Na margo
uplynulých dní

Na počesť Dní mesta

Mesiac máj je síce považovaný za mesiac
lásky, ale v ponímaní obyvateľov Rimavskej
Soboty je aj mesiacom, v ktorom oslavujeme
Deň mesta. Mesta, o ktorom prvá písomná
zmienka pochádza z roku 1270 a ktorému
výsadné mestské práva boli udelené 5.mája
1335. Vtedy kráľ Karol Róbert povýšil Rim.

Sobotu na mesto, čo sa stalo impulzom
k oslave Dňa mesta.
Tento významný deň je každoročne vzácnou príležitosťou na to, aby sme zablahoželali
nášmu mestu k jeho sviatku a popriali mu, aby
ďalej rástlo do krásy, aby bolo domovom dobrých a šťastných ľudí. (dokončenie na 2. strane)

„Človeka poteší každá maličkosť, každý
darček. Či je dieťa, alebo dospelý. A ak darček
dostane 620 žiakov, radosť sa len znásobí.
A my, žiaci a pedagógovia Základnej školy
Petra Kelnera Hostinského, práve dnes dostávame veľký dar - multifunkčné ihrisko“. Takto
začala svoj príhovor riaditeľka ZŠ P.K.Hostinského, RNDr. Anita Antalová, na úvod

slávnostného odovzdania krásneho športoviska koncom apríla, ktoré vybudovalo Mesto
Rimavská Sobota realizáciou projektu výstavby multifunkčného ihriska na základe zmluvy
o poskytnutí dotácie z programu Úradu vlády
Slovenskej republiky s názvom „Podpora rozvoja športu“ na rok 2015 so zameraním na
výstavbu multifunkčných ihrísk. (dok. na 2. strane)

Nové multifunkčné ihrisko

So zaujímavou otázkou ma
oslovila v minulých dňoch
istá súkromná televízia, ktorá
bola zvedavá na súčasné
aktivity mesta. V súvislosti
s tým mi napadla myšlienka,
čo tak využiť túto rubriku
na informáciu obyvateľov,
veď sa s našimi aktivitami
doslovne roztrhlo vrece.
Hádam niet občana mesta, ktorý by si nevšimol, že vo veľkom prebieha asfaltovanie ulíc
a úprava chodníkov, o revitalizácii Námestia M. Tompu ani nehovoriac. Ale o tom, že
sa pripravuje investičná akcia na rozšírenie
cintorína, že prebieha územné konanie pre
výstavbu kanalizácie a kontajnerovej čističky
pre Vyšnú Pokoradz, že sa pripravuje výstavba detských ihrísk v jednotlivých častiach
mesta , alebo že prebiehajú stavebné práce na
oprave domu kultúry v Dúžave a hotová je aj
rekonštrukcia mestskej kolkárne, len málokto
vie. Zrejme pod menšou pozornosťou verejnosti je aj uskutočnený prieskum záujmu
o nájomné byty, ktoré majú byť postavené na
ulici Hostinského, kde o 34 bytovú jednotku sa už teraz uchádza vyše 50 záujemcov.
Práve pre zvýšený záujem sa vedú rokovania
aj o výstavbe 32 bytových jednotiek pre mladé
rodiny s deťmi v 1/3 budovy bývalého Domova mládeže na ulici Školskej. Málo sa medializovalo aj otvorenie piatej triedy Materskej
školy na ulici Rožňavskej, na ktorú sme získali 45 tisícovú dotáciu od ministerstva školstva,
alebo odovzdanie multifunkčného ihriska do
prevádzky na ZŠ Hostinského, na ktoré prispel
Úrad vlády sumou 40 tisíc eur a príspevok
mesta bol skoro v tej istej výške.
Je to len časť aktivít mesta, na ktoré som
chcel poukázať. Popritom pripravujeme oslavy
nášho sviatku a tým sú Dni mesta. Kto sa už
niekedy podieľal na príprave takejto dvojdňovej akcie, vie o čom hovorím. Zabezpečenie slávnostného mestského zastupiteľstva aj
za účasti delegácií zo zahraničných partnerských miest, množstvo kultúrnych a sprievodných podujatí, ako aj dvojdňový jarmok,
vyžaduje zodpovednú prácu desiatok ľudí.
Ešte šťastie, že my ich máme a za ich prácu sa
hanbiť nemusíme...

www.rimavskasobota.sk
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Na počesť Dní mesta
Rimavská Sobota

(pokračovanie z 1. strany)

Tohoročné oslavy Dňa mesta sa
konajú 5.- 6. mája. Budú to veselé dni plné radosti a zábavy, ale
aj príležitosťou na to, aby sme
zhodnotili a vyzdvihli občanov
žijúcich v našom meste, ktorí svojim konaním, umom, šikovnosťou,
pracovitosťou, či húževnatosťou
dokázali posunúť jednotlivé oblasti
verejného, kultúrneho a športového
života o stupeň ďalej, k lepšiemu.
Pre mňa ako primátora mesta, ale
aj pre poslancov MsZ je veľkým
šťastím, že môžeme v našom meste
pracovať s obetavými ľuďmi, ktorí
rozdávajú sami seba a z dobroty
svojho srdca, ochotne a často aj bez
nároku na poďakovanie sa podieľajú na dôležitých momentoch života
našich spoluobčanov.
Preto aj v tomto roku budú
odovzdávané Ceny mesta a Ceny

primátora nielen za tvorivé činy
a významné úspechy, ale hlavne pre
múdrosť, pracovitosť a nezlomnú
vôľu ľudí, ktorí sú a boli inšpiráciou
pre mnohých. My si ich vážime,
čoho dôkazom je aj skutočnosť, že
sme na slávnostné mestské zastupiteľstvo pozvali nielen tohoročných
laureátov, ale všetkých žijúcich, za
posledných 17 rokov ocenených
občanov nášho krásneho mesta.
Nech priateľstvo a úprimný stisk
ruky našich občanov spája a stretnutia medzi nimi nech sú plné pohody. Láska k domovu a mestu,
v ktorom žijeme, tvorí súčasť ľudského šťastia a vzťah k nemu sa spája s pocitom hrdosti a dôstojnosti.
Vďaka každému za všetko dobré,
čo pre naše mesto vykonal.
JUDr. Jozef Šimko
primátor mesta

Nové multifunkčné ihrisko
(pokračovanie z 1. strany)

Po privítaní hostí poďakovala za
úzku spoluprácu Ing. Eve Murárikovej z odboru rozvoja mesta,
Ing. Ivanovi Hazuchovi (predseda OV SMER-SD), Úradu vlády
SR, primátorovi mesta JUDr.
Jozefovi Šimkovi a všetkým poslancom MsZ, ktorí odsúhlasili
vybudovanie ihriska a jeho spolufinancovanie Mestom (z vlastného
rozpočtu), firme MARO Sučany,
ktorá realizovala výstavbu, firme
Expresstav, ktorá ako subdodávateľ odviedla veľmi kvalitnú prácu pri pozemných úpravách. Multifunkčné ihrisko s umelou trávou,
ktorého viacúčelová plocha je
určená pre futbal, volejbal, tenis a
basketbal bude slúžiť na rozvoj pohybových aktivít žiakov školy na
vyučovacích hodinách, popoludní počas krúžkovej činnosti a pre
ŠKD, ale tiež mládeži a širokej
verejnosti Rozmer hracej plochy
ihriska je 40x20 m, čo je najväčšie

v meste. Ihrisko je vybavené pevnými mantinelmi a ochrannou
sieťou do výšky 3 m. Osvetlenie
tvorí 6 stĺpov, na každom stĺpe sa
nachádzajú dve svietidlá. Do povrchu z umelej trávy boli vrezané
a vlepované čiary na jednotlivé
druhy športu. Celkové náklady na
realizáciu stavby boli 79 855,13 €
s DPH, z toho dotácia Úradu vlády
40 000 € a spolufinancovanie Mestom Rim. Sobota 39 855,13 €. Radosť žiakov zo získaného daru bolo
cítiť už z ich vystúpenia v športovo
– kultúrnom programe. Päťdesiatka
dievčat predviedla na celej ploche
pôsobivé gymnasticko – tanečné
vystúpenie. Po ňom sa prihovoril
pán Hazucha a viceprimátor Ing.
Ladislav Rigó, ktorý následne,
spoločne s pani riaditeľkou, otvorili ihrisko slávnostným výkopom
a dali tak priestor malým futbalistom mestských ZŠ, aby si na ňom
zahrali prvý minifutbalový turnaj.
-fr			

Ochrana prírody a čarovný svet jaskýň

Slovenská príroda je prekrásna
a máloktorá krajina sveta sa môže
prezentovať toľkým prírodným
bohatstvom a prírodnými krásami. Slovensko má 9 národných
parkov, 14 chránených oblastí a 18
sprístupnených jaskýň (z celkového
počtu 7 070).
Stretnutie s Igorom Balciarom,
speleológom, koordinátorom stráže
prírody – juh, z oddelenia starostlivosti o jaskyne - pracovisko Rim.
Sobota (zriaďovateľom je ŠOP SR
- Správa slovenských jaskýň, Liptovský Mikuláš), zorganizovala
Knižnica Mateja Hrebendu v rámci Dňa zeme, v Podkroví knižnice
MH, pre stredoškolákov Strednej

V množstve rôznych sviatkov
počas roka si pripomíname aj dátum 22. apríl , ako medzinárodný
Deň Zeme. Tento sviatok je pre
náš život na tejto planéte tak významný, že si zaslúži, aby sme si
raz do roka (ak už nie častejšie)
pripomenuli svoju závislosť na
cenných daroch, ktoré sú nám prostredníctvom Zeme poskytované.
Je potrebné si uvedomiť, že zdroje
Zeme nie sú nevyčerpateľné a preto sa treba venovať otázkam životného prostredia a celosvetovým
úsilím chrániť poklady pre budúce
generácie tak, aby bol každý deň
pre ľudstvo Dňom Zeme. Výchovou k ochrane životného prostredia
musíme začať už od detí a preto
CVČ Relax každoročne ku Dňu
Zeme organizuje rôzne aktivity.
V stredu 20. apríla pripravilo CVČ

odbornej školy technickej a agropotravinárskej, ktorých sprevádzali
vyučujúci PhDr. Ingrid Kováčová
a Ing. Dagmar Vašová.
Hlavným zámerom stretnutia
bolo zdôrazniť dôvod ochrany
prírody, ktorý je: zachovať život
a prirodzený vývoj prírody.
Igor Balciar, zanietený speleológ
a ochranca prírody vysvetlil, prečo
máme chrániť prírodu a vodu, aký
rozdiel je medzi lesom a pralesom, kedy je jaskyňa definovaná
ako jaskyňa - aké parametre musí
spĺňať, aby sa mohla označovať
za jaskyňu, čo škodí jaskyniam,
aké zásahy ľuďmi ničia jaskyne,
prečo ich treba chrániť, čo je úlo-

hou speleologickej strážnej služby
(v súčasnosti má 46 členov z radov
dobrovoľníkov, ktorí hlásia poškodenia a znečistenia jaskýň). Dozvedeli sme sa, že aj jaskyniar pri
vstupe do jaskyne musí mať povolenie a mnoho ďalších informácií.
Mnohí z nás netušili o rastlinách,
ktoré rastú v našom okolí (sekvojovec mamutí - dorastá do výšky
30 m – inde aj 100 m, o 440
ojedinelých vzácnych drevinách
a krovinách), ani o vysokohorských rastlinách (astra alpínska,
stepník červený, včelník rakúsky,
feruľa, kosatec, brumenica, hadinec červený, vstavač, či lykovec muránsky a mnoho ďalších),

Deň Zeme v CVČ Relax

Relax, s podporou mesta Rim. Sobota, pre deti základných škôl nášho
mesta, popoludnie plné hier, súťaží
a výchovno-vzdelávacích aktivít
zameraných na ochranu životného

prostredia, využívanie odpadov
a rôzneho ekologického materiálu,
z ktorého vytvorili veľkoplošnú
frotáž. V spolupráci s NATUR-packom z Bratislavy si deti zahra-

a tiež o živočíchoch, hmyze a
vtákoch (plch, syseľ, dudok, vlha
s flautovým hlasom, krutohlav,
24 druhov netopierov a mnoho
ďalších). Film Zdena Valacha
Slovenský kras bol nádhernou
prechádzkou
a exkurziou slovenskou prírodou, jej vzácnosťami
a zaujímavosťami z fauny a flóry.
Prírodou, o ktorú sa musíme starať
a chrániť ju, aby sme v nej mohli
relaxovať, ale aj odovzdať ju čo
najmenej porušenú pre nasledujúce
generácie. Sme vďační pánovi I.
Balciarovi za jeho exkurz do práce
jaskyniara a ochranára prírody.
Ďakujeme aj zúčastneným študentom a ich učiteľom.
A. Kuricová
H. Nagyová

li odpadové „človeče nehnevaj
sa“, triedili odpad do odpadových
nádob a skladali Puzzle o prírode.
CHKO Cerová vrchovina pripravila pre deti výstavu „Chránené
územia Slovenska“ a rôzne ekologické a environmentálne aktivity.
Pracovníci Hvezdárne M. Bella
pripravili pre účastníkov pozorovanie ďalekohľadom pod názvom
„Bez Slnka niet života na Zemi“
a zaujímavé súťaže a hlavolamy.
V ďalšej časti deti poznávali stopy zvierat v prírode a priraďovali
komu čo patrí. Celkovo bolo pripravených 12 stanovíšť a deti sa
mohli celé odpoludnie ponoriť
do tajov prírody a nezávadnosti
životného prostredia. V Ekorelaxe
si mohli pozrieť rôzne ekologické
filmy, výstavu „O prírode veselo
i vážne“ a minizoo.
D. Spišáková

Gemerské zvesti

Ceny mesta a dotácie do športu dominovali

Vo veľkej zasadačke bývalého
Župného domu v Rim. Sobote, sa
uskutočnilo dňa 19. apríla 2016
riadne zasadnutie mestského zastupiteľstva, ktoré viedol primátor
mesta, JUDr. Jozef
Šimko.
Jedenásť bodový program, ktorý
poslanci schválili, začal prerokovávaním
„Majetkoprávnych
otázok“. Všetky návrhy na odpredaj nehnuteľného majetku mesta,
ktoré boli doporučené MsR, boli
poslancami schválené. V bode
Návrh na udelenie „Ceny mesta
2016“ bolo celkom nominovaných
deväť
kandidátov, z ktorých
podľa štatútu poslanci mali vybrať
troch. Rozhodli sa pre tajnú voľbu
a kandidáti s najväčším počtom
hlasov budú ocenení. Stali sa nimi
: PhDr. Oľga Bodorová (riaditeľka
GMM) – 18 hlasov, MUDr. Peter Korcsog (primár psych. odd.
nemocnice) - 17 a Gemer-malohontský muzeálny spolok - 14.
Ocenenia si prevezmú na slávnostnom zasadnutí MsZ 5.5.2016.
Bod programu: „Hospodárenie
s mestskými lesmi“ bol z dôvodu zahraničnej služobnej cesty
konateľa spoločnosti LES KORP,
s.r.o., preložený na budúce riadne
zasadnutie MsZ. Následne
bola prerokovaná správa „Stav
na úseku dopravy a miestnych
komunikácií“. Mesto sa podieľalo na rozšírení liniek MHD
o štyri. V súčasnosti sa rieši rozsiahla rekonštrukcia miestnych

komunikácií v meste. Opravujú sa
obrubníky ciest, chodníky i asfaltujú sa cesty podľa harmonogramu
dôležitosti. Predpokladá sa, že
práce budú trvať až do júna t.r.
Návrh na poskytnutie dotácií
z rozpočtu mesta pre športové subjekty bol poslancom predložený
komisiou
Školstva, kultúry,
mládeže a športu MsZ. Potešiteľná
je skutočnosť, že pokiaľ v roku
2010 bolo rozdelených na tento
účel cca 16000,- €, v tomto roku
sa rozdeľovalo celkom 40000,- €
(okrem futbalu). Predseda komisie Mgr. Főző, na dotazy poslancov, vysvetlil kritériá rozdelenia
a zdôvodnil výšku poskytnutej
dotácie pre všetkých 32 športových subjektov. Poslanci vzniesli pripomienku, že niektoré z nich
sú im neznáme, preto navrhujú,
aby sa zvýšila informovanosť
o ich výsledkoch. Primátor pripomenul, že sú medzi nimi aj
začínajúce a on rád podporí každú
požiadavku na športovanie. Po
malých doplneniach na úkor vytvorenej rezervy, poslanci výšku
dotácií schválili.
V bode Rôzne požadoval poslanec
Tóth dobudovať chodník z ulice
Okružnej ku hvezdárni.
Poslanec Hazucha navrhoval vybudovať centrálne detské ihrisko
s najmodernejšími (atraktívnymi)
preliezkami, ktoré by slúžilo pre
všetky deti mesta, tak ako je to
napr. v Lučenci. Poslanec Vaš upo-

zornil na odkrytú betónovú nádrž
pri Žánovskom potoku ako i na
riešenie križovatky a chodníka od
Ul. L. Svobodu na IBV Sobôtka.
Poslanci upozornili aj na hluk po
22,00 hod. na Ul. Malohontskej,
ktorý sa šíri od pohostinstiev.
Žiadajú tu riešiť zatváracie hodiny. V bode interpelácie požiadal
poslanec Auxt, aby mesto zakúpilo autobus pre prepravu športovcov na ich majstrovské zápasy,
čo by bolo ekonomické riešenie. Poslanec Sojka informoval
o záujme občanov podieľať sa
na vybudovaní útulku pre psov,
vybudovanie psieho hotela a infraštruktúry starostlivosti o psov,
podľa prisľúbených podmienok
mestom Rim. Sobota. Záhradkári
z Vinice žiadajú mesto o vylepšenie cesty do záhradkárskej oblasti. Poslanci sa dožadujú, aby pri
súčasnej rekonštrukcií miestnych
komunikácii sa zvýšila aktivita dopravného referenta mesta, ktorý by
včas upozornil na nekvalitu prác
a operatívne by ich dal odstrániť.
Poslanec Hazucha mal pripomienku k odhaleniu obnovenej
pamätnej tabule Dezsőa Győryho
v mestskej záhrade. Dostal vysvetlenie, že sa nejedná o novú tabuľu,
ale zreštaurovanú starú, ktorá sa
nainštaluje na pôvodné miesto.
V závere rokovania primátor mesta pozval všetkých poslancov na
Slávnostné zasadanie MsZ, ktoré
bude v divadelnej sále DK MsKS.

Žijeme medzi vami

Únia nevidiacich a slabozrakých
Slovenska je občianske združenie
založené 7. apríla 1990. Jej členmi sú nevidiace a slabozraké osoby, ich príbuzní, rodičia detí so
zrakovým postihnutím, ich priatelia i podporovatelia a odborníci
pracujúci v oblasti zrakového postihnutia. Poslaním ÚNSS je podpora a obhajoba uplatňovania práv
ľudí so zrakovým postihnutím,
zvyšovanie kvality ich života,
ich príprava na integrovaný život, vytváranie podmienok pre ich
plnú účasť na živote spoločnosti,
poskytovanie sociálnych služieb
vrátane špecializovaného sociálneho poradenstva a sociálnej rehabilitácie. Štruktúru ÚNSS tvoria
základné organizácie, krajské rady
a ústredná rada. Profesionálne je
jej činnosť zabezpečovaná úradom
ÚNSS a krajskými strediskami,
ktoré poskytujú sociálne služby
nielen členom ÚNSS, ale všetkým
záujemcom so zrakovým postihnutím.
Základná organizácia ÚNSS č.
32 v Rimavskej Sobote je jednou
zo 68 základných organizácií na
Slovensku. Dňa 18. marca 2016
konala sa výročná členská schôdza, na ktorej sme si okrem iného

zvolili výbor do ZO, schválili sme
si plán práce. Ako dopadli voľby?
Dlhoročného predsedu pána Júliusa Bozóa nahradil Vladimír Zán
z Hnúšte. Za podpredsedníčku
bola zvolená Mgr. Miriam Genská
z Rim. Soboty. Na rok 2016 sme si
schválili plán práce a v ňom tieto
aktivity: členské schôdze, šachový
turnaj v Rim. Sobote, výstavku
kompenzačných pomôcok, besedy
v školách, v knižniciach a v iných
zariadeniach na rôzne témy zo
života zrakovo postihnutých.
V tomto roku navštívime Fiľakovo, zahráme si bowling alebo
kolky, priestor dáme aj relaxu na
kúpalisku Zelená voda Kurinec,
uctíme si pamiatku Mateja Hrebendu, posedíme si s našimi jubilantmi. Okrem toho zabezpečíme
a zúčastníme sa na celoslovenskej
zbierke Biela pastelka, na dopravno – výchovnej akcii Deň bielej
palice, celoročne budeme pracovať na odstraňovaní architektonických bariér. Činnosť našej ZO
je bohatá a preto milí čitatelia,
ak vás naše aktivity oslovili, radi
vás uvidíme v našich radoch. Za
člena ÚNSS sa môžete prihlásiť
u predsedu ZO na telefónnom
čísle: 0905/939 510.

-fr-

Základná organizácia úzko spolupracuje s Krajským strediskom
ÚNSS Banská Bystrica, ktoré
poskytuje svojim klientom sociálne poradenstvo a v ňom napr.
poradenstvo pri výbere vhodných
optických alebo kompenzačných
pomôcok, v otázkach týkajúcich
sa vzdelávania, zamestnávania,
poradenstvo pre rodičov zrakovo postihnutých detí. Klienti,
ktorí potrebujú sociálnu rehabilitáciu môžu sa napr. naučiť
používať slepeckú palicu, čítať
a písať Braillovo písmo, zvládnuť
nalievanie nápojov, prípravu jedla
a podobne. Krajské stredisko uvedené služby poskytuje bezplatne,
prevažne individuálne ambulantne
na pracoviskách ÚNSS alebo
v domácom prostredí klienta. Na
poradenský deň do Centra pre
invalidov na Daxnerovej ulici č.
16 v Rimavskej Sobote prichádza
každú poslednú stredu v mesiaci
pani Renata Oláhová. Na poradenský deň je potrebné vopred
objednať sa na telefónnom čísle:
0907/ 289 855.
Vladimír Zán
predseda ZO ÚNSS
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Seniori, pozor
na podvodníkov
V rámci Banskobystrického kraja
dochádza k viacerým prípadom,
kedy boli rôznymi spôsobmi podvedení seniori alebo osamelo žijúce
osoby. Preto polícia upozorňuje
občanov na protiprávnu činnosť
páchateľov, ktorí zneužívajú dôveru
starších ľudí.
Medzi najčastejšie prípady patria skutočnosti, kedy seniorom
zavolá podvodník na pevnú telefónnu linku alebo mobilný telefón
a prestaví sa ako príbuzný, prípadne
známy (synovi, vnukovi, vnučke,
dcére, bratovi), kde žiada o súrnu
finančnú pomoc. Neskôr oznámi,
že po finančnú hotovosť nemôže
osobne prísť a peniaze je potrebné odovzdať na ním určené miesto jeho sekretárke, kamarátovi, či
inej osobe, ktorú pošle... V tomto
prípade je dôležité ihneď si overiť,
či sa jedná naozaj o príbuzného,
blízkeho či inú Vám známu osobu.
Ak tomu tak nie je, je nutné ihneď
zavolať na POLÍCIU (č. tel. 158).
Neodovzdávajte nikdy neznámej
osobe žiadnu finančnú hotovosť!!
Stávajú sa prípady, keď Vám niekto
zazvoní pri byte a predstaví sa ako
pracovník, prípadne pracovníčka
z úradu, sociálnej poisťovne, alebo
inej spoločnosti a tvrdí, že prišiel
odovzdať nejakú výhru, prípade
skontrolovať Vaše sociálne podmienky... atď. V uvedenom prípade
netreba takéto osoby púšťať do obydlia, nekomunikovať s nimi, neprejaviť záujem o vyplatenie finančnej
hotovosti ale hlavne nevyberať pred
takýmito osobami peniaze a ihneď
kontaktovať políciu!! Cez telefón
neposkytujte žiadne informácie,
osobné údaje, či údaje o rodinných
pomeroch.
Sú aj prípady, kedy Vám zazvoní
osoba - podvodník, ktorý sa vydáva
za pracovníka plynární, elektrární,
vodární alebo iných spoločností
a dokonca sa preukáže preukazom,
pričom uvedie že prišiel odpísať
stav plynomeru, vodomeru alebo elektromeru, alebo že prišiel
vyplatiť preplatok, či inkasovať
nedoplatok. Aj v tomto prípade
v žiadnom prípade nepúšťajte
takéto osoby do svojich príbytkov, pokiaľ nie ste si istí, že sa
jedná o skutočných zamestnancov
týchto spoločností. Overte si túto
skutočnosť u ich zamestnávateľa,
pričom je potrebné im toto oznámiť
a čakať ako zareagujú, prípadne je
potrebné požiadať iného suseda, či
príbuzného, aby bol prítomný pri
vstupe takýchto osôb do Vášho príbytku!
-kb-
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Predstavujeme Vám laureátov CENY MESTA RIMAVSKÁ SOBOTA 2016, ktorí na návrh
Mestského zastupiteľstva budú ocenení na Slávnostnom zasadaní MsZ,
5. mája 2016 o 16,00 hod. v divadelnej sále DK MsKS.

PhDr. Oľga Bodorová – etnologička GMM

Je tomu 41 rokov, keď nastúpila pracovať do Gemersko-malohontského múzea (GMM). Študovala na Filozofickej fakulte Univerzity

Komenského v Bratislave etnológiu (národopis) a v roku 1982,
ukončením rigorózneho štúdia,
získala titul doktor filozofie. V začiatkoch jej pôsobenia v múzeu,
malo múzeum v etnologickom
fonde 1700 zbierkových predmetov. V súčasnosti, i jej pričinením,
sa tento rozrástol až na 8000 zbierkových predmetov. GMM plní
aj funkciu mestského múzea, veď
cca 50 % zbierkových artefaktov
pochádza z mesta Rim. Sobota. Už
v roku 1977 sa aktívne zúčastnila na
„detektívnych a záchranárskych“
prácach pri demolácii starých domov významných rimavskosobotských remeselníkov, odkiaľ
vyzískala do zbierkového fondu
množstvo vzácnych predmetov.
Obdobne tomu bolo aj v prípade
Synagógy, odkiaľ sa jej podarilo
zachrániť veľmi vzácne liturgické
predmety (cca 200 ks) ešte pred jej

Pôsobí 25. rokov ako primár psychiatrického oddelenia nemocnice
„Svet zdravia“ v Rim. Sobote. Je
uznávaný odborník na Slovensku

i v zahraničí. Do Rim. Soboty prišiel
v roku 1991, po absolvovaní druhej
atestácie z psychiatrie. Študoval
Lekársku fakultu UK Komenského
v Bratislave a svoju prax zahájil v Brezne. V roku 1999 získal
Európsky certifikát z psychiatrie.
Mesto Rim. Sobota získala v jeho
osobe ambiciózneho a veľmi aktívneho odborníka. V r. 1993 založil
Občianske združenie Betlehem –
združenie pre podporu duševného
zdravia a pomoc duševne chorým.
Bol autorom projektu „Podpora činnosti chránených dielní pre
pacientov s duševnou poruchou
a podpora voľnočasových aktivít.“ Počas niekoľkých rokov,
v predvianočnom čase, organizoval
so svojim OZ nezabudnuteľné
koncerty, na ktorých vystupovali
mnohí významní umelci z celého
Slovenska, ale i desiatky školení v

Kolektív spolku oslávi v tomto
roku 25. výročie znovu obnovenej
činnosti. Je nástupcom muzeálneho spolku Gemerskej župy, ktorý
bol založený 3.9.1882 za účelom
založenia župného múzea v Rim.
Sobote. V roku 1945 bol nútený svoju činnosť ukončiť, keď ním spravované múzeum bolo poštátnené. Po
významných spoločenských a politických zmenách sa koncom roku
1990 vytvorila iniciatíva na jeho
obnovenie, formou občianskeho
združenia. Spolok (GMS) bol riadne zaregistrovaný na MV SR
a začiatkom roku 1991 zahájil svoje aktivity. Jeho poslaním je rozvíjať vlastivednú a múzejnú činnosť
vo svojom regióne, prispievať

k záchrane a zveľaďovaniu kultúrneho bohatstva, využívať ho pri upevňovaní a prehlbovaní regionálneho a národného povedomia ako
aj kultúrnej identity. Spoločným
cieľom je rozvoj regionálneho
cítenia v časti horného Gemera
a Malohontu. Jeho predstavitelia zaviedli pojem „gemerológia“, ktorý
používajú na označenie predmetu
ich záujmu. Spolok spravuje obsiahlu regionálnu bibliografiu, šíri dobré meno mesta i regiónu doma
a v zahraničí. Po znovuobnovení jeho činnosti vydáva knižnú
edíciu
„Gemersko-malohontská
knižnica“ (Gomor-Kishonti Téka).
V tejto edícii vyšlo doposiaľ 22
titulov. Nachádza sa medzi nimi

demoláciou. Na svojej pozícii pracovala veľmi predvídavo a zodpovedne. Vytvárala si v sebe aj pocit
služobníka významnej muzeálnej
inštitúcie, ktorá má slúžiť každému
obyvateľovi mesta i regiónu, k prezentácii
kultúrneho
dedičstva
a uchovávaniu duchovnej i materiálnej kultúry pre budúce generácie. Preto sa venovala aj vedeckým a výskumným prácam,
ktoré pretavila do mnohých výstav
doma i v zahraničí. Venovala sa viacerým témam, napr. hrnčiarstvu,
kultúre rómskeho etnika, remeselnej výrobe, výtvarnému umeniu
a ďalším. V roku 1999 sa stala riaditeľkou GMM. Má bohatú publikačnú činnosť a je uznávanou
odborníčkou nielen na Slovensku,
ale aj v zahraničí. S kolektívom
odborníkov redikujú už 15 rokov
Zborník Gemersko-malohontského
múzea – GEMER-MALOHONT.

MUDr. Peter Korcsog – psychoterapeut

protidrogovej prevencii. Výťažok
z koncertov sa venoval deťom z
detských domovov, mentálne postihnutým deťom a pre pacientov
psychiatrického oddelenia. Jeho
priekopníckou prácou bola realizácia projektu chránených dielní a v
nej spektrum pracovných činností,
zameraných väčšinou na výtvarné
zručnosti. Vhodne využíva aktivity Svetového dňa duševného zdravia, Ligy za duševné zdravie, Dni
nezábudiek, ale i ďalšie, nielen na
zbierky, ale i na popularizáciu liečby chorôb, ktoré prináša súčasná
civilizácia, napr. dňami otvorených
dverí pre stredoškolákov. Primár
Korcsog má vo svojej kompetencii
aj oddelenie protialkoholickej liečby, ktorá v celoslovenskom meradle patrí medzi najúspešnejšie.
Hovoria o tom aj každoročné stretnutia veľkého počtu abstinujúcich

Gemer –malohontský muzeálny spolok

v preklade prvá monografia mesta
Rim. Sobota od Samuela Kollára,
napísanú v latinskom jazyku z
roku 1822 (Rimaszombat torténete,
1997), pamäti rimavskosobotského
rodáka Miklósa Rábelyho (Egy
rimaszombati polgár emlékezései,
2005), zborník príspevkov z pera
Tamása Danisa (nositeľa Ceny
mesta) pod názvom „Pohľady späť“
(Visszapillantások, 2006), výber
písomných prejavov poslanca
mestského zastupiteľstva a senátora Józsefa Torkola „Úloha opozície“ (Az ellenzék feladata, 2012),
monografia mesta Rim. Sobota z
obdobia 1867-1912 od Évy Kerényi
„Mesto s agátovým listím“ (Az
akáclombos város, 2013),zborník

Snaží sa i na základe jedinečných
exponátov v múzejných zbierkach,
resp. významných lokalít (napr.
paleontologických)
prezentovať
múzeum v európskom kontexte.
Tým významne reprezentuje Rim.
Sobotu navonok. Zaslúžila sa aj
o bohatý zbierkový fond obrazov
s unikátnymi dielami a získala do
fondu aj časť knižnice Š.M. Daxnera. Pre širokú verejnosť mesta organizuje už po dvanásty krát
Noc múzeí a galérií a od roku 1992
i jesenné Dni európskeho dedičstva.
Pre svoju milovanú Rim. Sobotu
vydala knihu Rimavská Sobota
na starých pohľadniciach (2008),
keď polovicu pohľadníc zapožičala z najväčšej zbierky pohľadníc
v Európe, v múzeu Serenč (Maďarsko). V roku 2012 dostala prestížne
ocenenie od min. kultúry SR, za
celoživotnú prácu v múzejníctve
Cenu Andreja Kmeťa.

pri ich diplomovaní. Má bohatú
publikačnú a prednáškovú činnosť
vo svojom odbore. Je signatárom
výzvy lekárov proti vplyvu rodovej
ideológii cirkvi na duševné zdravie
detí. Na základe kritérií ho Slovenské zdravotné poisťovne vyhlásili za víťaza – TOP lekár 2012. Je
krajským odborníkom MZd SR pre
BBSK v odbore psychiatria.
Okrem jeho medicínskeho prínosu
je pre naše mesto dôležitý aj jeho
prínos spoločensky. Ako poslanec
mestského zastupiteľstva sa podieľal, v dvoch funkčných obdobiach, na rozhodovaní o rozvoji
mesta. Zaslúžil sa o rekonštrukciu
a modernizáciu Neuropsychiatrického pavilónu nemocnice na
Kraskovej ulici (v objeme 100 mil.
Sk a trvala 7 rokov), ktorý od roku
2001 poskytuje pacientom vysokú
úroveň lekárskej starostlivosti.

štúdií Istvána B. Kovácsa „Je čierny orol čierny?“ (Fekete-e a fekete
sas? 2015), v ktorom je publikovaná aj rozsiahla štúdia o vzniku
Rim. Soboty a o vernej podobe
symbolov mesta. GMS vydáva
publikácie aj mimo edície a od roku
1999 vydáva časopis Gömörország.
Objavujú sa v ňom vedecké štúdie
a odborné články z minulosti Gemera a Malohontu, prináša príspevky
z oblasti umenia, kultúry, knižných
noviniek, spoločenskej kroniky
i rôzne diskusné príspevky. Vo vydavateľstve Patrióta vyšli jeho dva
zväzky histórie mesta Rim. Sobota „Potulky dejinami mesta I. a II.
(Rimaszombat, várostorténeti barangolások I.-II., 2010,2012)

Gemerské zvesti
Žije medzi nami...Utiekol

Nastal čas povojnovej obnovy
Aj keď sa ako
vojak aktívne
zúčastnil oslobodzovacích
bojov,
dostal povolávací
rozkaz
na
základnú
vojenskú službu, pretože ju neabsolvoval. Tak sa opäť obliekol
do vojenskej uniformy. No a zo
„skrátenej základnej vojenskej
služby“ sa stala „dočasná“ . Trvala
od roku 1951 do 1. Novembra 1979,
celkom 28 rokov a jeden mesiac.
Vojenská kariéra v Československej armáde začala v októbri 1951,
nástupom do Vojenského učilišťa
Školy dôstojníkov v zálohe.
Úspešne ju ukončil v roku 1952
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z domu, aby vstúpil do Červenej armády dokončenie

a nasledovala dráha profesionálneho vojaka, striedanie útvarov
od Prahy, cez Olomouc, Mílovice, Malacky, Pezinok, Košice,
Galantu, Komárno a Bratislavu,
kde odišiel v roku 1979 do zálohy
v hodnosti podplukovníka. Jeho statočný podiel na boji za slobodu bol
ocenený takmer tromi desiatkami
vyznamenaní nielen Československých, ale aj Poľských, Rumunských, Maďarských. No najcennejšie vyznamenanie na jeho
hrudi sú „Prvý stupeň Veľkej vlasteneckej vojny“, Čestný odznak
účastníka Veľkej vlasteneckej vojny, medaila „Za chrabrosť vo vojne
1941-1945“.
Okrem vojnových spomienok,
k najvýznamnejším patria spomienky na záchranné práce vojakov

Československej ľudovej armády
pri povodniach v roku 1965 v okolí
Komárna, na stretnutia s hrdinami
Veľkej vlasteneckej vojny, napr. s
legendárnym stíhačom, trojnásobným hrdinom ZSSR gen.plk. Alexandrom Ivanovičom Pokriškinom,
v roku 1972 v Banskej Bystrici.
Napriek krásnemu veku sa každým
rokom podelí o svoje spomienky
a názory na besedách so žiakmi
základných škôl v okrese, ale aj
mimo okres (Poltár, Cinobáňa,..)
Pokiaľ mu to zdravotný stav
dovoľuje, osobne sa zúčastňuje pietnych spomienok pri významných miestach 2. Svetovej
vojny v Rim. Sobote, v Banskej
Bystrici, na Dukle, ale aj inde.
Posledné roky organizuje v Tornali,
spoločne so ZO SZPB , už niekoľko

rokov streleckú súťaž „Memoriál maršála Malinovského“. Je tu
zachovaná budova , kde mal maršál
ZSSR R.J.Malinovský, v dňoch
20.12.1944 až 15.1.194, svoj štáb.
Pri týchto stretnutiach, pokiaľ sa
ich zúčastňujú zástupcovia Veľvyslanectva RF v SR, náš „červenoarmejec“ akoby ožil a vrátil sa
do reálii spred 71 rokmi. Nevšedným a prekvapujúcim sa stalo
stretnutie Ladislava Sládeka pri
pietnej spomienke obetí fašizmu
v roku 2014 v novembri v Čiernom
Potoku, keď na pietny akt prišiel
zástupca Veľvyslanectva RF v SR
pán Sergej Valerijevič NIKITIN a
pri spoločnej debate skonštatovali,
že počas bojov o Budapešť, v úseku
kde bojoval i Ladislav Sládek, padol aj jeho starý otecko.
-fr-

Blahoželali sme k vzácnemu jubileu 100 rokov života

100 rokov!

100 x opakované štyri ročné obdobia,
to je životná púť - román človeka.

Cez mohutnú rieku času, čo
preteká, každý z nás si cestu
k prameňu hľadá. Skúsenosť nás
učí, že na tejto púti je prúd najčistejší pri prameni. K nemu si cestu cez
hory, doly hľadať treba, nebáť sa
nečasu, nenechať sa odstrašiť, nezastaviť sa.
Každý máme svoju knihu spomienok, ale tiež každý máme svoje
čisté stránky, ktoré ešte musíme
popísať. Nemalo by nám byť jedno,
ako ich zaplníme.
Naša jubilantka Mária Jägerová,
ktorá sa 3. apríla 2016 dožila
krásnych 100 rokov svoje životné stránky napĺňala a stále napĺňa
skromnosťou, láskavosťou, jednoduchosťou a hlavne pracovitosťou. Celý svoj život zasvätila
práci v domácnosti na dedinke

Mažoretky CVČ Relax ESTRELLA
triumfovali na Majstrovstvách
Slovenskej republiky v mažoretkovom športe, ktoré sa uskutočnili
v Malackách, v dňoch 22.-24.apríla
2016. Celkove sa na nich zúčastnilo 35 súborov z rôznych kútov

v Rimavskom Brezove a starostlivosti o svoju rodinku. Pred
16 rokmi sa presťahovala k svojej jedinej dcére Eve Zacharovej
do Rimavskej Soboty, ktorej bola
po celý svoj život nápomocná pri
starostlivosti o deti a následne aj
pravnúčatá. Stretnutie s krásnou

a stále vitálnou jubilantkou, ktorú
nepoznačila ani ťažká práca na
poli, či doma nás všetkých očarilo.
Z jej slov bolo cítiť radosť, nadšenie a veľa z dobroty tejto ženy sa
prenieslo aj na jej milované rodinky vnučku Evu, vnuka Petra a piatich pravnukov.

Slniečko zasvietilo do izby, aby
svojimi lúčmi pohladilo tvár tejto krásnej ženy, a jedným lúčom
vnieslo aj lesk do jej strieborných
vlasov. Z jej pohľadu sme cítili
veľkú radosť a spokojnosť na duši.
Také šťastie dožiť sa v zdraví
krásnych 100 rokov v kruhu svojich
najmilších sa podarí len zriedkavo.
Ku krásnemu jubileu jej osobne zablahoželal primátor mesta
JUDr. Jozef Šimko a viceprimátor
Ing. Ladislav Rigó.
Považovali sme za česť dať úctu
a pokloniť sa prežitým rokom jubilantky.
Pokloniť sa životu, ktorý bol
naplnený citom a dobrotou. Veď
magická stovka života, dožitá
v láske a v kruhu rodinky je viac
hodná ako hmotné bohatstvo.
V mene všetkých obyvateľov mesta
želáme jubilantke všetko najlepšie.
Ema Vraniaková
ZPOZ

Estrelly seniorky majsterky SR
Slovenska. V sobotu sa súťažilo
v tanečných kategóriách: sólo, duo,
trio, miniformácie (s počtom členov
do 7). Nasledujúci deň sa jednotlivé
súbory prezentovali s veľkými choreografiami. Všetky prezentované
choreografie boli na vysokej úrovni,

preto rozhodovanie domácich
a medzinárodných porotcov bolo
veľmi náročné. Naše dievčatá,
ktoré sa na majstrovstvá dlhé mesiace poctivo pripravovali, súťažili
s 9 choreografiami. Kapitánka súboru, Viktória Gémešiová, súťažila
aj v kategórií sólo baton a sólo
2 baton ( s dvomi paličkami). Viki je
cieľavedomá mladá slečna, ktorá sa
na všetky súťaže poctivo pripravuje
a svoj voľný čas trávi v CVČ Relax trénovaním súťažných formácií.
Hoci si v tomto mesiaci prešla
závažnou životnou situáciou, svoje
choreografie na MSR odtancovala
priam bravúrne, čo ocenila aj porota. Viki si vybojovala titul 2. VICEMAJSTERKA SR v kategórií sólo

– senior baton. Dievčatá súťažili aj
s miniformáciou mix junior (náčinie
baton aj pom spolu ) a v zložení:
Aileen Ferenczová, Daniela Trochová, Daniela Petrincová, Vanesa Litavská, Vivien Iždinská obsadili celkovo 5. siesto. Veľká
formácia FLAG senior obsadila
4.miesto. Za veľkú choreografiu
KLASIK POM- PÓM seniorky
získali titul MAJSTERKY SR.
V kategórií KLASIK BATON
vybojovali seniorky titul 2.VICEMAJSTERKY SR. Kadetky sa v
kategórií KLASIK BATON umiestnili na 5. mieste. Spolu s titulmi
získali mažoretky ESTRELLA postup na Majstrovstvá Európy, ktoré
sa budú konať v júli v Púchove.

-fr-
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MESTO RIMAVSKA SOBOTA
vyhlasuje obchodnú verejnú súťaž (OVS) podľa § 281
a nasl. Obchodného zákonníka
a vyzýva k podaniu návrhov na uzatvorenie kúpnej
a nájomnej zmluvy na:
1. Odpredaj nehnuteľného majetku mesta - pozemku, lokalita Stará Sobôtka – poľnohospodárska pôda v intraviláne obce časť parc. č. KN C 2873/3 - trvalé trávne porasty o celkovej výmere
13 678 m², na LV 2959 v kat. úz. Rimavská Sobota, ktorej výmera
bude upresnená geometrickým plánom. Pozemok je zaťažený sieťami. Odpredaj sa realizuje za podmienky zriadenia vecného bremena.
Pozemok z hľadiska územnoplánovacej dokumentácie - Územného
plánu mesta zodpovedá funkčnému využitiu územia - Účelová vybavenosť - ÚV. Napriek tomu na pozemku nie je možné umiestňovať
väčšie trvalé stavby z dôvodu zachovania ochranných pásiem sietí na
pozemku umiestnených. Minimálna kúpna cena 10,- €/m². Žiadosti
zasielať v zalepenej obálke s názvom: „Neotvárať - odpredaj pozemku Stará Sobôtka“.
2. Odpredaj nehnuteľného majetku mesta - pozemku na Ul. K.
Mikszátha (medzi Reštauráciou Európa a budovou Sociálnej poisťovne)
- parc. č. KN C 204/1 – zast. plochy a nádvoria o výmere 2 076 m²
v kat. úz. Rimavská Sobota, na LV 2959 za účelom výstavby objektu
v súlade s platnou územnoplánovacou dokumentáciou. Minimálna
kúpna cena 70,- €/m². Žiadosti zasielať v zalepenej obálke s názvom: „Neotvárať- odpredaj pozemku na Ul. K. Mikszátha“.
3. Odpredaj budovy ZŠ M. Tompu – Auxtov dom s. č. 748 na Ul.
Šrobárovej, na parc. č. KN C 866 – zast. plochy a nádvoria o výmere 875
m² a priľahlého pozemku - parc. č. KN C 865 – záhrada o výmere 434
m², na LV 2959, kat. úz. Rimavská Sobota. Všeobecná hodnota nehnuteľností: 115 000,- €. Žiadosti zasielať v zalepenej obálke s názvom:
„Neotvárať- odpredaj budovy ZŠ M. Tompu – Auxtov dom“.
4. Odpredaj budovy čerpacej stanice s. č. 4932 na ul. Jabloňovej
v Rimavskej Sobote, na parc. č. KN C 1110/470 – zast. plochy a nádvoria o výmere 54 m2 spolu s pozemkom v minimálnej cene 7 400,- €
a priľahlého pozemku časť parc. č. KN C 1110/4 – zast. plochy a nádvoria o výmere 372 m2 v minimálnej cene 15,- €/m2, na LV 2959, k. ú.
Rimavská Sobota. Žiadosti zasielať v zalepenej obálke s názvom: „Neotvárať – odpredaj ČS – Šibeničný vrch“.
5. Nájom nebytového priestoru v budove na Hlavnom námestí s.
č. 5, or. č. 2, v Rimavskej Sobote postavenej na parc. č. KN C 26/1
a to suterén o výmere 272 m2 (bývalý Sultán). Výška nájmu 550,- €/
mesiac + prevádzkové náklady. Doba nájmu 5 rokov. Žiadosti
zasielať v zalepenej obálke s názvom: „Neotvárať – prenájom
NPSultán“.
Obchodné verejné súťaže začínajú dňom 02.05.2016 a končia dňom
25.05.2016. Bližšie informácie na: internetovej stránke mesta www.
rimavskasobota.sk, na úradnej tabuli mesta, resp. na telef. číslach:
047/56 04 626, 047/56 04 633, 047/56 04 613, 0903 284 353 (prihlášky
do súťaže, podmienky OVS na webovej stránke mesta, resp. na MsÚ –
oddelenie majetkové).

Zápis detí do materských škôl v školskom roku 2016/2017

LESY Slovenskej republiky, štátny podnik
OZ Rimavská Sobota

vyhlasujú obchodnú verejnú súťaž na predaj:
• Osobný automobil, značka Lada 4x4, typ 2121/40/U, EČV RS796BF, rok výroby 2007
• Osobný automobil značka Lada Niva 4x4, typ 2121/40/U, EČV RS214BJ, rok výroby 2007
• Osobný automobil značka Lada Niva 21214, typ 2121/40/T, EČV
RS-210BJ, rok výroby 2005
• Osobný automobil, značka VAZ 21214B, typ Lada Niva 21214, EČV
RS-210AO, rok výroby 2003
• Osobný automobil kombi, značka Škoda Fabia, typ 6Y, EČV RS562, rok výroby 2005
• Osobný automobil značka Škoda Felicia Pick-Up, typ EHH673,
EČV RS-830AG, rok výroby 1996
Súťažné podmienky si navrhovatelia osobne prevezmú alebo písomne
vyžiadajú na adrese: LESY Slovenskej republiky, š.p., OZ Rimavská
Sobota, Potravinárska 1855, 979 01 Rimavská Sobota.
Kontaktná osoba: Ing. Jaroslav Zorvan, mobil: +421 918335182, tel.:
+421 475634940, fax: +421 475634942, e-mail: jaroslav.zorvan@lesy.sk
Súťažné návrhy možno doručiť v lehote do 13.05.2016 do 12:00 hod.
v súlade so súťažnými podmienkami. Lehota na oznámenie výsledGZ-14/16
kov súťaže je do 4.4.2016.				

RIADKOVÁ INZERCIA:

• Ponúkam pôžičky s výhodným úrokom. Volajte: 0905 329 178

GZ-01/16

• Kešovka - pohodlná pôžička pre zamestnaných, dôchodcov, invalidných
dôchodcov, živnostníkov 0903 279125 		
GZ-14/16
• 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 			

GZ-17/16

Mesto Rimavská Sobota oznamuje rodičom, že zápis detí predškolského • Stredná odborná škola obchodu a služieb, Športová 1, 979 01 Rimavská
Sobota vyhlasuje obchodnú verejnú súťaž na prenájom nebytových prieveku sa uskutoční vo všetkých materských školách
storov v budove Junior komplex, ul. Železničná č. 703 v Rimavskej
od 3.5.2016 do 6.5.2016
Sobote (aj jednotlivo): 3. poschodie s výmerou 570,91 m2 a 2 garáže s
Do materských škôl sa prijímajú deti spravidla vo veku od troch do šiestich rokov
výmerou 24 m2. Podmienky sú uvedené na úradnej tabuli v SOŠ obchodu
a deti s odloženou povinnou školskou dochádzkou na základe žiadosti, ktorú zákonný zástupca predloží riaditeľke materskej školy spolu s potvrdením o zdravotnom
a služieb, Športová 1, 979 01 Rimavská Sobota. Bližšie informácie na:
stave dieťaťa od všeobecného lekára pre deti a dorast.
www.sosos.sk			
		
GZ-22/16
Riaditeľky materských škôl v Rimavskej Sobote zverejnia podmienky
• Prenajmem dvojizbový byt v Rimavskej Sobote. Tel.: 0908 823 891 GZ-24/16
prijímania detí na svojom webovom sídle.
Zároveň sa uskutočnia v materských školách aj Dni otvorených dverí
HODINOVÝ SERVIS
a to nasledovne:
Kvapká Vám vodovodný kohútik, nemá kto pokosiť
záhradu, natrieť strechu, zložiť kúpený nábytok, vymeniť
3.5.2016
4.5.2016
žiarovku, pripevniť poličku, garníž, zrkadlo? Alebo poMŠ – Óvoda Daxnerova
MŠ Dobšinského
trebujete vymaľovať izbu či položiť plávajúcu podlahu.
MŠ Rožňavská
MŠ – Óvoda Rybárska
Hodinový servis je tu pre Vás.

MŠ Sídlisko Rimava

MŠ I. Hatvaniho

www.hodinovyservisrs.sk, č.t. 0904 384 066
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Boj

02.
máj 2016
20:00

115 min., MP od 12r., titulky vstup: 3€
Vojnový
Dánsko

06. - 08.
máj 2016
18:00

109 min., MP od 12r., dabing, vstup: 4€
Komédia
Francúzsko/Belgicko/Česko

06. - 09.
máj 2016
20:00

148 min., MP od 12r., titulky, vstup: 4€
Akčný/Dobrodružný/Sci-fi
USA

09.
máj 2016
18:00

93 min., MP od 12r., vstup: 4€
Dráma
Island

Návštevníci 3: Revolúcia

Captain America: Občianska vojna

Pozýva na seminár:

Barani

Praktické rady a návody
pri správe cintorínov.

12. - 15.
Angry Birds vo filme
máj 2016
100 min., MP, dabing, vstup: 4€
št.pia.18:00
Animovaný
USA
so.: 16:30, ne.: 16:30 maď. verzia, 18:15 slov. verzia

Lektor: Ing. Mária Ďuricová
03.05.2016 o 9:00 hod.

Susedia na odstrel 2

12. - 13.
máj 2016
20:00

104 min., MP od 15r., titulky, vstup: 4€
Komédia
USA

14. - 15. máj
so: 18:00
ne: 20:00

101 min., MP, vstup: 4€
Komédia/Dráma Česko

Financovanie regionálneho školstva v roku 2016

Lektor: Ing. Jana Sládečková,
PhD.
05.05.2016 o 9:00 hod.

Teória tigra

14. - 16.
máj 2016
20:00

Stanko

16.
máj 2016
18:00

Príbeh lesa

79 min., MP od 12r., vstup: 4€
Dráma/Road Movie
Slovensko

I. Národné projekty
v sociálnej oblasti financované z EŠIFT v rokoch
2016 – 2020
II. Implementácia podmienok kvality do praxe
poskytovateľov
sociálnych služieb – metodické východiská

97 min., MP., vstup: 3€
Dokumentárny
Francúzko

4.5. o 9:00
Okresné kolo – Mc Donald Cup
(futbal) (ZŠ Hostinského)

Lektor: Ing. Mária Filipová
17.05.2016 o 9:00 hod.

7.5. a 14.5 o 9:00
Sústredenie mažoretiek
ESTRELLA (sála CVČ)
10.5. 8:00
50. roč. Biologickej olympiády
pre žiakov 6. a 7. roč. gymnázia
(okresné kolo - sála CVČ)
11.5. 8:00
Slávik Slovenska 2016 - okr. kolo
(GMM)
13.5. 8:00
Dopravná súťaž pre žiakov ZŠ
Na bicykli bezpečne
(okresné kolo - areál ZŠ Dax.)

GZ-016

V Gymnáziu Ivana Kraska bola výstava „Ja a Rusko“

V priestoroch Gymnázia Ivana
Kraska v Rim. Sobote sa 30. apríla 2016 ukončila výstava fotografií
pod názvom „Ja a Rusko“. Organizátorom výstavy bolo Veľvyslanectvo Ruskej federácie v Slovenskej Republike, Slovensko – Ruská
spoločnosť (Klub Arbat) Rim. So-

bota, Gemersko-malohontské osvetové stredisko v Rimavskej Sobote a Gymnázium Ivana Kraska
v Rim. Sobote.
Na výstavných paneloch bol výber
cca 56 najlepších fotografií, ktoré
vybrala odborná porota od cca
500 autorov, väčšinou slovenských
turistov, do súťaže, vyhlásenej
Veľvyslanectvom Ruskej federácie. Výstavu otvoril Ing. Pavel
Koncoš, iniciátor založenia Slovensko-Ruskej spoločnosti, ktorý sa
v príhovore netajil tým, že je fanúšikom Ruska. Priblížil aj svoje nezabudnuteľné dojmy z návštevy
ruskej republiky Altaj, v ktorej mal
veľmi dobrý pocit z celkovej atmo-

sféry života, s kultivovaným a dôstojným správaním sa mladých ľudí
a ich aktivitami. Vrelo odporučil aj
prítomným študentom návštevu tejto peknej a veľkej krajiny, pretože
z verejnoprávnych médií sa toho
o nej veľa nedozvedia. Poďakoval
všetkým, ktorí prispeli, aby sa
výstava zrealizovala v priestoroch
tunajšieho gymnázia. Privítal hostí,
kultúrneho atašé Veľvyslanectva
RF v SR Vladislava Kulikova i s
jeho asistentom Dmitrijom Vashchenkom. Pán Kulikov pozdravil
všetkých prítomných na vernisáži.
Priblížil pôvodný zámer výstavy
a pochválil sa, že výsledok prevýšil
ich očakávanie. Sú veľmi radi, že

sa angažovali mladí autori, ale aj
dôchodcovia, či veteráni. Víťazi už
boli odmení 5 dňovým zájazdom do
Moskvy. Pre veľký záujem, budú
v súťaži pokračovať a témou pre
tento rok je : „Naše spoločné víťazstvo“ (informácie budú na webe
veľvyslanectva), čo je výzva pre
ďalších záujemcov zúčastniť sa tejto fotografickej súťaže. Slávnostnú
chvíľu otvorenia výstavy umocnilo
aj vystúpenie žiačok, ktoré zaspievali niekoľko ruských piesní. Hostia obdarili domácich organizátorov
darčekmi v podobe učebníc a čítaniek z ruského jazyka, ktoré im
určite pomôžu pri jeho výučbe.
-fr-
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Víťazný hetrik sa domácej
ZŠ Dobšinského nevydaril

Po roku sa opäť stretla veľká rodina volejbalistov – neprofesionálov,
aby si zmerali svoje sily na 24.
ročníku Memoriálu Evy Zacharovej vo volejbale a vyjadrili tak
svoju spomienku a úctu tejto vynikajúcej učiteľke. Turnaj otvoril
riaditeľ ZŠ P. Dobšinského RNDr.
Peter Nôta. Za zamestnávateľa
sa prihovoril Ing. Ladislav Rigó,
viceprimátor mesta Rim. Sobota.
Účastníkov pozdravili žiaci usporiadateľskej školy s kultúrnym
programom. Na turnaji sa predstavilo osem učiteľských družstiev
(ZŠ Hostinského, ZŠ ŠM Daxnera,
ZŠ Dobšinského, Cirkevná ZŠ ZO,
Reedukačné centrum Čerenča-

ny, Špeciálna ZŠ, ZŠ Cinobaňa,
SOŠOS R. Sobota), ktoré boli vylosované do dvoch skupín a štyri
neučiteľské ( MsÚ R. Sobota, Best
Automax R. Sobota, ŠKP R. Sobota, Team B. Bystrica), ako jedna
skupina. Počas celého dňa duneli
smeče v troch telocvičniach (na
ZŠ P.Dobšinského, na SOŠOaS
na Športovej ul. a v športovej
hale na ZŠ M. Tompu, na Sídlisku
Západ). Turnaj priniesol mnoho
zaujímavých športových výkonov
a výsledkov. Veľmi dobre si viedlo
družstvo SOŠOaS ( jediní zástupcovia mestských stredných škôl),

ktoré prekazilo snahu domácej
ZŠ Dobšinského, získať putovný
pohár do trvalého vlastníctva
(podľa reglementu – po 3 víťazstvách po sebe). Večer po ukončení
turnaja, pri slávnostnom vyhodnotení, sa netešili len tí najlepší.
Možno povedať, že zvíťazili všetci, ktorí sa turnaja zúčastnili a svoje víťazstvá oslávili v spoločenskej časti turnaja.
Cenu riaditeľa školy za dlhoročnú
činnosť pri organizácii turnaja
MEZ odovzdal riaditeľ RNDr. Peter Nôta Mgr. Ivete Vincelovej.
-fr-

Vyhodnotenie MEZ 2016:

(ZŠ Dob.)
(ZŠ Dob.)
(SOŠOS)
(RÚČ)

(Automax)
(Automax)
(TBB)
(ŠKP)

Zápasník Pavol Rapčan Majstrom Slovenska
Vynikajúco si viedli zápasníci Lokomotívy Rim. Sobota na Majstrovstvách Slovenska kadetov (dorastencov) v Bratislave. Traja naši
pretekári získali za dva dni šesť
medailí (1–4–1) Prvý deň boli
na programe boje v gréckorímskom štýle. Prvé striebro získal
ešte len starší žiak Viktor Gunár
(do 42 kg) po finálovej prehre na
body. O druhé striebro sa postaral
Tomáš Ikri (do 46 kg), keď vo
finále podľahol svojmu súperovi
zo Starej Ľubovne. A tretie striebro vybojoval Pavol Rapčan (do
50 kg). V súťaži družstiev obsadila Lokomotíva Rim. Sobota pekné 5.miesto spomedzi
17 klubov. Druhý deň patril na
žinenkách Dunajplavby Bratislava voľnoštýliarom. Dvaja naši
zápasníci sa prebojovali do finále
vo svojich váhových kategóriách.

Najskôr Tomáš Ikri (do 46 kg) si
zopakoval finále z gréckorímskeho
štýlu, ale ani tentokrát sa mu nepodarilo vyhrať, skončil strieborný.
O druhé finále sa postaral Pavol
Rapčan (do 54 kg). Zápasil vo
veľkom štýle, a súpera porazil za
25 sekúnd na lopatky a stal sa tak
Majstrom Slovenska. Bronzovú
medailu si vybojoval Viktor Gunár
(do 42 kg). V súťaži družstiev
voľnoštýliarov Lokomotíva obsadila pekné 6.miesto spomedzi 19
klubov.
Tréner Jozef Radnóti:
„Do Bratislavy sme cestovali
s menším počtom pretekárov nakoľko trojdňová súťaž v Bratislave
je finančne náročná. Cestovali
len zápasníci, čo podľa nás mali
výkonnosť na medailové umiestnenie a čo aj všetci traja potvrdili.
Obrovskú radosť nám urobil Paľko

Rapčan, keď konečne pretrhol
strieborné zakliatie a získal titul
Majstra Slovenska. Podal výborný
výkon, čo potvrdil aj reprezentačný tréner kadetov. Dobrú robotu odviedol i Viktor Gunár. Je
ešte len starší žiak a na starších
súperov ešte nemal potrebnú silu.
Aj Tomáš Ikri potešil dvoma medailami. Podal dobrý výkon. Nebyť toho že sa snažíme šetriť financiami, vzali by sme do Bratislavy
ešte 2-3 pretekárov. Určite by sme
stáli na stupňoch pre víťazov aj
v súťaži družstiev po oba dni. Do
konca roka je ešte ďaleko a súťaží
je veľa, a tak sme nútení šetriť aj
na úkor výsledkov. Chcem poďakovať našim úspešným pretekárom
za výbornú reprezentáciu mesta
a oddielu zápasenia.“
Srdečne blahoželáme!

získal striebro. Ďalší mladší kadet Damien Frgolec zdolal svojich

súperov až po finále s veľkou prevahou. V ňom veľmi tesne prehral

s domácim reprezentantom a tak
Damien získal striebro. V kategórii
kadetiek Karolína Mravcová porazila všetky svoje súperky, vo finále
dokonca knokautom a získala zlatú
medailu. V kategórii kadetov nastúpil aj Miroslav Frgolec, ktorý
svojimi výkonmi prevýšil svojich
súperov a technickým knokautom
sa prebojoval do finále, kde získal
zlatú medailu.
Všetkým štyrom patrí veľká vďaka za reprezentáciu Slovenska,
klubu FALCON a mesta Rim. Sobota. 		
-mk-

-fr-

V Bosne a Hercogovine brali zlato a striebro

Tretí aprílový víkend sa v meste
Derventa (Bosna a Hercegovina)
konala medzinárodná súťaž taekwondo „Mala olimpijada 2016“,
za účasti 321 pretekárov z 35
klubov a 7 krajín. Bojovalo sa
v disciplínach Kyorugi – zápas.
Falcon Rim. Sobota mal zastúpenie
v 4 váhových a vekových kategóriách. V kategórii mladších kadetov Tomáš Kuvik, ktorý i navzdory zdatných súperov zo Srbska
a Bosny a Hercegoviny postúpil
do finále. Po vyrovnanom zápase
bol úspešnejší súper a tak Tomáš

