Na margo
uplynulých dní
Rimavská Sobota je odja-

Žiaci majú nové ihrisko

Žiaci Základnej školy M. Tompu v Rim.

Sobote môžu od začiatku júna využívať
nové ihrisko.
Na slávnostnom podujatí, ktoré sa konalo
3. júna práve na novom ihrisku, ho žiakom a pedagógom odovzdalo do užívania vedenie mesta a školy. Zelenú pásku
spoločne prestrihli primátor mesta Jozef
Šimko, viceprimátor Štefan Rigó a riaditeľ
základnej školy Štefan Orosz. Ten z nového ihriska neskrýval spokojnosť. Vedeniu
mesta i tunajšiemu poslaneckému zboru
sa v príhovore poďakoval, že umožnili
jeho vybudovanie.
Multifunkčné ihrisko s umelým trávnikom začala budovať ešte v priebehu mája
spoločnosť Maro zo Sučian. Podľa slov
vedúcej odboru rozvoja mesta Evy Murárikovej, financie na vybudovanie ihriska
boli schválené v rozpočte mesta na tento
rok. „So spoločnosťou Maro sme uzatvo-

rili zmluvu, podľa ktorej mesto v tomto
roku zaplatí spoločnosti šesťdesiat percent z celkovej sumy a zvyšné finančné
prostriedky bude splácať v trojročných
splátkach do roku 2020,“ priblížila. Celková cena ihriska, vrátane osvetlenia, vyšla
mesto na 66 tis. eur. Ihrisko má 600 metrov štvorcových a stavebné práce na ňom
trvali približne mesiac. Ako uviedol riaditeľ školy Š. Orosz, na ihrisku plánujú ešte
počas letných prázdnin napojiť osvetlenie
na elektrickú sieť, jeho okolie upravia
zámkovou dlažbou a opravia aj vonkajší
plot. Ihrisko môžu žiaci využívať na rôzne
kolektívne športy ako je futbal, volejbal,
basketbal či hádzaná.
Z nového ihriska sa najviac radovali žiaci základnej školy M. Tompu, dokonca sa
na ňom v ten deň odohral prvý futbalový
zápas.
Martin Ambróz, foto: Attila Gecse

Vstup na Kurinec bude prvé dva dni zadarmo
V rekreačnej oblasti Kurinec – Zelená voda začne od
15. júna letná sezóna. Prvé dva dni, 15 – 16. júna, budú
brány Kurinca otvorené pre návštevníkov bezplatne.
Aj takýmto spôsobom vychádza Mesto Rimavská Sobota svojim občanom v ústrety. Od soboty 17. júna
už bude vstup do areálu rekreačnej oblasti spoplatnený
podľa schváleného cenníka. Podľa neho zaplatia dospelí
5 eur, deti od troch rokov, študenti, dôchodcovia nad 62
rokov a ZŤP zaplatia 3 eurá a deti do troch rokov majú vstup zadarmo. V deň otvorenia
rekreačnej oblasti začne bezplatne premávať aj obľúbený vyhliadkový vláčik.
red

kživa domovom viacerých
národností a môže byť
pyšná na to, že si tu svorne a v pokoji, bez väčších
problémov žijú Slováci,
Maďari, Rómovia, Češi,
Ukrajinci, Poliaci, Vietnamci, Číňania, či Turci.
Podľa najnovších výkazov získaných z evidencie obyvateľstva, žije totiž v našom meste
k 5.júnu až 18 národností.
Verme, že takéto spolužitie nenaruší ani plánované umiestnenie tretej sochy na Námestí
Mihálya Tompu, kde má k Tompovi a k Petőfimu pribudnúť socha maďarského básnika
Jánosa Aranya, mimochodom financovaná z
rôznych zdrojov z poza rieky Dunaj.
Po mestskými poslancami prijatom uznesení
o umiestnení tretej sochy sa totiž začali hlavne na internetových sieťach prejavovať názory, ktoré nie sú celkom v súlade s doterajšou
praxou o vzájomnom rešpektovaní sa najmä
Slovákov a Maďarov žijúcich v našom meste.
Vyvolávať vášne medzi občanmi len preto, že
k dvom maďarským velikánom má pribudnúť
tretí, je tak isto zbytočné, akoby bolo zbytočné polemizovať o tom, či má byť na Námestí
Štefana Marka Daxnera okrem národovca,
po ktorom je námestie pomenované, ďalších
päť, desať, alebo aj pätnásť búst. A možno
ani samotnému Mihályovi Tompovi či Štefanovi M. Daxnerovi by neprekážalo, keby na
námestiach, ktoré sú po nich pomenované,
pribudli sochy či busty ďalších významných
historických osobností, aj inej národnosti. Nehovoriac o tom, že ani jedna z doteraz
umiestnených sôch či búst nášmu mestu neškodí, ale skôr sú dôkazom bohatej histórie
Rimavskej Soboty.
Naše mesto totiž od roku 1335, keď mu kráľ
Karol Róbert udelil mestské práva, toho prežilo už viac ako dosť. Nezničili ho požiare,
ani turecká okupácia, či dve svetové vojny.
Podľa historických dokumentov prenocoval
v ňom okrem Petőfiho aj legendárny ruský
generál Kutuzov a posledným županom stolice bol spisovateľ Janko Jesenský. No nikdy
nebol problém ani v tom, či na čele mesta stál
Slovák alebo Maďar.
Nech preto ani v dnešných časoch žiadna
socha občanov mesta nerozdeľuje a prejavme
radšej úctu jeden k druhému bez rozdielu národnosti. Čo mimochodom bolo pre Rimavskú Sobotu stáročia príznačné...
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Poslanci aj o prvej
zmene rozpočtu

www.rimavskasobota.sk

Z redakčnej pošty
Býva zvykom, že keď sa plánuje slušné dielo, predloží sa do plé-

na návrh, kde sa o ňom rokuje. V rokovacom procese sa akceptujú
dohody a zmeny, ktoré slúžia na to, aby dielo, ktoré vzniká, malo
čo najmenej nedostatkov. Čas síce neraz ukáže aj iné riešenia, ale
konštruktívna diskusia má viesť práve k eliminácii omylov.

V bývalom Župnom dome v

Rim. Sobote sa 30. mája uskutočnilo zasadnutie poslancov
mestského
zastupiteľstva.
V jeho úvode schválili
poslanci umiestniť na námestie M. Tompu sochu Jánosa Aranya. Za návrh hlasovalo desať poslancov, traja
sa zdržali a štyria boli proti.
Predpokladaná výška nákladov na zhotovenie a osadenie
sochy predstavuje 20 mil. Ft.
a požadovaná výška dotácie
predstavuje 17 mil. Ft.. Pred
poslancov mal predstúpiť aj
prednosta Okresného úradu Csaba Csízi, ktorý mal
v pléne predniesť informatívnu správu o plnení vládneho uznesenia prijatého
vlani v júni. Ten sa však pre
pracovnú zaneprázdnenosť
z rokovania ospravedlnil,
a tak primátor mesta Jozef
Šimko tento bod stiahol z rokovania. V majetkoprávnych
otázkach prebehla značná
diskusia k návrhu o ukončení
výpožičky športového areálu
– tenisových kurtov a futbalového štadiónu na Šibeničnom
vrchu. Zastupiteľstvo nakoniec schválilo vypovedať
zmluvu o výpožičke a na prenájom alebo výpožičku majetku vypísať obchodno-verejnú
súťaž. Prešiel aj záverečný
účet mesta za minulý rok.
Podľa neho malo mesto
v roku 2016 príjmy vo výške
14 506 521 eur a výdavky vo

výške 13 991 616 eur. Samospráva tak vlani hospodárila
s prebytkom 514 905 eur. Bez
nevyčerpaných dotácií, ktoré musí mesto podľa zákona
vylúčiť z prebytku, je konečný prebytok 463 330, 77 eur.
Technické služby hospodárili
s prebytkom 14 049,57 eur,
Mestské kultúrne stredisko
hospodárilo so stratou 8 453
eur, Mestský športový klub
mal prebytok 610 eur a Mestská bytová správa hospodárila s prebytkom 17 630,33 eur.
Poslanci schválili aj prvú
zmenu rozpočtu. Ako uviedol
vedúci ekonomického odboru
Miroslav Bielak, navrhovaná
zmena vyplynula z potreby
zmeny financovania určitých
projektov, ako aj z predpokladanej zmeny prídelu podielových daní, zmeny na dani
z nehnuteľnosti a zmeny v kapitálových príjmoch a výdavkoch. Navrhovanou zmenou
sa navýšili celkové príjmy
o 1 172 844 eur a celkové
výdavky o 1 172 403 eur. Pôvodne schválený rozpočet počítal s prebytkom 4 203 eur,
po prvej zmene rozpočtu sa
prebytok mierne zvýšil na 4
644 eur.
V závere mestského zastupiteľstva prijali poslanci informatívnu správu o výstavbe
bytovky s 34 bytovými jednotkami, ktorá má byť postavená na Hostinského ulici.
amb, foto: Attila Gecse

Takto sa zo začiatku postupovalo aj pri rekonštrukcii Námestia
M. Tompu v Rim. Sobote. Viaceré rokovania vyústili do dohody,
že námestie má byť upravené tak, ako je uvedené aj v zápise
z rokovania a rozhodnutia Krajského pamiatkového úradu (KPÚ)
zo 16. apríla (uvádzam časť zápisu):
Kovanú ohrádku realizovať podľa dostupnej historickej dokumentácie, sochu S. Petőfiho premiestniť na vhodnejšie miesto
- mimo Námestia M. Tompu, na Námestie M. Tompu vylúčiť
umiestňovanie ďalších sôch., spracovať prípravnú dokumentáciu
- jednoduchú inventarizáciu existujúcich porastov, s vyhodnotením a vyznačením navrhovaných zásahov (výrub, orez a pod.),
architektonickú štúdiu návrhu úpravy priestranstva a prerokovať
s KPÚ Banská Bystrica, vykonať na predmetnom území stavby
archeologický výskum, pod dozorom reštaurátora premiestniť
sochu M. Tompu do centrálnej časti námestia - konečná poloha sa určí po výsledkoch archeologického výskumu, spracovať
projektovú dokumentáciu úpravy priestranstva námestia, v priebehu spracovania prerokovať a predložiť KPÚ Banská Bystrica,
začiatok a predpokladaný koniec úpravy nehnuteľnosti oznámiť
písomne päť dní vopred KPÚ Banská Bystrica.
Na moje počudovanie, všetko nakoniec bolo inak!
Skupina poslancov z Klubu za rozvoj RS sa rozhodla zmeniť všetky pravidlá slušnosti. Nestačilo, že narýchlo iniciovali zvolanie
mimoriadneho zasadnutia Mestskej rady , ale na poslednú chvíľu
na rokovanie mestského zastupiteľstva 30. mája predložili návrh
na umiestnenie sochy básnika J. Aranya, ktorý s Rimavskou Sobotou nemá nič spoločné, na Námestie M. Tompu. A aby toho
nebolo dosť, doslova arogantne a bez zdôvodnenia, preložili tento
bod na úvod rokovania. Dôvod ani po výzve nekonkretizovali!
Moc valcovala a bez akejkoľvek odbornej a slušnej diskusie ukázala, o čo jej vlastne ide.
Myslím si však, že každý, kto sledoval dianie okolo spôsobu
umiestnenia sochy J. Aranya na Námestie M. Tompu, si urobí
úsudok sám. Za seba môžem povedať, že som tento príspevok
nenapísal ako sklamanie z rokovaní MZ, ale chcel som poukázať
na súčasný stav „demokracie“.
Vyhráš voľby, môžeš všetko. A slušnosť či nejaké pravidlá???
To sa predsa nenosí.

Samuel Urban, poslanec MZ za volebný obvod č.2

Gemerské zvesti

Deti oslávili svoj
sviatok veľkolepo

Kto prekročil v sobotu 3. júna

čarovnú bránu v tunajšom centre voľného času Relax, dostal sa do iného sveta. Smiech
a džavot detí prezrádzal, že
tam panuje radostná atmosféra. Pracovníci CVČ Relax tu v
spolupráci s Gemersko-malohontským múzeom totiž k Medzinárodnému dňu detí pripravili pre najmenších z mesta a
okolia bohatý program.
Na hlavnom dvore Relaxu
sa deti šantili v nafukovacom hrade a maľovali si tváre.
V záhrade Ekorelaxu si mohli

deťúrence vďaka pracovníkom
tunajšej hvezdárne pozrieť cez
ďalekohľad slnečnú oblohu, vyskúšať si chôdzu na chodúľoch
či blázniť sa pri love rybičiek.
Vo vnútri Ekorelaxu mohli obdivovať zvieratká v MINIZOO.
V kluboch Relaxu sa spievalo
a maľovalo, hral sa stolný tenis
a skákalo sa na trampolíne.
Na nádvorí Gemersko - malohontského múzea na deti čakali
ukážky z práce polície, psovoda
i hasičov a v priestoroch múzea
si mohli pozrieť rôzne výstavy.
amb, foto: Attila Gecse

Na SAD-ke to opäť žilo!

Medzinárodný deň detí sa nie-

sol v znamení súťaženia, exkurzií a smiechu na našich autobusových staniciach v Lučenci a
v Rimavskej Sobote. Niekde sa
súťažilo a hralo, inde sa diskutovalo a odpovedalo na zvedavé
otázky o doprave.
Pre deti sme
pripravili
exkurzie v
priestoroch
autobusových staníc.
Prostredníctvom
dobových
a
aktuálnych fotografií nadobudli predstavu o
tom, aké autobusy premávali
v minulosti, aj o rekonštrukcii
samotných autobusových staníc. Predviedli sme im vyhľadávanie odchodov autobusov
prostredníctvom dotykového
Info stojana a informačných
tabúľ, sledovanie pohybu au-

tobusov prostredníctvom GPS
na monitoroch a dozvedeli sa
aj o dopravných informáciách
poskytovaných v infocentre.
V služobných priestoroch mali
možnosť zoznámiť sa s prácou
dispečera a nahliadnuť do dispečerského pracoviska. Zaujala ich
priestranná
oddychová
miestnosť
v o d i č o v,
kde sme im
premietli
rozprávky
a
rozdali
drobné darčeky. Deti
nás za to potešili pesničkami a básničkami.
Menšie deti nás prekvapili aktivitou a súťaživosťou. Na záver
smie ich povozili autobusom
– veteránom KAROSA C 734.
Všetkým deťom ďakujeme za
návštevu a tešíme sa na ďalšie
stretnutie, možno na palube našich autobusov!
SAD Lučenec, a. s.
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Program MsKS

15. júna - SIMA Martausová & Band
Koncert úspešnej speváčky
Simy Martausovej s vynikajúcou kapelou v zložení Martin Gašpar, Pišta Lengyel,
Martin Zajko, Igor Ajdži
Sabo a Martin Wittgruber,
vo štvrtok 15. 6. o 18.00
hod. v divadelnej sále DK.
Nenechajte si ujsť úžasnú
atmosféru a nezabudnuteľný hudobný zážitok v podaní charizmatickej Simy a jej
„piatich chlapov v kapele“. Lístky v predpredaji 15€
v MsKS a TIC. Kultúrne leto HOT ART môže začať.
16. - 17. júna - Divertimento musicale 2017
Rimavská Sobota sa v polovici júna stane centrom klasickej hudby. V meste bude
po dvoch rokoch znovu prebiehať celoštátna postupová
súťaž neprofesionálnej inštrumentálnej hudby Divertimento musicale 2017. Podujatie sa uskutoční 16. – 17.
júna 2017 v Dome kultúry.
Divertimento musicale patrí
k najstarším súťažiam v oblasti inštrumentálnej hudby na Slovensku a tento rok
sa uskutoční jej 28. ročník. Počas dvoch dní sa predstaví sedemnásť súťažných telies, ktoré postúpili do
celoštátneho kola zo všetkých krajov Slovenska.

Na bývalom mestskom kúpalisku
pribudla trojica čiernych labutí

Tri čierne labute môže od

7. júna obdivovať verejnosť na rimavskosobotskom plážovom kúpalisku. Labute pochádzajú z Čiech
a podľa magistrátu by k nim mali neskôr pribudnúť aj biele labute.
red, foto: Attila Gecse

www.rimavskasobota.sk
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Zoltán Danyi
„Moje básne budú pre niekoho užitočné”

Zoltán Danyi pracuje ako terénny

sociálny pracovník na Mestskom
úrade v Rim. Sobote. Je aj vyškoleným mediátorom a počas svojej
praxe už riešil viacero prípadov
chudoby či zlých medziľudských
vzťahov. Okrem toho je aj zanieteným včelárom, záhradníkom,
pestovateľom. A má ešte jeden zaujímavý koníček. Je ním literárna
tvorba, konkrétne písanie poézie.

Zoltán, ako si sa dostal k písaniu?
Od mladosti mám záujem o človeka a skúmam jeho vnútorný
svet. Hľadám hlavne to pekné, čo
posúva človeka dopredu. Láska k
ľuďom ma v živote posúva stále
ďalej. Čo prežívam, to napíšem.
Hľadám pritom také riešenie, aby
som nepísal len pre seba, ale aj pre
ostatných ľudí, ktorí sa stretávajú
s podobnými pocitmi, dobrými,
skvelými, ale aj bolestivými. Pamätám sa, že prvú báseň som napísal
ako 19-ročný a mala názov Zelený
les. V okolí, kde som vyrastal, som
získal veľmi veľa zážitkov. Otec už
nežil. Mal som 18 rokov, študoval
som na gymnáziu, keď zomrel. Mal
som pocit, že bolesti, ktorú som
vtedy cítil, akoby nikto nerozumel.

Práve to ma inšpirovalo k tomu- čo
prežívam, radšej napíšem. Hľadám
odpovede na otázky, prečo žijeme?
Má život zmysel? Prečo som sa narodil? atď. Odpovede na ne som nenašiel hneď. Hľadal som odpoveď
aj na to, aké posolstvo mám v živote. Snažil som sa opísať život pozitívne. O zázračných skutočnostiach, ktoré som zažil, som napísal.
Rozdával som ich blízkym ľuďom
v okolí a neskôr aj všade tam, kde
som chodil a žil.
Ako by si charakterizoval seba
ako básnika?
Písanie sa stalo mojím koníčkom,
stal som sa básnikom, čo však nie je
ľahká cesta. „Našiel som sa“ a mám
svoje miesto vo svete. Myslím si, že
tak ako žijem, tak aj seba chápem,
ako človeka, ktorý vie pomôcť ľuďom. Ľudí si vypočujem a viem sa
vžiť do ich situácie. No takmer vo
všetkých situáciách viem, že riešenie sám nenájdem. Iba spolu s človekom, ktorého motivujem k tomu,
aby lepšie pochopil svoju situáciu.
Naštartujem v ňom to, aby o sebe,
o iných a o živote rozmýšľal pozitívne. Pomáhanie iným je mojím
životným poslaním. Aj dnes ma
čakala 20-ročná žena, ktorá hľadá
riešenie a potrebuje moju podporu,
aby mala silu a snahu danú situáciu
riešiť. Ešte neviem, čo konkrétne ju
trápi, uvidím.
Mohol by si priblížiť svoju tvorbu trochu bližšie?
Vymyslel som akoby nový štýl písania básní. Nazývam to portrét.
Znamená to, že ja ako mediátor a
misijný pracovník tvorím tak, akoby som to nepísal ja, ale ten, kto ma

Ryba na tanieri

V školskej jedálni pri ZŠ Š. M. Daxnera v Rim. Sobote prebehla 2. júna

už po tretí krát prezentácia varenia za účasti kuchára Lukáša Dornhofera , ktorý zastupoval Rybu KC spol. s. r o. Samotná prezentácia prípravy
obeda prebehla veľmi dobre a na vysokej odbornej úrovni. Prezentácie
sa zúčastnili i niektoré vedúce školských stravovacích zariadení, zástupca rodičov za školskú radu, ktorým bola pripravená malá ochutnávka.
Rybu Košice zastupovali obchodný zástupca pán Puškáš a pani Kravčíková, ktorá počas výdaja obedov komunikovala, fotila sa so všetkými
stravníkmi a žiakom pri tejto príležitosti podarovala rôzne darčeky, ako
magnetky, odznaky, hry, pexesá a hlavne malú sladkosť vo forme nanukov. Samotný obed bol výborný, žiakom ako aj zamestnancom veľmi
chutil. Dúfame, že si to niekedy znova zopakujeme. Pre žiakov to bol
neopísateľný zážitok.
Školské stravovanie predstavuje rokmi overený a vyhovujúci systém
zabezpečenia plnohodnotnej výživy detí a žiakov počas vyučovania.
Školské obedy sú plánované, jedlá sú obmieňané. Školské jedálne sú
zariadenia s možnosťou našim deťom zabezpečiť výživný, kalorický,
nutrične hodnotný a zároveň kvalitný obed. Pokiaľ sa deti stravujú
v školských jedálňach, majú určite jedno jedlo v priemere s takou výživnou hodnotou, akú pre svoj vek potrebujú.
Marta Trochová, externá poradkyňa pre školské stravovanie

k napísaniu básne inšpiroval. Som
niečo ako maliar- ja iba napíšem
to, čo nevie napísať osoba, o ktorej
píšem. Mojou snahou vždy je, aby
daný človek pochopil, že je cenný
a potrebný. Vyvediem ho z istej
problematickej situácie, alebo mu
pomáham spoznať, že aj neúspech
je cenný a v budúcnosti ho vie vo
svojom živote pozitívne využiť.
Akú misijnú činnosť konkrétne
vykonávaš?
Robím charitu a šírim kresťanské
myšlienky.
Kde všade čerpáš inšpiráciu?
Píšem o rodine, o deťoch, o prírode, domove, zvieratách, rastlinách
a o všetkých ľudských pocitoch,
ktoré nás obklopujú. Písal som aj
o koncentračnom tábore. Píšem
o sebe, o manželke, o láske, o kolegoch a kolegyniach. Píšem o
klientoch, bezdomovcoch. Inšpiráciu a témy čerpám všade tam, kde
sa stretnem s ľudskosťou, no aj s
neľudskosťou. Boh ako stvoriteľ je
tiež prostriedkom inšpirácie mojej
tvorby. V neposlednom rade je to
aj hudba, ktorá lieči a inšpiruje ma
k písaniu.
Čo ti písanie dáva?
Keď si niekto prečíta moju tvorbu, vždy mu položím otázku, čo
ako čitateľ prežíval, ako ho báseň
inšpirovala. A tiež, čo sa naučil
alebo čo si uvedomil, alebo čo by
napísal inak a prečo. Od čitateľov
očakávam také menšie vyhodnotenie mojej tvorby. Dostal som už
viacero telefonátov, čo ma potešilo,
lebo pozitívne hodnotenie mi veľa

dalo. Posúva ma to a podporuje,
aby som písal ďalej. Zvyknem si
spätne čítať svoje básne a vtedy si
uvedomujem, ako čas rýchlo plynie. Uvedomujem si, že je potrebné
písať viac, aby som v tomto živote
všetko stihol. Viem, že moje básne
budú pre niekoho užitočné a to ma
robí šťastným.
Na čom v súčasnej dobe pracuješ?
Z podnetu svojich kolegov a kolegýň som začal písať aj po slovensky. Priznám sa, že to ešte nie je
ono, ale možno sa to časom zlepší.
Chystám sa vydať básnickú zbierku, knihu, ktorú už dokončujem.
V budúcom období plánujem vydať aj jej pokračovanie, keď sa mi
podarí zriadiť si štúdio, kanceláriu,
kde by som chcel písať na objednávku. Mojím snom je spolupracovať s odborníkmi v literárnej oblasti. Knihu chcem venovať mojej
dcérke Zuzke a potom uvidím, čo
ďalej.
Ďakujem za zaujímavý rozhovor.
A. Vörösová

Ukážka básne:

Dieťa

Ste deň rána a dňa,
darujete život a šťastie,
dávate tisíce radosti mojim očiam,
viem, že ste kópia skvelého života.
Dieťa je vrchol spokojnosti rodiča,
výhoda pre ľudstvo, dobrá povesť,
keď aj neustále ich učíme žiť
spokojne a v harmónii.
Buďme dnes a zajtra ich snom,
zasvieťme im budúcnosť,
sprevádzajme ich spevom
a radosťou,
v tichej ako by oni chceli.

Bc. Zoltán Danyi

Program letných táborov v CVČ Relax
Mestský tábor s dennou
dochádzkou I. turnus
3. – 7. júna 2017
Cena: 55 eur
Hlavná vedúca:
PaeDr. Ivana Pivarníková
Pre deti od 7 - 12 rokov
Mestský tábor s dennou
dochádzkou II. turnus
10. – 14. júna 2017
Cena: 60 eur
Hlavná vedúca:
PaeDr. Dana Spišáková
Pre deti od 7 - 12 rokov
Mestský tábor s dennou
dochádzkou III. turnus
17. – 21. júna 2017

Hlavná vedúca:
Bc. Jaroslava Lajgútová
Cena: 60 eur
Pre deti od 7 – 12 rokov
Mestský tábor s dennou
dochádzkou IV. turnus
14. – 18. augusta 2017
Cena: 60 eur
Hlavný vedúci:
Mgr. Milan Mihók
Pre deti od 7 – 12 rokov
Letný pobytový tábor Sigord
10. – 16. júna 2017
Cena: 160 eur
Hlavný vedúci:
Mgr. Pavol Novotný
Pre deti od 7 – 15 rokov

Gemerské zvesti
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Dospelí opäť hrali pre deti Pozvánka do múzea

Divadelnou

eufóriou žil začiatkom
júna tunajší dom kultúry. Približne 90
priaznivcov ochotníckeho divadla sa
tu 1.- 3. júna stretlo na 26. ročníku celoštátnej postupovej súťaže a prehliadky divadla pre dospelých hrajúcich pre
deti pod názvom Divadlo a deti 2017.

náciu Popoluška. Tretie miesto a Cenu
MsKS získalo sociálne divadlo Hopi
Hope z Košíc za inscenáciu Kráska
a zviera. Cenu Fondu na podporu umenia získalo Divadlo „A“ a Divadlo
Shanti, o.z z Prievidze za hudobno-scénické stvárnenie témy.

Počas troch dní ponúklo šesť súťažných
inscenácií na divadelných doskách pestrú zmes žánrov, tém a poetík. Vyhlasovateľom a zároveň odborným garantom bolo Národné osvetové centrum v
Bratislave. Organizačne sa na súťaži
podieľalo Mestské kultúrne stredisko
v Rim. Sobote, spoluusporiadateľom
bola tunajšia základná umelecká škola.
Celé podujatie sa konalo pod záštitou
primátora mesta Rim. Sobota Jozefa
Šimka s finančnou podporou Fondu na
podporu umenia.
V tomto roku sa na divadelných
doskách Domu kultúry predstavilo
šesť súborov, ktoré do Rimavskej Soboty postúpili z krajských kôl. Divadelníci k nám zavítali z Revúcej, Zvolena,
Košíc, Prievidzi, Vrábeľ či Bratislavy.
Výkony jednotlivých súborov hodnotila odborným okom porota zložená z predsedu PhD. Ľubomíra Šárika
a členov, pedagóga MgA. Jána Hyžu
z Bratislavy a Viedne a scénografa
Mgr. Dušana Krnáča zo Zvolena.
Prvé miesto a Cenu primátora mesta
získalo Modré divadlo z Vrábeľ s inscenáciou More vo fľaši a ako víťazný kolektív postupuje na vrcholnú
prehliadku slovenského ochotníckeho
divadla – Scénickú žatvu v Martine.
Tento divadelný súbor získal aj Cenu
detskej poroty - Agora fórum. Druhé
miesto a Cena Noc putovala divadelnému súboru Gong z Bratislavy za insce-

„Hoci tohtoročná prehliadka divadiel oproti iným ročníkom nemala nejaké vrcholné predstavenie,
no stále si udržala nadpriemernosť.
V tomto roku sa prehliadky zúčastnilo
síce menej súborov, no tie, ktoré súťažili, patria k špičke divadelnej tvorby dospelých pre deti, čo bolo vidieť
najmä v tom, ako pracujú s témami,“
zhodnotil predseda poroty Ľ. Šárik
Spestrením boli predstavenia troch
hosťujúcich divadiel. Na tunajšie nádvorie Čierneho orla tak zavítala Pipi
Dlhá Pančucha, najmenší sa bavili pri
rozprávke Čin-Čin a bábkové divadlo
pre dospelých Hnubadlo z Hnúšte sa
predstavilo bábkovou paródiou Don
Šajn.
Okrem súťažných častí pripravili organizátori pre účinkujúcich aj zaujímavé semináre či workshop a spoločne
navštívili vodný mlyn vo Veľkých Teriakovciach, gotický kostol v Malých
Teriakovciach a rozhľadňu v Maginhrade. 		
amb, foto: Attila Gecse

500 rokov reformácie (1517 – 2017)

15. 6. – 31. 8. 2017
vernisáž výstavy – 15. 6. 2017 o 15.00 hod.

Výstava reflektuje okrúhle výročie reformácie. Vznik-

la v spolupráci s Vojtechom Pohóczkym mladším, reformovaným kňazom zo Širkoviec, ktorý so svojím
otcom zozbieral veľké množstvok níh, predmetov
a dokumentov súvisiacich s reformáciou. Reformovaná
kresťanská cirkev a Evanjelická cirkev augsburského
vyznania majú za sebou necelých päť storočí trvajúcu
púť. Zásluha spočíva v tom, že sa stali stúpencami Kalvinových a Lutherových myšlienok, ktoré iniciovali
obnovu kresťanskej cirkvi. Reformačné snahy sa začali pred 500 rokmi vystúpením kňaza Martina Luthera
proti predávaniu odpustkov dominikánskeho mnícha
Jána Tetzela dňa 31. októbra 1517, keď Luther pribil
na dvere chrámu vo Wittenbergu svojich 95 výpovedí
proti odpustkom a ďalším cirkevným priestupkom.
V Uhorsku sa tieto snahy preukázali koncom roka
1518. „Malenkij robot“ (1945 - 1949).

V zajatí sovietskych lágrov

29. 6. – 31. 8. 2017
vernisáž výstavy – 29. 6. 2017 o 15.00 hod.

Autorom výstavy je Vladimír Lehotai z Uzovskej Pa-

nice, ktorý v téme realizoval rozsiahli výskum a osobne navštívil miesta bývalých zajateckých táborov na
území dnešnej Ukrajiny. Koniec druhej svetovej vojny
(1939-1945) a príchod Červenej armády na územie
dnešného Slovenska pre mnohých neznamenal oslobodenie. Sovietski vojaci odvliekli civilných občanov
nemeckého a tiež aj maďarského pôvodu z územia Maďarska a z južnej časti Československa do Sovietskeho Zväzu na tzv. „malenkij robot“, t.j. na malú robotu.
No mnohí sa domov už nikdy nevrátili... Prostredníctvom výstavy si návštevníci budú môcť získať informácie o živote v lágroch a o osobných príbehoch
niektorých účastníkov z okolia Rimavskej Soboty.

Gemersko – malohontské múzeum

Matičiari poznávajú našu históriu

Významná slovenská spisovateľka Terézia Vansová zanechala výraznú

stopu zo svojho života vo Zvolenskej Slatine, v ktorej sa narodila v rodine
Medveckých. Táto obec z roku 1332 patrí medzi
najstaršie obce v okrese Zvolen, ale aj na Slovensku. Môže sa pýšiť významnými osobnosťami,
ktoré sa tam narodili, respektíve pôsobili. Okrem
T. Vansovej je to Ján Kulich, V.Figuš Bystrý, Mária
Ďuríčková, Mikuláš Moyzes st. a ďalší.
K 180. výročiu narodenia spisovateľky matičiari
z Miestneho odboru MS v Rim. Sobote navštívili v sobotu 27. mája pamätnú izbu vo Zvolenskej
Slatine, kde sú zozbierané dokumenty, fotografie,
spomienky, knihy, priebeh jej života a vydavateľská činnosť denníka Dennica. Pútavý výklad sme si vypočuli od pani
Drobovej a Lajgútovej. K jej buste v pamätnej izbe sme položili kytičku.
Obdivovali sme aj park pri galérii akademického sochára Jána Kulicha
so sochami L. Novomeského a M. Rúfusa, ale pre krátkosť času sme
nestihli navštíviť galériu. Cestou späť sme sa zastavili na zámku Vígľaš

zo 14. storočia, ktorý stojí v blízkosti obcí Zvolenská Slatina a Vígľaš.
V stredoveku to bolo slovanské hradisko a neskôr sídlo uhorských kráľov.
Bol obľúbeným miestom kráľa Mateja Korvína
a v 17. storočí ho vlastnilo panstvo Csákyovcov
aj Esterháziovcov. Je nádherne zrekonštruovaný
a dostavaný. Rekonštrukcia začala v roku 2007,
slávnostne otvorený bol v roku 2014. Má dve veľké nádvoria, odkiaľ je nádherný výhľad na Poľanu a Nízke Tatry. Navštívili sme aj ďalší zámok,
Halič pri Lučenci, postavený v renesančno-barokovom slohu v 14. storočí. Viac ako štyri storočia
patril rodu Forgáčovcom. Bývalé nádvorie slúži
ako reštaurácia s mramorovými stĺpmi, vázami a
nádhernou výzdobou. Po nákladnej rekonštrukcii ho nový majiteľ pretvoril na luxusný hotel a otvorený bol v roku 2014.
Účastníci exkurzie boli veľmi spokojní, prialo nám aj počasie a tešíme sa
na ďalšie spoločné poznávanie našej histórie.
Mgr. Elena Nebusová
predsedníčka MO MS Rimavská Sobota

www.rimavskasobota.sk
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Na amfiteátri sa bavilo takmer dva a pol tisíc ľudí
Mládežnícka skupina Via Nova

už tretí rok organizuje na rimavskosobotskom amfíku vlastné
festivaly. V predošlých rokoch sa
na týchto podujatiach predstavili publiku také známe osobnosti
a skupiny maďarskej rockovej
a popovej hudby ako Magda
Rúzsa, Gjon Delhusa, Grófó
Kis, Hooligans alebo Republic.
2. júna jeden z takýchto festivalov, Június Fezst, prilákal na
tunajší amfiteáter viac ako 2 400
ľudí. Organizátorom, ale predovšetkým milovníkom skvelej
hudby prialo aj počasie.
Usporiadatelia nezabudli ani na
deti, tie si prišli na svoje pri rôznych zaujímavých programoch.
Deti do 12 rokov mali vstup zadarmo. Na návštevníkov čakalo

aj bohaté občerstvenie a obnovené sociálne zariadenia. Nechýbali ani vedúci predstavitelia mesta
na čele s primátorom Jozefom
Šimkom a viceprimátorom Ladislavom Rigóom.
V úvode festivalu vystúpila domáca študentská gitarová skupina Csillagvirág pod vedením
Márie Páko. Festival otvoril
príhovorom okresný predseda
SMK František Auxt, ktorý je
jedným z hlavných organizátorov a podporovateľov akcie. Po
ňom už patrilo pódium hudbe,
postupne to na jeho doskách roztočili známi maďarskí hudobníci
ako Kati Wolf či Csaba Vastag.
V závere festivalu vystúpila legendárna skupina Edda Művek.

Atmosféra bola vynikajúca, tóny
hudby zneli až do neskorých
nočných hodín. Ako prezradili
organizátori, veľkolepá akcia
sa chystá aj vo Fiľakove, kde
31. augusta vystúpi kapela Mag-

Rapkáčom plašili škodcov
V rámci podujatia predmet mesiaca budú mať

návštevníci možnosť vidieť počas celého júna
v priestoroch Gemersko-malohontského múzea v Rimavskej Sobote vystavený rozmerný
drevený rapkáč. Ten sa v 19. storočí používal
v rimavskosobotských viniciach na plašenie
škodcov.
Rapkáče patria do skupiny samoznejúcich
hudobných nástrojov, kedy je zdrojom zvuku
samotné telo nástroja, pričom zvuk vzniká nárazom jazýčka na otáčavé ozubené koliesko.
Známe je používanie rapkáčov po zaviazaní
zvonov vo veľkonočnom období, od Zeleného štvrtka do Bielej soboty. Malé rapkáče boli
najmä v minulosti tiež populárnymi detskými
zvukovými hračkami.
Zaujímavosťou však je používanie rapkáča
v prostredí viníc, ako prostriedku na plašenie
škodcov. Rovnakú funkciu má aj rozmerný
rapkáč nachádzajúci sa v zbierkovom fonde
múzea, používaný v 19. storočí v rimavskoso-

botských viniciach.
V rámci regiónu Gemer-Malohont bolo pestovanie viniča rozšírené najmä v jeho
južných oblastiach charakteristických teplejšou klímou. Do 80. rokov 19. storočia
sa rozsiahle vinice nachádzali v obci Hajnáčka, Veľký Blh, Uzovská Panica, Tornaľa
a Gemer. V posledných rokoch 19. storočia však pokles viničných plôch v regióne
spôsobila fyloxéra viničová. Roľníci sa následne snažili aspoň z časti vinice obnoviť vysádzaním nových ušľachtilých odrôd. Tie získavali z okolitých veľkostatkov,
prípadne zo štátnej škôlky v Rimavskej Sobote. Po 1. svetovej vojne bolo rozšírené
vysádzanie viníc novými rodiacimi hybridmi odolnými voči fyloxére. V 1. polovici
20. storočia pozostávala ochrana viniča z handrových strašiakov, pri dozrievaní plodov vinice chránil platený hájnik, prípadne si vypomáhali susedia.
V skoršom období, i v 19. storočí, sa na plašenie škodcov v rimavskosobotských
viniciach používal vyššie spomenutý rozmerný drevený rapkáč. Tento sa do zbierkového fondu múzea dostal v roku 1906, kedy ho jeho prvému riaditeľovi Jánovi
Fábrymu daroval Štefan Bikky.
Gemersko – malohontské múzeum

na Cum Laude a na rimavskosobotskom amfiteátri sa uskutoční
v septembri aj tradičný SzeptemberFeszt.
jdj, foto: Attila Gecse

Seniori športovali
Začiatkom júna sa v priestoroch záhrady Klubu záuj-

movej činnosti na Daxnerovej ulici v Rim. Sobote konali
prvé okresné športové hry seniorov nazvanej „Športiáda“.
Podujatie zorganizovala Okresná organizácia jednoty
dôchodcov z nášho mesta v spolupráci s rôznymi sponzormi. Všetkým sponzorom za všestrannú pomoc ďakujeme. Pred začatím súťaže nás prišli potešiť svojim vystúpením malé mažoretky, ktoré tancovali na zelenej lúke
v prírode po prvýkrát. Navodili príjemnú atmosféru a naše
poďakovanie patrí aj ich cvičiteľke. Športové hry seniorov sa vydarili aj zásluhou skvelého organizačného tímu
Klubu záujmovej činnosti v Rimavskej Sobote. Prítomní
diváci a zúčastnené družstvá za pohostinnosť a pozornosť
pri vykonávaní jednotlivých športových disciplín ďakujú
Jolane Kaliankovej, vedúcej športových hier a hostiteľke,
podpredsedníčke OOJDS. Do zápolení sa zapojilo 28 súťažiacich v šiestich družstvách. Na treťom mieste skončilo družstvo zo ZOJDS Jesenské, druhé bolo družstvo
zo ZOJDS Hnúšťa a víťazom sa stalo družstvo ZOJDS
Hrnčiarske Zalužany z okresu Poltár. Profesionáli v športe z nás už nebudú, ale stretávať sa na takýchto podujatiach a „nebyť lekvár“ to môžeme a chceme. Kto sa
hýbe ten žije, pohyb prináša optimizmus, ktorý my, seniori, tak veľmi potrebujeme. Už teraz sa tešíme na II. ročník „Športiády“. Po skúsenostiach z týchto hier veríme,
že prídeme vo väčšom počte a zapoja sa všetky ZOJDS
v okrese Rimavská Sobota a Poltár.

Eva Chovancová,
tajomníčka OOJDS Rimavská Sobota
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Študenti prezentovali svoje zručnosti

Rim. Sobote sa aj v tomto
roku zišli najlepší študenti stredných odborných škôl.
Tunajšia Stredná odborná škola obchodu a služieb tu totiž
8. júna usporiadala tradičné podujatie zručností žiakov stredných
odborných škôl štyroch krajín -Maďarska, Česka, Poľska
a Slovenska pod názvom Four
Fest. Vyše 100 študentov z dvadsiatich škôl súťažilo v odboroch
kuchár, čašník, obchodný pracovník, barista, someliér, kaderník, kozmetik a barman. Súťaže
prebiehali v tunajšom dome kultúry a hoteli Zlatý býk. Ukážky
zručností študentov lákali počas
celého dňa množstvo zvedavcov,
ktorých spolu so súťažiacimi za-

Počas mája

prebiehala celonárodná kampaň: „Do práce na bicykli
2017“, ktorú od roku 2014 organizuje Občianske združenie Občianska cykloiniciatíva Banská Bystrica. Vyhlasovateľom celoslovenskej
kampane bol národný cyklokoordinátor Peter Klučka a hlavným
partnerom Ministerstvo dopravy
a výstavby Slovenskej republiky.
Tvárou tohtoročnej súťaže bol cyklistický majster sveta Peter Sagan.

bával svojim humorom známy
moderátor Jožo Pročko.
V kategórii kuchár skončil na
prvom mieste Jakub Pinka zo
SOŠ hotelových služieb a obchodu Banská Bystrica. V kategórii barman skončila na prvom mieste Kristína Orosiová zo
SOŠ Vranov nad Topľou. Erika
Kochanová z Hotelovej akadémie Brezno skončila na prvom
mieste v kategórii barista. Najlepším someliérom podujatia
bola Patrícia Bačová zo Spojenej školy Modrý Kameň. V kategórii obchodný pracovník bola
skončila prvá Monika Porubänová zo SOŠ Vranov nad Topľou.
Najlepšími čašníkmi sa stali
Lukáš Čabaj a Michal Komora
z Hotelovej akadémie Brezno.

V kategórii kaderník v disciplíne pánsky účes zvíťazila Karolína Odorová zo SOŠ hotelových služieb a obchodu Banská
Bystrica a v disciplíne najlepší
svadobný účes bola prvá Timea Balážová zo SOŠ hotelových služieb a obchodu Banská
Bystrica. V kategórii kozmetik
v téme svadobný make-up skončila prvá Romana Petrová zo
SOŠ hotelových služieb a obchodu Zvolen.
„Myslím si, že festival bol úspešný. Dôležité je, že sa zúčastnilo
opäť viac študentov a aj atmosféra bola lepšia. Počas priebehu festivalu bolo cítiť, že ním
študenti žili. Podujatie má už
svoj cveng a aj podľa ohlasov
sa postupne dostávame k tomu,

Do práce na bicykli

Do súťaže sa za mesto Rimavská
Sobota zaregistrovali tieto tímy:
Mesto Rimavská Sobota ,Trio
z EZŠ - Základná evanjelická škola
Zlatice Oravcovej Rimavská Sobota
,Red Ants - mbilNET s.r.o., Rimavská Sobota,RSNET - šráci - RSNET
s.r.o., Rimavská Sobota,Tompa
TEAM - Základná škola Mihálya
Tompu - Tompa Mihály Alapiskola,
Rimavská ,Sobota - Rimaszombat,
BAUTRADE - Mgr. Grigorij Šamin
- BAU TRADE, Dúha Cvajgeľ -

Občianske združenie Dúha pre deti,
Rimavská Sobota, Rimava.sk - Gemerská mediálna spoločnosť, s.r.o.,
Rimavská Sobota.
Cieľom tejto akcie bolo motivovať
obyvateľov mesta k využívaniu bicykla na prepravu do práce.
Podľa výsledkov zaregistrovaných
sa na prvom mieste umiestnil tím
Trio zamestnancov Základnej evanjelickej školy Zlatice Oravcovej
v Rimavskej Sobote s počtom jázd
119. Na druhom mieste sa umiest-
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že pre každého bude cťou tu súťažiť,“ zhodnotil vydarenú akciu
riaditeľ školy Jaroslav Bagačka.
Ani tento rok nechýbali pre hostí rôzne sprievodné podujatia.
V priestoroch hosťujúcej školy
sa uskutočnil druhý ročník futbalového turnaja pod názvom SOŠOS-cup, na nádvorí Čierneho
orla sa súťažilo vo varení rybacej polievky a v kaviarni Junior
Komplexu prebehol workshop
na tému zamestnávania mladých
ľudí.
Organizátormi podujatia boli
Stredná odborná škola obchodu
a služieb v Rim. Sobote, Banskobystrický samosprávny kraj
a tunajšie mestské kultúrne stredisko.
Martin Ambróz,
foto: Attila Gecse

nili zamestnanci Mesta Rimavská
Sobota s počtom jázd 54 a na treťom mieste skončili RSNET -šráci z
Rimavskej Soboty s počtom jázd 9.
Základnej evanjelickej škole Zlatice Oravcovej srdečne gratulujeme
k úspechu v tejto súťaži. Všetkým
zúčastneným sa chceme poďakovať
za propagáciu a zviditeľňovanie
mesta Rimavská Sobota na úseku
športu, ako aj za aktívny prístup ku
konaniu tejto športovej aktivity.
red

www.rimavskasobota.sk
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RIADKOVÁ INZERCIA:
SBS prijme do trvalého pracovného pomeru pracovníkov na výkon strážnej služby v Rimavskej Sobote. Nutný preukaz OS typu S.
info: julius.vegso@s-o-s.sk , č.tel.: 0948 439 255
GZ-23/17
•

15. - 19.
jún
20:00

Pobrežná hliadka

19. jún
18:00

Šialene šťastná		

22. - 23.
jún
18:00

Úkryt v zoo		

119 min., titulky, vstup: 4€
Komédia 		
USA
116 min., MP od 12r., vstup: 3€

filmový klub Komédia/Dráma Talian./Franc.

127 min., MP od 15r., vstup: 4€
Životopis./Dráma/Vojnový USA

22. - 23. jún Transformers: Posledný rytier
a 26. jún
titulky/dabing, vstup: 4€
20:00
Akčný/Dobrodr./Sci-fi
USA
V pon. 26.júna o 17:00 maďarská verzia

24. - 25.
jún
18:00

Divoká babská jazda

24. - 25.
jún
20:00

Heydrich:Muž so železným srdcom

97 min., MN, titulky, vstup: 4€
Komédia/Dráma
USA
119 min., MN, titulky, vstup: 4€
Akčný/Život./Thriller USA/VB

Stredná odborná škola technická a agropotravinárska Műszaki, Mezögazdasági és Élelmiszeripari
Szakközépiskola, Okružná 61, 979 01 Rimavská Sobota
podľa ustanovení § 281 až § 288 Obchodného zákonníka (zákon č. 513/1991 Zb.) v znení neskorších predpisov, podľa zákona
č. 446/2001 Z.z. o majetku vyšších územných celkov v znení zákona č. 258/2009 Z.z., v súlade so Zásadami hospodárenia s majetkom
Banskobystrického samosprávneho kraja
vyhlasuje obchodnú verejnú súťaž na odpredaj
neupotrebiteľného majetku.
Podrobnejšie informácie na: www.sostap.sk

GZ-32/17

• Vykúpim

aj zadĺžený 1,2,3,4 izbový byt v Rimavskej Sobote,
Hnúšti, Tisovci a okolí. Vyplatíme dlžoby a zbytok Vám, pokiaľ
dlžná suma neprevyšuje kúpnu cenu. Bližšie info telefonicky:
0949 268 926
				
GZ-27/17
Obec Ivanice vyhlasuje výberové konanie na obsadenie miesta riaditeľa v MŠ v Ivaniciach, Materská škola s VJM - Óvoda,
Ivanice č. 21. Kvalifikačné predpoklady, osobitné kvalifikačné
požiadavky uchádzača a ďalšie informácie môžete nájsť na našej
webovej stránke: www.ivanice.sk			
GZ-29/17
•

Zmrzlináreň v Nemecku ponúka prácu od júna do septembra,
podmienka ovládanie NJ, dobrý zdravotný stav, spoľahlivosť,
zodpovednosť. Ubytovanie a strava ZDARMA.
Inf.: 004957326566				
GZ-33/17
•

Hľadám jednoizbový nájomný byt alebo garzónku, podľa možnosti na sídlisku Západ. Tel.: 0904 002 675		
GZ-34/17
•

Obchodná akadémia - Kereskedelmi Akadémia, K. Mikszátha 1,
979 80 Rimavská Sobota, vyhlasuje obchodnú verejnú súťaž na
prenájom nebytových priestorov.
Podrobné informácie sú uvedené na úradnej tabuli Obchodnej
akadémie - Kereskedelmi Akadémia, K. Mikszátha 1, Rimavská
Sobota a na internetovej stránke školy www.obchars.sk
GZ-35/17
•

Vlastníci bytov obdržali od svojich
správcov vyúčtovanie za rok 2016

Tak ako každý rok, aj tohto roku do 31.5.2017 správcovia bytov rozisielali
ročné vyúčtovanie bytov za rok 2016.
Každého vlastníka v prvom rade zaujíma výsledok vyúčtovania - ušetril
som vlani za kúrenie, studenú či teplú vodu? Ak áno, koľko a či môžeme očakávať preplatok, alebo zálohové platby nepokryli všetky náklady
a výsledkom je nedoplatok. Vyúčtovanie nemá zákonom predpísanú formu,
a tak sa nedá presne povedať, čo kde nájdete.

Čo je potrebné si všímať vo vyúčtovaní a na čo si dať pozor?
Či je vo vyúčtovaní správne uvedená spotreba teplej a studenej vody môžete si to overiť, ak skontrolujete čísla podľa odpočtu pomerových meračov ku koncu roka. Spotrebu tepla na vykurovanie si skontrolujete podľa
údajov na meračoch na radiátoroch či na merači tepla na vstupe do bytu.
Medzi ďalšie údaje, ktoré by si mal vlastník vo vyúčtovaní všímať, je
správnosť údaju o počte osôb, ktoré byt v minulom roku užívali, a tiež to,
či vyúčtovacia faktúra obsahuje všetky zálohové platby zaplatené za zúčtovacie obdobie. Vlastník bytu by mal vedieť, aké zásady pre rozpočítavanie
jednotlivých položiek boli v dome schválené a akými predpismi sa správca
pri vyúčtovaní riadi; napríklad náklady na spotrebovanú elektrinu pri osvetlení spoločných priestorov, používaní výťahu či náklady na upratovanie
spoločných priestorov, rozhodujú vlastníci bytov.
Medzi najproblémovejšie položky vyúčtovania patrí spotreba vody, náklady na jej ohrev a náklady na vykurovanie, ktoré sú spravidla aj najvyššími
nákladovými položkami vyúčtovania. Rozpočítanie spotreby vody či nákladov na jej ohrev býva často komplikované a nie každý má predstavu, prečo
platí toľko, koľko je uvedené vo vyúčtovaní. Tieto položky bývajú často
predmetom nejasností.
Spotreba vody v dome je meraná fakturačným meradlom na päte domu
a tento údaj by mal byť aj vo vyúčtovacej faktúre.Tento údaj je zároveň
základom pre rozpočítanie nákladov na vodné a stočné pre vlastníkov bytov
a nebytových priestorov, a to v pomere, v akom bola ich skutočná spotreba

nameraná na bytových meračoch.
V položke ohrev vody býva často problém zo strany ľudí porozumieť
výpočtu. Celý náklad na ohrev je vždy rozdelený na dve časti - základnú
a spotrebnú zložku. Za vlaňajší rok tvorí základná zložka desať percent
a spotrebná zložka je vo výške 90 percent z celkových nákladov. Teda 10%
platia aj tí, čo nemíňali Základná zložka je rozpočítaná rovnakým dielom
na každý byt a nebytový priestor v dome, zvyšné náklady, teda spotrebná
zložka sa účtuje podľa spotreby. Znamená to, že aj ten užívateľ bytu alebo
nebytového priestoru, ktorý počas celého roka nespotreboval žiadnu teplú
vodu, má vo vyúčtovaní určitý podiel z nákladov na jej prípravu.
Iné rozdelenie je pri bytových domoch, ktoré majú vlastnú domovú kotolňu. V takom prípade je základná zložka vo výške 20 percent a spotrebná 80
percent. Podobný princíp rozpočítania platí aj pri teple na vykurovanie, no
vlastníci si môžu hlasovaním dohodnúť aj iné pravidlá. Najčastejšie sa hlasuje o zmene pomeru základnej a spotrebnej zložky tepla spotrebovaného
pri vykurovaní v dome.
Okrem výsledku vyúčtovania, teda či máte preplatok, alebo ide o nedoplatok, si skontrolujte aj tieto položky: teplo na vykurovanie, ohrev teplej vody, objem teplej a studenej vody, zrážková voda, energia spoločných
priestorov, výťahy, upratovanie priestorov, komíny, poistenie domu, úver,
havarijná služba.
V ročnom vyúčtovaní bytov nájdu majitelia bytov okrem informáciách
o spotrebe vody či ohreve vody aj informácie týkajúce sa tvorby fondu
prevádzky, údržby a opráv bytového domu za vlaňajší rok, aký bol stav
na začiatku roku, aká suma bola použitá za rok a aký je konečný zostatok.
V prípade, že si s vyúčtovaním neviete poradiť, obráťte sa na svojho správcu, ktorý vám je povinný na vaše požiadanie predložiť všetky účtovné
doklady týkajúce sa vášho bytu-bytového domu.
JUDr. Zoltán Koós
Výkonný riaditeľ spoločnosti
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Falcon na Taekwondo
WTF turnaji v Chorvátsku
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Viacbojári bojovali

Viacbojárska sezóna sa začala dvoma pretekmi, ktoré na jedinej

funkčnej dráhe dlhej 275 metrov usporiadala ZŠ Š.M. Daxnera
v Rim. Sobote. Viacbojári pretekali v disciplínach šprint, vytrvalostný beh, skok do diaľky, hod medicinbalom, šplh a plávanie.
Najhodnotnejší výkon v ženských kategóriách 1.- 4. post. ročník
dosiahla pretekárka domácej školy Stela Megelová, keď získala
293 bodov. V mužských kategóriách bol najlepší štvrták Marek
Muráni zo ZŠ M. Tompu, ktorý získal 350 bodov.

27. mája oslavovali na turnaji Croatia Karlovac Open 2017 v chor-

vátskom klube Karlovac 50. výročie vzniku klubu. Predstavilo sa
na ňom spolu 900 pretekárov zo 78 klubov a 18 štátov. Za Falcon
Tae Kwon Do klub Rim. Sobota mohla nastúpiť kvôli ochoreniu len
jedna pretekárka. V disciplíne Kyorugi zápasila Karolína Mravcová,
ktorá sa tohto turnaja zúčastnila už šiesty rok po sebe. Na súťaž ju
zobral tréner ŠKP Ryong Bratislava Petr Zagyi aj so svojimi zverencami, inak by sa nemohla tejto súťaže zúčastniť. Za to mu chceme
ešte raz poďakovať, ako aj trénerovi Koryo Košice Máriovi Švecovi
, ktorý je aj zároveň reprezentačným trénerom SR Kyorugi, a ktorý
Karolínu koučoval v semifinálovom zápase. Ten Karolína vyhrala
s prehľadom 14:1. Vo finále to nakoniec po malom zaváhaní v treťom
kole a dvoch technických trestných bodoch nevyšlo podľa našich
predstáv. Tesná prehra (6:8) nakoniec priniesla pekné druhé miesto
a striebornú medailu.
K medailovému umiestneniu a za dobrú reprezentáciu klubu Falcon
RS & Ryong BA, mesta Rim. Sobota a Slovenska gratulujeme.
Ing. Róbert Kuvik

V Lelesi pre Baštu tri medaily
27. mája sa Klub Bašta zúčastnil východoslovenského

pohára v Lelesi. Náš klub reprezentovali štyria športovci.
Pre nás išlo o tréningovú súťaž, nakoľko trať po obvode
mŕtveho ramena Latorice bola zostavená pre “radosť”
rybárov. Terén bol rovinatý, umiestnenie zvierat bolo
nápadité, no zavše dalo zabrať. Najväčšiu starosť nám
robili talianske zvieratá, ktoré kládli našim šípom značný odpor. Pravdupovediac, narobili nám nemalé škody
na náčiní, iste sa ich výrobcom v danú sobotu čkalo, lebo
sme na nich často mysleli. Tréning bol úspešný, zlatú
medailu získali traja naši reprezentanti, všetci v kategórii Hunter: v kategórii senior Tibor LÉVAY, v kategórii
kadet Henrietta NAGYFERENCZOVÁ a nesklamala
ani malá zberateľka medailí Stella NAGYFERENCZOVÁ. Do Lelesu sa vrátime v plnej zostave 17. júna, kedy
sa tu uskutoční štvrté kolo Slovenského pohára.
		
Tibor Lévay,
predseda klubu

V jednotlivých kategóriách žiakov zvíťazili:
I. ročník dievčatá: 1.miesto - R. Szabo, ZŠ M. Tompu, 182 bodov,
2.miesto - M. Štrbová 143 b, 3. miesto - A Ďurišová, 120 b, obe
ZŠ P. Dobšinského; II. ročník: 1.miesto - Stela Megelová 293 b,
2.miesto - N. Bakšová 254 b, obe ZŠ M. Daxnera, 3.miesto - D.
Šimonová, ZŠ P. Dobšinského, 218 b; III. ročník ZŠ: 1.miesto - N.
Dinková, ZŠ P. Dobšinského, 155 b, 2.miesto - K. Melicherová, ZŠ
M. Tompu, 124 b, 3.miesto - S. Uhrinová, ZŠ P. Hostinského, 79 b;
IV. ročník: 1.miesto - T Reicherová 193 b, 2.miesto - S. Szantová
160 b, obe ZŠ P. Dobšinského, 3.miesto - K. Kováčiková, ZŠ M.
Daxnera, 136 b.
I. ročník chlapci: 1.miesto - D. Poliak, ZŠ M. Tompu, 231 b,
2.miesto – L. Václavík, ZŠ P. Hostinského, 3. miesto – M. Magie,
ZŠ P. Dobšinského 186 b, II. ročník chlapci: 1. miesto – P. Haaš,
ZŠ P. Dobšinského, 208b, 2.miesto – J. Baláž, 199 b, 3.miesto – D.
Vincze, ZŠ M. Tompu, 180 b; III. ročník: 1.miesto – D. Študenc,
ZŠ P. Hostinského, 217 b, 2.miesto - M. Fodor, ZŠ M. Daxnera 212
b, 3.miesto - M. Benčík, ZŠ P. Dobšinského, 182 b.
IV. ročník: 1. miesto – Marek Muráni, ZŠ M. Tompu, 350 b,
2.miesto – O. Csendes, ZŠ M. Daxnera, 285. 3.miesto – K. Csízi,
ZŠ P. Hostinského, 283 b.
Najhodnotnejší výkon v ženských kategóriách žiačok a dorasteniek dosiahla Sofia Klementisová zo ZŠ P. Dobšinského v Rim.
Sobote, keď získala 290 bodov. V mužských kategóriach dosiahol najlepší výkon mladý dorastenec Tomy Sókelsimon zo ZŠ M.
Tompu v Rim. Sobote, keď získal 417 bodov.
Výsledky v kategórii mladšie žiačky /Ž4/: 1. miesto - Martina
Martinková, ZŠ P. Dobšinského 264 b (najlepší výkon v žiackych
kategóriách), 2. miesto - N. Gažiová, ZŠ P. Hostinského, 198 b, S.
Nyforová, ZŠ P. Dobšinského, 198 b.
Mladšie dorastenky /Ž5/: 1. miesto - V. Spodniaková, ZŠ P. Dobšinského, 358 b, 2. miesto - S. Dohnániová, ZŠ M. Tompu, 289 b,
3. miesto - K Zacharová, Gymnázium I. Kraska, 272 b,
Dorastenky /Ž6/: 1.miesto – S. Klementisová, ZŠ P. Dobšinského,
390 b, 2. miesto – O. Šarkeziová, VÚ Čerenčany, 304 b, 3. miesto
– D. Borošová, Gymnázium I. Kraska, 289 b.
Dorastenky /Ž7/: 1. miesto – Vlasta Palkováczová, 301 b, 2. miesto
- V. Borošovičová 209 b – obe Gymnázium I. Kraska.
Mladší žiaci /M4/: 1. miesto – S. Jakubec, 233 b, 2. miesto – M.
Freit, 222 b, 3. miesto – L. Boholy, 213 b – všetci ZŠ M. Tompu.
Starší žiaci /M5/: 1. miesto – P. Koran, ZŠ P. Dobšinského, 385
b – najlepší a najhodnotnejší výkon, 2. miesto – A. Koos, ZŠ M.
Daxnera, 256 b, 3. miesto – M. Slanina, ZŠ M. Daxnera, 233 b.
Mladší dorastenci /M6/: 1. miesto – T. Sókelsimon, ZŠ M. Tompu,
417 b, 2. miesto – T. Koos, ZŠ M. Daxnera, 415 b, 3. miesto – M.
Virva, ZŠ P. Hostinského, 294 b.
Starší dorastenci /M7/: 1. miesto – Roman Holík, Hnúšťa, 247 b,
2. miesto – O. Baláž, Gymnázium I. Kraska, 3. miesto – M. Bolf,
SOŠ, 388 b.
Igor Antal

www.rimavskasobota.sk
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Natália Gažiová
majsterkou Slovenska
V

3. júna sa v Rim. Sobote ko-

nali Majstrovstvá Slovenska
v džude mladších, starších
žiakov a žiačok.
Za oddiel Lokomotíva - judo
Rimavská Sobota štartovala
Natália Gažiová vo váhe do
32kg mladších žiačok, kde
obhájila titul z minulého roka
a stala sa majsterkou Slovenska.
Celkovo absolvovala štyri
zápasy. V prvom sa stretla
s Markovičovou z Pezinka, kde sa rozhodlo až v
predĺžení / Golden skóre/, keď Natálka krásnym
hodom na ipon zvíťazila.
V druhom zápase sa stretla
s Vanekovou z Bardejova,

kde vyhrala na ipon pred časovým limitom. Tretí zápas
vyhrala s prehľadom na držanie s Olejárovou z Bardejova
a štvrtý sa skončil po desiatich sekundách výhrou nad
Ulickou z Pezinka.
Druhá zástupkyňa nášho oddielu, Nina Tonhajzerová,
ktorá súťažila vo váhe do 63
kg mladších žiačok, skončila
na druhom mieste.
V Rim. Sobote ich sprevádzali tréneri Babicová, Gaži .
Výbor a vedenie klubu im
gratuluje za predvedené výkony a za vzornú reprezentáciu klubu a mesta.
Ľubomír Antal,

TJ Mladosť Relax
vybojovala 10 medailí

sobotu 3. júna sa v
priestoroch bývalej Hypernovy v Rim. Sobote uskutočnili Majstrovstvá SR v džude
mladších a starších žiakov a
žiačok. Súťaži sa zúčastnilo
spolu 235 pretekárov z 33
klubov.
Výsledky pretekárov TJ
Mladosť Relax CVČ Rimavská Sobota :
Kategória mladší žiaci a
žiačky:
2. miesto - Filip Ďurčo ( 27
kg - U13), 3. miesto - Kornel
Bodor (30 kg - U13), Lukáš
Zvara (50 kg -U13), Adrián
Medveď (55 kg -U13), Sofia Nyíforová (36 kg - U13),

5. miesto - Jakub Gréč (38 kg
-U13).
Kategória starší žiaci a žiačky :
1. miesto - Lukáš Koóš ( 55
kg -U15), 2. miesto - Andrej Jekimov (38 kg,-U15),
Bruno Kóšik (46 kg-U15),
3. miesto - Alec Vetrák (42
kg-U15), Dávid Deák (60
kg-U15), Bronislava Škorňová (36 kg-U15), 5. miesto Adam Suja (42 kg-U15).
Naši ďalší pretekári, Jozef
Medveď, Lukas Bernáth a
Šimon Svoreň sa neumiestnili. V medailovom poradí sme skončili na ôsmom
mieste.

Naši

mini žiaci, žiačky :
3. miesto - Martin Zvara (30
kg U11).
Miroslav Vetrák a Antonín
Müller (30 kg-U11) zostali
bez umiestnenia.
V jednej váhe, v ktorej súťažilo 31 pretekárov sa stretli
všetci naši traja pretekári.
Tentoraz sa najlepšie darilo
Martinovi Zvarovi, ktorý po
štyroch vyhratých zápasoch
skončil na 3. mieste.

V Česku tretie miesto
Martina Zvaru

pretekári sa 3. júna
zúčastnili v českom Novom
Bydžove podujatia pod názvom Medzinárodná veľká
cena Nového Bydžova O
pohár Josefa Verfla, ktoré
zorganizoval domáci klub
MVC. Súťažilo tu spolu 450
pretekárov z Čiech, Rumunska, Srbska, Slovenska, Slovinska, Francúzska, Maďarska a Poľska.
Výsledky našich v kategórii

predseda Lokomotíva judo RS

Víťazom družstvo z Egru

Nadácia Nádej Martinka Sucháča a Gymnázium Ivana Kraska v Rim.

Sobote usporiadali tento rok už jubilejný X. Memoriál Martinka Sucháča v malom futbale chlapcov stredných škôl. Podujatie prebehlo 2. júna
v športovom areáli na umelej tráve vedľa gymnázia. Slávnostného otvorenia sa zúčastnili zakladatelia nadácie manželia Sucháčovci, predseda
Banskobystrického samosprávneho kraja Marian Kotleba, primátor mesta Jozef Šimko či zástupcovia tunajších stredných škôl a samosprávy.
Na desiatom ročníku turnaja sa zúčastnilo spolu šesť stredoškolských
družstiev. Okrem domácich hráčov bojovali o trofej hráči z Gymnázia
M. Hrebendu v Hnúšti, A. H. Škultétyho z Veľkého Krtíša, B. S. Timravy z Lučenca, z Gymnázia z Fiľakova a EKF Gyakorló Iskola z Egru.
Šesť družstiev bolo rozdelených do trojčlenných skupín, hralo sa dva krát
pätnásť minút. Víťaznú trofej si tentokrát odniesli futbalisti z Maďarska,
ktorí vo finále porazili družstvo z Hnúšte. Na treťom mieste skončili domáci futbalisti.
red

Jozef Nociar, predseda klubu

