Mesto oslavuje...

DNI MESTA
Rimavská Sobota 2017

Začiatok mesiaca máj patrí v
Rimavskej Sobote už tradične oslavám. Dni mesta 5. a 6.
mája sprevádzajú Jarné trhy, bohatý kultúrny program, výstavy, módna prehliadka, súťaže,
atrakcie pre deti i občerstvenie.
Do pozornosti dávame aj zaujímavú výstavu Rimavská Sobota na
historických pohľadniciach, ktorá
je nainštalovaná na prízemí Radnice mesta.
Samospráva srdečne pozýva na oslavy všetkých obyvateľov mesta a jeho mestských
častí i všetkých tých, ktorí majú Rimavskú Sobotu radi a je pre nich mestom, ktoré si
nosia vo svojom srdci.
-red-

Výstavba Okružnej križovatky už čoskoro
Ako sme vás už na stránkach novín informovali, na základe oprávnených požiadaviek obyvateľov nášho mesta, ktorí
denne zápasia s neriešiteľnou dopravnou
situáciou pri vjazde na dvojprúdovku na
Malohontskej ulici, poslanci BBSK za
okres Rimavská Sobota predložili návrh
na zmenu rozpočtu BBSK v roku 2016
na zaradenie investičnej akcie Vybudovanie Okružnej križovatky II/531 na Malohontskej ulici. Ako poslanec BBSK Ing. L. Rigó redakciu informoval, v návrhu rozpočtu
BBSK na rok 2016 boli zaradené aj finančné prostriedky na vybudovanie Okružnej
križovatky vo výške 180 000 eur.
(Pokračovanie na 3. strane)

Rimavskosoboťan MAJSTROM SLOVENSKA
Azda najúspešnejší odchovanec
hokejového klubu HKM Rimavská
Sobota ALEX TAMÁŠI si v sobotu 22. apríla vo svojej debutujúcej
sezóne medzi mužmi prebral zlatú
medailu.
Viac informácií prinášame na 9.
strane.

Na margo
uplynulých dní
Keď sa v novembri 1989
zmobilizovali študenti
a vyšli do ulíc, komunistický režim sa v Československu otriasol vo
svojich základoch. Dnes
je Slovensko opäť pred
občianskym výbuchom.
Študentský pochod následne po Veľkej noci jasne naznačil, že
spoločnosť je unavená z toho, že odhalenie
jednej korupčnej kauzy je prekryté následne
ďalšou kauzou. Vyšetrenie káuz Bašternák
a Gorila, odvolanie ministra vnútra Kaliňáka, policajného prezidenta Gašpara i odstúpenie špeciálneho prokurátora Kováčika,
boli hlavnými požiadavkami, ktoré odzneli
na bratislavskej manifestácii. Zdá sa, že v
roku 2017 sa znova rozhoduje, ako ďalej. A
keďže na našich politikov naozaj platí tlak
ulice, dá sa očakávať, že sa protesty rozšíria
po celej krajine.
Možno, že práve ten verejný tlak chýba v
tých najzaostalejších regiónoch Slovenska
, medzi ktoré žiaľ patrí aj náš okres. Pretože
kým v Bratislave zdvihli študenti svoj hlas
v boji proti korupcii, zatiaľ na Gemeri či v
Malohonte nepriamo prinúti vládna moc ísť
ľudí na námestia , aby bojovali za prácu, za
lepšie životné podmienky, či „len“ za dostavbu diaľnice.
Arogancia predstaviteľov vládnych strán
totiž začína mať obludné rozmery. Jasným
príkladom toho je postoj predĺženej ruky
vlády – najvyššieho predstaviteľa okresného úradu, ktorý neakceptoval ani druhú
pozvánku rimavskosobotského primátora
na zasadnutie mestského zastupiteľstva,
kde by mal informovať poslancov a aj širokú verejnosť o tom, ako postupuje vláda
v plnení svojho uznesenia na odstránenie
regionálnych rozdielov.
No my naopak neakceptujeme jeho výhovorky a pozvánku mu posielame aj po tretí
krát. Máme podporu mestského zastupiteľstva, ktoré sa chystá na svojom májovom
zasadnutí prijať deklaráciu adresovanú vláde, v ktorej mienime vyjadriť svoju nespokojnosť s prístupom k riešeniu kritického
stavu nášho regiónu.
Len aby nebolo neskoro a začínajúca sa nespokojnosť sa nepreniesla na naše námestie
vo forme protestnej manifestácie. Hlas ľudí
totiž treba vypočuť a nielen neustále imitovať, že je tu snaha o naše dobro, pritom
reálne sa nič neurobí. To už dnes nestačí a
nech si to kompetentní na okresných úradoch či na vláde čím skôr uvedomia...
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Z rokovania mestského zastupiteľstva

Jedným z naplánovaných bodov
rokovania mestského zastupiteľstva dňa 18. apríla bola aj Ústna informatívna správa o plnení
Uznesenia Vlády SR č. 254/2016.
Už druhýkrát bol k tomuto bodu
pozvaný prednosta Okresného
úradu v Rimavskej Sobote Mgr.
C. Csízi. Opäť sa však ospravedlnil z dôvodu neodkladných pracovných povinností.
Primátor mesta JUDr. J. Šimko
sa vyjadril: „Mrzí ma, že prednosta Okresného úradu neprišiel.
Prvé ospravedlnenie som zobral,
druhé už neberiem.“ V súvislosti
s prijatím Uznesenia Vlády SR č.
254/2016 a Akčného plánu rozvoja
okresu Rimavská Sobota primátor
položil otázku, čo nám ako okresu
takéto uznesenia a plány prinášajú?
„Ako toto uznesenie vlády (rekonštrukcia prístreškov na železničných
staniciach v obciach, rekonštrukcia
vykurovania na železničnej stanici v Tisovci, rekonštrukcia pošty v
Hnúšti a pod.) pomôže nášmu okresu? Toto uznesenie nerieši problémy okresu RS. Na riešenie týchto
problémov je potrebné použiť úplne
inú taktiku. No kritická situácia nie
je len v našom okrese, ale aj v ďalších,“ vyjadril sa primátor. Zároveň
vyzval prednostu OÚ Mgr. C. Csíziho, aby na budúce zastupiteľstvo
prišiel.

K téme sa vyjadrili aj viacerí poslanci: Ing. S. Urban: „Nič konkrétne,
prospešné pre rozvoj tohto okresu
som v danom uznesení nenašiel.“
Ing. I. Hazucha: „Je pravda, že Akčný plán nebol veľmi konkrétny. Mrzí
ma, že R2 u nás ešte nie je.“ Mgr. T.
Sliva: „Obsah tohto uznesenia nie
je postačujúci pre rozvoj regiónu.“
Ing. Z. Bán: „Túto otázku nevyriešime na úrovni samosprávy. Cestná
infraštruktúra je v dnešnej dobe veľmi dôležitá. Otázke výstavby R2 by
sme mali venovať oveľa dôležitejšiu
úlohu.“ PaedDr. J. Sojka: „Nemôžeme si zakrývať oči pred tendenciou
úpadku tohto regiónu.“ MsZ navrhlo
prijať na májovom zasadnutí zásadné stanovisko k Uzneseniu Vlády

SR č. 254/2016- Memorandum adresované vláde, v ktorom vyjadria
svoju nespokojnosť s prístupom k
riešeniu situácie nášho regiónu. Zároveň schválilo pozvať prednostu
Okresného úradu na najbližšie zasadnutie zastupiteľstva a spoločne s
ním riešiť problémy regiónu Gemera- Malohontu.
Poslanci sa zaoberali aj Návrhom
na realizáciu a financovanie obnovy povrchu miestnych komunikácií v roku 2017. Primátor JUDr.
J. Šimko informoval, že zámerom
mesta je pokračovať v obnove
miestnych komunikácií. Pri tvorbe
zoznamu ulíc, na ktorých sa budú
opravovať cesty a chodníky, sa vychádzalo z požiadaviek občanov na
verejných hovoroch a z požiadaviek
výborov mestských častí. Asfaltovanie ulíc bude financované z dodávateľského úveru. Na predmet
zákazky bude vyhlásené verejné obstarávanie. Viacerí poslanci navrhli
už spracovaný zoznam ulíc rozšíriť
aj o ďalšie ulice či chodníky. Zoznam ich návrhov nájdete na web
stránke mesta v článku Z rokovania
mestského zastupiteľstva. Niektorí
z poslancov sa zároveň vyjadrili, že
pri navrhovaní ulíc by bolo potrebné
objektivizovať požiadavky, kritériánapríklad aká veľká je premávka na
danej ulici, koľko ľudí sa tam pohybuje a pod. Mestské zastupiteľstvo

schválilo predmetný návrh zoznamu
ulíc a zapracovalo doň aj uvedené
požiadavky poslancov.
Ďalším bodom rokovania bola Informatívna správa o hospodárení
s mestskými lesmi za rok 2016.
Predložil ju konateľ spoločnosti
LES KORP, s.r.o. Ing. V. Cmorík. Mestské lesy Rimavská Sobota
sa rozprestierajú na ploche 1508
hektárov v katastrálnych územiach
Rimavská Sobota, Tomašová a Gemerček. Spoločnosť hospodári s
mestskými lesmi už desať rokov, ich
hlavnou činnosťou je ťažba drevnej
hmoty. Ing. Cmorík informoval aj o
programe starostlivosti o lesy a poukázal i na dôležitosť spolupráce s
Mestskou políciou. V tomto roku

spoločnosti nájomná zmluva k 31.
júlu skončí. Niektorí z poslancov
sa poďakovali danej spoločnosti
za plnenie povinností, ktoré im z
nájomnej zmluvy vyplývali. Samospráva súčasným nájomcom zmluvu
nepredĺži a mestské lesy už prenajímať ďalej nebude. Ako sa primátor
mesta vyjadril, bude v nich hospodáriť sama, podobne ako napríklad
v susednom meste Lučenci.
V rámci majetkovoprávnych otázok sa poslanci opätovne zaoberali
žiadosťou Reformovanej kresťanskej cirkvi na Slovensku,
Cirkevného zboru v Rimavskej
Sobote o odpredaj prebytočného
nehnuteľného majetku mesta- pozemku v katastrálnom území RS.
Daný pozemok kedysi tejto cirkvi
patril. Cirkev na ňom plánuje vybudovať pamätník duchovným predstaviteľom cirkvi, ktorí pre svoju
vieru trpeli. Ako na zastupiteľstve
odznelo, výbor mestskej časti bol
cirkvou oslovený dvakrát. Občania
vyslovili obavy najmä z toho, že na
danom pozemku by mohlo dôjsť k
výrubu stromov. Viceprimátorka
JUDr. A. Andrášiová informovala, že na Mestskej rade bola prijatá
alternatíva na dlhodobý prenájom
daného pozemku na 40- 50 rokov.
Poslanec PaedDr. J. Sojka sa vyjadril, že mu k tomu chýba vizualizácia, ako to bude vyzerať a pod.,
kde by bolo zadefinované, a okú
formu zásahu do životného prostredia občanov by išlo. Poslanec Ing.
J. Tóth sa vyjadril: „Myslím si, že je
to veľmi rozumné riešenie/ dlhodobý prenájom/, ako pre cirkev, tak pre
občanov, ktorí tam bývajú. Poslanci
schválili dlhodobý prenájom daného
pozemku na dobu 50 rokov, za podmienky zachovania súčasného rázu
zelene s tým, že realizáciou pamätníka nebude dotknutá súčasná zeleň.
Poslanci sa zaoberali aj Návrhom
VZN mesta Rimavská Sobota
o organizácii miestneho referenda
v meste. Návrh predložil prednosta
Mestského úradu JUDr. Š. Szántó.
Informoval, že MsZ uznesením č.
15/1998 schválilo VZN o spôsobe vykonania hlasovania obyvateľov mesta. Medzitým však došlo k

zmene zákonov, ktoré upravovali
všetky voľby. Tieto zákony boli zrušené a nahradené jedným zákonom
o voľbách. Predmetný návrh VZN
vyhovuje tomuto novému zákonu
a z tohto dôvodu bol predložený
na zastupiteľstvo. Poslanci návrh
predmetného VZN jednomyseľne
schválili.
-red-

Vyhlásenie

Chcem upokojiť širokú verejnosť, hlavne rodičov detí a
žiakov stravujúcich sa v našich
školských jedálňach, ohľadom
spotreby ,,brazílskeho“ mäsa
a mäsových výrobkov. RÚVZ
v Rimavskej Sobote skontroloval školské stravovacie zariadenia. Kontroly boli negatívne.
Ďalej oznamujeme rodičom, že
počas mesiaca máj prebehol monitoring – obsah soli v odobratých
obedoch- vzorkách vybraných jedál v predškolskom zariadení v
Rimavskej Sobote. Odbery vzoriek vykonali zamestnanci RÚVZ
v Rimavskej Sobote. Odber vzoriek sa vykonal podľa § 26 ods. 4
písm. j) a § 58 zákona č. 355/2007
Z. z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a o zmene a
doplnení niektorých zákonov v
znení neskorších predpisov.
Monitoring sa realizoval v čase
od 20.3.2017 do 31.3.2017.
1. monitoring numerických prepočtov plnenia odporúčaných výživových dávok podľa vekových
kategórií stravníkov - denné vyhodnotenie plnenia OVD podľa
tlačovej zostavy „Nutričné hodnoty“,
2. monitoring pridanej soli v
porovnaní s použitými Materiálno-spotrebnými normami pre
školské stravovanie,
3. monitoring vyhodnotenia spôsobu zabezpečenia pitného režimu.
Informácie o výsledkoch prepočtov plnenia OVD, monitoringu
pridanej soli a vyhodnotenie pitného režimu zatiaľ nie sú vyhodnotené.
Marta Trochová
ext. metodička pre školské
stravovanie v pôsobnosti
mesta Rimavská Sobota

Gemerské zvesti
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Výstavba Okružnej križovatky už čoskoro Miesto pre vás...
(pokračovanie z 1. strany)
Na zasadnutí BBSK, ktoré sa konalo 24. apríla, poslanci J. Šimko a L.
Rigó zistili, že do registra investícií na rok 2017 výstavba Okružnej
križovatky zaradená nebola.
Na základe uvedeného zistenia
predložili poslanci J. Šimko, L.
Rigó, F. Auxt a P. Juhász poslanecký návrh o zaradenie vybudovania
Okružnej križovatky do registra
investícií na tento rok v sume 194
000 eur (v rámci danej sumy je
14 000 eur vyčlenených na statický posudok na kruhový podjazd).
Následne bol predložený návrh
na zmenu v registri investícií v
podprograme doprava. Návrh bol
schválený.
Na základe dohody z roku 2016 sa

samospráva Rimavskej soboty zaviazala, že zafinancuje a dá vypracovať projektovú dokumentáciu v
súvislosti s výstavbou križovatky.
To sa v roku 2016 zrealizovalo
a na základe prijatého uznesenia
mestského zastupiteľstva v zmysle
dohody s BBSK bola táto projektová dokumentácia poskytnutá samosprávnemu kraju za symbolické

jedno euro.
Realizáciu verejného obstarávania a výstavby kruhového objazdu
bude zabezpečovať samosprávny
kraj, keďže je majiteľom predmetnej cestnej komunikácie. Predpokladaný termín zahájenia výstavby
objazdu je júl- august 2017. Cieľom výstavby Okružnej križovatky
je skvalitniť plynulosť a bezpečnosť dopravnej premávky.
Na zasadnutí poslancov BBSK
24. apríla sa na základe predloženého návrhu budú v okrese Rimavská Sobota rekonštruovať cestné
komunikácie 2. a 3. triedy. Vyčlenené sú na to finančné prostriedky
vo výške 1 001 804,64 eur.
-red-

Pavilón B Nemocnice

Ako je známe, poslanci BBSK
ešte v minulom roku rozhodli o
odpredaji nedokončených pavilónov nemocníc v Rimavskej
Sobote a v Žiari nad Hronom.
Pavilón B v Rimavskej Sobote
by po rekonštrukcii mal začať
slúžiť verejnosti najneskôr o

štyri roky.
Zaujímalo nás, aká je v tejto súvislosti aktuálna situácia a či nastal
vo veci ďalší posun?

Ako nás informoval poslanec
BBSK L. Rigó, poslanec BBSK
MUDr. Vladimír Flimer vzniesol
počas zasadnutia BBSK dňa 13.
februára 2017 v súvislosti s odpredajmi nedokončených pavilónov
nemocníc v Rimavskej Sobote a
v Žiari nad Hronom Interpeláciu.
Z odpovede, ktorú mu poskytol
Banskobystrický
samosprávny
kraj, vyberáme:
„Vo veci plánovaného odpredaja

nehnuteľného majetku vo vlastníctve BBSK, a to rozostavaných blokov nemocníc v Rimavskej sobote
a v Žiari nad Hronom s príslušnými pozemkami, ktorý bol schválený na základe Uznesenia Zastupiteľstva BBSK č. 261/2016 zo dňa
3.10.2016, prebieha v súčasnosti
medzi BBSK a spoločnosťou Svet
zdravia, a.s. pripomienkovanie
návrhu kúpnej zmluvy. V tejto súvislosti bol dňa 7.3.2017 zaslaný
spoločnosti Svet zdravia, a.s. návrh predmetnej kúpnej zmluvy,
v ktorom boli zapracované pripomienky a úpravy BBSK.“
-red-

Letná turistická sezóna v RO Zelená voda- Kurinec
Príprava na letnú turistickú sezónu je už v plnom prúde a pripravuje sa na ňu aj rekreačná
oblasť Zelená voda- Kurinec.

Prinášame vám informácie o otváracích hodinách bazénového komplexu v rekreačnej oblasti a cenník
poskytovaných služieb s platnosťou od 1.6.2017:
Otváracie hodiny:
Do 15. augusta
Pondelok, Utorok, Streda, Štvrtok9.30 hod.- 20.00 hod.
Piatok- Sobota: 9.30-21.00 hod.
Nedeľa: 9.30- 20.00 hod.
Od 15. augusta
Pondelok, Utorok, Streda, Štvrtok, Piatok, Sobota, Nedeľa- 9.3018.00 hod.

Zmena otváracích hodín resp. iné
obmedzenia prevádzkovania bazénov môžu byť v prípade nepriaznivého počasia, resp. v prípade nutnosti z hygienických dôvodov.

Cenník poskytovaných služieb v
RO Zelená voda- Kurinec s platnosťou od 1.6.2017:

Katastrofa

Dňa 18.4.2017 som sa zúčastnil
rokovania mestského zastupiteľstva. Chcel by som vyjadriť
svoj názor k bodu, ktorý sa týkal
plánovaného asfaltovania ulíc a
chodníkov.
Po uvedení predloženého zoznamu ulíc zo strany mesta následne
poslanci na zasadnutí navrhovali,
ktoré časti ulíc, ciest či parkovísk
by bolo vhodné ešte asfaltovať.
Myslím si, že toto všetko už
poslanci mali mať pripravené a
spoločne prejdené, tie najhoršie
úseky už mohli mať zmapované
a na zastupiteľstve to už predložiť aj s fotodokumentáciou. Prípadne s odbornými pracovníkmi
Mestského úradu už mohli mať
pripravené aj veľkosti plôch jednotlivých ulíc a chodníkov.
Občania sú takí, že keď sa začne niečo robiť, každý by samozrejme chcel dať vyasfaltovať tú
ulicu, kde býva. Ale na to ste tu
vy, zástupcovia občanov, aby ste
sa to snažili pripraviť čo najodbornejšie a v predstihu vybrať tie
úseky, ktoré naliehavo potrebujú
opravu. A na zastupiteľstvo to už
mať pripravené a buď to schváliť
alebo nie. S asfaltovaním môže
každý rozumný človek len súhlasiť, ale niekedy je možno lepšie
menej a kvalitnejšie. Čo sa týka
asfaltovania, chcel by som upozorniť na to, že by sa malo viac
dohliadať aj na technické prevedenie prác, napríklad aj so zreteľom na vyzdvihovanie odpadových šácht do úrovne terénu.
Aj to by malo patriť k dobre vykonanej práci. Lebo keď vodiči
musia obchádzať priehlbiny kanálov, myslím si, že je zbytočné
dávať nový asfalt. Zástupcovia
mesta, vy nesledujete takéto bežné veci, nejazdíte po cestách?
A chcel by som upozorniť ešte
na jednu vec. Viackrát som si
všimol, že keď pracovníci Technických služieb mesta zbierajú
autom smeti z veľkoobjemových
kontajnerov, časť smetí im z auta
často padá na zem.
My občania sme tu preto, aby
sme tomuto mestu pomáhali aj
takýmito postrehmi a dobre mienenými radami.
Alexander Dóbi,
obyvateľ mesta

Kompletný cenník služieb nájdete na web stránke mesta.

-red-
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Oblastný výbor Slovenského zväzu protifašistických bojovníkov
Rimavská Sobota

POZVÁNKA
Dňa 8. mája 2017 si pripomenieme 72. výročie ukončenia 2. sv. vojny.
Pri tejto príležitosti si Vás dovoľujeme pozvať na spomienkové oslavy,
spojené s pietnym aktom kladenia vencov k Pamätníku Červenej armády v Rimavskej Sobote, Nám. M. Tompu, ktoré sa uskutočnia dňa:
		
5. mája 2017 (piatok) o 11.00 hod.
Zraz účastníkov spomienkových osláv bude o 10.45 hod. v parku
oproti pamätníku.
Organizátori pozývajú aj občanov mesta a členov SZPB.
Tešíme sa na stretnutie s Vami.

DÚHA reprezentovala
Rimavskú Sobotu
Dňa 21. apríla 2017 sa v Kultúrnom dome Tomášovce uskutočnila
„Regionálna prehliadka speváckych súborov seniorov okresov Lučenec, Poltár a Rimavská Sobota.“
Prehliadku usporiadala Okresná organizácia Jednoty dôchodcov
na Slovensku Lučenec, Základná organizácia JDS Tomášovce. Jej
spoluorganizátorom bola obec Tomášovce. Záštitu nad prehliadkou prevzali: Ing. Branislav Hámorník – prednosta Okresného úradu
v Lučenci a starosta obce Tomášovce – Ing. Ján Mičuda.

Mariana Velochová, tajomníčka OV SZPB Rim. Sobota
Ing. Pavel Brndiar, v.r., predseda OV SZPB Rim. Sobota

Dar pre našu Zem – 22.4.
Hrudka zeme, vôňa trávy,
chrobák a či vták spevavý,
všetko toto pre nás známe,
všetko to je nevídané...
Celý týždeň a hlavne 19. - 21.
apríla sa deti zo ZŠ Pavla Dobšinského v Rimavskej Sobote
a AMAVET klubu LEGMAN
819 zúčastňovali mnohých aktivít zameraných na ochranu
životného prostredia. Cieľom
tohto dňa je, aby sme si všetci
pripomenuli našu závislosť na
cenných daroch poskytovaných
Zemou. Venovali sme sa otázkam a aktivitám ochrany životného prostredia.
Deti na prvom stupni základnej školy mali celý týždeň zameraný na tematické vyučovanie,
na ochranu životného prostredia.
19. apríla mali pripravený zábavný hudobný program zameraný
na vzťah človeka a prírody –
NATURA. Program priblížil deťom, ako sa správať k prírode, na
výlete, doma, ako si udržať čistý
vzduch a ako správne triediť a
recyklovať odpad.

do školy a uskutočnila prednášku
k téme Spôsob triedenia a recyklácie odpadu.
• Vyrábali sme papier zo starých
recyklovaných novín, ktoré potom deti znova použili a zhotovili malé výtvarné diela.
• Poznávali ohrozené dreviny a
zvieratá našej krajiny.
• RNDr. L. Gaál PhD. geológ zo
Štátnej ochrany prírody Slovenskej republiky - Správy slovenských jaskýň, ktorý zaujímavou
a pútavou prednáškou oboznámil
deti so vznikom jaskýň na Slovensku.
• Naše deti sa zúčastnili aj na
programe v RELAXE: CHKO
Cerová vrchovina, OZ kRAJ
Kokava nad Rimavicou – včely,
med, produkty, GMM – vtáky a
ich ochrana.
• Venovali sme sa téme „Starostlivosť o užitočný hmyz“ – zhotovovali sme HMYZIE HOTELY, pri zhotovovaní sme využili
naše technické zručnosti.
• Úprava kríkov a kvetinových
záhonov, mnoho iných aktivít
zameraných na DEŇ ZEME.

Spevácka skupina „Dúha,“ ktorá pôsobí v rámci Klubu záujmovej
činnosti seniorov, sa na tejto akcii predstavila výberom zo svojho repertoáru, hudobno-poetickou kompozíciou „Z národov hoc sme rôznych,“
v ktorej sú piesne slovenské, české, poľské, ruské, talianske a maďarské. Krásu ich spevu podfarboval majstrovsky podávaný trojhlas, ktorý
jeho členky zvládajú s profesionálnou zručnosťou. Vystúpenie súboru
obohatila pani Marta Dobiášová prednesom ľudovej balady „Skamenelá pastierka.“
Predseda Krajskej organizácie Jednoty dôchodcov Slovenska Ján
Hlaváč aj teraz kladne hodnotil prínos kultúrnych aktivít tohto súboru,
ktorý pôsobí už 16 rokov a pravidelne sa zúčastňuje kultúrnych podujatí JDS. Môžeme byť hrdí na to, že Rimavská Sobota má takéto životaschopné kultúrne teleso, zaujímajúce popredné miesto vo svojej
kategórii.
Tento spevácky zbor účinkuje na klubových akciách a ich repertoár
predstavuje okrem ľudových piesní aj piesne umelé, sakrálne a populárne. Pravidelne účinkuje na prehliadkach speváckych skupín, oživuje svojimi vystúpeniami akcie spoločenských organizácií a orgánov
miestnej samosprávy, za čo je aj v rámci mesta vždy vysoko hodnotený.
Prajeme našej Dúhe, aby jej členky naďalej spájala láska k piesni a
tak prinášali svojim umením radosť poslucháčom a naďalej povznášali
úroveň kultúrnych aktivít.
Spracoval a foto: Mgr. Jozef Rajzinger, PhD.
predseda OO JDS Rim.Sobota

Rimavská Sobota
na historických pohľadniciach

Starší žiaci sa zapojili do týchto
aktivít:
• Exkurzia - návšteva firmy
BRANTNER, kde mali možnosť
vidieť spôsob triedenia a recyklácie odpadu.
• Pracovníčka firmy BRANTNER Ing. H. Struhárová prišla

Deti, kolegovia a naši milí hostia
celý deň aktívne pracovali. Touto
cestou sa im chcem veľmi pekne
poďakovať.
Koordinátorka environmentálnej
výchovy a vedúca AMAVET klubu
LEGMAN 819
Mgr. Elena Sakálová

Výstava bude sprístupnená 3. mája na prízemí Radnice. Naše
mesto predstaví v rôznych historických obdobiach, zachytených fotoobjektívmi na dobových pohľadniciach. Potrvá do
10. júna.					
-red-
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Prvé prejavy alergie máme už v novorodeneckom veku
... alergologička MUDr. Ľubica Zollerová
Ako je všeobecne známe, v súčasnej dobe sú alergie u ľudí
veľmi rozšírené, alergikov z
roka na rok pribúda. Na Slovensku trpí alergickou nádchou 750 000 ľudí a približne
250 000 je astmatikov. Počet
ekzematikov sa blíži k pol miliónu. Sezóna alergií je už v
plnom prúde, vo vzduchu lietajú jarné pele drevín a spóry
plesní, a ako je známe, alergie
môžu spúšťať aj potraviny či
lieky. Čo to vlastne alergie sú,
aké sú príčiny ich vzniku, ako
sa liečia a ako je možné im
predchádzať? Zisťovala som
u alergologičky MUDr. Ľubice Zollerovej v Alergologickej
ambulancii v Rimavskej Sobote.

nov. V poslednej dobe sa štatisticky udáva 30- 40 % alergikov
v populácii, predpoklad je až
50-60 % do budúcnosti.
Príčiny vzniku sú ovplyvňované genetickou predispozíciou a
vonkajšími faktormi. V dnešnej
dobe k zvýšenému počtu alergií prispieva znečistené životné
prostredie, štýl života a stravovacie návyky.
Aké rôzne
existujú?

typy

alergií

Typy alergických reakcií sú
viaceré - inhalačné alergie s
prejavmi na sliznici nosa, očí
a dýchacích ciest, potravinové
alergie s prejavmi na koži a v
tráviacom trakte, a celkové alergické reakcie - prejavy celkové
kardiovaskulárne, až anafylaktický šok.

ľujeme sa od našich pôvodných
stravovacích návykov a sezónnosti v stravovaní.
Trpia týmto zdravotným
problémom viac deti alebo
dospelí?
Čo sa týka vekového rozdelenia
je veľmi ťažké povedať, ktoré
vekové kategórie sú najviac postihnuté, ale isté je, že prvé prejavy alergie máme už v novorodeneckom veku. Alergia má
určitú postupnosť v kojeneckom veku- sú to prejavy ekzému, následne alergickej nádchy
až astmy.

Ako sa toto ochorenie lieči?

Pani doktorka, čo to vlastne
alergia je?
Alergia podľa wikipédie:
Alergia je prehnaná, neprimeraná reakcia imunitného systému
organizmu na látky, s ktorými
sa bežne stretávame v našom
prostredí. Je spôsobená nesprávnou aktiváciou protilátok
zo skupiny imunoglobulínu E
(IgE) vplyvom daného alergénu. Spektrum prejavov alergických reakcií je veľmi široké, od
banálnej nádchy až po anafylaktický šok, ktorý môže skončiť i
smrťou. Alergická reakcia je
hypersenzitívna reakcia organizmu na antigény bežne prítomné v našom prostredí.
Moja definícia:
Alergia je klinicky nežiaduca
(až premrštená) reakcia imunitného systému na vonkajšie
podnety - alergény. Následkom
býva poškodenie tkanív a orgá-

Liečba alergických ochorení
je trojstupňová. V prvom rade
vyhýbanie sa alergénu, následne liečba alergie antialergickými liekmi - antihistaminikami
a kortikoidmi, a ako jediná
kauzálna liečba - pôsobiaca na
alergiu ako takú je alergénová vakcinácia - zjednodušene
- pravidelné podávanie malého presne určeného množstva
alergénu určitú dobu - niekoľko
rokov.

Je možné zhodnotiť, ktoré
typy alergií sa v našom regióne vyskytujú najčastejšie?
V našom okolí sú najčastejšie
inhalačné alergie - alergická
nádcha a astma, ale v poslednej
dobe pribúda veľa reakcií na
potraviny - čo súvisí s rôznymi
aditívami v potravinách. Vzďa-

Je možné sa z tejto choroby
úplne vyliečiť, alebo si ju človek už nesie celoživotne?
Mám veľa prípadov, keď človek
v detstve alergiu mal, potom bol
dlho kľud, a potom sa to zrazu
objavilo znova, no nemusí pritom ísť o ten istý typ alergie, ale
napríklad aj o nejaký iný.
Pani doktorka, dá sa vzniku
alergií nejakým spôsobom
predchádzať?
Čo sa týka prevencie alergie, je
to dnes veľmi náročné. Už od
rodičov si nesieme predpoklady
k alergickým ochoreniam, dieťa od novorodeneckého veku
sa stretáva s alergénmi. Najlepšou prevenciou je dojčenie
do 1. roku života, využitie tzv.
imunologického okna medzi
4.-6. mesiacom života na zavádzanie príkrmov, budovanie
prirodzenej imunity u detí - nevychovávať tzv. skleníkové deti
bez styku s mikroorganizmami.
U vyšších vekových kategórií
strava blízka nášmu podnebnému pásmu, športovanie, otužovanie, vyhýbanie sa fajčeniu.

Rada na záver: K lekárovi je
potrebné ísť čím skôr, lebo alergie sa môžu rozvíjať. Vždy je
dôležité vyhľadať včasnú lekársku pomoc.
Ďakujem za rozhovor.
A. Vörösová

Nebezpečenstvá, ktoré na
nás číhajú v najbližšom
období...
Máj
Hlavné alergény sú trávy,
pŕhľava, ananás, baklažán,
paradajky, papriky, surové zemiaky, sója, šošovica.
V tomto období sú časté aj
skrížené reakcie. Kvitne topoľ, vŕba aj skorocel, agát,
baza, štiav a mnoho ďalších
menej významných drevín a
rastlín.
Jún
Obilniny- pšenica, kukurica,
ryža, jačmeň, trávy, agát a
lipa sú hlavnými alergénmi.
V tomto období naďalej kvitnú trávy a ich peľ je hlavný
alergén. K menej významným patrí skorocel, žihľava
či slnečnica.

Gemersko-malohontské múzeum

predmet mesiaca

FALZIFIKÁT
ANTICKÉHO KAHANCA
S VYOBRAZENÍM
SV. JURAJA
Kahanec svojim
morfologickým
tvarom pripomína
kahance zo záveru doby rímskej
(cca 3. - 4. storočie). Najväčšou
kuriozitou kahanca je jeho
výzdobný motív, ktorý predstavuje tzv. svätojurajská legenda.
Múzeum je otvorené aj počas
víkendov: Sobota – Nedeľa 9:00
– 17:00 hod.
Viac informácií o predmete mesiaca a o programovej ponuke
múzea na mesiac máj nájdete
na www.rimavskasobota.sk
-red-
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PRACOVNÁ PONUKA
Mesto Rimavská Sobota
Svätoplukova 9, 979 01 Rimavská Sobota
v zastúpení primátorom mesta JUDr. Jozefom Šimkom
ponúka
voľné pracovné miesto na obsadenie pracovnej pozície:

Redaktor, redaktorka Redakcie
Gemerské zvesti – Gömöri Hírlap
s predpokladaným nástupom do práce od 1.6.2017.
Stručná charakteristika pracovného miesta:
• zabezpečovanie prípravy materiálov a vyhotovovanie článkov
v slovenskom jazyku pre tlač dvojtýždenníka Gemerské zvesti
• tvorba a spracovávanie novinárskych materiálov z diania
a činnosti mesta a z činnosti orgánov mesta
• zodpovednosť za obsahovú stránku novín (verzia v slovenskom
jazyku)
• zabezpečovanie mediálnej propagácie mesta prostredníctvom
internetovej stránky mesta
Požadované kvalifikačné predpoklady:
• ukončené úplné stredoškolské vzdelanie s maturitou
Ďalšie požiadavky:
• prax v oblasti žurnalistiky alebo v elektronických médiách
• dobrá znalosť slovenského jazyka
• znalosť platnej legislatívy pre oblasť samosprávy
• komunikačné schopnosti
• schopnosť tvorivo pracovať s textom
• užívateľská znalosť práce s PC a internetom
• bezúhonnosť (doklad o bezúhonnosti je výpis z registra trestov
nie starší ako 3 mesiace)
K prihláške je potrebné doložiť tento zoznam požadovaných
dokladov:
• písomná žiadosť o zaradenie do výberu na osobný pohovor
• štruktúrovaný životopis s uvedením telefónneho kontaktu
a s prehľadom vykonávanej praxe
• úradne overená fotokópia dokladu o najvyššom dosiahnutom
stupni vzdelania
• výpis z registra trestov nie starší ako tri mesiace v čase podania
žiadosti
• písomný súhlas uchádzača k použitiu osobných údajov pre účely
osobného pohovoru podľa zákona č. 122/2013 Z. z. o ochrane
osobných údajov v znení neskorších predpisov
Prihlášku a požadované doklady je potrebné doručiť osobne alebo
poštou v zalepenej obálke s označením „Pracovná ponuka – Redaktor, redaktorka GZ-GH NEOTVÁRAŤ“ v termíne najneskôr do 15.05.2017 do 24.00 h. na adresu: Mestský úrad, JUDr.
Štefan Szántó, prednosta MsÚ, Svätoplukova 9, Rimavská Sobota, 979 01.
Na osobný pohovor budú prizvaní len tí uchádzači o pracovné miesto, ktorí spĺňajú požadované predpoklady a do určeného
termínu k prihláške predložia všetky požadované doklady.
V Rimavskej Sobote, dňa 27.04.2017
JUDr. Jozef Šimko
primátor mesta

MESTO RIMAVSKÁ SOBOTA
vyhlasuje obchodnú verejnú súťaž (OVS) podľa
§281 a nasl. Obchodného zákonníka a vyzýva k podaniu návrhov na uzatvorenie nájomnej zmluvy:
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
65 000,- €. 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 budovy ZŠ M. Tompu – Auxtov dom s. č. 748
na Ul. Šrobárovej, na parc. č. KN C 866 – zast. plochy a nádvoria
o výmere 875 m² a priľahlého pozemku - parc. č. KN C 865 – záhrada o výmere 434 m², na LV 2959, kat. úz. Rimavská Sobota.
Všeobecná hodnota nehnuteľností: 115 000,- €. V čase zverejnenia OVS je záujemca povinný uhradiť zábezpeku vo výške
1 500,- €. Žiadosti zasielať v zalepenej obálke s názvom:
„Neotvárať- odpredaj budovy ZŠ M. Tompu – Auxtov dom“.
3. Nájom nebytového priestoru v budove na Hlavnom námestí s. č. 5, or. č. 2, v Rimavskej Sobote postavenej
na parc. č. KN C 26/1 a to suterén o výmere 272 m2 (bývalý Sultán). Výška nájmu 550,- €/mesiac + prevádzkové náklady.
Doba nájmu 5 rokov. Žiadosti zasielať v zalepenej obálke s
názvom: „Neotvárať – prenájom NP Sultán“.
4. Prenájom nehnuteľného majetku mesta – budovy v bývalom areáli Stavrisu – haly s.č. 1947 na parc. č. KN C 2700/11
– zast. plochy a nádvoria o výmere 756 m² na Ul. Čerenčianskej
v Rimavskej Sobote. Výška nájmu v zmysle VZN mesta Rimavská Sobota č. 72/2004 (obchod 14,93 €/m2/rok, sklad 11,61 €/m2/
rok, výroba 9,95 €/m2/rok). Minimálna výška nájmu je stanovená
v závislosti od druhu činnosti. Prihlášky zasielať v zalepenej obálke s názvom: „Neotvárať – prenájom budovy v bývalom areáli
Stavrisu“.
5. Výpožičku nehnuteľného majetku mesta – pozemku bezodplatne do dlhodobého užívania /15/ rokov – parc. č. KN C 910/13
– záhrady o výmere 4 878 m2, na LV 2674, k. ú. Tomašová na
Včelinci v Rimavskej Sobote za účelom vybudovania a následného prevádzkovania útulku pre zvieratá v meste Rimavská Sobota,
pričom Mesto Rimavská Sobota:
• bezplatne poskytne pozemok pod útulkom,
• vybuduje vodovodnú a elektrickú prípojku,
• poskytne príspevok vo výške 16 tisíc €/ročne na prevádzku útulku.
Záujemca musí predložiť: vizualizáciu,
podnikateľský zámer (podmienky na webovej stránke mesta)
Prihlášky zasielať v zalepenej obálke s názvom: „ Neotvárať – psí
útulok“.
Obchodné verejné súťaže začínajú dňom 03.05.2017 a končia
dňom 19.05.2017. Bližšie informácie na: internetovej stránke
mesta www.rimavskasobota.sk, na úradnej tabuli mesta, resp.
na telef. číslach: 047/56 04 626, 047/56 04 633, 047/56 04 631,
0903 284 353 (prihlášky do súťaže, podmienky OVS na webovej
stránke mesta, resp. na MsÚ – oddelenie majetkové).

Materská škola- Óvoda
Rybárska bude oslavovať
Materská škola- Óvoda Rybárska Rimavská
Sobota Vás pozýva na
slávnostnú akadémiu pri
príležitosti 30. výročia
vzniku materskej školy.
Akadémia sa uskutoční
19.5.2017 o 16.00 hod. v
divadelnej sále Domu kultúry. V bohatom kultúrnom programe sa
predstavia deti MŠ.
Tešíme sa na Vašu účasť!
Judita Makšiová, MŠ- Óvoda Rybárska

Gemerské zvesti

Pozvánka
NOC MÚZEÍ A GALÉRIÍ 2017
XIII. ROČNÍK

7
Fórum rimavskosobotských talentov
Pracovníci MsKS Rim. Sobota a ZUŠ Rim. Sobota Vás pozývajú
na koncert talentovaných mladých hudobníkov z Rimavskej Soboty.

Kedy? 20. máj 2017, 18.00 – 23.00 hod.
Podujatie
slávnostne otvorí riaditeľka múzea. V rámci
programu
vystúpia
žiaci
Súkromného
hudobno-dramatického konzervatória v
Rimavskej Sobote s
divadelnou scénkou
na tému 135 rokov Gemersko-malohontského múzea. Pripravený
je aj koncert v podaní tohto konzervatória. Večerná návšteva múzea bude tradične spojená s komentovanými prehliadkami stálej
vlastivednej expozície a výstav. Atmosféru nočného múzea bude
dotvárať prezentácia remeselníkov z Gemera-Malohontu, spojená
s ukážkou remeselných prác a produktov – tkanie na krosienkach,
pletenie lana, výroba mydla, vyšívanie, výroba šperkov a detských
drevených hračiek. Na dvore múzea stretnete najrôznejšie gazdovské zvieratá. Každý 100. návštevník dostane od riaditeľky múzea
darček.
-red-

Skaut pomáha, kde vie
Literárne okienko

Marta Siváková

Odišiel
V Reformovanom kostole v Rimavskej Sobote sa 27. apríla konal Benefičný koncert. Zorganizoval ho 4. skautský zbor v Rimavskej Sobote.
Cieľom charitatívneho podujatia je zo získaných finančných prostriedkov pomôcť malej Nine, ktorá trpí závažnou chorobou. Na podujatí
vystúpili kapela Misztrál, Titusz Tóbisz, Csillagvirág, Viki Ráková a
Róbert Lakatos.
-red-

Momentky...
„Prosím si k tomu grenadíru ešte uhorky,“ povedal hosť čašníčke v
reštaurácii: „Žiaľ, uhorky už nemáme, všetky sme dali do gulášu.“
: -)
•••
Dvaja kamaráti išli v zime na turistiku. Zrazu sa jeden z nich odmlčal.
Keď sa kamarát po chvíli za ním obzrel, zbadal ho o niekoľko metrov za
sebou bezmocne stáť po pás zaboreného v snehu...
•••
Dvaja známi sa rozprávali o svojich domácich miláčikoch. Jednému
z nich sa práve narodilo päť malých psíkov. „Aj nášmu Murovi sa
teraz narodili malé,“ povedal sused. „Vášmu kocúrovi Murovi?,“
neveriacky mu na to známy. „Hej, nášmu kocúrovi Murovi,“ povzdychol si sused bezmocne..:))

Uprostred vtáčích križovatiek
márne ho hľadám. Už ho niet.
Dostalo zákaz jeho státie,
to vydal rozkaz nový svet.
Keď nám končila dlhá cesta,
keď sme sa viezli zďaleka,
vítal nás. On stál stále tam,
ako maják. Bol strážca mesta.
Či veci majú srdce?
Cítime za ne tým svojím.
Bol to len komín.
Ten náš. Cukrovarský.
Oči mu venovali pohľad lásky.
Keď padal, akoby umieral.
Dívali sa deti, ženy, muži.
On býval s nami. S nami on tu ŽIL.

www.rimavskasobota.sk
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Mesto Rimavská Sobota, Ul. Svätoplukova 9, 979 01 Rimavská Sobota
vyhlasuje výberové konanie na
4. - 7.
máj

Strážcovia galaxie 2

4. - 5.
máj
20:00

Denník rušňovodiča

6. - 7.
máj
17:00

Baby šéf			

136 min., MP od 12r., titulky, 4€
Akčný/Sci-fi/Komédia
USA
Zač. predst.: št.-pi. o 17:30, So.-Ne. o 19:00
85 min., MP od 12r., titulky, 4€
Komédia
Srbsko/Chorvátsko
97 min., MP, dabing, vstup: 4€
Animovaný/Komédia USA

11. - 12.
máj
18:00

jedno pracovné miesta terénneho sociálneho pracovníka (TSP).

Cuky Luky Film		
112 min., vstup: 4€
Komédia Slovensko

11. - 15.
Kráľ Artuš: Legenda o meči
máj
126 min., MP od 12r., titulky, 4€
20:00
Akčný/Dobr./Fantasy VB/USA
V pondelok 15. mája - maďarská verzia
13. - 14. Šmolkovia:Zabudnutá dedinka
máj
88 min., MP, dabing, vstup: 4€
20:00
Anim./Dobr./Komédia/Rod. USA

MESTO RIMAVSKÁ SOBOTA
vyhlasuje obchodnú verejnú súťaž (OVS) podľa
§281 a nasl. Obchodného zákonníka a vyzýva k podaniu návrhov na uzatvorenie nájomnej zmluvy:
1. Prenájom poľnohospodárskej pôdy:
a/ lokalita č. 1 - poľnohospodárska pôda:
- parc. č. KN C 2866/2 - ttp o celkovej výmere 3,3854 ha,
- parc. č. KN C 2866/16 - ttp o celkovej výmere 0,0060 ha,
- parc. č. KN C 2869/4 - orná pôda o celkovej výmere 35,3089 ha,
- parc. č. KN C 2870/1 - orná pôda o celkovej výmere 22,3893 ha,
- parc. č. KN C 2871/1 - orná pôda o celkovej výmere 41,0348 ha,
- parc. č. KN C 2871/7 - orná pôda o výmere 19,6911 ha,
- parc. č. KN C 2873/3 - ttp o celkovej výmere 1,3678 ha,
- parc. č. KN C 2885/1 - orná pôda o celkovej výmere 11,8704 ha,
celkom o výmere
135,0537 ha, všetky vedené na LV 2959 v kat. úz. Rimavská Sobota. Poľnohospodárska pôda sa rozprestiera za križovatkou štátnej
cesty I/50 po ľavej strane cesty smerom na Tisovec a po pravej
strane od uvedenej križovatky smerom na Lučenec nad Sobôtkou,
b/ lokalita č. 2 - poľnohospodárska pôda parc. č. KN C 880/1 orná pôda o celkovej výmere 15,3838 ha na LV 2674 v kat. úz. Tomašová. Poľnohospodárska pôda sa rozprestiera po ľavej strane
komunikácie za cyklotrasou - za radovými garážami na Včelinci,
c/ lokalita č. 3 - poľnohospodárska pôda - parc. č. KN C 915/1
- orná pôda o celkovej výmere 3,2324 ha na LV 2674 v kat. úz. Tomašová. Poľnohospodárska pôda sa rozprestiera po pravej strane
cesty za Včelincom smerom na Kurinec,
d/ lokalita č. 4 - poľnohospodárska pôda - parc. č. KN C 2859 orná pôda o celkovej výmere 17,4168 ha na LV 2959 v kat. úz.
Rimavská Sobota. Poľnohospodárska pôda sa rozprestiera po ľavej strane vedľa štátnej cesty I/50 smerom na Lučenec nad novou
Sobôtkou.

Výberové konanie sa uskutoční dňa 18. mája 2017 o 09.30 hod.
v priestoroch zasadačky č. 16 na II. poschodí
Mestského úradu Rimavská Sobota.
Záujemcovia o pracovnú pozíciu môžu písomnú žiadosť o prijatie do
zamestnania osobne doručiť alebo poštou zaslať na adresu: Mestský úrad
Rimavská Sobota, ul. Svätoplukova 9, 979 01 Rimavská Sobota.
Záujemcovia svoju žiadosť predkladajú v uzatvorenej obálke s označením
„Výberové konanie TSP v obciach. NEOTVÁRAŤ!“
Uzávierka na predkladanie žiadostí o prijatie do zamestnania
je 15. máj 2017 (pondelok) do 12,00 hod.
Viac informácií na web stránke mesta: www.rimavskasobota.sk

RIADKOVÁ INZERCIA:
•

Stredná odborná škola obchodu a služieb, Športová 1, 979 01
Rimavská Sobota vyhlasuje obchodnú verejnú súťaž na prenájom
nebytových priestorov v budove Junior komplex, ul. Železničná
č. 703 v Rimavskej Sobote (aj jednotlivo):
3. poschodie s výmerou 570,91 m2 a 2 garáže s výmerou 24m2.
-Podmienky sú uverejnené na úradnej tabuli v SOŠ obchodu
a služieb, Športová 1, 979 01 Rimavská Sobota.
Bližšie informácie na: www.sosos.sk
GZ-21/17

OBEC GORTVA
vyhlasuje
v zmysle zákona č. 258/2009 Z.z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon SNR
č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov a o zmene
doplnení niektorých zákonov, Zásad hospodárenia nakladania s majetkom
obce Gortva
OBCHODNÚ VEREJNÚ SÚŤAŽ
v zmysle § 281 a nasl. Obchodného zákonníka
na uzatvorenie kúpnych zmlúv na predaj nehnuteľností - ornej pôdy, trávnych porastov, zastavanej plochy a ostatnej plochy v katastrálnom území
obce Gortva.
Vyhlasovateľ: Obec Gortva
Sídlo: Gortva č. 138
Kontaktné miesto: Obecný úrad Gortva, tel. 0475698393
Kontaktná osoba: Gejza Balog, starosta obce
Bližšie informácie a podmienky súťaže: www.obec-gortva.sk, úradná tabuľa obce
GZ-21/17

Inzercia:

Minimálna výška nájmu 150,- €/ha/rok – bez rozlíšenia druhu
pozemku. Nájomná zmluva sa uzatvára na obdobie 5 rokov, t.j.
od 1.11.2017 do 31.10.2022. Žiadosti zasielať v zalepenej obálke
s názvom: „Neotvárať - nájom poľnohospodárskej pôdy“.
Obchodná verejná súťaž začína dňom 19.04.2017 a končí
dňom 12.05.2017. Bližšie informácie na: internetovej stránke
mesta www.rimavskasobota.sk , na úradnej tabuli mesta, resp.
na telef. číslach: 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-13/17
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Rimavskosoboťan MAJSTROM SLOVENSKA
Azda najúspešnejší odchovanec hokejového klubu HKM
Rimavská Sobota Alex Tamáši
si v sobotu 22. apríla vo svojej debutujúcej sezóne medzi
mužmi prebral zlatú medailu.

Stalo sa tak po finálovom
stretnutí hokejovej Tipsport ligy,
v ktorom domáca HC´05 iClinic
Banská Bystrica zdolala HK Nitra 6:2 a celkovo zvíťazila v sérii 4:1. Banská Bystrica získala
svoj prvý titul majstra Slovenska
po tom, čo dve sezóny po sebe
skončili druhý.
Alex Tamáši síce do bojov
v play-off už nezasahoval,

no v základnej časti odohral 36
zápasov z celkového počtu 54,
v ktorých strelil 5 gólov a pridal
7 asistencií, čo znamená, že titul
mu právom patrí. Len málokto
môže povedať, že v 18- tich rokoch sa pri svojej debutujúcej
sezóne v seniorskej kategórii stal
majstrom Slovenska. To práve
napovedá tomu, aký veľký talent
Alex je a určite ho čaká úspešná
kariéra.
Práve na začiatku sezóny sa
Alexovi darilo a už vo štvrtom
stretnutí zaznamenal dva body
voľno, počas ktorého nastúpil aj
na tri zápasy prvoligovej HC 07
ORIN Detva, kde zaznamenal
jednu asistenciu. Následne sa do
zostavy Banskej Bystrice vrátil,
nazbieral pár bodov a pred koncom základnej časti tím opustil po tom, ako prišli hviezdy z
KHL.
Počas celej sezóny na výkony
Alexa padali len samé chvály a
preto veríme, že na svoje výkony v budúcnosti nadviaže a bude
nám robiť radosť aj naďalej.
po prihrávkach na všetky strelené góly. Následne prišiel aj prvý
gól a ďalšie body za góly či asis-

tencie. Asi v polovici sezóny dal
Alexovi tréner banskobystrických Baranov Vladimír Országh

Marek Hanzel,
HKM Rimavská Sobota

Škola oslávila Deň Zeme
Mnohí nevedia, čo to ten „Deň
Zeme“ je, kedy nastane a čo sa
bude diať. Kedy bude potrebné
zachrániť našu planétu pred jej
zánikom. Ten čas je už tu! Zachrániť planétu Zem je povinnosťou
každého jedného z nás. Je potrebné
uvedomiť si, že zdroje Zeme nie sú
nevyčerpateľné a preto sa treba venovať otázkam životného prostredia
a chrániť poklady Zeme pre budúce
generácie. Deň Zeme by mal byť
365 dní do roka.
Tento sviatok je ovplyvnený pôvodnými dňami Zeme, ktoré sa konali
pri oslavách jarnej rovnodennosti, 21. marca, a oslavovali príchod
jari. V súčasnosti ide o ekologicky
motivovaný sviatok, upozorňujúci
ľudí na dopady ničenia životného
prostredia. História vyhlásenia tohto dňa siaha do roku 1969, keď John
McConnell začal volať po vzniku
medzinárodného dňa Zeme a v rámci týchto snáh vytvoril i vlajku Dňa
Zeme.
22. apríla 1970 ekológovia v USA,
ovplyvnení snímkami z kozmu, dokumentujúcimi krehkosť a zraniteľnosť Zeme, vyzvali k spoločnému

celosvetovému úsiliu na ochranu
Zeme. Iniciátorom bol environmentálny aktivista Gaylord Nelson.
Z jeho podnetu sa v USA uskutočnili podujatia podporujúce environmentálne hnutie. Neskôr sa táto
iniciatíva rozšírila po celom svete,
pripája sa k nej stále viac ľudí a
Deň Zeme nadobudol celosvetový
rozmer. Prvý Deň Zeme bol v San
Franciscu. Kampaň spojená s týmto
sviatkom si kládla za cieľ preniesť
otázku ekológie do politických kruhov. V roku 1990 sa k Amerike pripojil aj zvyšok sveta a 22. apríl sa
stal Medzinárodným dňom Zeme.

Tento významný deň sme si pripomenuli aj na SOŠTaAP v Rimavskej Sobote. V piatok 21.4. sa konal
ďalší farebný deň- ZELENÝ DEŇ.
Žiacka školská rada v spolupráci s
koordinátorkou environmentálnej
výchovy aj tento rok pripravili súťaž pre žiakov školy o najviac zeleného oblečenia v tento deň v triede.
Víťazná trieda piatich farebných
dní získa na konci školského roka
chutnú sladkú odmenu. Deň Zeme
si jednotlivé triedy pripomenuli aj
na vyučovacích hodinách a triednických hodinách so svojimi učiteľmi. Veľkú upratovaciu brigádu sme
absolvovali kvôli nepriaznivému
počasiu až 26.4. V tento deň sme
skrášlili priestory školy a jej okolia. Upratali sme okolie jednotlivých budov, multifunkčného ihriska
s umelým trávnikom, školský sad a
okolie prístupových chodníkov ku
škole. Postarali sme sa o skalku,
ktorá sa nachádza v centrálnom nádvorí školy, ale aj o priestory okolo
budovy odborného výcviku na Košickej ceste. Do akcie sa zapojili
žiaci všetkých ročníkov so svojimi
učiteľmi a majstrami.
Ing. Dagmar Vašová

Darovali krv

Na HTO Nemocnice v Rimavskej
Sobote prišli darovať krv:
18.04.2017 – 18 bezpríspevkových
darcov krvi a uskutočnených bolo
11 odberov krvi, z toho 2 boli
prvodarcovia
21.04.2017 – 22 bezpríspevkových
darcov krvi a uskutočnených bolo
20 odberov krvi, z toho 3 boli prvodarcovia
25.04.2017 – 14 bezpríspevkových darcov krvi a uskutočnených
bolo 13 odberov krvi, z toho 4 boli
prvodarcovia
Všetkým bezpríspevkovým darcom
krvi ďakujeme za ich
vysoko humánny čin, za záchranu
zdravia a života.
Mgr. Danka Hladovcová
koordinátor pre aktivity SČK ÚzS

www.rimavskasobota.sk
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Medzištátne stretnutie prispelo k propagácii športu i mesta
Dlho očakávané a precízne
pripravované
medzištátne
stretnutie v kolkárskom športe je už históriou. V dňoch 22.
a 23. apríla sa uskutočnilo
medzi reprezentáciami Slovenska a Maďarska v troch
mužských a v troch ženských
kategóriách. Vo vekových
kategóriách žiakov, juniorov
a dospelých súťažilo vyše 40
kolkárov.

vých rekordov štvordráhovej
kolkárne. Za osobitnú zmienku
stojí aj výkon slovenskej reprezentantky Kataríny Valigurovej,
ktorá výkonom 633 bodov na
120 hodov združených dosiahla
svetovú úroveň a tento rekord
zrejme nebude dlho prekonaný.
Slovenskí aj maďarskí kolkári
chválili kvalitu dráh a niektoré
priemerné výkony pripísali na
vrub plnej objemovej prípravy

Väčšinu zápasov vyhrali reprezentanti Maďarskej republiky,
ktorí vytvorili aj niekoľko no-

na majstrovstvá sveta, ktoré sa
onedlho uskutočnia v Nemecku.

Zápasníci Lokomotívy

ďalšie zlato z Majstrovstiev SR
V športovej hale v Dunajskej Strede sa zišlo 101 zápasníkov starších žiakov z 22 klubov celého Slovenska, aby sa
pobili o majstrovské tituly v zápasení voľným štýlom.
Vynikajúco si na tomto šampionáte viedli aj
zápasníci Lokomotívy
Rimavská
Sobota.
V najľahšej váhe do
32 kg získal titul Majstra Slovenska a zlatú
medailu za 1. miesto
nášTibor Oravec. Aj
na stupni pre víťazov
vo váhe do 38 kg sa
tiež postavil náš zápasník. Striebornú medailu za 2. miesto získal Filip Koreň.
Do súťaže družstiev ešte zabodovali naši pretekári vo váhe do
47 kg. Na 5. mieste skončil Brian Molnár a na 6. mieste Jakub
Vydra. V súťaži družstiev obsadila Lokomotíva Rimavská Sobota nádherné 3. miesto.
Jozef Radnóti, tréner Lokomotívy: “Chcem sa poďakovať
svojim zverencom za predvedené výkony. Tibor Oravec už vyhral tretie majstrovstvá Slovenska v priebehu polroka. Filip
Koreň je vekom ešte len mladší žiak, ale prehral len vo finále
po veľkom boji. Molnár s Vydrom tiež odviedli dobrý výkon.
V súťaži družstiev sme sa postavili na stupeň pre víťazov, keď
nás porazila len domáca Dunajská Streda a Košice.”
Jozef Radnóti

Podujatie popri športovej stránke malo aj vysokú spoločenskú
úroveň. Na dvojdňové zápolenie sa prišlo pozrieť niekoľko
sto divákov z nášho mesta, ale
aj z bližšieho i vzdialenejšieho okolia. Mnohí z nich boli v
kolkárni prvýkrát a nestačili sa
čudovať, aký krásny a kvalitný
športový objekt zdobí naše obnovujúce sa mesto. Podobne sa
vyjadrovali aj funkcionári a tréneri od Bratislavy až po Prešov
a od Šalgótarjánu po Szeged,
medzi nimi aj kolkárska legenda 20. storočia B. Csányi (9
násobný majster sveta). Dobre
padlo vypočuť slová chvály a
uznania na adresu vedenia mesta i kolkárskeho klubu. Dúfame,
že nám to dá nový impulz na
lepšiu prácu na poli zvyšovania
výkonnosti a rozširovania členskej základne. Reprezentačné
podujatie bolo kvalitné a myslíme si, že aj potrebné na dvíhanie sebavedomia aspoň časti
obyvateľstva v našom frustrovanom regióne. Malo všetky
atribúty, ktoré k takému podujatiu patria: spoločný nástup

reprezentácií, vlajky, hymny,
delegácie, príhovory, početné a
slušné obecenstvo. Za to všetko úprimná vďaka patrí predovšetkým vedeniu mesta na čele
s primátorom JUDr. Jozefom
Šimkom, ale aj ďalším sponzorom: Vartes, s. r. o., Rempos,
Rekonstav Bozó Anton, Reštaurácia Omega, Daniel Varga,
Avest, s. r. o., Monal-BBG, s. r.
o., Her, s. r. o., Mede Jozef, RSnet, Indeco, Petrinec Miroslav,
Dušan a Peter Trnavský, Ladislav Kováč, Azanas, Primax.
Niektorí z uvedených sponzorov prispeli aj k vynoveniu interiéru haly, k vybaveniu šatní,
ozvučeniu kolkárne. Pán Milan
Porubiak uplatnil svoje umelecké schopnosti pri zhotovení
ozdobnej vstupnej brány.
Dňa 6. mája sa u nás uskutočnia majstrovstvá Slovenska za
účasti 32 najlepších senioriek.
V dlhodobom výhľade popri
niektorých významných podujatiach snívame o štvorstretnutí
kolkárskych reprezentácií vyšegrádskej štvorky.
-ar-

Preteky v 3D lukostreľbe
Dňa 15.4.2017 sa v Divíne uskutočnili
preteky v 3D lukostreľbe. Pod hradom
Divín neďaleko od vodnej nádrže Ružiná usporiadal LK Divín vo veľkonočnej
atmosfére prvé kolo Stredoslovenského
Pohára.

Organizátor postavil zaujímavú trať z 20
cieľov, z ktorých bol jeden „vzdialený“ na
77 metrov. Počasie bolo, ako sa na apríl
patrí, premenlivé.
Náš klub bol zastúpený v hojnom počte 8
pretekármi. Čo sa týka dosiahnutých vý-

sledkov, preteky boli pre náš klub úspešné.
V kategórii HU deti Stella Nagyferenczová získala zlatú medailu.
V kategórii HU seniorov sa umiestnil
Ladislav Hegedűs v tvrdej konkurencii
špičkových pretekárov na krásnom 3.
mieste.
V kategórii HU veteránov získal Daniel
Beník 2. miesto hneď za Jaroslavom Žubrietovským - druhým z vlaňajších Majstrovstiev sveta v Šoproni.
Zo zdravotných dôvodov sa v danej kategórii Tibor Lévay nemohol zúčastniť
pretekov.
Čo sa týka kategórie TRRB - Attila Bukovszky získal 3. miesto v kategórii veteránov, jeho krajšia polovička Krisztina
Bukovszky sa umiestnila na 2. mieste v
kategórii PB-HB senioriek.
To však nie je všetko, Dávid Márti vyhrala kategóriu veterániek /PB-HB/.
Ďakujeme organizátorom za pekné preteky a tešíme sa opäť o rok.
Ďakujeme aj sponzorom: VERCAJCH
centrum s.r.o. Zvolen, GOBAKO Košice,
MsÚ Rimavská Sobota, MIVE Hnúšťa,
Béla Majerčík podnikateľ a AGROSOLUM.
Tibor Lévay
LK Bašta - Bástya IK

