rim. Sobote spomienkové stretnutie spojené s
pietnym aktom kladenia vencov k pamätníku
Červenej armády v Rimavskej Sobote, ktoré sa
uskutoční v pondelok 27. augusta o 11,30 hodine. Zraz účastníkov pietneho aktu je v parku
naproti pamätníka o 11,15 hod.
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Na začiatku
nového školského roku,
od 11. septembra 2018,
sa bude v Gemersko-malohontskom
múzeu
v
Rimavskej Sobote konať unikátna
putovná výstava Biblií. V rámci expozície „Biblia na cestách" budú môcť
návštevníci vidieť nielen rôzne jazykové prevedenia Biblií z celého sveta
i Slovenska, ale aj historické vydania
tejto „knihy kníh" či rôzne netradičné
väzby. Výstava začína 11. septembra
slávnostnou vernisážou a bude trvať
do 27. septembra 2018.
www.biblianacestach.sk

10

J

www.rimavskasobota.sk

Na Sobôtke súťažili v parkúrovom skákaní

azdecký klub Carmina Rimavská Sobota
usporiadal 4.augusta v jazdeckom areáli na
Sobôtke jazdecké preteky, 12.ročník Cena Carminy v parkúrovom skákaní.

Podujatie sa uskutočnilo pod záštitou
Banskobystrického samosprávneho
kraja a mesta Rimavská
Sobota.
Pretekov sa zúčastnilo 60 koňov a 52
jazdcov nielen zo
Slovenska, ale aj
Maďarska a Bieloruska, ktorí momentálne reprezentujú JK Štrkovec. Aj napriek vysokým teplotám
sa nevyskytli žiadne zdravotne problémy u návštevníkov, ani u koní. Podľa slov riaditeľky pretekov Tatiany Sihelskej bola zabezpečená cisterna
s pitnou vodou. „Zabezpečili sme aj záchranku,
ktorá musí byť počas pretekov podľa nových pravidiel,“ dodala T. Sihelská. Preteky mali podľa nej
pozitívny ohlas u jazdcov, ktorí odchádzali z pretekov spokojní. „To sú najkrajšie preteky, ktorých
sa zúčastňujeme a o rok sa sem určite vrátime,“
uviedli bratia Garajovci z Maďarska.
Preteky začali dopoludnia verejným tréningom na
dvoch parkúroch. Ako T. Sihelská informovala,
prvý s výškou prekážok 50 centimetrov najlepšie
absolvovala Lucka Gledurová z KPK R. Sobota.
„Druhý najrýchlejší čas a bez trestných bodov dosiahol Mirko Petrovický z domáceho klubu, ktorý po dlhej pauze opäť sadol do sedla Irmusky,“
priblížila Sihelská. Veľmi dobre absolvovala túto

výšku na parkúre aj domáca Emka Vargicová na
koníkovi Starleij, nakoľko ho začala jazdiť dva
dni pred pretekmi, pretože tesne pred súťažou
vážne ochorel jej kôň. „Emka so Starlajtom bojovali na parkúre i napriek netrénovanosti a do cieľa
došli so štyrmi trestnými bodmi, za čo im patrí
môj veľký obdiv,“ dodala Sihelská.
O veľkom zaujme o tento krásny šport svedčí vysoká účasť štartujúcich zo všetkých kútov Slovenska i Maďarska. „Ďakujem za pomoc všetkým,
ktorí sa podieľali na prípravách tejto krásnej súťaže,“ dodala Sihelská.
Výsledky stupňovanej náročnosti:
1.miesto: cena Vctor auto 120cm:Patrik Ebner/
Cassiopaya, Vígľaš Masarykov dvor
2.miesto: Garaj Gergei/ Pezo

3.miesto: Eva Onbrašovičová/ Kiddy Bela, Dulice.
Memoriál Milana Balciara /110cm:
1.miesto: Natália Harlenka/Qvida, Štrkovec
2.miesto: Michalicová/ Serila,
3.miesto: Gergo Garaj/Vitez
a piata domáca Lucia Seraková.
Cena Carminy /125cm:
Patrik Ebner/ Cassiopaya, Masarykov dvor, Aliaxandr Serakov/Cane Calvin Toltien, Garaj Barnabas/Gurka.
Cena primátora Rimavskej Soboty: Lucia Seraková/ Corrida-Renomee 8, JK Carmina
Cena BBSK: 1. a 2. miesto: Ivan Sihelský/ Cartago-S, Reunion, JK KPK, 3. miesto: Lucia Kočišová/Lady, JK Košice
Zdroj: Tatiana Sihelská
spracoval amb

Lukostrelci na domácej súťaži a na Látkach
Sobote sa 11. augusta
V .Rimavskej
uskutočnilo 5. kolo Stredoslovenského pohára v 3D lukostreľbe,
ktoré zorganizoval lukostrelecký
Klub Bašta Rimavská Sobota. Na súťaži sa zúčastnili lukostrelci z celého
Slovenska, ako aj z Maďarska. Zišli
sa tu vynikajúci strelci, pre ktorých
bola postavená náročná trať s maximálnou vzdialenosťou 70m. Súťažiacich privítal primátor Rim. Soboty Jozef Šimko a potom sa začala
streľba na 20-ich pozíciách. Domáci
súťažiaci obstáli nasledovne: Luca
Dancs , Márti Dávid a Krisztina Bukovszky obsadili 1. miesta, Michal
Feledy skončil na 2. mieste a Ladislav Hegedűs si vystrieľal krásne
3. miesto. Ostatní domáci súťažiaci
boli rozhodcovia. 21.-22. júla sa konal v prekrásnej rekreačnej oblasti
Látky Detviansky maratón a zároveň aj 4. kolo Stredoslovenského
pohára. Lukostrelci Bašty získali na
súťaži spolu 16. medailí. Gratulujeme im. Ďakujeme sponzorom: MsÚ
Rimavská Sobota, VERCAJCH centrum s.r.o Zvolen, GOBAKO Košice, Rado Ceglédy a Béla Majerčík
podnikateľ a AGROSOLUM.
Tibor Lévay, LK Bašta

