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Na margo
uplynulých dní

Námestie M. Tompu opäť ožije
Rimavskosobotská Radnica nie je spokojná
so súčasným stavom a najmä vzhľadom Námestia Mihálya Tompu. Už v tomto roku má
v pláne uskutočniť závažné zmeny, ktoré by
mali prinavrátiť jeho niekdajšiu krásu. Hovorí sa, že niekedy menej je viac. Na námestí
je veľa dominujúcich prvkov-monumentov,
ktoré je nutné v rámci estetizácie, významu
a funkčnosti redukovať.
Koncom februára pribudne na námestí
zreštaurovaná historická budova Okresného
súdu, v ktorej bola v predchádzajúcom období umiestnená poliklinika. Táto budova
dodá námestiu po dlhej dobe nový architektonicky vzhľad. Bude to príspevok Ministerstva spravodlivosti SR mestu a budovu
bude využívať Okresný súd. Aby vynikla
táto budova v rámci námestia, bude potrebné
uskutočniť nevyhnutné zmeny, ktoré sa budú
týkať nielen parku pred budovou (likvidácia nefunkčnej a neharmonizujúcej fontány,
premiestnenie sochy Sándora. Petőfiho do
inej lokalilty mesta, presun sochy M. Tompu do centrálnej časti námestia), ale aj zrekonštruovať a obnoviť fasádu na budove
vedľajšieho Župného domu, dnešného sídla
Okresného úradu, o ktorú prejavilo záujem
Ministerstvo vnútra SR. Má záujem do nej
sústrediť väčšinu svojich inštitúcií, sídliacich
v rôznych častiach mesta, aby si mohli ľudia
vybaviť svoje veci na jednom mieste.
V minulom roku prebehlo už niekoľko

rokovaní medzi mestom a samotným ministerstvom. Veci sa hýbu dopredu len veľmi
pomaly. Mesto dalo budovu ohodnotiť
a predložilo ministerstvu všetky potrebné
podklady pre budúcu zmluvu. Podľa nej by
Župný dom prešiel späť do majetku štátu
a mesto by získalo do vlastníctva štyri budovy,
v ktorých štátna správa v súčasnosti úraduje.
Keďže zo strany rezortu vnútra sa v súčasnosti nič nedeje, Radnica má v pláne v krátkej
dobe požiadať ministra o aktuálne stanovisko
k danej záležitosti.
Primátor Jozef Šimko tiež nemieni dlho čakať
a už v žiadnom prípade dovoliť, aby budova,
ktorej prednú časť pred rokmi nevkusne „vybielili“ za viac ako päť miliónov Sk, ďalej kazila dojem námestia. Ako sa primátor na istej
sociálnej sieti pred nedávnom vyjadril, do
konca roka 2016 mieni fasádu zrekonštruovať
a premaľovať. Začať s prácami by sa malo
začiatkom tejto jari. Radnica sa obracia na
občanov Rim. Soboty, aby svojimi návrhmi
pomohli nájsť najvhodnejšiu lokalitu, kde by
socha S. Petőfiho mohla byť premiestnená.
Na posúdenie návrhu rekonštrukcie Námestia M. Tompu vymenuje primátor mesta
komisiu, zloženú z poslancov MsZ, ako aj
z radov odbornej i laickej verejnosti, aby sa
s rekonštrukčnými prácami mohlo začať v čo
najkratšom čase. Všetci máme záujem, aby
námestie ožilo skutočne čo najskôr.
-fr-

Uplynulé dni boli najmä
v znamení príprav blížiacich sa parlamentných
volieb, ktoré kladú na
plecia rimavskosobotskej
radnice nemálo povinností. Najnovšie sa kreovali
okrskové
volebné
komisie, ktorých máme
v našom meste 27. Do nich 21 politických
strán delegovalo 417 členov a náhradníkov.
A keďže členovia volebných komisií sú zo
štátnej kasy aj honorovaní, záujem občanov
o účasť v nich bol enormný...
Niet pochýb o tom, že aj Mestský športový
klub dostal v minulých dňoch dve ozajstné
posily. Tentokrát sa neposilňoval hráčsky
káder, aj keď ten by si to tiež zaslúžil, ale
noví ľudia prišli do vedenia klubu. Novým
konateľom futbalového klubu sa stal poslanec mestského zastupiteľstva Miroslav
Bitala a trénerom druholigového mužstva
dospelých skúsený futbalový odborník,
svetobežník Vladimír Goffa, ktorý v našom
meste už pôsobil a nezanechal zlý dojem.
Zmeny sú plánované aj v dozornej rade.
Ostáva nám len veriť, že nový manažment,
aj za výdatnej pomoci mesta, bude úspešný
a prinavráti našim občanom – fanúšikom radosť z tejto nádhernej hry.
Nemôžeme len tak obísť ani začiatok fašiangov a s nimi súvisiacej plesovej sezóny. Aj
keď z roka na rok sa čoraz ťažšie organizujú zábavné podujatia podobného druhu, ani
v tomto roku nebude Rimavská Sobota bez
Plesu Matice slovenskej, Plesu poľovníkov,
Plesu Csemadoku, či Študentského plesu. Prívrženci bálov predsa len majú
možnosť zabaviť sa, stráviť príjemné chvíle
v spoločnosti priateľov, známych i neznámych ľudí, ukázať sa v čo najlepšej forme
na tanečných parketoch a pritom zabudnúť
na každodenné starosti.
Raz darmo, stále platí, že ľudia potrebujú
okrem chleba aj hry a zábavu...
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Asfaltovanie ulíc mesta prioritou

Mesto začalo riešiť intenzívne
stav svojich komunikácií už
od roku 2013, kedy zmluvou
o dielo č. 134/2013 na obnovu
miestnych komunikácií s víťazným dodávateľom Inžinierske
stavby, a.s. Košice, sa rozbehla rozsiahla
rekonštrukcia
ciest, chodníkov a parkovacích
plôch v meste. Bol vytvorený
harmonogram postupu rekonštrukčných prác, podľa
ktorého každoročne pribudla
sieť kvalitne obnovených ciest
a chodníkov.
Ako sme vás informovali v našich
novinách č. 2/2015, v novembri
minulého roku aj vďaka priaznivému počasiu započala ďalšia
fáza rekonštrukcie. Primátor mesta o tom informoval i poslancov
MsZ na novembrovom zasadnutí
poslaneckého zboru.
Príchodom zimy sa práce ukončili, ale za necelé dva mesiace
pribudli ďalšie hotové úseky:
• Vyasfaltovala sa cesta na Nám.
Š.M. Daxnera v dĺžke 135 m (507
m2),
• vjazdy pri mliekárni, ostrovček
a parkovisko pred bytovým domom na Ul. B. Bartóka v dĺžke
cca 85 m (660 m2),
• príjazdová cesta na parkovisko
pred hotel Zlatý Býk cca 30 m
(173 m2),
• parkovisko MsKS pri hoteli
Zlatý Býk 1267,18 m2,
• cesta, resp. rozšírený chodník
pred galériou Ganevia pri Dome
kultúry MsKS 69,5 m (368,5
m2),
• Ul. Bartóka od kruhového objazdu po Tatrabanku 116 m (1276 m2),

• cesta za OTP bankou, za knižnicou až po lekáreň Média 47 m
(560,5 m2),
• Nám. Š.M. Daxnera – cesta +
parkovisko pred bytovým domom
84,5 m (422,5 m2),
• Nám. Š.M. Daxnera – cesta +
parkovisko pred bytovým domom
7-9 17 m (203,5 m2),
• Nám. Š.M. Daxnera – cesta
pred bytovým domom 45 bj. 14 m
(370 m2),
• Nám. Š.M. Daxnera – parkovisko pred bytovým domom 45
bj. 32,5 m (203,5 m2),
• Nám. Š.M. Daxnera – vjazdy
pred bytovým domom 4-6 21 m
(118,5 m2).
Celkom sa vyasfaltovala plocha
5581 m2 a mesto za ňu zaplatilo
69513,66 €.
Dodávateľ prisľúbil, že v prípade
priaznivých podmienok v jarných
mesiacoch nastúpi firma, hneď
ako sa bude dať, k dokončeniu

rekonštrukcie a asfaltovania zostávajúcich ulíc:
• Ul. SNP (vjazd + parkovisko),
• Tompová ul.,
• Mojín (k cintorínu),
• Ul. Stavbárov,
• Bottova ul.,
• Rimavská ul.,
• Cukrovarská (od Lidla po OA),
• Včelinec (prístup ku garážam),
• Vyšná Pokoradz (nová ul.),
• Rožňavská (chodníky + obrubníky),
• chodník od hotela Carrera po
Gaštanovú ul.,
• chodníky na Chrenovisku,
• Malohontská ul. 1-5,
• Hostinského ul. (od MŠ Rimava
po RSNET),
• Družstevná ul. (vnútrobloky),
• Bottova ul. (chodník),
• Fučíkova ul. (chodník),
• Tompova ul. (chodník od Fučíkovej po Šrobárovu),
• Tompova ul. (chodník od Fučí-

kovej po Bottovu),
• Včelinec,
• Ul. Bodona (od Rimavskej po
Rybársku),
• Ul. Bodona (parkovisko pri
Fitnes centre),
• Rybárska ul. (chodník od
zastávky MHD po PALAZZO),
• Rimavská (vjazd od Ul. L. Svobodu ),
• Novomeského ul. (chodník od
L. Svobodu po ZŠ),
• Novomeského ul. (chodník vo
vnútrobloku),
• Cintorín (odbočka k domu smútku po oplotenie),
• Vinica,
• Šibeničný vrch (chodník od
hotela Carrera po železničné
priecestie),
• Železničiarska ul. (chodník),
• Ul. Hostinského (BD 6-16, cesta a parkovisko.
Uvažuje sa s asfaltovaním
i ďalších ulíc, ktoré zatiaľ neboli
schválené poslaneckým zborom,
ako Lesná ul. na Sobôtke (dĺžka cesty ukončená výjazdom na
štátnu cestu č. 50), záhradkárska
oblasť Chrenovisko, Jarná ul.,
dolná časť Vinice (za bývalou
predajňou Jednoty), ako aj vytvorenie parkovacej plochy na
Sídlisku Rimava, v južnej časti za
„čínskym múrom“.
„Osobne som presvedčený, že
mestskí poslanci zvážia tieto
moje návrhy, ktoré vychádzajú
z požiadaviek občanov, prezentovaných na verejných hovoroch
v roku 2015 a podporia ich“,
dodal primátor Jozef Šimko k tejto investičnej aktivite mesta.
-fr-

Agrowell s.r.o. na súde nepochodil

Na minuloročnom septembrovom
zasadnutí
rimavskosobotského
mestského zastupiteľstva sa
v rámci majetkovoprávnych
otázok zaoberali poslanci aj nájmom poľnohospodárskej pôdy
v katastrálnom území Tomašová
a Rimavská Sobota vo vlastníctve
mesta. Samotnému schvaľovaciemu konaniu na mestskom zastupiteľstve predchádzali až dve
kolá obchodnej verejnej súťaže,
v ktorej bola stanovená minimálna
výška nájmu 120 eur za ornú pôdu
a 80 eur za trvalý trávnatý porast
(ide o sumu za 1 ha a na 1 rok).
V prvom kole sa do súťaže prihlásili piati uchádzači, z ktorých
najlepšiu cenu ponúkla spoločnosť
Podieľnícko poľnohospodárske
družstvo Bakov a na druhom
mieste bola spoločnosť Agrowell s.r.o. so sídlom v Rimavskej
Sobote. Členovia komisie na vy-

hodnotenie ponúk však vyjadrili
pochybnosti o dôveryhodnosti
predložených ponúk a hlasovali
za zrušenie obchodnej verejnej
súťaže. Primátor mesta preto vyhlásil novú súťaž, do ktorej sa prihlásili štyria uchádzači. Opätovne
najlepšiu ponuku dala spoločnosť
Bakov, ktorá ešte navýšila svoju
ponuku z prvého kola a ponúkla
za hektár ornej pôdy 188 až 232
eur a za trvalý trávnatý porast
132 až 162 eur. Ďalší uchádzači sa
pohybovali na úrovni 121 resp. 81
eur a v jednom prípade 150 eur.
Mestské zastupiteľstvo schválilo uzavretie nájomnej zmluvy
so spoločnosťou Bakov s.r.o.
na obdobie od 1.11.2015 do
31.10.2020, na základe ktorej
víťazný uchádzač zaplatí mestu
v priebehu piatich rokov na nájomnom ročne 117 274 eur.
Prípad sa však týmto nekončil,

pretože spoločnosť
Agrowell
s.r.o. podala na súd návrh na nariadenie predbežného opatrenia.
Okresný súd aj vydal predbežné
opatrenie, ktorým odporcovi,
t.j. mestu Rim. Sobota, zakazuje
akýmkoľvek spôsobom nakladať
s nehnuteľnosťami, ktoré boli
predmetom verejnej obchodnej
súťaže. Proti tomuto uzneseniu podalo mesto odvolanie,
v ktorom sa medzi inými uvádza, že navrhovateľ ako doterajší
nájomca musel vedieť, že nájom končí 31.10.2015 a konateľ
navrhovateľa sa dokonca aj prihlásil do verejnej obchodnej
súťaže týkajúcej sa nájmu predmetných pozemkov!
Krajský súd, ako súd odvolací,
preskúmal vec a uznesenie Okresného súdu zmenil tak, že návrh na
nariadenie predbežného opatrenia
zamietol. O veci senát odvola-

cieho súdu rozhodol pomerom
hlasov členov senátu 3:0. Proti
tomuto uzneseniu odvolanie nie
je prípustné.
Prípad sa však týmto nekončí.
Vzhľadom k tomu, že spoločnosť
Agrowel
s.r.o.
nesplnila
zmluvné podmienky, súvisiace
s odovzdaním poľnohospodárskej
pôdy po ukončení nájmu, t.j.
k 31.10.2015, došlo k vyhotoveniu „Znaleckého posudku” za
účelom vyčíslenia nákladov súvisiacich s odstránením porastov
zasiatych pôvodným užívateľom
a vykonaním základnej prípravy
pôdy pred sejbou. V zmysle uvedeného posudku vzniknutá škoda
predstavuje sumu 34 757,- eur.
ktorú sumu bude vlastník poľnohospodárskej pôdy, teda mesto
Rimavská Sobota uplatňovať od
spoločnosti, ktorá ju spôsobila.
-fr-

Gemerské zvesti

3

Parlamentné voľby 2016

Primátor mesta Rim. Soboty, JUDr.
Jozef Šimko, vydal USMERNENIE k organizačno-technickému
zabezpečeniu volieb do Národnej
rady Slovenskej republiky pre mesto Rimavská Sobota, ktoré sa uskutočnia dňa 5. marca 2016. Na základe
zákona č. 180/2014 Z. z. o podmienkach výkonu volebného práva a o zmene a doplnení niektorých zákonov
v znení neskorších predpisov a v súlade s rozhodnutím predsedu NR SR
č. 307/2015 Z. z. o vyhlásení volieb
do NR SR 2016, určil primátor za
mesto Rim. Sobota osoby zodpovedné za organizačno-technické zabezpečenie volieb do NR SR:
JUDr. Štefana Szántóa - prednostu MsÚ, Mgr. Zuzanu Zsírosovú
- vedúcu odboru vnútorných vecí,
Ing. Slavomíra Sirotiaka - referenta informatiky, Ing. Karinu Kochanovú - vedúcu odboru ekonomického,
Elenu Vargovú - z oddelenia organizačného, Renátu Gálovú - z oddelenia
organizačného, Alicu Resutíkovú z oddelenia vnútornej správy, Jozefa
Motyčiaka - z oddelenia vnútornej
správy. Na príprave a zabezpečení
volieb do NR SR sa budú podieľať aj
ostatní zamestnanci mestského úradu, podľa pokynov zodpovedných za
organizačno-technické zabezpečenie
volieb. Ďalej schválil harmonogram
zabezpečenia volieb do NR SR na
území mesta a volebné okrsky so stanovenými volebnými miestnosťami.
Na území mesta a mestských častí
je celkom 27 volebných obvodov
a volebné miestnosti sú stanovené
takto (Číslo, názov, adresa):
1 CVČ - Relax ,Povstania 9; 2 ZŠ
M. Tompu, Šrobárova 12; 3 Reformované cirkevné gymnázium, Daxnerova 42; 4 Reformované cirkevné gymnázium, Daxnerova 42;

5 Kultúrny dom Vyšná Pokoradz 14;
6 Obchodná akadémia, K. Mikszátha 1; 7 ZŠ P. K. Hostinského, Družstevná 9; 8 ZŠ P. K. Hostinského, Družstevná 9; 9 ZŠ P. K.
Hostinského, Družstevná 9; 10 Kultúrny dom Nižná Pokoradz 59;
11 Kultúrny dom, Bakta 80;
12 Gymnázium IK, P. Hostinského 3;
13 Gymnázium IK, P. Hostinského 3;
14 Materská škola, Sídlisko Rimava 30; 15 SOŠOS, Športová 1;
16 SOŠOS, Športová 1; 17 ZŠ Š.
M. Daxnera, Dr. V. Clementisa 13;
18 ZŠ Š. M. Daxnera, Dr. V. Clementisa 13; 19 ZŠ Š. M. Daxnera,
Dr. V. Clementisa 13; 20 ZŠ Š. M.
Daxnera, Dr. V. Clementisa 13;
21 ZŠ Mihálya Tompu, L. Novomeského 2070; 22 ZŠ Mihálya
Tompu, L. Novomeského 2070; 23
ZŠ Pavla Dobšinského, P. Dobšinského 1744; 24 Spoločenský
dom - bývalá MŠ, Kpt. Šmála 3;
25 ZŠ s MŠ Dúžavská cesta 11;
26 Kultúrny dom Mojín 2; 27 Úradovňa VMČ Dúžava 49;
Boli vymenovaní zapisovatelia okrskových komisií a členovia na základe
delegovania jednotlivých politických
strán. Do 25. januára boli zvolané
a uskutočnené prvé zasadnutia OVK.
Začalo sa s distribúciou Oznámení
o termíne a čase konania volieb. Tieto
sa na základe platnosti nového zákona doručujú na adresu len do rodín,
nie každému jednotlivcovi. Mesto
už začalo s vydávaním hlasovacích
preukazov pre tých, ktorí sa v čase
volieb nebudú zdržiavať v mieste
trvalého bydliska. Tieto sa vydávajú
v úradných hodinách, budova Radnice, Hlavné námestie 2, prízemie –
ohlasovňa pobytu, kancelária č. dverí
2, najneskôr do 04.03.2016.

Vám pani jubilantka...

Pamätám sa na to ako dnes... Bola
neskorá jeseň roku 2004, Knižnica
Mateja Hrebendu v Rim. Sobote pripravovala stretnutie so spisovateľkou Ilmou Rakusou, rodáčkou
z nášho mesta. Ja som mala čítať
fragmenty z knihy Miramar, preklad
poviedky Arzenál a pár veršov.
Nepoznala som tú tvorbu, ani jej autorku.
Čítala som tie slová... potichu
a potom nahlas a rozumela som im.
Rozumela som.

A tak sme sa stretli, drobná žena,
celá v čiernom, pani z Goetheho in-

štitútu v Bratislave a s nimi mladý
muž, o ktorom vysvitlo, že je tiež
rodák z nášho mesta. Na čítačke bola
pani Rakusa milá, pokojná, ochotná odpovedať, zdalo sa, že sa cíti
príjemne. Na rozlúčku ma objala
a povedala, že rozumela môjmu rozprávaniu. Rozumela mi.
Do môjho malého sveta pribudli
noví ľudia, veľmi zaujímaví. Pani
Rakusa, jej mladý sprievodca Boris Mattoš a onedlho, v súvislosti
s Ilmou, ďalší. V lete sa zjavil pán,
ktorý mi povedal, že mu stretnutie
so mnou odporúčala naša spoločná
známa, Ilma Rakusa. Ďalší rodák
z Rimavskej Soboty, pán Szántó
a kus sveta v ňom... bol to môj najstarší blízky priateľ, akokoľvek
ďaleko, vždy blízky.
Hovorí sa, že keď si pomyslíte na
blízkeho človeka ste s ním. Aj ja som
takto s mojou priateľkou Ilmou Rakusou aj s ľuďmi, ktorí v súvislosti
s ňou pribudli do môjho života. Sú
jeho súčasťou, píšeme si, občas si zavoláme, myslím na nich. Rozumie-

„Vidieť a byť
videný“
Alarmujúce čísla, za ktorými sa skrývajú skutočné ľudské tragédie vedú
k zamysleniu, že hazard na ceste sa naozaj nevypláca.
Od roku 2014 došlo k zmene v zákone č. 8/2009 o cestnej premávke, kde sa
rozšírila povinnosť chodca idúceho po okraji vozovky alebo krajnici, mať za
zníženej viditeľnosti reflexné prvky, reflexný či fluorescenčný materiál, ktorý
zvyšuje svetelný kontrast voči pozadiu, zvyšuje reakčný čas vodiča včas reagovať a predísť kolízii. Tieto reflexné prvky musia mať chodci v obci aj mimo
obce.
Chodci patria k najzraniteľnejšej skupine účastníkov cestnej premávky a preto
si musia uvedomiť, že používanie reflexných prvkov im môže zachrániť život.
V opačnom prípade sú chodci neviditeľní a vystavujú sa tým riziku stretu
s vozidlom, v tom lepšom prípade sankcii do 30 eur. Mnohým nehodám sa dalo,
resp. dá veľmi jednoducho predísť. Stačí len dodržiavať známe pravidlá cestnej
premávky, tak zo strany vodičov áut, ako aj zo strany chodcov. A len ak ich
budeme všetci vzájomne dodržiavať a správať sa k sebe navzájom ohľaduplne,
bude náš pohyb po ceste či chodníku bezpečný.
Reflexný prvok na oblečení uvidí vodič na 200 metrov, toho istého chodca
v tmavom oblečení spozoruje na niekoľko desiatok metrov a nemá veľa času
reagovať.

Rozžiarte sa farbami

• Viditeľnosť je možné zvýšiť vhodnou farbou oblečenia a doplnkami z fluorescenčných a reflexných materiálov, ktoré zvyšujú svetelný kontrast voči pozadiu, a predlžujú tak vzdialenosť, na akú môže vodič chodca alebo cyklistu spozorovať.
• Používajte reflexné a fluorescenčné materiály a kombinujte ich, aby Vás bolo
dobre vidieť za svetla i v tme. Na výber sú napríklad reflexné vesty, reflexné
pásy zámkové a elastické a rôznofarebné reflexné nálepky.
• Reflexné prvky použite na strane tela, ktorá je privrátená k vozovke (nie ku
krajnici).
• Reflexné predmety umiestnite najlepšie blízko ku kolenám a do úrovne pásu,
na ramene, cyklisti tiež na prilbu a bicykle. Reflexné nálepky môžete nalepiť
na podrážky topánok, bicykle, korčule, prilby, kolobežky, školské tašky, barle
či kočíky.
• Deťom zabezpečte oblečenie, školské tašky a doplnky vybavené reflexnými
a fluorescenčnými bezpečnostnými prvkami.
• Zviditeľniť by sa mali aj starší ľudia, práve oni často uprednostňujú oblečenie nevýrazných tmavých farieb. Ich reakcie na ceste sú často oslabené vyšším
vekom.
• Zvýšte opatrnosť pri prechádzaní cez cestu a na neosvetlených miestach, kde
chýba chodník a ste nútení ísť pri okraji vozovky.
• Obzvlášť nebezpečná je kombinácia tmavého oblečenia, nepozornosti a alkoholu.
• Ostražití a pozorní by mali byť aj samotní vodiči, a to najmä na miestach so
zvýšeným pohybom chodcov. Predovšetkým v okolí škôl, nákupných centier,
cintorínov a podobne.
Za minulý rok 2015 sa stalo v rámci Rimavskosobotského okresu 120 dopravných nehôd, pri ktorých bolo 10 osôb usmrtených, ťažko sa zranilo 17
a ľahko sa zranilo 84 osôb, alkohol bol zistený v 15 prípadoch. Polícia riešila 6 nehôd s účasťou chodca, pri ktorých neboli usmrtené osoby, 2 osoby boli
ťažko zranené a 3 osoby ľahko zranené, alkohol bol zistený v 2 prípadoch.
Z uvedeného počtu samotní chodci zavinili 17 nehôd (z toho 3 deti), pri ktorých
boli 4 chodci usmrtení, 3 ťažko zranení a 11 ľahko zranených osôb, alkohol bol
zistený v 2 prípadoch.
Predchádzajme tomu, aby dopravná nehoda zmenila v zlomku sekundy Váš žikpt. Mgr. Katarína Baboľová
vot a životy Vašich blízkych! 			
OR PZ v Rimavskej Sobote

me si. A čas plynie...
Želám Vám pani Rakusa, k jubileu zdravie, životnú energiu a nádej. Teším sa na každé stretnutie
s Vami, prostredníctvom Vašich
kníh, pozdravov od priateľov,
myšlienok. Verím, že sa znova
stretneme aj osobne. Možno bude
v Rimavskej Sobote jeseň, zo stromov bude padať zlaté lístie a z neba
strieborný hviezdny prach, alebo
bude v Zürichu vo vzduchu cítiť jar...
Milá pani Ilma, máte v mojom srdci
miesto. Milana Jutková, január 2016
foto: Bartová

INZERCIA

Cintorínska 3646, Rimavská Sobota

GZ-012

Ponúkam pôžičky s výhodným
úrokom. Volajte: 0905 329 178

GZ-01/16
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Jubilejná sezóna koncertov je už históriou

...nevšedná hudba pred najkrajším sviatkom roka ponúkla
nevšedný zážitok...
...a malé pozastavenie sa za
35. roč. koncertov vážnej hudby...

galová, Alexandra Patakyová,
Evamária Reichelová, či Vojtech
Botoš. Pevne veríme, že formu
takéhoto stretnutia si opäť zopakujeme.

Chasidské piesne boli tým nevšedným zážitkom, ktoré zazneli na
záverečnom, jubilejnom koncerte
35. ročníka cyklov vážnej hudby. Projekt bratislavského rabína Barucha Myersa a známych
slovenských interpretov - Miloša Valenta husle, Borisa Lenka akordeón a Jozefa Luptáka
violončelo - mal svoju premiéru
v roku 2008 a zaznel na viacerých významných podujatiach
na Slovensku, ale aj v zahraničí.
Bol to príjemný zážitok krásnej
hudby nabitý silnými emóciami.
Aj tento ročník ponúkol poslucháčom zaujímavú dramaturgiu koncertov. Snáď najsilnejším
zážitkom pre nás soboťanov
bol koncert, ktorý sa uskutočnil
21.4.2015 pod názvom Fórum
rimavskosobotských
talentov,
na ktorom sa predstavili študenti
konzervatórií, bývalí žiaci tunajšej základnej umeleckej školy
- Juliana Čarnoká, Adriana Šaj-

Mladým úspešným talentom
patrili aj dva ďalšie koncertné
termíny - v marci sme mohli na
pódiu privítať Ivanu Chrapkovú
a Vladimíra Šranka, poslucháčov
VŠMU v Bratislave a v máji sa
v priestoroch mestskej galérie
uskutočnil husľový recitál Imricha Farkaša, ktorý sa vo veku
8 rokov stal mimoriadnym žiakom súkromného konzervatória
vo Viedni, kde dodnes študuje
v triede vynikajúceho huslistu
a rešpektovaného pedagóga ukrajinského pôvodu, niekdajšieho
absolventa Konzervatória P. I.
Čajkovského v Moskve Arkadija
Vinokurova.
So zaujímavým projektom „Vyberte si svoju hudbu – od Bacha
po Beatles” zavítalo v júni do
Rim. Soboty jedno z najpopulárnejších komorných zoskupení
na Slovensku - Moyzesovo sláčikové kvarteto. Program koncertu
zostavilo prítomné publikum zo

zoznamu 40 skladieb na základe
hlasovania na mieste koncertu.
Úspechu sa tešili aj komorné koncerty jesennej časti koncertného
cyklu, keď opäť v priestoroch
mestskej galérie dostali možnosť
prezentovať svoje hudobné umenie mladí rimavskosobotskí gitaristi - Michal Antal, Adam
Korcsog a Pavel Orosz, ktorí sa
na pódiu vystriedali s Karolom
Samuelčíkom, študentom VŠMU.
Častým hosťom v Rim. Sobote
je violončelista pán Jozef Podhoranský. Tentokrát sme sa mohli
tešiť z jeho prítomnosti a šikovnosti spolu aj so spoluhráčmi

Taktiež nadšenci a propagátori so
záujmom o jazz, folk a iné hudobné žánre. Zakladateľom Collegia Wartberg je medzinárodne
uznávaný umelec a kontrabasista
Ján Krigovský.
Vo vokálno-inštumentálnom súbore Ad Libitum účinkujú umelci
zo Slovenska ako i z Maďarska,
absolventi Univerzity Ferenca
Liszta v Budapešti, a v súčasnosti
už profesionálni hudobníci, členovia budapeštianskych hudobných
telies a inštitúcií, ktorých spojil
hlboký záujem o komornú hudbu. Decembrový koncert súboru
bol adventným pozastavením sa

v komornom zoskupení kvinteta
Collegia Wartberg na koncerte
v rímsko-katolíckom kostole,
v rámci ktorého účinkovali aj Dalibor Karvay (husle),
Zuzana Bouřová (viola), Ján
Krigovský (kontrabas) a rodáčka
z neďalekej Hnúšte Eva Cáhová
(klavír). Collegium Wartberg
je občianske združenie, v ktorom
sa dobrovoľne združujú profesionálni sólisti, hudobníci,
speváci, tanečníci a členovia
slovenských, ale i zahraničných
orchestrov a hudobných telies.

v rýchlom behu dní nášho uponáhľaného sveta.
A čo si priať do nasledujúcich
ročníkov koncertných cyklov?
Teší ma, že tradícia koncertov
vážnej hudby si u nás našla pevné zázemie, a hlavne, že si našla
vás, priaznivcov a poslucháčov,
ktorí si v každodennosti bežných
povinností nájdete čas a stanete
sa súčasťou nezabudnuteľných
hudobných zážitkov...
Mgr. Čarnoká
foto: Gecse

Pastva pre oči vo vestibule Radnice

V predvečer Vianoc
pripravilo
Turistické informačné centrum vo
vstupných priestoroch Mestskej radnice výstavu obrazov talentovanej
výtvarníčky, žijúcej t.č. v Rim. Sobote, Mgr. Lenky Simanovej, alias
Slniečkovej, pod názvom “Vo farbách
je svet krajší”. Výstavu otvoril viceprimátor Ing. Ladisav Rigó. Kurátorka výstavy, Agáta Bartová, predstavila
výtvarníčku a jej neobyčajnú techniku
tvorby. Bližšie sa o nej rozhovorila samotná autorka: „Ide o znovuobjavenú
antickú techniku z pred 2500 rokmi.
V období starovekého Grécka sa začal
využívať včelí vosk, ktorý sa používal
pre jeho impregnačné schopnosti nielen na dilatáciu škár na lodiach, ale
pridaním farebných pigmentov sa ním
pomocou tepla výtvarne skrášľovali
vojnové lode, neskôr i mytologické
vyobrazenia na drevených obrazoch,
sochách, keramike, v Egypte mú-

miové portréty a pod. Renesancia
tejto techniky sa udiala v 12. storočí.
Najnovšie jej oživenie sa uskutočnilo, i vďaka technickej revolúcii,
v 20.storočí. Jedným z mnohých
umelcov, ktorý dokázal oceniť jej
úžasné kvality a možnosti, bol aj
španielsky maliar Pablo Picasso. Táto
technika horúcim voskom, tzv. en-

kaustika, svojou aplikáciou prináša
veľa prekvapení a radosti. Dajú sa
ňou robiť diela abstraktné, ale aj diela
s úžasnými detailami a farebnosťou.
Umožňuje používať širokú škálu pracovných nástrojov (enkaustické pero,
žehličku, teplovzdušnú pištoľ, sklokeramické dosky a pod.). Široká škála
existujúcich včelích farebných voskov

s nevídanou paletou farieb ponúka
farebný rozlet, ktorý citovo pôsobí
na osobnosť človeka. Sprievodným
javom tejto tvorby, ale i prezentácie
diela, je terapia farbami. Je to opäť
len oprášenie dávnych prirodzených
liečiteľských metód, keď každá farba
má pozitívny vplyv na rôzne funkcie
v tele človeka. A tých blahodárnych
farieb je na obrazoch tejto výstavy
skutočne dostatok“. Pre prítomných
na vernisáži výstavy uskutočnila výtvarníčka aj praktickú ukážku maľby
horúcim voskom. Pod jej prstami
s tepelnými nástrojmi sa menili farebné vosky na čistom papierovom
podklade na skvostnú plastickú kompozíciu priečelia Mestskej radnice. Ak
budete mať cestu po Hlavnom námestí
- popred radnicu, zastavte sa v jej vestibule, kde si môžete v kľude prezrieť
túto unikátnu výstavu. Potrvá do konca februára.
		
-fr-

Gemerské zvesti

„VERONIKA“ – 1. coworkingové centrum
pre zdravotne postihnutých

Od 1. januára 2016 začalo
v Rim. Sobote svoju činnosť
coworkingové centrum pre
zdravotne postihnutých „VERONIKA“, ako denný stacionár. Je to prvé centrum
takéhoto charakteru na Slovensku a to je skutočne dobrá
správa.
O coworkingovom centre nám
porozprával jeho zakladateľ
Daniel Kojnok.

O čo vlastne ide v coworkingovom centre pre zdravotne
postihnutých?
V našej spoločnosti žijú ľudia,
ktorí po ťažkom úraze, resp.
skrze ťažké chronické ochorenie, „uviazli vo väzení“ svojich
bytov a svojho obmedzeného
priestoru. Čo sa s nimi deje?
Keďže ich invalidný dôchodok
postačuje len na skromné prežitie, o ich odbornom a profesnom
raste nemôže byť ani reč. Mnohí
z nich na to ani nepomyslia,
hlavne keď si uvedomia všetky
fyzické, ale aj psychické bariéry
s ktorými denno-denne „bojujú“. Obyčajne sú spoločensky
izolovaní a ich apatia vedie iba
k zhoršovaniu ich zdravotného
stavu.
Naša organizácia „Centrum pre
rozvoj zamestnanosti“ zriadila bezbariérový priestor, kde
títo ľudia môžu nájsť skutočne
bezpečné, ale aj tvorivé a motivačné prostredie.
S každým záujemcom budeme
pracovať individuálne. Spoločne sa pokúsime nájsť oblasť,
ktorá by priniesla človeku zmysluplnú sebarealizáciu, skrze
ktorú by mohol zažiť pocit svojej užitočnosti. A tento moment
je našim cieľom, tu dochádza
k zmene zabehnutých stereotypov, tu dochádza k „zlomeniu“
apatie a k rastu sebavedomia.
Veríme, že výstupom nášho
snaženia môže byť uplatnenie na
trhu práce človeka, ktorý o tom
predtým ani „nesníval“, môžu to
byť nové podnikateľské zámery
handicapovaných ľudí a môže
to byť aj zriadenie chránených
dielní,
ktorých
zameranie
bude „ušité na mieru“ našim
klientom, aby ich práca bavila
a napĺňala.
Chceme byť partnerom, ktorý
eliminuje handicap a „rozmnoží“ potenciál !

Čo vás viedlo k založeniu coworkingového centra práve
pre cieľovú skupinu handicapovaných ľudí?

vlastného pracovného rozvoja.
Aké aktivity budete v centre
realizovať?

Občianske združenie „Centrum pre rozvoj zamestnanosti“ pracuje už od roku 2001
v oblasti podpory sebarealizácie
a pracovného uplatnenia ľudí so
zdravotným postihnutím, ale aj
iných rizikových skupín. Získali sme cenné osobné skúsenosti, čo znamená podať človeku
„pomocnú ruku“ v správny čas
a na správnom mieste. Staviame
na 14-ročnej tradícii a na know
how, ktoré sme získali praxou na
Slovensku, ale aj od partnerov
z medzinárodných projektov,
predovšetkým z Talianska.
Vo svete, ale už aj na Slovensku
vzniká v poslednej dobe mnoho “coworkingových centier”.
Je to priestor, kde ľudia samostatne realizujú svoje nápady,
ale zároveň spoločne zdieľajú
priestory, techniku, poradenskú
podporu, vzdelávacie príležitosti, vzájomnú podporu, ale aj
spoločné spoločenské aktivity.
My sme tento model prispôsobili potrebám zdravotne postihnutých ľudí a vytvorili sme
inštitucionálnu a personálnu
platformu pre ich sociálne
začlenenie. Vytvárame motivačné, kreatívne a hlavne bezpečné prostredie pre aktivizáciu
a sebarealizáciu ľudí s handicapom, ktorí majú potenciál

Okrem tých ťažiskových, ako
je
poradenstvo,
mentorig,
vzdelávanie, pracovná terapia,
to budú aj aktivity spoločenské,
kultúrne a pohybovo – rehabilitačné.
Je záujem o vaše centrum?
Coworkingové centrum „VERONIKA“ má kapacitu 15
klientov a bolo oficiálne otvorené začiatkom januára. Ale
už teraz máme obsadených 10
miest.
Ľudia s handicapom to majú pri
svojom uplatnení veľmi ťažké
a ešte ťažšie to majú v regiónoch
s vysokou mierou nezamestnanosti. Okres Rimavská Sobota má mieru nezamestnanosti
nad 32 %, najvyššiu na Slovensku. Bez pomoci je pre nich pracovná sebarealizácia nemožná.
Ich nízke invalidné dôchodky
im neumožňujú odborný rast,
resp. mobilitu. Prekážkou je aj
bariérovosť úradov, obchodov,
firiem, inštitúcií. Preto je potrebné, aby takéto centrá vznikali. Dobrý príklad môže „prebudiť“ mnohých ľudí k aktivite.
Plánujete
svoje
aktivity
rozšíriť aj do iných regiónov
Slovenska?
V prvom rade chceme dobre
„rozbehnúť“ coworkingové centrum v Rimavskej Sobote. Pos-
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tupne však vytvoríme a spracujeme model, ktorý môžeme
v budúcnosti duplikovať formou „franchisingu“, ak sa niekde nájdu zanietení ľudia pre
takúto myšlienku.
Budete realizovať aj komerčné aktivity?
Určite, práve to je náš cieľ.
Nechceme sa spoliehať len na
podporu štátu, či nadácií. Máme
rozpracovaných niekoľko produktov, ktoré postupne môžu
prerásť do komerčného výstupu
so zapojením našich klientov.
Zároveň budeme podporovať
tých, ktorí budú mať na to potenciál, k podnikateľskému osamostatneniu.
Nie je to dosť náročné,
zrealizovať takýto zámer
v regióne s najväčšou nezamestnanosťou?
Áno je. A úplne sami to ani nedokážeme. Preto hlavne teraz
na začiatku hľadáme partnerov,
možno úspešných podnikateľov,
ktorí by nám mohli pomôcť ako
mentori.
Ale na druhej strane, keď sa
nám to podarí v Rimavskej Sobote, tak to môže fungovať kdekoľvek, môže to byť výbornou
motiváciou pre ľudí s handicapom v ekonomicky vyspelejších regiónoch.

Ako často klient navštevuje
centrum a kde sa nachádza ?
Môže si ho záujemca pozrieť
vopred?
Centrum môže klient navštevovať podľa jeho osobných potrieb a záujmu. Môže to byť
každý deň, ale aj príležitostne,
napr. 1 x za týždeň... S klientom
môžeme komunikovať aj na
diaľku, mailom, skypom a pod.
Nachádzame sa na Svätoplukovej ul. 40, Rimavská Sobota.
Ak si chce záujemca centrum pozrieť a odkonzultovať svoje dotazy, nech
nás kontaktuje
mailom:
veronika@zamestnanost.sk
a dohodneme si osobné
stretnutie. Podrobnejšie informácie sú aj na stránke
-frwww.zamestnanost.sk
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OZNÁMENIE
Študenti
stredných škôl
Chcete študovať na UMB?
Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici pozýva všetkých záujemcov o štúdium
na Dni otvorených dverí
UMB, ktoré sa uskutočnia
12. a 13. februára 2016. Začiatok programu 9:30 hod. oba
dni, na jednotlivých fakultách
univerzity.
Dozviete sa všetky potrebné
informácie, absolvujete prehliadku priestorov fakúlt,
budete mať možnosť vidieť
prednášky, semináre a praktické ukážky výučbových aktivít (práca tlmočníka v tlmočníckej kabíne, vstup do
pojednávacej miestnosti na
simulované súdne spory,
otvorený výtvarný ateliér
a iné). Pripravená je aj diskusia so študentmi UMB.
Viac informácií na:

1. Spoločnosť Finlegal services, s.r.o. pripravuje dražbu:
Bytu č. 18, nachádzajúceho sa na 2. poschodí vo vchode č. 20, na Školskej ulici
v meste Rim. Sobota, evidovaného na LV č. 3793 v k. ú. Rim. Sobota, obec
Rim. Sobota, okres Rim. Sobota, na parcele č. 1180/126. Predmetom dražby je
2- izbový byt s rozlohou 48,30 m2. K bytu patrí aj pivnica v suteréne s rozlohou
7,77 m2.
Najnižšie podanie je vo výške 15.000,- €.
Dražba sa uskutoční dňa 04. 02. 2016 o 13:00 hod., v budove Mestskej bytovej
správy s.r.o. na Tržnej 2, 979 01 v Rim. Sobote, v zasadacej miestnosti na 1.
poschodí.
Obhliadka: 27.1.2016 o 15:00 hod.
2. Spoločnosť Finlegal services, s.r.o. pripravuje dražbu:
Bytu č. 12, nachádzajúceho sa na prízemí v bytovom dome, vo vchode č. 24
na Školskej ulici so súp. č. 881 v Rim. Sobote, evidovaného na LV č. 4123 v k.
ú. Rim. Sobota, obec Rim. Sobota, okres Rim. Sobota, na parcele č. 1180/51.
Predmetom dražby je 4- izbový byt s rozlohou 77,20 m2. K bytu patrí aj pivnica
v suteréne s rozlohou 5,70 m2.
Najnižšie podanie je vo výške 16.700,- €.
Dražba sa uskutoční dňa 04.02.2016 o 14:30 hod., v budove Mestskej bytovej
správy s.r.o. na Tržnej 2, 979 01 v Rim. Sobote, v zasadacej miestnosti na 1.
poschodí.
Obhliadka: 27.01. 2016 o 15:20 hod.
3. Spoločnosť Finlegal services, s.r.o. pripravuje dobrovoľnú dražbu:
Bytu č. 54, nachádzajúcu sa na 5 poschodí, vo vchode č. 3, na ulici L. Svobodu, Sídlisko Západ v meste Rim. Sobota, evidovaného na LV č. 336 v k. ú.
Tomašová, obec Rim. Sobota, okres Rim. Sobota, na parcele č. 833/10. Predmetom dražby je 1- izbový byt s rozlohou 37,88 m2. K bytu patrí aj pivnica
s rozlohou 1,30 m2.
Najnižšie podanie je vo výške 10.000,- €.
Dražba sa uskutoční dňa 04. 02. 2016 o 14:00 hod., v budove Mestskej bytovej
správy s.r.o. na Tržnej 2, 979 01 v Rim. Sobote v zasadacej miestnosti na 1.
poschodí.
Obhliadka: 27.1.2016 o 16:00 hod.
V prípade záujmu volajte na tel. č.: 02/330 141 15 alebo píšte na:
drazby@finlegal.sk

Mestská bytová správa s.r.o. Rimavská Sobota
Správca bytov a nebytových priestorov
JUDr. Zoltán Koós

www.umb.sk

Rozpis LSPP stomatológov
službu vykonáva každý stomatológ
od 8:00 do 12:00 vo svojej
ambulancii

30.-31.01.2016 MUDr. Brunovská
(OZS Jesenské) 0905 324 827
06.-07.02.2016 MUDr. Kretová
(Športová 14) 56 22 619

Zdravotná pohotovosť
(január - február)

Pracovné dni: 16:00 – 07:00
Soboty, nedele a sviatky: nepretržite
Miesto výkonu LSPP:		
Dobšinského 4380, Rimavská Sobota

26.01. MUDr. Jana Babíková
27.01. MUDr. Andrea Kuráková
28.01. MUDr. Zlatica Hasarová
29.01. MUDr. Mária Kozáková
30.01. MUDr. Peter Dunaj
31.01. MUDr. Jana Babíková
01.02. MUDr. Tatiana Sujová
02.02. MUDr. Silvia Vargová
03.02. MUDr. Andrea Agócsová
04.02. MUDr. Katarína Kellnerová
05.02. MUDr. Vojtech Galo
06.02. MUDr. Alžbeta Kovácsová
07.02. MUDr. Emília Szokeová
08.02. MUDr. Ivan Juršík
09.02. MUDr. Silvia Vargová

Rozpis pohotovostných služieb
lekární január 2016
Lekáreň Dr.Max - OD Kaufland
(Nám. Š.M. Daxnera)
Lekáreň Dr.Max OD TESCO
Cukrovarská 4983
otvorené denne od 8:00 – 20:00

Stavebniny v TOP 10

Spomienka

Dňa 6.2.2016 Martinko Sucháč
už bude oslavovať v nebi svoje 30.
narodeniny a 4.5 2015 uplynulo
10 rokov od jeho úmrtia.
Kto ste ho poznali, venujte mu
prosím tichú spomienku.
Smútiaci rodičia.
MARTINKOVI
Namiesto vinšov k 30 rokom,
kyticu ruží dávam na Tvoj hrob,
čakám na ozvi Tvojich nôh,
na Tvoju tvár, blonďaté vlasy,
na krásne zašlé časy.
No všetko je to iba sen,
už sa nevrátiš drahý sem.
Chvíľu sa modlím a slzy prúdom tečú
už 10 rokov chladný kameň hladím,
bol si nám synom milovaným, drahým.
GZ-02/16

V podnikateľskej sfére je na
Slovensku málo naozaj zdravých
firiem, ktoré majú priaznivú ekonomickú bilanciu. Hospodárske
noviny už niekoľko rokov vyhlasujú súťaž „TOP 10 firiem
regiónu“, v ktorej sa hodnotia
firmy na základe objektívnych
ukazovateľov
z
účtovných
ročných závierok. Firmy sú
rozdelené do 4 kategórií:
1. OBCHODNÉ SPOLOČNOSTI
s obratom
2 - 10. mil. €;
2. OBCHODNÉ SPOLOČNOSTI
s obratom 10 – 50 mil. €;
3. VÝROBNÉ SPOLOČNOSTI
s obratom 2 – 10 mil. €;
4. VÝROBNÉ SPOLOČNOSTI
s obratom 10 - 50 mil. € a vyhodnocujú sa v rámci samosprávnych
krajov.
Koncom minulého roka sa

v Banskej Bystrici uskutočnilo
stretnutie podnikateľských firiem
banskobystrického regiónu, kde
bola vyhodnotená táto súťaž za
rok 2014. Generálnym partnerom
súťaže „TOP 10 firiem regiónu“
bola UniCredit Bank, odborným
a dátovým partnerom Bisnode
a odborným garantom Deloitte.

Šéfredaktorka
Hospodárskych
novín, Marcela Šimková, na
základe posúdenia regionálneho
diskusného fóra Hospodárskych
novín, ktoré vybralo najlepších
z posúdených všetkých firiem
v regióne, vyhlásila výsledky
súťaže: firma Stavebniny Ádám,
s.r.o. získala 2. miesto v rebríčku najzdravších
firiem v banskobystrickom regióne
v kategórii: Obchodné spoločnosti s obratom 2 – 10
mil. €. Srdečne blahoželáme vedeniu
firmy i jej zamestnancom za vzornú
reprezentáciu mesta
Rim. Sobota v podnikateľskej oblasti.
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04.02.2016 18:00 Nem adom fel

(Nevzdávam sa) - interaktívne podujatie
pre handicapované deti v maďarskom
jazyku

Centrum voľného času Relax v Rimavskej Sobote
ponúka pre deti od 6 do 12 rokov

05.02. 18:00 Fašiangy sa krátia

fašiangový sprievod mestom ukončený
programom s ľudovými tradíciami,
výstava fašiangových masiek

prímestský
prímestskýjarný
jarnýtábor
tábor
od 29.
marca 2014
2016
odfebruára
17. do do
21. 4.
februára

05.02.2016 Ples Csemadok

denne
od od
7:00
do do
17:00
hod.
denne
7:00
17:00
hod

11.02.2016 18:00 Rák Viki zenés

Čaká na Vás veľa
zábavy, hier, súťaží,
tvorenia,
spoznávania
a veselých zážitkov.

program v maďarskom jazyku, šansóny
a príjemné nostalgické spomínanie

KINO ORBIS
28.-31.
január 2016
18:00

Muzikál aneb Cesty ke štěstí

28.-31. (+1.2.)
január 2016
19:30

Revenant - Zmŕtvychvstanie

29.-31.
január 2016
16:15

85 min., MP od 12r., vstup: 4€
Muzikál		

156 min., MN, titulky, vstup: 4€
Dobrodružný/Dráma/Western

zoznamovacie hry, dievčatá -miss bábika, chlapci
moje obľúbené zvieratko, Eko- prednáška
o zvieratkách v Mini Zoo, športové súťaže a hry,
návšteva plavárne, bowling, tvorivé dielne – výroba
náramkov a šperkov, maľovanie, kreslenie,
enkaustika, servítková metóda

Česko

USA

V cene 30.- € sú zahrnuté :

Alvin a Chipmunkovia:
Čiperná jazda
86 min., MP, dabing, vstup: 4€
Komédia/Rod./Hudobný/Anim.

obedy, olovrant, poistenie,

1.
február 2016
17:00

Mladosť (La Giovinezza)

4.-8.
február 2016
18:00

Päťdesiat odtieňov čiernej

88 min., MN, titulky, vstup: 4€
Komédia
USA (8.2. maďarská verzia)

4.-7.
február 2016
19:30

130 min., MP 15r., titulky, vstup: 4€
Dráma
USA

118. min., MP od 12r., titulky, vstup: 3€
Dráma
Tal./Fran./Švaj./V. Británia

Stávka na neistotu

6.-7.
február 2016
16:15

Králi hôr

8. február 2016
19:30

Druhá šanca

vstupy, pomôcky na aktivity

USA

90 min., MP, dabing, vstup: 4€
Dráma
Rakúsko
102 min., MN, titulky, vstup: 4€
Dráma/Thriller
Dánsko

INFORMUJE:
Predmet mesiaca január

Kalendář Na Rok
Krysta Pána 1787
Historická
knižnica Gemersko-malohontského
múzea
vo svojich policiach
ukrýva
útlu
knižku
o
rozmeroch
14,5 x 8,5 cm
–
93-stranový
kalendár
na
rok
1787,
ktorý
je
najstarším
slovenským kalendárom v knižnici múzea. Do konca januára
2016 bude vystavený v expozícii
múzea ako predmet mesiaca.
Základnou funkciou kalendárov,
a teda i dôvodom na ich vydávanie, je orientácia v čase.
Tlač kalendárov v Uhorsku je

27.1. Regionálne kolo vo volejbale žiačok SŠ - telocvičňa SOŠOS 9:00 hod.
28.1. Lokality Svetového dedičstva na Slovensku – jaskyne, prezentácia a prednáška
RNDr. Gáal Ľudovít, PhD., geológ a jaskyniar - sála Ekorelaxu 9:00 hod.
9:00 hod.
			
30.1. Sústredenie mažoretiek Estrella
sála CVČ
			
3.2. 50. ročník okresného kola Biologickej olympiády
					
v kategórii (žiaci ZŠ, 8-roč.gymn.)
sála CVČ
8:00 hod.
			
4.2. 44. ročník okresného kola Geografickej olympiády
					
v kategórii E, F, G (žiaci ZŠ, 8-roč. gymn.)
sála CVČ
8:30 hod.
			
5.2. Šaliansky Maťko - okresné kolo
sála CVČ
8:30 hod.
14:00 hod.
			
5.2. Fašiangy sa krátia
Mesto Rim. Sobota
			
6.2. Sústredenie mažoretiek Estrella
sála CVČ
9:00 hod.
		
			

známa od 16. storočia, avšak
v susedných európskych krajinách boli kalendáre tlačené už
v 15. storočí. Knižné periodické
kalendáre patrili koncom 18.
storočia medzi najvýznamnejšie
a najrozšírenejšie knihy pre ľud.
Boli komerčnou tlačou, vydávanou vo vysokých nákladoch,
ktorá zabezpečovala tlačiarom
i kníhviazačom istý zisk. Najčastejšie boli, kvôli cenovej dostupnosti, viazané v mäkkej papierovej väzbe bez textu, zdobenej
farebne rastlinnými motívmi.
Väčšinou ich predávali samotní
kníhviazači, predovšetkým na
jarmokoch. Pre zámožnejších
zákazníkov viazali kalendáre
i do drahých, bohato zdobených
väzieb.
V roku 1905 podaroval Jozef
Kolbenheyer do vtedajšieho
Gemerského župného múzea
v Rimavskej Sobote malú,
vreckovú knižku: Nowý a Starý
Kalendář, Na Rok Krysta Pána
1787. Kalendár je napísaný v slovakizovanej češtine, švabachom
(nemeckým
neogotickým
písmom). Vytlačil ho banskobystrický kníhtlačiar Ján Jozef
Tumler. Okrem klasickej čier-

nej tlačiarenskej farby použil na
zvýraznenie určitých častí textu
i červenú farbu.
Kalendár o rozmeroch 14,5
x 8,5 cm je viazaný v jednoduchej papierovej obálke.
Obsahuje 93 strán, pričom za
tlačenými údajmi o jednotlivých
mesiacoch sa nachádzajú listy
na poznámky, teda kalendár plní
i funkciu vreckového zápisníka. Nachádzajú sa v ňom rukopisné, pravdepodobne domáce
hospodárske záznamy neznámej
majiteľky.
Informácie o jednotlivých dňoch
v kalendári obsahujú aj osobné
mená, sviatky, nebeské znamenia
a iné dobové symboly, aspekty, fázy mesiaca, čas východu
a západu slnka i zatmenia slnka
a mesiaca. Následne obsahuje
poučnú časť, kde čitateľ nájde
usporiadaný zoznam miest a času
konania jarmokov v Uhorsku
a v blízkych mestách susedných
krajín v roku 1787, prepočet mincí
rôznych mien, ale i napríklad
poučenie, že „vši je najlepšie
z hlavy vytráviť“, ďalej rady
o vyháňaní potkanov, ale i chove
koní, presádzaní stromov a iné
poučenia.

pozýva na seminár:
Daň z príjmov právnických
osôb - vyplnenie DP za rok 2015
Lektorka: Ing. Angela Michňová
27.01.2016 o 9:00 hod.

Komunitný plán SS –
Komunitné sociálne služby možnosti ich financovania
z EŠIF
Lektorka: Ing. Mária Filipová
02.02.2016 o 9:00 hod.

Výkon finančnej kontroly
podľa nového zákona
o finančnej kontrole a audite od
1.1.2016
Lektorka: Ing. Oxana Hospodárová

04.02.2016 o 9:00 hod.

Ročné zúčtovanie dane za rok
2015
Súhrn zmien v personálnej
a mzdovej agende od 1.1.2016
Lektor: Ing. Pavel Kukučka
05.02.2016 o 9:00 hod.

Miesto konania seminárov:

Okresný úrad, Nám. M. Tompu 2,
Rimavská Sobota
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Naši malí futbalisti (roč. 2006) sa
v polovici januára 2016 zúčastnili futbalového turnaja desiatich
mužstiev v Lučenci. Mužstvá boli zaradené do dvoch
skupín, kde hral každý
s každým. Naši chlapci, pod
vedením trénera M. Kudlíka
nastúpili v zostave: Kováč,
Bansý /brankári/ - Murányi,
Czakó, Csízi, Hanyus Kuzma - Zsóri, Rábely, Kurek,
Komora a Csendes. Výsledky nášho mužstva v skupine:
MŠK Rim. Sobota – ŠK Novohrad Lučenec 2:0 ( góly Kurek
2); – MFK Dolný Kubín 1:0 ( gól
Csendes; – MFK Detva 2:0 ( góly
Csendes a Kurek); – FTC Fiľakovo 5:0 (góly Rábely 2, Kurek
2 a Komora).
O tretie miesto: MFK Dolný Kubín
– ŠK Novohrad Lučenec 2:0

www.rimavskasobota.sk

Turnajové víťazstvo
mladých futbalistov

FINÁLE: MŠK Rimavská Sobota – MFK Revúca 4:1 (góly:
Csendes 2, Kurek a Komora).
Za najlepšieho hráča nášho

mužstva bol vyhlásený Richard
Komora /2007/. Riško je jeden
z najtalentovanejších hráčov Rim.
Soboty. Miluje futbal, najradšej
by bol stále na zelenom trávniku,
nepozná stratenú loptu a je veľký
bojovník. Nezanedbáva pritom
ani svoje školské povinnosti, patrí
medzi najlepších žiakov v triede
na ZŠ. Dobšinského. Je univerzál-

Šport v januári / februári
pozvánka na majstrovské zápolenia

ny hráč. Bez problémov zastane
aj do brány, dobre hrá v obrane,
ale najradšej strieľa krásne góly.
Jeho prvým trénerom bol v období od 2011-2014 Š.
Balog, ktorý ho neskôr
zaradil do kategórie
st. žiakov (r. 2006).
V súčasnosti túto kategóriu U10 v MŠK
trénuje M. Kudlík. Treba veriť, že spoločne
s Riškom budú ďalej
poctivo trénovať aj
jeho talentovaní spoluhráči a dosahovať ďalšie krásne úspechy
pre náš futbalový klub. Preto
budúcnosť futbalového klubu
v Rim. Sobote treba zakladať formou výchovy mladých futbalistov – na vlastných odchovancoch.
foto: I. Komorová
-md-

MŠK povedie Mgr. Miroslav Bitala

11. januára 2016
sa
uskutočnilo
stretnutie primátora mesta JUDr.
Jozefa Šimka, ktorý súčasne vykonáva aj pôsobnosť
Valného
zhromaždenia MŠK Rim. Sobota,
s predstaviteľmi futbalového klu-

bu, na ktorom sa rozhodlo o niekoľkých závažných otázkach.
Valné zhromaždenie MŠK s.r.o.
odvolalo z funkcie konateľa
a športového riaditeľa Ladislava Danyiho, ktorý sa ešte pred
zasadnutím vzdal svojej funkcie a za konateľa vymenovalo
Mgr. Miroslava Bitalu, poslanca rimavskosobotského MsZ.

Novým trénerom druholigového
mužstva dospelých sa stal Vladimír Goffa, ktorý bude mať aj
právomoci športového riaditeľa
a bude zodpovedný i za športovú
prípravu mládežníckych mužstiev.
Súčasne sa pripravujú zmeny
v Dozornej rade MŠK, ktoré budú
známe v najbližších dňoch.
-r-

Mladosť Relax Rim. Sobota – STO Valča 4 : 10
Mladosť Relax Rim. Sobota – STK Stránska 10:4

V prvom kole odvetnej časti
mužskej 1. stolnotenisovej ligy
– východ, privítalo v sobotu dopoludnia družstvo TJ MR Rim.
Sobota, na domácich stoloch,
v telocvični na Hviezdoslavovej
ulici, družstvo STO Valča, ašpiranta na postup do extraligy.
Potvrdila to aj úroveň zápasov
hneď v prvých štvorhrách. Boli
vyrovnané, dramatické a veľmi
zaujímavé. Oba domáce páry,
Horváth-Mihalík a Polgári-Voliar,
mali v rozhodujúcich koncovkách
záverečných setov mečbaly, ale
nakoniec sa z víťazstva tešili hosťujúce páry. Tieto prehry
ovplyvnili i ďalší priebeh zápasu,
keď domáci psychicky nestačili
na súperov a prehrali 4:10
(body za domácich: Michalík,
Horváth a Polgári po 1 a w:0 – 1;).
V odpoludňajšom zápase s družstvom STK Stránska, hrali domáci
hráči už v hernej pohode. Úvodné štvorhry skončili síce 1:1, ale

zatraktívnila. Bohužiaľ, Majstrovstvá kraja, začiatkom februára
v B. Bystrici, sa budú hrať so
starým typom loptičiek, preto je
náš štart na nich otázny.“
-fr-

potom dvojhrách domáci ukázali
svoju kvalitu, keď vo všetkých
činnostiach predčili svojho súpera
a zaslúžene zvíťazili 10:4 (body
za domácich: Mihalík-3, Polgári-2, Horváth-2, Voliar-1, Mihalík-Horváth-1, w:0-1).
Tréner Pinzík: „Naše družstvo hrá
1. slovenskú ligu nepretržite už
16 rokov a patríme medzi družstvá v hornej polovici tabuľky.
V tejto sezóne sme prešli v lige
na nový typ loptičiek, celuloidové nahradili plastové. Hráči si
museli zvyknúť na iný odskok loptičiek, menila sa tým aj technika
práce s raketou a hra sa relatívne
spomalila. Pre diváka sa tak hra

Stolný tenis
Ml. Rim. Sobota B - OTJ Hont. Nemce
30.1.2016 o 10:00 - 2. liga M.-východ
Ml. Rim. Sobota B - MSTK Krupina
30.1.2016 o 16:00 - 2. liga M.-východ
telocvičňa Hviezdoslavova
STK LC Kalinovo - Ml. Rim. Sobota A
6.2.2016 o 16:00 - 1. liga M.-východ
Športová hala Kalinovo

Hokej
MHK Rim. Sobota - HC Rebellion Gelnica
30.1.2016 o 17:00
II. liga Muži
Zimný štadión Rim. Sobota
MHK Rim. Sobota - MSHK Prievidza
7.2.2016 o 9:00
II. liga st. žiaci
Zimný štadión Rim. Sobota
HKM Rim. Sobota – MSHK Prievidza
7.2.2016 o 11:00
II. liga ml. žiaci
Zimný štadión Rim. Sobota

VK Slovan Rim.
Sobota - VK Snina
1. zápas 0:3
2. zápas 0:3

(-23,-21,-19)
(-15,-14,-15)

Vymladené družstvo domácich
volejbalistiek sa pustilo do
súpera nebojácne, čo nasvedčoval
i priebeh prvého setu úvodného zápasu. V závere setu, keď
už domáce viedli 23:21, nastal nevysvetliteľný zlom, ktorý
ponúkol hosťkám vyhrať tento set. Druhý a tretí set bol už
v réžii skúseného súpera, ktorý hral
s väčším zápalom a úspešnosťou
pri
zakončovaní
akcií.
V druhom zápase sa snažili
domáce volejbalistky o zvrat
v priebehu prvého setu, ale opäť
v koncovke nedokázali súpera
prehrať. V druhom a treťom sete,
si zápas hosťky už len kontrolovali a zaslúžene zvíťazili.
Zostava: Kudlíková ml., Bolhová,
Žírošová, Hanušová, Očenášová,
Pisárová, Antalová, Sirotiaková,
Chebeňová.
-fr-

FBC S. Rim. Sobota - FBC H. Brezno 12:11

Na úvod odvetnej časti 2. florbalovej ligy čakal na Slovanistov silný
tím z Brezna, ktorý bojuje o špicu tabuľky. Domáci nastúpili oslabení
o kapitána Mateja Blahutu (najviac bodujúceho hráča) a jeho brata Jána
(najužitočnejšieho hráča), ktorí im budú chýbať dlhodobejšie, ďalej bez
Repku i Zadrobileka. V úvode zápasu hostia zahodili tri čisté šance. Slovan sa ubránil a úspešne kontroval hneď z prvej strely na bránku. Bielo
- modrí rýchlo pridali druhý, tretí i štvrtý gól. Po desiatich minútach
bolo 5:0. Famózne zahrali maďarskí legionári: Krisztián Nádor (bol pri
6 góloch Slovana) a brankár Gergely Szabó . Súper sa po hororovom
úvode utriasol a v ďalšom priebehu zápasu gól po góle znižoval náskok
Slovanistov. Sedem minút pred koncom sa mu podarilo sériou gólov
vyrovnať na 11:11. S domácimi florbalistami to už nevyzeralo dobre,
avšak zmobilizovali svoje sily, vyhrávali súboje, šli do každej loptičky
a po chybe Brezňanov strelil víťazný gól Radnóti. Po kolektívnom
výkone získali domáci dôležité body v boji o postup do nadstavby
o prvú ligu. Priebeh: (5:2, 5:3, 2:6). Góly Slovana: Radnóti 6, Nádor 3,
Astaloš, Farkaš, Kostovič.
-mr-

