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Na Kurinci ryžovali zlato
V

rekreačnej oblasti Kurinec –Zelená voda mohli návštevníci 12. augusta zažiť ozajstnú zlatú horúčku.
Mestské
kultúrne
stredisko
v Rim. Sobote tu totiž zorganizovalo obľúbené podujatie pod názvom Westernový
deň – Zlatá horúčka. Na deti čakali rôzne atrakcie, ako ryžovanie zlata, lasovanie, streľba, maľovanie na tvár či ukážky
country tancov a westernové scénky v podaní Túlavých vlkov.
„Keďže je rekreačná oblasť Kurinec od
Rimavskej Soboty dosť blízko a my by
sme mali robiť nejaké podujatia v rámci
kultúrneho leta HOT ART aj tu, rozhodli
sme, že westernový deň tento rok presunieme na Kurinec. Museli sme to urobiť
v takejto skrátenejšej forme, pretože sa tu
nedajú využiť koníky a ani rôzne atrakcie
ako nafukovačky,“ uviedla Táňa Koniarová z tunajšieho mestského kultúrneho strediska. Ako ďalej povedala, zavítala sem
skupina Túlavých vlkov, ktorá si pre náv-

V

števníkov pripravila rôzne scénky. „Mali
sme tu lasovanie, prácu s koltmi, streľbu
či hádzanie nožov a sekier na terč,“ doplnila Koniarová. Dobrá nálada panovala
aj pri kadiach s vodou, kde si mohli deti
i dospelí vyskúšať prácu hľadačov zlata.
Tí úspešnejší sa dočkali aj odmeny, keďže
podľa slov Koniarovej každý, kto našiel
špeciálnu zlatinku, dostal na pamiatku
certifikát. Pre detičky bolo prichystané aj
maľovanie na tvár, po ktorom sa menili
na rôzne postavičky či zvieratká. Všetci,
ktorí sa zapojili do hier, boli odmenení
nielen sladkosťou, ale aj hračkou alebo nejakou drobnosťou. Celú atmosféru
podujatia dopĺňali svojou muzikou country kapely Elektrum a Bluetrend, ktoré
pracujú pri Mestskom kultúrnom stredisku
v Rim. Sobote.
Podujatie bolo súčasťou kultúrneho leta
HOT ART 2017, ktoré finančne podporilo
mesto Rimavská Sobota.

piatok 25. augusta o 11:30 hod. sa uskutoční na Námestí Mihálya Tompu v Rimavskej Sobote pri príležitosti 73. výročie Slovenského národného povstania spomienkové stretnutie spojené s pietnym
aktom kladenia vencov k pamätníku Červenej armády.

amb, foto: Gecse

sme sa nenazdali a
leto sa pomaly ale isto lúči.
Horúčavy sú na ústupe, ale
zdá sa, že prinajmenšom začiatok septembra ešte bude
poriadne horúci, najmä vďaka odhalenému škandálu s
eurofondmi na ministerstve
školstva.
Je priam paradoxom, že všetky tie nechutnosti
okolo financií určených na vedu, výskum a inováciu sa dejú v čase, keď do začiatku nového
školského roka chýba len niekoľko dní. My tu
na mestskom úrade – ale určite aj na všetkých
ostatných mestských a obecných úradoch –
máme ťažkú hlavu z toho, ako nájsť v rozpočte
desaťtisíce eur na vyššie platy učiteľov, pretože im vláda sľúbila od 1. septembra šesťpercentné zvýšenie, ale realizáciu nechala na samosprávy. Pritom minister Plavčan s úsmevom
na tvári chcel rozhadzovať stámilióny na podivné projekty a ešte pre podivnejších adresátov.
Pre ľudí blízkych kapitánovi Dankovi a jeho
družine, ktorí nemajú nič spoločného s vedou
či s výskumom.
Čo na tom, že školstvo krváca, že učitelia i nepedagogickí pracovníci na školách sú nespravodlivo podhodnotení. Súčasnej vládnej trojke
je to zrejme ukradnuté. Oni veľmi dobre vedia,
že na Slovensku to ide tak, že psy síce brešú,
ale karavána ide ďalej. Hlavná vec, že podľa
Fica smerujeme do vysnívaného jadra Európy a
nejaké korupčné aféry nás na tejto ceste nemôžu predsa zastaviť. Dokonca celú aféru, ktorá
ohrozovala a možno že ešte aj ohrozí vládnu
koalíciu, nazval premiér len žabomyšou vojnou.
Po tomto všetkom by sme sa už ani tomu nečudovali, keby celý tento nechutný prípad zaváňajúci ťažkou korupciou, uzavreli vyšetrujúce
orgány s konštatovaním, že skutok sa nestal...
No nás na úrade čakajú v najbližších dňoch našťastie iné povinnosti. Popritom, že prebiehajú
práce na výstavbe kruhového objazdu, neustále
sa skrášľuje mestská záhrada, pokračuje sa v
asfaltovaní ulíc a chodníkov, budujeme ďalšie
nové parkovacie miesta, rozširujeme kamerový
systém na území mesta, rozbiehajú sa práce na
rekonštrukcii troch budov mestského úradu na
Svätoplukovej ulici, pripravujeme aj tradičný
Gemersko-malohontský jarmok a v neposlednom rade aj slávnostné odovzdanie zrekonštruovaného Námestia Mihálya Tompu. Ale o tom
snáď viac nabudúce....

www.rimavskasobota.sk
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Mestský park budú
zdobiť sochy zvierat

Z

vuk motorových píl sa počas dvoch júlových víkendov ozýval
v tunajšom Mestskom parku. Počas týchto dní patril totiž novovybudovaný altánok rezbárom z nášho mesta i okolia, ktorí tu pred zrakmi divákov
tvorili sochy lesných zvierat. Mestský park tak vďaka umeniu a šikovnosti
rezbárov skrášlia drevená sova, jastrab, medveď, rys či vlk. Sochy drevených zvierat v realistickej podobe vytvoria Záhradnú galériu a budú súčasťou stálej expozície. Nápad vytvoriť v mestskom parku galériu zo zvierat
vzišiel od samotných rezbárov, konkrétne od Luboša Majana. Ten sa venuje
rezbárstvu, šperkárstvu či výrobe nožov. Inšpiroval sa mestským parkom v
Lučenci, ktorý tiež zdobia drevené sochy, no nie zvierat, ale rozprávkových bytostí. Okrem L. Majana vytvárali sochy ďalší traja rezbári - Pavel
Švantner, Milan Porubiak a Samuel Dovala. Podujatie pomenované Rezbárske sympózium Dušana Šarkana sa uskutočnilo pod záštitou primátora mesta Jozefa Šimka a Gemersko-Malohontského osvetového strediska
a bolo venované Dušanovi Šarkanovi, skvelému rezbárovi, ktorý zomrel
pred tromi rokmi. Ten sa svojím rezbárskym umením preslávil nielen na
Slovensku, ale aj v zahraničí.
Ako je známe, mestská záhrada prechádza od vlaňajška výraznými
zmenami. V minulom roku tu začali budovať zámkovú dlažbu, vybudoval
sa altánok, finišuje obnova plotu. Ako uviedol primátor Rim. Soboty J. Šimko, nedávno sa začalo s budovaním cyklotrasy, ktorá by mala byť dokončená do konca jesene. „Mestskú záhradu a mestskú pláž plánujeme prepojiť.
K trom čiernym labutiam pribudnú ďalšie, čiže dokopy tu budú štyri čierne
a štyri biele labute. Plánujeme tiež zriadiť Minizoo, o ktoré by sa staral
jeden zamestnanec,“ uzavrel J. Šimko.
amb, foto: Gecse

Na Kurinci padol rekord
Extrémne horúčavy, ktoré zasiahli našu krajinu na začiatku augusta,
lákali k vode ľudí. Inak to nebolo ani v rekreačnej oblasti Kurinec – Zelená voda, ktorá sa nachádza neďaleko Rim. Soboty. Podľa slov riaditeľa
Technických služieb Tibora Barta, v sobotu 5. augusta padol na Kurinci
absolútny rekord čo sa týka dennej návštevnosti. “V tento deň prišlo do
areálu 3152 návštevníkov, z ktorých 3118 bolo kúpajúcich. Doterajší rekord bol z roku 2015, kedy do areálu na Kurinci zavítalo počas jedného
dňa 2900 návštevníkov,“ uviedol Barto. Ako ďalej poznamenal, už teraz vedia, že v tomto roku prekonajú rekord aj v sezónnej návštevnosti.
„Aj z tohto dôvodu by bolo dobré, keby sa v budúcnosti vybudoval ešte
jeden bazén s pitnou vodou,“ konštatoval Barto. Momentálne majú návštevníci Kurinca k dispozícii 4 bazény, z toho dva bazény s geotermálnou vodou, jeden 25-metrový bazén s pitnou vodou a jeden detský bazén.
Okrem bazénov sa majú možnosť kúpať aj v prírodnom jazere.
Do rekreačnej oblasti si nachádza cestu čoraz viac ľudí aj mimo nášho
okresu. Silné zastúpenie majú návštevníci z blízkych okresov ako Lučenec
či Poltár, no čoraz viac rekreantov prichádza aj z ďaleka - z Košíc, Popradu, Zlatých Moraviec či Bratislavy. A nechýbajú ani zahraniční rekreanti.
„Napríklad, mali sme tu párik starších rekreantov z Nemecka, ktorí sa u
nás zdržal až päť týždňov,“ uviedol Barto.
Čoraz väčšiemu záujmu sa z roka na rok teší aj kurinecký kemp.
Z tohto dôvodu sa v tomto roku rozšíril o priestor od sociálnych zariadení
po tenisové kurty. Dobudovala sa tiež chemická výlevka a rozvodové stojany na prípoj elektriny a vody.

amb, foto: jdj

Technické služby obnovili svoj vozový park

Nová plošina, nosič kontajnerov či autobus. Aj tieto vozidlá
vynovili vozový park Technických
služieb mesta Rimavská Sobota.
Ako uviedol riaditeľ organizácie Tibor Barto, na obnovenie a doplnenie
vozového parku schválili poslanci
mesta na tento rok financie vo výške
170 tis. eur. Tie boli určené na konkrétne požiadavky. Vďaka schváleným financiám môžu už pracovníci
TSM využívať aj novú plošinu.
„Požadovali sme buď generálnu
opravu plošiny, alebo jej doplnenie,
lebo plošinu hodne používajú okrem
elektrikárov aj pracovníci, ktorí sa
starajú v meste o zeleň. Nakoniec
sme sa rozhodli zakúpiť ešte jednu,
čiže vlastnú plošinu majú aj pracovníci zelene a navzájom sa neobmedzujú,“ uviedol Barto.
Do vozového parku TSM pribudol aj nosič kontajnerov značky

Iveco.
Novo
zakúpené
vozidlo podľa slov
Barta nahradilo
starú „706“, ktorá mala lanové
kontajnery
na
manipuláciu
s
tuhým komunálnym odpadom.
„Ide o špeciálne
vozidlo,
ktoré
je upravené tak,
aby sa mohlo použiť aj na zimnú
údržbu. Má predprípravu na montáž
snehovej radlice a tiež na montáž
sypacieho zariadenia. Radlicu i sypacie zariadenie sme tiež zakúpili
zo schválených financií. Prakticky
v priebehu pätnástich minút vieme
urobiť z nosiča kontajnerov vozidlo
zimnej údržby,“ objasnil riaditeľ

TSM. Keďže spomínaný nosič bol
zakúpený ako holé auto, TSM zakúpilo sedem kusov kontajnerov. Novým prírastkom vo vozovom parku
je aj zametacie vozidlo značky Mercedes. To sa bude využívať na zametanie miestnych komunikácií. 37
ročnú IFU, ktorá slúžila na rovnaký

účel, boli nútení podľa Barta vyradiť
z prevádzky kvôli zlému technickému stavu.
Pridelené financie použili aj
na nákup autobusu. Ten využívajú
prevažne športovci z futbalového
či hokejového klub. Ak je ale voľný, poskytujú ho aj pre potreby škôl
zriadených mestom, klubu dôchodcov atď. Novo zakúpený zájazdový autobus nahradil pôvodný a je
vybavený klimatizáciou, toaletou a
spacou kabínou pre vodiča. „Toto
všetko je už zrealizované. Ešte nám
zostali financie vo výške 10 tis. eur,
ktoré sú určené na opravu strechy skladu náhradných dielov. To
sa chystáme urobiť niekedy v septembri,“ uviedol Barto a dodal, že
okrem spomínanej strechy sú už na
budovách v rámci areálu TSM opravené všetky strechy.
amb

Gemerské zvesti

Zjazd karavanistov na Kurinci
Vlani získal ocenenie najlepší
slovenský kemp, v tomto roku sa
tam uskutočnil zjazd karavanistov.
Ako je známe, v minulom roku
udelila Slovenská asociácia campingu a caravaningu (SACC) kempu na Kurinci ocenenie Kemping
roka. Podľa slov riaditeľa Technických služieb mesta Rim. Sobota Tibora Barta, vlani v lete počas
niekoľkých dní vykonali členovia
SACC obhliadku kempu. „Na základe tejto obhliadky bol Kurinec
vyhodnotený ako rekreačné zariadenie, ktoré urobilo najväčší pokrok. Na základe toho sme získali
ocenenie najlepší kemp,“ uviedol
Barto. Aj z tohto dôvodu sa asociácia rozhodla zorganizovať v
tomto zariadení 49. ročník Rallye
Campingu a Caravaningu , ktorý sa
uskutočnil 14. až 16. júla.
Ako uviedol viceprezident
SACC Ján Ducko, na zraze karavanistov - Rallye Campingu a
Caravaningu v kempingu rekreač-

nej oblasti Kurinec - Zelená voda
sa stretlo 39 posádok ubytovaných
v karavanoch, obytných autách a
stanoch. Dokopy sa na zjazde zišlo
približne 120 účastníkov. „Väčšina
z účastníkov sa ocitli na Kurinci po
prvý krát a ich prvý dojem z rekreačnej oblasti bol výborný. Páčilo
sa im prostredie, bazény, vodná
plocha, čistota a možnosť dopraviť
sa do mesta vyhliadkovým vláči-

Škola oslávi 110 rokov

ZŠ Mihálya Tompu na Šro-

bárovej ulici v Rimavskej Sobote otvorí v tomto roku brány pre
približne 500 žiakov. Tento počet
žiakov sa podľa slov riaditeľa Štefana Orosza nezvyšuje ani neznižuje približne posledné tri roky.
Škola bude mať tento rok o jednu
triedu menej. „Týka sa to druhého
ročníka. Je to preto, lebo v minulom školskom roku sme mali tri
prvé ročníky, no teraz budeme mať
len dva druhé, keďže sa v nich znížil počet žiakov. Aj kvôli tomu, že
niektorí žiaci musia opakovať ročník, lebo nezvládli učivo,“ povedal
Orosz. Aj z tohto dôvodu otvoria
v tomto roku tri prvé ročníky, v
ktorých sa bude učiť 49 prvákov.
Jedna trieda sa otvorí na Novomeského ulici na sídlisku Západ a
dve triedy na Šrobárovej ulici.
„Čo sa týka vychovnovzdelávacieho procesu, v ňom sa neočakáva väčšia zmena, nakoľko ani v
školskom vzdelávacom programe
nenastali väčšie zmeny. Čiže ideme
podľa toho, ako sme fungovali doteraz,“ povedal riaditeľ školy. Ako
ďalej Orosz uviedol, určitá výmena nastane v pedagogickom zbore,
pretože niektoré mladé učiteľky
sú na materskej dovolenke a jedna kolegyňa odišla do dôchodku.
Škola bola nedávno úspešná
v projekte pod názvom V základnej škole úspešnejší. Cieľom tohto
projektu je zamestnať troch pedagogických zamestnancov. Hod-

nota projektu je vyše 70 tisíc eur,
pričom spolufinancovanie školy
vo výške 5% predstavuje niečo
cez 3600 eur. „Projekt by mal trvať dva roky a pre nás to znamená,
že vieme poskytnúť nové pracovné
miesta pre troch pedagogických
asistentov na dva roky,“ uviedol
Orosz.
Ako je známe, škola nedávno
získala od mesta podporu, vďaka
ktorej sa vybudovalo multifunkčné ihrisko. „Keďže ihrisko nebolo
úplne dokončené z dôvodu, aby sa
ešte viac nenarušil výchovnovzdelávací proces, ešte sa dobudovala
napríklad prípojka na elektriku
a ihrisko sa cez letné prázdniny
napojilo na elektriku. Teraz tam
už funguje aj osvetlenie,“ spresnil Orosz. Okrem toho sa okolo
ihriska vymieňa starý asfalt, ktorý
je pre deti životunebezpečný. Nahradí ho zámková dlažba, na ktorú
použili financie, ktoré sa zvýšili
z multifunkčného ihriska i z vlastných zdrojov. Výmena zámkovej
dlažby potrvá do konca augusta.
Podľa Orosza plánujú aj menšie úpravy časti plotu, keďže je
v dezolátnom stave a škola z jeho
prenájmu pre rôzny firmy získava
financie. V tomto školskom roku
čakajú školu oslavy 110 rokov od
jej založenia. „Pri tejto príležitosti plánujeme na jar budúceho roka
veľkolepú akadémiu, kde pozveme všetkých partnerov, sponzorov
školy či rodičov,“ uzavrel Orosz.
amb

kom,“ konštatoval Ducko. Dodal,
že mnohí využili aj príjemné jazdenie po cyklochodníku a atrakcie na
Mojíne. Na záver zjazdu odovzdali
členovia asociácie vedeniu mesta
i rekreačnej oblasti a kempingu
za ocenenie kemping roka 2016 a
za príjemné strávené dni plaketu a
diplom vydané k 60 výročiu karavaningu na Slovensku.
amb, foto: SACC

Radíme seniorom

Ako sa nestať obeťou
podvodníkov a zlodejov
Vážení seniori,
prinášame Vám niekoľko dôležitých
rád, ako sa nestať obeťami podvodníkov a zlodejov, ktorí si Vás vytypovali
ako svoje obete a následne Vás telefonicky kontaktujú ako Vaši príbuzní
alebo Vás oslovujú priamo na ulici a
pod vopred pripravenými zámienkami
s rôznymi emotívnymi príbehmi alebo
poskytovaním služieb sa snažia vylákať od Vás peniaze alebo Vás okradnúť o Vaše celoživotné úspory priamo
vo Vašom obydlí. Seniori, nevpúšťajte
cudzie osoby do svojich príbytkov.
Nekontaktujte sa s cudzími osobami
osamote. Vždy majte na viditeľnom
mieste dôležité kontakty.
1. pri oslovení telefónom, že volá Váš
vnuk, príbuzný alebo známy
Najskôr si overte, či naozaj volá Váš
príbuzný alebo známy, ktorý Vás v
telefóne žiada o požičanie peňazí na
kúpu auta, darčeka alebo na iné účely.
Zavolajte mu. Nedávajte peniaze do
rúk osobe, ktorú nepoznáte, aj keď tvrdí, že ju za Vami posiela Váš príbuzný
alebo známy.
2. pri oslovení na ulici neznámymi
osobami, že potrebujú ukázať cestu do
nemocnice
Neverte osobám, ktoré nepoznáte. Nenasadajte s nimi do vozidla. Nedávajte im finančnú hotovosť. Nesúhlaste s
možnosťou výberu peňazí zo svojho
osobného účtu. Nechoďte s nimi do
svojich príbytkov. Neverte im, že potrebujú požičať peniaze na operáciu
príbuzného, aj keď pôsobia dôveryhodne.
3. pri ponúkaní tovaru na predaj priamo
vo Vašich príbytkoch
Nevpúšťajte neznáme osoby dovnútra.
Dôsledne zvažujte ponuku na výhodnú
kúpu tovaru. Pokiaľ môžete, poraďte
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Z redakčnej
pošty...
Dobrý den. Strávila jsem
ve vašem kempu krásnou dovolenou. Byla jsem velmi mile
překvapena čistotou a příjemným vystupováním obsluhy.
Všude bylo krásně čisto a příjemně. Jsem opravdu nadšená,
příští rok se k Vám chystám
znovu, protože jsem opravdu
v jiných kempech něco takového nezažila. Ještě jednou veliký dík za krásnou dovolenou.
Doporučuji Váš kemp všem
svým známým a protože žiji
v Německu tak jsem Váš kemp
doporučila všem svým spolupracovnicím i tady. Jen když jsem
jim ukázala vaše stránky tak
byly nadšené, myslím že příští rok bude u Vás hodně turistů
z Norimberka. Ještě jednou díky
a pokračujte takhle dál.
Alena Eliášová
sa so svojimi príbuznými. Nevyberajte
peniaze pred cudzími osobami.
4. pri poskytovaní služby pracovníkmi
plynární, elektrární, vodární, daňových
úradov, či iných inštitúcií
Preverte si, či ide o skutočných zamestnancov spoločností, ktorí Vám prišli
bez ohlásenia vykonať odpis spotreby
vody, elektriny alebo plynu. Neverte
osobám, ktoré tvrdia, že Vám prišli
vyplatiť preplatok na dani, či inkasovať nedoplatok za služby. Preplatky a
nedoplatky sa nevyplácajú v hotovosti.
5. pri vyplatení výhry, zvýšenia dôchodkov, pomoci s nákupmi, či poskytnutia finančnej alebo inej pomoci
Odmietnite záujem o zvýšenie dôchodku, nezištnú pomoc s nákupmi,
vyplatenie výhry, alebo poskytnutie
finančnej pomoci neznámymi osobami.
Dôsledne zvažujte každú ponuku, ktorá Vám je ponúkaná priamo vo Vašich
príbytkoch. Skôr ako sa pre niektorú
službu, či ponuku rozhodnete, poraďte
sa so svojimi príbuznými.
V PRÍPADE POCHYBNOSTÍ,
IHNEĎ KONTAKTUJE POLÍCIU
NA TELEFÓNNOM ČÍSLE 158.
Seniori, všimnite si:
Oslovujú Vás neznáme osoby na verejnosti, vo Vašich príbytkoch alebo po telefóne ako Vaši príbuzní, či známi, aby
ste im požičali peniaze?
„Dôveruj, ale preveruj!“
Neodovzdávajte a nepožičiavajte peniaze osobám, ktoré nepoznáte.
Skôr ako niekomu zveríte svoje celoživotné úspory, poraďte sa so svojimi
príbuznými alebo na bezplatnej senior
linke 0800 172 500.
Nevyberajte pre neznáme osoby peniaze z bankomatu alebo zo svojich osobných účtov.
Odbor prevencie kriminality
Kancelárie ministra vnútra SR v
spolupráci s odborom ekonomickej
kriminality úradu kriminálnej polície Prezídia Policajného zboru
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Kultúrna stálica jubiluje

V ČIERNOM POTOKU
TIEKLA KRV!

Jubilantku prijal na radnici primátor Rim. Soboty Jozef Šimko
V týchto horúcich letných dňoch oslávila Vierka Slatinská svoje
významné životné jubileum - 80 rokov. Oslávila ho v kruhu rodiny a
svojich dlhoročných kolegov, priateľov ale aj mladých kultúrne činných nadšencov.
Pani Vierka Slatinská je dlhodobou stálicou rôznych podujatí
v oblasti kultúry. Bola členkou ochotníckeho divadelného súboru „Divosud“, ale najviac sa angažovala ako speváčka v známom
speváckom „Kvartete“, mestskom spevokole „Bona fide“. Prekladá
a upravuje texty piesní a vedie spevokol „Dúha“ Klubu záujmovej
činnosti seniorov. Tento založila pred 16 rokmi pri svojom príchode
do klubu, kde je zároveň aj tajomníčkou a podieľa sa na organizácii
početných klubových akcií. Je dlhoročnou členkou Zboru pre občianske záležitosti. Vášnivo sa venuje záhradkárstvu a pestovaniu kvetín.
Aktivity a činnosť pani Vierky Slatinskej boli viackrát ocenené
mestskými orgánmi ako aj orgánmi Jednoty dôchodcov Slovenska.
Prajeme, aby jej aj v ďalšom období vydržal entuziazmus, ktorý dodáva silu a nadšenie pre kultúru a plnohodnotný život občanov tretieho veku. Veríme, že ešte dlho bude dôstojnou stálicou nášho mesta pri
kultúrnych akciách spoločenských orgánov a ich aktivitách.
Aj touto cestou jej Klubové orgány, ako aj Okresný výbor jednoty
dôchodcov ďakujú za jej tvorivú prácu a prajú jej veľa zdravia šťastia
a radosti v ďalšom živote.
Mgr. Jozef Rajzinger, PhD. – predseda OO JDS

Mladí o dobrovoľníctve a podnikaní

Jaroslav Dodok a Jaroslav Čer-

vinka. Mladí ľudia s rovnakým
krstným menom, ktorí zakúsili
prácu v dobrovoľníctvo v rovnako
mladom veku. Obaja v súčasnosti
podnikajú, no venujú sa aj školeniam, práci s mládežou či marketingu. Debata s
týmito zaujímavými a úspešnými
mladými ľuďmi
sa uskutočnila 12.
augusta v bábkovej sále Domu
kultúry v Rim.
Sobote.
Obaja Jarovia porozprávali prítomným ako sa dostali k dobrovoľníctvu, občianskemu aktivizmu a neskôr k podnikaniu či práci
v marketingu. K dobrovoľníctvu
sa pripojili už ako 13 roční prostredníctvom rôznych občianskych združení. Ako počas debaty
uviedli, pomáhať iným prostredníctvom dobrovoľníctva v takomto mladom veku im dalo do ďal-

šieho života nové impulzy a iný
pohľad na okolitý svet. Aj vďaka
tomu si neskôr uvedomili, že nabraté skúsenosti im do budúcnosti
v ich plánoch priniesli oproti rovesníkom lepšiu štartovaciu čiaru.
Daniel Csúr, prezident Veľvyslanectva mládeže
SR, ktoré podujatie organizovalo sa vyjadril, že
úlohou akcie bolo
stretnúť sa so skupinkou mladých
Rimavskosoboťanov a porozprávať sa o tom, ako lepšie spravovať
našu spoločnosť prípadne spoznať
príbehy ľudí z iných miest, ktorí
začali z ničoho a postupne si vybudovali nejaké svoje komunity.
V našom meste sa takéto stretnutie
s mladými ľuďmi uskutočnilo po
prvýkrát, no podľa Csúra podobné debaty organizujú pravidelne
v mestách po celom Slovensku.
amb

Dňa 7.augusta v Čiernom Potoku celú noc pršalo. Akoby dážď
chcel schladiť tropické teplá a prispieť k prijateľnejšiemu ovzdušiu
pre tých, ktorí sa rozhodli darovať
krv.
Základná organizácia Slovenského zväzu protifašistických
bojovníkov, klub darcov krvi,
Obecný úrad v Čiernom Potoku
v spolupráci s Národnou transfúznou službou SR, vysunuté pracovisko v Banskej Bystrici zorganizovali už XII. ročník “ KVAPKY
KRVI NA POČESŤ SLOVENSKÉHO NÁRODNÉHO POVSTANIA“. Odber krvi sa začal už od
8.00 hod. a postupne prichádzali
darcovia krvi z blízkeho a ďalekého
okolia. Do 11.00 hod. prišlo darovať krv celkom 30 darcov. Zo zdravotných dôvodov však šiesti krv
nemohli darovať. Aj im však patrí
poďakovanie, že krv darovať chceli. Odber krvi sa okrem hlavného
loga niesol v duchu pomoci ľuďom,
ktorí túto nenahraditeľnú tekutinu
potrebujú k obnove svojho zdravia
alebo záchrane života. Tak aj tento
odber krvi bol venovaný bývalej
študentke Gymnázia Ivana Kraska
v Rimavskej Sobote Veronike K.
z Rimavských Janoviec, ktorá sa
musela krátko po úspešnej maturite
podrobiť opakovanej transplantácii pečene a napriek maximálnemu
úsiliu zdravotného personálu Rosseweltovej nemocnici v Banskej
Bystrici nás navždy opustila. Do
27.júla za Veroniku darovalo krv v
B. Bystrici celkom 31 darcov krvi.
K ním sa svojim počinom darovať
krv pripojilo v rámci KVAPKY
SNP na Čiernom Potoku ďalších
30 darcov ochotných darovať krv.
Do Čierneho Potoka prišli darovať
krv vzácni darcovia krvi, bývalý
náčelník Generálneho štábu OS SR,
podpredseda Klubu generálov SR
gen.por.v.v. Ing. Peter Vojtek, generálny duchovný ozbrojených síl

SR a ozbrojených zborov SR plk.
ThDr. Marian Bodolló, dekan a riaditeľ kancelárie uvedenej inštitúcie
Dávid Vargaeštók, Nasledovali darcovia krvi : Tibor Demeter z Kráľa,
Marian Spodniak z Aboviec, Daniel
Fedák z Čičaroviec, Pavel Galo
z Držkoviec, Gergely Pál z Tácht,
Miroslav Kochan a Matej Škvarka
z Hrachova, Jaroslav Ivan z Rimavskej Bani, Ing.Miroslav Hukel z Blhoviec, Slavomír Skalák, Jaroslav
Pinzík, Alžbeta Bibláková z Tornale, Adriana Kapcová z Kalinova,
Veronika Rízová, Róbert Gál, Tibor
Volgyi z Rimavskej Soboty, Branislav Konečný z Mojína, Jaroslav
Petribnec z Rimavských Janoviec,
Peter Dúbrana z Banskej Bystrice,
Juraj Kozlok, Adriana Póczosová,
Beáta Póczosová, Kinga Póczosová z Dubna, Nikolett Kunyia
a Adrian Gyula Kunyia z Hajnáčky,
Ing.Mária Lakotová a Mgr. Adriana
Hriňová z Čierneho Potoka. Z nich
Beata Póczosová, Nikolett Kunyia,
Adriana Gyula Kunya, Peter Dúbrana a Branislav Konečný darovali krv po prvý raz a tak ich vítame
v rodine darcov krvi.
Všetci darcovia krvi dostali
od organizátorov odberu upomienkové predmety a pochutnali si na
kvalitnom guláši, ktorý tradične pripravila Martinka Kureková a Silvia
Hriňová za asistencie pani starostky
Svetlany Šuliarskej. Za aktívny prínos k humanite a popularizácii obce
Čierny Potok, propagácie Kvapky
SNP udelilo obecné zastupiteľstvo pánovi genpor.v.v. Ing.Terovi
Vojtekovi (daroval krvi v rámci
uvedenej akcii už po tretí krát)
“Čestné občianstvo„ obce Čierny
Potok. Za zdarnú prípravu, zabezpečenie a priebeh Kvapky SNP touto cestou ďakujeme okrem darcov
krvi všetkým, ktorý sa na príprave
a organizovaní kvapky krvi podieľali.
JUDr. Jozef Pupala

Gemerské zvesti

Čiara zaujala aj Rimavskosoboťanov

Očakávaný slovenský film Čiara lákal divákov aj

do tunajšieho kina Orbis. Ako uviedla vedúca kina
Eva Zibríková, prvý augustový víkend navštívilo
film necelých 500 divákov. „Keďže je dovolenkové obdobie, budeme film ponúkať v repríze aj 28.
augusta a určite aj niektorý víkend v septembri,“
povedala Zibríková. Čiara zaznamenala u slovenského diváka obrovský úspech. Príbeh z prostredia
pašerákov na ukrajinskej hranici videlo počas prvého víkendu takmer 70 tisíc divákov.
Ako vedúca kina Orbis ďalej prezradila, vysokú návštevnosť zaznamenali aj ostatné slovenské
filmy. „Snímku Všetko alebo nič videlo vyše tisíc
divákov, Cuky Luky a Únos si nenechalo ujsť vyše
sedemsto divákov. Samozrejme v niekoľkých reprízach,“ prezradila Zibríková. Pekná návštevnosť
bola podľa jej slov aj na ďalších slovenských filmoch Špina a Piata loď.
„Je fajn, že sa to takto rozbehlo. Najviac nás teší,
že sa do kina vracia stredná a staršia generácia

divákov. Je dobré, že im máme čo ponúknuť a že
máme kino,“ dodala Zibríková.

hol od 6. do 12. augusta letný tábor výtvarníkov,
literatúry fotografie a divadla Letavy. Tento rok
sa uskutočnil už 33. ročník tohto vyhľadávaného
podujatia. Ako uviedol organizátor podujatia Marian Lacko, na tomto ročníku sa tvorilo v 15 dielňach. „Z časti kopírujú dielne z minulých ročníkov.
Jedna dielňa je však nová. Je literárna, ale nazvali
sme ju Extrémne písanie, pretože do tej literárnej
dielne mali ľudia pár rokov taký ostych sa prihlásiť. Ako sme ju trošku prestransformovali a dali
jej extrémne písanie, zrazu sa naplnila,“ povedal
Lacko. V dielni sa písalo v rôznych extrémnych
podmienkach.
„Napríklad všetci tancovali na koncerte prešovskej kapely a účastníci dielne si s bločkami
v ruke zapisovali, ako sa ľudia tvária pri tanci, keď
sa úplne odosobnia.
Novinkou boli aj niektoré technické veci. Máme
vlastnú aplikáciu Letavy, ktorá sa dá stiahnuť
z Google Play. Sú tam všetky základné informácie,
od diania v dielňach, programu či vystúpení kapiel.
Vlastne všetci, čo mali mobily, lebo od tohto roka
tu bol už signál od všetkých troch operátorov, kým
vlani len od jedného, si mohli presne zistiť, čo kde
a ako sa deje,“ uviedol Lacko. Tretí rok funguje na
Letavách telefón, pomenovaný Ľaľafón, s ktorým
sa dá dovolať do ktoréhokoľvek miesta na svete.
„Počas Letáv sa cez neho odohral napríklad trojminútový hovor do Indie, keďže tu máme aj účast-

Program
HOTART
na september

Aj tento rok pripravilo Mestské kul-

túrne stredisko v Rim. Sobote letné
kultúrne podujatie HOT ART. Na návštevníkov čaká aj v septembri bohatý
program.

Diváci sa môžu tešiť na film zo slovenskej produkcie aj v septembri, kedy budú v kine premietať
snímku Nina. Príbeh sa bude tentoraz točiť okolo
mladej plavkyne, ktorá si prechádza ťažkým životným obdobím, keďže sa jej rodičia rozvádzajú. Film bol dokonca vybraný do prestížnej sekcie
Contemporary World Cinema na filmovom festivale v Toronte.
amb, foto: www. ciara.sk

Na Letavách aj extrémne písanie
V rekreačnom stredisku Kokava- Línia prebe-
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níka z tejto krajiny,“ prezradil Lacko.
Na Letavy zavítalo v tomto roku okolo 400
ľudí. Podľa Lacka ich tento počet teší, no zároveň
je to maximum, čo sa týka kapacity areálu z hľadiska ubytovania alebo stravovania.

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, Átrium Čierny orol
21. septembra – Kvízmajster, Dom
kultúry
22. septembra – Kvízmajster, Dom
kultúry
23. septembra - Lidwood Taylor,
jazzový koncert - záver HOTART,
Átrium Čierny orol, resp. Dom kultúry
v prípade nepriaznivého počasia
HOT ART 2017 pripravilo Mestské
kultúrne stredisko s finančnou
podporou mesta Rimavská Sobota.

Bažant Kinematograf

Už tradične si na Letavy nachádzajú cestu ľudia
nielen z našej krajiny, ale aj zo zahraničia. „Najviac účastníkov mimo Slovenska bolo z Česka, ale
mali sme tu aj ľudí z Poľska, Francúzska, Nórska,
Izraela či spomínanej Indie,“ povedal Lacko.
Na účastníkov Letáv čakal okrem tvorivej práce
v dielňach aj bohatý program. V rámce neho vystúpili kapely Introverdikt, The Kowal Chicks,
TRANSPOLUNE či Martin Geišberg.
Organizátorom Letáv bolo Mestské kultúrne
stredisko Rim. Sobota, OZ Oxymoron a Základná
umelecká škola v Rim. Sobote.
amb

RUINY III.

Festival inej hudby na netradičných miestach.
9.9.2017 o 17:30 hod., schátraný študentský internát v Rimavskej Sobote.
Úlohou nasledujúceho cyklu je prezentovať rôzne súčasné spracovania
slovenského a moravského folklóru. Dôležitou súčasťou podujatia
je i priblíženie problematiky zneužívania hudby politickým režimom.
Program:
Jíři Slavík a Marian Friedl: Matěřština (CZ)
Lúky (SK)
Tematická beseda o vzťahu folklóru a politiky v Československu.
Súčasťou podujatia je i sprievodný program s výtvarnými a multimediálnymi výstavami či literatúrou.
Vstupenky (8eur) si zakúpite v predpredaji v Mestskom kultúrnom stredisku Rimavská Sobota., alebo
na www.predpredaj.sk

Filmové autobusy Bažant Kinematograf sa už po pätnásty raz vydali na cestu po Slovensku. Tradičnou zastávkou
bude aj tento rok Rimavská Sobota.
Od 24. – 27. 8. sa na Hlavnom námestí
budú premietať štyri kvalitné snímky
českej a slovenskej kinematografie.
24. augusta o 20:30 hod. Baba z ľadu
25.augusta o 20:30 hod. Sedem
zhavranelých bratov
26. augusta o 20:30 hod. Učiteľka
27. august o 20:30 hod. Teória tigra

Výstavy:

Od 21. augusta je v Mestskej galérii v Rim. Sobote sprístupnená výstava pod názvom
Juraj Sapara Ex Post. Výstava potrvá
do 4. septembra.
V Galérii Mestského úradu na Hlavnom námestí v Rim. Sobote je od
21. augusta sprístupnená fotovýstava
Prekrásna Cerová vrchovina. Vystavujú Balázs Bial, Roland Kovács, Alexandra Mikó, László Rabec a Szabina
Torma.

Gemersko-malohontské
múzeum v Rim. Sobote
500 rokov reformácie 1517 – 2017
a „Malenkij robot“ (1945 - 1949).
V zajatí sovietskych lágrov. – obe výstavy potrvajú do 31. augusta
Neznáme farby svetových osobností
– výstava potrvá do 3. septembra
spracoval amb

www.rimavskasobota.sk
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V múzeu vystavujú policajné symboly
10. augusta sa uskutočnila v priestoroch

Gemersko-malohontského múzea v Rim. Sobote vernisáž výstavy pod názvom Policajné
symboly zo sveta. Zo zbierky Dr. Lászla Szilasa
z Ostrihomu.
Návštevníci majú možnosť nahliadnuť
prostredníctvom výstavy do sveta policajných
symbolov z rôznych kútov sveta. Ako uviedla Anita Tóthová, historička múzea, výstava
vznikla v spolupráci s Lászlóm Szilasom
z maďarského Ostrihomu, ktorý tieto unikátne predmety zbiera dlhé roky.
Vo svojej zbierke má rôzne uniformy, policajné odznaky, insígnie, dôstojnícke čiapky a nášivky na rukávy. „Tieto predmety pochádzajú z rôznych
krajín sveta. Napríklad aj na tejto výstave sa nachádzajú predmety nielen z Európy, ale aj z Ameriky,
Karibskej oblasti či Ázie,“ priblížila A. Tóthová.
Ako ďalej uviedla, nachádzajú sa tu aj kompletné uniformy. „Máme tu maďarské, slovenské
české uniformy, aj policajné, aj colnícke a nachádza sa tu napríklad uniforma z Kanady, Belgicka či
Francúzska. Okrem toho sú tu tiež vystavené saká,“ povedala Anita Tóthová a dodala, že vo forme
zarámovaných obrazov sú vystavené aj rôzne policajné fotografie či nášivky.
László Szilas je súkromným zberateľom, ktorý sa už viac ako 25 rokov venuje zbieraniu policajných rovnošiat, dôstojníckych čiapok, odznakov a symbolov. Jeho cieľom je vyjadrenie úcty a
uznania k policajtom, ktorí denno-denne bojujú proti zločinom. Vlastní rozsiahlu zbierku relikvií zo
127 štátov sveta, v ktorej sú zastúpené predmety nielen z Európy, ale aj z Ázie, z Afriky a z Ameriky,
z takých exotických krajín ako sú Thajsko, Nepál, Mexiko, Peru, Alžírsko, Omán a ostrov Tuvalu v
Tichom oceáne. Jeho zbierku tvorí 1 350 nášiviek na rukávy, 92 dôstojníckych čiapok, 48 rovnošiat,
265 odznakov a mnoho ďalších predmetov. Zbierka sa viaže k štátnej polícii, colnej správe, pohraničnej i obecnej polícii.
Ako L. Szilas prezradil, v Rimavskej Sobote je po prvýkrát a je rád, že v našom meste mohol
vystaviť svoju zbierku. Jeho zámerom je založiť v Ostrihome súkromné policajné múzeum, kvôli
čomu založil nadáciu. Zaujímavosťou je, že vďaka zbierke zvolili L. Szilasa za čestného policajta
v meste Kansas v americkej Alabame.
Ani z nášho mesta neodišiel tento vášnivý zberateľ naprázdno. Počas otvorenia výstavy mu odovzdali pracovníci múzea dve košele mestskej polície Rim. Soboty. Výstava potrvá do 31. októbra.
amb, foto: Gecse

Neznáme farby svetových osobností
Od 2. augusta je v priestoroch Gemersko-ma-

lohontského múzea v Rimavskej Sobote sprístupnená výstava „Neznáme farby svetových
osobností“. Výstava predstaví 13 svetových
osobností, ktoré majú rómske korene v podobe
portrétov zhotovených technikami pop art, street
art, stencil art.

foto: Gecse

Výstava vznikla v spolupráci so Štátnou vedeckou knižnicou v Prešove. Je výsledkom projektu „Živé knihy (slovo – obraz – zvuk)“, v rámci
ktorého mladý amatérsky výtvarník Jozef Fečo
vytvoril sériu 13 portrétov svetových osobností,
ktoré majú rómske korene.
Jozef Fečo je absolvent Strednej umeleckej
školy v Prešove. Vyštudoval v odbore dizajn a
tvarovanie dreva. Aktívne začal tvoriť v roku
2011. Prvým jeho dielom bola maľba Ježiša na
plátne. Väčšinou maľoval temperou, vodovými
farbami, venoval sa zátišiam. Neskôr prešiel na
maľovanie na plátno, kde využíva temperu a
akryl. Venuje sa maľovaniu osobností nábožen-

ského, kultúrneho a politického života. Po tom,
čo svoje práce uverejňoval v periodiku Romano nevo ľil, pokračoval v maľovaní portrétov i
v Štátnej vedeckej knižnici v Prešove, v dokumentačno-informačnom centre rómskej kultúry,
venujúcom sa digitálnemu spracovaniu, uchovávaniu a prezentovaniu kultúrneho dedičstva Rómov. Portréty prezentované v rámci výstavy sú
zhotovené technikami pop art, street art, stencil
art. Zobrazujú trinásť známych svetových osobností, ako švédsku výtvarníčku Rosu Taikon,
ocenenú Cenou Olafa Palmeho, poprednú rómsku spisovateľku Elenu Lackovú, najznámejšiu
rómsku speváčku Esmu Redžepovu, baletného a
flamenco tanečníka Joaquina Cortesa, belgického džezového gitaristu a skladateľa, zakladateľa
rómskeho džezu Djanga Reinhardta, amerického herca a speváka Elvisa Presleyho, herca
a komika Freddie Prinze Chica, herca, komika,
režiséra a producenta Charlesa Chaplina, Juscelina Kubitscheka, prezidenta Brazílie v rokoch
1956 – 1961, britského herca Michaela Caina,
americkú herečku a tanečnicu Ritu Hayworth,
francúzskeho filmového režiséra, scenáristu,
skladateľa, herca a producenta Tonyho Gatlifa a
rusko-amerického divadelného a filmového herca Yula Brynnera, známeho z westernu Sedem
statočných.
Výstava potrvá do 3. septembra.
Mgr. Ľudmila Pulišová, etnografka GMM

Kurinec – Zelená voda
Niekoho láka diaľka, more,
cestuje v ten ďaleký kraj.
Iný sa len tu doma obzrie.
Veď za humnami máme raj.
Už ide, už trúbi romantický vláčik,
čo vezie radosť pre malých i veľkých.
Ten pocit si nikdy hranice neznačí.
Vetrík vo vlasoch, rozprávkový prepych.
A takto nás vždy vozí k letným radovánkam.
Čarovné miesto náruč otvára.
Areál oddychu. Už mnohým spadla sánka.
Pije obdiv z plného pohára.
Letná zábava. Taká i onaká.
Kúpanie, šport a hry. Podľa výberu.
Všetko okolo s ponukami čaká.
Pre každého sú tu šité na mieru.
Klaniam sa daru z nebies. Vaša jasnosť.
Geotermálna voda. Aká vzácnosť.
Hladí a lieči naše telá.
Do bazénov prúdi z hlbín zeme.
Vode z jazera o nej nepovieme.
Určite by jej závidela.
Slnko jazeru vysvetľuje,
že ono, a len ono, je ten letný základ.
Aj jazero sa vystatuje.
Jeho vodný bicykel vezie vzácny náklad.
Starých rodičov s vnúčatmi.
Prilieta oblak udatný.
Mocné slnko pokorí, zaženie ho za hory,
a hneď sa obraz mení.
Prekrásna scenéria jazera s lesíkom,
plavidlo s milou rodinkou, ruksak s keksíkom,
hneď je to všetko v tieni.
Či na slnku, chvíľu aj v tieni,
život na brehu sa tým nemení.
Farebné ľudské mravenisko.
Z fotoaparátov sa pení.
Krásne chvíle na film premeniť
sa javí teraz práve ziskom.
Kurinec – Zelená voda
Nudy niet. Zábavu dodá.
Ľuďom sa vždy sem zavítať oddá.
Kvalite každý rád ruku podá.
Aj zahraniční turisti prichádzajú sa uistiť,
že rekreácia je skvelá.
Sú spokojní a to je veľa.
Bola to veľmi správna cesta,
umocniť krásu tohto miesta.
Chýr o ňom letí aj v diali.
Stále viac ľudí láka.
Tým, čo ho vybudovali,
zreteľ na každý detail,
bili sa so zlom nemalým,
patrí obrovská vďaka.
Robím si skicu, pár čiar iba,
na brehu nášho jazera.
Sadol si ku mne starý rybár
a milo na mňa pozerá.
Povedal: „Jedno z najkrajších miest na svete.“
Ja na to: „Súhlasím s vami. Neklamete.“
Mám plátno, štetce a farby na palete.
Marta Brisudová Siváková

Gemerské zvesti

Gemer-Malohont z neba
Krásy Gemera-Malohontu ako

ste ich ešte nevideli. Malebná krajina nášho regiónu ukrýva rôzne zákutia, ktoré máte možnosť spoznať
prostredníctvom knihy Gemer-Malohont z neba.

Kniha je zložená z dvoch častí: prvá zavedie čitateľa prostredníctvom úchvatných fotografií
z vtáčej perspektívy na rôzne miesta
Gemera-Malohontu. Čitateľ má tak
možnosť z neba obdivovať Rimavskú Sobotu, hrad Krásnu hôrku či
vzácny románsko-gotický kostol v
Kyjaticiach. Druhá časť ho oboznámi v slovenskom, maďarskom a anglickom jazyku s históriu malebných
miest a obcí v Gemeri-Malohonte.

Autorom tejto unikátnej
knihy je Milan Paprčka
a jeho tím.
A ako vznikol nápad vydávať knihy,
ktoré predstavujú krásy
našej krajiny
z neba? Ako
nám M. Paprčka prezradil, keď začali robiť maľované mapy miest, potrebovali letecké fotografie, aby maliar videl budovy zhora. „Tak som si
prenajal lietadlo na letisku v Očovej
a prvýkrát v živote letel. Tento zážitok ma natoľko uchvátil, že som sa
rozhodol stať aj ja pilotom. Lietania
bolo čoraz viac a v roku 2010 sa
mi naskytla príležitosť kúpiť staršie
lietadlo. Kúpil som ho, prihlásil sa
do leteckej školy a rovno som si na
ňom spravil výcvik,“ uviedol Paprčka. Popri lietaní vzniklo veľa krásnych fotografií, ako západ slnka na
Chopku, inverzia pod Tatrami, alebo
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farebná jeseň na Čiernom Váhu.
Na Vianoce
2012 dostal
nápad zostaviť si na internete svoju
knihu a dal
si ju vytlačiť.
Len tak pre
seba. Kniha
sa ľuďom natoľko páčila, že sa ju
rozhodol vytlačiť aj pre predaj. „Počas tvorby maľovaných máp alebo
zachytávaní krás Slovenska z lietadla či zo zeme som mal možnosť spoznať celú našu krajinu. Viem o čom
hovorím, keď tvrdím, že Slovensko je
jedna z najzaujímavejších krajín na
svete,“ uzavrel Paprčka.

rokmi strávil celé jedno leto filmovaním obcí, krajiny a pamiatok. Celý
som ho preliezol a detailne poznal.
A keď som sa stal pilotom, opäť
som sa sem vracal a tentoraz som
sa rozhodol zachytiť ho zhora. Ako
odtiaľ vyzerá? Úchvatne!

Úryvok z knihy

Túto krásnu knihu vydalo vydavateľstvo CBS a môžete si ju zakúpiť
v Turistickom informačnom centre
Rimavská Sobota na Hlavnom námestí.
amb

Gemer je jedným z mojich najobľúbenejších regiónov. Ani neviem
prečo. Možno kvôli banskej histórii, veď aj ja som z baníckej rodiny.
A možno preto, lebo som tu pred

Aj biela pastelka má svoj zmysel

Čo si už človek počne s bielou pastelkou, keď chce písať či kresliť? Riešenie môže byť vlastne úplne jednoduché.
Netradičné, inovatívne, ale jednoduché. Farebný papier.
A čo si už nevidiaci počne, keď chce študovať, pracovať, sám si variť,
upratovať, komunikovať cez maily či SMS, čítať si dennú tlač, nebodaj sám
chodiť po meste? Takisto sa môže zdať, že sú to situácie, pri ktorých ani
nemá zmysel skúšať hľadať cestu. A predsa je aj v tomto prípade riešenie
pomerne jednoduché - s počítačom s hlasovým výstupom sa študovať, pracovať, pohybovať na internete poľahky dá, pri varení a upratovaní to chce
len sem-tam nejakú kompenzačnú pomôcku a pár jednoduchých grífov
a samostatná chôdza s bielou palicou, príp. s vodiacim psom je výsledkom
absolvovaných kurzov.
Na tmavej ceste preto kreslí čiaru práve biela pastelka. Za 16 rokov svojej existencie u nás sa stala symbolom sveta nevidiacich, symbolom riešení
často na prvý pohľad bezvýchodiskových situácií.
Víťazstvá, ktoré pomáhajú

Biela pastelka je v roku 2017 ohraničená 1. júnom a 31. decembrom.
Podporiť nevidiacich a slabozrakých je možné príspevkom na účet verejnej zbierky SK23 1111 0000 0014 3025 8006, zaslaním SMS na číslo 820
v hodnote 2 € v sieti všetkých mobilných operátorov, príspevkom do stacionárnych pokladničiek umiestnených vo vybraných inštitúciách (školy,
úrady, firmy a pod.) alebo on-line na www.bielapastelka.sk. Naše tradičné dvojčlenné tímy, ktoré budú za dobrovoľný príspevok ponúkať spinky
v tvare bielej pastelky, budete môcť v mestách po celom Slovensku stretnúť
22. a 23. septembra. V Europa SC v Banskej Bystrici vám 21. septembra
popri zaujímavostiach zo života nevidiacich či slabozrakých ponúkneme
možnosť odfotiť sa s maketou ambasádora tohto ročníka, s vynikajúcim
futbalistom talianskeho klubu SSC Neapol Marekom Hamšíkom. Príďte sa
pozrieť, aké každodenné víťazstvá pomáhajú ľuďom so zrakovým postihnutím vrátiť sa späť do života.
Za akúkoľvek prejavenú podporu vám ďakujeme.

www.rimavskasobota.sk
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RIADKOVÁ INZERCIA:
• SBS prijme do trvalého pracovného pomeru pracovníkov na výkon stráž-

nej služby v Rimavskej Sobote. Nutný preukaz OS typu S. info: julius.
vegso@s-o-s.sk , č.tel.: 0948 439 255
GZ-23/17
24.,25. a 27. Barry Seal: nebeský gauner
august
114 min., MP od 12r., titulky, 4€
št. a pi. o 18:00, a ned. o 20:00 		
Krimi/Thriller
USA
24. - 26. a 28. Temná veža
august
91 min., MN, titulky, vstup: 4€
20:00 (v pon. HU verzia) Akčný/Sci-Fi USA
26. - 27.
august
18:00

Veľká oriešková lúpež

92 min., MP, dabing, vstup: 4€
Animovaný/Komédia
USA

31. august
- 1. sept.
18:00

Po strništi bos

110 min., MP, vstup: 4€
Dráma/Vojnový/Kom.
Česko

31. aug. až Logan Lucky: Miliónová lúpež
3. sept.
118 min., MN, titulky, vstup: 4€
20:00
Akčný/Komédia
USA
2. - 3.
september
18:00

Hurvínek a kúzelné múzeum
85 min., MP, dabing, 4€
Animovaný/Komédia

Česko

28.8. (pondelok) o 18:00 ČIARA

• 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 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

• Dáme do prenájmu nebytové priestory v nákupnom stredisku Hnúšťa

v obci Blhovce a Lenartovce. Kontakt: Coop Jednota, LM. Telefónne číslo:
047/370 000 					
GZ-47/17

Spomienka...

MESTO RIMAVSKÁ SOBOTA

Bolesťou unavená tíško si zaspala,
zanechajúc všetko, čo si mala rada.
Dňa 3. septembra 2017 uplynie rok, keď nás
opustila naša drahá mama, dcéra, sestra a starká

Vyhlasuje obchodnú verejnú súťaž podľa §281 a nasl. Obchodného
zákonníka a vyzýva k podaniu návrhov na uzatvorenie nájomnej zmluvy
1. oceľová hala – sklad s.č. 4044 na parcele č. KN C 804/64 zastavané
plochy a nádvoria o celkovej výmere 1 337 m2
2. oceľová hala -sklad s.č. 4045 na parcele č. KN C 804/65 zastavané
plochy a nádvoria o celkovej výmere 748 m2
- výška nájmu bude sa stanovuje v zmysle so VZN mesta Rimavská Sobota č. 72/2004 o podmienkach nájmu a podnájmu nebytových
priestorov a pozemkov vo vlastníctve Mesta Rimavská Sobota. Minimálna výška nájmu je určená v závislosti od druhu činnosti.
- účel nájmu: za účelom podnikania v súlade s územným plánom mesta
Rimavská Sobota
Podmienky verejnej obchodnej súťaže budú zverejnené na webovej
stránke mesta a na úradnej tabuli mesta Rimavská Sobota.
Obchodná verejná súťaž začína dňom 24.08.2017 a končí dňom 08.09.2017. Informácie na internetovej stránke mesta
www.rimavskasobota.sk, na úradnej tabuli mesta, resp. na telefónnych
číslach 047/5604626, 0903 284 353, 0908 977 459 ( prihlášky do súťaže
na webovej stránke mesta, resp. na MsÚ – odd. majetkové ). Prihlášky
zasielať v zalepenej obálke s názvom „Neotvárať – prenájom oceľové
haly Kasárne s.č. .......„ s uvedením príslušného súpisného čísla budovy.

MESTO RIMAVSKÁ SOBOTA
vyhlasuje obchodnú verejnú súťaž (OVS) podľa § 281
a násl. Obchodného zákonníka
na odpredaj nehnuteľného majetku mesta – pozemkov parc. č. KN C
3941/2, parc. č. KN C 3941/8, parc. č. KN C 3941/73, parc. č. KN C
3941/72, parc. č. KN C 3941/74 v kat. úz. Rimavská Sobota, vedené na LV
2959, za účelom výstavby zariadení, určených na podnikateľské účely,
v lokalite „RO-Zelená voda Kurinec“ v Rimavskej Sobote v minimálnej
cene 25,- €/m². V čase zverejnenia OVS je záujemca povinný uhradiť zábezpeku vo výške 1 500,- €.
Obchodná verejná súťaž začína dňom: 23.08.2017 a končí dňom
08.09.2017.
Prihlášky posielať v zalepenej obálke s názvom: „Neotvárať - odpredaj
pozemkov na podnikateľské účely, Kurinec“.
Informácie a podmienky obchodnej verejnej súťaže, (zoznam parciel
s výmerami, prihláška, čestné vyhlásenie) na internetovej stránke mesta
www.rimavskasobota.sk, resp. na MsÚ – oddelenie majetkové - tel. čísla:
047/5604613, 047/5604626, 0903 284 359, 0903 284 353.

EVA LOVECKÁ
rod. LUPTÁKOVÁ

GZ-46/17

Ďakujeme všetkým, ktorí spomínate s nami.
Smútiaca rodina

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

Gemerské zvesti – Gömöri Hírlap, Rimavskosobotské informačné periodikum (zaregistrované na MK SR č. EV 5138/15, ISSN 0323-0589). Vydáva mesto Rimavská Sobota, IČO: 00 319 031. Adresa redakcie: Svätoplukova 9,
979 01 Rimavská Sobota, 2. posch., č. dverí 15/15a, tel. kontakt: 5604674, 5604676, e-mail: gemerskezvesti@rimavskasobota.sk, gomorihirlap@rimavskasobota.sk. Redaktor za slovenskú časť: Martin Ambróz,
martin.ambroz@rimavskasobota.sk, za maďarskú časť: Juhász Dósa János, jan.juhasz@rimavskasobota.sk; technický redaktor: Ing. Michal Murárik. Vychádza ako dvojtýždenník. Distribúcia do schránok domácností mesta Rimavská Sobota Slovenskou poštou, a.s. Tlač: RENO – Ing. Bartolomej Tkáč. Autorské práva vyhradené. Ďalšie šírenie textov, fotografií a grafiky je možné len s písomným súhlasom vydavateľa. Vydavateľ nie je
zodpovedný za obsah a pravdivosť inzerátov a za prípadné spôsobené škody. Uzávierka materiálov je 5 pracovných dní pred vydaním novín. Redakcia si vyhradzuje právo príspevky skrátiť, redakčne upraviť alebo aj neuverejniť.
Anonymné príspevky nezverejňujeme.
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MŠK RS strelil osem gólov
a získal štyri body

V posledných dvoch zápasoch
strelili futbalisti MŠK Rimavská Sobota osem gólov, ale to im
stačilo len na zisk štyroch bodov.
Zverenci trénera Eugena Bariho najprv v druhom kole ľahko
zvíťazili nad Detvou a v treťom
kole získali bod v Novej Bani.
V tejto sezóne už druhýkrát zakončili zápas remízou 3:3 (ešte v
prvom kole doma s Martinom).
MŠK Rim. Sobota MFK Detva 5:0

Zostava MŠK RS: Prošovský-Zvara Botos (85 Balog), Morháč (70 Miklovič) Ľupták-Uličný,
Kalmár, Jass (76 Mészáros), Petriho Wurczell, Lovyniuk (85. Dudek).
V Novej Bani prišlo na zápas s

bývalým druholigistom približne
200 divákov. Hostia začali lepšie
a vďaka presnému zakončeniu
Vujoševiča v 25. minúte viedli už
2:0. Ale domáci dokázali odpovedať na nepriaznivý výsledok.
Ešte v prvom polčase vyrovnali
a v 50. minúte dokonca aj viedli.
Vedenie im vydržalo iba 9 minút,
keď Vujoševič už tretím presným
zásahom vyrovnal. Zápas skončil
remízou 3:3.
Rimavskosoboťanov čakajú dva
domáce zápasy. Najprv v sobotu
26. augusta o 16.00 hod. hostia
hráčov z Námestova a v utorok
29. augusta o 16.30 hod. mužstvo
z Tepličky nad Váhom.
3. septembra cestujú do Liptovskej Štiavnice.

Tabuľka:

jdj,
fotó: gecse

Zubný lekár
26.8. a 27.8. od 8:00 do 12:00 hod.

MUDr. Agáta Dulovičová,
K. Mikszátha, Rim. Sobota,
tel.: 56 23 196

29.8. od 8:00 hod do 12:00 hod.

MUDr. Eva Gajanová,
Nová Bašta 80, tel: 56 91 161
1.9 od 8:00 do 12:00 hod.

OZDent s.r.o.,
MUDr. Marcela Pálešová,
Ožďany 66, tel. 56 94 666

2.9. od 8:00 hod. do 12:00 hod.

STOMCENTRUM, s.r.o. –
MUDr. Ján Kret, Športová 14,
tel: 047/5633147

29.8 od 8:00 do 12:00 hod. a
3.9 od 8:00 hod. do 12:00 hod.

STOMCENTRUM, s.r.o, MUDr. Mária Kretová,
Športová 14, Rim. Sobota,
tel: 047/5633147

Lekárne
29.8. 2017 – Lekáreň Západ,
Dr. V. Clementisa 4754
1.9. 2017 – Lekáreň Rimava –
Dobšinského 192/30

Dvoch odchovancov nášho
hokeja čaká prelomová sezóna
pár bodmi ku konečnému
Alex Tamáši a Dalibor
tretiemu miestu. DaliĎuriš sú mená, ktoré robia
bor Ďuriš je síce o niečo
hokeju na Gemeri veľkú
mladší, no úspechmi určite
reklamu. Obaja žnú veľké
nezaostáva. Už niekoľko
úspechy, či už v reprezenrokov má stabilné miesto
tácií alebo na klubovej
v Extraligovom HKM
úrovni. Prvý menovaný
Zvolen, kde v tíme dorastu
zažil minulý rok premiéru
patrí medzi opory. Momenmedzi mužmi a to rovno v
tálne bojuje o svoje miesto
Tipsportlige. V tíme HC´05
Alex Tamáši
v reprezentačnej sedemiClinic Banská Bystrica
hrával väčšinou v štvrtej päťke, kde nástke. Tréner slovenskej hokejovej
mal úlohu povzbudzovať tím a pri- reprezentácie do 17 rokov Ján Lipiannášať energiu. Aj keď do zápasov sky nominoval hráčov na tréningový
play-off veľmi nezasahoval, na konci kemp v Bratislave, z ktorého následsezóny si mohol vychutnať oslavy ti- ne vytvorí tím na Turnaj 5 krajín v
tulu majstra Slovenska, na ktoré bude Ostrave. Hráči a realizačný tím sa zídu
dlho spomínať. Aj keď si ich predlžo- v sobotu 19. augusta na bratislavskom
vať veľmi nemohol, pretože ho ešte Zimnom štadióne Ondreja Nepelu. Fičakali maturitné skúšky. Sám vie, že nálnu nomináciu 21 hráčov a 2 brankánadchádzajúca sezóna bude pre neho rov zverejní Ján Lipiansky v pondelok
veľmi dôležitá. Či už z hľadiska osob- 21. augusta. Medzi nimi sa objavil aj
ného rozvoja, ale zároveň aj preto, že Rimavskosobotský odchovanec Dalimá pred sebou posledný rok súčasné- bor Ďuriš, ktorý už pár sezón zarezáva
ho kontraktu s HC´05 iClinic Banská v HKM Zvolen. Reprezentačný dres
Bystrica. Preto by chcel hrávať viac a nie je pre neho novinka, keďže aj v mimať väčší ice-time ako v minulom roč- nulých sezónach už reprezentoval Sloníku. Vrcholom sezóny pre Alexa by vensko na rôznych turnajoch vo výbemohli byť Majstrovstvá sveta junio- roch do 15 rokov a následne 16 rokov.
rov v Buffale a Orchard Parku. Verí, Daliborovi prajeme úspešný štart do
že miestenku na šampionát si vybojuje novej sezóny a hlavne dobrú formu,
a prvýkrát okúsi aj príchuť svetového aby si vybojoval miestenku na turnaj
šampionátu. Na nedávnom turnaji v a následne uhral čo najlepšie výsledky.
Žiline asistent kapitána slovenského
Marek Hanzel,
výberu Ernesta Bokroša dopomohol
HKM Rimavská Sobota
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Chanbarista Tibor Figei strieborný na Svetových hrách v Poľsku
20.

júla sa vo Wroclawi v
Poľsku uskutočnili už v poradí 10.
Svetové hry. Je to jedno z najväčších
športových podujatí v tomto roku v
celosvetovom meradle. Predstavilo
sa na nich spolu 3500 športovcov v
31 rôznych športových odvetviach.
Slovenský reprezentant Tibor Figei
sa ich zúčastnil ako jediný zástupca
zo Slovenska v chanbare. Chanbara
(japonské športové bojové umenie
s mečmi) sa predstavila na týchto
veľkolepých hrách ako „ukážkový šport“ v rámci medzinárodného
turnaja, ktorý zastrešovala ISCA
(Medzinárodná športová asociácia
chanbary) na čele s generálnym sekretárom svetovej asociácie Koheiom
Iwaom. Japonci nenechali nič na
náhodu a pozvali piatich majstrov
sveta v čiernych pásoch. Z nich traja
boli aj absolútni majstri sveta z predošlých rokov na čele s Mansinom
Maksimilianom - minuloročným absolútnym víťazom z Ruska.
Prišli chanbaristi z Japonska,
Francúzska, Talianska, Ruska, Poľska, Českej republiky, Maďarska a
Slovenska. Celkovo sa v kategórii
mužov predstavilo 23 športovcov, z
ktorých až 11 boli medailisti zo svetových a európskych šampionátov.
Medzi nimi nechýbal ani zástupca
rimavskosobotského klubu Falcon
TKD, minuloročný majster sveta a
Európy v nižších pásoch Tibor Figei.
Zápasilo sa v 8 disciplínach (dýka,

krátky meč, dlhý meč, krátky mečštít, dlhý meč-štít, dva meče, dlhý
meč obojruč, kopija). Každý športovec si mohol vybrať dve disciplíny.
Slovenský reprezentant si vybral už
tradične svoju obľúbenú disciplínu
chocken morote (dlhý meč obojruč)
a kopiju. Vo svojej prvej disciplíne,

Francúza. Vo finále sa stretol s japonským reprezentantom, ktorému
nakoniec podľahol 2:1 a vybojoval
si tak krásnu striebornú medailu.
V druhej disciplíne už nebol Tibor
taký úspešný, keďže vypadol v prvom kole s minuloročným majstrom
sveta z Francúzska v tejto disciplíne.

v ktorej slávil minulý rok najväčšie úspechy, sa dostal až do finále,
keď v prvom kole vyradil poľského
reprezentanta a v druhom viacnásobného medailistu z majstrovstiev
sveta a Európy v čiernych pásoch

„Organizácia pretekov bola na
veľmi peknej úrovni. Napriek tomu,
že sme tu boli len ako ukážkový
šport, organizátori nám poskytli
dostatočný priestor a súťaž dopadla na výbornú. Začala sa tradičným

japonským tancom s prvkami z nášho bojového umenia, potom nasledovala prezentácia nášho športu
a jednotlivých účastníckych krajín
a pokračovala samotnou súťažou.
V mojej obľúbenej disciplíne sa
mi podarilo prebojovať do finále,
čo ma veľmi potešilo, keďže to bol
fakt kvalitný turnaj. Nižšie aj vyššie
pásy spojili do jednej kategórie, čo
pridalo na obtiažnosti. V semifinále
som sa kúsok zranil, čo, bohužiaľ,
ovplyvnilo aj moju pohybovú kultúru v samotnom finále. No napriek
tomu som so striebornou medailou
spokojný. Po majstrovstvách sveta
a Európy má táto medaila pre mňa
najväčšiu hodnotu, keďže sa Svetové
hry konajú len každé štyri roky,“ poznamenal rimavskosobotský chanbarista. Po samotnej súťaži nasledoval ešte spoločný tréning a večera.
Wroclaw žila svetovými hrami
až do 30. júla. Podľa Figeia sa celé
toto veľkolepé podujatie nesie vo
veľmi dobrom duchu, každý deň
prebehli rôzne športové zápolenia v
26 športových objektoch (miestach).
Ďalšie svetové hry sa uskutočnia
v roku 2021 v USA.
„Toto bol veľmi dôležitý krok
k tomu, aby sa raz chanbara v budúcnosti dostala aj ako oficiálny
šport na Svetové hry a neskôr aj na
olympijské hry,“ uzavrel slovenský
reprezentant.
Tibor Figei

Lukostrelci Bašty opäť úspešní

5. augusta bol usporiadaný na Látkach 1. Detviansky maratón, na ktorom

sa strieľalo na 3x 28 3D cieľov. V nedeľu sa súťažilo o prvenstvo v Stredoslovenskom pohári, kde sa strieľalo na 28 3D cieľov na jeden šíp.
Trate boli postavené v prekrásnom rekreačnom stredisku, kde organizátor
využil všetky možnosti prírody na postavenie kvalitnej a náročnej trate.
Členovia Lukostreleckého Klubu Bašta skončili nasledovne:
Detvianský maratón:
Henrietta NAGYFERENCZOVÁ 1. miesto v kat. HU juniorky
Márti DÁVID 1. miesto v kat. PBHB seniorky
Gergely DANCS 1. miesto v kat. PBHB senior
Ladislav NAGYFERENCZ 4. miesto v kat. HU senior
Ladislav HEGEDŰS 6. miesto v kat. HU senior
Michal FELEDY 7.miesto v kat. HU senior
Stredoslov. Pohár 4. kolo:
Henrietta NAGYFERENCZOVÁ 1. miesto v kat. HU juniorky
Márti DÁVID 1. miesto v kat. PBHB seniorky
Tibor LÉVAY 1. miesto v kat. HU veterán
Ladislav HEGEDŰS 2. miesto v kat. HU senior
Gergely DANCS 5. miesto v kat. PBHB senior
Ladislav NAGYFERENCZ 5. miesto v kat. HU senior
Michal FELEDY 7. miesto v kat. HU senior

OSTOROS – MAĎARSKO
Ostorosšký športový zväz vytvoril lukostrelecký klub a 12. augusta zorganizoval svoju prvú 3D súťaž, na ktorej sa zúčastnilo viac než 100 lukostrelcov. Slovensko zastupovali Fiľakovskí vlci a rimavskosobotský Lukostrelecký Klub Bašta s minimálnym množstvom lukostrelcov, lebo ostatní
ešte zbierali body na Slovenskom pohári. Organizátori veľmi priateľsky
privítali súťažiacich, zároveň im postavili aj priateľskú trať, na ktorej sa
každý musel kus zamýšľať na vzdialenostiach!
L. K. Bašta zastupoval Tibor Lévay, ktorý aj tentokrát získal vo svojej
kategórií prvenstvo.
Tibor Lévay, LK Bašta

