Na margo
uplynulých dní

Pavilón B Nemocnice

...dostane jeho odpredaj konečne „zelenú“?
Ani tretí pokus na zasadnutí poslancov
BBSK o odpredaj rozostavaných a dlhodobo
chátrajúcich pavilónov v areáli Nemocníc
v Rimavskej Sobote a v Žiari nad Hronom
nevyšiel. Záujem o ich odkúpenie prejavil
súčasný poskytovateľ zdravotnej starostlivosti spoločnosť Svet zdravia, a.s.
Spoločnosť Svet zdravia, a. s., patrí do skupiny Penta Investments. Je prevádzkovateľom
štrnástich nemocníc v Košickom, Prešovskom,
Banskobystrickom, Trnavskom a v Trenčianskom samosprávnom kraji. Nemocnicu v Rimavskej Sobote spoločnosť prevzala v apríli
roku 2014. Cieľom odkúpenia budov pavilónov
a ich obnovy by malo byť vytvorenie podmienok na poskytovanie novej úrovne zdravotnej
starostlivosti.

Za kúpu obidvoch pavilónov spoločnosť ponúkla BBSK ako majiteľovi budov pôvodne
sumu 1 146 000 eur. Podľa vyjadrenia primátora Rimavskej Soboty Jozefa Šimka však bola
táto suma pre kraj nevýhodná. „Do budovy
Pavilónu B Nemocnice v Rimavskej Sobote
sa v 80-tych a v 90-tych rokoch preinvestovala suma 580 miliónov vtedy ešte československých korún. Penta chcela dať za tento pavilón
pôvodne sumu 250 000 eur. Predseda BBSK
trval na vypracovaní znaleckého posudku za
odpredaj obidvoch pavilónov nemocníc. Posudok bol spracovaný pre pavilón v Rimavsej Sobote na sumu 1 260 000 eur. Ľ. Lopatka ma požiadal, aby som vybavil stretnutie
s predsedom BBSK M. Kotlebom.
(pokračovanie na 2. strane)

Zaujímavosť:

Objavili žiarové pohrebisko z doby bronzovej

Žiarové urnové pohrebisko našli v Rimavskej Sobote archeológovia počas záchranného výskumu, ktorý tu realizuje Archeologický ústav SAV. Prítomnosť takéhoto
pohrebiska sa na území mesta predpokladala už dávnejšie.
Podľa predbežných výsledkov patrí pohrebisko do
okruhu pilinskej kultúry,
rozšírenej počas strednej
a na začiatku mladšej doby
bronzovej (1500 - 1200
pred n. l.). „Žiarový hrob
znamená, že po kremácii
bol popol spolu s ostatnými zhorenými predmetmi uložený do urny,
v tomto prípade keramickej nádoby a ná-

sledne do jamky vyhĺbenej do zeme. Urna
je prekrytá miskou. Doposiaľ boli preskúmané len sídliskové objekty, nález pohrebiska nám preto poskytuje nové informácie
a dopĺňa poznatky o živote v dobe bronzovej
v tomto regióne.“ informovala nás vedecká pracovníčka Lucia Luštíková
z Archeologického ústavu
SAV.
Ako sme sa ďalej dozvedeli, nájdené predmety budú
odborne ošetrené. Kovové
predmety budú konzervované a keramické nádoby
zrekonštruujú. Všetky materiály budú spracované, označené a uložené
v depozitároch Archeologického ústavu SAV.

Z obsahu: Spomienka na rómsky holokaust, Nezamestnanosť v okrese, Ako ďalej s Nám. M.
Tompu?, Mladý talent, Jubileum MŠ, Vytiahnuté z Kroniky mesta,

Mesiac august plynie v znamení letných olympijských
hier.
Športovcov celého
sveta hostí brazílska metropola Rio de Janeiro a vďaka
päťhodinovému časovému
posunu nás núti nocovať pri
televíznych obrazovkách.
Ide predsa o sviatok svetového športu, ktorý či chceme alebo nie, odsúva všetko ostatné na druhú
koľaj.
Napriek tomu celkom bokom nezostáva ani
dianie v našom regióne. Boli sme milo prekvapení zo vzácnej zhody všetkých poslancov
rimavskosobotského mestského zastupiteľstva
pri hlasovaní o spôsobe financovania asfaltovania ulíc mesta. Málokedy sa totiž stáva,
aby sa poslanci predbiehali v diskusii tlmočiť
pozitívne reakcie občanov – svojich voličov,
so spokojnosťou s rekonštrukciou mestských
komunikácií, do ktorej sa radnica na čele
s primátorom pustila ešte v prvom volebnom
období Jozefa Šimka a nemieni v nej prestať
ani v tom druhom.
No už ani zďaleka sa nedá hovoriť o podobnej zhode poslancov BBSK, ktorí sa už týždne
naťahujú okolo predaja pavilónu B v rimavskosobotskej nemocnici pre spoločnosť Svet
zdravia, ovládanou finančnou skupinou Penta.
Niet pochýb o tom, že spoločným menovateľom nezhôd sú peniaze. Kým jedna skupina
poslancov na čele so županom chce získať
z predaja pre župu čo najviac, zatiaľ tá druhá
je iného názoru. Verme, že nakoniec zvíťazí
zdravý rozum a hlavne záujem občanov a pacientov.
Počas leta nechce padnúť do zabudnutia ani
istý poslanec, ktorý bol do Národnej rady zvolený za Most-Híd, ale ktorý sa v marci vzdal
členstva vo svojej materskej strane údajne pre
rozhodnutie Bugára a spol. vstúpiť do vlády so
Smerom a SNS. Zsolt Simon teraz oznámil, že
pripravuje petíciu za vyhlásenie predčasných
parlamentných volieb v roku 2017, hoci už
jeho tri pokusy v rokoch 2007 /za zachovanie
matričných úradov/, 2008 /za vybudovanie
R-7 na južnom Slovensku/ a 2014 /za vytvorenie 18 žúp/, boli neúspešné.
Keď vychádzame z toho, že na Slovensku sa
zatiaľ uskutočnilo osem pokusov o referendum a bolo úspešné len jedno , je viac ako
pravdepodobné, že opäť ide len o zbytočné
míňanie peňazí nás všetkých. Alebo snáď ide
určitej skupine politikov aj o chýbajúcu moc?

www.rimavskasobota.sk
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(dokončenie z 1. strany)

Stalo sa tak a na pôde Úradu
BBSK sme sa dňa 12. júla aj za
prítomnosti riaditeľa Úradu BBSK
Uhríka dohodli na novej vyššej
sume, 725 000 eur za odpredaj
každého pavilónu, celkovo je to
suma 1 450 000 eur. Sumu 725
000 eur ponúkla práve Penta, po
odsúhlasení jej výšky s najvyšším
predstaviteľom tejto spoločnosti“.
Napriek novej dohode na sume
1 450 000 eur za odpredaj pavilónov niektorí poslanci BBSK
(Peter Juhász, Ladislav Kukolík,
obidvaja zamestnanci spol. Svet
zdravia a.s.) naďalej trvali na
pôvodne dohodnutej sume, nižšej o 430 000 eur. Zorganizovali
aj petíciu za urýchlený odpredaj
a dokončenie rozostavaných pavilónov nemocníc, ktorú doručili
predsedovi BBSK. Ani na ďalšom
mimoriadnom zasadnutí poslancov BBSK, ktoré sa konalo 1. augusta v Lovinobani, tak nedošlo
v danej veci k dohode. JUDr. Šimko, primátor Rimavskej Soboty:
„Materiál na zasadnutie nebol
dobre pripravený. Nemôžeme odsúhlasiť nižšiu sumu, ako bola
dohodnutá s generálnym riaditeľom spol. Svet zdravia a.s. Ing.
Lopatkom. Nerozumiem postoju
niektorých poslancov. Zvlášť preto, že existuje „ Nájomná zmluva
č.838/2012, uzatvorená a podpísaná dňa 29.6.2012 vtedajším
predsedom BBSK pánom Ing. Vladimírom Maňkom a vtedajšími nájomníkmi Nemocnice v Rimavskej
Sobote, pánmi Ing. Rastislavom
Kubáňom, predsedom predstavenstva a Petrom Baranom, členom
predstavenstva, ktorej záväzky
spoločnosť Svet zdravia a.s. prevzala v plnej miere.
V odseku 2.3 písmena a/ tejto
zmluvy je jednoznačne uvedené,
citujem : „ v lehote najskôr do
31.12.2020 dokončiť z vlastných
alebo z iných zdrojov (napr. štrukturálne fondy EU / stavebné práce na Predmete nájmu, v súlade
s udeleným stavebným povolením
v znení jeho zmien a s ustanoveniami zákona č. 50/1076 Zb.
o územnom plánovaní a stavebnom
poriadku v platnom znení .“ koniec
citátu.
Znamená to, že predaj pavilónu
B môže prichádzať do úvahy len
v prípade, ak poslanecký zbor pavilón vyhlási za nadbytočný, čo sa
však v tomto prípade do dnešného
dňa nestalo. To je jeden moment.
V druhom prípade, urobím všetko preto, aby sa pavilón predal
v hodnote, ako došlo k dohode
medzi predsedom BBSK pánom
Kotlebom a generálnym riaditeľom Svetu zdravia a.s. pánom
Lopatkom, za sumu 725 000.- eur,
a to jednak v Rim. Sobote ako aj

v Žiari nad Hronom.
V druhom prípade budem trvať
na tom, aby suma 725 000.- eur
zostala v okrese Rimavská Sobota
a bola preinvestovaná jednak na
ďalší rozvoj našej nemocnice, samozrejme mimo pavilónu B, ako
i použitá v zmysle rozhodnutia
poslancov BBSK za okres Rimavská Sobota na rozvoj a zlepšenie
životnej úrovne nášho okresu.
Je to až nonsens, že sa vôbec nájdu
poslanci, ktorí presadzujú predaj
oboch pavilónov za nižšiu cenu,
ako došlo k dohode medzi vedením BBSK a generálnym riaditeľom Ing. Lopatkom, čo odobril aj
sám najvyšší predstaviteľ PENTY!
Osobne som presvedčený a verím,
že na najbližšom zasadnutí zastupiteľstva dôjde k zhode názorov
jednotlivých poslancov a dôjde
k odsúhlaseniu a k podpísaniu
predajno- kúpnej zmluvy a Svet
zdravia a.s. pavilón B za obdobie
štyroch rokov zrekonštruuje a bude
slúžiť pre občanov nášho mesta
celého regiónu“.
Hovorca siete nemocníc Svet zdravia a.s. Tomáš Kráľ nám k danej
veci poskytol nasledovné stanovisko: „Veríme, že existuje ešte možnosť, ako sa opätovne dohodnúť
na nevyhnutných podmienkach, na
základe ktorých bude Svet zdravia
schopný dostavať obidva nemocničné pavilóny B v Rimavskej Sobote a v Žiari nad Hronom.
Obidva nedostavané pavilóny
majú už takmer 25 rokov a doteraz
neposkytli verejnosti žiadny úžitok.
Tieto stavby boli od začiatku zle
naprojektované, zle postavené a,
žiaľ, do veľkej miery rozkradnuté.
Zostatková hodnota určená znalcom bola preto logicky znížená o
vyčíslené znehodnotenie. Napriek
dlhodobej patovej situácii môže
konečne aj Banskobystrický samosprávny kraj prispieť k citeľnému
zvýšeniu kvality zdravotnej starostlivosti pre takmer 150 tisíc svojich obyvateľov. Ak teraz podporí
túto súkromnú investíciu, nebude
musieť raz v budúcnosti riešiť na
vlastné náklady zbúranie neslávnych ruín s označením pavilóny B.
Sme presvedčení, že tento scenár si
neželá nikto zo zúčastnených.“
Ako nás ďalej hovorca informoval,
dostavba nového nemocničného
Pavilónu B by predstavovala investíciu v hodnote 7 miliónov eur.
Jeho dokončenie by malo byť najneskôr do 4 rokov od predaja nedostavaného pavilónu spoločnosti
Svet zdravia.
O ďalších aktuálnych informáciách v súvislosti s touto témou vás
budeme informovať v najbližšom
čísle novín.		
-av-

Dlhé rady na štipendiá...
V týchto dňoch možno vidieť pred jednou z bánk
v meste dlhé rady čakajúcich. Tak ako aj po
minulé roky, začali aj tento rok vyplácať štipendiá z fondu Nadácie Gábora Bethlena na
školský rok 2016/2017. Určené sú pre žiakov
a študentov, ktorí navštevujú školy s vyučovacím jazykom maďarským.
Ako sme sa dozvedeli, štipendiá banka vypláca
už piaty rok. Ľudia čakajú v dlhých radoch od
skorého rána a nie je núdza ani o slovné potýčky.
„Je veľká pravdepodobnosť vyplatenia týchto
štipendií v priebehu nasledujúcich dvoch týždňov. Doba vyplácania sa líši
od regiónu a počtu klientov v regióne. OTP Banka zabezpečuje vyplácanie
štipendií až do 31.decembra 2016 “, informoval nás Peter Ohrajter, Head of
Marketing, PR and DM OTP Banka Slovensko, a.s.

Spomienka na holokaust Rómov

Už po desiaty krát sme si v Rimavskej Sobote pripomenuli
rómsky holokaust, genocídu,
ktorá sa udiala počas 2. svetovej
vojny. V období, kedy ľudský
život nemal takmer žiadnu hodnotu a umierali tisícky nevinných ľudí, medzi nimi aj deti.
Aj z nášho mesta boli do koncentračných táborov odvlečené
stovky obyvateľov. Len preto,
že boli príslušníkmi inej, židovskej čí rómskej národnosti.
Podujatie sa konalo 2. augusta
pri príležitosti Medzinárodného
dňa spomienky na rómsky holokaust- Porraimos. Tento deň je
Pamätným dňom, vyhláseným na
pamiatku obetí nacistického vraždenia v Osvienčime, kde v noci
z 2. na 3. augusta 1944 zavraždili v plynových komorách 2 897
rómskych mužov, žien a detí.
Pietny akt položenia vencov
k Pamätníku obetiam holokaustu na Ul. Cukrovarskej zorganizovalo združenie Občianska
alternatívna iniciatíva SR na
čele s predsedom Vojtechom
Kőkénym. Ten prítomným pripomenul potrebu vzájomnej tolerancie a rešpektovania práv
každého človeka. Zdôraznil význam kresťanského princípu života a všeobecnej etickej normy:
Nerob druhým to, čo nechceš,
aby robili tebe. „Nenávisť plodí
ďalšiu nenávisť a ľudstvo môže

doviesť do podobnej priepasti,
v akej bolo pred vyše sedemdesiatimi rokmi. Slnko svieti rovnako
na každého a každý má právo tu
žiť, bez rozdielu farby pleti, národnosti, rasy, vierovyznania atď.
“, vyjadril sa p. Kőkény.
Svedectvom danej doby je dodnes
koncentračný tábor v poľskom
Osvienčime s krematóriami, plynovými komorami, rybníkom
s ľudským popolom, oplotením
z ostnatého drôtu, s popravčími stenami a s hromadnými šibenicami. Bol najväčším
koncentračným táborom pre
európskych Rómov, do ktorého postupne priviezli okolo 20
000 Rómov zo Slovenska, Čiech
a Moravy, Holandska, Belgicka,
severného Francúzska, Poľska
a štátov vtedajšieho Sovietskeho
zväzu. Väčšina z nich tu zomrela.
Uctiť si obete fašizmu v tento
deň prišli aj predstavitelia vedenia nášho mesta, primátor Jozef
Šimko, prednosta Mestského
úradu Štefan Szántó, prednosta
Okresného úradu Csaba Csízi,
starostovia niekoľkých obcí na
Gemeri, dekan farnosti Katolíckej
cirkvi v Rimavskej Sobote Rastislav Polák a obyvatelia mesta
a okolia. Na spomienkovom podujatí vystúpila novozaložená skupina mladých rómskych umelcov
pod názvom „Orchester Marciho
Dombiho“. 		
-av-
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Nezamestnanosť v okrese
mierne klesá

Aktuálna miera evidovanej nezamestnanosti k 30.6.2016 je
25,62 %. Situácia na trhu práce
sa zlepšila aj vďaka efektívnemu
využívaniu nástrojov aktívnej
politiky trhu práce, ktoré Úrad
práce, sociálnych vecí a rodiny
ponúka uchádzačom o zamestnanie aj zamestnávateľom.
Medzi príspevky aktívnych opatrení trhu práce patrí napr. príspevok na samostatnú zárobkovú činnosť a príspevok na rekvali káciu.
“V tomto roku sa poskytuje aj nový
príspevok - príspevok na podporu
mobility za prácou, t.j. na úhradu
časti výdavkov na bývanie, súvisiacich so zmenou pobytu občana“,
informovala nás riaditeľka ÚPSVR

Ako ďalej s Námestím
M. Tompu?

Lívia Koóšová a pokračovala: “Ak
zamestnávateľ zamestná uchádzača
z cieľovej skupiny, ako sú najmä
uchádzači do 29 rokov veku,znevýhodneníuchádzači,napr. dlhodobo
nezamestnaní, starší ako 50 rokov
alebo zdravotne postihnutí, dostane nančný príspevok na vytvorenie
pracovného miesta.”
Uchádzači o zamestnanie majú
najväčší záujem o rekvali kácie,
dobrovoľnícku službu a aktivačnú
činnosť. Jozef z Rimavskej Soboty
zamestnáva vo svojom občianskom
združení uchádzača o zamest- nanie
na dobrovoľnícku službu. Norbert,
25 rokov: „Práca ma baví, robím
na počítači. Keby nebola možnosť
takto sa zamestnať, sedel by som
doma „na podpore“.
“V okrese Rimavská Sobota dôležitú úlohu v procese vytvárania
pracovných miest a udržiavania
pracovných návykov zohráva aj
sa- mospráva. Obce a mestá v okrese vytvorili spolu 565 pracovných
miest pre uchádzačov o zamestnanie a ďalším 628 uchádzačom
umožnili udržiavať a získavať pracovné návyky prostredníctvom aktivačnej činnosti. Ďalší zamestnávatelia vytvorili s podporou ÚPSVR
v tomto roku 730 pracovných
miest“, dodala riaditeľka ÚPSVR
v Rimavskej Sobote.
-av-

Rozdávajú
potravinové balíčky
V
tomto
období
prebieha
aj
v okrese Rimavská Sobota distribúcia potravinových balíčkov. Rozdávajú ich v
rámci projektu potravinovej a materiálnej pomoci Ústredia práce, sociálnych vecí
a rodiny. Do obcí v našom okrese balíčky
distribuuje Územný spolok Slovenského
červeného kríža, ktorý je partnerskou organizáciou v tomto projekte.
„Balíčky sú určené pre poberateľov dávok v hmotnej núdzi, pre nízkopríjmových, starobných či invalidných dôchodcov alebo sociálne
odkázaných jednotlivcov. Na pomoc majú nárok aj osoby v zlej životnej situácii na základe posúdenia partnerskej organizácie,“ informovala nás Jana Lukáčová, hovorkyňa Ústredia práce, sociálnych vecí
a rodiny.
„Balíčky sa rozdajú v dvoch vlnách. Akcia v našom okrese prebieha
od 27. júla do 23. augusta tohto roku. Navštívime celkovo 104 obcí a
rozdáme vyše 6 000 balíčkov. Sú v nich zabalené cestoviny, ryža, fazuľa,
hrach, šošovica a olej. Prebieha to pokojne, ľudia sú za pomoc vďační.
Zároveň sa robí aj sociálne poradenstvo, záujemcovia dostanú letáky,
v ktorých nájdu informácie, aká ďalšia pomoc sa im v prípade potreby môže poskytnúť.“, povedala nám Mária Majerčíková, riaditeľka ÚS
SČK v Rimavskej Sobote.
Ďalšie potravinové balíčky sa budú rozdávať na jeseň v októbri a v novembri tohto roku. Okrem potravín v nich budú aj hygienické potreby
ako zubné kefky, pasta, mydlo či šampón na vlasy.

10. augusta sa v priestoroch Radnice mesta stretla komisia, zložená
z odborníkov a občanov, aby prerokovali ďalší postup pri rekonštrukcii Nám. M. Tompu. Na stretnutí boli prerokované viaceré návrhy
a podmienky úprav tejto lokality podľa vydaných rozhodnutí.
Ako informovala vedúca odboru rozvoja mesta Eva Muráriková, v tejto
veci bolo vydaných už 23 rozhodnutí, na štyri rozhodnutia sa ešte čaká.
V rámci diskusie padli viaceré názory a návrhy na umiestnenie sochy M.
Tompu. Niektorí navrhli, aby socha zostala tam, kde je teraz a na miesto
bývalej fontány navrhli osadiť novú fontánu. Ďalší navrhli sochu presunúť
na miesto bývalej fontány, teda tam, kde podľa historických prameňov pôvodne socha kedysi stála (ako je možné vidieť aj na dobovej fotke). (Socha
M. Tompu bola v Rimavskej Sobote postavená 4. júna 1902, jej autorom
je Barnabás Holló. V roku 1946 bola zbúraná. V roku 1965 ju umiestnili
v mestskom parku a na dnešné miesto bola umiestnená v roku 1994.,
pozn. redakcie).
Nakoniec sa hlasovaním rozhodlo, že sochu M. Tompu premiestnia na jej
pôvodné miesto, do stredu námestia. Rokovalo sa aj o tom, čo bude so
sochu S. Petőfiho. Či ju ponechajú na mieste, kde je teraz, alebo ju premiestnia inde. Prítomní sa zhodli na tom, že socha S. Petőfiho zatiaľ zostane na svojom doterajšom mieste. Ďalšia socha na tomto námestí osadená
nebude. Padol aj návrh zorganizovať verejné stretnutie a opýtať sa priamo
obyvateľov na ich názory na to, ako by toto námestie malo vyzerať.
Nasledovnými krokmi bude vykonanie reštaurátorského výskumu kamennej architektúry a kovových prvkov sochy, predloženie projektovej
dokumentácie revitalizácie Nám. M. Tompu na vyjadrenie Krajskému
pamiatkovému úradu a požiadanie o vydanie ich záväzného stanoviska.
Po premiestnení sochy M. Tompu na jej pôvodné miesto sa bude riešiť
aj úprava zelene na danom námestí. Lipy ho budú skrášľovať aj naďalej, no namiesto ihličnatých stromov tam budú zasadené nové stromy tzv.
Ambrovníky styraxové /Liguidambar styraciflua/. Charakteristické sú
pekným jesenným sfarbením listov od tmavo purpurovej farby cez fialovo- hnedú, žltooranžovú až po šarlátovú a vínovo červenú.
- av-

Platenie dane je pre nich veľkou záťažou
Odpoveď na interpeláciu poslanca MsZ Samuela Urbana

Viacerí ťažko zdravotne postihnutí ľudia v meste poukázali
na to, že platenie dane za užívanie verejného priestranstva
parkovaním vozidla je pre nich
výraznou záťažou. Ich jediným
príjmom je invalidný dôchodok,
z ktorého veľkú časť dajú na nákup potravín a liekov.
Obrátili sa preto na poslanca MsZ
Samuela Urbana, ktorý na tento
problém upozornil v rámci interpelácie na zasadnutí Mestského
zastupiteľstva.
Ekonomický odbor Mestského
úradu v Rimavskej Sobote nás informoval, že občan, ktorý používa
parkovací preukaz a má preukaz
osoby s ťažkým zdravotným postihnutím, platí v súčasnosti 50 %
z príslušnej dane. Konkrétne to
upravuje VZN č. 133/2015, čl. 18,
ods. 2 a 3. Ak občan nevie zaplatiť

ani takto stanovenú výšku a jej vymáhaním by bola vážne ohrozená
jeho výživa alebo výživa osôb odkázaných na jeho výživu, správca
dane môže povoliť úľavu na dani
alebo odpustiť daňový nedoplatok.
To upravuje VZN č. 102/2009Zásady hospodárenia a nakladania s majetkom Mesta Rimavská
Sobota č. 17 a zákon č. 563/2009
o správe daní § 70. Splnenie daných podmienok je občan povinný preukázať. Povolenie úľavy na
dani alebo odpustenie daňového
nedoplatku môže byť viazané na
podmienky, najmä na povinnosť
zaplatiť časť daňového nedoplatku
v určenej lehote.“
Znenie príslušných Všeobecne záväzných nariadení je možné nájsť
na internetovej stránke mesta:
www.rimavskasobota.sk

www.rimavskasobota.sk
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Kultúra

Aj druhá polovica júla a prvé dva augustové týždne boli v našom meste bohaté na rôzne kultúrne podujatia pre
dospelých aj pre tých najmenších. Ich zostrih vám ponúkame v našej fotogalérii...		
Autor fotografií: Attila Gecse

Najmenších zaujalo zábavné vystúpenie dvojice PACI PAC
Filmové nebo nad Rimavskou Sobotou...
na Kurinci (prídu aj 11.9. o 18.00 hod. na nádvorie Čierny orol)
Od 3.8. - 6.8. premietal filmový autobus Bažant kinematograf
na námestí pod holým nebom zaujímavé filmy...

11.8.

v

Gemersko-malohontskom múzeu otvorili
„Fenomén Gemer, retrospektíva“

Čarovať je zábava...
výstavu V Letnej detskej univerzite v Mestskej galérii sa 12. augusta učili
deti čarovať...

Jazdci na spomienkovej túre z Maďarska do Poľska sa pri príležitosti výročia narodenia Jána III. Sobieskeho, poľského kráľa,
zastavili aj v Rimavskej Sobote

Na Kokave - Línii poletovali múzy...

pohľad na Letavy 2016

Vystúpenie skupiny ALMA z Maďarska

Gemerské zvesti
Mladý talent
Pocity zachytené fotoobjektívom...

V príjemnom prostredí suterénu Radnice nášho mesta
sa uskutočnila koncom júna
vernisáž
výstavy
mladého
amatérskeho fotografa, čerstvého
absolventa
Súkromnej strednej odbornej školy
v Rimavskej Sobote, Ondreja Kresnyeho. Dnes už takmer
každý cíti potrebu zachytávať
okamihy, predovšetkým tie svoje vlastné, keď sa internet hemží množstvom selfie portrétov.
Je vzácne, ak sa oko fotografa
zameria na svet, ktorého je sám
súčasťou a ktorý si dokáže aj
umelecky vychutnať.
Ondrej sa narodil v Rim. Sobote, žije vo Veľkom Blhu a možno
práve tu získal korene jeho lásky
k prírode, ktorú začal fotografovať
ako prvú. Fotografovanie mu učarovalo v deviatom ročníku základnej školy. V poslednom období sa
vo väčšej miere venuje fotoportrétom. Jeho materská stredná škola
usporiadala v novembri minulého
roku výstavu fotografií na pôde
Knižnice Mateja Hrebendu, kde
vystavoval práce aj so svojimi dvo-

mi spolužiakmi. Takto ocenila jeho
koníček a povzbudila ho do nového objavovania svojich možností.
A Ondrejove plány do budúcnosti? Chcel by pracovať vo vlastnom fotoštúdiu –
a to je vlastne plán celoživotný.
Ondrej Kresnye je mimoriadne vnímavý mladík, možno práve preto ho najviac baví svojimi
fotografiami vzbudzovať rôzne
pocity. Pozorným okom mapuje
svoje okolie, približuje zaujímavé
momenty zo života fauny a flóry
svojho kraja. Jeho pozastavenie
pripomína drobnohľad. Detail zachytený fotoobjektívom rozohráva
v citlivej duši diváka celú škálu
pocitov. Prevláda harmónia, clivá nostalgia, tichá radosť z krásy
všedného okamihu, ktorý sa tak
stáva nevšedným, sviatočným.
Z divého poľného maku je zrazu
anjel, ktorému zmokli krídla, ale on
vzlietne. Drobná krása sveta okolo
nás povýšená na umenie – taký je
svet, do ktorého máte i Vy možnosť
nahliadnuť. Príďte sa presvedčiť!
Výstava potrvá do konca augusta
2016. 			
jdj

Vytiahnuté z KRONIKY MESTA...

Rimavská Sobota- dľa Kollára- ako sídlisko, bola založená v VI.- VII.storočí podľa
nášho letopočtu.
Názov mesta- dľa Kollárapochádza od slova „Rímsky
Sudok“ (rímsky súd). To isté
tvrdí aj maďarský historik
Pray, lebo tento názov nachádza sa častejšie v listinách
Kaločského arcibiskupstva. V
listinách z XII.- XIII. storočia

nachádza sa názov „Comitatus de Ryma, Zumbat, Zumbathely“, predtým zase „Villa
Stephani, Istvánfala, Stegfelsdorf“. Na jednej starej mape,
ktorá vykazuje staré hrady
a mestá, mesto Rimavská
Sobota je označené názvom:
„Villa Sancti Regis“. (Vlastivedný zborník Rimavskosobotského okresu, 1936, str. 69).
Z týchto údajov možno súdiť,
že Rimavská Sobota jestvovala aj dávnejšie pred XIII. stor.,
avšak listina arcibiskupa z
Kaloče, Štefana Vancsayho, z
roku 1268 je prvá, ktorá spomína už terajší názov mesta
Rimavskú Sobotu. Rimavská
Sobota v roku 1335 obdržala
práva mesta a všetky výsady,
aké malo aj mesto Budín.
		
-red-
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Materská škola na Ul. Daxnerovej
oslavuje 30- tku
Dá sa povedať, že každý z nás prešiel rukami dobrých tiet v predškolských zariadeniach, ktoré počas pracovného zanepráz- dnenia rodičov formovali v deťoch myslenie, správanie, vystupovanie i vzťah k
sebe samému, k okoliu, k prírode a k spoločnosti.
Je tomu už tridsať rokov, ako bola „Materská škôlka a detské jasle“ na
Daxnerovej ul. dané do skúšobnej prevádzky od 1.9. 1985. “Začiatky boli
veľmi ťažké“, spomína pani Ľubica Varjúová, prvá riaditeľka materskej
školy a pokračuje: „S týmto typom zariadenia nemal nikto skúsenosti a
prvé mesiace prevádzky boli pre nás hotové galeje. Mnoho stavebných
nedostatkov, ktoré sa ešte odstraňovali počas prvých mesiacov prevádzky, problémy s vodou, praním pre jasle, následne od októbra s kúrením
a mnohé ďalšie, zamestnávali všetkých pracovníkov zariadenia od skorého rána do pozdného večera. Pomáhali všetci, vrátane rodinných príslušníkov, rodičov i zmluvných podnikov. Prežili sme to.“
V roku 1993 sa v zariadení zrušili detské jasle a všetky priestory sa prispôsobili deťom MŠ. V roku 1999 sa zlúčili obe MŠ na Daxnerovej ul. (stará
MŠ + nová MŠ) pod jedno riaditeľstvo a v roku 2009 už mala MŠ právnu
subjektiv- itu. Od prvých rokov existencie MŠ až po dnešné dni sa udialo
mnoho zmien. Tak ako sa vyvíjali didaktické učebné pomôcky, myslenie
a vyspelosť detí, menili sa i pedagogické prístupy učiteliek. Túžba ísť
dopredu nútila pedagogických zamestnancov doplňovať si svoje vzdelanie. Tridsať rokov je už pekný vek a počas neho sa v zariadení vystriedali
mnohí pedagogickí i prevádzkoví zamestnanci, ktorým patrí veľké poďakovanie a úcta. Prah MŠ prekročilo za toto obdobie viac ako 2 000 detí.
Mnohé z nich sú dnes už úspešní mladí ľudia a zároveň aj rodičia detí.
V súčasnosti má MŠ prívlastok „materská škola rodinného typu“, ktorá
má 2 slovenské triedy a 2 maďarské. O 84 detí (3-6 roč.) sa stará 9 učiteliek a 9 nepedagogických zamestnancov.
V pedagogickom pôsobení uplatňujú školský vzdelávací program
„DROBČEK“, ktorý má tri priority: Výchova k zdravému životnému štýlu, Regionálna výchova a Netradičná spolupráca s rodinou. MŠ sa zapája
aj do medzinárodných projektov a spolupracuje v rámci Etwinningu s MŠ
v Rumunsku a v Maďarsku. Mottom školy je: „Škola a rodina spoločne
pre dieťa“.
Pri tejto príležitosti uskutočnila jubilujúca MŠ v divadelnej sále MsKS
slávnostnú akadémiu, pozostávajúcu z kultúrneho vystúpenia detí.
Riaditeľka Zuzana Horváthová na nej priblížila i históriu zariadenia
a zároveň boli ocenení bývalí zamestnanci škôlky.
–fr-

Letná detská univerzita má už 10 rokov

Prázdniny nie sú pre deti len
časom oddychu, ale pre tie zvedavšie aj možnosťou vzdelávania. Kde však, keď sú školy
v lete zavreté? No predsa v Letnej detskej univerzite, ktorá svoje brány otvára práve v tento čas.
A tento rok už po desiaty krát.
V Mestskej galérii sa v rôznych
študijných odboroch deti naučili
už všeličo. Napríklad aké tajomstvá skrývajú ovocné a kvetinové
obrazy Giuseppeho Arcimbolda,
ako funguje elektrická plastelína,
či ako sa odlieva betónový objekt.

Zažili ochutnávku elixíru večného
života a naučili sa, áno, čítate dobre, čarovať. A neodišli ani bez sladkostí na (ne)zjedenie a bez obrazu
na zjedenie. Všetky tieto zaujímavé veci naučili deti lektorky dielní
Eva Talianová a Naďa Miháľová.
„Štúdium je vhodné pre deti vo
veku 7- 14 rokov. Tvorivé dielne sú
jednou z najlepších foriem vzdelávania. Deti získajú poznatky najmä
z chémie, z výtvarného umenia, aj
z histórie umenia,” povedala nám
Gabriela Garlatyová, vedúca Mestskej galérie v Rimavskej Sobote.
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Pokyny pre zber biologicky
rozložiteľného odpadu
v rodinných domoch

Nadobudnutím účinnosti zákona č.79/2015 Z.z. o odpadoch je každý pôvodca v súlade s hierarchiou odpadového hospodárstva povinný triediť biologicky rozložiteľný odpad, rastlinný odpad zo záhrad a pozemkov oddelene
od iných zložiek komunálnych odpadov a zabezpečiť jeho skompostovanie
alebo podobné zhodnotenie vo vlastných alebo užívaných priestoroch. Pre
pôvodcov, ktorí z priestorových alebo iných dôvodov takúto možnosť nemajú, mesto Rimavská Sobota na svojom území od 1.9.2016 zavádza systémový zber biologicky rozložiteľných odpadov. Za týmto účelom žiadame
všetkých dotknutých vlastníkov a užívateľov nehnuteľností v rodinných
domoch, ktorí majú trvalý pobyt na území mesta Rimavská Sobota, aby si
prevzali špeciálne plastové 120 l zberné nádoby hnedej farby určené na biologicky rozložiteľný odpad. Poskytnutie zberných nádob je bezplatné.
Vydávanie zberných nádob aj s návodom a podrobnými pokynmi k samotnému vykonávaniu triedeného zberu biologicky rozložiteľného odpadu sa
uskutoční v priestoroch Technických služieb mesta Rimavská Sobota na
Športovej ulici.
K prevzatiu zbernej nádoby je potrebné preukázanie totožnosti. Vydávanie
zberných nádob
sa uskutoční podľa nasledovného harmonogramu :
18. 8. 2016 t.j. štvrtok v čase od 15,00 do 17,00 hod. pre ulice :
Letná, Liesková, Lipová, Malá, Malinová, Mládeže, Mlynská,
Na Chrenovisku, Narcisová
19. 8. 2016 t.j. piatok v čase od 15,00 do 17,00 hod. pre ulice :
Nová, Novosadská, Odborárska, Okružná
20. 8. 2016 t.j. sobota v čase od 08,00 do 11,00 hod. pre ulice :
Orgovánová, Pivovarská, Podjavorinskej, Pokoradzská, Povstania,
Púpavová, Ružová, Sedliacka, Slnečná, Svätopluková
22. 8. 2016 t.j. pondelok v čase od 15,00 do 17,00 hod. pre ulice :
Školská, Škultétyho, Šrobárová, Tehlová,Tolstého, Tomášiková,
Tomašovská, Tompová, Trhové námestie,
23. 8. 2016 t.j. utorok v čase od 15,00 do 17,00 hod. pre ulice :
Tržná, Tulipánová, Veterná
24. 8. 2016 t.j. streda v čase od 15,00 do 17,00 hod. pre ulice :
Záhradnícka, Železničiarska, Železničná

www.rimavskasobota.sk
Zverejnenie zámeru Mesta Rimavská Sobota na prenájom nehnuteľného majetku mesta formou obchodnej verejnej súťaže
podľa ust. § 281 až § 288 Obchodného zákonníka a v súlade
s § 9a ods. 9 zákona SNR č. 138/1991 Zb. o majetku obcí
v znení neskorších predpisov
Mesto Rimavská Sobota na základe
ňuje:

súhlasu primátora mesta zverej-

- zámer na prenájom nehnuteľného majetku Mesta Rimavská Sobota
v správe Technických služieb mesta Rimavská Sobota v zmysle § 9a
ods. 9 zákona SNR č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov v súlade s VZN Mesta Rimavská Sobota č. 72/2004
o podmienkach nájmu a podnájmu nebytových priestorov a pozemkov
vo vlastníctve Mesta Rimavská Sobota a výške nájmu, ako vyplýva zo
zmien a doplnení schválených mestským zastupiteľstvom na prenájom
nehnuteľností - objektov v bývalom areáli Kasární kpt. Nálepku v Rimavskej Sobote a to:
Prevádzková budova s.č. 4008 na parcele č. KN C 804/15 zastavané
plochy a nádvoria o celkovej výmere 97 m², na LV 2674, kat. úz. Tomašová
- výška nájmu sa stanovuje v zmysle VZN Mesta Rimavská Sobota č.72/2004 o podmienkach nájmu a podnájmu nebytových priestorov
a pozemkov vo vlastníctve Mesta Rimavská Sobota. Minimálna výška
nájmu je určená v závislosti od druhu činnosti.
- účel nájmu : za účelom podnikania v súlade s Územným plánom Mesta Rimavská Sobota
- doba nájmu: neurčitá
Doba zverejnenia zámeru: od 17.08.2016 do 31.08.2016
Zverejnenie obchodnej verejnej súťaže v termíne: od 31.08.2016 do
19.09.2016
Spôsob zverejnenia: web stránka mesta: www.rimavskasobota.sk,
úradná tabuľa Mesta Rimavská Sobota a v dvojtýždenníku: Gemerské zvesti a Gömöri Hírlap.

Ján Bozó, referent odboru rozvoja mesta MsÚ

MESTO RIMAVSKÁ SOBOTA
POKYNY PRE ZBER BIOLOGICKY ROZLOŽITEĽNÉHO ODPADU
V RODINNÝCH DOMOCH V MESTE RIMAVSKÁ SOBOTA
120 l hnedá nádoba na biologicky rozložiteľný odpad
PREČO TRIEDIŤ BIOLOGICKY ROZLOŽITEĽNÝ
ODPAD ?
1. Znižujeme množstvo odpadu uloženého na skládke.
Biologicky rozložiteľné odpady sú váhovo najväčšou zložkou komunálneho odpadu. Pri skládkovaní má biologicky rozložiteľný odpad nedostatok kyslíka na rozklad, čím
vznikajú skládkové plyny, ktoré zapáchajú a poškodzujú
zdravie ľudí a ozónovú vrstvu Zeme.
2. Vyrábame kompost – organické hnojivo
Pri kompostovaní premeníme kontrolovanými a riadenými postupmi biologicky rozložiteľný odpad na hodnotné
organické hnojivo – kompost, ktoré vrátime späť do pôdy.
AKO TRIEDIŤ BIOLOGICKY ROZLOŽITEĽNÝ
ODPAD ?
Vzniknutý biologicky rozložiteľný odpad v domácnostiach
sa umiestňuje do 120 l plastovej nádoby hnedej farby. Pravidelné vyprázdnenie zberných nádob zabezpečí Brantner
Gemer s.r.o. Nádoby sú označené nálepkou „Biologicky
rozložiteľný odpad“.
ČO NEPATRÍ DO NÁDOBY NA BIOLOGICKY
ROZLOŽITEĽNÝ ODPAD ?
•
mäso, ryby, mliečne výrobky, vajcia a ich výrobky
a zvyšky
•
tekuté zložky biologicky rozložiteľného odpadu
(polievky a omáčky)
•
plienky a hygienické vložky
•
popol z uhlia
•
cigaretové ohorky
•
prach zo smetí a vysávania
•
sklo, kovy, plasty, textil, papier (lesklý plagátový,
pergamenový, voskovaný, ...) viacvrstvové kombinované materiály (tetrapack), guma
•
nebezpečné odpady – lieky, farby, batérie, oleje,
chemické prostriedky
•
piliny a popol z chemicky ošetrovaného dreva
a drevotriesky

ČO PATRÍ DO NÁDOBY NA BIOLOGICKY
ROZLOŽITEĽNÝ ODPAD ?
•
odpady z čistenia ovocia a zeleniny a ich všetky
zvyšky
•
potraviny po záručnej dobe rastlinného pôvodu
•
opadané a zhnité ovocie
•
pevné zvyšky potravín rastlinného pôvodu
•
škrupiny z orechov
•
usadenina z kávy a čaju (s filtrom a vreckom)
•
izbové kvety (aj so zeminou), rezané kvety
(bez spojovacích drôtov)
•
vlasy , papierové vreckovky, servítky
•
záhradné biologicky rozložiteľné odpady - lístie,
tráva
•
vypletá burina, seno, slama, jemné vetvičky (väčšie
treba rozsekať)
•
popol z dreva (neošetrovaného)
•
stromová kôra, hobliny, piliny
•
štiepka (z dreva, ktoré nebolo chemicky ošetrené)
VÝNIMKA ZO SEPAROVANIA BIOLOGICKY
ROZLOŽITEĽNÉHO ODPADU
Občania v rodinných domoch, ktorí svojpomocne kompostujú biologicky rozložiteľné odpady nemusia tieto odpady
separovať.
KEDY SA BUDÚ NÁDOBY VYVÁŽAŤ ?
Každoročne 1 x za 14 dní od marca do konca októbra
TERMÍNY ZBERU PRE ROK 2016:
2. 9. 2016,
16. 9. 2016,
30. 9. 2016,
14. 10. 2016,
28. 10. 2016

Žiadame všetkých občanov mesta Rimavská Sobota, aby pri zbere biologicky rozložiteľných odpadov dodržiavali pokyny uvedené v tomto letáku, aby tým prispeli k ochrane životného prostredia.
Kontakt pre bližšie informácie: TSM 5631071 MsÚ 5604648

MESTO RIMAVSKÁ SOBOTA
Vyhlasuje obchodnú verejnú súťaž podľa §281 a nasl. Obchodného zákonníka a vyzýva k podaniu návrhov na uzatvorenie nájomnej zmluvy
Prevádzková budova – sklad s.č. 4008 na parcele č. KN C 804/15 zastavané plochy a nádvoria o celkovej výmere 97 m2, na LV 2674, k. ú.
Tomašová, v zastavanom území obce v Rimavskej Sobote.
• výška nájmu sa stanovuje v zmysle VZN mesta Rimavská Sobota
č.72/2004 o podmienkach nájmu a podnájmu nebytových priestorov
a pozemkov vo vlastníctve Mesta Rimavská Sobota. Minimálna výška
nájmu je určená v závislosti od druhu činnosti.
• účel nájmu: za účelom podnikania v súlade s územným plánom
mesta Rimavská Sobota
• doba nájmu: neurčitá
Podmienky verejnej obchodnej súťaže budú zverejnené na webovej
stránke mesta a na úradnej tabuli mesta Rimavská Sobota.
Obchodná verejná súťaž začína dňom 31.08.2016 a končí dňom 19.09.2016. Informácie na internetovej stránke mesta
www.rimavskasobota.sk, na úradnej tabuli mesta, resp. na telefónnych
číslach 047/5604626, 0903 284 353, 0918 405 594 (prihlášky do súťaže
na webovej stránke mesta, resp. na MsÚ – odd. majetkové , resp. Technické služby mesta Rimavská Sobota).
Prihlášky zasielať v zalepenej obálke s názvom „Neotvárať – nájom kasárne“.
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Gemerské zvesti
PRACOVNÁ PONUKA
Mesto Rimavská Sobota
Svätoplukova 9, 979 01 Rimavská Sobota

ponúka

voľné pracovné miesto na obsadenie pracovnej pozície:

Vedúci, vedúca opatrovateľskej služby
Mestského úradu v Rimavskej Sobote
Pracovný pomer bude uzatvorený na dobu určitú – zastupovanie počas
dočasnej pracovnej neschopnosti.
Stručná charakteristika pracovnej náplne na uvedenú pracovnú pozíciu:
Organizačné zabezpečovanie a metodické usmerňovanie poskytovania opatrovateľskej služby vrátane koordinovania a odborného riadenia zamestnancov
poskytujúcich opatrovateľskú službu.
Požadované kvalifikačné predpoklady:
- ukončené vysokoškolské vzdelanie 2. stupňa, odbor sociálna práca, príp.
- odbor sociálne služby
Ďalšie požiadavky:
- minimálne 3 roky praxe v oblasti sociálnej práce alebo sociálnych služieb
- znalosť platnej legislatívy a problematiky v samospráve v oblasti sociálnej
- práce a sociálnych služieb
- orientácia vo všeobecne záväzných nariadeniach mesta
- organizačné, manažérske schopnosti, profesionálny prístup
- užívateľská znalosť práce s PC a internetom
-—bezúhonnosť (doklad o bezúhonnosti je výpis z registra trestov nie starší
- ako 3 mesiace)
Osobnostné predpoklady:
- zodpovedný prístup, komunikatívnosť, vedieť samostatne pracovať, pozi- tívny prístup k riešeniu problémov, zvládanie záťažových situácií
K prihláške je potrebné doložiť zoznam požadovaných dokladov:
- písomná žiadosť o zaradenie do výberu na osobný pohovor
- štruktúrovaný životopis s uvedením telefónneho kontaktu a s prehľadom
- vykonávanej praxe
-—úradne overená fotokópia dokladu o najvyššom dosiahnutom stupni
-—vzdelania
- výpis z registra trestov nie starší ako tri mesiace v čase podania žiadosti
- písomný súhlas uchádzača k použitiu osobných údajov pre účely pracovnej
- ponuky podľa zákona č. 122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov v znení
- neskorších predpisov
Dátum a miesto podania žiadosti o zaradenie do výberu:
Písomnú žiadosť a požadované doklady je potrebné doručiť osobne alebo
poštou v zalepenej obálke s označením „Pracovná ponuka – Vedúci, vedúca OPS – NEOTVÁRAŤ“ v termíne najneskôr do 19.08.2016 do 24.00
h. na adresu: Mestský úrad, PhDr. Angela Kecskemétyová, vedúca odd.
sociálnych vecí MsÚ, Svätoplukova 9, Rimavská Sobota, 979 01.
Uchádzači, ktorí spĺňajú požadované predpoklady a požiadavky a do určeného termínu k prihláške predložia všetky požadované doklady, budú o mieste
a čase konania výberu včas vyrozumení.
Dátum možného nástupu: 01.09.2016 alebo dohodou.
JUDr. Jozef Šimko
primátor mesta

18. - 22.
Star Trek: Do neznáma
august 2016 122 min., MP od 12r., tit., 4€
18:30
Sci-fi/Akčný
USA
v so. a ne. o 20:00, v pon. o 18:30 maď. verzia

18.,19. a 22. War Dogs
august 2016 114 min., MN, titulky, 4€
21:00
Komédia USA
20. - 21.
Strašidlá
august 2016 113 min.,MP, vstup: 4€
18:00
Rodinný/Kom./Roz.
Česko
25. - 26.
Najkrajší deň
august 2016 110 min., MP od 12r., tit. 4€
19:00
Komédia/Dráma
Nemecko

25. - 27.
Smrtiaci príliv
august 2016 87 min., MP od 12r., tit., 4€
21:00
Dráma/Thriller
USA
27. - 29.
Pete a jeho drak
aug. o 18:00 83 min.,MP., dabing, vstup: 4€
v s.o 17:00 Rodinný/Fantasy
USA

27. - 29.
Ben Hur
aug. o 20:00 87 min., MN, titulky, vstup: 4€
v so.o 19:00 Dráma/Dobrodružný/His. USA
1. september Skrotenie zlej ženy
o 19:00
Záznam Baletu, vstupné 8€
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RIADKOVÁ INZERCIA:
• Predám

2-izbový byt s balkónom na 1. poschodí v pôvodnom
stave na ul. Tržná 1. cena: dohodou, telefón: 0910 600 966 GZ-32/16
• Predám rodinný dom v Rimavskej Sobote - Šibeničný vrch.
Cena dohodou. 0918 468 075			
GZ-37/16
• Kešovka - pohodlné pôžičky pre zamestnaných, dôchodcov,
invalidných dôchodcov, živnostníkov. M.: 0903 279 125 GZ-09š/16
• Ponúkam pôžičky s výhodným úrokom. Volajte: 0905 329 17
						
GZ-010š/16

Spomienka...
Dňa 26. augusta si pripomíname 30. výročie smrti nášho milovaného syna a brata

Tibora Polgáriho

z Figy, ktorý nás navždy opustil vo veku 16. rokov.
Oči si zavrel, chcel si spať,
netušil si však, čo to má znamenať.
Srdce unavené prestalo biť,
nebolo veku, aby si mohol s nami žiť.
Ak ste ho poznali a mali radi, venujte mu s nami tichú spomienku.
GZ-36/16

Smútiaca matka, brat s rodinou
a ostatná rodina

www.rimavskasobota.sk
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Putovný pohár má
svojho stáleho držiteľa
Piesočnaté kurty pre plážový volejbal na Kurinci boli počas víkendových dní (6.-7. augusta) v plnej
permanencii. Agilný Volejbalový
klub Slovan Rim. Sobota tu zorganizoval 8. ročník medzinárodného
turnaja žien a junioriek v plážovom
volejbale o
Pohár predsedu predstavenstva
RoĽníckej
spoločnosti
Bottovo, a.s.
Ing. Miroslava Juríčka,
ktorý
bol zároveň
súčasťou
seriálu turnajov majstrovstiev SR
žien „A“ kategórie pre rok 2016.
Hráčky svojou hrou, nasadením a
obetavosťou pripravili pre divákov
vzrušujúce momenty, často odmenené potleskom. Tretina zápasov sa
rozhodovala v treťom (tzv. tajbrejkovom sete). Najlepšie si počínala
skúsená dvojica Ľubica Šipošová

(Pezinok) – Romana Jurenková
(Bratislava), ktoré i napriek jednej
prehre v závere turnaja so striebornou dvojicou Silvia Poszmiková- Zuzana Snopková, zvíťazili v
turnaji. Okrem finančnej odmeny
získali aj Putovný pohár predsedu
Roľníckej
spoločnosti Bottovo, a.s., a
vzhľadom
na to, že
to bolo už
po tretíkrát
za sebou,
získali pohár natrvalo. Tretia
skončila dvojica Andrea Sandanusová- Barbora Tokošová. Svojimi
výkonmi sa medzi elitou nestratila
ani rimavskosobotská dvojica Alena Kudlíková- Andrea Žírošová.
Sezóna sa uzavrie záverečným
turnajom Majstrovstiev Slovenska
v Senci v závere augusta.
-fr-

Futbalové víkendy
MŠK Rimavská Sobota s FC Lokomotíva Košice
Dňa 13.08.2016 sa odohral zápas 2.ligy mužov MŠK Rimavská Sobota s
FC Lokomotíva Košice s nasledovným výsledkom: MŠK Rimavská Sobota – FC Lokomotíva Košice 0 : 2 (0 : 0)
Góly: 86.min. Peter Zajac, 92.min. Marcel Jass
Žlté karty: Vasilko, Hattori, Trabalík, Spasojevič – Zajac
Červená karta: Trabalík
Z našej strany to bol bojovný zápas s nešťastným koncom, keď sme prvý
gól inkasovali štyri minúty pred koncom zápasu. Súper bol herne lepší,
vytvoril si viac nebezpečných situácií . My sme sa zamerali na rýchle prechody po krajoch, kde sa najmä v 1.,polčase dokázal presadzovať Püspöky.
Len škoda, že sme nedokázali využiť ani jednu šancu, ktorú sme si vypracovali. V závere stretnutia sa prejavila naša neskúsenosť a zlým riešením
situácie sme ponúkli súperovi možnosť skórovať. Potom sme už museli
otvoriť celkom obranu, čo súper využil na dosiahnutie druhého gólu.
MŠK Rimavská Sobota s FC VSS Košice
Dňa 7. 8.2016 zápasilo mužstvo MŠK Rimavská Sobota s FC VSS Košice.
Zápas sme prehrali 3:1 tým, že sme mali v zápase zlý vstup. Hneď v prvej
minúte sme inkasovali gól, čo ovplyvnilo sebavedomie hráčov a výkon nebol dobrý. Hráči hrali ustráchane a okolo 60- tej minúty inkasovali 2. gól
akurát vo fáze, keď začali preberať iniciatívu. Už nemali sily zápas zvrátiť
a prehrali ho s konečným výsledkom 3:1 A. Domik, Športový riaditeľ MŠK Rim. Sobota

10.kolo Slovenského pohára v 3D lukostreľbe

Športové hry Zoltána Pálkovácsa

Pri príležitosti začiatku 31. Olympijských hier v Riu de Janeiro si
rimavskosobotskí športovci pripomenuli pamiatku jedného z dvoch
olympionikov, ktorých naše mesto
vychovalo. Na počesť džudistu
Zoltána Pálkovácsa, účastníka hier
v Aténach 2004 a v Pekingu 2008,
zorganizovali 6.augusta športové
hry, v deň jeho nedožitých 35.narodenín.
Zolo bol v rokoch 1999 - 2009
suverénom na Slovensku vo svojej váhovej kategórii do 100 kg.
Dosahoval športovú výkonnosť,
ktorá mu umožňovala pravidelné
popredné umiestnenia na turnajoch po celom svete. Získal medaile na juniorských Majstrovstvách
Európy, ako príslušník Armády
Slovenskej republiky zvíťazil na
armádnych Majstrovstvách sveta v roku 2006. Dvakrát sa dostal
na Olympijské hry, čo nie je malý
úspech. Pre predstavu, v roku 2016
sa na Olympiádu neprebojoval v
úpolových športoch ani jeden náš
reprezentant...

Športové hry zorganizovala partia
športových nadšencov, prevádzkujúca Telocvičňu pod Šibeničným
vrchom. Na hrách sa zúčastnilo napokon šesť štvorčlenných družstiev
a množstvo divákov - Zolových
kamarátov či členov jeho rodiny,
ktorí sledovali boje v štafetovom
šprinte, preťahovaní sa lanom, basketbale, stolnom tenise, nohejbale,
streľbe zo vzduchovky, hode medicinbalom, množstve brušákov na
čas, florbale a sume/pasovačke.
V rámci otvorenia turnaja bola Zolovi v telocvični odhalená podobizeň.
Po skončení turnaja a odovzdaní cien, ktoré súťažiacim venoval
Julo Kováč, autor celej myšlienky
športových hier, sa všetci presunuli
k Zolovmu hrobu na rimavskosobotskom cintoríne. Víťazné družstvo symbolicky svoje zlaté medaile položilo na Zolov náhrobník,
spomínajúc na športovca, ktorého
vystihovala charakteristika „Telo z
ocele, srdce zo zlata“.
Michal Radnóti

6. augusta sa konalo 10. kolo Slovenského pohára v 3D lukostreľbe pri
obci Leles. Domáci pretekári postavili veľmi peknú príjemnú trať pri rieke
Latorica. Strieľalo sa na 24 3D cieľov po dva šípy. Po tri a pól hodinovom slnečnom súťažení pretekári odovzdali bodovacie listiny, nasledoval
obed v reštaurácii a napokon očakávané vyhodnotenie aj pre súťažiacich z
L.K. Bašta: Márti DÁVID PBHB vetaránky 1. miesto, Attila Bukovszky v
kategórii TRRB veteráni obsadil 3. miesto, Gergely DANCS sa tentokrát
neumiestnil na stupni víťazov.
Ďakujeme sponzorom: VERCAJCH centrum s.r.o. Zvolen, GOBAKO
Košice, MsÚ Rimavská Sobota, MIVE Hnúšťa a Béla Majerčík podnikateľ
a AGROSOLUM.
Tibor Lévay, L. K. Bašta Rimavská Sobota

Falcon Taekwondo klub zakúpil nové pomôcky
Falcon Taekwondo klub koncom školského roka zakúpil pre svojich cvičencov nové ochranné a tréningové pomôcky, na základe ktorých môže rozbehnúť ďalšiu etapu svojho rozvoja. Na jeseň plánujeme urobiť intenzívny
nábor nových členov, pre ktorých sme potrebovali najprv zabezpečiť už
spomínané ochranné pomôcky, aby mohli od začiatku naplno trénovať. O
pomoc sme požiadali Banskobystrický samosprávny kraj, ktorý po prehodnotení žiadosti nášmu klubu vyhovel. Poskytol nám finančnú dotáciu na
zakúpenie potrebných tréningových pomôcok. Náš klub sa musel na projekte finančne spolupodieľať 5 %. Zmluva č. 294/2016 ODPP je verejne
prístupná a dá sa pozrieť na webovej stránke BBSK v centrálnom registri
zmlúv, objednávok a faktúr, ak by mal niekto záujem.
Falcon Taekwondo klub veľmi pekne ďakuje BBSK za finančnú pomoc a
tešíme sa na prípadnú ďalšiu spoluprácu pri niektorom ďalšom projekte,
ktorý príde v budúcnosti.
Ing. Jaroslav Dóbi, predseda Falcon TKD klubu

