Na margo
uplynulých dní
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Uctili si obete
rómskeho holokaustu

Obetiam rómskeho holokaustu bola veno-

vaná pietna spomienka, ktorá sa uskutočnila
2. augusta pri pamätníku židovského holokaustu na Cukrovarskej ulici v Rimavskej
Sobote. Spomienku na rómsky holokaust,
nazývaný Porraimos, zorganizovalo občianske združenie EU–ROM a OZ PURT v spolupráci s rimavskosobotskou Židovskou náboženskou obcou. Na pietnej spomienke sa
zúčastnilo niekoľko desiatok ľudí vrátane
zástupcov miestnej a obecnej samosprávy,
ktorí si rómske obete uctili kladením vencov. Organizátor a rómsky aktivista Vojtech
Kökény vo svojom prejave informoval o
udalostiach, ktoré viedli k rómskemu holokaustu. Uviedol tiež, že sa tu zišli aj preto,
aby pripomenuli širokej verejnosti Gemera
i Slovenska, že Rómovia sú plnohodnotní
občania tohto štátu. Na pietnej spomienke
sa zúčastnil aj splnomocnenec vlády pre
rómsku komunitu Ábel Ravasz. Ten vo
svojom príhovore varoval pred fašizmom.
„Keď si myslíme, že fašizmus príde tak, že
niekto najskôr povie, že treba vyvraždiť Rómov, tak sa mýlime. Fašizmus príde krok po
kroku,“ uviedol Ravasz. Dodal, že fašistický režim, ktorý sme tu v minulosti mali, je
hanbou nielen starých otcov a otcov, ale aj

ich detí a možno aj našich detí.
Podľa primátora Rimavskej Soboty Jozefa Šimka, nemôžeme už viac dopustiť vyvražďovanie Židov a Rómov a aby sa vrátil
režim, ktorý tu bol v rokoch 1939-1945.
„Som, rád, že sme sa tu stretli v tak hojnom počte, aby sme odsúdili tento neprajný režim a povedali, že nikdy viac fašizmus
na území Slovenskej republiky,“ povedal
J. Šimko.
Predseda Židovskej náboženskej obce
v Rimavskej Sobote Dušan Rybár pripomenul, že pomník, pri ktorom sa uskutočnila
pietna spomienka reprezentuje v malom
nielen obete šesť miliónového židovského
holokaustu, ale aj takmer 400 tisíc obetí
rómskeho holokaustu. „Je doba, že občania Slovenska či Európskej únie, ale hlavne
mladá generácia, nesmie zabúdať na dejiny druhej svetovej vojny a čo priniesla pre
milióny obyvateľov tejto planéty. Preto je
opodstatnené, že my, čo sme tu, sa svojou
prítomnosťou hlásime k odkazu humanizmu a mieru,“ povedal Rybár a zdôraznil, že
je to náš záväzok, aby sme mladých dennodenne presviedčali o chorých myšlienkach
extrémizmu a rasizmu.

Bude Westernový deň

amb, foto: Géza Mede

V sobotu, 12. augusta, vypukne v rekreačnej oblasti Kurinec ozajstná zlatá
horúčka! O 10.00 hod. tam totiž štartuje obľúbený Westernový deň. Pre deti
i dospelých budú pripravené rôzne súťaže, hry, atrakcie, hudba, tanec – a to všetko
v jedinečnej country nálade. Chýbať však nebudú ani tradičné atrakcie – ryžovanie
zlata, lasovanie, streľba, maľovanie na tvár, či ukážky country tancov a westernové scénky v podaní Túlavých vlkov. O hudobný program sa postarajú rimavskosobotské country kapely Elektrum a Bluetrend. Vstup je voľný!

sa ešte akú nevôľu
u istého okresného predstaviteľa
Most - Híd vyvolal náš článok,
zaoberajúci sa s jeho opakovanou
neúčasťou - ako predĺženej ruky
vlády - na zasadnutí rimavskosobotského mestského zastupiteľstva? Poslanci sa ho chceli opýtať, ako sa plní uznesenie Vlády
SR, zamerané na odstraňovanie regionálnych rozdielov. Jedným – ak nie najdôležitejším - bodom tohto
uznesenia bola aj výstavba rýchlostnej cesty R-2.
Nič viac a nič menej. Ale odpoveď nedostali. Miesto
toho nás obvinili z politikárčenia...
Čo však Boh nedá, keď prednedávnom vyšlo najavo, že sa možno rýchlostná cesta v našom regióne
ani stavať nebude, začali sa protestné akcie a na
blokovaní hlavnej cesty pri Čiernej lúke sa zúčastnili aj tí, ktorí sa cítili našim článkom dotknutí.
Po tomto šokujúcom zistení som si najprv myslel,
že ide o omyl, veď snáď nebudú protestovať voči
vlastnej vláde, ktorá ich do funkcií posadila a už vonkoncom nie proti ministrovi dopravy, ktorý pochádza
z ich liahne. No nebol to omyl, oni medzi tými pár
desiatkami protestujúcimi boli, dávajúc najavo, že
im nie je vzdialená Bugárova predvolebná filozofia:
„pred voľbami so Smerom nie, ale po voľbách spolu
s SNS do vlády áno“. Preložené do súčasnosti: „
blížia sa župné voľby a nech občan vidí, že aj my
chceme tú diaľnicu, o ktorú naša vláda aj tak nemá
záujem.“
Apropo, diaľnica. Mnohým ľuďom nášho regiónu
úplne vyrazila dych správa Inštitútu finančnej politiky, ktorá konštatovala, že ak by sa postavila diaľnica
medzi Zvolenom a Rožňavou, príliš by to neovplyvnilo zníženie nezamestnanosti v tých najchudobnejších regiónoch a finančný prínos by bol len nepatrný.
No krása. Životy tu žijúcich ľudí, ich bezpečnosť,
životné prostredie alebo samotná úmrtnosť na preťažených cestách, v Bratislave nikoho nezaujíma.
A že k tejto teórii sa pridal aj Michal Páleník z Inštitútu zamestnanosti, ktorého predkovia pochádzajú z
Oždian, ma priam šokovalo. Zrejme zabudol na takú
maličkosť, že keď sa Páleníkovci pred viac ako 50.
rokmi sťahovali z Oždian do Bratislavy, boli v obci
dve - tri osobné autá a dnes má auto skoro každá domácnosť...
Situácia okolo výstavby rýchlostnej cesty v našom
regióne je veľmi nedobrá. No ale potom akú váhu má
mnohými tak vychvaľované uznesenie vlády , ktoré
hovorí o vytváraní pracovných miest i o výstavbe R-2.
Snáď by stálo za to, aby poslanci mestského zastupiteľstva položili túto otázku priamo ministrovi dopravy alebo samotnému predsedovi vlády. Úlohu od
poslancov na spracovanie pozvánky rád prijmem...

www.rimavskasobota.sk
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Začína sa rekonštrukcia
budov mestského úradu

Od augusta prebiehajú na budovách Mestského úradu v Rim.
Sobote rekonštrukčné práce.
Samospráve ešte v decembri
minulého roka schválila v rámci
výzvy pre projekt Zníženie energetickej náročnosti budov MsÚ Rimavská Sobota nenávratný finančný príspevok Slovenská inovačná a
energetická agentúra. Cieľom tohto
projektu je zníženie energetickej
záťaže všetkých troch budov mestského úradu, na ktorých sa zateplia
fasády i strecha a vymenia sa okná
a dvere. Z hľadiska tepelnotechnického sa dodatočným zateplením
dosiahne oproti súčasnému stavu
výrazná úspora energie. Zrekonštruuje sa tiež vykurovací systém,
čím sa zníži celková spotreba tepla

Rozšíril sa kamerový systém

V rámci vládneho programu prevencie pred kriminalitou získala Rimavská Sobota financie na rozšírenie kamerového systému. Cieľom projektu je zvýšiť bezpečnosť mesta. Z dotácie vo výške 9000 eur a vlastných
zdrojov mesta vo výške 2502 eur sa rozšíril kamerový systém o tri kamery.
Jedna otočná kamera pribudla na stĺpe verejného osvetlenia na križovatke ulíc Dobšinského, Jánošíkovej a Tomašovskej s pohľadom na priestory
a vchod do ZŠ P. Dobšinského, Dobšinského ulicu, nábrežie Rimavy, časť
Tomašovskej ul. a časť Jánošíkovej ul. Ďalšia kamera bola umiestnená na
stĺpe verejného osvetlenia na Ul. J. Bodona na sídlisku Západ. Pohľadom
zachytáva Ul. J. Bodona, priestory parkoviska pred nákupným centrom
a priestory areálu ZŠ. Š. M. Daxnera. Tretia kamera pribudla na stĺpe verejného osvetlenia na Družstevnej ul., kde zachytáva celú uvedenú ulicu,
priestory a vchod základnej školy a časť Tompovej ulice.
amb

na vykurovanie. Oprava budov potrvá 12 mesiacov.
Zmluva o poskytnutí nenávratného finančného príspevku bola
podpísaná 29. marca. Následne
prebiehal proces administrácie a
kontroly verejného obstarávania
a uzavretej zmluvy s dodávateľom, ktorý bol ukončený 20. júla.
V rámci verejného obstarávania vybralo mesto ako dodávateľa stavby
firmu COMBIN, s.r.o. z Banskej
Štiavnice, zmluva s ňou bola podpísaná 23. júna. Celkový rozpočet
na rekonštrukciu budov predstavuje 580 746,56 eur, pričom celková
výška nenávratného príspevku je
551 709,23 eur. Mesto kofinancuje
projekt z vlastných zdrojov 5% vo
výške 29 037,33 eur.
amb

Budova súdu
prejde do majetku mesta
Na júnovom zastupiteľstve
schválili rimavskosobotskí poslanci okrem iného v rámci majetkovoprávnych otázok bezplatný prevod
budovy Okresného súdu na Daxnerovej ul. do majetku mesta. Ako je
známe, Okresný súd sa presťahoval do zrekonštruovanej sedrie na
námestí Mihálya Tompu a budova
na Daxnerovej ul. sa preň stala
nadbytočná. Štát ponúkol tieto nehnuteľnosti v prvom rade štátnym
rozpočtovým a príspevkovým organizáciám, ktoré však o majetok
neprejavili záujem. Následne prebehlo niekoľko kôl elektronickej
aukcie. Keďže boli neúspešné, v
zmysle zákona o správe majetku
bol štát povinný ponúknuť majetok
obci, na ktorej území sa majetok
nachádza. Poslanci tiež schválili
predloženie žiadosti o nefinančný
príspevok na realizácie projektu s
názvom Miestna občianska poriadková služba v Rimavskej Sobote.
Mesto predložilo v rámci výzvy
projekt na poskytnutie služieb
miestnej občianskej poriadkovej
služby s cieľom zabezpečiť verejný poriadok a bezpečnosť a zvýšiť
finančnú gramotnosť, zamestnateľnosť a zamestnanosť marginalizovaných komunít, predovšetkým
Rómov, pre 8 členov MOPS na
36 mesiacov. Predpokladané náklady na realizáciu sú 201 610,80

eur, z čoho pripadá 161 288,64
eur na mzdy (560,03 eur mesačne na jedného člena) a 40 322,16
eur na paušálne výdavky. Spolufinancovanie mesta vo výške 5%
predstavuje 10 080,54 eur, bude
zabezpečené z rozpočtu mesta a
zapracované do rozpočtu nasledovné tri roky po schválení NFP.
V rámci programu zastupiteľstva bol vzatý na vedomie plán
kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra za druhý polrok i harmonogram prípravy rozpočtu mesta na
roky 2018, 2019, 2020, ktorý predložil poverený vedúci ekonomického odboru MsÚ Miroslav Bielak
V rámci personálno – organizačných otázok poslanci odvolali
z Redakčnej rady Gemerské zvesti-Gömöri Hírlap Milanu Jutkovú, ktorá sa vzdala členstva. Za
člena nikoho nezvolili aj napriek
tomu, že primátor mesta J. Šimko
ponúkol Klubu racionálnych rozhodnutí delegovať do tohto orgánu
vlastného zástupcu. Mestské zastupiteľstvo zvolalo na september
zhromaždenie obyvateľov mestskej časti Vyšná Pokradz. Dôvodom bolo, že členstva vo výbore sa
vzdali predsedníčka výboru Svetlana Bornayová, jeho tajomníčka
Alica Pavlíková a členovia Iveta
Kiššimonová a Ivan Očovay.
amb

Prebieha oprava
strechy zimného štadióna

V júli sa začalo s opravou strechy na rimavskosobotskom zimnom štadióne. Oprava strechy
pozostáva z výmeny strešnej krytiny v rozsahu
3861,40 m2, opravy drevenej konštrukcie, výmeny 20
kusov hlavného panela a 11 kusov vtokového panela
vrátane kompletných montážnych prác v zmysle výkazu výmer a rozpočtu stavby. Dodávateľom práce
je spoločnosť EXPRESSTAV, s.r.o., Rimavská Sobota, s ktorou bola podpísaná zmluva o dielo 21.júna.
Hodnota zákazky je 170 312,68 eur.
Práce prebiehajú, oprava strechy je takmer dokončená, termín na celkové
dokončenie stavby je 31. augusta.
amb

Mesto bude mať útulok pre psov

Poslanci mestského zastupiteľstva v Rim. Sobote schválili na
zasadnutí mestského parlamentu 27.
júna zriadenie útulku pre psov. Ešte
v roku 2015 prijalo tunajšie zastupiteľstvo uznesenie na vypísanie obchodnej verejnej súťaže na prevádzkovanie a zriadenie
psieho útulku. Vlani
a tento rok prebehli
dve kolá súťaže.
V tomto roku sa
do súťaže prihlásil
jeden záujemca OZ Šťastné labky
z Fiľakova. Napriek
tomu, že občianske združenie splnilo
podmienky súťaže len čiastočne, boli
jej výsledky predložené do mestského zastupiteľstva v rámci majetkovoprávnych otázok
Poslanci nakoniec obchodno
– verejnú súťaž zrušili a zároveň
schválili uznesenie, podľa ktorého
poskytne mesto OZ Šťastné labky
z Fiľakova bezplatne pozemok vo
Včelinci- v katastrálnom území Tomašová o výmere 4878 m² za účelom
zriadenia a prevádzkovania psieho
útulku. Samospráva sa zaviazala
vybudovať na vlastné náklady inžinierske siete – vodu, kanalizáciu,
čističku odpadových vôd a elektrinu.
Zriadi sa komisia zložená z poslancov Júliusa Sojku, Tomáša Slivu a
Evy Bornayovej, ktorí budú konzultovať priebeh výstavby útulku a
neskôr budú sledovať jeho činnosť.

V prípade ukončenia svojej činnosti
bude občianske združenie povinné
odovzdať zariadenie bezodplatne
do vlastníctva mesta. To si vyhradilo právo odovzdávať do útulku
všetkých psov odchytených na jeho
území mestskou políciou. Samospráva poskytne na
výstavbu útulku od
vydania stavebného povolenia sumu
8 tis. eur ročne po
dobu troch rokov
a po skolaudovaní
stavby dá na jeho
prevádzku
každý
rok dotáciu vo výške 16 tis. eur. Na
plat zamestnanca, ktorého si vyberie
občianske združenie, poskytne mesto
7200 eur ročne. Podľa slov predsedníčky OZ Šťastné labky Bey Jagošovej, ktorá vystúpila pred poslancami,
do útulku bude môcť byť umiestnených okolo 50-60 psov. Za tento
návrh nakoniec hlasovalo 15 poslancov, dvaja sa zdržali a proti nebol ani
jeden. Schválenie návrhu si v pléne
dokonca od poslancov vyslúžilo potlesk.
Samospráva už niekoľko rokov
bojuje s problémom túlavých psov a
táto téma sa v minulosti neraz dostala
na rokovanie mestského zastupiteľstva. Potulujúce sa psy v súčasnosti
odchytávajú príslušníci mestskej
polície. Umiestňujú ich do kotercov
a neskôr ich odvážajú do útulkov
v Lučenci alebo Fiľakove.
amb, foto: Gecse

Gemerské zvesti

25 rokov Zvrchovanosti
Slovenskej republiky

K

25. výročiu vyhlásenia Deklarácie SNR o Zvrchovanosti Slovenskej
republiky, usporiadal 18. júla Miestny odbor a Dom Matice slovenskej v
Rimavskej Sobote v priestoroch dvora Domu MS stretnutie matičiarov.
Stretnutie a posedenie, na ktoré prišlo
viac ako 70 ľudí, sa začalo hymnou.
Prítomných a hostí - primátora mesta
Jozefa Šimka, Ivana Mrvu, riaditeľa
Historického ústavu MS v Martine a
predsedu OZ Naša Sobota R. Zagyiho privítala riaditeľka Domu MS Ingrid Šulková. Predsedníčka MO MS
E. Nebusová pripomenula prítomným,
že 17. júl 1992 bol veľkým krokom
aj k vyhláseniu Ústavy SR a vyhláseniu vzniku Slovenskej republiky 1. 1.
1993. Na stretnutí privítala aj sponzorov i podporovateľov matičných akcií
a poďakovala im za podporu. I. Mrva
predniesol prítomným pútavú prednášku k 200. výročiu narodenia Jozefa

Miloslava Hurbana, ktorému je venovaný rôznymi aktivitami celý rok 2017.
Prednášajúci urobil prierez životom J.
M. Hurbana, jeho tvorbou a spomenul
aj jeho súčasníkov, bojovníkov za práva
slovenského národa.
O občerstvenie sa postarali členovia
výboru, podával sa guláš i zákusky od
matičiarok. Pri horiacej vatre sme spievali matičnú hymnu „Kto za pravdu
horí“. Zazneli aj ľudové piesne a spev
detí za doprovodu harmonikárov pána
Zvaru a Kmeťa. Posedenie pokračovalo
družnou besedou v príjemnom prostredí a za pekného počasia. Že bolo o čom
diskutovať hovorí aj večerný čas, kedy
sa prítomní rozchádzali so sľubom, že
takéto stretnutia sú podnetné aj potrebné na utužovanie matičného kolektívu a
myšlienok slovanstva.
Mgr. Elena Nebusová,
predsedníčka MO MS Rim. Sobota

Uzavreli dvojprúdovku
Od 1.augusta bola úplne

uzatvorená dvojprúdovka na ul. Malohontskej
- od kruhovej križovatky
pri Lidli po okružnú križovatku pri Kauflande,
ul. Jánošíkova – pri pošte
a odbočka na Sídl. Rimava - z dôvodu budovania
okružnej križovatky na
Malohontskej ulici. Uzávierka tohto úseku potrvá
asi 90 dní.
Doprava bude odklonená zo Sobôtky cez štátnu
cestu I/50 pre nákladnú dopravu a pre ostatnú dopravu od okružnej križovatky pri
Lidli. V trase obchádzky bude na uliciach Cukrovarskej, K. Mikszátha a I. Hatvaniho zakázané státie vozidiel po krajoch komunikácie.
amb
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Zriadia športovú akadémiu
i moderné vedecké
laboratórium
Od septembra tohto roka otvoria na ZŠ Pavla Dobšinského Športovú akadémiu Mateja Tótha. Tento zaujímavý projekt je dielom olympijského víťaza
a majstra sveta v chôdzi Matej Tótha a zapojilo sa doň celkovo
79 škôl z celého Slovenska. Z nich 24 najlepších získalo na
rok štatút Športová akadémia Mateja Tótha. Z nášho okresu
vznikne takáto športová akadémia na ZŠ P. Dobšinského v pripravovanom školskom roku 2017/2018, „Čo je dôležité, Matej
Tóth nezastrešuje projekt len svojím menom, ale zapojí sa do
neho aj osobne spolu s celým organizačným tímom - trénerom,
masérom či fyzioterapeutom. S Matejom Tóthom sme sa už
aj viackrát stretli pri prezentáciách projektu a jeho príprave,“
uviedol riaditeľ školy Peter Nôta a dodal, že športová akadémia bude zameraná na atletickú prípravu detí z materských
škôl a žiakov prvého stupňa ZŠ zo všetkých škôl v širokom regióne okresu Rimavská Sobota. „Z môjho pohľadu je to výborné z toho dôvodu, že v našom meste neexistuje atletický klub
a atletika je popri gymnastike jedným zo základných športov,
ktorý rozvíja pohybovú stránku detí a dáva výborný základ pre
všetky ostatné športy ,“ uviedol riaditeľ.
Aj keď akadémia nesie meno Mateja Tótha, ktorý sa venuje chôdzi, projekt sa zameriava na propagáciu športu a atletiky ako takej. Športová príprava bude prebiehať v rámci
krúžkovej činnosti v popoludňajších a podvečerných hodinách a žiakom budú k dispozícii všetky potrebné tréningové
pomôcky. Tie sú špeciálne navrhnuté práve pre tento projekt.
Tréningový program akadémie sa bude opierať o inovatívne
metódy, v ktorých tvorcovia programu skĺbili najnovšie poznatky zo športového tréningu detí s poznatkami z fyzioterapeutie, vývojovej kineziológie a detskej psychológie. Podľa slov
P. Nôtu, športový krúžok bude spoplatnený, no škola sa zapojila do grantu O2 pod názvom „Nechoď poza školu, radšej za ňu
behaj“, prostredníctvom ktorého sa víťazným školám preplatí
fungovanie krúžku na jeden rok pre 20 detí v rozsahu dve hodiny týždenne. Atraktivitou pre najmenších športovcov bude
osobná účasť Mateja Tótha na vybranej hodine.
Škola si úspešne počínala aj v projekte pod názvom IT
Akadémia – vzdelávanie pre 21. storočie, ktorý zastrešuje
Centrum vedecko –technických informácii Slovenskej republiky. Národný projekt v celkovej hodnote vyše 21 mil. eur potrvá do roku 2020 a sú doň zapojené viaceré základné, stredné a
vysoké školy a univerzity. V rámci projektu bude na škole zriadený IT ScienceLab. „Bude to vlastne moderné laboratórium
vybavené tabletmi, 3D tlačiarňou, programovacími robotickými stavebnicami, digitálnymi mikroskopmi či rôznymi meracími senzormi,“ objasnil P. Nôta a dodal, že celý projekt je
zameraný na rozvoj prírodovedných a technických predmetov
s využitím IT technológií a škola bude teda akýmsi IT centrom pre celý náš región. Učitelia informatiky, matematiky,
prírodných (chémia, biológia, fyzika, geografie) a technických
vied absolvujú v rámci projektu rôzne vzdelávania na rozvoj
digitálnej a vedeckej gramotnosti, na ktorých sa oboznámia s
metodikou a využívaním moderných technológií v rámci výchovno-vzdelávacieho procesu ako aj vzdelávania zamerané
na moderné metódy vyučovania informatiky a rozvoj informatického myslenia žiakov.
Dôležité je, že do tohto projektu sú zapojené aj IT firmy,
čím sa aj takýmto spôsobom dosiahne prepojenie vzdelávacieho systému s IT priemyslom. Ako je známe, ten už dlhodobo
bojuje s nedostatkom kvalifikovaných pracovníkov.
ZŠ P. Dobšinského otvorí v novom školskom roku svoje
brány pre takmer 470 žiakov, ktorí sa budú učiť v 23 triedach.
Vyučovanie je zamerané na cudzie jazyky, prírodovedné predmety, informatiku a športovú prípravu.
amb
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Mesto spustilo virtuálneho sprievodcu

Mesto Rimavská Sobota - Turis-

tické informačné centrum mesta
oznamuje širokej verejnosti, že pre
turistov a návštevníkov mesta pripravilo nový produkt cestovného
ruchu - “Turistický sprievodca Rimavská Sobota”.
Ide o mobilnú aplikáciu – interaktívneho turistického sprievodcu s
QR kódmi, hlasovým sprievodom
v troch jazykových mutáciách, mapami a GPS.
Mobilnú aplikáciu s hlasovým
sprievodom “Turistický sprievodca Rimavská Sobota” je možné si
nainštalovať do mobilných zariadení z obchodu Play pre Android
a AppStore pre iPhone/iPod/iPad
: Rimavska Sobota. Je dostupná
v troch jazykových mutáciách
(slovenská, maďarská, anglická),
takže si ju už do svojho mobilného zariadenia môže pridať každý
záujemca i zahraničný turista. Ide
o portálové riešenie s možnosťou
neobmedzenej aktualizácie vlastných bodov záujmu. V aplikácii
nájdete informácie a fotografickú dokumentáciu o pamiatkach a
historických budovách, o histórii

mesta, o pamätníkoch v meste Rimavská Sobota, o osobnostiach
slovenského i maďarského kultúrneho života v minulosti žijúcich a
pôsobiacich v našom meste. Vďaka
GPS vás aplikácia naviguje priamo
k jednotlivým pamiatkam napr. do
Gemersko-malohontského múzea
na Námestí M. Tompu či k soche
známeho rozprávkara Pavla Dobšinského na Námestí Š.M. Daxnera.
Aplikácia tiež obsahuje na mapách
zvýraznené prechádzkové trasy pre
peších návštevníkov i mapy okolitých cyklotrás. Nájdete v nej informácie zamerané na šport, oddych a
turistiku. Zavedie vás do rekreačnej
oblasti Kurinec - Zelená voda, resp.
vás oboznámi o trasách vyhliadkového autovláčika a nájdete v nej
aj cenník služieb v RO Kurinec
– Zelená voda. Aplikácia ponúka
možnosť vyhľadať si aj informácie
o kultúrnych, športových a spoločenských inštitúciách pôsobiacich
v našom meste, telefónne a e-mailové kontakty, otváracie hodiny
i GPS súradnice týchto inštitúcií.
Sú v nej dôležité telefónne čísla
(napr. tiesňové volanie, polícia,
mestská polícia), na ktoré sa do-

voláte priamo bez
hľadania a zisťovania. Zaujímavosťou je čítačka
QR kódov, ktorá
Vás po načítaní
kódu mobilným
zariadením prenesie priamo do
histórie napr. bývalého detského
útulku, protestantského gymnázia či
radnice mesta.
Veríme, že sa vám
mobilná aplikácia
bude páčiť a budete ju často a so
spokojnosťou využívať.
Bližšie informácie nájdete v Turisticko informačnom centre na Hlavnom námestí v Rim. Sobote, na tel.
č: 047/5623645, mobile 0911 568
538, e-maile: tic@rimavskasobota.
sk alebo na webovej stránke www.
rimavskasobota.sk
Aplikáciu si môžete stiahnuť
na nasledujúcich odkazoch:
https://itunes.apple.com/
us/app/rimavská-sobota/
id1250171672?mt=8

a https://play.google.com/store/
apps/details?id=com.effortix.
app152
alebo použitím čítačky qr kódov:

Bc. Janka Mišuráková
Turistické informačné centrum

Zoznam QR kódov pamiatok, ktoré je možné naskenovať čítačkou qr kódov v aplikácii “Rimavská Sobota”, a tak sa dostať ihneď na pamiatku,
o ktorú máte záujem:
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V zajatí sovietskych lágrov

Program GMOS
na august

Do osudov ľudí, ktorí na vlast-

nej koži zakúsili kruté podmienky v sovietskych lágroch
majú možnosť nahliadnuť
návštevníci Gemersko – malohontské múzeum v Rim. Sobote prostredníctvom výstavy
pod názvom „Malenkij robot“
(1945 - 1949) V zajatí sovietskych lágrov. Výstava, ktorú sprístupnili pre verejnosť
29. júna, vznikla v spolupráci
s
Vladimírom
Lehotaim
z Uzovskej Panice, ktorý desaťročia zhromažďoval informácie
o lágroch od bývalých väzňov.
O tému mal od detstva veľký
záujem, pretože aj jeho príbuzní
boli odvlečení. “Vladimír Lehotai bol v roku 2011 osobne
na Ukrajine, kde navštívil miesta bývalých lágrov a bývalých
uhoľných baní,“ priblížila Anita Tóthová, kurátorka výstavy a
historička Gemersko-malohontského múzea. Výstava informuje o období rokov 1945-1949,
kedy boli z okolia Rim. Soboty, predovšetkým z Uzovskej
Panice, Veľkého Blhu a iných
obcí odvlečení ľudia na nútené
práce na tzv. „malenkij robot,
teda na malú robotu. Boli to
predovšetkým
práceschopní
muži vo veku 17-45 rokov a
ženy vo veku 18-30 rokov. Vekový rozsah sa však nedodržiaval a do transportov sa dostali

Tunajšia

16 – 17-ročné deti, starci, ale aj
tehotné ženy. Bolo im povedané, že pôjdu do Miskolca na dva
týždne odpratávať ruiny a onedlho sa vrátia domov. Z niekoľkých dní sa však zvyčajne stali
až niekoľkoročné ťažké práce
v zajatí, z ktorých sa mnohí už
nikdy nevrátili. Tí, čo mali to
šťastie a neľudské podmienky
v lágroch prežili, po návrate domov o pomeroch v zajateckých
táboroch nemohli hovoriť. Na
ich osudy sa malo zabudnúť.
Podľa slov A. Tóthovej, niektorí ľudia pobudli v lágroch
jeden, iní dva či tri roky, no poniektorým sa podarilo aj utiecť
a vrátiť sa domov. „Pracovali
tam predovšetkým v uhoľných
baniach, ale aj na poliach či napríklad v táborovej kuchyni,“

spresnila a dodala, že odvlečení
žili v lágroch vo veľmi zlých
podmienkach. Výstava prostredníctvom panelov s textami
a fotografiami sprostredkúva
celkový obraz tohto krutého obdobia - od transportov odvlečených na nútené práce, ich život
a prácu v lágroch a návrat domov až po stopy, aké zanechala
táto udalosť v súčasnosti. Počas
otvorenia výstavy bol prítomným premietnutý aj dokumentárny videofilm Évy Szekeres
a Ladislava Lichtmanneggera
pod názvom Ártatlan bűnösök.
Gömöriek a szovjet lágerekben
/ Nevinní vinníci. Gemerčania
v sovietskych lágroch.
Výstava potrvá do 31.augusta.
amb

Deti sa stávali umelcami

mestská galéria pripravila pre deti podujatie pod
názvom Kreatívne leto. Počas
troch júlových a augustových
dní si tu mohli najmenší vyskúšať rôzne maliarske techniky. Lektorka Petra
Filipiaková pripravila
na každé stretnutie
iný tematický celok.
V prvý deň sa deti
zoznamovali s dobou
optickou, kde spoločne odhaľovali záhady
optického
umenia,
hologramov a klamlivých obrazcov. Podľa
slov lektorky Petry Filipiakovej, inšpirovali
sa výstavou Socha
BB, ktorá sa aktuálne nachádza
v Mestskej galérii. „Konkrétne
sme riešili tému ruky a vyskúšali sme si techniku, ktorú použila
autorka inštalácie,“ priblížila
P. Filipiaková. Niektorým deťom to išlo viacej, iným menej.
„Zistili sme, že je to ťažké, no
zároveň sme sa aj takto naučili

obdivovať takýchto umelcov,“
povedala s úsmevom lektorka. Počas dňa si deti vyskúšali
rôzne optické umenie, optickú
ilúziu a vytvorili si obraz, ktorý sa javí z každej strany inak.

Na druhý deň nazreli deti do
doby svetelnej. Zisťovali, na čo
slúžia rôzne neóny diódy a svetielka a ako sa používajú v umení. Vytvárali modernú mozaiku
a pokúšali sa zachytiť farebné
spektrum. Tretí deň sa niesol
v dobe plastovej. Malí umelci
si vytvorili malú botanickú zá-

hradu inšpirovanú Veronikou
Richterovou. Domov si odniesli
aj originálne šperky a šilty s
vlastným motívom.
Tvorivé dielne sú určené pre
deti od 6 do 14 rokov, no ak
sú deti samostatné,
vezmú aj mladšie.
Deti si podujatie
pochvaľovali. Štvrtáčke
Karolínke,
ktorá je na tvorivých dielňach po
druhýkrát, sa dopoludnie veľmi páčilo.
Vytvorila si ruky a
namaľovala obraz,
ktorý bol za každej
strany iný. Podujatie pokračovalo
aj začiatkom augusta a na deti
čakal opäť zaujímavý a pestrý
program.
Tvorivé dielne Mestskej galérie
Rimavská Sobota v roku 2017
z verejných zdrojov podporil
Fond na podporu umenia.
amb, foto: Gecse

6.-13. august LETAVY - letný tábor umenia,
Kokava – Línia, denne
11.-13. august – Stretneme sa pod Turničkou 11. Ráz... - XI. ročník kultúrno-spoločenského podujatia; Babinec, denne
13.-19. august – Muzičky spolupráca pri tvorivých dielňach detských
ľudových hudieb s NOC a RODON Klenovec; Teplý Vrch
13.-19. august – Malí tanečníci - spolupráca
pri tvorivých dielňach
tanečníkov folklórnych súborov s NOC a
RODON Klenovec; Teplý Vrch
19.8. – Kultúrne slávnosti Gemerských
Maďarov - XXIV. ročník kultúrneho festivalu; kultúrny dom Hostice o 16:30 hod.
19.8. – Muzičky a Malí tanečníci - prezentácia výsledkov hudobných a tanečných
dielní Muzičky a Malí tanečníci; Kultúrny
dom Teplý Vrch o 14:00 hod.
Júl – august – Roztratené zrnká – terénny
výskum zvykoslovia a nárečí – Papča, Drienčany, Teplý Vrch, Budikovany

Program HOTART

na august – september
Aj tento rok pripravilo Mestské kultúrne stredisko v Rim. Sobote letné kultúrne podujatie
HOTART. Na návštevníkov aj počas augusta
a septembra čaká bohatý program.
6. do 13. august - LETAVY 32. ročník tvorivého tábora umelcov- Kokava - Línia, samostatný projekt viacerých
kooperantov
18. august o 20:00 hod. - Milo Kráľ Band,
Átrium Čierny orol
18.,21.,25. augusta - ŽIT- ženský inštitút
tvorivosti ani v auguste nelení, Dom kultúry
3. septembra - Kobold - koncertný
program pre deti v maďarskom jazyku
5. septembra - Košický Klezmer band koncert vážnej hudby, Dom kultúry
6. septembra - DIVOSUD, Gogoľove poviedky- premiéra, Dom kultúry
12. septembra - Temné kecy- divadelný
STAND UP, Nádvorie čierny orol
21. septembra – Kvízmajster, Dom kultúry
22. septembra – Kvízmajster, Dom kultúry
23. septembra - Lidwood Taylor, jazzový
koncert - záver HOTART
v Átrium Čierny orol, resp. v Dome kultúry v
prípade nepriaznivého počasia

Výstavy v múzeu
Gemersko – malohontské múzeum v Rim.
Sobote pripravilo v mesiaci august dve nové
výstavy:
Od stredy 2. augusta je v priestoroch
múzea sprístupnená výstava „Neznáme farby
svetových osobností“. Výstava potrvá do 3.
septembra.
Vo štvrtok 10. augusta o 15.00 hod. sa uskutoční vernisáž výstavy „Policajné symboly
zo sveta“ zo zbierky Dr. Lászla Szilasa
z Ostrihomu.
amb
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Spoznajte diela
šiestich sochárov

V Mestskej galérii v Rim. Sobote

sa 7. júla uskutočnila vernisáž výstavy nazvanej Socha BB. Svoje
diela tu vystavujú sochári Juraj Sapara, Jozef Suchoža, Marek Galbavý, Peter Gáspár, Miroslav Brooš,
Eva Masaryková a Ivana Sláviková,
ktorí pôsobia na Akadémii umení v
Banskej Bystrici.

Názov výstavy je odkazom na výstavu spred roka, kedy sa v tunajšej
mestskej galérii uskutočnil projekt
pedagógov Akadémie výtvarných
umení v Banskej Bystrici s názvom
Maľba BB. Vtedy sa prierezom
tvorby publiku predstavili maliari, aktuálne majú diváci možnosť
vidieť výberovú výstavu siedmich
sochárov pôsobiacich na AVU v
Banskej Bystrici pod obdobným
názvom. Výstava ako celok je
akýmsi ART LABom – nazretím
do tvorivých dielní spektra umelcov, ktorí sú profesijne často spolu.
V priestoroch galérie sa predstavuje kompaktný, ale v žánrovej
mnohosti zároveň rôznorodý celok
tvorcov katedry sochárstva Fakulty
výtvarných umení banskobystrickej Akadémie umenia. Akokoľvek
majú všetci vystavujúci sochársky
základ, mnoho z nich v priebehu
tvorivého vývoja prijalo i iné vyjadrovacie možnosti.
Na výstave sa môžu návštevníci oboznámiť s dielom vedúceho
katedry a súčasného dekana fakulty doc. Juraja Saparu. Ten sa v
aktuálnej tvorbe drží sochárskeho
funadamentu, pracuje s rôznymi
materiálmi, od dreva po plexisklo,
tematicky ho zaujímajú významy
tvarových archetypov. Z tvorby
tohto autora môžu diváci vidieť na
výstave napríklad digitálnu tlač Posledné slnko či tri stély vytvorené z
akrylového skla a digitálnej tlače.
Ďalší vystavujúci, Jozef Suchoža,
reflektuje vo svojej tvorbe často
aktuálne spoločenské a kultúrne
dianie, ale vždy v tvare, ktorý nesie
značnú symbolickú platnosť a ob-

racia sa taktiež k obecne ľudským
dimenziám súčasného sveta. Jeho
tvorba sa zameriava na priestorové videoinštalácie, enviromenty s
dôrazom na umenie site-specific
a presahmi do umenia akcie. Na
výstave sa prezentuje okrem iného
interaktívnou videoinštaláciou pod
názvom Personal Moses. Marek

Galbavý sa podobne ako Suchoža
necháva osloviť mnohostrannou
prítomnosťou, kombinuje materiály i techniky, vytvára živé objekty,
často pracuje so svetlom. Z jeho
tvorby môžu návštevníci výstavy
vidieť napríklad sochou nazvanú
Cradle. Peter Gáspár je verný tradičným materiálom a technikám,
svoje figurálne práce realizuje taktiež vo verejnom priestore a architektúre. Miroslav Brooš naopak
využíva možnosti mäkkých materiálov, často v kombinácii s umením
akcie. Z Broošovej tvorby tu majú
návštevníci možnosť vidieť aj dielo
s názvom Medzi bielou a čiernou,
ktoré autor vytvoril z odpadového
textilu a digitálnej tlače či Spotrebné skladby vytvorené z dreva,
reklamných letákov a kartónu. Pôvodný sochársky záujem zmenila
Eva Masaryková v neokonceptuálne videnie tvorby. Vo svojej tvorbe
využíva možnosti nových médií a
ready made. Na výstave zastupuje
jej tvorbu napríklad socha nazvaná
Kultivácia améby vyrobená z jogamatky, papieru a polyetylénovej
podložky. Ivana Sláviková, súčasná
vedúca katedry, rozširuje možnosti
chápania sochárskeho umenia multimateriálovým a multižánrovým
smerom. Pracuje s vlastným telom,
s fotografiou i textom. V priestoroch galérie vystavuje zaujímavý
objekt pod názvom Favorit 136 L
1988, ktorý je vytvorený z karosérie automobilu pretkanej bavlnkou.
Kurátorom výstavy je Roman Popelár a spolukurátorom Miroslav
Zelinský. Výstava potrvá do 18.
augusta.
spracoval: amb, foto: Gecse

V múzeu vystavujú obraz
s lyrickou témou materstva

Predmetom mesiaca august je obraz od gemerského rodáka Júliusa Rud-

naya s lyrickou témou materstva. Zobrazuje dedinskú matku dojčiacu
svoje dieťa, v zemitej farebnosti na tmavom pozadí. Námet, vyvážená
kompozícia, kontrasty svetla a tieňa, ľahký a zároveň dôrazný rukopis
vytvárajú harmonický celok, vďaka čomu sa toto dielo radí medzi najkrajšie v zbierke výtvarného umenia Gemersko-malohontského múzea.
Obraz bude vystavený od 1. do 31. augusta.
Obraz Materstvo sa do múzea
dostal v roku 1911, kedy nákupná komisia Štátnej uhorskej
výtvarnej spoločnosti (Országos
Magyar Képzőművészeti Társulat) zakúpila 5 výtvarných diel
rôznych autorov a darovala ich
oblastným múzeám. Jednotlivé
diela prislúchali múzeám, ktoré
sa nachádzali v mieste rodiska toho ktorého autora, prípade
múzeu, ktoré sa k tomuto rodisku nachádzalo najbližšie. A tak,
keďže najbližšie k Plešivcu bolo
múzeum v Rimavskej Sobote,
Rudnayov obraz Materstvo sa dostal do zbierkového fondu dnešného
Gemersko-malohontského múzea.
Július Rudnay sa narodil 9. januára 1878 v Plešivci. Detstvo strávil v
gemerských obciach, kde sa aj neskôr rád vracal a čerpal podnety k tvorbe. Študoval v Budapešti, v Mníchove u Simona Hollósyho, s ktorým
navštevoval aj maliarsku kolóniu v Nagybányi, a rok strávil štúdiom v
Paríži. Po návrate domov sa v rokoch 1903 - 1905 usadil v gemerskej
obci Hucín, kde sa stretával aj s rimavskosobotským maliarom Eduardom Putrom (1883 - 1915), pre ktorého bol veľkým vzorom a učiteľom.
V lete 1905 si Rudnay v Rimavskej Sobote otvoril sezónnu súkromnú
maliarsku školu, v ktorej sa Putra stal jeho pomocníkom a súčasne aj
žiakom. Spoločne sa tiež podieľali na výmaľbe južnej klenby tzv. Margitinej kaplnky na cintoríne v Rimavskej Sobote, ktorú dal v roku 1904
postaviť rimavskosobotský právnik a statkár István Süteő-Munkácsi pre
svoju nebohú manželku.
Rudnay z Hucína odišiel v roku 1905 do obce Hódmezővásárhely.
Tu študoval život vidieckeho obyvateľstva, ktorým bol fascinovaný a
ktorý ho inšpiroval k snahe vytvoriť v maľbe akýsi uhorský národný štýl.
Neskôr sa presťahoval do Pešti. Obdobie prvej svetovej vojny (1914 1918) strávil v Lučenci ako náhradník, na front odvelený nebol. Od roku
1922 bol profesorom na Vysokej škole výtvarných umení v Budapešti.
V roku 1947 založil umeleckú kolóniu v Baji, kde žil do roku 1953. Zomrel
v Budapešti 4. januára 1957.
Mgr. Angelika Kolár, historička umenia GMM
Pozvánka na výstavu

21. augusta o 15.00 hod. sa v priestoroch Galérie Mestského úradu
uskutočnívernisáž fotovýstavy s názvom Prekrásna Cerová vrchovina.
Fotografie na nej predstavia: Balázs Bial, Roland Kovács, Alexandra
Mikó, László Rabec a Szabina Torma. Výstava potrvá do 28.septembra.

Úradníci z rozprávky
Demokracia. To zaklínadlo dnešných dní.
Moc zakrýva ním svoje zrkadlá.
Len súdnosť kričí, kde sa pravda vláči.
Pravda sa kamsi prepadla.
Jeden muž ju skryl do rozprávky,
do jednej malej múdrej detskej hlávky.
Tá pravda platí. Navždy bude platiť.
Ďakujeme vám každý deň,
ďakujeme, pán Andersen,
za „Cisárove nové šaty“!
Marta Brisudová Siváková

Gemerské zvesti

Udalosti pohľadom objektívu
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foto: Gecse

Milovníci rockovej hudby si prišli na svoje v piatok 29. júla
na tunajšom amfiteátri. Pred približne tisíckou ľudí koncertovala
legendárna maďarská kapela KARTHAGO, ktorá funguje v nezmenenej zostave už 38. rokov.
Rómeo a Júlia. Jeden
z najkrajších ľúbostných
príbehov na svete mali
možnosť vidieť Rimavskosoboťania 29. júna
v tunajšom Dome kultúry.
V rovnomennom predstavení sa ním predstavilo
Jókaiho divadlo z Komárna.

foto: Gecse
14. júla sa uskutočnila v galérii Ganevia v Dome kultúry v Rim. Sobote
vernisáž výstavy nazvanej Stretnutia. Svoje diela tu vystavujú traja autori Mgr. Svetlana Bornayová, Mgr. Renata Hornová, Mgr. Jozef Maté. Výstava
potrvá do 20. augusta a je predajná.

foto: Gecse

Mení sa trasa vláčika!

Technické služby mesta Rimavská Sobota oznamujú návštevníkom
rekreačnej oblasti Kurinec, že z dôvodu výstavby kruhovej križovatky na ulici Malohontskej sa od utorka 1.8.2017 mení trasa
výletného vláčika nasledovne:

foto: Gecse
Mestské kultúrne stredisko v Rim. Sobote pripravilo 21. júla pre deti Zábavné dopoludnie. Počas neho sa deti priamo pri bazénoch vyšantili pri
rôznych súťažiach či hrách a čakala ich aj sladká odmena.

Trasa č. 1
09.00 hod. - Hlavné námestie (RADNICA)
09.15 hod. – Hostinského ulica zastávka autobusu pri Hypernove
09.40 hod. odchod do mesta z autobusovej zastávky Kurinec
Trasa č. 2
10.00 hod. – Hlavné námestie ( OC ŠTÝL)
10.10 hod. – Zastávka autobusu č. 1 na Západe na ul . L. Svobodu
(oproti Rybárskej ul.)
10.15 hod. – Zastávka autobusu č. 3 na Západe na ul. L. Svobodu
(oproti ul. Novomeského)
10.25 hod. – Tomašovská ulica pri Zvonici
10.40 hod – odchod do mesta z autobusovej zastávky Kurinec
Trasa č. 3
11.00 hod. – Pri bývalom LUXE
11.05 hod. - Pri Železničnej stanici
11.15 hod. - Na Šrobárovej ul. pri lipovej aleji
11.25 hod. - Hostinského ulica zastávka autobusu pri Hypernove
11.40 hod odchod do mesta z autobusovej zastávky Kurinec
O 13.00 hod. sa opakuje Trasa č. 1
13.40 odchod do mesta z autobusovej zastávky Kurinec
O 14.00 hod. sa opakuje Trasa č. 2
14.40 odchod do mesta z autobusovej zastávky Kurinec
O 15.00 hod. sa opakuje Trasa č. 3
O 17.00, 18.00 a 19.00 hod. odchádza vláčik z autobusovej zastávky
Kurinec do mesta. Cez Hlavné námestie smerom na sídl. Západ na
ul. L. Svobodu.

Vo štvrtok 3. augusta sa na nádvorí Čierny orol v Rimavskej Sobote
smialo do popuku. Deti sa tu bavili na Príbehu rytiera, ktoré pre nich
zorganizovalo tunajšie mestské kultúrne stredisko.
foto: Gecse
Výborná správa dorazila zo Skalice, kde sa 29.
júna konal 27. ročník
celoštátnej speváckej
súťaže detí a mládeže
v interpretácii slovenskej ľudovej piesne
Slávik Slovenska 2017.
Barborka Luptáková,
žiačka Gymnázia I.
Kraska v Rim. Sobote
sa stala vo svojej kategórii Zlatou slávicou.
foto: Gymnázium
I. Kraska
spracoval amb

www.rimavskasobota.sk

8

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
•
10. - 13.
Atomic Blonde
august
115 min., MN, titulky, vstup: 4€
št. a pi. o 18:00, so. a ne. o 20:00 		
Akčný/Myster./Thriller
USA
10. - 11.
august
20:00

Anabelle 2:Stvorenie zla

12. - 13.
august
18:00

Emoji film		

109 min., MN, titulky, vstup: 4€
Horor/Thriller/Mysteriózny USA
97 min., MP, dabing, vstup: 4€
Animovaný/Komédia
USA

17. - 18.
august
18:00

Na doraz

17. - 20.
august
20:00

Zabijakov osobný strážca

19. - 20.
august
18:00

Srdcu nerozkážeš

94 min., MN, titulky, vstup: 4€
Thriller		
USA
118 min., MN, titulky, vstup: 4€
Akčný/Komédia
USA

119 min., MP od 12r., titulky, 4€
Komédia/Romantický
USA

• 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
• Predám šťeňatá sibírsky husky. Odčervené, zaočkované, cena 150€

tel.: 0908 200 320

Gemersko-malohontské múzeum, Námestie M.Tompu 5, Rimavská Sobota podľa
ustanovení § 288 Obchodného zákonníka (zákon č. 513/1991 Zb.) v znení neskorších
predpisov, podľa zákona č. 446/2001 Z. z. o majetku vyšších územných celkov v znení
zákona č. 258/2009 Z. z., v súlade so Zásadami hospodárenia s majetkom Banskobystrického samosprávneho kraja vyhlasuje obchodnú verejnú súťaž na prenechanie
nebytových priestorov do nájmu. Podrobnejšie informácie na www.gmmuzeum.sk.
GZ-45/17

			

GZ-39/17

• Predám

záhradu v intraviláne mesta. 6A. Cena dohodou.
tel.: 0907 830 313 				

GZ-40/17

• Predám dojnú kozu a 5 rodín včelstiev. Tel.: 0948 544 441

GZ-41/17

• Prenájmem 2-izbový byt v Rimavských Janovciach. 0904 990 506
GZ-42/17

ul. Malohontská – Dom služieb, ul. Daxnerova, Hlavné námestie č. 11
Výmera prenajatých priestorov:
1. Celková plocha: 33,77 m2 (hlavný podnikateľský priestor - miestnosť o výmere
25,08 m2, spoločné a sociálne priestory 8,69 rn2) - I. poschodie
v budove Domu služieb na Ul. Malohontskej v Rimavskej Sobote.
2. Celková plocha: 70,38 m2 (hlavný podnikateľský priestor - miestnosti
o výmere 20,89 m2, 8,69 m2, 8,74 m2, spoločné a sociálne priestory
o výmere 32,06 m2) - prízemie v budove na Ul. Daxnerovej s.č. 470
v Rimavskej Sobote.
3. Celková plocha: 107,22 m2 (hlavné podnikateľské priestory - miestnosti
o výmere 21,20 m2 a 77,91 m2, 8,74 m2, spoločné a sociálne priestory
o výmere 8,11 m2) - prízemie v budove na Ul. Daxnerovej s.č. 470
v Rimavskej Sobote.
4. Celková plocha: 41,56 m2 (hlavné podnikateľské priestory - miestnosti
o výmere 35,02 m2 a 4,55 m2, spoločné a sociálne priestory o výmere 1,99m2) - prízemie v budove na Hlavnom námestí č. 30/11 v Rimavskej Sobote.
Výška nájmu v zmysle VZN mesta Rimavská Sobota č.72/2004 na hlavný
priestor, 3,52 €/m2/rok na spoločné a sociálne priestory (ul. Malohontská, Daxnerova). Hlavné námestie: minimálna výška nájmu 80€/m2/rok.
Obchodná verejná súťaž začína dňom 09.08.2017 a končí dňom 21.08.2017. Prihlášky zasielajte na Mesto Rimavská Sobota, Odbor ekonomický, oddelenie
majetkové, Ul. Svätoplukova 9, 979 01 Rimavská Sobota v zalepenej obálke s
názvom: „Neotvárať- podnájom (presné uvedenie priestoru)”.
Bližšie informácie o obchodnej verejnej súťaži na internetovej stránke mesta www.
rimavskasobota.sk, resp. na tel. č. 047/5604626, 0903 284 353, 047/5511915
Mesto Rimavská Sobota vyhlasuje v zmysle § 9a ods. 9 zákona č. 138/1991
Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov
obchodnú verejnú súťaž
na podnájom nebytových priestorov v nájme MsBS., s.r.o., Rimavská Sobota:
ul. Francisciho 4-8 – prízemie, vchod č. 4 bytového domu
Výmera prenajatých priestorov:
1. Celková plocha: 24,03 m2 (hlavný podnikateľský priestor - miestnosť o výmere
18,37 m2, spoločné a sociálne priestory 5,66 m2) Výška nájmu v zmysle VZN
mesta Rimavská Sobota č. 72/2004.
Obchodná verejná súťaž začína dňom 09.08.2017 a končí dňom 21.08.2017. Prihlášky zasielajte na Mesto Rimavská Sobota, Odbor ekonomický, Ul. Svätoplukova 9, 979 01 Rimavská Sobota v zalepenej obálke s názvom: „Neotvárať - prenájom NP Francisciho 4”.
Bližšie informácie o obchodnej verejnej súťaži na internetovej stránke mesta www.
rimavskasobota.sk, resp. na tel. č. 047/5604626, 0903 284 353, 047/5511915

Zubný lekár

12.8. a 13.8. od 8:00 do 12:00 hod.
MUDr. Eva Remeňová, Športová
14, Rim. Sobota, tel.: 5627351
19.8 a 20.8 od 8:00 do 12:00 hod.
KASTAMED s.r.o. - MUDr.
Katarína Polievková, Okružná 53,
Rimavská Sobota, tel.: 5633940

GZ-44/17

Mesto Rimavská Sobota
vyhlasuje v zmysle § 9a ods. 9 zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí
v znení neskorších predpisov
obchodnú verejnú súťaž
na podnájom nebytových priestorov v nájme MsBS., s.r.o., Rimavská Sobota:

Práce v Brně, CZ: Operátor – ve výrobě.
Kollmorgen, s.r.o. Evropská 864, Brno:

Hledáme
pracovníky
do
výroby.
Mzda 800 EUR plus přesčasy
(elektrikáři
920
EUR
plus
přesčasy). Náborový přísp. 192 EUR,
pokud doporučíte a nabereme další
zaměstnance díky vám, vyplatíme
bonus 770 EUR) Tři směny, montáž.
Nástup ihned.
Doprava z centra Brna zdarma.
Ubytování první 3 měsíce hradíme.
Přijďte se podívat nebo zavolejte
a domluvte si telefonický pohovor.
Zamestnani@kollmorgen.com,
+420-533-314-202

GZ-43/17
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Mestský športový klub bilancoval
Mestský

športový klub v Rimavskej Sobote vytýčené ciele na prvý
polrok 2017 splnil.
Futbalový klub je skonsolidovaný
tak po ekonomickej, ako aj športovej
stránke. Čerpanie finančných prostriedkov v prvom polroku neprekračovalo plánovaný rámec rozpočtu a
klub sa nezadlžil. Vylepšila sa infraštruktúra klubu o šatne a sociálne
priestory pre mládež a v neposlednom rade sa dostavili aj plánované
športové výsledky.
Personálne zmeny, rozdelenie kompetencií a náplní prác pre jednotlivých členov klubu priniesli pokoj do
jeho každodennej práce. Zmena priorít MŠK sa javí ako správny krok.
Koncepčná práca s mládežou prináša svoje prvé ovocie.
A- mužstvo dospelých po slabom
účinkovaní v jesennej časti súťaže
sa už nemalo reálnu šancu udržať v
II. lige. Ani oklieštený rozpočet na
rok 2017, ani súčasný hráčsky káder
dospelých nedáva reálny predpoklad
na to, aby sa v súčasnosti v Rimavskej Sobote hrala II. profesionálna
liga. Od nového súťažného ročníka
hráme III. ligu/stred. Nastane zmena
na trénerskom poste, očakávame doplnenie hráčskeho kádra s vlastnými
odchovancami, prípadne mladými
talentovanými hráčmi z blízkeho
okolia. Bolo by vhodné hrať útočný,
pre divákov príťažlivý futbal, hrať
derby zápasy s mužstvami Lučenec,
Kalinovo, Fiľakovo, Martin, Banská Bystrica…a dobrými výkonmi a
krásnymi gólmi prilákať späť stratených fanúšikov na mestský štadión.
Starší dorastenci po vlaňajšom rozpade štruktúr U19 a U17 a následnom vylúčení zo súťaže II. ligy dokázali, že kvalitu majú, futbal hrať
vedia a III. ligu/stred vyhrali. Ich
návrat do II. ligy však súčasný úzky

Výsledky MŠK RS
predohrávka 15. kola
FK Čadca – MŠK Rim. Sobota 1:3
(0:1)
(góly: Maslík – Botoš, Zvara,
Vujoševič)
MŠK RIMAVSKÁ SOBOTA MŠK FOMAT MARTIN 3:3 (1:3)
(góly domáci: Vujošević 2, Morháč),
295 divákov
V sobotu 12. augusta v druhom kole
privítajú hráči MŠK Rimavská Sobota na domácom ihrisku mužstvo MFK
Detva. Zápas sa začína o 16:30 hod.
Všetci ste vítaní, príďte podporiť domácich futbalistov.
20. augusta o 16:00 sa hráči MŠK
Rim. Sobota predstavia v 3. kole
na ihrisku MFK Nová Baňa.

káder /nízky počet hráčov/ neumožňuje. Angažovať cudzích futbalistov
do dorasteneckých mužstiev, prípadne spojenie s iným klubom, vedenie
klubu už v januári odmietlo. Chceme
klub budovať od základov s postupnými krokmi a spoliehať sa v prvom
rade na vlastných odchovancov.
Starší dorastenci U19 MŠK v novom súťažnom ročníku budú znovu
účastníkmi III. ligy.
Najdôležitejšou prioritou klubu v
prvom polroku 2017 bolo udržať
žiakov v I. lige. Podarilo sa a účasť
žiakov v I. lige aj v nasledujúcich rokoch považujú všetci /vedenie klubu,
tréneri, futbalisti, rodičia, občania/
za jeho najväčší úspech. Rozhodujúci ročník futbalistov 2002 - starší
žiaci U15 - bol doplnený o hráčov z
blízkeho okolia. Po jesennej časti súťaže, keď získali len 5 bodov, ostala
len minimálna šanca na udržanie.
Napriek tomu sa to podarilo. Napomohli tomu výmena trénera, dobrý
koučing i výborný prístup hráčov /
až na niektoré negatívne výnimky/.
Futbalisti, ktorí nastúpili do posledných zápasov si zaslúžia obrovskú
pochvalu. Zachránili prvú ligu nie
pre seba, ale pre nasledujúce generácie futbalistov Rimavskej Soboty.
Poznajúc zloženie, silu a kvalitu
kádrov v nižších vekových kategóriách MŠK RS dáva reálny predpoklad na to, aby sa mestský športový
klub natrvalo udomácnil v I. žiackej
lige..
Dokazujú to aj výsledky mladších
žiakov U14, U13 a U12 v I. lige, ako
aj účinkovanie prípraviek U11, U10
MŠK v Lige prípraviek a na futbalových turnajoch. Pravdepodobne
najväčší ohlas mal úspech futbalistov ročník 2006, ktorí zvíťazili na
medzinárodnom futbalovom turnaji
o Pohár mesta Banská Bystrica,

kde odovzdával ocenenia Marek
Hamšík, najlepší futbalista SR v posledných rokoch.
ÚSPECHY ZAVÄZUJÚ!
Úspechy v 1. polroku prinášali radosť, ale zároveň prinášajú aj zvýšené požiadavky na nasledujúce
obdobie v živote futbalového klubu.
Slovenský futbalový zväz v záujme
zvyšovania úrovne futbalu postupne
sprísňuje podmienky a zvyšuje nároky na získanie licencie pre mládež,
čo vyžaduje od funkcionárov MŠK
rozvíjať ďalšie aktivity a vytvárať
aj zvýšené finančné krytie nákladov
spojené s novými úlohami.
Hlavnými úlohami pre MŠK v druhom polroku 2017 budú:
– vytvárať podmienky na založenie
dievčenských kategórií U15 /staršie
žiačky/ a U11 /dievčenské prípravky/,
– rozšíriť a skvalitniť káder dorastencov, vytvoriť kategóriu U17 /
mladší dorastenci/ s cieľom, aby
dorastenci mohli postúpiť do II. ligy.
– doplnenie kádra futbalistov kategórie U9, ročník 2008
– uzatvoriť spoluprácu s vybranými
materskými škôlkami na krúžkovú
činnosť v MŠ
– uzatvoriť spoluprácu s okolitými
futbalovými klubmi v záujme rozvoja futbalu v regióne
– neustále skvalitňovať tréningový
proces
– zvyšovať počet a kvalifikáciu trénerov podľa predpisov SFZ
– získať licenciu pre mládež na zabezpečenie účasti žiakov v najvyššej
súťaži SFZ
Dlhodobým cieľom Mestského
športového klubu je vytvárať dobré
podmienky na výchovu a športovú
prípravu mladých talentovaných
športovcov a dosahovať stabilne
dobré športové výsledky v jednotli-
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vých kategóriách.
Na úrovni žiakov máme najvyššie ambície: dlhodobo účinkovať
v I. lige, na úrovni dorastencov
v roku 2018, prípadne 2019 vyhrať
III. ligu a od r. 2019 účinkovať dlhodobo v II. lige v dorasteneckých
kategóriách U17 a U19.
Na účinkovanie A-mužstva dospelých zatiaľ v klube nie je ucelený
názor. Niektorí športoví činitelia
preferujú rýchly návrat do II. ligy,
niektorí by skôr privítali postupné
kroky cez stabilizovanie hráčskeho
kádra a pomerov okolo A mužstva
dospelých. Zdá sa, že futbalová verejnosť ja naklonená skôr k druhej
variante: pokračovať v činnosti
klubu s postupnými krokmi, dávať
príležitosť hrať v A-mužstve v prvom rade vlastným odchovancom,
prípadne talentovaným futbalistom
z blízkeho okolia, stabilizovať káder
a výkonnosť A-mužstva, dosahovať
stabilne dobré výsledky v III. lige,
prilákať späť divákov do hľadísk
a až potom návrat natrvalo do II.
ligy so širokou základňou vlastných
odchovancov. Dlhodobé udržanie
kvalitného hráča v klube vyžaduje
individuálny prístup k jednotlivým
futbalistom. Mládežnícky hráč potrebuje vhodnú školu na vzdelávanie, dospelý hráč okrem futbalu aj
vhodné podmienky na život v meste,
zamestnanie, životnú istotu pre seba
i svoju rodinu.
Okrem toho, že klub má eminentný
záujem účinkovať vo vyšších súťažiach a zabezpečiť vhodné predpoklady na športový rast jednotlivcov,
nesmieme zabudnúť na to, že prvoradým cieľom každého futbalového
klubu na Slovensku má byť výchova
špičkových futbalistov pre reprezentáciu Slovenska.
MŠK RS

Program MŠK Rim. Sobota – jeseň 2017

15.kolo (predohrávka) 29.7 o 17:30 hod.
FK Čadca – MŠK Rim. Sobota

8.kolo 23.9. o 15:00 hod.
MŠK Rim. Sobota – MFK Dukla Banská Bystrica

1.kolo 5.8. o 16:30 hod.
MŠK Rim. Sobota – MŠK Fomat Martin

9.kolo 30.9. o 14:30 hod.
ŠKM Liptovský Hrádok - MŠK Rim. Sobota

2.kolo 12.8. o 16:30 hod.
MŠK Rim. Sobota – MFK Detva

10. kolo 7.10. o 14:30 hod.
MŠK Rim. Sobota – ŠK Novohrad Lučenec

3.kolo 20.8. o 16:00 hod.
MFK Nová Baňa - MŠK Rim. Sobota

11. kolo 15.10. o 14:30 hod.
TJ Tatran Krásno nad Kysucou - MŠK Rim. Sobota

4.kolo 26.8. o 16:00 hod.
MŠK Rim. Sobota – MŠK Námestovo

12. kolo 21.10. o 14:00 hod.
MŠK Rim. Sobota – MFK Žarnovica

6.kolo 29.8. o 16:30 hod.
MŠK Rim. Sobota - OFK Teplička nad Váhom

13.kolo 29.10. o 14:00 hod
FTC Fiľakovo - MŠK Rim. Sobota

5.kolo 3.9. o 15:30 hod.
TJ Družstevník Liptovská Štiavnica - MŠK Rim. Sobota

14. kolo 4.11. o 13:30 hod.
MŠK Rim. Sobota – TJ Tatran Oravské Veselé

7.kolo 17.9. o 15:00 hod.
TJ Baník Kalinovo - MŠK Rim. Sobota
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V Divíne 4 medaily pre Klub Bašta
Dňa 22. júla sme sa v Divíne v
počte piatich pretekárov Lukostreleckého Klubu Bašta zúčastnili
piateho kola slovenského pohára.
Trať bola dlhá a počasie premenlivé. Šťastie nám však prialo,
nakoľko sme získali 4 medaily.
Prvé miesto obsadil Tibor LÉVAY
v kategórii HU veterán, Daniel BENÍK skončil v kategórii HU druhý,
Henrietta NAGYFERENCZOVÁ
v kategórii HU kadet obsadila prvé
miesto, prvá skončila aj Stella
NAGYFERENCZOVÁ v
kategórii HU deti a Ladislav NAGYFERENCZ skončil štvrtý.
Všetkým gratulujeme. Nakoľko
Tibor Lévay vyhral toto kolo, stal
sa Majstrom Slovenska vo svojej
kategórii. Ďalšie preteky nás čakajú o dva týždne v Látkach, kde
sa uskutoční 6. kolo Slovenského
pohára.
Tibor Lévay,
LK Bašta

Majstrovstvá Slovenska
vo viacboji všestrannosti
Základná

škola Š.M. Daxnera v Rim. Sobote usporiadala pre
tento rok Majstrovstvá Slovenska
vo viacboji všestrannosti. Šesťboj
pozostával z disciplín šprint, vytrvalostný beh, skok do diaľky, hod,
šplh a plávanie. Najlepšie výsledky
spomedzi 66 súťažiacich dosiahli
pretekári z Topoľčian, ktorí získali
šesť zlatých a tri bronzové medaily.
Očakávali sme aspoň tri tituly. No
tentoraz pretekári z Rim. Soboty
sklamali, keď po minuloročných
piatich tituloch v letnom a siedmich
tituloch v zimnom viacboji nezískali
tento rok ani jeden titul.
Obsadili sme iba jedno druhé a
štyri tretie miesta.
Výsledky:
Žiačky: 1.miesto – Gregušová,
Topoľčany, 334 b, 2.miesto – Martišová, Urmince, 297 b, 3.miesto –
Sofia Nyiforová, ZŠ P. Dobšinského
RS, 243 b, 6.miesto – Pivníková, ZŠ
Š.M. Daxnera RS, 217b, 11. miesto
- Hanzlovičová, ZŠ P. Dobšinského
RS, 178 b, 14.miesto – Martincová,
ZŠ P. Dobšinského RS.
Staršie žiačky: 1.miesto – Daňková, Topoľčany 413 b, 2.miesto –
Miertušová, Liptovský Mikuláš,
410 b, 3.miesto – Michaela Megelová 402 b, 5.miesto – Spodniaková, ZŠ P. Dobšinského RS, 373, b,
7.miesto – Zacharová, Gymnázium
I. Kraska RS, 267 b,
Mladšie dorastenky: 1.miesto
– Michaleová, Topoľčany, 478 b –

najlepší ženský výkon, 2.miesto –
Sofia Klementová, ZŠ P. Dobšinského RS, 434b, 3.miesto – Stanislava
Sivičeková, OZ VV RS, 431 b,
5.miesto – D. Sárkozyová, RC Čerenčany, 313 b, 8.miesto – Žírošová,
ZŠ M. Daxnera, 276 b.
Staršie dorastenky: 1.miesto –
Bruňová, Liptovský Mikuláš, 373 b
– jediná štartujúca, dve nominované
z Gymnázia I. Kraska neprišli.
Mladší žiaci: 1.miesto Marko
Tóth, Medzev, 351 b, 5.miesto – Sebastian Jakubec, ZŠ M. Tompu RS,
231 b.
Starší žiaci: 1.miesto – Filip Paluš, Topoľčany, 461 b – najlepší
mužský výkon. 2.miesto – Luberec,
Kvačany, 423 b. 3. miesto – Adrian
Koóš, ZŠ M. Daxnera RS, 392 b, 12.
miesto – Koreň, ZŠ P. Dobšinského,
187 b.
Mladší dorastenci: 1. miesto –
Michal Kapusta, Topoľčany, 443,
4. miesto - Martin Vydra, ZŠ P. K.
Hostinského RS, 387 b - ďalší dvaja
nominovaní nedošli.
Starší dorastenci: 1.miesto – Patrik Roháč, Gymnázium Topoľčany,
429 b, 2.miesto – Meuman, 427 b,
3.miesto – Oravec, obaja Gymnázium Topoľčany 424 b – naši nominovaní neprišli.
Na požiadanie Slovenského zväzu viacboja všestrannosti sa halové
majstrovstvá SR v polovici novembra znovu uskutočnia v Rim. Sobote.
Igor Antal, hlavný rozhodca

FALCON CAMP v BULHARSKU

FALCON TKD klub zorganizoval 26. júna až 3. júla už druhý ročník FALCON CAMPU. Podobne ako vlani, aj tento rok sa kemp konal
v zahraničí a to v Bulharsku / Zlaté piesky / Kranevo. Už prvý ročník
zaznamenal úspech, čo druhý ročník len potvrdil. Do Bulharska vycestovalo vyše 70 ľudí. FALCON CAMP sa tak zaradil medzi najúspešnejší
projekt tohto druhu organizovaný slovenským klubom. Spolu s Falconom do Bulharska vycestovali podobne ako vlani aj členovia klubov KORYO PANTHERS TAEKWONDO ROŽŇAVA a TAEKWONDO klub
Hnúšťa – Tisovec. Hlavný tréner KORYO PANTHERS TAEKWONDO
Rožňava Gabriel Hiczér (4.Dan) zabezpečoval aj tréningové jednotky
v spolupráci s trénermi Falconu Petrom Lanckom (2. Dan) a Jaroslavom
Dóbim (2. Dan). Počas dňa prebiehali 3 tréningové jednotky ( ranný
beh - rozcvička, dopoludňajší tréning a večerný tréning ). K dispozícii
sme mali menší betónový priestor pri hoteli i telocvičňu so žinenkami.
Poskytol nám ju ruský klub SAMBO, ktorý tam bol tiež na sústredení.
Tréningy prebiehali aj pri pláži, alebo na schodoch okolo hotela. Všetko
bolo na kreativite trénerov. Ich zámerom bolo spraviť takú tréningovú
jednotku, akú bežne cvičenec nezažije v domácich podmienkach. Cvičenci na úvod dostali tréningové kartičky, na ktoré zbierali za každú odtrénovanú tréningovú jednotku nálepky. Ten, kto zaplnil celú kartičku,
dostal na záverečnom tréningu certifikát a medailu. Do tréningov sa mali
možnosť zapojiť aj rodičia a deti, ktoré v klube netrénujú aktívne. Najlepším rodičom sa stal Erik Roško, ktorý si poctivo odtrénoval celý camp.
Najlepšou a najmladšou bojovníčkou sa stala Kristína Iždinská, ktorá preukázala neskutočnú bojovnosť a veríme, že čo najskôr rozšíri rady Falkoňákov. FALCON si pre účastníkov pripravil aj bohatý program. Jeden
deň sme absolvovali výlet na Slnečné pobrežie ( SUNNY BEACH ), kde
sme navštívili polostrov NESSEBAR, ktorý dýcha históriou. Následne
sme sa presunuli do najväčšieho AQUAPARKU na pobreží Bulharska,
kde sa deti, ale aj rodičia vybláznili na toboganoch. Večer sme ešte absolvovali promenádu na hlavnej ulici „ SUNNY BEACH“. V mene klubu
ešte raz ďakujeme všetkým, ktorí prispeli k organizácii druhého ročníka
FALCON CAMPU a tešíme sa na jeho pokračovanie.
Ing. Jaroslav Dóbi

Darovali krv

Na HTO Nemocnice v Rimavskej Sobote prišli darovať krv:
21.07.2017 – 73 bezpríspevkových darcov krvi
a uskutočnených bolo 58 odberov krvi, z toho 25 boli prvodarcovia
25.07.2017 – 39 bezpríspevkových darcov krvi
a uskutočnených bolo 36 odberov krvi, z toho 3 boli prvodarcovia
28.07.2017 – 22 bezpríspevkových darcov krvi
a uskutočnených bolo 21 odberov krvi
01.08.2017 – 11 bezpríspevkových darcov krvi
a uskutočnených bolo 9 odberov krvi, z toho 1 bol prvodarca
Všetkým bezpríspevkovým darcom krvi ďakujeme za ich
vysoko humánny čin, za záchranu zdravia a života.

Mgr. Danka Hladovcová
koordinátor pre aktivity SČK ÚzS

