Tompovo námestie
začalo meniť svoj vzhľad

Začiatkom posledného marcového týždňa sa začali demolačné práce na odstránenie nefunkčnej
fontány v strede Námestia Mihálya Tompu. Obsluha pneumatických kladív, podkopového mechanizmu a nákladného vozidla si s ňou poradila v priebehu dvoch dní, aby pripravila priestor pre
osadenie sochy básnika M. Tompu. Ďalšie rekonštrukčné práce sa budú realizovať na základe
vypracovaného architektonického projektu. 				
-fr-

Zbohom zima, vitaj jar

Niekoľko dní pre Veľkou nocou je už tradíciou
aj v našom meste lúčiť sa s odchádzajúcou
zimou tak, ako to robievali naši predkovia.
Detský folklórny súbor Lieskovček pri CVČ
Relax, DFS Podkovička pri DK MsKS a deti
s Detského domova v Rim. Sobote sa v krojovanom sprievode, plnom spevu, odobrali od
CVČ Relax, cez Hlavné námestie, po Jánošíkovej ul. a Tomašovskej ul. až po most cez
Rimavu, kam priniesli Morenu (symbol zimy),
aby sa s ňou rozlúčili. K veľkému davu aktérov
sa pridali aj deti zo školského klubu na ZŠ P.
Dobšinského, aj so svojimi vychovávateľkami
a nemierili si to do stredu reťazového mostíka,
kde Morenu zapálili a hodili do perejí Rimavy.
Mávaním rukami a spevom na brehu rieky vyjadrili posledné zbohom horiacemu symbolu
zimy.
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Vyplýva to z výskumu, ktorý sa na konci roka
2015 realizoval v rámci projektu Odborné
vzdelávanie a príprava pre trh práce. Ten uskutočňuje Štátny inštitút odborného vzdelávania
(ŠIOV) v spolupráci so svojím švajčiarskym
partnerom EHB. Výskum sa nezameriaval iba
na znalosť jednotlivých stredných škôl, ale
najmä na vnímanie ich kvality očami zamestnávateľov.

pokračovanie na 2. strane

Na margo
uplynulých dní
Ako len ten čas neúprosne
beží. Len prednedávnom
sme sa tešili z Vianočných
sviatkov a už máme za sebou aj Veľkú noc, najväčší
sviatok kresťanov, ktorý
predstavuje znovuzrodenie
a nádej.
Celkom symbolicky, pre mnohých pochovali nedávne parlamentné voľby práve nádej
na zmenu. Nielen na zmenu vlády ako takej,
ale hlavne na zmenu politiky, znamenajúcej
lepší život občanov tejto krajiny a nie oligarchov, mecenášov a sponzorov vládnej
strany.
Čakali sme a stále čakáme na zmeny
v zdravotníctve, aby sa do nemocníc chodili
pacienti liečiť v slušných a dôstojných podmienkach. Čakáme, aby sa riešilo zle fungujúce školstvo, aby učitelia nemuseli chodiť
do ulíc štrajkovať za lepšie platy. No a my,
žijúci v tzv. hladových dolinách, čakáme na
zmenu myslenia vládnych predstaviteľov,
ktorí by mali ďaleko vážnejšie sa zaoberať
s regiónmi aj smerom na východ od
Bratislavy a Nitry. Nás totiž zďaleka neuspokojuje vyjadrenie bývalého ministra
Počiatka o dobudovaní rýchlostnej cesty
R-2 do roku 2040. My chceme žiť teraz a nie
o 20 rokov. Ale keď nebude cesta, nebudú
ani investori a ďalšia generácia mladých
ľudí bude ďalej bez práce.
Pre občanov žijúcich v zaostalých regiónoch
nie je ani tak dôležité aká vládna koalícia
po voľbách vznikla. Nás len okrajovo zaujíma ako podviedli svojich voličov Bugár
s Prochádzkom, keď pred voľbami vylučovali povolebnú spoluprácu so Smerom.
Koniec koncov vznikla taká vláda, akú si
národ zaslúži. Ale nám záleží na tom, aby
ľudia pri moci ďalej nekradli, alebo aspoň
nie toľko čo doteraz. Potom snáď opäť
svitne aspoň nádej, že aj životná úroveň ľudí
na Gemeri, Malohonte či na Spiši sa priblíži
k tým, čo žijú smerom na západ od nás.
Zvlášť keď veríme tomu, že nádej zomiera
naposledy...

www.rimavskasobota.sk
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Poslanci chcú byť príkladom pri jarnom upratovaní mesta

Na stredu, 16.marca 2016, zvolal
primátor, JUDr. Jozef Šimko, riadne
zasadnutie Mestského zastupiteľstva, ktoré sa uskutočnilo vo veľkej
zasadačke Okresného úradu v Župnom dome. Po schválení programu
rokovania riešili poslanci majetko-právne otázky. Až na dve žiadosti odpredaja, boli ostatné MsZ
schválené. Správa o stave, úrovni,
rozbore kriminality a verejného poriadku v meste Rim. Sobota za rok
2015 bola podrobne spracovaná
Petrom Bereczom, náčelníkom
MsP. V nej vyhodnotil riešenie
priestupkov v rámci ochrany verejného poriadku, dopravné priestupky, majetkové ujmy, súčinnosť
s políciou pri preventívnych aktivitách protispoločenskej činnosti,
a pod.. Konštatoval zvýšený počet
deliktov spáchaných mládežou
a zvýšenie hliadkovej činnosti
v centre mesta i na Sídlisku Západ,
aj keď mestských policajtov je
menej ako je tabuľkový normatív
potreby. Bol ukončený projekt
občianskych hliadok na Sídlisku
Dúžavská cesta, ktorý sa osvedčil
a bolo by ho potreba opäť iniciovať. Zlepšil sa i stav odchytu
psov a ďalšia starostlivosť o nich.
Pozitívum v zlepšení bezpečnostnej situácie je treba vidieť aj
v kamerovom systéme mesta, kde

v dispečingu je zriadená chránená
dielňa a obsluhujú ho telesne postihnutí občania. Aj tak by bolo
potrebné získať do svojich radov
dvoch nových policajtov a vyhodnotiť stav hliadkových vozidiel
MsP, ktoré sú už staré. V diskusii
poslanci poukázali na sprísnenie
pôsobenia k bezdomovcom, ktorí
sa potulujú v centre mesta a v okolí
DK MsKS. Robí to špatný obraz
mesta. Poslanci trvali na tom, aby
bezpečnosť v meste bola i naďalej
prioritou. V hlasovaní poslanci
vzali správu na vedomie. V ďalšom
bode: Personálne a organizačné
otázky, poslanci posúdili návrh
na delegovanie zástupcov zriaďovateľa do orgánov školskej samosprávy škôl a školských zariadení
v pôsobnosti mesta Rim. Sobota.
Vzhľadom na končiaci sa mandát
odvolali bývalých poslancov,
resp. zamestnancov a do nového
funkčného obdobia zvolili nových
zástupcov školských rád na obdobie 2016 - 2020. K bodu: Návrh na
realizáciu a financovanie obnovy
povrchu miestnych komunikácií
v roku 2016, sa vyjadrovalo viacero poslancov. Na základe požiadaviek občanov presadzovali do
zoznamu čo najviac ulíc, resp.
chodníkov. (podrobný zoznam realizovaných v tomto roku uvedie-

me v inom článku). Kritizované
bolo osadenie poklopov pri doterajšom asfaltovaní, ktoré je potreba
reklamovať. I naďalej platí pravidlo, že 5 rokov po obnovení povrchu vozovky v meste sa zakazujú
výkopové práce do vozovky. Preto
by mali príslušní majitelia sietí
(vodári, elektrikári, plynári, telekomunikácie a pod.) riešiť prípadnú obnovu alebo výmenu, ešte pred
zahájením asfaltovania. Poslanci
v ďalšom bode schválili štatút Gemerských zvestí a redakčnú radu
v zložení: JUDr. Š. Szantó (predseda), Mgr. A. Hacsi, JUDr. A.
Andrášiová, Ing. M. Jutková, Ing.
Z. Cziprusz (členovia). Poslanci
v bode Rôzne schválili pôžičku ZŠ
P. Dobšinského na časť financií
k ukončeniu projektu Erazmus,
ktoré sa po vyúčtovaní, ešte v tomto roku, vrátia do pokladne mesta.
K zníženiu energetickej náročnosti budov MsÚ bol vypracovaný
projekt na ich zateplenie, ktorého
realizáciu poslanci podporili. Pripravujú sa aj projekty zateplenia
Domu kultúry MsKS a Mestskej
plavárne. V rámci interpelácií,
poslanec Csirmaz podal dotaz
ako stojí realizácia jeho návrhu
z mája 2015, kde požaduje vyhotovenie detského ihriska v areáli
bývalej škôlky na Šibeničnom Vr-

chu. Poslanec Sojka argumentoval,
že slušní ľudia chcú žiť v čistom
životnom prostredí, preto by mali
mať aktivační pracovníci svoje
rajóny, o ktoré by sa mali starať.
Riaditeľ TSM hneď na to odpovedal, že ak niekto zistí vo svojom
okolí znečistenie, môže každý
deň ráno do 7,00 hod. telefonicky
nahlásiť presné miesto vzniknutej
kopy smetí a TSM okamžite,
v ten deň, túto zlikviduje a miesto
vyčistí. Poslanci upozornili aj na
prichádzajúce jarné upratovanie
s tým, že sa aj oni zúčastnia na týchto prácach. Poslanec Tóth požiadal
o zabezpečenie veľkého kontajnera
do časti Tomášová. Poslanec Auxt
upozornil na katastrofálny stav
okien v ZŠ a MŠ na Dúžavskej
ceste, ktoré je nutné vymeniť, podporil vytvorenie komisie k zisteniu
skutočného stavu mestských lesov
a poďakoval Mestu za zrenovovanie a modernizáciu sobášnej
siene na mestskej Radnici. Poslanec Baláž požiadal, vzhľadom na
ukončenie niektorých športových
súťaží, o rozdelenie financií pre
kluby ku konečnému vyúčtovaniu sezóny. Poslanec Klaubert
požadoval finančnú podporu pre
mládežnícky šport a futbal. Prijatím uznesenia záverečného bodu
bolo MsZ ukončené.
-fr-

Kto zašľapáva a kradne sadenice v mestských lesoch?

Trochu čudný výrok v odôvodnení rozhodnutia Pozemkového
a lesného odboru Okresného úradu
v Rim. Sobote, po ich priebežnej
vonkajšej obhliadke v mestských
lesoch. Ako sme vás informovali
v našich novinách, primátor mesta
požiadal listom OÚ PLO v Rim.
Sobote, koncom decembra, o štátnu
kontrolu v mestských lesoch, ktorú
zmluvne obhospodaruje Leskorp
s.r.o. Rim. Sobota, vzhľadom na
podnet občanov z 2.12.2015 o necitlivom zaobchádzaní s lesným
fondom mesta. Krátko na to firma

Leskorp podala žiadosť o predĺženie lehoty na zabezpečenie lesných
porastov na tú istú inštitúciu. OÚ
PLO v rozhodnutí predĺžil lehotu
na zabezpečenie lesných porastov
v
jednotkách
priestorového
rozdelenia lesa (JPRL) v lesnom
celku Neštátne lesy Rim. Sobota (tj. i v mestských lesoch) o dva
roky. V odôvodnení rozhodnutia sa
uvádza, že obhliadku dotknutých
JPRL príslušný správny orgán uskutočnil 23.2.2016, pričom tento dátum neoznámili vlastníkovi
tj. Mestu, naviac, ani príslušnú
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Vďaka vzorke 2000 zapojených
firiem a viacerých parametrov
hodnotenia školy, na základe povedomia o strednej odbornej škole,
povesti či skúsenosti s jednotlivými jej absolventmi, sa vytvoril rebríček najlepších stredných
odborných škôl v jednotlivých
krajoch očami zamestnávateľov.
Pre vytvorenie rebríčka kvality
stredných odborných škôl bol vytvorený vzorec, ktorý bral do úvahy
14 hodnotených parametrov podľa

rôznej váhy, aby bola zabezpečená
čo najväčšia objektivita a presnosť.
Výsledky výskumu v Banskobystrickom kraji:
1. Stredná zdravotnícka škola,
J.G. Tajovského 24, B. Bystrica
2. Stredná zdravotnícka škola,
Lúčna 2, Lučenec
3. Obchodná akadémia,
K. Mikszátha 1, Rimavská Sobota
4. Obchodná akadémia,
J.G. Tajovského 25, B. Bystrica
5. SOŠ služieb a lesníctva,
Kolpašská 1586/9, B. Štiavnica

zápisnicu z obhliadky vlastníkovi
neposlal. Ak si uvedomíme,
aké poveternostné podmienky
boli v deň kontroly, nečudo, že
v odôvodnení rozhodnutia sa uvádza: „Dôvodom neúspešného zabezpečenia dotknutých JPRL sú
najmä klimatické faktory, škody
spôsobené zverou, ako aj negatívny
vplyv obyvateľstva, spojený najmä
zašľapávaním sadeníc, prípadne
ich krádežou“. Primátor mesta podal odvolanie proti tomuto rozhodnutiu, hlavne proti predĺženej lehote o dva roky na zabezpečenie

lesných porastov. Zastávame názor,
že faktory neúspešného zabezpečenia dotknutých JPRL, uvedené
v odôvodnení rozhodnutia, ako
napr. zašľapávanie a krádež sadeníc
obyvateľstvom, sú nie, resp. len
čiastočne opodstatnené. Ochrana
kultúr pred škodami, spôsobenými
zverou patrí k základným povinnostiam obhospodarovateľa lesa,
ktorá sa má vykonávať priebežne
(ochranné nátery sadeníc, mechanická ochrana a pod.).
-fr-

Pracovný ruch na príprave staveniska

Na základe rozhodnutia Mestského
zastupiteľstva v Rim. Sobote
o realizácii výstavby nájomných
mestských bytov, začal investor
stavby, Gemerstav, s prípravou
staveniska v určenej lokalite na
Hostinského ulici. V prvej fáze

sa uskutočnil výrub stromov
a náletových drevín podľa povolenia oddelenia životného prostredia, s dobou ukončenia do 30.
marca 2016. V ďalšej fáze budú
pokračovať geologické vrty na
zistenie podložia pod budúcou
stavbou, ako podklad pre projektovú dokumentáciu, potrebnú
k začatiu stavebného konania.
Podľa vyjadrenia investora, termín
zahájenia stavby, po vydaní stavebného povolenia, by mohol byť koncom leta.

Gemerské zvesti

Operačný plán okresu v štádiu príprav

V zasadačke Okresného úradu v Župnom dome sa v stredu,
16.3.2016, uskutočnilo zasadanie
novokonštituovanej Akčnej rady
okresu, ktorej úlohou je pripraviť
pre vládu SR „Akčný operatívny
program okresu Rimavská Sobota”,
na základe zákona č. 336/2015
o podpore menej rozvinutých
okresov. Vybraný štáb osobností,
pozostávajúci z primátorov miest,
starostov niektorých obcí, zástupcov MAS Malohont, Eurorgiónu
Slaná-Rimava, OZ Naša Sobota, poslancov VÚC, Sociálnej
poisťovne, ÚPSVaR, agrosektora, podnikateľskej obce, stredných škôl, uskutočnili už sériu
prípravných rokovaní, na ktorých
sa zúčastnili aj zástupcovia Ministerstva financií SR Ing. Štefan
Chudoba, Ing. Anton Marcinčin
a Ing. Juraj Zámkovský. Predmetom tohto rokovania bol akčný
plán okresu, kde bolo nutné
doladiť priority v konkrétnom vyjadrení a vytvoriť tak kľúč na rieše-

nie nezamestnanosti. Prostriedkom
by mali byť kvalitné projekty na
úrovni obecných, resp. miestnych
podnikov služieb, poľnohospodárstva – živočíšnej výroby,
poľnonákupu, priemyslu, v oblasti
malých a stredných podnikateľov,
školstva. Akčná rada okresu by
mala byť zároveň i projektovým
centrom, ktoré by prijímalo
a koordinovalo projekty a tieto by
postupovala na riešenie vláde SR.
Podľa reglementu je partnerom
aj ministra financií. Zároveň plní
úlohu gestora vytvárania tréningových centier (inkubátorov) pre
prípravu na profesie, kde by žiaci
dostali základy odboru, mohli by
sa tu doškoľovať i ďalší záujemcovia a riešilo by sa v nich aj ich celoživotné vzdelávanie, tak ako to je
aj vo vyspelých západných štátoch.
Dôležité bude materiálno-technické a prístrojové vybavenie centier k zabezpečeniu optimálnych
podmienok. Prítomní členovia rady
sa zhodli na tom, že nebude stačiť

len naučiť ľudí robiť, ale tých kvalitných aj udržať v okrese. Virtuálne
rozdelili rozvoj okresu na severnú
– priemyselnú časť (spracovanie
magnezitu, drevnej hmoty a strojárstvo) a južnú – poľnohospodársko-potravinársky komplex. Podľa
tohto by sa orientovala aj príprava kádrov vhodnými účebnými,
resp. študijnými programami na
stredných školách a ďalej nadviazať spoluprácu s príslušnými
vysokými školami, resp. univerzitami. Pre prácu miestnych sociálnych podnikov je pripravené
spektrum pracovných činností
a zatiaľ sa uvažuje so zriadením
v cca 6 väčších obciach. Je dobré,
že v príprave projektov tohto zamerania Akčná rada už pokročila (má
už niekoľko desiatok požiadaviek),
a táto aktivita môže podnietiť vládu, aby sa nimi vážne zaoberala
v čo najkratšom čase. Stanovila si
svojich lídrov, ktorí ju budú zastupovať pri vyjednávaní s vládou SR
i s ministerstvami. Sú nimi: Ing.
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Peter Mináč, JUDr. Jozef Šimko
a Mgr. Gabriel Mihályi. Musíme
si uvedomiť, že všetky doterajšie problémy sa budú riešiť priebežne, nedá sa to naraz. Najskôr
to budú projekty, ktoré poskytnú
prácu väčšiemu množstvo ľudí
a postupne sa dostane aj na ostatné. Akčná rada sa uzniesla, že sa
vynasnaží prvé kolo projektových
požiadaviek spracovať do konca
apríla, aby mohli byť predmetom
rokovania vo vláde SR koncom
mája, resp. v júni. K svojmu
príspevku do akčného programu
okresu sa vyjadril primátor mesta
RS JUDr. Jozef Šimko takto: „ Pri
rokovaniach sa budeme snažiť, aby
projekty pre náš región boli skutočne zvýhodnené. Chceme čím
skôr daňové prázdniny pre našich
podnikateľov; aby poľnohospodári, ktorí berú dotácie mali povinnosť zamestnávať ľudí; aby sa
pokračovalo v dostavbe R-2 a tým
dať robotu ľuďom nášho regiónu
a znížiť papierovú byrokraciu“. -fr-

Riešili sa cesty, vodovody, ale i útulok pre psov

Vo veľkej zasadačke Mestského
úradu v Rim. Sobote sa uskutočnilo, v polovici marca, zasadanie
Rady Združenia miest a obcí Gemera-Malohontu. Jej predseda,
Ing. Peter Mináč, privítal na rokovaní hostí - Ing. Figlušovú (OTP
banka), Ing. Svrblického (SSVS
B. Bystrica), Ing. Maňúra (SSC
B. Bystrica) Ing. Rigóa (viceprimátor R. Soboty a poslanec
BBSK). Následne hostiteľ, Ing.
Rigó, v zastúpení ospravedlneného
primátora mesta privítal všetkých
hostí i členov Rady a stručne
ich oboznámil históriou mesta
a súčasnými aktuálnymi problémami mesta. Potom pani Figlušová
predstavila produkty OTP banky,
služby samospráve a hlavne
poplatky, ktoré zaujímajú predstaviteľov samosprávy pri prevode
cenných papierov z depozitára za
akcie vodárenskej spoločnosti. Pri

akýchkoľvek dotazoch, zmenách,
zamestnanci
banky
ochotne
vysvetlia a vyjdú v ústrety.
Ing. Svrbický zo Stredoslovenskej
vodárenskej spoločnosti poskytol
informácie o pripravovanej zmene
stanov, kde bude riešená aj požiadavka na odkupovanie akcií pre
mestá i obce. Celá metodika sa
kompletne pripraví a odsúhlasí na
valnom zhromaždení. Rada poverila predsedu, Ing. Mináča, aby
predložil na Dozornú radu SSVS
požiadavku o možnosti previesť
akcie na mikroregióny. Ďalej sa
uzniesli, že požiadavky do plánu
investícií podajú samotné obce
priamo na SSVS. Informáciu
o správe, údržbe, oprave ciest
v rámci VÚC podal Ing. Maňúr zo
SSC. V diskusii Ing. Rigó informoval, že sa zúčastnil niekoľkých
zasadaní v B. Bystrici ohľadne
ciest. Podľa uznesenia komi-

sie regionálneho rozvoja a cestovného ruchu odporúča zaradiť
poslanecký návrh za poslancov
RS okresu do najbližšieho zasadnutia zastupiteľstva BBSK. Týka
sa kruhového objazdu v meste R.
Sobota a rekonštrukcie niektorých
ciest II. a III. triedy v okrese. Finančné prostriedky budú rozdelené
adekvátne podľa kilometrov.
Hľadajú sa aj iné možnosti:
z rezervného fondu, z cezhraničnej
spolupráce, z operačných programov atď. Zaznela kritika o dlhodobej diskriminácii okresu
i skutočnosti, že požiadavky nášho
okresu nie sú ešte zapracované
do sumára požiadaviek BBSK.
Ing. Maňúr potvrdil sumarizáciu
požiadaviek a vytvorenie kľúča
na prerozdelenie. Podľa neho dopravná komisia BBSK odporučí
schváliť financovanie z prebytku
hospodárenia. O výsledku riešenia

budú poslanci BBSK informovať
Radu na budúcom zasadaní. Ing.
Mináč informoval ďalej Radu
o prípravách akčného plánu.
Zdôraznil, že celý proces naštartovania aktivít procesu odstraňovania zaostalosti okresu bude koordinovať Rimavskosobtská rozvojová
rada, ktorá jediná bude kompetentná rokovať o projektoch s vládou SR
a ministerstvami. Rada ďalej prejednávala žiadosť primátora Rim.
Soboty o súčinnosť a spoločný postup pri riešení výstavby útulku pre
psov. Privítala túto požiadavku s
tým, že sa obráti na starostov obcí,
aby podporili zámer a spoločne
našli spôsob spolufincovania i lokalitu výstavby. V závere tajomníčka Rady, p. Nosálová, informovala
o stave prípravy na snem ZMOS-u,
ktorý sa uskutoční v Bratislave 17.
mája - 19.mája 2016 vo výstavnom
komplexe Incheba. 		
-fr-

Zdravotne postihnutí sú súčasťou života mesta

Vo štvrtok, 17. marca 2016, sa
uskutočnilo v malej zasadačke
MsÚ prvé tohtoročné rokovanie
vedúcej sociálneho
oddelenia
MsÚ, PhDr. Angely Kecskeméthyovej, s predsedami základných organizácií a klubov zdravotne postihnutých občanov v meste. Zväz
telesne postihnutých zastupovala
pani Lipničanová, Úniu nevidiacich a slabozrakých Slovenska
páni Bozó a Zán, Klub sklerósis
multiplex pani Švajková, Klub seniorov pani Kalianková. Chýbala
len pani Pakanová z Klubu invalidov. Na úvod informovala pani

vedúca o finančnom rozpočte na
prevádzku i opravu budovy klubov
(Daxnerova ul.), ktorá je spoločná
pre tieto organizácie. V tomto roku
sa zrealizuje komplexná oprava
strechy. Následne informovali
predsedovia o aktivitách vo svojich organizáciách. Únia nevidiacich má pravidelne, poslednú stredu
v mesiaci, poradenský deň, kedy
dochádza sociálna pracovníčka
z B. Bystrice ohľadne sebaobsluhy,
pomôcok i rehabilitácie. Zväz telesne postihnutých má každú prvú
stredu výbor. Okrem schôdzí
majú i spoločenské i športové ak-

tivity. V lete využívajú záhradu
pri klube na guľáše a neformálne
stretnutia. Klub sklerósis mal
v januári výročnú schôdzu, kde
si pripomenuli 15. výročie klubu
v meste. Stretávajú sa každý
utorok. Minulý rok boli na rekondičnom pobyte u priateľov
v Maďarsku, tento rok by ich chceli pozvať do Čížu. Bohatú činnosť
uviedla pani Kalianková z Klubu
seniorov, kde majú veľmi dobre
rozbehnutý spevácky i dramatický
súbor, s ktorými sa zúčastňujú
i súťaží záujmovej umeleckej činnosti seniorov (ZUČS).

V súčasnosti majú besedy o knihách, bohaté spoločenské aktivity
k významným sviatkom a cítia sa
v klube veľmi dobre. Pripravujú
aj program k oslavám 40. výročia
založenia klubu. Mesto si je vedomé svojej morálnej povinnosti, starať sa o svojich občanov aj
v týchto zdravotných situáciách.
Nachádza financie i vo svojom rozpočte, aj keď hlavný zdroj príjmov
týchto organizácií je z členského
príspevku a rôznych zbierok. Ak
máte možnosti, prispejte aj Vy na
činnosť ľuďom, ktorí si to určite
zaslúžia.			
-fr-
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Deň učiteľov 2016 - prijatie na Radnici

Učitelia sa od útleho veku podieľajú na formovaní
osobnosti dieťaťa. Nie je to len ich zamestnanie, ale
predovšetkým poslanie, ktoré sa snažia vykonávať na
vysokej úrovni s láskou a pokorou. Každý učiteľ chce
z dieťaťa „vykresať“ schopného človeka, podchytiť
u neho pozitívne dispozície a dodať mu potrebné vedomosti,
aby ich zúročilo v ďalšom štúdiu, alebo v reálnom živote. Na
toto krásne povolanie si spomíname v deň narodenín učiteľa
národov – Jána Ámosa Komenského. Sviatok je oslavou práce
všetkých pedagogických pracovníkov a preto si zaslúžia
úctu a poďakovanie za svoje znalosti, trpezlivosť a obetu.
Primátor mesta, JUDr. Jozef Šimko, ako zástupca zriaďovateľa, pozval pri tejto príležitosti do obradnej siene mestskej
Radnice pedagógov, aby im osobne vyjadril svoje srdečné
poďakovanie za dosiahnuté výborné výsledky vo výchove
a vzdelávaní:
Mgr. Darina Krnáčová - ZŠ P. Dobšinského
Mgr. Viera Vilhanová - ZŠ P. K.Hostinského

Mgr. Scarlet Albertová - ZŠ Š. M. Daxnera
PaedDr. Ildikó Šilingová Mács - ZŠ Mihálya Tompu
Hildegarda Medeová - ZŠ s MŠ Dúžavská cesta
Mgr. art. et. MgA. Jana Janove - ZUŠ
Bc. Jaroslava Lajgútová - CVČ Relax
Jana Veleková - MŠ Hatványiho
Anna Šuleková - MŠ Dobšinského
Bc. Zuzana Chamulová - SOŠ Obchodu a služieb
RNDr. Ivica Móricová - Gymnázium Ivana Kraska
Mária Majercsík - Gym. Mihálya Tompu RKC
Ing. Izabela Belicová - Obchodná akadémia
Katarína Kelemen - SOŠ tech. a agropotravinárska
Mgr. Gabriela Kissová - Súkromná SOŠ
Ing. Katarína Mišanková - Evanjelická ZŠ
Mgr. Jana Fiľová - Špeciálna Základná škola
Mgr. Marcela Izraelová - Špeciálna Základná škola
Csaba Muránszky - Špeciálna Základná škola
PaedDr. Ingrid Šťavinová - Špeciálna ZŠ s VJM

-fr-
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Všetci sme zdobili veľkonočné vajíčka

Vtáčik spieva na konári,
malá včielka bzučí pozdrav jari,
aj slniečko viacej žiari a my
všetci sa tešíme z jarných dní
a z tvorivých dielní v Školskom klube detí na ZŠ Pavla
Dobšinského v Rimavskej Sobote.
Prijali sme pozvanie pani vychovávateľky Eleonóry Vilhanovej Noriky, ako ju už všetci dôverne
oslovujeme. Z diaľky nás vítajú
zaujímavo ozdobené steny chodby
a oddelenia školského klubu. Dnes
sa nás zišlo asi 20 dospelákov
a 17 detí - žiačikov. V triede sa to
len tak hmýrilo ako v naozajstnom
mravenisku na jar. Všetci sme sús-

tredene sledovali Noriku, ktorá
v
úvode
nášho
stretnutia
zaspomínala na veľkonočné sviatky a tradície zo svojho detstva

a porovnávala to so sviatkami
dnes. Predstavila nám rôzne techniky výroby ozdobných vajíčok
a veľkonočných venčekov. A po-
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tom sa začala usilovná práca všetkých prítomných. Každý vložil
do svojho malého “diela” vlastné nápady. Norika nestíhala fotiť
a dokumentovať všetku tú krásu, ktorú vytvorili šikovné ruky
rodičov, starých rodičov, priateliek
a malých žiačikov.
Ešte trošku sladkého občerstvenia
a čas nám ubehol, ako plesknutie
bičom.
Všetci sme sa navzájom lúčili s úsmevom na tvári a s dobrou
náladou, potešení novými nápadmi. Tešíme sa na ďalšie stretnutia.
Norika vďaka.
Za všetkých zúčastnených:
babka Katka Žolnírová

Nová spevácka súťaž je výzvou

CVČ
RELAX
v Rim. Sobote
pripravilo
v druhej polovici marca prvý
ročník speváckej súťaže „Hľadá
sa hviezda“ pre žiakov základných škôl nášho mesta. Súťaž bola
vyhlásená v troch kategóriách –
populárna pieseň, ľudová pieseň
a vlastná tvorba ( prezentácia dosiaľ nemedializovaných detských
piesní, ktoré si mohli pripraviť
a vytvoriť sami). Súťažilo 23 žiakov z troch základných škôl ( P.K.
Hostinského, P. Dobšinského a M.
Tompu), z toho v A kategórii (populárna pieseň) - 7 a v B kategórii
(ľudová pieseň) - 16. Súťaž mala
dobrú atmosféru i úroveň, aj keď
viaceré deti spievali s mikrofónom
po prvýkrát. Úvod súťaže patril
vystúpeniu pani Mariky Pákovej,

excelentnej hudobníčke, speváčke,
gitaristke a vášnivej zberateľke
akustických gitár, ktorá si potom zasadla do poroty, spoločne
s pani J. Lajgútovou a M. Kóreovou. Zaujímavým a pekným spestrením bolo aj vystúpenie pána
Juraja Matyinka – člena skupiny
MADUAR, ktorý deťom počas

Počas druhej marcovej soboty bola
školská brána na ZŠ P.K. Hostinského otvorená pre každého.
Pani Klaunová sprevádzala všetkých návštevníkov po rozprávkových triedach a deti hravou
formou spoznali prostredie našej
školy. Budúci prváci si spolu
s rodičmi mohli vyskúšať prácu
s tabletmi, počítačmi a interaktívnou tabuľou. Pre šikovné ručičky
boli pripravené tvorivé dielne,
v ktorých maľovali sadrové odliatky a vyrábali zajačiky. Písmo
Comenia Script, ktoré sa na našej
škole (okrem klasického pís-

ma) vyučuje, bolo prezentované
rodičom a jeho písanie si mohli
spolu s deťmi vyskúšať. V škole
sa spievalo, hralo na hudobných
nástrojoch a tancovala sa aj detská
zumba.
V telocvični sa skákalo v nafukovacom hrade a na obrovskej trampolíne. S pani vychovávateľkami
sa v medovom kráľovstve piekli
a zdobili medovníčky. Deti potešilo maľovanie na tvár a mamičky
príjemne prekvapila možnosť líčenia. Pre každého bolo pripravené
malé občerstvenie.

prestávky zahral na gitare aj pieseň
Haffanana. Potešil tým nielen
detské srdiečka, ale i staršiu generáciu rodičov a ľudí, ktorí sedeli
v publiku. Súťaž ukázala, že deti
majú chuť si spievať, navštevovať hudobné súbory, kluby (Music
Club v CVČ) a zdokonaľovať sa
tomto umení. Hudba je ten najkraj-

ší vyjadrovací prostriedok, ktorým
sa dá veľa vyjadriť a pokiaľ ho vedie na slovo vzatý odborník, dieťa
je v dobrých rukách. A takýchto
ľudí je v CVČ Relax veľa. Dobrý
ohlas súťaže spôsobí, že sa nádejní speváci, ale i skladatelia piesní
zídu aj o rok v hojnom počte, a že
sa táto novovzniknutá súťaž stane
peknou tradíciou. Navštevujte
Music Club v CVČ, v ktorom
si vychutnáte spev s pohybom
a dozviete sa tu veľa užitočných
vecí, zažijete kopec zábavy, spevu
a muzicírovania.
Výhercovia:
A – kategória (populárna pieseň):
1. Veronika TRNKOVÁ (ZŠ P.K.
Hostinského)
B – kategória (ľudová pieseň):
1. Kinga LOSLINGEROVÁ (ZŠ
P.K. Hostinského) a Edina Alexandra BOHUŠ (ZŠ M. Tompu)

Pani Klaunová otvorila dvere budúcim prváčikom

riad. ZŠ

Vážení čitatelia,
vzhľadom na množstvo aktuálnych tém v tomto čísle, presúvame dokončenie článkov : Žije medzi nami...
„Utiekol z domu, aby vstúpil do Červenej armády“ a „Na prahu novej sezóny koncertov vážnej hudby“ do
budúceho čísla. Ďakujeme za pochopenie. 								
Redakcia GZ
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 Mgr. Jozef Mitter,
jozef.mitter@rimavskasobota.sk, za maďarskú časť: Juhász Dósa János, jan.juhasz@rimavskasobota.sk; technický redaktor: Ing. Michal Murárik. Foto: Attila Gecse, Agáta Bartová. Vychádza 4. pondelok v mesiaci. Distribúcia do schránok domácností mesta Rimavská Sobota Slovenskou poštou, a.s. Tlač: RENO – Ing. Bartolomej Tkáč. Autorské práva vyhradené. Ďalšie šírenie textov, fotografií a grafiky je možné len s písomným súhlasom vydavateľa. Vydavateľ nie je
zodpovedný za obsah a pravdivosť inzerátov a za prípadné spôsobené škody. Uzávierka materiálov je 3. pondelok v mesiaci do 16:00 hod. Redakcia si vyhradzuje právo príspevky skrátiť, redakčne upraviť alebo aj neuverejniť.
Anonymné príspevky nezverejňujeme.
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Rozpis LSPP stomatológov

JARNÉ UPRATOVANIE 2016
Vážení občania,
opäť je tu apríl a s ním aj jarné upratovanie v meste (od
31.03.2016 do 28.04.2016) Na tento účel budú rozmiestnené
veľkoobjemové kontajnery (VOK) podľa uvedeného harmonogramu. Mobilný zber nebezpečných odpadov sa
uskutoční
14. mája 2016 (sobota). Žiadame Vás, aby ste túto možnosť maximálne využili.

HARMONOGRAM ROZMIESTNENIA VOK:
07.04. – 14.04.2016
Šibeničný vrch – Ul. Železničiarska (oproti obchodu
a budovy bývalej materskej školy), Ul.A. Markuša,
Tomašová – Ul. Tomašovská (pri bývalom veľkosklade
OTEX) a Chrenovisko (oproti obchodu)
14.04. –21.04.2016
Bakta (pri futbalovom ihrisku), RO Kurinec (pri autobusovej
zastávke), Sobôtka (nová časť), Sobôtka (stará časť), Vinica
(pri obchode), Vinica (pod Oštromom)
21.04. – 28.04.2016
Dúžava (pri kultúrnom dome), Mojín (pri autobusovej
zastávke), Vyšná Pokoradz (pri kultúrnom dome), Nižná
Pokoradz (pod kostolom, na konci obce), Sabová (pri bytovkách)

VEĽKOOBJEMOVÝ KONTAJNÉR (VOK) je určený na zber objemového
odpadu. Do VOK sa nesmie dávať nasledovný odpad: stavebný odpad, nebezpečný odpad (napr. žiarivky, výbojky, monočlánky, pneumatiky, akumulátory,
obaly z náterových hmôt) a pod.!! Odpad zo zelene, ktorý nebol z akéhokoľvek
dôvodu skompostovaný, v tých istých termínoch umiestnite ku kontajnerom
(VOK)! Nebezpečné odpady možno v priebehu celého roka odovzdať zdarma
v areáli firmy DETOX (areál býv. ZŤS na Košickej ceste).

Mobilný zber nebezpečných odpadov sa uskutoční dňa:
14.05.2016 (sobota)
Prípadné ďalšie miesta resp. termíny pristavenia VOK budú riešené priebežne podľa
potreby a požiadaviek. Bližšie informácie a podrobnejšie podmienky je možné dohodnúť na Mestskom úrade, oddelení stavebného poriadku, životného prostredia
a dopravy – č. tel. 5604648 , resp. vo firme DETOX – č.tel. 5604153

				OZNÁMENIE
Finlegal services, s.r.o. pripravuje dražbu:
Bytu č. 4, nachádzajúceho sa na prízemí bytového domu, vo vchode
č. 22 na Malohontskej ulici so súp. č. 61 v Rimavskej Sobote, s podlahovou plochou 65,62 m2, evidovaného na LV č. 4608 v k. ú. Rimavská
Sobota, obec Rimavská Sobota, okres Rimavská Sobota, na parcele č.
2200/5. Najnižšie podanie je 13.000,- €.
Dražba sa uskutoční dňa 14.04.2016 o 14:00 hod. v zasadacej miestnosti
na 2. poschodí na Tržnej č. 2, 979 01 Rimavská Sobota.
Obhliadka bytu: 6.4.2016 o 16:00
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

RIADKOVÁ INZERCIA:

• Ponúkam pôžičky s výhodným úrokom. Volajte: 0905
329 178					GZ-01/16
• Kešovka - pohodlná pôžička pre zamestnaných, dôchod-

cov, invalidných dôchodcov, živnostníkov 0903 279125

					GZ-14/16

• Prijmeme brigádničku, dôchodkyňu do predajne textilu
Oscom, Hlavné námestie 18, RS. 		
GZ-16/16

službu vykonáva každý stomatológ
od 8:00 do 12:00 vo svoj. ambulancií
09.-10.04.2016 MUDr. Illéšová
(OZS Jesenské)
56 98 537
16.-17.04.2016 MUDr. Jurkemik
(Gorkého 9)
58 11 009

Zdravotná pohotovosť

Dňa 8. apríla 2016
uplynie 10 rokov, kedy
nás navždy opustila naša
milovaná nezabudnuteľná
manželka, mamička,
starká a prastarká

Margita Oláhová.
Ani odstup času nezahojí
náš smútok a žiaľ za jej
dobrotivým a láskavým
srdcom.
S láskou a úctou spomínajú manžel, dcéry, zaťovia,
vnuci a a pravnuci a celá
rodina.
GZ-18/16

Pracovné dni: 16:00 – 07:00
Soboty, nedele a sviatky: nepretržite
Miesto výkonu LSPP:		
Dobšinského 4380, Rimavská Sobota
(zhotovovateľ si vyhradzuje právo na zmeny)

04.04. MUDr. Silvia Vargová
05.04. MUDr. Andrea Kuráková
06.04. MUDr. Peter Dunaj
07.04. MUDr. Mária Kozáková
08.04. MUDr. Silvia Vargová
09.04. MUDr. Andrea Agócsová
10.04. MUDr. Peter Dunaj
11.04. MUDr. Marína Cetnerová
12.04. MUDr. Andrea Kuráková
13.04. MUDr. Irena Pálházyová
14.04. MUDr. Silvia Vargová
15.04. MUDr. Jana Babíková
16.04. MUDr. Irena Pálházyová
17.04. MUDr. Katarína Kellnerová
18.04. MUDr. Oliver Dudáš
19.04. MUDr. Andrea Agócsová

Obec Teplý Vrch

týmto
zverejňuje zámer
v zmysle ustanovení zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení
neskorších predpisov, v súlade s platnými Zásadami hospodárenia a nakladania s majetkom Obce Teplý Vrch a uznesenia Obecného zastupiteľstva obce Teplý Vrch č. 23/2016, zo dňa 16.03.2016
a vyhlasuje

OBCHODNÚ VEREJNÚ SÚŤAŽ
podľa ustanovení § 281 až 288 Obchodného zákonníka a vyzýva na
uzatvorenie zmluvy o prevode nehnuteľnosti (kúpnej zmluvy) na Bývalé
rekreačno - školiace stredisko Drieňok s prislúchajúcimi pozemkami,
ktoré pozostáva z:
Pozemky:
- Parcela č. KN-C 148/1 zastavané plochy a nádvoria o výmere 9116m2,
- Parcela č. KN-C148/2 zastavané plochy a nádvoria o výmere 858 m2,
- Parcela č. KN-C 149 zastavané plochy a nádvoria o výmere 1772 m2,
- Parcela č. KN-C 150 zastavané plochy a nádvoria o výmere 480m2,
Stavby:
Budova súpisné číslo 73, postavená na parcele č. KN-C 149
Sauna bez súpisného čísla, postavená na parcele č. KN-C 150
Všetky nehnuteľnosti sú vedené a evidované, v celosti, na LV č. 122, k.ú.
Teplý Vrch, obec Teplý Vrch, okres Rimavská Sobota.
Podmienky Obchodnej verejnej súťaže sú zverejnené a možno sa s nimi
oboznámiť na úradnej tabuli obce Teplý Vrch, na internetovej stránke
obce www.teplyvrch.com alebo u starostu - Janka Janšová, tel. č.:
047/5696167, mobil: 0903406918, e-mail: outv@rsnet.sk. GZ-19/16

• Ponúkam na predaj pozemky v Nižných Valiciach:

ovocný sad 65509 m2 po 2 €/m2, stavebný pozemok
4552 m2 po 2 €/m2, TTP 28248 m2 po 0,50 €/m2.
Kontakt: 0904 620 175, 0905 655 111		
GZ-15/16

• Ponúkam zvoz a odvoz ľudí do Rakúska (opatrovateľky)

a do Čiech. Tel.: 0915 151 382 		

• Inzercia ++++ 		

GZ-17/16
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Gemerské zvesti

Kultúrno-spoločenská pozvánka

Kurz vtáčieho spevu
v GMM

Chcete poznať lesných spevákov?
Neváhajte a prihláste sa kurzu!
Počas 4 lekcií sa naučíte rozlišovať 35 známych aj
menej známych druhov vtákov podľa spevu a vaše
vedomosti si overíte v teréne počas exkurzie. Kurz
je určený všetkým, čo majú radi prírodu a vtáky
a chcú sa o nich dozvedieť viac (je užitočný pre
žiakov a študentov so záujmom o štúdium zamerané
na zoológiu, biológiu, ekológiu, lesníctvo a pod.)

1. lekcia: 7. apríl (štvrtok),
16:00–17:00
Ako komunikujú vtáky?

Sova obyčajná, myšiarka ušatá, výrik lesný, škovránok poľný, drozd čierny, sýkorka veľká, žltochvost
domový, pŕhľaviar čiernohlavý, brhlík obyčajný

2. lekcia: 14. apríl (štvrtok),
16:00–17:00
Prečo spievajú vtáky?

Vtáky parkov a záhrad – zelienka obyčajná,
stehlík obyčajný, kanárik poľný, pinka obyčajná, červienka obyčajná, strnádka obyčajná,
oriešok obyčajný, drozd plavý, sýkorka belasá

3. lekcia: 21. apríl (štvrtok),
16:00–17:00
Z akých častí sa skladá vtáčí spev?

„Neviditeľní“ speváci – penica čiernohlavá,
penica popolavá, kolibiarik čipčavý, kolibiarik sykavý, kolibiarik spevavý, slávik obyčajný, svrčiak riečny, ľabtuška hôrna

4. lekcia: 28. apríl (štvrtok),
16:00–17:00
Čím spievajú vtáky?

Muchárik bielokrký, muchárik malý, sedmohlások
obyčajný, vlha obyčajná, strnádka lúčna, strnádka
trstinová, trsteniarik bahenný, trsteniarik veľký,
svrčiak slávikovitý

Exkurzia: 30. apríl 2016,
07:00–12:00

Nenáročná vychádzka za vtákmi okolia
RS a spoznávanie vtáčieho spevu
14. - 17.
Kniha Džungle
apríl 2016
MP, dabing, vstup: 4€
štv. o 18:00,
pia-ned. o 16:00 Dobrodružný/Dráma/Sci-fi

4.
apríl 2016
17:45

Marguerite

127 min., MP od 12r., vstup: 3€
Dráma
Francúzko

7. - 10.
apríl 2016
18:00

Londýn v plameňoch

7. - 10.
apríl 2016
20:00

Spotlight

8. - 10.
apríl 2016
16:30

Pat a Mat vo filme

99 min., MP od 12r., titulky, vstup: 4€
Akčný/Krimi/Thriller
USA

129 min., MP od 12r., titulky, vstup: 4€
Životopisný/Thriller/Dráma
USA

80 min., MP, vstup: 4€
Animovaný
Česko
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USA

14. - 15.
apríl 2016
20:00

SOMNIA: Zlo nikdy nespí

15. - 17.
apríl 2016
18:00

Moja tučná grécka svadba 2

118 min., MN., titulky, vstup: 4€
Horor/Thriller USA

93 min., MP od 12r., titulky, vstup: 4€
Komédia
USA

Ulica Cloverfield 10

16. - 18.
apríl 2016
20:00

106 min., MP od 12r., titulky, vstup: 4€
Akčný/Mysteriózny/Krimi/Thriller USA

18.
apríl 2016
18:00

105 min., MN., vstup: 3€
Dráma/His.
Česko/Poľsko/Fran./SK

21. - 24.
apríl 2016
20:00

Ja, Olga Hepnarová
Zázraky z neba

109 min., MP od 12r., titulky, vstup: 4€
Dráma		
USA

Úspešná premiéra divadelnej hry MATKA

Divadelný ochotnícky súbor dospelých DIVOSUD v Rim. Sobote,
ktorý si v tomto roku pripomenie
30. výročie svojho založenia, pripravil svojim priaznivcom i širokej
verejnosti pekný darček v podobe
divadelnej hry MATKA, od autora
Júliusa Barča-Ivana, v úprave Ľuba
Šárika. Premiéra sa uskutočnila
17. marca 2016 v Dome kultúry
MsKS v Rim. Sobote. Súbor, ktorý
je ovešaný mnohými celoštátnymi
oceneniami, má vo svojich radoch
viacero vynikajúcich hereckých
individualít, ktorým nerobí problém vyjadriť vnútorný charakter
jednotlivých postáv a ich reálne
prežívanie v ľubovoľnom námete.
Vyjadrili to i v hre MATKA, kde sa
bravúrne zhostili celej atmosféry
príbehu a diváka držali v napätí
až do záveru. Zásluhu na tom má
Naďa Garajová, Roman Čarnoký,
Miroslav Kopec, Helena Chrenková a nestor ochotníckeho divadla v Rim. Sobote Paľko Balán.
K celkovej úrovni divadelnej hry sa
vyjadril divadelný odborník Mgr.
Marián Lacko takto: „Rimavskosobotskí divadelníci z DS DIVOSUD
siahli v novej divadelnej sezóne
po hre Júliusa Barča-Ivana, Matka. Táto hra, napísaná v roku 1943
nestráca ani po vyše sedemdesia-

tich rokoch na aktuálnosti, ba zdá
sa, že v dobe častého odsúdenia sa
členov rodiny a v čase, kedy mnoho ľudí odchádza zo Slovenska do
cudziny za prácou je možno aktuálnejšia, než hocikedy predtým.
Náročný text, ktorý si vyžaduje miestami silné psychologické
herectvo a psychologickú sondu
do fungovania-nefungovania rodiny kladie na ochotníckych hercov ťažké herecké úlohy. Treba
však povedať, že ešte ťažšiu úlohu
kladie pred dramaturga a režiséra
v jednej úlohe - Ľubomír Šárik.
A jedným dychom treba tiež povedať, že je dobre, že sa tejto neľahkej úlohy zhostili veľmi dobre.
Výsledkom je inscenácia, ktorá
má veľkú vnútornú silu a silnú
umeleckú výpovednú hodnotu. Inscenácia Matka, sa môže v mnohom

rovnať s najlepšími inscenáciami tohto súboru z konca minulého
storočia: Kauza Ťapákovci, Neprebudený, Dvaja,...
Verím, že si inscenácia Matka nájde
mnoho vnímavých divákov nielen
v Rimavskej Sobote a regióne, ale
dúfam, že po celom Slovensku“.
K divadelnej premiére hry Matka,
v DK MsKS, sa vyjadrila i jeho riaditeľka Ing. Milana Jutková:
“My v dome kultúry si ceníme
tvorivé úsilie všetkých našich
kolektívov a pokladáme ich verejné
vystúpenia za vyvrcholenie ich činnosti. A divadelná premiéra je pre
nás udalosť sezóny. Divadelný súbor dospelých DIVOSUD, ktorého
dramaturgom a režisérom je Ľubo
Šárik, naštudoval podľa môjho
názoru herecky veľmi náročný
kus, tragédiu. Zvlášť sa mi páči,

že divadlo neopúšťa svoju úroveň,
„nepochlebuje“ divákovi, nevedie
ho priamočiaro, zjednodušene po
povrchu, nechce ho len rozosmiať,
alebo rozplakať, ale pomaly ho vedie k príbehu. Ponúka rôzne a dáva
priestor porozmýšľať. Šárikove
súbory hrajú divadlo s odkazom,
a bolo tomu tak i teraz.
Tešila som sa 1. premiére v Dome
kultúry v Rim. Sobote, hereckým
výkonom mojich milých kamarátov, vidím, že odkedy sme sa
naposledy stretli v predstavení,
vyrástli a zvládli aj takýto príbeh.
Potešila ma dramaturgia, harmonická scéna aj výber hudby.
Tešila som sa z publika, nepočetného, ale úprimného a vďačného.
Viem, že aj 2. Premiéra na Vyšnej
Pokoradzi bola prijatá s úspechom.
Dopriala by som divadelníkom
väčší komfort, zvučenie, čas, zdravie, úspech... proste všetko najlepšie.
Držím palce na každej divadelnej
prehliadke, najbližšia bude v sobotu 9. apríla 2016 v Tisovci, na
Lojkovom Tisovci. Ale predtým
bude ešte druhá premiéra, ktorá sa
uskutoční vo štvrtok, 7. apríla 2016
o 18,00 hod. v divadelnej sále DK
MsKS. Máte sa na čo tešiť!“
-fr-

www.rimavskasobota.sk
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Najväčší a najstarší učiteľský turnaj na Slovensku

Tieto prívlastky nesie volejbalový turnaj učiteľov „Memoriál
Evy Zacharovej“, ktorý sa už po
24 krát uskutoční vo vybraných
telocvičniach v Rim. Sobote. Organizátor turnaja, Základná škola P.
Dobšinského, na ktorej pani učiteľka Zacharová pred štvrťstoročím
pôsobila, úspešne finišuje na jeho
prípravách. Uskutoční sa 15. apríla
2016. Turnaj, ktorý okrem športovej stránky má aj spoločenskú,
je výzvou pre všetkých jeho účastníkov. Prichádzajú takto vyjadriť
svoje spomienky a sympatie na
vynikajúcu učiteľku, kolegyňu
a skvelého človeka, ktorá plným
dúškom žila so svojim učiteľským
poslaním a imponovala aj svojim vzťahom k rodine i mimopracovným aktivitám. Jednou z nich
bol aj volejbal, kde sa stretávala

so svojimi kolegami v rámci odboru Základnej a rekreačnej telesnej
výchovy, ktorý aktívne na škole
pracoval. Ak toto dianie sleduje
aj po svojom odchode, z priestoru niekde nad nami, určite sa teší
z toho, že mnohí kolegovia pokračujú v jej šľapajách a touto formou
športovej aktivity si upevňujú
svoje zdravie, fyzickú sviežosť
a dobré medziľudské vzťahy.
A to, že sa takto radi stretávajú na
turnajoch v spoločnosti rovnako
zmýšľajúcich pokračovateľov, je
len bonus, ktorý nesie v sebe pietu a úctu. Medzi účastníkmi turnaja sa i tento rok objavia známe
tváre. Bývalí jej kolegovia, ktorí
sa aktívne zúčastňovali predchádzajúcich ročníkov ako hráči,
sa predstavia už len v pozícii organizátorov. Mladšia generácia
učiteľov, ale i rodičov, ktorí prešli aj jej rukami školskej prípravy,
zaujala pozície aktívnych hráčov.

Doplnia ich ďalší kolegovia-učitelia nielen z Rim. Soboty, ale aj
z okresu Rim. Sobota i Lučenec.
Účastníkmi turnaja budú i družstvá rodičov (ZRPŠ), zriaďovateľov
škôl i sponzorov. Všetci pripravujúci sa aktéri turnaja sa majú na
čo tešiť. Veď všetky doterajšie
ročníky mali vysokú spoločenskú

Falcon v Chorvátsku úspešný

Víkend pred Veľkonočnými sviatkami sa tekwondisti Falcon zúčastnili jubilejného 10. ročníka FENIKS BUDO SPORT KUP 2016
& FENIKS LIMAČ KUP 2016,
v hlavnom meste Chorvátska –
ZAGREB, za účasti 895 borcov,
prevažne z Chorvátska. Zastúpenie

mali aj Maďari, Rumuni a Slováci. Falcon, ktorý bol ako jediný
zástupca zo Slovenska, reprezentovali Lukáš Kurek, Tomáš Kuvik,
Mirko Frgolec, Damien Frgolec,
Karolína Mravcová a Marek Úrek.
Počínali si úspešne, veď v silnej
konkurencii obsadili tri piate mies-

ta (T. Kuvik, M. Frgolec a K.
Mravcová), dve tretie miesta (L.
Kurek a M. Urek) a absolutórium
sa zaslúži Damien Frgolec, ktorý
suverénne zvíťazil v dvoch disciplínach - v POOMSAE a v zápase.
Zároveň sa Falcon zúčastnil aj 1.
kola Slovenskej ligy v poomsae
(predvádzanie
foriem),
v Trenčíne, ktorého sa
zúčastnili 2 pretekárky
(Laura Dávidová a Anetka
Lukáčová ). L. Dávidová
svoju kategóriu s prehľadom vyhrala a získala
zlato. A. Lukáčová len
tesným bodovým rozdielom skončila na nemedailovej priečke.
-mk-

a športovú úroveň, ktoré ich obohatili o množstvo nových skúseností, poznatkov i zážitkov a významne prispeli k spomienke i pietnej úcte na jednu z výnimočných
žien z rodiny Rimavskosobotských pedagógov. Slávnostné
otvorenie turnaja bude o 8,30 hod.
v telocvični na ZŠ Dobšinského,
kde bude hrať jedna skupina. Ďalšie
skupiny budú hrať na SOŠOS na
Športovej ul., na ZŠ M. Tompu na
Novomeského ul., prípadne na ZŠ
Š.M. Daxnera. Záväzné prihlášky
pošlite organizátorom do 8. apríla.
Porada vedúcich a rozlosovanie
bude 11.04.2016 o 14,00 hod.
Touto cestou pozývame všetkých
milovníkov tejto krásnej kolektívnej hry na turnaj, spomienku
a spoločenské podujatie pre pedagógov nášho okresu. Veríme, že aj
tentoraz bude športové nadšenie
ľudí spájať a budú sa upevňovať
staré i nové priateľstvá.
-fr-

BLAHOŽELÁME

Michalovi Štorkovi, zápasníkovi
Lokomotívy Rim. Sobota, za
zisk dvoch strieborných medailí
v zápasení voľným a gréckorímskym štýlom (v hmotnosti do 96kg)
na Majstrovstvách Slovenska juniorov v zápasení, ktoré sa konali
koncom februára v Snine.

Revúčania vypálili sršňom úľ a vyhrali RHAL

V sobotu, 19. marca, Rimavská
hokejová amatérska liga (RHAL)
spoznala nového víťaza. Po dvoch
predchádzajúcich triumfoch mužstva Hornets Rim. Sobota sa
putovný pohár dostal do rúk mužstva MHK Revúca. Tento tretí ročník
súťaže, ktorý sa hral po celú sezónu
na ZŠ v Rim. Sobote, bol vydarený.
Oproti minulému roku sa do súťaže
zapojili dva nové tímy (MHK
Revúca nahradil Lev Magnezit
Revúca a Omega Rim. Sobota).
Nováčikovia tento rok poriadne
zamiešali kartami v súťaži a určite
aj pozdvihli úroveň ligy. Revúca
od úvodu dominovala, v osemnástich zápasoch strelila vyše sto
gólov. Mužstvo Omegy sa pomaly
dotiahlo na Revúcu no v poslednom kole sa rozhodlo o víťazovi.
Obhajca prvenstva, mužstvo Hor-

nets Rim. Sobota, skončil túto
sezónu na tretej priečke. Na zápasoch posledného kola, kde bolo
na ZŠ najviac divákov, bolo pripravené občerstvenie pre všetkých
(kotlíkový guláš aj kapustnica).
V prvom zápase sa stretli dva
domáce mužstvá Hornets a Ome-

ga, Omega zvíťazila 5:1. V druhom
zápase Revúca deklasovala poslednú Kokavu 15:0. Tretí zápas,
White Raven Rim. Sobota vers.
Klenovec, bol najdramatickejším
z celého dňa. V druhej tretine
udrel Klenovec, a nakoniec vysoko
zvíťazil 12:4. Po skončení tohto

zápasu vyhodnotil sezónu sekretár
súťaže Štefan Hanzel.
Cenu Fair-play získalo mužstvo
Kokavy nad Rimavicou s najmenším počtom trestných minút.
Cenu za najlepšieho brankára si
prebral Maroš Útrata z Revúcej.
Najproduktívnejším hráčom ligy
sa stal Miroslav Durmis z Klenovca. Celkovým víťazom ligy sa
stal MHK Revúca; 2. Omega Rim.
Sobota; 3. Hornets Rim. Sobota, 4.
Klenovec, 5. Gladiators Hnúšťa;
6. White Raven Rimavská Sobota;
7. Kokava nad Rimavicou; Cenu
„Rolbár sezóny‘‘ udelili Lukášovi
Hanzelovi za vzornú prípravu
hracej plochy počas celej sezóny.
Všetci vyjadrili presvedčenie, že
sa v rovnakej zostave stretnú aj
v nasledujúcej sezóne.
-fr-

