Na margo
uplynulých dní

Škola s vynovenou telocvičňou
Po dvoch mesiacoch prázdnin opäť zasadli
žiaci do školských lavíc. Čaká na nich množstvo nových informácií, zážitkov aj zábavy.
Novinkou v 110- ročnej budove Základnej
školy Mihálya Tompu je vynovená telocvičňa, ktorá už niekoľko rokov chátrala. „Podali
sme projekt na Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR. Rekonštrukcia si vyžiadala
investíciu v hodnote 40 000 eur, z toho 30 000
eur poskytlo Ministerstvo školstva a 10 000
eur samospráva Rimavskej Soboty,“ informoval nás riaditeľ školy PaedDr. Štefan Orosz.
Rekonštrukčné práce si vyžiadala aj kuchy-

ňa, ktorá bola tiež v havarijnom stave. Pásku
vo vynovenej telocvični slávnostne prestrihol
Ing. Ladislav Rigó, poverený vedením odboru
školstva, sociálnych vecí a kultúry Mestského
úradu. V príhovore sa poďakoval poslancom
Mestského zastupiteľstva v Rimavskej Sobote
za ústretovosť pri schvaľovaní financií z rozpočtu mesta na obnovu telocvične.
Ako sme sa ďalej dozvedeli, nevyhovujúce
podmienky má škola stále na školskom dvore,
kde okrem betónového priestoru nemá trávnatú
plochu. „Predpokladáme, že ešte v tomto školskom roku sa nám podarí vybudovať aj multifunkčné ihrisko,“ dodal riaditeľ školy.

Hniezdo záchrany

…bábätku dalo „druhú šancu“
Pred šiestimi rokmi bolo v Rimavskej Sobote zriadené Hniezdo záchrany. Anonymný inkubátor, do ktorého môže žena v zúfalej situácii odložiť svoje dieťa a predísť tak
možnému krutému zločinu.
Počas celej doby v ňom bolo uložené jedno dieťa. „Išlo o chlapčeka, našli sme ho
v marci tohto roku. Deti sa po uložení do
inkubátora stávajú anonymné, aj keď by
bol priložený rodný list, alebo by nám
bola známa totožnosť dieťatka,“ povedala nám MUDr. Anita Mančušková, námestník riaditeľa pre liečebno-preventívnu
starostlivosť Nemocnice v Rimavskej Sobote a pokračovala: „Detičky sa nájdením

v inkubátore Hniezda záchrany „akoby druhý
raz narodili“. V spolupráci s Úradom práce,
sociálnych vecí a rodiny je dieťa umiestnené
do detského domova, odkiaľ je potom možné
si dieťatko prevziať do adopcie.“
Hniezda záchrany fungujú z iniciatívy Občianskeho združenia Šanca pre nechcených.
Ako nás informovala projektová manažérka
združenia Mgr. Alena Petrželková, Hniezd je
na Slovensku celkovo dvadsať. „Doteraz sa
v nich našlo 55 bábätiek. Stali sa aj prípady,
že sa matka začala po istej dobe o svoje dieťa
zaujímať. O tom, či jej dieťa vrátia, rozhodne
súd. Najviac detí sa v Hniezdach záchrany
našlo na východnom Slovensku.“

Rimavská Sobota je opäť
bohatšia o jedno pekné,
ale najmä užitočné dielo. V
prvú septembrovú sobotu
totiž primátor mesta Jozef
Šimko slávnostne odovzdal
do užívania obnovenú
štvordráhovú kolkáreň v
mestskej záhrade, ktorá už
niekoľko rokov neslúžila
svojmu účelu. Investícia bezmála stotisíc eur
do športového objektu neznamená len to, že
nasledovníci rimavskosobotských kolkárskych
legiend, akými Ladislav Fekete, Barnabáš
Sendrei či Ladislav Bóniš bezpochyby sú, už
nebudú cestovať na svoje domáce ligové zápasy do Fiľakova, ale aj to, že sa otvárajú dvere
pre všetkých občanov mesta a najmä pre mládež venovať sa kolkárskemu športu, ktorý má
u nás bohatú, vyše šesťdesiatročnú tradíciu.
V súvislosti so spomínanou investíciou sa
nedá nespomenúť, aké pobúrenie vyvolalo
u niektorých ľudí, ba aj u niektorých poslancov, keď sa v mestskom parlamente schválila
šesťdesiattisícová podpora pre druholigový
futbal. Teraz sa vďaka pochopeniu poslaneckého zboru a neúnavnej iniciatíve samotného
primátora pomohlo kolkárom. A dovolím si
povedať, že bola to dobrá investícia. Tak ako
v prípade futbalu máme radosť keď deň čo
deň vidíme na kvalitných trávnatých plochách
štadióna trénovať dvesto mladých ľudí, tak aj
v prípade zrekonštruovanej kolkárne nás bude
tešiť, keď sa rozbehne mestská kolkárska liga,
keď ju budú využívať školy a deti si obľúbia
šport. Potom svoj voľný čas budú tráviť vo
väčšom počte na športoviskách miesto toho,
aby sa venovali drogám či alkoholu. Pretože
keď každé mestské športovisko pritiahne denne len niekoľko desiatok mladých ľudí, už sa
oplatí investovať do ihrísk, telocviční, zimného štadióna alebo plavárne.
A keďže mesto vedie správnu hospodársku
politiku orientovanú na potreby občanov, nerozhadzuje financie na zbytočnosti a hlavne
zabraňuje tomu, aby peniaze tiekli do vrecák
zahraničných spoločností, tak si dokáže vytvoriť podmienky aj na to, aby sa pravidelne
investovalo do športu. Obnovená kolkáreň je
jasným a ligotavým príkladom...

Z obsahu: Pozor na podvodníkov, Kukláči zasahovali, Šanca pre mladých, Vzácne jubileum, Príklad dobrej praxe, Úspešní tanečníci, Šport

www.rimavskasobota.sk

2

Ako je to vlastne s B pavilónom našej Nemocnice?!

K problematike odpredaja pavilónu B Nemocnice v Rimavskej
Sobote uverejňujeme stanovisko
MUDr. Pétera Juhásza, poslanca
BBSK za okres Rimavská Sobota,
primára chirurgického oddelenia
Nemocnice v Rimavskej Sobote:
S veľkým prekvapením až rozčarovaním som si prečítal v 15. čísle
Gemerských zvestí článok, ktorý sa
zaoberá situáciou okolo B pavilónu
Nemocnice v Rimavskej Sobote a
v Žiari nad Hronom. Som nútený
reagovať, lebo článok obsahuje nepresné a nepravdivé informácie.
Tendencia jednať o odpredaji B
pavilónu bola už od začiatku roka
2016, žiaľ župan Kotleba nebol
ochotný stretnúť sa s prevádzkovateľom nemocnice viac ako pol roka
a celý proces sa dial cez tretie osoby. Napriek tomu sa podarilo poskladať návrh, ktorý podporili všetci 6 poslanci za Rimavskú Sobotu.
6. júna sa jednohlasne odsúhlasil
odpredaj B pavilónu. Počas rozpravy a samotného hlasovania župan
nebol v rokovacej sále. Kotleba najprv návrh podpísal a Úrad BBSK to
uverejnil na svojej webovej stránke,
potom to stiahli z webu s komentárom, že to župan podpísal z omylu.
Ako dôvod nepodpísania uviedol,
že kúpna cena je podľa neho nízka.
Za normálnych okolností sa najprv
vyjednáva a potom hlasuje, prečo
teda tak župan neučinil počas spomínaných 6 mesiacov? Vzhľadom
k tomu, že už skoro 3 roky vidíme
podobné scény od župana, poslanecké kluby sa dohodli, že iniciujú
jednanie s vedením Svetu zdravia
za účelom zistenia stanoviska spoločnosti. Jednanie sa uskutočnilo
24. júna vo Zvolene za prítomnosti
všetkých poslaneckých klubov

/poslanec Demian - Smer, poslanec
Jámbor - SMK, poslanec Kukolík
- nezaradení poslanci/ a pána Lopatku, generálneho riaditeľa Svetu
zdravia. Výsledkom rokovania bol
prísľub generálneho riaditeľa, že
okrem odsúhlasenej kúpnej ceny
preinvestujú do 4 rokov v oboch
nemocniciach ďalších 413 000 €.
Tým by vzrástla kúpna cena za obe
nemocnice na 1 450 000 €. Až následne sa uskutočnilo v článku spomínané jednanie 12. júla v „úzkom
kruhu.“ Podľa vyjadrenia jediného
prítomného poslanca výsledkom
rokovania bola kúpna cena 1 450
000 € za obe nemocnice. Teda „dohoda“ s tou istou sumou, ale s dvomi rozdielmi:
• celá suma do rozpočtu kraja, alebo
len znalcom vypočítaná suma a rozdiel ako investícia do existujúcich
nemocníc (?)
• prvá bola na papieri, druhý návrh
nemal oficiálnu písomnú formu (!)
Na základe dohody všetkých
poslaneckých klubov bol teda
predložený materiál na zasadnutie v Lovinobani 1.augusta. Tu sa
však udiali zvláštne veci. Niektorí
poslanci, ktorí boli ešte pred mesiacom vehementne za odpredaj
za týchto podmienok, sa otočili
o 180°, ale neprišli so žiadnym
poslaneckým návrhom v písomnej forme! A aby to bolo ešte viac
„transparentné,“ Kotleba porušiac
rokovací poriadok neumožnil vystúpiť prítomnému finančnému
riaditeľovi Svetu zdravia. Takto sa
však nikto nedozvedel oficiálne,
koľko a v akej forme je ochotná
zaplatiť spomínaná finančná skupina. Preto vidiac túto tragikomickú

situáciu sme obidvaja poslanci, pán
Kukolík a ja, stiahli svoje návrhy
dojednané 24. júna, t.j. odkúpenie
za znalcom vypočítanú a 6. júna
odsúhlasenú sumu s doplatením
413 000 € na priamu investíciu do
nehnuteľného majetku oboch nemocníc, teda dohromady 1 450 000 € !
Tak sa teda pýtam, kto chcel predať
majetok pod cenu?
Záverom musím povedať ešte niekoľko myšlienok. Pracujem v tejto
nemocnici už viac ako 20 rokov,
ešte dávno pred prvými majiteľmi
nemocnice a veľmi presne viem,
aké to je pracovať a liečiť v podmienkach, keď sme nútení mať 6
lôžkové izby, 2 toalety a 2 sprchy
na 23 pacientov. Preto si myslím,
že som jedným z tých, ktorí veľmi dobre vedia, čo potrebuje táto
nemocnica. Pred 11 rokmi vtedajší
poslanci BBSK rozhodli, že prenajmú nemocnicu na 30 rokov súkromnej spoločnosti. To znamená, že
nájomná zmluva je platná do roku
2035 s dodatkom z roku 2012, čo
uvádza aj článok. Z právnej analýzy dodatku vyplývajú 2 veci. Dokončenie budovy do roku 2020 je
právne nevynútiteľné a existujúca
nájomná zmluva nebráni odpredaju
budovy. Čo z toho vyplýva? Budova B pavilónu bude voľná len v
roku 2035, t.j. buď ju dokončí terajší prevádzkovateľ, alebo všetko zostane v Rimavskej Sobote tak, ako
bolo doteraz. Ak toto nevidíme, tak
škodíme ľudom, ktorí žijú v okrese
Rimavská Sobota, Poltár a Revúca.
Komu slúži naťahovačka, či kúpna
cena je 1 450 000 € alebo 1 037 000
+ 413 000 €, lebo suma je tá istá?!
Len nám môže ujsť 7 miliónová investícia a opäť sme krásne dopadli.
Chcem tomu veriť, že spoločnými silami dokážeme nášmu regiónu vytvoriť lepšie podmienky na
zdravotnú starostlivosť a tým aj na
každodenný život. Je potrebné ešte
veľa urobiť, a každý si musí uvedomiť, že spolu je to ľahšie, ako ohovárať jeden druhého.
MUDr. Juhász Péter,
poslanec BBSK za okres R. Sobota,
primár chirurgického oddelenia
Nemocnice v R.Sobote

Pozor na
podvodníkov
Stredoslovenská
energetika
upozorňujeme občanov, že aj
v Rimavskej Sobote ich môžu
navštíviť podomoví predajcovia
energií. Niektorí z nich používajú nekalé obchodné praktiky.
Boli zaznamenané prípady, kedy
prehlasujú, že Stredoslovenská
energetika (SSE) zaniká a kvôli
zmenám v spoločnosti je potrebné podpísať novú zmluvu. Zákazníkom tvrdia, že podpísaním
zmluvy sa nič nemení, poskytujú
zavádzajúce informácie a lákajú
ich na klamlivé zľavy. SSE nemá
podomových predajcov, tejto činnosti sa nevenuje a upozorňuje,
že podpísanie zmluvy môže byť
riskantné.
Stredoslovenská energetika ubezpečuje občanov, že zostáva naďalej ich spoľahlivým dodávateľom energií a akékoľvek tvrdenia
o nutnosti podpisu nových zmlúv
sú nepravdivé.
V prípade akýchkoľvek pochybností alebo otázok je možné
kontaktovať Zákaznícku linku
Stredoslovenskej energetiky na telefónnom čísle 0850 111 468, kde
im radi poradia.

Dane
do 30. septembra
V apríli boli občanom mesta
a mestských častí doručené obálky
s informáciami o výške mestských
daní a o termínoch, kedy je ich
potrebné zaplatiť. Jedná sa o daň
z nehnuteľností, miestny poplatok za komunálne odpady a drobné stavebné odpady a daň za psa.
Ekonomický odbor Mestského
úradu pripomína, že posledným
termínom na ich zaplatenie je 30.
september. Ako sme sa dozvedeli,
veľa ľudí zaplatiť dane zabudne,
alebo zaplatia len prvú splátku,
a druhú a tretiu už nie, pretože
im termíny jednoducho „vypadnú
z hlavy“.

Kukláči zasahovali
Národná kriminálna agentúra zasahovala dňa 7.9. 2016 v deviatich
obciach okresu Rimavská Sobota.
Podľa informácií, ktorá nám poskytla
hovorkyňa Prezídia Policajného
zboru SR mjr. Ing. Denisa Baloghová, počas akcie s krycím názvom
„Kamery“ policajti vykonali dve
domové prehliadky a 11 prehliadok

iných priestorov. Podľa našich informácií kukláči zasahovali okrem
Rimavskej Soboty aj v obciach
Širkovce, Šimonovce, Drňa, Chanava a Blhovce. Ako ďalej mjr. Ing.
Baloghová informovala, zadržali
31 osôb podozrivých zo spáchania
trestného činu machinácie pri verejnom obstarávaní a verejnej dražbe
podľa § 266 Trestného zákona.

Vyšetrovateľ na základe dôkaznej
situácie už obvinil tri osoby, pričom
počet obvinených nie je vzhľadom
na prebiehajúce úkony a ich vyhodnocovanie konečný. V súčasnosti
je predpokladaná škoda v rozsahu
1 500 000 eur. Akcie sa zúčastnilo
66 policajtov Národnej kriminálnej
agentúry a Krajského riaditeľstva
PZ Banská Bystrica.
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Šanca pre mladých

Agentúra pre rozvoj Gemera realizuje zaujímavý projekt s názvom: PlaNET SOEN– ENTERprise your region (voľný preklad
- Planéta sociálne podnikanie
- podnikaj vo svojom regióne).
Cieľom projektu je zabrániť odlivu mladých ľudí z regiónu Gemera
a Malohontu a podporiť ich podnikateľské aktivity.
Projekt je zameraný na neformálne
vzdelávanie mládeže do 30 rokov
z okresu Revúca a Rimavská Sobota v oblasti podnikania a sociálneho podnikania. Doplnené je o
jedinečný program regionálneho
mentoringu a stáží v lokálnych i
zahraničných podnikoch. „Vďaka tomuto projektu až 85 mladých

ľudí z okresov Revúca a Rimavská Sobota dostane šancu zhmotniť svoje myšlienky,
zaktivizovať sa a naučiť sa
od miestnych podnikateľov
a zahraničných či domácich
profesionálov, ako vziať život v regióne do vlastných
rúk,“ informovala nás JUDr.
Monika Štesková, štatutárka
Agentúry pre rozvoj Gemera
apokračovala:„Mladíľudiasatak
v rámci expertných tréningov,
vedených neformálnou a zážitkovou formou naučia, čo podnikanie obnáša a ako vhodne
sformulovať
podnikateľský
nápad v súlade s potrebami
lokálneho trhu. Následne ich
aj za pomoci originálneho regionálneho mentoringu pretavia do
ucelených podnikateľských plánov.
Tí najšikovnejší dostanú možnosť
absolvovať i profesionálnu stáž
doma alebo v zahraničí. Najlepšie
podnikateľské plány budú podporené malými finančnými grantmi.“
Na príprave projektu sa okrem
tímu Agentúry pre rozvoj Gemera
podieľajú i projektoví partneri zo
Slovinska a Rumunska a odborníci
z praxe. Projekt získal aj medzinárodný rozmer a bol podporený
z grantu EU Erasmus Plus a vybraný a podporený z amerického grantového programu AEIF 2016. Záštitu nad projektom prebral prezident
Slovenskej republiky Andrej Kiska.

Vzácne jubileum
Úcta k človeku, láska, porozumenie, pracovitosť a trpezlivosť. To sú
hlavné črty jubilanta Štefana Szabóa, ktorý sa 10. augusta 2016 dožil
krásneho životného jubilea 90 rokov.

Prijali sme pozvanie rodinky a pozdravili milého jubilanta. V mene vedenia mesta a kolektívu Zboru pre občianske záležitosti mesta v Rimavskej
Sobote zablahoželala osobne jubilantovi členka kolektívu ZPOZ.
Vážený jubilant !
Roky, ktoré máte pred sebou, prežite v spokojnosti, obklopený láskou, úctou a pozornosťou svojich najbližších. Nech Vás hreje pohľad na svoj život, ktorý kvitol v práci. Želáme vám, aby vaše ďalšie roky boli naplnené
dobrým zdravím, spokojnosťou, osobným a rodinným šťastím.

Poslanci budú zasadať
Dňa 20. septembra 2016 (utorok) o 13.00 hod. zasadnú poslanci
Mestského zastupiteľstva v Rimavskej Sobote do poslaneckých lavíc
v bývalom Župnom dome na Nám. Mihálya Tompu. Zaoberať sa budú
okrem iného aj hospodárením Mesta Rimavská Sobota a monitorovacou správou programového rozpočtu za I. polrok 2016, majetkovoprávnymi otázkami, návrhom na II. zmenu rozpočtu mesta a tiež návrhom
na realizáciu projektu Pamätného parku.
Zasadnutia Mestského zastupiteľstva sú verejné.

Príklad dobrej praxe
Okres Rimavská Sobota bol kedysi regiónom s rozvinutým strojárskym a potravinárskym priemyslom a poľnohospodárskou
výrobou. V posledných rokoch tu
však svoje brány zavrelo viacero
väčších podnikov, medzi nimi aj
závody ťažkého strojárstva, tabaková továreň, cukrovar či pivovar. Mnohí ľudia v nich odpracovali 20 aj 30 rokov, zrazu ostali
bez práce...
Podobne bola na tom aj Gemerská
mliekáreň. Jej vznik sa datuje do
roku 1953, kedy vznikla na mieste
bývalej octárne. V roku 2007 ju kúpila francúzska spoločnosť Senoble
Central Europe, ktorá z nej chcela
urobiť najproduktívnejšie výrobné
sídlo sušeného mlieka v strednej
Európe. No už v roku 2008 začala s
prepúšťaním a v apríli 2009 závod
zatvorila a prepustila všetkých zamestnancov. Dôvodom bol údajný
výrazný pokles cien mliečnych vý-

robkov na slovenskom trhu.
Bývalí zamestnaci Mliekarne sa
však napriek danej situácii rozhodli
výrobu opäť naštartovať. Výroba v
závode sa tak v auguste 2009 rozbehla opäť, no už pod novým názvom Gemermilk rs, s. r.o.
„Kúpili sme pôvodné technológie
a budovy a nadviazali sme na dlhoročnú tradíciu výroby mliečnych

výrobkov. Pomohli nám aj bývalí zamestnanci, ktorí tú pracujú opäť,”
informoval nás Ing. Martin Užík,
MBA zo spoločnosti Gemermilk rs,
s. r. o. v Rimavskej Sobote.
V súčasnosti spoločnosť zamestnáva 30 zamestnancov. Vyrábajú
maslo, kyslú smotanu, smotanu na
varenie a šľahanie, hrudkovitý tvaroh, sušené mlieko a sušený cmar.

„Máme viacero odberateľov a naše
výrobky je možné kúpiť vo viacerých veľkoobchodných aj maloobchodných sieťach, vyjadril sa Ing.
Užík a dodal: „Plánujeme aj rekonštrukciu sušiarne na výrobu sušeného mlieka koncovým zákazníkom
(najmä starí ľudia, deti).
V najbližších mesiacoch čakáme
na dlhotrvajúce povolenie pre Slovenskú republiku na vývoz mliečnych výrobkov do Číny. Odbyt a
spoluprácu s čínskou stranou už
máme dohodnutú. Okrem sušiarne
plánujeme zlepšovať výrobné procesy ostatných výrobkov nákupom
a modernizáciou technológií a zariadení.”
Fungovanie tejto spoločnosti môže
poslúžiť ako príklad dobrej praxe v
ťažko skúšanom regióne. Len škoda,
že podobné „šťastie” nemali napríklad aj bývalý cukrovar či pivovar…
- av -
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Kresťanský tábor

Začiatkom augusta (8.-12.) zorganizovala Cirkev Bratská v zastúpení nemeckým misionárom
Thomasom Herwingom športový tábor pre deti.
Konal sa v priestoroch ihriska
Základnej školy Š. M. Daxnera
na sídlisku Západ. Tábor prebiehal dennou formou. Pre deti boli
pripravené rôzne hry, športy, aj
nafukovacie atrakcie – skákací

Úspechy tanečníkov
Na majstrovstvách sveta do 21
rokov v LAT (latinsko- amerických tancoch), ktoré sa konali
3.9. 2016 v Prahe, sa výborne
umiestnili Tomáš BAKA - Orsolya FARKAŠOVÁ z TK (tanečného klubu) IMPULZ Rimavská Sobota. Vo štvrťfinále sa
spomedzi 78 párov umiestnili na
26. mieste.

tanečníkmi už svoj zvuk a patričnú
váhu.
Okrem toho sa v Prahe 4. 9. 2016
zúčastnili aj súťaže medzi dospelými (je to výkonnostne a vekovo
vyššia trieda/, kde skončili na peknom 37. mieste, čo je v celosvetovom rebríčku úspech.
Tanečný pár sa najbližšie predstaví aj pred domácim publikom

Je to veľký úspech našich tanečníkov, ktorých do súťaže za Slovensko nominoval Slovenský zväz
tanečného športu (SZTŠ). Roky
poctivej práce, nespočetné tréningy, individuálne tanečné hodiny u
domácich i zahraničných trénerov
potvrdil tento rok aj titul Majstri
Slovenska pre rok 2016 do 21 rokov v LAT- latine a teraz úspech na
Majstrovstvách sveta.
Tieto výsledky robia dobré meno
Tanečnému klubu IMPULZ, nášmu
mestu a v neposlednom rade aj celému tanečnému Slovensku. Veď
meno Baka-Farkašová má medzi

na tanečnej súťaži: SOBOTSKÝ
TANEČNÝ PARKET 2016, ktorý
bude 8.10. 2016 v Dome kultúry v
Rimavskej Sobote.
Tanečníci pôsobia v klube IMPULZ, ktorý je registrovaný pri
OZ SORIMA a pracuje aj pri
MsKS Rimavská Sobota už 13 rokov. Klub navštevujú rôzne vekové
kategórie od detí, mládeže a dospelých. Stretávajú sa každý utorok
od 16.30 hod. v Dome kultúry, kde
Vám poskytnú všetky informácie.
NEVÁHAJTE - príďte podporiť
majstrov!
Tatiana Koniarová, vedúca TK IMPULZ

hrad a vodný futbal. Ten chalani
vydržali hrať celé hodiny a bol pre
nich najväčším ťahákom. Tábora
sa zúčastnili aj hostia z Bratislavy,
ktorých sme pozvali ako dobrovoľníkov.
Doobedňajšie aktivity boli určené
deťom, ktoré sa do tábora prihlásili a popoludňajšie pre všetkých,
ktorí sa do areálu zatúlali.
Thomas Herwing

Výstava kreatívnych dielní

Zaujímavosti
Dňa 8. septembra 2016 sa v priestoroch Radnice konala vernisáž
výstavy kreatívnych dielní- servítková technika decoupage. Jej autorom je Občianske združenie Východisko pre lepší život RS. Vernisáž
bola spojená s malou ukážkou decoupage techniky. Výstava bude otvorená
do 10. októbra 2016.

V okrese Rimavská Sobota žije 82 970 obyvateľov. Tvoria ho tri
mestá a 107 obcí.
Najvyššie položenou obcou okresu je Krokava.
Najnižšie položenou dedinou, ktorá je zároveň aj najstaršou, je Vlkyňa.
Najmladšia obec bola založená v roku 1955 a nazvali ju Čierny Potok.
Najviac obyvateľov spomedzi obcí má Klenovec- 3 344, najmenej, 34
ich žije v Poproči.

www.rimavskasobota.sk
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Čakajú na nových majiteľov...
Hovorí sa, že pes je najlepší priateľ človeka. Stále sa však nájdu
ľudia, a nie je ich málo, ktorých
psíkovia či ostatné domáce zvieratá po čase omrzia a skončia
na ulici. Stanú sa z nich túlavé
psy, ktoré môžu ohrozovať iných
ľudí. Nájdu sa medzi nimi aj
také, ktoré sa svojim majiteľom
stratili a nenašli cestu domov.
Vtedy už musí zasiahnuť polícia
a psy odchytiť.
Zvieratá po odchytení umiestňujú
do kotercov v areáli Mestskej polície. „V piatich kotercoch, ktoré
máme, je v súčasnej dobe päť psov.
Je tam vlčiak, špringelšpaniel a
rôzne krížence,” informoval nás
náčelník Mestskej polície v Rimavskej Sobote Peter Berecz a pokračoval: „V tomto roku sme tu mali už
47 psov. Po ôsmich z nich si prišli
ich pôvodní majitelia, štyroch sme
darovali, jeden išiel do Útulku v
Lučenci a dvadsaťdeväť do Útulku
vo Fiľakove. Často sa však stane, že
koterce máme plné a ďalšie psy už
jednoducho zobrať nevieme. Mesto

má zmluvy s okolitými útulkami. Ak
majú voľné priestory, jednotlivých
odchytených psov tam dovezieme
a za každého naše mesto zaplatí 32
eur,“ dodal Berecz.

„Zvieratá sú často zablšené,
smradľavé, je potrebné ich ošetriť.
Keď sa chce človek dobre starať o
zvieratá, musí ich mať rád. Sú to
živé tvory, vyžadujú si dennodennú

Ako sme sa ďalej dozvedeli, odchytené zvieratá sú často v zlom
zdravotnom stave. „Vidno na nich,
že boli týrané, kopali do nich, nedostávali jesť a pod. Veľa zranených
psov je zo sídliska Dúžavská cesta.
Mali sme tu už napríklad psa s vypichnutým okom, zlomenou nohou
či sánkou,” smutne podotkol náčelník.

starostlivosť, či je pracovný deň
alebo víkend. Potrebujú sa najesť,
napiť, vyvenčiť,“ vyjadrila sa Irena
Lukačková, ktorej náplňou práce
je starostlivosť o tieto odchytené
zvieratá. „Prídu sa informovať rôzni ľudia, nie každému však psíka
hneď aj dáme. Snažíme sa preveriť,
či je ich záujem úprimný, dávame
na to pozor. Noví majitelia nám

potom zvyknú poslať fotky a keď
vidíme, že psík sa má naozaj dobre, tešíme sa z toho,” dodala pani
Lukačková.
Alan, Argo, Mendy, Toby a Zoran
na svojich adoptívnych majiteľov
zatiaľ len čakajú. Záujemcovia si
ich fotky so stručným popisom
môžu pozrieť na facebookovej
stránke: OZ BEST FRIENDS.
Ak by chcel niekto „nemým tváram“ pomôcť, môže tak urobiť aj
prostredníctvom účtu OZ BEST
FRIENDS.: č. ú. 13675613/5200
Starostlivosť o psy v kotercoch
bude podľa vyjadrenia Petra Berecza od októbra náročnejšia. „Pani
Lukačkovej koncom septembra
končí pracovný pomer prostredníctvom UPSVR. O psy sa tak bude
musieť starať niektorý z mestských
policajtov. Nebude to jednoduché,
keďže policajtov často potrebujem
v teréne, no zároveň si patričnú
opateru budú vyžadovať aj psy.
Mestská polícia hľadá pracovníka
na túto prácu už dlhšiu dobu, no
ľudia záujem jednoducho nemajú,”
dodal Berecz.		
-av-

Momentky...
Nemenovanému starostovi v jednej z obcí na Gemeri robí pomerne
veľký problém písanie. Podpísanie úradnej listiny mu tak zvykne trvať
aj tridsať sekúnd. Svedomitá sekretárka si na to už zvykla a tento čas
vždy účelne využije napríklad na prípravu kávy či poliatie kvetov...
Stalo sa to pred viacerými rokmi... Obyvateľ nemenovaného mesta
viezol vtedajšieho vedúceho odboru dopravy nemenovaného Okresného úradu cez Salvovu ulicu smerom na Hlavné námestie. Keď vychádzali na námestie, vedúci dopravy vodičovi povedal: Pán XY, ale
prednosť mal ten z námestia. Zarazený vodič mu na to: Áno? A hovorí
vám niečo pravidlo pravej ruky?
V jednej z dedín na Gemeri sa nedávno počas víkendu konali Dni
obce. Keďže prišlo veľa návštevníkov, majiteľ otvoril obchod s potravinami. Keď sa o tom dozvedel ďalší majiteľ potravín z druhého
konca dediny, obchod otvoril aj on. Keď sa to dostalo do uší prvému
majiteľovi, dobehol za ním a vynadal mu, prečo otvoril obchod aj on,
že on bol prvý. Slovná hádka prerástla do fyzickej potýčky a zasahovať musela aj polícia.

Perličky zo súdnych siení a z policajného denníka...
(...konkrétne mesto bližšie neurčené)

Nič som neurobil, nič som neukradol, prosím vás,
už sa to viackrát nestane.
Poučeniu som rozumel, ale nie veľmi.
Pri stánku so zdravou výživou som vypil asi štyri vodky.
Poškodený bol smrteľne zranený a jeho liečenie potrvá 6 až 7 dní.
Snažil som sa hliadke vysvetliť, že som toho veľa nevypil, ale asi mi
pre podnapitosť nerozumeli.
Gemerské zvesti – Gömöri Hírlap, Rimavskosobotské informačné periodikum (zaregistrované na MK SR č. EV 5138/15, ISSN 0323-0589). Vydáva mesto Rimavská Sobota, IČO: 00 319 031. Adresa redakcie: Svätoplukova 9,
979 01 Rimavská Sobota, 2. posch., č. dverí 15/15a, tel. kontakt: 5604674, 5604676, e-mail: gemerskezvesti@rimavskasobota.sk, gomorihirlap@rimavskasobota.sk. Redaktor za slovenskú časť: Mgr. Andrea Vörösová,
andrea.vorosova@rimavskasobota.sk, za maďarskú časť: Juhász Dósa János, jan.juhasz@rimavskasobota.sk; technický redaktor: Ing. Michal Murárik. Foto: Attila Gecse, Agáta Bartová. Vychádza ako dvojtýždenník. Distribúcia do schránok domácností mesta Rimavská Sobota Slovenskou poštou, a.s. Tlač: RENO – Ing. Bartolomej Tkáč. Autorské práva vyhradené. Ďalšie šírenie textov, fotografií a grafiky je možné len s písomným súhlasom vydavateľa. Vydavateľ nie je
zodpovedný za obsah a pravdivosť inzerátov a za prípadné spôsobené škody. Uzávierka materiálov je 5 pracovných dní pred vydaním novín. Redakcia si vyhradzuje právo príspevky skrátiť, redakčne upraviť alebo aj neuverejniť.
Anonymné príspevky nezverejňujeme.
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• Predám

Dieťa Bridget Jonesovej

22. - 25.
sept. 2016
20:00

Hra o život

24. - 25.
sept. 2016
16:00

17. - 18.
sept. 2016
16:00

Beatles: Eight days a week

102 min.,MP od 12r., vstup: 4€
Dokumentárny
VB/USA

24. - 25.
sept. 2016
18:00

V mene krvi

18.
sept. 2016
20:00
22. - 23.
sept. 2016
18:00

Komorná

26. sept.

Sloboda pod nákladom

15. - 19.
sept. 2016
18:00
15. - 17.
sept. 2016
20:00

123 min., MP od 15r, tit./dab., 4€
Komédia/Romantický USA
96 min., MP od 12r., vstup: 4€
Thriller
USA

110 min., MN, vstup: 4€
Dráma/Hist./Thriller
J.Kórea

Prázdniny v Provence

95 min., MN, vstup: 4€
Komédia
Česko/Francúzko

Sedem statočných

133 min.,MN, titulky, vstup: 4€
Akčný/Western
USA

Bociany

87 min., MP, dabing, vstup: 4€
Animovaný/Komédia
USA
88 min., MP od 12r., tit., 4€
Akčný/Thriller USA/VB

Vysoké Tatry sú miestom posledných vysokohorských nosičov v Európe.
(filmový klub)		
61 min

19:00

Dokumentárny

Slov.

Darcovia krvi
Na HTO nemocnice v Rimavskej Sobote za uplynulé dva týždne prišli
darovať krv:
26.8. 2016 - 28 bezpríspevkových darcov krvi a uskutočnených bolo 24
odberov krvi, z toho 2 boli prvodarcovia
30.8. 2016 - 40 bezpríspevkových darcov krvi a uskutočnených bolo 38
odberov krvi, z toho 2 boli prvodarcovia
2.9. 2016 - 26 bezpríspevkových darcov krvi a uskutočnených bolo 17
odberov krvi, z toho 2 boli prvodarcovia
6.9. 2016 - 9 bezpríspevkových darcov krvi a uskutočnených bolo 6 odberov krvi, prvodarca nebol
Všetkým bezpríspevkovým darcom krvi ďakujeme za ich
vysoko humánny čin, za záchranu zdravia a života.
Územný spolok SČK Rimavská Sobota

2-izbový byt s balkónom na 1. poschodí v pôvodnom
stave na ul. Tržná 1. Cena dohodou. Tel.: 0910 600 966
GZ-32/16
• Predám rodinný dom v Rimavskej Sobote - Šibeničný vrch.
Cena dohodou. Tel.: 0918 468 075			
GZ-37/16
• Kešovka - pohodlné pôžičky pre zamestnaných, dôchodcov,
invalidných dôchodcov, živnostníkov. Tel.: 0903 279 125 GZ-09š/16
• Ponúkam pôžičky s výhodným úrokom. Volajte: 0905 329 178
						
GZ-010š/16
• Ponúkame vám prácu - privyrobenie, ktorú budete vykonávať
z domu. Výroba dekoratívneho predmetu. Tel.: 0911 598 911,
pon. - piat.: 10.00 - 16.00 hod., e-mail: informacie@pobox.sk
						
GZ-011š/16
• Obchodná akadémia - Kereskedelmi Akadémia, K. Mikszátha 1,
979 80 Rimavská Sobota, vyhlasuje obchodnú verejnú súťaž
na prenájom nebytových priestorov. Podrobné informácie sú
uvedené na úradnej tabuli Obchodnej akadémie - Kereskedelmi
Akadémia, K. Mikszátha 1, Rimavská Sobota a na internetovej
stránke školy www. obchars.sk. 			
GZ-39/16
• Administratívna práca v Rim.Sobote na dohodu len pre dôchodkyne, aj invalidné, 20 hod. týždenne, 120 eur mesačne.
Info: 0905 421 350				
GZ-010š/16

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

15.9. 2016, MUDr. Kurák, Železničná 23, tel.: 0908 652 162
17- 18.9. 2016, MUDr. Sallaiová, Ul. Daxnerova 44, tel.: 0948 149 984
24.- 25.9. 2016, MUDr. Kret, Ul. Športová 14, tel.: 047/56 27 352

Rozpis pohotovostných služieb lekární:

17- 18.9. 2016 Lekáreň Dr. Max OD TESCO, 8:00 - 20:00 hod.
18.9. 2016 Lekáreň Dr. Max OD TESCO, 10:00 - 19:00 hod.
24.9. 2016 Lekáreň Dr. Max OD TESCO, 8:00 - 20:00 hod.
25.9. 2016 Lekáreň Dr. Max OD TESCO, 10:00 - 19:00 hod.

JESENNÉ UPRATOVANIE 2016

Vážení občania, tak ako každý rok, aj teraz sa v termíne od 29.09.
2016 do 03.11. 2016 bude uskutočňovať jesenné upratovanie. Na
tento účel budú rozmiestnené veľkoobjemové kontajnery podľa
uvedeného harmonogramu. Mobilný zber nebezpečných odpadov sa uskutoční 15.10. 2016 (sobota). Žiadame občanov, aby
túto možnosť maximálne využili.

HARMONOGRAM ROZMIESTNENIA VOK:
29.09. – 06.10. 2016

Šibeničný vrch – Ul. Železničiarska oproti obchodu
		
a budovy bývalej materskej školy
Nám. Š. M. Daxnera - parkovisko KD
Tomašová – Ul. Tomašovská pri bývalom veľkosklade OTEX
Chrenovisko – oproti obchodu

06.10. – 13.10. 2016

Ul. K. Mikszátha – parkovisko
Ul. A. Markuša
Križovatka Ul. Rožňavskej a Ul. Školskej
Sídlisko Rimava – medzi bytovkou B- 1 a B- 2
Sídlisko Západ – pri veľkom M- Markete

13.10. – 20.10. 2016

Bakta – pri futbalovom ihrisku
RO Kurinec – pri autobusovej zastávke

Sobôtka – nová časť
Sobôtka – stará časť
Vinica – pri obchode

20.10. –27.10. 2016

Dúžava – pri kultúrnom dome
Mojín – pri autobusovej zastávke
Vyšná Pokoradz – pri kultúrnom dome
Nižná Pokoradz – pod kostolom, na konci obce
Sabová - pri bytovkách
Ul. Dobšinského

27.10. – 03.11. 2016

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

Mobilný zber nebezpečných odpadov sa uskutoční dňa:
15.10.2016
Prípadné ďalšie miesta resp. termíny pristavenia VOK budú riešené priebežne podľa
potreby a požiadaviek. Bližšie informácie a podrobnejšie podmienky je možné dohodnúť na Mestskom úrade, oddelení stavebného poriadku, životného prostredia
a dopravy – č. tel. 5604648 , resp. vo firme DETOX – č.tel. 5604153

Mesto Rimavská Sobota pozýva na

34. Gemersko-malohontský jarmok

23. a 24. septembra 2016 na Hlavnom námestí, Ul. Povstania

a na Jánošíkovej ul.
Príďte - budete vítaní !!!

www.rimavskasobota.sk
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Strelec Tibor Figei obhájil titul
Majstra Slovenska

Rimavskosobotský strelec Tibor
Figei (Arsenal SC) obhájil v divízii standard manual (brokovnica
pumpa) titul Majstra Slovenska.
Majstrovstvá slovenskej asociácie
dynamickej streľby sa konali počas uplynulého víkendu na strelnici
v Čachticiach neďaleko Trenčína.
Usporiadateľom bol športovo-strelecký klub RDA Nové Mesto nad
Váhom. Preteku sa zúčastnilo približne 60 strelcov zo 7 krajín stred-

nej Európy. „Na strelcov čakalo
12 streleckých situácií, na ktoré
museli vystreliť minimálne 167,“
informoval Tibor Figei, ktorý počas
preteku zastával aj funkciu jedného
z dvoch riaditeľov preteku.
„V mojej divízii štartovalo 15
pretekárov,“ poznamenal. Okrem
titulu majstra Slovenska, skončil
Figei celkovo na piatom mieste
v divízii standard manual (pumpa),
keď ho porazili len strelci z českej
republiky, ktorý dlhodobo patria na
medzinárodnej scéne medzi najlepších.
Podobne sa darilo aj ďaľším brokárom z rimaskosobotského klubu
Arsenal SC. Štefan Kolesár získal
titul majstra Slovenska v divízii
standard (poloautomatické zbrane) a celkovo skončil na 5. mieste.
Tibor Vincze si domov priniesol
taktiež titul majstra Slovenska
v tej istej divízii ako Š. Kolesár,ale
v kategórii Senior (nad 50 rokov)
a celkovo skončil na 9.mieste.
„Počasie nám vyšlo, strelci boli
spokojní s celým priebehom aj so
streleckými situáciami na týchto majstrovstvách. Bol to vlastne
môj posledný pretek v tejto sezóne
a krajšiu rozlúčku som si ani nemohol želať,“ uzavrel rimavskosobotský strelec.

Lukostrelci na Majstrovstvách
sveta

Dvadsaťdeväťčlenná skupinka
zastupovala Slovensko na Majstrovstvách sveta „ HDH-IAA 3D
Archery World Champinship „
v maďarskom Soproni. Zúčastnili sa na ňom lukostrelci z celého sveta.
Súťaž prebiehala od 22.08.2016
do 27.08.2016. Každý deň sa strieľalo na 28 3D cieľov v 4- 6 členných skupinkách, pričom členovia
skupín sa každý deň menili. Naši
súťažiaci mali možnosť sa stretnúť
v jednej skupine s Rakúšanmi,
Nemcami, Švédmi, so súťažiacimi
z Južnej Afriky a s domácimi Maďarmi. Trate boli veľmi náročne
postavené na odhady vzdialenosti.
Reprezentanti z Rimavskej Sobo-

FUTBAL

Turnaj v kolkoch

Dňa 3. septembra 2016 sa
v novo zrekonštruovanej kolkárni v Mestskej záhrade uskutočnil
Turnaj o Putovný pohár primátora mesta v kolkoch.
Po rekonštrukčných prácach, ktoré
sa začali koncom roka 2015 a skončili na jar 2016, dostala športová

hala kolkárne nový šat na extraligovej úrovni. Turnaja o Putovný
pohár primátora mesta sa zúčastnilo desať mužstiev z celého Slovenska. Z víťazstva sa tešilo mužstvo
Trstenej. V súťaži jednotlivcov
zvíťazil Majster sveta Ivan Čech
s počtom zvalených kolkov 631.
Ostáva veriť, že aj takýto impulz
prinesie do Mestskej záhrady nový
život, nové kultúrne a športové
možnosti. Ďakujeme všetkým nadšencom a sponzorom kolkárskeho
športu v našom meste.
A ešte jedna aktuálna informácia:
V mesiaci október začína súťaž
„Mestská liga“ v kolkoch.

FUTBAL

výsledky mládežníckych kategórií
U-19 TJ Sklotatran Poltár - MŠK RS
U-15 MŠK RS - ŽP Šport Podbrezová
U-14 MŠK RS - ŽP Šport Podbrezová.
Góly: Bencsík 2
U-13 ŽP Šport Podbrezová - MŠK RS
Góly: Zvara 2, Varga 2, Ciprus, Frait
U-12 ŽP Šport Podbrezová - MŠK RS
Góly: Kurek 3

5:0
0:3
2:5
2:6
14:3

ty L.K. Bašta obsadili nasledovné
umiestnenia:
Viktória KORMOŠOVÁ 1. miestoMajsterka sveta
Tibor LÉVAY st. 4. miesto a v skupinovej súťaži 8. miesto
Ďakujeme všetkým sponzorom,
ktorých je čoraz menej, no napriek
tomu lukostrelci dosahujú vynikajúce výsledky. Obzvlášť ďakujeme
pánovi Majerčíkovi za vybavenie
dopravy na MS a dovoz nových
3D cieľov.
Sponzori pre LK BAŠTA: VERCAJCH centrum s.r.o. Zvolen,
GOBAKO Košice, MsÚ Rimavská
Sobota, MIVE Hnúšťa, Béla MAJERČÍK podnikateľ a AGROSOLUM.
Tibor Lévay st.

Dňa 3.9.2016

FK Poprad - MŠK Rimavská Sobota 2:0 (0:0)

Góly: 73. min. Alekou, 83. min. Plumb
Žlté karty: Maťaš, Kurák - Spasojevič, Janco, Husaník
Červená karta: Husaník
Zostava MŠK R.Sobota: Olejník-Vasilko, Spasojevič, Petrusz, Morháč,Petrán, Lačarak, Trabalík, Püspöky (46.min. Kuridze), Janco, Husaník
Do zápasu sme nastúpili s odhodlaním konečne bodovať aj na ihrisku
súpera. To sa nám aj darilo, keď sme súpera nepustili ani do jednej šance a
naopak my sme mali 2 - 3 nebezpečné akcie, ktoré sme bohužiaľ nepremenili na gól. Najväčšiu šancu zápasu mal Petrán po peknej akcii a prihrávke
Trabalíka, ale asi z jedenástich metrov netrafil bránu. Zápas potom ovplyvnila nedisciplinovanosť Husaníka, ktorý sa nechal vylúčiť v 58. minúte.
Potom nás už súper zatlačil, 17 minút pred koncom po krídelnej akcii sa im
podarilo skórovať a 7 minút pred koncom druhým gólom celkom rozhodli. Je to škoda, lebo za predvedený výkon sme si minimálne bod určite
zaslúžili, len sme doplatili na nedisciplinovanosť jednotlivca.
Attila Domik, Športový riaditeľ MŠK Rimavská Sobota

