Na margo
uplynulých dní
Keďže v čase našej uzá-

Vystavujú fotografie

Cerovej vrchoviny
V

priestoroch Mestskej galérie na Hlavnom
námestí v Rim. Sobote sa 21. augusta uskutočnila vernisáž výstavy pod názvom Prekrásna
Cerová vrchovina.
Výstava približuje prostredníctvom fotografií
krásu Cerovej vrchoviny, pohoria, ktoré sa nachádza v južnej časti nášho okresu. Fotografie
vytvorili piati fotografi - Balázs Bial, Roland
Kovács, Alexandra Mikó, Láslzló Rabec a Szabina Torma. Všetci pochádzajú z tejto oblasti,
takže je prirodzené, že im Cerová vrchovina
učarovala a aj takýmto spôsobom sa snažia poukázať na jej krásu.
Výstavu otvorila Zsuzsanna Szamos, bývalá
predsedníčka Základnej organizácie Csemadok
Hajnáčka. Tá vo svojom príhovore spomenula,
že hoci fotenie vníma a prežíva každý z nich
rozdielne, niektoré črty sú v ich tvorbe rovnaké.
„Jednak je to hlboká láska a úcta k prírode
a špeciálne k Cerovej vrchovine a jednak snaha
zachytiť či zvečniť stále sa meniacu krásu prírody. Inú spoločnú črtu badať v tom, že táto čin-

nosť ich všetkých napĺňa veľkou radosťou a vnímanú krásu a prežívanú radosť chcú odovzdať
aj ďalším ľuďom. Spoločnou charakteristikou je
u nich aj skutočnosť, že prírodu vnímajú nielen
očami, ale aj srdcom. A my, krajania, sme na
nich hrdí,“ uviedla Szamos.
Na vernisáži sa zúčastnil aj prednosta mestského úradu Štefan Szántó, ktorý mladým
fotografom odovzdal darčekové predmety.
V kultúrnom programe vystúpil spevák a gitarista Gábor Foglár.
Fotografie ukazujú krásu Cerovej vrchoviny,
no zároveň sú tiež akousi pozvánkou aj osobne
spoznať jej prekrásne zákutia. Či už je to prírodná rezervácia Šomoška, ktorá patrí k európskym raritám, pre turistov mimoriadne lákavý
Kamenný vodopád alebo chránené pamiatky
Ragač, Soví hrad či Sprašový odkryv. Výstavu
zorganizovalo Turistické informačné centrum
v Rimavskej Sobote v spolupráci so Základnou
organizáciou Csemadok Hajnáčka. Potrvá do
28. septembra.
amb, foto: Gecse

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:
Koncerty: Jíři Slavík a Marian Friedl: Matěřština (CZ) a 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

vierky ešte nebola známa
oficiálna kandidátna listina pre voľby župana a
župných poslancov, zatiaľ
môžeme len hádať, kto
všetko sa o funkciu predsedu BBSK mieni uchádzať. No napriek tomu sa SMER-SD poponáhľal a oznámil, že podporuje Jána Luntera,
ktorý už niekoľko mesiacov vyhlasuje o
sebe akým je nestraníckym a nezávislým
kandidátom. Ak je tomu naozaj tak, potom
hrá Lunter od začiatku nečestnú hru hlavne
s Klusom a s Mičevom, s ktorými pracoval
na možnostiach uzavretia Memoranda o
spolupráci. Potom ma už neprekvapujú ani
posledné výsledky prieskumu agentúry Focus, ktoré pre zmenu napadol Klus tvrdiac,
že prieskum bol robený v prospech Luntera.
A do tohto proti- kotlebovského cirkusu
vhodne zapadá aj ohlásená kandidatúra
miestneho rómskeho lídra Vojtecha Kökénya, ktorý už raz zahral divadlo, keď kandidoval za primátora Rimavskej Soboty, aby
sa potom tesne pred voľbami vzdal v prospech smeráckeho kandidáta. Že by sa história zopakovala ?
Do župných volieb chýbajú ešte dva mesiace
a prekvapení môže byť aj viac. Takže, venujme sa radšej nášmu školstvu, pretože po
letných prázdninách vstúpili žiaci a pedagógovia do nového školského roku. Do školských lavíc zasadlo v pondelok na Slovensku celkom 671 tisíc žiakov základných a
stredných škôl. Medzi nimi je aj 2061 žiakov
v piatich základných školách, pôsobiacich v
rámci nášho mesta a privítali medzi sebou
224 prváčikov. Nezabúdajme pritom ani na
sedem materských škôl na území mesta, do
ktorých je prihlásených celkom 657 detí.
Mesto ako zriaďovateľ materských a základných škôl venuje otázke školstva maximálnu pozornosť a viac ako polovicu svojho
14 miliónového rozpočtu použije práve na
vytváranie čím lepších podmienok potrebných na zabezpečenie vyučovacieho procesu
a na prevádzku školských objektov. Máme
záujem, aby boli spokojní aj pedagógovia,
ale i nepedagogickí zamestnanci, ktorým
mesto zabezpečilo 6-percentné zvýšenie
miezd, hoci na nich ministerstvo školstva
jednoducho pozabudlo...
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Pripomenuli si 73. výročie SNP

29.

augusta sme si pripomenuli
73. výročie Slovenského národného
povstania. Pri tejto príležitosti sa 25.
augusta uskutočnil pri pamätníku
Červenej armády na Námestí M.
Tompu pietny akt kladenia vencov.
Pietny akt organizoval Oblastný výbor Slovenského zväzu protifašistických bojovníkov v Rim. Sobote.
Ako vo svojom príhovore pripomenul Pavel Brndiar, predseda Oblastného výboru Slovenského zväzu protifašistických bojovníkov v
Rim. Sobote, v povstaní sme našli
cestu k demokracii, vytvorili si základ národnej identity a stali sa členom veľkej rodiny Európskej únie.
„Extrémizmus, rasová neznášanlivosť, korupcia, nemorálnosť, terorizmus, podvody, túžba po nesmiernom bohatstve, otáčanie dejinnej
pravdy sú javy, proti ktorým musíme
bojovať. Odkaz a myšlienky povstania nie sú len pokojné dni v mieri.

Je to naplnenie túžob nájsť si každý svoje postavenie, prácu a dôstojný život. Je to zároveň aj úcta k
vytvoreným hodnotám a k svojmu
okoliu, je to tolerancia, ale aj úcta
a povinnosť poznať históriu národa, regiónu a ctiť si tých, ktorí pre
takéto ciele neváhali položiť svoj život,“ uviedol P. Brndiar a dodal, že
vyrástla tretia povojnová generácia
a zdalo by sa, že hrozba zrodenia fašizmu a nacizmu by mala ísť do zabudnutia. „Opak je pravdou. Snahy
o rasovú, národnostnú, náboženskú
a sociálnu nadvládu žijú. Demontujú sa historické fakty. Po celom svete
sa rodia hnutia a dokonca aj strany,
ktoré nielen ospravedlňujú, ale aj
velebia zločiny nacistov a fašistov.
Čo nás čaká ďalej? Bude žiť táto a
budúce generácie v mieri? Z celého
srdca si to želáme. Boj za tento cieľ
musí byť každodennou výzvou,“ povedal Brndiar.

Spomienkových osláv sa okrem širokej verejnosti zúčastnili aj predstavitelia samosprávy, štátnej správy, armády a polície. Padlých si
prišli uctiť aj primátor Rim. Soboty

Jozef Šimko, viceprimátor Ladislav
Rigó, prednosta mestského úradu
Štefan Szántó a prednosta okresného úradu Csaba Csízi.
amb, foto gecse

Do škôl nastúpilo 2061 žiakov, prvákov je 224
Po

dvojmesačnej prestávke školy opäť otvorili svoje brány. Nový
školský rok odštartoval v pondelok
4. septembra a na žiakov, pedagógov
i samosprávu v ňom čakajú nové
úlohy.
Mesto Rimavská Sobota je zriaďovateľom 7 materských škôl, 5 základných škôl, Centra voľného času
Relax a Základnej umeleckej školy.
Materské školy bude v novom školskom roku navštevovať 657 detí, základné školy 2061 žiakov, CVČ Relax 846 detí a ZUŠ 532 žiakov. Pri
základných školách pracujú školské
kluby, ktoré bude navštevovať v
tomto školskom roku 746 žiakov.
Prvákov je v tomto školskom roku
224, pričom tento počet sa oproti
predchádzajúcim rokom veľmi nemení.
Rimavskosobotská
samospráva
patrí k jedným z najväčších zamestnávateľov pôsobiacich v meste.
Celkovo zamestnáva 463 zamestnancov, z čoho je pedagogických
zamestnancov 292. Podľa slov povereného vedúce odboru školstva
na Mestskom úrade v Rim. Sobote
Ladislava Rigóa, vyše 50% rozpočtu mesta na tento rok ide na zabezpečenie chodu školských zariadení
mesta. Ako Rigó uviedol, systém
financovania školských zariadení samosprávy je pomerne komplikovaný, keďže je postavený na
financovaní v rámci prenesených
a originálnych kompetencií. To
znamená, že v rámci prenesených
kompetencií dostáva mesto na fun-

šia aj nepedagogickí zamestnanci.
„V usmernení od ministerstva školstva bolo uvedené, že od 1. januára
do 1. septembra treba zvýšiť platy
nepedagogickým
zamestnancom
formou odmien o 4 percentá a od
1. septembra až do konca roka o 2
percentá. S týmto sme v rozpočte
našťastie počítali a zvýšenie platov
pre nich je zabezpečené,“ vysvetlil
Rigó.

Primátor mesta Jozef Šimko počas otvorenia nového školského roka
na ZŠ P.K. Hostinského
govanie základných škôl financie od
štátu vo forme normatívu na žiaka.
Zabezpečenie chodu materských
škôl, školských jedální, klubov detí
a mládeže, ZUŠ a CVČ spadá pod
originálne kompetencie, pričom o
financiách pre tieto zariadenia rozhoduje mesto vo svojom všeobecno-záväznom nariadení.
Ako je známe, vláda odsúhlasila zvýšenie platov pre učiteľov
ročne o 6% až do roku 2020.
„Tento krok hodnotím kladne,
no na druhej strane sa musím
vyjadriť záporne k tomu, že sme
dostali usmernenie zvýšiť platy
učiteľom od 1. septembra tohto
roka, no zatiaľ nám nikto nepovedal z akých finančných prostriedkov,“ povedal Rigó. Podľa
jeho slov ide o sumu 31 tisíc eur.

„Aby som mohol konať v zmysle stanovených podmienok a zvýšil platy
učiteľom od 1. septembra, predložím
na septembrové rokovanie mestského zastupiteľstva úpravu rozpočtu o
túto sumu,“ uviedol Rigó. Ako ďalej
poznamenal, verí, že takýto problém by v budúcom roku už nemal
vzniknúť. Od septembra si prilep-

Čo sa týka finančných prostriedkov
na projekty pre školy, na tie išlo
vlani formou grantov i z vlastných
prostriedkov mesta vyše 273 tis. eur.
V tomto roku to bude niečo cez 162
tisíc eur, pričom spolu to predstavuje vyše 453 tisíc eur.
„Všetkým zamestnancom škôl a
školských zariadení sa chcem poďakovať za odvedenú prácu a verím, že
do nového školského roka nastúpia
oddýchnutí a s novými silami. Nech
podávajú také výkony, aby boli žiaci
a ich rodičia maximálne spokojní,“
uzavrel L.Rigó.
amb

Oznam

V bývalom Župnom dome
v Rim. Sobote sa uskutoční
v utorok 19. septembra o 13:00
hod.
zasadnutie
poslancov
mestského zastupiteľstva.

Gemerské zvesti

Zriadia počítačovú učebňu

Základná škola Š.M. Daxnera na
sídlisku Západ v Rim. Sobote otvorila tento školský rok svoje brány
pre približne 315 žiakov, prvákov
je v dvoch triedach 35. Vyučovanie
na škole je zamerané na rozvoj a
podporu telesnej výchovy a športu.
Z tohto dôvodu majú žiaci rozšírené vyučovanie telesnej výchovy v
troch ročníkoch – v treťom, piatom
a šiestom. „Ide o plávanie, netradičné športové hry, korčuľovanie a
blízkosť športovísk našej škole len
prospieva. Máme obrovský areál,
v rámci ktorého organizujeme rôzne súťaže,“ uviedol riaditeľ školy
Peter Černý. Škola sa zameriava
aj na rozšírené vyučovanie cudzích
jazykov od prvého ročníka. Ide o
angličtinu, no od druhého ročníka
je možnosť pribrať si aj nemčinu.
Ako ďalej Černý uviedol, vo vyučovaní kladú dôraz aj na získavanie počítačovej gramotnosti. Hodiny informatiky tak budú v novom
školskom roku o niečo kvalitnejšie
aj vďaka novým počítačom, ktoré škola získala v rámci projektu
Všeobecnej zdravotnej poisťovne.
„Získali sme 44 počítačov, ktoré
zapracujeme do chodu školy. Plánujeme zriadiť ďalšiu počítačovú
učebňu,“ vysvetlil Černý. Ďalej

dodal, že škola bola úspešná aj v
projekte pod názvom Erasmusplus.
V rámci projektu, na ktorý získala
škola vyše 23 tis. eur., budú mať
žiaci možnosť stráviť obdobie
v zahraničí a zlepšiť si tak svoje
poznatky a zručnosti. Partnerskými
štátmi sú Dánsko, Česká republika, Chorvátsko a Turecko, pričom
sa bude projekt realizovať v tomto
školskom roku a bude trvať 14 mesiacov.
„Čo sa týka iných projektov,
s mestom ako zriaďovateľom máme
rozpracovaný projekt cez ministerstvo pôdohospodárstva pod názvom
Revitalizácia učební fyziky a biológie v hodnote približne 100 tisíc
eur. Ide o celkové prerobenie týchto
tried, pretože takáto špecializovaná učebňa by mala mať svoj charakter,“ vysvetlil Černý. Na škole
fungujú aj projekty Športová gymnastická federácia, Ideálna mládežnícka organizácia a Amavet.
Žiaci i rodičia sa môžu tešiť v
septembri na podujatie Deň ľudových tradícií, počas ktorého deti
spoznajú ľudové remeslá a prácu
ľudových remeselníkov. Tento projekt finančne podporil Banskobystrický samosprávny kraj a Matica
Slovenská.
amb

Vybudovali
multifunkčné ihrisko

V Materskej škole – Óvoda na Rybárskej ul. v Rim. Sobote začali v
priebehu augusta realizovať výstavbu dopravného ihriska. Financie na
jeho zriadenie získala škola z rôznych zdrojov. Cez projekt Nadácie
SLSP získali vyše 4200 eur, z OZ Naša Sobota 400 eur a použili sa aj
financie z Rodičovské združenie pri materskej škole. Dopravné ihrisko
bude multifunkčné a bezbariérové a detičkám ho slávnostne odovzdajú
v druhej polovici septembra. Okrem toho sa na škole počas prázdnin
vymenila aj strecha a v troch triedach sa položilo nové linoleum.
amb, foto: Mateská škola - Óvoda
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V Bratislave sa uskutočnilo stretnutie mladých čínskych podnikateľov
za účasti veľvyslanca Čínskej ľudovej republiky. Za predsedu organizácie bol zvolený Que Lulu, podnikateľ z nášho mesta. Stretnutia sa
zúčastnil aj viceprimátor Rim. Soboty Ladislav Rigó.
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Kostol plánujú opäť obnoviť

Reformovaný

kostol zo 14. storočia v Zacharovciach prejde opäť
obnovou. Ako je známe, kostolík
bol dlhodobo v zlom technickom
stave. V roku 2012 ho obec aj s pomocou aktívnych mladých ľudí získala do svojho vlastníctva a postupne začala kostolík rekonštruovať. V
roku 2015 prebehla oprava strechy,
na ktorú získala obec od ministerstva kultúry grant vo výške 14.000
eur. Pokračovať v záchrane kostolíka plánuje obec aj v tomto roku.
Ako uviedla starostka obce Ružena
Gembická, na tento účel plánujú
použiť financie, ktoré im ešte vlani
poskytlo ministerstvo kultúry. „Išlo
o 11.000 eur, pričom v tomto roku
sme získali od ministerstva ďalších
4000 eur,“ uviedla starostka. Podľa
jej slov sa z poskytnutých financií
obnoví fasáda kostolíka a zabezpečia sa jeho základy. „Keďže ide o
národnú kultúrnu pamiatku, práce si vyžadujú použitie pôvodných
technológií napr. haseného vápna.
Aj z tohto dôvodu sme sa rozhodli, že s obnovou začneme v jesenných mesiacoch, kedy už nebudú

prostredníctvom projektu z ministerstva vnútra. Ako uviedla R.
Gembická, jednu kameru plánujú
umiestniť pri vstupe do obce, jednu pri novovybudovanom parčíku
a jednu pri autobusovej zastávke.
Dôvodom tohto kroku bolo zvýšenie bezpečnosti obyvateľov obce.

horúčavy,“ povedala R. Gembická.
Ako ďalej uviedla, v budúcnosti by
chceli na kostolíku vymeniť okná
a dvere, aby sa mohlo pristúpiť
k rekonštrukcii interiéru. Kostol
by sa podľa jej slov mohol využívať nielen na cirkevné bohoslužby,
ale napríklad aj na kultúrne účely,
koncerty, keďže je tam vynikajúca
akustika.

Pribudnú kamery
Obec bola úspešná aj v ďalších
projektoch. Vďaka jednému z nich
sa zakúpia tri nové kamery. Tie sa
napoja na už fungujúci kamerový
systém, ktorý si obec zabezpečila
z vlastných zdrojov. Finančné prostriedky na kúpu nových kamier
vo výške 2300 eur získala obec

V tomto roku podľa slov starostky
plánujú ešte dokončiť obnovu kultúrneho domu, kde sa zo získaných
financií z ministerstva financií vo
výške 3000 eur obnovia sociálne
zariadenia pre personál a kuchynka.
Pribudnúť by mala aj nová vstupná
brána do parku, na ktorú poskytol
financie vo výške 1300 eur Banskobystrický samosprávy kraj.
Obec Zacharovce je zapojená aj do
rôznych regionálnych štruktúr. Je
členom mikroregiónu Rimava-Rimavica a miestnej akčnej skupiny
MAS-Malohont, kde spoločne realizujú rôzne podujatia ako Deň
Zeme, Deň detí či obecné dvory.
amb

PREČO OSLAVUJÚ V ČIERNOM POTOKU SLOVENSKÉ
NÁRODNÉ POVSTANIE UŽ ZAČIATKOM AUGUSTA?

V malebnej obi na pokraji Cerovej
vrchoviny na juhozápade Gemera
je malá, ale dlhá obec Čierny Potok. Rozprestiera sa v údolí potôčka Čierny Potok a je dlhá 3,5 km.
Má 77 domov , 147 obyvateľov.
Po Viedenskej arbitráži pripadla
k Horthyovskému Maďarsku. Slovenskí mládenci, ktorých rodičia
aj z detvákmi prišli na Dolnú zem
po roku 1922, nechcel narukovať
do Horthyiho armády, aby bojovali proti bratom Rusom. Nuž,
prebehli hranicu medzi Ožďanmi
a Dolnými Honmi a prichýlili sa
pri starých rodičoch, strýkoch - na
Podpoľaní. No, ale čo sa nepodarilo Horthymu - poslať Slovákov
proti bratom Slovanom, Rusom to sa podarilo slovenskému prezidentovi, kňazovi (v mene božom).
Ten odvelil bojovať „zdravú, statočnú junač“ na východný front!
To postihlo aj Juraja Lakotu z
Čierneho Potoka, ktorý sa narodil
21.4.1919 v Detve-Piešti. Nuž, a
tak sa „Slovenská junač“ vzoprela
a vyše 1500 Slovákov prebehlo v
roku 1943 pri Melitopole k Červenej armáde! „ Za Tisa zradcovia“,
po “nežnej“, podľa istého predsedu vlády, vzbúrenci proti legálnej

vláde, ktorí mali byť trestaní ako
„zbehovia“! Mladý, statný Juraj
sa stal výsadkárom. Zaradili ho do
Svobodovej 2.para brigády. Ako
spravodajca bol vysadený dvakrát
v tyle Nemcov na území ZSSR.
No ešte pred vyhlásením SNP bol
ako člen „spravodajskej skupiny“
už 26.6.1944 na Liptove. Juraj Lakota nebol sám z Čierneho Potoka,
kto „prebehol“ a zapojil sa do odboja proti Nemcom. Z obce a okolitých osád osídlených Slovákmi
to ešte boli napr. František Hriň,
mechanik zvolenského stíhacieho
pluku, Júlisu Patúš, spojár, Václav
Fajčík, …. Preto ZO SZPB, dnes
už pomenovaná podľa arm. gen.
Ludvíka Svobodu (tatíčka, ako ho
osobne volal Juraj Lakota), zvoláva pietne zhromaždenie členov a
občanov obce k spomienkovému
zhromaždeniu na počesť SNP už
začiatkom augusta, pretože odpor
proti okupantom bol svetielkom v
tuneli, ako často hovorieval brig.
Gen. Imrich Gibala, náš bývalý
občan. Po vzniku ZO SZPB v obci
Čierny Potok v roku 2005, začali
jej členovi a darcovia krvi organizovať na počesť SNP dobrovoľný
odber krvi. Takže 7.8. to bol už 12
ročník. Po skončení odberu krvi

sa uskutočnilo spomienkové zhromaždenie občanov pri pamätníku
obetí fašizmu. Dňa 4.11.1944, len
50 dní pred oslobodením obce, odvliekli nyllassiovci 14 nevinných
mužov a odovzdali ich gestapu.
Z koncentračného tábora sa vrátili
iba dvaja, jeden zomrel po niekoľkých týždňov na následky pobytu
v koncentračnom tábore.
Pietneho aktu, ktorý konferoval
bývalý redaktor rádia Regina B.
Bystrica Mgr. Fedor Mikovič a
ktorý prečítal ospravedlňujúce
listy pozvaných hostí pani prof.
Zoe Klusákovej-Svobodovej a
národného umelca majstra Juraja
Sarvaša, sa zúčastnil ešte žijúci
priamy účastník protifašistického
odboja plk. v.v.Ladislav Sládek
(príslušník ČA-2.UkF), z Rim.
Soboty Ján Debnár z Revúcej
predseda UR SZPB Ing. Pavol
Sečkár, podpredseda KG SR gen.
por. v.v. Ing. Peter Vojtek, (v rámci Kvapky SNP už daroval v Č.
Potoku tretíkrát krv a obec mu
udelila čestné občianstvo), generálny duchovný ozbrojených
síl a ozbrojených zborov SR plk.
ThDr. Marian Bodolló, dekan riaditeľ kancelárie ÚEPSv OSSR a
OZ SR dekan Dávid Vargaeštók

(taktiež darovali aj krv), a pri pamätníku po skončení kladenia vencov vykonali krátku bohoslužbu k
obetiam fašizmu, viceprezident
KVV-SR a predseda KVV-ZA
majster športu František Glatter
spolu s tajomníkom M. Rieckým,
prednosta OÚ Poltár Ing. Pavol
Gavalec , predseda ObV SZPB v
Rim. Sobote Ing. Pavol Brndiar
a zástupcovia ZO SZPB Revúca,
je členom bol aj priamy účastník
SNP Ján Debnár, ktorí predniesol
pri pamätníku krásne oduševnene
báseň Lýdie Hricíkovej „POĎAKOVANIE“.
Predseda ÚR SZPB Ing. Pavol
Sečkách ocenil činnosť ZO SZPB
v Čiernom Potoku, ktorá už po 12.
krát ako jediná v SR organizuje
túto vysoko humánnu akciu na
počesť SNP. Poukázal na fakt, že
obec, ktorá má 147 obyvateľov,
má v ZO SZPB 51 členov, samozrejme, že aj z okolitých obcí aj
z vzdialenejších miest, ale je tak
vzorom pre veľké mestá. Zdôraznil, že aj toto sú formy ako si
pripomínať odkaz SNP a protifašistického odboja.
Ing. Veronika Rízová,
členka ZO SZPB Čierny Potok
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Ex Post sochára Juraja Saparu

Stély, grafiky i medaily. Aj tieto

zaujímavé diela môžu obdivovať
návštevníci na výstave pod názvom Ex Post, ktorú sprístupnila
Mestská galéria v Rim. Sobote.
Prierezová výstava z tvorby popredného slovenského sochára
Juraja Saparu predstaví výber
z diela umelca v oblasti komornej
sochárskej tvorby, medaile a grafiky od roku 1981 po najnovšie
diela autora Vernisáž výstavy sa
uskutočnila 21. augusta, ktorej
sa zúčastnil aj rektor Akadémie umení v Banskej Bystrici prof. Vojtech Didi. Kurátorkou
výstavy je Alena Vrbanová, ktorá výstavu aj
otvorila.
Juraj Sapara patrí k okruhu významných slovenských sochárov, ktorý má za sebou vyše
40-ročnú autonómnu tvorbu. Svoje vysokoškolské štúdiá na VŠVU v Bratislave absolvoval v neľahkých časoch na prelome 60.-70.
rokov v ateliéri veľmi významného sochára
Jozefa Kostku, ktorý je označovaný ako zakladateľská postava moderného slovenského
sochárstva. Školu absolvoval v roku 1973 a
ihneď sa pustil do autonómnej tvorby, ktorá
sa rozpínala viacerými smermi, čo sa týka sochárskych disciplín aj žánrov. „Najskôr to bola
komorná, voľná plastika, ale aj plastika väčších formátov, ktorá sa rozvíjala najmä figuratívnym smerom s prvkami určitého tvarového,
konštrukčného experimentu sochy, ktorú môžeme nazvať, že je akýmsi konštruktívnym, nielen
modelačným princípom. Začal aplikovať aj
prvky kumulatívneho, aditívneho, sochania,“
uviedla A. Vrbanová.
Popri voľnej plastike, figuratívnych a figurálnych žánroch sa v sedemdesiatych rokoch
postupne pustil do sféry veľmi náročnej sochárskej disciplíny akou je medaila a plaketa.
Nielen úžitková alebo na zadanie, ale aj ako
voľná sochárska disciplína, ktorá si vyžadovala kvalitnú kresbovú prípravu a do istej miery
vo finále aj určitý experiment, ktorý ani dodnes
v Saparovej tvorbe nechýba.
„Na výstave sme preto zastúpili časť najkvalitnejšej tvorby rannej fázy 70. a začiatku 80.
rokov,“ prezradila Vrbanová. Ako ďalej uvied-

la, v druhej polovici osemdesiatych rokov
je Saparová tvorba už v znamení ani nie tak
neskoromoderného sochárstva a jeho ďalšieho
rozvíjania, ale skôr interferuje postmodernú
éru záveru osemdesiatych rokov, ktorú prijal za
svoju. Venoval sa minimalistickej, menej figurálnej tvorbe. „Kľúčová téma alebo ikonografia z tohto významného obdobia, ktorú môžeme
vidieť aj na výstave, sa týka archetypálneho
námetu stély, alebo akejsi pomníkovej tvorby.
Či už je to stéla pre milencov, pre našu planétu či život, tieto veľmi vážne témy života, ktoré
môžeme nazvať ako večné, sú stále prítomné
v tematickom okruhu jeho tvorby,“ povedala
Vrbanová.
V novších dielach po roku 1990 vyjadruje
Sapara najmä paradoxnosť života, stret jeho
vonkajších a ľudských limitov, pričom smeruje k abstrahovanejšiemu jazyku a práci s
novými materiálmi a uplatňuje konštruktívne
a montážne princípy torby. Voľné počítačové
a digitálne grafiky autora sú odvodené z figuratívnych prvkov, no tendujú viac k abstrakcii.
Pluralitne spájajú výrazovosť viacerých vizuálnych médií. Vo virtuálnom prostredí počítačových „modelovaní“ sochára inšpiruje možnosť simulácie hmoty a jej 3D modelovania.
V tvorbe z ostatných rokov sa Sapara venuje
najmä montovanému objektu, ktorý má podobu transparentnej stély s uplatnením rastrovej
grafiky.
Na výstave je zastúpených približne 60 prác
v retrospektívnom rytme. Výstava potrvá
do 9. septembra.
amb
Dňa 19. septembra o 18:00 hod. v Bábkovej sále Domu kultúry v Rim. Sobote uvedie divadlo Alterna lyrické predstavenie
pod názvom Posledná večera a iné, divadlo
poézie na motívy Virág Erdős. Po divadelnom predstavení sa bude konať beseda s
autorkou hry. Program bude dvojjazyčný.

Oblastný výbor Csemadoku Rimavská Sobota,
Gemersko-malohontské osvetové stredisko, obec
Gemer Vás srdečne pozývajú 9. septembra do Gemera na XIII. Festival Czinka Panny. Program:
16:00 hod - kladenie vencov pri buste Czinka
Panny, 16:30 hod - galaprogram v miestnom
kultúrnom dome. Účinkujú: Mária Páko a GitárosSokk, Edit Lukáč Galambos a István Tonkó,
kapela Vojtecha Botoša ml.

Narodiť sa, vkĺznuť do chodu času,
merať tú svoju trojrozmernú trasu,
aj robiť rozhodnutia, správne, či nesprávne.
Na nich sa zvrtne život.
Výsledok príde neskôr, slávne, či neslávne.
Je dobre a či clivo?
Ak si neurobil to, čo si mal,
a všetky možnosti čas dávno vzal,
potom ťa výčitka celý život máta.
Dieru v čase, veru, nikto nezapláta.

Rodnému mestu
To miesto nemá inde výskyt,
jeden kút srdcu veľmi blízky,
v zátiší vnútrozemia, kde tečie riečka tichá,
mesto jej sviežim rimavským menom dýcha,
či prekvitá a či ho berú vody spodné,
vždy je to čiesi milované mesto rodné.
Po dlhých rokoch vidím kamarátku.
Naše stretnutie podobá sa sviatku.
Keď odišla, boli sme dievčatá.
Čo skôr vravieť, no jazyk skĺza
a v oku nehanbí sa slza.
Začína staronová debata.
Prišla si pozrieť mesto s okolím
presvietiť, prezrieť zrakom sokolím,
a otázok sa sype neúrekom.
Čaká, že odpovede budú liekom
na diagnózu – túžbu po domove.
Počkaj! Ak bude všetko hotové,
mesto ti potom samo odpovie.
Ako každému, náš vek oťažieva,
no mesto mladne, stále opeknieva.
Okolo návratu všetko sa v nej točí,
a vstupná ulica pohládza jej oči.
Červenými kvetmi jej ulica spieva,
červenými kvetmi radosť do žíl vlieva.
Na Mestskú záhradu hľadí cez nový plot,
či v nej nájde zbytky tých svojich dávnych stôp?
Je to jej ostrov snov. Majú staršie dáta.
Straty a nálezy nejde spolu zrátať.
Ja viem presne, aký náboj to má.
Nikde inde, iba tu je doma.
V ďaleký svet ju čaká dlhá štreka.
Ešte vybaviť to i to.
Lúčime sa a ona nenarieka.
Odchádza s dobrým pocitom.
Našla tu veľa dobra pre človeka.
Niekomu na tom záleží,
ako lepšie a krajšie žiť.
Ak jún sa júna o rok dočká,
jej rodné mesto ju tu počká.
Sľúbila sebe,
cez vernosť starých známych stromov,
že sa vráti domov.
~
Tá naša Sobota, to je zmluva taká,
máme ju každý deň, inde musia čakať.
A tak mnohí ľudia, z obdivu i z lásky,
radi obývajú ten náš kraj rimavský.
Marta Brisudová Siváková

www.rimavskasobota.sk

6

V múzeu vystavujú vzácnu relikviu

V mesiaci september bude Pred-

metom mesiaca v Gemersko-malohontskom múzeu v Rim. Sobote
relikvia (úlomok kosti) mučenice
Zdenky Schelingovej, slovenskej
rehoľníčky a obete prenasledovania katolíckej cirkvi v Československu. Už ako 15-ročná nastúpila
do kláštora Milosrdných sestier
Svätého kríža v Podunajských Biskupiciach.
Po
absolvovaní
Ošetrovateľskej školy sa stala profesionálnou ošetrovateľkou. Pôsobila v nemocniciach v Bratislave
a v Humennom. 28. januára 1943
zložila sestra Zdenka svoje večné
sľuby a tak sa navždy zasvätila
Bohu. V období komunistického
prenasledovania (po februári 1948)
sestra Zdenka podstúpila prenasledovanie, nespravodlivé odsúdenie
a smrť, pretože vedome pomáhala kňazom. Za tieto počiny bola v
roku 1952 zatknutá, kruto mučená
a 17. júna 1952 odsúdená za velezradu. Po procese bola premiestnená do väznice v Rimavskej Sobote, tu bola väznená až do apríla
1953 v budove dnešného psychiatricko-neurologického oddelenia.
Tu jej bola v roku 2004 odhalená
aj pamätná tabuľa. Kruté väzenské
podmienky sa podpísali na jej
zdraví. 31. júla 1955 sestra Zdenka
zomrela. V roku 1970 bola zbavená
obžaloby, rehabilitovaná a v roku
2003 ju pápež Ján Pavol II. vyhlásil za blahoslavenú. Sestra Zdenka Schelingová sa narodila 24.
decembra 1916 v Krivej na Orave
(okres Dolný Kubín), ako desiata
z jedenástich detí. Bola pokrstená
27. decembra 1916 a pri krste dostala meno Cecília. Rodičia Pavol a
Zuzana boli statoční ľudia a dávali
svojim deťom vzornú náboženskú
výchovu, postavenú na živej modlitbe a svedomitej práci. Po absolvovaní Ošetrovateľskej školy
v Bratislave a povinnej rehoľnej
formácii 30. januára 1937 zložila
svoje prvé rehoľné sľuby s novým
meno sestra Zdenka (meno prijala

už v januári 1936). Najprv pracovala ako ošetrovateľka v Humennom,
neskôr v Bratislave. Chorým sa
venovala s príkladnou obetavosťou,
hrejivou láskou a profesionálnou odbornosťou. Pre mnohých
bola „vzorom rehoľnej sestry a
profesionálnej
ošetrovateľky“.
Po politickej zmene v roku 1948
Komunistická strana v bývalom
Československu začala otvorené
prenasledovanie Katolíckej cirkvi,
mnohí veriaci boli diskriminovaní
pre svoju vieru, biskupi a kňazi
prenasledovaní a väznení, rehoľné
kongregácie zlikvidované a ich
členovia poslaní na nútené práce.
V tomto období všeobecného
strachu sa sestra Zdenka rozhodla
pomáhať kňazom. S neuveriteľnou odvahou umožnila vo februári
roku 1952 útek väznenému katolíckemu kňazovi, ktorý sa v Štátnej nemocnici liečil na následky
mučenia pri výsluchu. Falošnosť
totalitného komunistického režimu
spôsobila, že Štátna bezpečnosť
pripravila pascu na zlikvidovanie
sestry Zdenky. Po jej zatknutí
29. februára 1952 sestra Zdenka
bola vo vyšetrovacej väzbe kruto
mučená. Nakoniec bola odsúdená
17. júna 1952 na 12 rokov väzenia
a 10 rokov straty občianskych práv
za údajnú velezradu, čiže za jeden
z najťažších prečinov proti štátu.
Všetkým bolo jasné, že pravou
príčinou jej odsúdenia bola viera
a nenávisť voči viere zo strany
komunistickej ideológie. Po procese bola premiestnená do väzenia v Rimavskej Sobote, kde bola
väznená až do apríla 1953. Väznica
sa nachádzala v budove terajšieho
psychiatricko-neurologického oddelenia. Na budove nájdeme pamätnú tabuľu sestry Zdenky, ktorá bola
odhalená 18. júna 2004. Od svojho
zatknutia až do posledných chvíľ
svojho pozemského života znášala
všetky utrpenia s hrdinskou trpezlivosťou, s vedomou ochotou i zomrieť pre pravdu a bez akejkoľvek

nenávisti voči tým, ktorí jej ubližovali. Sestra Zdenka zažiarila
ako vzor vernosti a odpustenia.
Ubitá skoro až k smrti vyriekla:
„Odpustenie je najväčšia vec v živote“.
Keď už bolo isté, že pre vážne
zdravotné problémy jej nezostáva
viac ako jeden rok života, a aby
nezomrela vo väzení, 16. apríla
1955 bola na amnestiu prepustená
z väzenia. O tri mesiace neskôr,
31. júla 1955, dokončila svoj svätý
a hrdinský život v Trnave. Mala
necelých 39 rokov. Hneď po smrti bola považovaná za mučenicu
viery. Pochovaná bola v Trnave,
neskôr jej pozostatky premiestnili
do spoločného hrobu v Podunajských Biskupiciach, následne boli
presunuté do kláštorného Kostola
svätého Kríža. 6. apríla 1970 Krajský súd v Bratislave oslobodil sestru Zdenku od žaloby pre trestný
čin velezrady a 18. novembra 1970
Najvyšší súd SSR zrušil rozsudok
v celom rozsahu, a tým umožnil
jej úplnú občianskoprávnu rehabilitáciu. Za blahoslavenú ju vyhlásil
Svätý Otec Ján Pavol II. na sviatok
Povýšenia sv. Kríža 14. septembra
2003 v Bratislave – Petržalke pri
svojej tretej pastoračnej návšteve
Slovenska. Sestra Zdenka je prvou
blahoslavenou ženou v našich novodobých dejinách. Jej ostatky sú
uložené na 34 miestach na Slovensku, jedným z nich je aj Rimavská
Sobota, kde sa v rímskokatolíckom
Kostole sv. Jána Krstiteľa nachádza
drobný úlomok kosti blahoslavenej
sestry Zdenky.
Zaujímavý predmet mesiaca september – relikvia mučenice Zdenky
Schelingovej si môžete pozrieť v
priestoroch múzea od pondelka do
piatka v čase od 8.00 do 16.00 hod.
a počas víkendov od 9.00 do 17.00.
Predmet zapožičala Rímskokatolícka cirkev Rimavská Sobota.
PhDr. Elena Lindisová, GMM

Výstava Krajiny v plameňoch
Priaznivci

výtvarného umenia
môžu od 25. 8. obdivovať v Galérii Ganevia v Rim. Sobote výstavu fiľakovského maliara Jozefa
Jacsmenyíka. Expozícia s názvom
Krajiny v plameňoch (Lobogó
tájak), ktorej dominujú krajinkárske motívy, predstavuje diela
vytvorené rôznymi technikami s
prevahou olejomaľby, akvarelu a
orechového moridla. Výstava sa
realizuje pri príležitosti životného

jubilea autora a potrvá do konca
septembra 2017.„Krajiny na obrazoch Jozefa Jacsmenyíka ako
keby boli stále v plameňoch. Cítiť z nich dynamiku, počuť hlasy
štetca a akoby nikdy neboli dokončené. Čakajú na dotvorenie,
na posledný ťah štetcom,“ povedal Zoltán Szászi, kurátor výstavy
a dlhoročný priateľ autora. Jozef
Jacsmenyík pôsobil ako reštaurátor v Mestskom múzeu vo Fi-

ľakove. Vystavoval vo Fiľakove,
v Košiciach, Žiline, Hurbanove,
Komárne, Dunajskej Strede, Lučenci, Rimavskej Sobote, ale aj
v Maďarsku (Salgótarján, Budapest, Szécsény) a s kolektívom
výtvarníkov tiež v Lučenci, Fiľakove a Moldave nad Bodvou.
Viackrát lektoroval účastníkov
letného výtvarného sympózia
v Martovciach.
Mestské kultúrne stredisko RS

Program
HOTART
na september
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.

Natálka – slušná rodina
vs. extrémizmus

Vo štvrtok 7. 9. o 18.00 hod., Bábková sála Domu kultúry v RS
(vhod cez Dekáč), dokumentárne
divadlo podľa skutočnej udalosti Natálka v podaní hercov SND.

Szeptember Feszt

15. septembra o 18:00 hod., amfiteáter v Rim. Sobote. Vystupujú: Bon
Bon, Neoton Família, DJ Szatmári
feat. Jucus. Vstupné: 10 eur v predpredaji v kníhkupectve M. Tompu na
Hlavnom námestí, na mieste 13 eur,
deti do 12 rokov majú vstup zdarma.

Výstavy:

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
NAJ... zo zbierok Gemersko-malohontského múzea 1882 – 2017
Výstavu pripravilo Gemersko-malohontské múzeum pri príležitosti 135.
výročia svojho založenia. Cieľom
výstavy je predstaviť zbierkové predmety výnimočnej kultúrnej hodnoty
– klenoty múzea. Výstava bude otvorená 14. septembra a potrvá do 30.
novembra.
Policajné symboly zo sveta. Zo
zbierky Dr. Lászla Szilasa z Ostrihomu.
Výstava
predstavuje
unikátnu zbierku policajných rovnošiat, odznakov či čiapok, ktoré
po celom svete zozbieral Lászlo
Szilas z Ostrihomu. Výstava
potrvá do 31. októbra.
spracoval amb

Gemerské zvesti
Hory, slnko, voda, spev, tanec, mu-

zika a dobrodružstvá....sú slová, ktoré dokážu najlepšie vystihnúť letný
tábor, ktorého sa zúčastnili v dňoch
14. - 19. augusta členovia klubu
AMAVET Legman 819 pri ZŠ Pavla
Dobšinského v spolupráci s detským
folklórnym súborom Podkovička v
Rimavskej Sobote. Okolie Dobšinej
na rozhraní Slovenského Rudohoria a Slovenského raja sa vyznačuje bohatou baníckou minulosťou,
avšak dnešný návštevník sa najviac
môže tešiť na krásnu a zdravú prírodu, na rôzne kultúrno-historické
pamiatky, prírodné úkazy, z ktorých
mnohé patria do svetového kultúrneho dedičstva UNESCO. Deti počas
týždenného pobytu navštívili obec
Rejdová, ktorá sa preslávila folklórom. Vystúpili sme na kopec Radzim (1000m), ktorý sa nachádza v
blízkosti chaty Július, kde sme boli
ubytovaní. Ďalší unikát, Dobšinská
ľadová jaskyňa sa nám odhalila len
po náročnejšej túre. Najväčším dobrodružstvom sa javila túra v Slovenskom raji, cez Zejmarskú roklinu na

LETNÝ TÁBOR DETÍ

planinu Geravy. Turistický chodník
je náročný, vyžaduje veľkú disciplínu, ale je výborne značený a zabezpečený rebríkmi, reťazami, prípadne
stúpačkami a nádherná prírodná scenéria s vodopádmi a vyvieračkami
bohato obdarí každého návštevníka.
Ďalším miestom, ktoré sme navštívili bol kaštieľ v Betliari, ktorého pôvodnými majiteľmi boli Bebekovci
a neskôr Andrássyovci. Interiér
kaštieľa je nádherný a keďže majitelia boli vášniví poľovníci a cestovatelia, deti mohli vidieť trofeje a

rôzne zaujímavé predmety z celého
sveta. Historický park kaštieľa už je
prístupný návštevníkom. Deťom sa
nemenej páčila aj ďalšia jaskyňa, a
to Ochtinská aragonitová jaskyňa.
Tešili sa z nevšedných tvarov, ktoré
príroda vytvorila a tiež aj z fantázie
ľudí, ktorí našli v týchto prírodných
útvaroch podobenstvo napríklad so
srdcom človeka, s myškou, tešili
sa, keď objavili ducha jaskyne, či
Mliečnu dráhu. K pobytu neodmysliteľne patrí aj ubytovanie, rôzne
spoločenské a rekreačné akcie, hry,
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kúpanie, či menšie vychádzky do
okolia. Počas pobytu sa deti venovali turistike a folklóru. Spievali,
tancovali a hrali na hudobných nástrojoch pod odborným vedením
lektorov. Ubytovaní sme boli v chate
Július vo Vyšnej Slanej, ktorá sa nachádzala takmer uprostred lesa a na
naše potešenie mala bazén. Bolo tam
výborne, ticho, široko - ďaleko sme
nevideli človiečika iba personál,
ktorý sa o nás výborne staral. Strávili sme tu jeden neopakovateľný týždeň, na ktorý budeme dlho spomínať
a spoznali sme ďalší kút Slovenska,
ktorý svedčí o tom, v akej krásnej
krajine žijeme. Celý týždeň sa o
deti starali a pripravili im zaujímavý
program PaedDr. Mária Šimková,
Mgr. Gabriela Szabová, Matej Villányi, Vladimír Petrinec a Mgr. Elena
Sakálová. Boli sme výborný tím a
touto cestou sa chcem kolegyniam a
kolegom veľmi pekne poďakovať za
ich nezištnú prácu.
Mgr. Elena Sakálová,
vedúca klubu AMAVET 819

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 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
•

PRACOVNÁ PONUKA
Mesto Rimavská Sobota
zastúpené primátorom mesta JUDr. Jozefom Šimkom
Svätoplukova 9, 979 01 Rimavská Sobota

ponúka

voľné pracovné miesto v pracovnej pozícii:

Referent, referentka školského úradu

s predpokladaným termínom nástupu do práce od 01.10.2017.

Uvedené pracovné miesto je organizačne začlenené do Odboru školstva, mládeže
a športu.
Stručná charakteristika pracovného miesta:
•
metodické usmerňovanie a kontrola v oblasti hospodárenia riadenia škôl
a školských zariadení v zriaďovateľskej pôsobnosti obce
•
zabezpečovanie preneseného výkonu štátnej správy na úseku
školstva a ďalšia administratívnosprávna činnosť na jednotlivých úsekoch územnej samosprávy v rozsahu prenesených kompetencií orgánov štátnej správy na orgány územnej samosprávy v zmysle legislatívnych predpisov SR, nariadení vlády,
smerníc a vyhlášok týkajúcich sa oblasti školstva - (zákon NR SR č. 596/2003
Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, zákon č. 245/2008 Z. z o výchove
a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v z.n.p.,
zákon č.317/2009 Z. z. o pedagogických a odborných zamestnancoch a o zmene
a doplnení zákonov v z. n.p. a ďalších zákonov SR a nariadení vlády a smerníc
MŠVVaŠ SR)
•
rozhodovanie v druhom stupni vo veciach, v ktorých v prvom stupni rozhodol riaditeľ školy, ktorej je zriaďovateľom orgán územnej samosprávy
•
poskytovanie odbornej, metodickej a poradenskej činnosti školám a školským zariadeniam v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta

• 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

• Dáme do prenájmu nebytové priestory v nákupnom stredisku Hnúšťa

v obci Blhovce a Lenartovce. Kontakt: Coop Jednota, LM. Telefónne
číslo: 047/370 0000 				
GZ-47/17
• Oznámenie

o nebezpečnom výrobku
Zákazníci, ktorí si v našich predajniach Predeti.sk kúpili položku
„detskú drevenú postieľku Radek IX“ kód 40022, ju môžu vrátiť
v ktorejkoľvek z našich predajní predeti.sk, Zákazníkovi bude vrátená kúpna cena výrobku. Ide o nebezpečný výrobok. K tomuto
zisteniu, došlo na základe vykonaných skúšok, následne zistenej
nezhody v zmysle § 2 písm. g) zákona č. 250/2007 Z. z. o ochrane
spotrebiteľa v platnom znení.
		
GZ-48/17
• Predám 3-izbový byt v Hnúšti. Tel. číslo: 0910 158 697

GZ-50/17

Požadované kvalifikačné predpoklady v zmysle zákona č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a v školskej samospráve:
•
VŠ II. stupňa – zameranie učiteľstvo pre základnú školu
•
osobitný kvalifikačný predpoklad – prvá atestácia
Ďalšie požiadavky:
•
minimálne 5 rokov pedagogickej praxe
•
znalosť platnej legislatívy pre oblasť školstva v samospráve
•
zdravotná spôsobilosť
•
spôsobilosť na právne úkony
•
užívateľská znalosť práce s PC a internetom
•
bezúhonnosť (doklad o bezúhonnosti je výpis z registra trestov nie starší
ako 3 mesiace)
K prihláške je potrebné doložiť tieto doklady:
• písomná žiadosť o zaradenie do výberu na osobný pohovor
• štruktúrovaný profesijný životopis s uvedením telefónneho kontaktu a s prehľadom vykonávanej praxe
• úradne overená fotokópia dokladu o najvyššom dosiahnutom stupni vzdelania
• výpis z registra trestov nie starší ako tri mesiace v čase podania žiadosti
• čestné vyhlásenie o spôsobilosti na právne úkony
• doklad od lekára o zdravotnej spôsobilosti na výkon práce referenta školského
úradu
• písomný súhlas uchádzača k použitiu osobných údajov pre účely osobného pohovoru podľa zákona č. 122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov
Prihlášku a požadované doklady je potrebné doručiť osobne alebo poštou
v zalepenej obálke s označením „Pracovná ponuka – Referent školského úradu NEOTVÁRAŤ“ v termíne najneskôr do 08.09.2017 do 24.00 h. na adresu:
Mestský úrad, Prednosta MsÚ JUDr. Štefan Szántó, Svätoplukova 9, Rimavská Sobota, 979 01.
Výber z uchádzačov bude prebiehať formou osobných pohovorov. Na osobný pohovor budú pozvaní len tí uchádzači, ktorí budú spĺňať vyššie uvedené kvalifikačné predpoklady a do určeného termínu predložia všetky požadované doklady.
JUDr. Jozef Šimko
primátor mesta

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
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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 nebytového priestoru 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 6.9.2017 a končí dňom 20.9.2017.
Prihlášky zasielajte na Mesto Rimavská Sobota, Odbor ekonomický,
oddelenie majetkové, 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

RIADKOVÁ INZERCIA:

Obchodná akadémia – Kereskedelmi Akadémia, K. Mikszátha
1, 979 80 Rimavská Sobota vyhlasuje obchodnú verejnú súťaž na
prenájom nebytových priestorov. Podrobné informácie sú uvedené
na úradnej tabuli Obchodnej akadémie – Kereskedelmi Akadémia,
K. Mikszátha 1, Rimavská Sobota a na internetovej stránke školy
www.obchars.sk.
					
GZ-51/17
•

Spomienka...
Dňa 18. septembra 2017 si pripomenieme
1. výročie od úmrtia milovanej manželky a mamy

JOLIKY ŠŤAVINOVEJ
rod. VEREŠOVEJ

Kto ste ju poznali, venujte jej tichú spomienku.
S láskou spomínajú rodina aj známi

GZ-49/17

7. - 8. a 11., 14.-15.
To (It)
september 135 min., MN, titulky, vstup: 4€
20:00
Dráma/Horror/Thriller
USA
9. - 10.
september
17:00

Malý Yeti

9. - 10.
september
18:00

Tulipánová horúčka

91 min., MP od 7r., dabing, 4€
Animovaný Belgicko/Francúzko
107 min., MN, titulky, vstup: 4€
Dráma/Romantický
UK/USA

Zubný lekár
9. 9 a 10. 9 od 8:00 do 12:00 hod.
MUDr. Eva Sklenková, ZŠ Clementisa, Ul. Dr. Clementisa 13,
Rim. Sobota, tel. 0908902065
15. 9. od 8:00 hod. do 12:00 hod.
DENTA CENTRUM, s.r.o. –

11. sept.
18:00
filmový klub

Out

88 min., MP od 12r., titulky, 3€
Dráma Slovensko/Maď./Česko

14. - 18.
Americký zabijak
september 118 min., MN, titulky, vstup: 4€
Št. - Pi. o 18:00, So., - Po. o 20:00
v pon. maď. verzia Akčný/Thriller
USA
16. - 17.
september
18:00

Ktorý je ten pravý

120 min., MP od 12r., titulky, 4€
Kom./Dráma/Romantický USA

MUDr. Štovčík, Športová 3,
Rim. Sobota, tel: 5627353
16. 9 a 17. 9 od 8:00 do 12:00 hod.
MUDr. Judita Illéšová, OZS, Ul.
Mieru 246, Jesenské, tel: 5698537

Lekárne

15. 9. - Lekáreň Salvator - SNP 19

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. Malohontská — Dom služieb

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.
Výška nájmu v zmysle VZN mesta Rimavská Sobota č.72/2004 na
hlavný priestor, 3,52 €/m2/rok na spoločné a sociálne priestory.
Obchodná verejná súťaž začína dňom 6.9.2017 a končí dňom 20.9.2017.
Prihlášky zasielajte na Mesto Rimavská Sobota, Odbor ekonomický,
oddelenie majetkové, Ul. Svätoplukova 9, 979 01 Rimavská Sobota
v zalepenej obálke s názvom: „Neotvárať- prenájom (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

www.rimavskasobota.sk
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Výsledky MŠK RS

Kadeti na turnaji v Piešťanoch

5. kolo
TJ Družstevník Liptovská Štiavnica - MŠK Rim. Sobota 0:6 (0:3)
góly MŠK RS: Vujošević 3, Botoš 2, Zvara
100 divákov
6. kolo
MŠK Rim. Sobota - OFK Teplička nad Váhom 3:1 (2:1)
góly MŠK RS: Vujošević 2, Ľupták
280 divákov
4. kolo
MŠK Rim. Sobota – MŠK Námestovo 4:1 (3:1)
góly MŠK RS: Ľupták 2, Vujošević, Jass
230 divákov
			

Tabuľka:

17. septembra o 15:00
hod. odohrajú hráči
MŠK RS zápas siedmeho
kola na ihrisku TJ Baník
Kalinovo.

Naši hokejisti v kategórií kadeti sa

rozhodnutí rozhodcov, načo sme
boli všetci právom nahnevaní (hráč
zápasu Dávid Révész). V našom poslednom zápase na Memoriáli sme
čelili českému tímu. V tomto zápase
sme vyhrali 3:2 po samostatných nájazdoch, pričom vyrovnanie z našej
strany prišlo až 6 sekúnd pred koncom stretnutia. Ale samostatné nájazdy boli jednoznačne v našej réžii
(hráč zápasu Patrik Bojtoš).

V prvom zápase sme nastúpili proti bratislavskému Ružinovu, ktorému sme po vyrovnanom a napínavom priebehu podľahli tesne
2:1 (hráč zápasu Jakub Sihelský).
V druhom zápase sa proti nám postavilo domáce mužstvo z Piešťan. Zápas sa skončil rovnakým výsledkom
ako náš prvý zápas a to 2:1 pre domáce Piešťany, keď sme rozhodujúci gól dostali pár minút pred koncom
stretnutia po veľmi diskutabilnom

Nakoniec sme obsadili 4. miesto,
pričom chlapci podali po krátkej
príprave na ľade veľmi kvalitné výkony. Veríme, že do začiatku novej
sezóny ich ešte vylepšia a budeme
sa len tešiť z úspechov. Brankárom
memoriálu sa stal náš Jakub Sihelský, ktorý v nadchádzajúcej sezóne
odchádza do extraligovej Žiliny.

po krátkom týždennom tréningovom
procese predstavili na ľade v sobotu
26.08.2017 na Memoriáli Michala
Augustína v Piešťanoch. Na turnaji
sa stretli štyri mužstvá - Ružinov
Bratislava, české mužstvo Uherský
Ostroh, domáce Piešťany a Rimavská Sobota. Turnaj bol veľmi vyrovnaný, o čom svedčili všetky zápasy a
ich výsledky.

Marek Hanzel,
HKM Rimavská Sobota

Nová sezóna a dlhodobé zámery

Futbalový klub v Rimavskej Sobo-

te s viac ako 100 ročnou tradíciou
prežil rôzne obdobia pod rôznymi
názvami. Boli tu horšie aj lepšie
časy i podmienky, striedavé športové výsledky, ale futbal sa hral vždy.
V súčasnosti, keď podmienky na
futbal zabezpečuje mesto, Mestský
športový klub preferuje výchovu
mládeže a vsádza na vlastných odchovancov. Aj v skromných podmienkach sa dajú vychovať špičkoví
futbalisti. Nemáme také ekonomické a finančné zázemie ako kluby vo
vyspelejších regiónoch Slovenska,
ale talentov máme neúrekom a nič
nemôže zabrániť tomu, aby sme aj
v týchto skromných podmienkach
vychovali dobrých futbalistov, ktorí obstoja aj v najvyšších súťažiach
doma či v zahraničí.
Klub nebráni nikomu v odchode,
skôr naopak, budeme radi, a hrdí
na to, že úspešný futbalista začal

svoj talent rozvíjať práve u nás a
dosahuje výborné športové úspechy
v reprezentácii alebo iných renomovaných kluboch.
Súčasnú formu výchovy v klube
sme začali v roku 2011 a tento proces postupne prináša úspech. V roku
2017 sme ani nie v polovici tohto
dlhodobého procesu, ale prvé pozitívne výsledky už prichádzajú. Prejavuje sa to v súčasnosti na výsledkoch prípraviek U9-11 a výsledkoch
žiackych mužstiev U 12-15.
Futbalisti do 15 rokov majú v podmienkach MŠK zabezpečenú možnosť športového rastu. Máme kvalitných trénerov, hráme najvyššiu
žiacku súťaž a ligu prípraviek. Nie
je dôvod na to, aby futbalista do svojich 15 rokov opustil klub. V súčasnosti máme problém so zabezpečením športového rastu 16-17 ročných
futbalistov. Futbalista, ktorý ukončí
pôsobenie v I. žiackej lige, je nútený
hrať III. dorasteneckú ligu U19, teda

nižšiu súťaž, alebo odísť do iného
mesta.
V nasledujúcich rokoch chceme toto
zmeniť. Plánujeme postup dorasteneckých kategórií do II. ligy, kde
hrajú osobitne kategórie U19 a U17.
Práve tu by som chcel apelovať na
rodičov súčasných futbalistov-žiakov, ktorí navštevujú len základnú
školu, aby si v rámci budúceho vzdelávania svojich detí vyberali stredné
školy na území mesta Rimavská
Sobota. Máme tu širokú škálu stredných škôl a každý si môže vybrať
pre seba vhodnú školu. Nepotrebuje
cestovať, môže ostať v kruhu rodiny, hrať futbal a rozvíjať svoj talent
v domácich podmienkach.
Ďalšiu špecifickú žiadosť klubu
by som smeroval k rodičom, a to
v záujme letnej športovej prípravy
futbalistov a nerušeného otvorenia
nového súťažného ročníka. Mládežnícke kategórie ukončia súťažný
ročník vždy v druhej polovici júna a

futbalisti v júli dostanú úplné voľno.
Bolo by vhodné v rodine futbalistu
plánovať letné dovolenky v mesiaci júl, aby letnú športovú prípravu
v klube mohol začať minimálne už
začiatkom augusta.
V poslednej fáze dlhoročného výchovného procesu chceme stanoviť
ešte vyššie, ale pritom reálne ciele.
Futbalový klub plánuje v budúcnosti pravidelne hrať 1. ligu na žiackej
úrovni, hrať 2., prípadne aj 1. dorasteneckú ligu a minimálne druhú
ligu na úrovni dospelých prevažne
s vlastnými odchovancami a pritom
vychovať výborných futbalistov,
slušných a vzdelaných jednotlivcov.
K dosiahnutiu týchto zámerov sa
Mestský športový klub uchádza o
priazeň občanov, poslancov, podnikateľov a širokej futbalovej verejnosti Rimavskej Soboty a okolia.
Š. Balog,
koordinátor mládeže MŠK

