Na margo
uplynulých dní
sa ešte určite pamäMnohí
tajú, že keď sa pred rokmi

Odovzdali zrekonštruované
námestie pri pošte

pred poštou v Rim. Sobote prešlo
N ámestie
počas jesenných mesiacov obnovou. Tesne pred vianočnými sviatkami v piatok 21.
decembra samospráva slávnostne odovzdala
námestie obyvateľom.
Pásku prestrihli primátor Rimavskej Soboty Jozef Šimko, poslanci Anna Zsóriová a Ivan Hazucha a zástupca realizátora stavby.
Otvorenia zrekonštruovaného námestia sa zúčastnili okrem vedenia samosprávy aj viacerí
poslanci rimavskosobotského mestského zastupiteľstva, pracovníci tunajšieho mestského úradu, zástupcovia mestských inštitúcií či občania
Rimavskej Soboty.
Ako vo svojom príhovore primátor Jozef Šimko
pripomenul, 21. decembra to bolo presne osem
rokov, čo nastúpil do funkcie primátora Rimavskej Soboty. „My sme za tých osem rokov, všetci
spoločne, nielen vedenie mesta, ale aj poslanci
mesta, dokázali to, že mesto Rimavská Sobota
máme na 98 percent v úplnom poriadku,“ vyjadril sa Šimko s tým, že v meste už nie je ani jedno
námestie, ktoré by nebolo opravené.

Niektoré práce budú pokračovať v jarných mesiacoch, no väčšina prác je ukončených. Radnica realizovala stavbu z vlastných zdrojov. Realizátorom bola spoločnosť Gemerstav z Rim.
Soboty. Revitalizácia námestia spočívala v tom,
že sa doň zakomponovalo viac zelene, materiálovo sa zmodernizovalo a vytvoril sa priestor pre
služby a prostredie pre oddych. Novým prvkom
na námestí bude fontána, ktorej účelom bude v
horúcom období osviežiť a zvlhčiť vzduch. Pôvodne mala stáť v strede námestia, no keďže sa
tam nachádzajú inžinierske siete, rozhodli sa ju
umiestniť do jeho južnej časti. Námestie projektoval architekt Erik Klaubert.
Názov vyberú poslanci
Obnovené námestie zatiaľ nemá svoj názov.
J. Šimko informoval, k tomu, ako by sa malo
námestie volať, sa mohli vyjadriť aj občania.
„Poslali nám vyše 80 návrhov. Vytvoríme názvoslovnú komisiu z poslancov mestského zastupiteľstva, ktorí rozhodnú, ako sa toto námestie
bude volať,“ uviedol Šimko.
amb

Prezidentské voľby budú 16. marca

kolo prezidentských volieb sa uskutoční 16. marca. Voľby vyhlásil predseda Národnej
P rvé
rady SR Andrej Danko 10. januára a od tohto termínu sa odvíjajú všetky zákonné lehoty

súvisiace s voľbami. Prezidentskí kandidáti musia odovzdať podpisy pre svoju kandidatúru
do 21 dní od vyhlásenia volieb, teda do 31. januára.
Andrej Danko vo vyhlásení zároveň určil lehotu na utvorenie volebných okrskov a určenie
volebných miestností do 30. januára 2019, lehotu na utvorenie okresných volebných komisií a
okrskových volebných komisií do 11. februára a lehotu na ich prvé zasadanie do 21. februára.
Ak ani jeden z kandidátov na prezidenta nezíska nadpolovičnú väčšinu platných hlasov, druhé
kolo prezidentských volieb bude v sobotu 30. marca.
amb

stal Smer – SD víťazom volieb
a zostavil jednofarebnú vládu,
vtedajší predseda Národnej rady
Pavol Paška vyslovil na adresu opozície nasledovnú vetu:
„Páni je po voľbách, zvyknite si
!“ Bolo to nešťastné vyhlásenie, ktoré sa mnohým
nepáčilo. Priznávam sa, ani mne. Ale teraz, dva
mesiace po komunálnych voľbách a po skúsenostiach získaných na doterajších piatich zasadnutiach
novozvoleného mestského zastupiteľstva , nedá mi,
aby som kúsok neparafrázoval slová P. Pašku, ktoré
by dnes v našich podmienkach mohli znieť aj takto:
„Páni je po voľbách, zvyknite si a súčasne začnime
konečne pracovať pre blaho nášho mesta.“
Od 4. decembra minulého roku, keď novozvolení
poslanci zložili slávnostný sľub, zasadá mestské
zastupiteľstvo dobre že nie každý týždeň a doteraz
sa riešili väčšinou len personálne otázky, no pramálo sa venovalo samotnému mestu a jeho ďalšiemu
rozvoju. Za to vďaka iniciatíve jedného z nových
poslancov, ktorý týždenne podáva v priemere 5 – 6
žiadosti v rámci inštitútu slobodného prístupu k informáciám, väčšina pracovníkov mestského úradu
sa zaoberá riešením jeho požiadaviek. Nepochybne
je statika Mostu lásky v mestskej záhrade dôležitou
vecou, ale určite nie takou, ktorá by mala ovplyvniť
ďalšie smerovanie mesta a musela by byť riešená v
prvých dňoch a týždňoch tohto volebného obdobia.
Teraz však prichádza už na rad schvaľovanie rozpočtu na rok 2019, ktorého návrh je zverejnený na
úradnej tabuli i na internetovej stránke mesta. Bezmála 18 miliónový rozpočet, ktorého skoro polovicu zhltne školstvo, počíta s ďalšími opravami ciest a
chodníkov, s vylepšením vozového parku Technických služieb, s dokončením rekonštrukcie námestia
pred poštou i fontány v mestskej záhrade, s výstavbou detského dopravného ihriska, s rekonštrukciou
hľadiska zimného štadióna i s dokončením výstavby toboganu, šatní a toaliet na Kurinci. Na opravu
strechy Domu smútku či na rekonštrukčné práce
na krytej plavárni podľa požiadaviek hygienikov
sú v rozpočte taktiež plánované financie, podobne
ako na výkup pozemkov v cintoríne na Bakte. Samozrejme, nechýba ani podpora kultúry, športu či
jednotlivých cirkví a občianskych združení.
Mestský úrad návrh rozpočtu predložil a na rade
sú teraz poslanci, aby ho podporili a vytvorili tak
vhodné podmienky pre ďalší rozvoj mesta.
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Poslanci zasadli mimoriadne

imavskosobotské
mestské
zastupiteľstvo rokovalo počas decembra dvakrát mimoriadne. Témou bola futbalová
akadémia, určenie členov v
komisiách MsZ, ale aj zmena harmonogramu zasadnutí
mestského zastupiteľstva.

Prvýkrát sa poslanci zišli mimoriadne 21. decembra. Rokovanie inicioval poslanecký klub
Odvážme sa zrýchliť. Hlavným
bodom rokovania bola otázka
zriadenia futbalovej akadémie
v meste, poslanci mali potvrdiť
uznesenie z 31. októbra, ktoré
primátor nepodpísal a ktoré sa týkalo schválenej zmluvy o spolupráci medzi mestom a futbalovou
akadémiou. Po vyše hodinovej
diskusii poslanci uznesenia nepotvrdili, za nebol nikto, jeden
poslanec bol proti, zdržali sa
dvaja a 16 poslanci nehlasovali.
V ďalšej časti rokovania poslanci
ešte schválili maximálny počet
členov v komisiách MsZ na deväť.

stvo a opäť sa stretli 8. januára.

Silvestrovské rokovanie
Poslanci sa zišli v roku 2018 ešte
raz, a to v posledný deň roka 31.
decembra. Mimoriadne rokovanie
opäť inicioval poslanecký klub
Odvážme sa zrýchliť, no ako vysvetlil jeho predseda Roman Vaľo,
v ich návrhu bola požiadavka, aby
bolo zastupiteľstvo zvolané na
druhý januárový týždeň. Aj na
tomto rokovaní sa malo potvrdzovať uznesenie, ktoré primátor
nepodpísal, tentokrát o zvolenej
mestskej rade. Počas rozpravy
primátor Jozef Šimko vysvetlil,
že uznesenie nepodpísal, keďže

sa rozhodol od januára vymenovať ďalšieho viceprimátora, a tým
pádom nastane v mestskej rade
zmena. Aj napriek tomu poslanci uznesenie potvrdili. Zmätky
nastali pri potvrdzovaní nepodpísaného uznesenia, kde bol na
predchádzajúcom zastupiteľstve
schválený maximálny počet členov v komisiách MsZ na deväť.
Ako v diskusii k tomuto bodu
vyplynulo, v deň konania zastupiteľstva ešte trvala lehota na podpísanie uznesenia, a tak sa o tomto
bode nemohlo rokovať. Poslanci
teda prerušili mestské zastupiteľ-

Zvolili členov komisií
V úvode zastupiteľstva informoval primátor J. Šimko, že od
1. januára vymenoval za viceprimátorku Andreu Andrášiovú.
Poslanci sa už nezaoberali bodom
potvrdenie uznesenia o zmene a
doplnení štatútu mesta, pretože ho
primátor v posledný možný deň
podpísal. V ďalšej časti programu
mestské zastupiteľstvo zvolilo
poslanca Jaroslava Matzenauera
za predsedu komisie na riešenie
sťažností, ako aj členov komisií
MsZ. Prešiel aj návrh na úpravu
harmonogramu zasadnutia mestského zastupiteľstva a mestskej
rady. Pôvodne schválený harmonogram počítal v roku 2019 so
šiestimi riadnymi zasadnutiami a
jedným slávnostným, po novom
sa poslanci stretnú na desiatich
riadnych zasadnutiach a jednom
slávnostnom. Prvé tohtoročné zasadnutie je naplánované na utorok 29. januára.
amb

Soboťania, hlasujme opäť za Žihadielko!

Hlasujme za Žihadielko aj v roku 2019, spojme sa
pre dobrú vec a využime znova šancu vyhrať pre
naše mesto ďalšie krásne ihrisko Žihadielko. Na základe výzvy spoločnosti LIDL sa mesto opäť zapojilo
do súťaže a máme príležitosť získať detské ihrisko
v špeciálnej kategórii pre mestá, ktoré už Žihadielko vyhrali. Pripravme si hlasy a hlasujme od prvého

dňa, aby bolo možné vybudovať pre naše deti ihrisko
Žihadielko na Sídlisku Rimava.
Do hlasovania sa môžeme zapojiť od 14. januára až
do 28. februára 2019. Hlasujme na stránke www.zihadielko.sk každý deň a vyhrajme opäť krásne ihrisko pre naše mesto!

Turistické informačné
centrum v Rim. Sobote
predstavuje novinku vo
svojej ponuke: Magnetku
s NFC čipom, vďaka
ktorému je v nej uložený
digitálny obsah – virtuálna prehliadka mesta
Rim. Sobota. V priebehu
tohto roka bude obsah
aktualizovaný na video
prezentáciu mesta. Na
zadnej strane magnetky
je umiestnený aj QR kód,
ktorý umožňuje stiahnutie mobilnej aplikácie
"Rimavská Sobota",
ktorej obsahom je virtuálny sprievodca mestom
a regiónom v 3 jazykoch
(slovenský/maďarský/
anglický).

Gemerské zvesti

Odvážili sme sa zrýchliť !

I ca v prospech občanov mesta je prionformovanosť, transparentnosť a prá-

ritou poslaneckého klubu „Odvážme sa
zrýchliť“. O našich návrhoch, plánoch,
ako aj konkrétnych krokoch budeme
občanov pravidelne informovať na našej facebookovej stránke „Odvážme sa zrýchliť“ a prostredníctvom tlačených
periodík vydávaných v meste. Vďaka pravidelným, vecným a otvoreným rokovaniam s väčšinou všetkých poslancov MsZ vytvárame predpoklady pre
spoločné, jednotné a hlavne správne rozhodnutia v prospech občanov mesta.
Po maratóne zasadnutí mestského zastupiteľstva, na ktorých sme riešili futbalovú akadémiu, personálnu organizáciu mestskej rady či komisií mestského
zastupiteľstva, si konečne môžeme vyhrnúť rukávy a môžeme začať pracovať.
Vytvorenie futbalovej akadémie sme sa rozhodli riešiť na mimoriadnom MsZ
z dôvodu, že je to vážna a zároveň citlivá téma. Nerozumieme, prečo nebolo
možné za rok dospieť k finalizácii rokovaní. Na našom jednaní so zástupcom
investora sme v priebehu pár hodín dokázali identifikovať a rozdiskutovať
problematický bod zmluvy. Nebola to však otázka jazyka, či zaradenia dospelých do akadémie, ale bol to bod o pokračovaní spolupráce po ukončení
platnosti zmluvy. Za jeden mesiac je však ťažké dobehnúť rok. Za mesto nás
mrzí stratený čas, za deti a rodičov nás mrzí čas neistoty. Je potrebné si uvedomiť, že o investíciu vytvorenie akadémie prejavil vážny záujem aj susedný
Lučenec. Preto je potrebné, aby bolo vedenie mesta nateraz aktívne, aby sa
spoločné rokovania niesli v čisto pragmatickej rovine.

Podpora projektu
„Opatrovateľská služba
v meste Rimavská Sobota“

Operačný program: 312000 - Operačný program Ľudské zdroje
Kód výzvy: OP ĽZ-DOP 2018/4.2.1/01- Podpora opatrovateľskej služby
Projekt: „Opatrovateľská služba v meste Rimavská Sobota“

M plementačnej agentúry Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny
estu Rimavská Sobota bolo 2. januára 2019 doručené rozhodnutie Im-

Slovenskej republiky, sprostredkovateľského orgánu pre Operačný program Ľudské zdroje, o právoplatnosti Rozhodnutia o schválení nenávratného finančného príspevku vo výške 342 000 € pre projekt na podporu
dostupnosti terénnej opatrovateľskej služby s cieľom realizovať službu v
domácom prostredí klienta.
Celkové náklady na realizáciu projektu pre 25 opatrovateliek na 24 mesiacov predstavujú 342 000 € na mzdové výdavky. Oprávnené výdavky
sú financované z NFP vo výške 100% a čerpanie bude zapracované do
rozpočtu mesta na nasledovné 2 roky.
MsÚ RS

POĎAKOVANIE
Ďprivítanie jubilantov – občanov Rimavskej Soboty 22.decembra 2018
akujeme Zboru pre občianske záležitosti v Rimavskej Sobote za srdečné

v obradnej sieni mestského úradu. V čase adventu, ale aj predvianočného
zhonu, pripravili pre jubilantov prekrásne popoludnie, kde bolo cítiť lásku
k človeku uvitú z hrejivých slov a tónov prekrásnej hudby a spevu. Osobitné poďakovanie patrí aj speváckemu zboru z Klubu dôchodcov v Rimavskej Sobote, ktorých nádherné melódie a úprimné slová oživili popoludnie
a spomienky, potvrdili slávnostnú atmosféru. V Novom roku 2019 želáme
všetkým veľa úspechov v ich záslužnej práci, najmä veľa zdravia, nech
majú aj naďalej veľa síl, aby mohli vykonávať ich záslužnú prácu, prácu
pre dobro a potešenie iných. „ Patrí Vám všetkým veľké ďakujem, robíte
to skvele.“
Mgr. Eva Balcová s manželom
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Navrhli sme zvolať aj druhé mimoriadne zasadnutie MsZ. Aj napriek tomu,
že v žiadosti sme požadovali zvolať zasadnutie v druhom kalendárnom
týždni v roku 2019, pán primátor prejavil zmysel pre zrýchlenie a zvolal
ho na najskorší možný termín – na Silvestra.
S podporou všetkých prítomných poslancov sa podaril vytvoriť komisie pri
MsZ. Do komisií boli nominovaní aj odborníci z radov občanov, v prevažnej
miere podľa ich profesnej príslušnosti k pracovnej náplni jednotlivých komisií. Takýmto spôsobom sa docieli, že vďaka odbornému názoru občanov mesta
môžu poslanci MsZ rozhodovať vecne, kvalitne a odborne. Vďaka tomu je tiež
možné rozpočet prerokovať v jednotlivých komisiách už v priebehu mesiaca
január na ich prvom zasadnutí a samotný rozpočet je tak možné začať schvaľovať podľa plánu už na januárovom zasadnutí.
Z dôvodu optimalizácie plánu práce sme navrhli úpravy termínov jednotlivých
zasadnutí. Presadili sme, aby mestské zastupiteľstvo malo namiesto pôvodne
navrhovaných 6 zasadnutí, 10 zasadnutí. Zhustením plánu práce tak docielime
včasné prerokovanie našich návrhov na rozvoj mesta, návrhov vedenia mesta
alebo požiadaviek občanov prostredníctvom interpelácií poslancov.
V krátkej dobe sme teda ako poslanci absolvovali dva riadne a dva mimoriadne zasadnutia MsZ. Pre nás poslancov je dôležité, aby mesto napredovalo
a aby sme na zastupiteľstve vždy riešili témy v prospech občanov mesta.
Ďakujeme všetkým poslancom MsZ, ktorí majú pochopenie pre náš zápal
pohnúť veci vpred a podieľajú sa spoločne s nami na správnych a vecných
rozhodnutiach.
Poslanci klubu „Odvážme sa zrýchliť“

Narodilo sa menej detí,
menej ľudí zomrelo
Rimavská Sobota mala k 31.
decembru 2018 22 437 obyvateľov. Oproti roku 2017 je to pokles o 181 ľudí. Narodilo sa menej detí, menej ľudí zomrelo.
Zo štatistík vyplýva aj to, že z
mesta sa odsťahovalo viac ľudí
ako prisťahovalo. Rimavskú Sobotu opustilo 358 obyvateľov,
naopak, prisťahovalo sa sem 268
ľudí.

Narodilo sa menej detí
V Rimavskej Sobote prišlo vlani na svet 1123 detí - 561 chlapcov a 562
dievčat. Oproti roku 2017 je to takmer o 100 narodených detí menej.
Z toho 172 detí má trvalý pobyt na území mesta. Prevahu majú dievčatá.
V minulom roku pribudlo 92 Rimavskosoboťaniek a 80 Rimavskosoboťanov. Dievčatá dostali najčastejšie meno Sofia, Ema alebo Viktória. Medzi chlapčenskými menami prevažuje Dominik a Sebastian. Aj počas roka
2018 zaznamenali na matrike cudzojazyčné alebo nezvyčajné mená, ktoré
dali rodičia svojim deťom. U dievčat to boli mená Bíborka, Chloé, Ariana
alebo Zoé a u chlapcov Milen alebo Dimitrij.
Menej sobášov a viac rozvodov
Uplynulý rok zaznamenali na matričnom úrade v Rim. Sobote celkovo
113 sobášov, z toho bolo 67 sobášov civilných a 46 cirkevných. V roku
2017 sa zosobášilo 120 párov. Najobľúbenejším svadobným mesiacom
bol august, kedy si svoje áno povedalo 20 párov. Mimo úradnej miestnosti
boli uzavreté štyri manželstvá. Manželia si povedali svoje áno napríklad v
priestoroch kaštieľa v Tomašovej alebo v Gymnáziu Ivana Kraska. Manželstvo s cudzincami sa rozhodli uzavrieť štyria Rimavskosoboťania. Matrika zaznamenala sobáš s občanmi Ukrajiny, Českej republiky a Nemecka.
Mimo sobášnych dní bolo uzavretých päť manželstiev. Vlani zaevidovali
na matričnom úrade celkovo 54 rozvodov, o sedem viac ako v roku 2017.
V uplynulom roku zaznamenala matrika aj 22 zmien priezviska alebo mena.
Zomrelo menej ľudí
V matričnom obvode Rimavská Sobota zaznamenali vlani celkovo 616
úmrtí. V Rimavskej Sobote zomrelo 610 ľudí, v Rimavských Janovciach
štyria a v Zacharovciach dvaja ľudia. Oproti roku 2017 je to pokles o vyše
40 úmrtí. Do matričného obvodu Rimavská Sobota patria okrem nášho
mesta aj obce Rimavské Janovce, Pavlovce, Zacharovce a Horné Zahorany.
amb

www.rimavskasobota.sk
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V rimavskosobotskej
nemocnici sa vlani
narodilo vyše 1100 detí

V Nemocnici Svet zdravia Rimavská Sobota sa vlani uskutočnilo 1112
pôrodov. Počet chlapcov a dievčat bol takmer rovnaký a desať mamičiek
priviedlo na svet aj dvojičky.
nformovala o tom
Jana Fedáková, komunikačná špecialistka
spoločnosti Svet zdravia. „Medzi najčastejšie
dievčenské mená, aké
rodičia dávali svojim
novorodencom, patrili
Sofia, Ema a Viktória.
U chlapcov zase dominovali mená Tomáš,
Matej a Sebastián,“
prezradila a dodala, že
dievčat v rimavskosobotskej nemocnici prišlo na svet 562, chlapcov len o
dvoch menej - 560. Zatiaľ čo v roku 2016 sa v nemocnici uskutočnilo 1130
pôrodov, v roku 2017 ich bolo 1215 a vlani 1112. „Po Spišskej Novej Vsi
a Galante má nemocnica v Rimavskej Sobote tretí najvyšší počet pôrodov
spomedzi všetkých nemocníc siete Svet zdravia,“ uviedla Fedáková.
Prvý bol Noel
Prvé dieťa, ktoré prišlo na svet v roku 2019, bol chlapec. Narodil sa tri
minúty po tretej hodine ráno a dostal meno Noel. Meral 50 cm a vážil 2880
gramov. Pochádza z obce Včelince v rimavskosobotskom okrese.
Mamičky sa na pôrod pripravujú
Ako ďalej Fedáková informovala, mamičky spolu s oteckami majú v rimavskosobotskej nemocnici možnosť absolvovať predpôrodnú prípravu. „Dozvedia sa tak, ako zvládnuť tehotenstvo i samotný pôrod, aj ako sa následne
starať o bábätko. Na jeho príchod sa tak dokážu oveľa lepšie pripraviť, získajú praktické návyky a zoznámia sa s priestormi i personálom oddelenia.
Predpôrodný kurz minulý rok absolvovalo 127 mamičiek,“ spresnila.
Spolu so zdravotníckym personálom si mamičky môžu aj naplánovať, ako
by mal ich pôrod vyzerať, a to od prijatia do nemocnice až po starostlivosť
o novorodenca. „Vlani možnosť vytvoriť si individuálny pôrodný plán využilo 10 mamičiek,“ uviedla Feldáková s tým, že nemocnica tiež ponúka
mnoho edukatívnych materiálov o dojčení, masáži bábätka či prvom kúpeli,
o čo majú mamičky vysoký záujem.
Zakúpili novú pôrodnú posteľ
Počas minulého roku sa nemocnici podarilo pre gynekologicko-pôrodnícke oddelenie kúpiť novú pôrodnú posteľ, ktorá zvýšila komfort rodičiek i
kardiotokografické prístroje na monitorovanie plodu. V tomto roku je na
gynekologicko-pôrodníckom oddelení naplánovaná obnova sociálnych zariadení. Pôrodnica v Rimavskej Sobote sa stala podľa mamičiek jednotkou
v Banskobystrickom kraji. V prieskume, ktorý vlani pripravil Health Policy
Institute (HPI) v spolupráci s portálom www.rodinka.sk, ju mamičky zaradili na prvé miesto. Dosiahla hodnotenie 82,9 percenta.

Dobitá mladá žena
zomrela, zo zločinov
sú obvinené dve mladé ženy

I

spracoval amb, zdroj: Svet zdravia

3. januára bola polícia
V ov štvrtok
Rimavskej Sobote vykonávať

asistenciu rýchlej zdravotnej pomoci,
ktorá bola privolaná k zranenej osobe.
„Nachádzala sa v časti za Košickou
cestou v Rimavskej Sobote, v blízkosti vodárničky, kde v bývajú bezdomovci,“ informovala banskobystrická
krajská policajná hovorkyňa Mária
Faltániová. Lekár na mieste uviedol,
že zranenia boli mladej žene spôsobené inou osobou. „Polícia začala trestné stíhanie vo veci prečinu ublíženia
na zdraví a prípad začala vyšetrovať.
Po prijatí oznámenia všetky skutočnosti nasvedčovali tomu, že páchateľ
31. 12. 2018 na presne nezistenom
mieste v Rimavskej Sobote spôsobil
žene zranenia, ktorú príbuzné našli
dobitú pri kontajneroch na Ulici J.
Bodona na sídlisku Západ,“ uviedla
Faltániová. 29-ročnú Máriu z Husinej
previezli so zraneniami do nemocnice
a prípad prevzal vyšetrovateľ v Rimavskej Sobote. Počas vyšetrovania
policajti zistili, že zranenia jej spôsobili sestra a švagriná, ktoré na začiatku vyšetrovania klamali.
„Dňa 31. 12. 2018, keď sa poškodená
vrátila do miesta bydliska, došlo s príbuznými k slovnej hádke, po čom ju
jedna z nich bila a kopala do celého
tela. K fyzickému útoku sa pridala aj
druhá, ktorú ju taktiež bila a kopala.
Potom sa dohodli, že Máriu vyvlečú
z jej príbytku a priviažu o drevený

stĺp prístrešku, kde ju nechali minimálne dve hodiny priviazanú, počas
ktorých ju kopali a bili do rôznych
častí tela. Po niekoľkých hodinách
ju odviazali a preniesli do príbytku,
kde ju uložili na posteľ. Dobitá Mária na posteli preležala aj nasledujúci
deň, nejedla, nepila a na posteli ležala
až do štvrtka 3. januára, kedy jej na
naliehanie ďalších príbuzných, ktorí
prišli na návštevu, privolali lekársku
pomoc. Dovtedy jej potrebnú pomoc
neposkytli,“ uviedla M. Faltániová a
dodala, že na základe zistených skutočností počas vyšetrovania a keď v
sobotu 5. januára v skorých ranných
hodinách poškodená v nemocnici
zomrela, vyšetrovateľ obidve ženy,
24-ročnú Sindu a 34-ročnú Oľgu z
Husinej, obvinil zo zločinu obmedzovania osobnej slobody v súbehu
so zločinom zabitia v spolupáchateľstve. Po vykonaní všetkých procesných úkonov vyšetrovateľ obvinené
umiestnil do policajnej cely a spracoval podnet na návrh na ich vzatie do
väzby. V pondelok 7. januára sudca
okresného súdu vzal obvinené ženy
do vyšetrovacej väzby. „Za zločiny, ktorých sa dopustili na chránenej
osobe, im hrozí trest odňatia slobody
na 9 až 12 rokov. Prípad je v štádiu
vyšetrovania a nie je vylúčené, že im
bude vznesené obvinenie aj z ďalších
trestných činov,“ uzavrela Faltániová.
amb

Zimná vychádzka

materskej školy na ulici Daxnerovej sme sa 10. januára
Z vybrali
s predškolákmi v krásnom slnečnom počasí na

zimnú vychádzku do zvernice na Teplom Vrchu. Vyrazili
sme autobusom o 09:00 hod. a vrátili sme sa až na obed.
Strávili sme príjemné dopoludnie v nádhernej zimnej prírode, pozorovali sme stopy zvierat, kŕmenie a starostlivosť
o ne. Mali sme šťastie, lebo sme mohli vidieť danielov a z
autobusu srnky aj líšku. Krásna zimná príroda nás očarila,
na snehu sa ligotali lúče slnka. Výdatná prechádzka v zasneženej prírode každému dobre padla, ako aj teplý obed, s
ktorým nás po návrate čakali tety kuchárky. Po popoludňajšom odpočinku sa predškoláci s radosťou podelili o zážitky
s ostatnými deťmi v triede.
Zuzana Horváthová, riaditeľka MŠ na Daxnerovej ulici

Gemerské zvesti

Udalosti v skratke

Rimavskosoboťania privítali príchod nového roka na Hlavom námestí spoločne s primátorom mesta Jozefom Šimkom, viceprimátormi Ladislavom
Rigóom a Andreou Andrášiovou a prednostom Mestského úradu Štefanom
Szántóom. Nechýbal ani tradičný ohňostroj.

Vo štvrtok 10. januára sa v tunajšom dome kultúry uskutočnil II. ročník
regionálnej multižánrovej konferencie Konfereska. Cieľom podujatia bolo
inšpirovať, motivovať, prípadne vyzvať mladých ľudí zamyslieť sa nad
sebou, svojimi cieľmi či záujmami. Na pódiu divadelnej sály postupne
vystúpilo deväť rečníkov: grafička a animátorka, študentka VŠMU v
Bratislave Vladimíra Vrbiňáková, zakladateľ reklamnej agentúry Respect
APP Róbert Slovák, zakladateľka Agentúry pre rozvoj Gemera Monika
Štesková, redaktorka TV Markíza Lenka Perželová, zakladatelia kultúrno-kreatívneho centra Kláštor v Rožňave Rado Kovács a Tomáš Székely, prezident Veľvyslanectva mládeže SR Daniel Csúr, dobrovoľníčka,
občianske združenie Úsmev ako dar Barbora Gecseová, filmová režisérka
Martina Buchelová a výtvarník Erik Šille.
Podujatie zorganizovalo Mestské kultúrne stredisko v Rim. Sobote.

ZŠ P. Dobšinského vlani oslavovala 40. výročie vzniku školy. Pri tejto
príležitosti usporiadali 18. decembra v Dome kultúry slávnostnú akadémiu. Žiaci školy si pripravili bohatý hudobno-tanečný program, ktorý
predpoludním najprv predviedli svojim rovesníkom z iných škôl a podvečer
aj svojim rodičom a pozvaným hosťom.
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Pietnym aktom kladenia vencov pri pamätníku Červenej armády na Námestí
M. Tompu v Rim. Sobote si 21. decembra Rimavskosoboťania pripomenuli
74. výročie oslobodenia mesta. Podujatie zorganizoval Oblastný výbor
Slovenského zväzu protifašistických bojovníkov v Rimavskej Sobote.

Nesieme vám novinu. Pod týmto názvom sa v predvečer vianočných sviatkov
21. decembra uskutočnil v rímskokatolíckom kostole v Rim. Sobote adventný
program Centra voľného času Relax, v ktorom sa predstavili Detský folklórny súbor Lieskovček a FsK Lieščina z Rim. Soboty. V programe boli prezentované koledy, vinše, Betlehemská a Trojkráľová hra. Programom sprevádzal
Martin Pliešovský. O hudobnú korepetíciu sa postarala Eva Čarnoká

Pred Vianocami sa v Rimavskej Sobote zastavil Coca Cola kamión so Santom, ktorý do mesta priniesol plno zábavy a dobrej nálady. Na deti čakali
rôzne hry a mohli sa aj odfotiť spoločne so Santom v jeho obývačke. Počas
celej akcie prebiehal predaj vianočných suvenírov a výťažok z neho bol
venovaný tunajšiemu detskému domovu.
stranu spracoval amb, foto gecse
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Výstavy
Gemersko – malohontské
múzeum v Rim. Sobote
do 31. januára 2019
Dezider Fertő – rómsky rezbár – výstava prostredníctvom
zbierkových predmetov z fondov GMM v Rim. Sobote, Muzea romské kultury v Brne a
Slovenského poľnohospodárskeho múzea v Nitre predstaví tvorbu tohto dodnes výnimočného výtvarníka – rezbára
ako jedného z najvýraznejších
predstaviteľov rómskej neprofesionálnej výtvarnej tvorby.
Minerály pod lupou – na
výstave je predstavená pestrá
paleta minerálov a kryštálov
zo Slovenska, Českej republiky a najznámejších svetových
lokalít.
do 28. februára
Baníctvo a železiarstvo v
Gemeri-Malohonte – prostredníctvom
zbierkových
predmetov, fotografií a archívnych materiálov sa predstavuje
bohatá tradícia baníctva a železiarstva v Gemeri-Malohonte,
od čias mladšej doby bronzovej až po súčasnosť.
do 29. marca
Veže zaliate slnkom. Architektonická tvorba Júliusa
Sándyho – na výstave sa
prostredníctvom
projektov,
dokumentov a fotografií predstavuje tvorba významného architekta Júliusa Sándyho.

Talenty ZUŠ

Vo výstavných priestoroch
radnice mesta je od 7. januára nainštalovaná výstava fotografií pod názvom Talenty
ZUŠ. Predstavuje sa tu vyše
40 snímok, ktoré vytvorili žiaci odboru fotografie Základnej
umeleckej školy v Rim. Sobote. Učiteľom odboru je Otto
Nagy. Fotografie sú rozdelené
do troch blokov, podľa jednotlivých stupňov. I. stupeň Borbála Borbášová, Michaela
Klučiarová, Marek Mitter, Jázmin Kunya, Gabriela Medeová, Andrea Szajkóová, Patrik
Kopec, Mercédesz Miklovics,
Adam Kret. II. stupeň - Viktória Vargová, Alexandra Páneková. Štúdium dospelých
- Mátyás Burszki, Darina Urbanová, Éva Rigóová, Daniela
Páneková, Noémi Halászi, Nikoleta Gečeová, Pavel Lalík,
Ibolya Mihóková a Agáta Bartová. Výstava potrvá do polovice februára.
spracoval: amb

www.rimavskasobota.sk

Mestská galéria rozšírila zbierku diel

podpore Fondu na podV ďaka
poru umenia Mestská galéria
v Rimavskej Sobote v roku 2018
úspešne zrealizovala akvizíciu diel
Patrície Koyšovej. Kurátorkou
zbierky je Gabriela Garlatyová.
Patrícia Koyšová sa narodila v Nových Zámkoch, žije a tvorí v Bratislave. V roku 2016 ukončila doktorandské štúdium na Vysokej škole
výtvarných umení v Bratislave u prof.
Ivana Csudaia, v ktorého ateliéri aj
absolvovala predošlé štúdium na

VŠVU (2005 –
2011).
Koyšová sa vo svojej
tvorbe zaoberá
abstrakciou a s
jej umením sa Rimavskosoboťania
mohli oboznámiť vlani v Mestskej
galérii na výstave nazvanej Focus.
"Patrícia Koyšová vychádza z tvarov
životného priestoru, vesmíru, bunky,
embrya či iných organických štruktúr
a jednotiek, ktoré následne radí do sé-

rií kruhových obrazov. Nutkanie tvoriť ich v sériách je pokusom hľadať
ohniská, miesta, ktoré vyjavia maľbu
a umožnia vidieť hlbšie do vnútra
tvorivého procesu skúmavým odkrývaním jej vrstiev. Koncept fókusu je
o videní, o schopnosti hľadať skryté, nejasné, neviditeľné. Ale aj o pasii z pozerania sa, ktorá je divákovi
odmenou za nájdenie ohniska, ktoré
sa nachádza niekde v ňom.“ uviedla
Gabriela Garlatyová.
amb

povedala Garlatyová. Najväčšia
Výstava Nedopovedané statná,“
miestnosť je venovaná kresbe, ktorá je
krem architektonickej výstavy posunutá do farebných kreácií, kde autorka tušom, prípadvytvára sureálne vízie, ktoré naznačujú akýsi
O Generácia X a Y, môžu náv- nesvetpastelom
mimo človeka a pôsobia až mysticky. Výstava bude v

števníci Mestskej galérie vidieť
aj výstavu pod názvom Nedopovedané, na ktorej sa predstavuje
prierez tvorby Ibolye Mihókovej,
dlhoročnej učiteľky výtvarného
odboru na Základnej umeleckej
škole v Rim. Sobote. Výstava je
venovaná jej pamiatke.
Ibolya Mihóková bola výbornou kresliarkou a portrétistkou. „Aj z obrazov vystavených tu na výstave vidno, že sa
venovala kresbe rastlinných a prírodných motívov, ktoré
doviedla do úplne detailného zobrazenia. Dalo by sa povedať, že je to až vedecká kresba,“ priblížila riaditeľka Mestskej galérie Gabriela Garlatyová. Ako ďalej povedala, k
videniu sú tu aj ilustrácie, ktoré ukazujú vnútorné vízie autorky. „Zaujímavé je, že táto tvorba je až introvertná, a teda
musí byť neznáma, pretože to nie je ten typ diela, ktoré
chcelo byť vystavované. Práve tá jeho skromnosť je pod-

Mestskej galérii nainštalovaná do 14. februára.
Ibolya Mihóková sa narodila v Rim. Sobote. Štúdium začala v Banskej Bystrici na Pedagogickej fakulte, dnešnej
Univerzite Mateja Bela, kde sa venovala odboru výtvarná
výchova a slovenský jazyk a literatúra. Inšpirovala ju tvorba Salvadora Dalího. Bola vedúcou učiteľkou výtvarného odboru na Základnej umeleckej škole v Rim. Sobote.
Počas 33 rokov pedagogickej praxe naučila kresliť, maľovať, vnímať a chápať umenie stovky žiakov. V poslednom
desaťročí sa k nim pridali aj dospelí. Pod jej trpezlivým
a láskavým vedením získalo mnoho detí ocenenia aj na
svetových súťažiach v Indii, Maďarsku, Česku, Taliansku
a na Slovensku. Pravidelne sa zúčastňovala výstav Rimavskosobotského salónu výtvarníkov v Banskej Bystrici
a Rim. Sobote. V roku 2012 vystavovala vo Viedni spolu
s viacerými výtvarníkmi na výstave pod názvom Červená.
Zomrela v roku 2017.
amb

Múzeum doplnilo zbierkový fond
o diela maliara Eduarda Putru

Vlani sa múzeu podarilo zakúpiť vďaka finančnej podpore Fondu na podporu umenia a zo zdrojov banskobystrickej župy sedem olejomalieb maliara Eduarda Putru.

múzeum (GMM) v rámci akG emersko-malohontské
vizičnej činnosti každoročne dopĺňa svoj zbierkový

fond o nové artefakty. Ako informovala Angelika Kolár,
historička umenia GMM, neodmysliteľnou súčasťou sú
aj zbierkové predmety z oblasti výtvarného umenia, ktorých počet dnes presahuje 2 000 kusov umeleckých diel.
„Programovo sa múzeum sústreďuje na zbieranie a dokumentáciu diel regionálnych výtvarníkov. V uplynulom roku
2018 sa vďaka finančnej dotácii z Fondu na
podporu umenia a zo zdrojov Banskobystrického samosprávneho kraja podarilo zakúpiť sedem olejomalieb maliara Eduarda Putru (1883
- 1915), ktorého tvorivý život bol spätý najmä
s mestom Rimavská Sobota,“ uviedla A. Kolár.
Krátke, ale tvorivé obdobie
Putra sa narodil v roku 1883 v Hrušove v okrese
Rimavská Sobota, študoval na Zjednotenom protestantskom gymnáziu v Rimavskej Sobote, na
Učiteľskom ústave v Banskej Štiavnici, neskôr
maliarstvo v Budapešti a v Mníchove. Pre nepriaznivú finančnú situáciu však bol nútený vrátiť sa domov a usadiť sa v Rimavskej Sobote, kde žila jeho
rodina. Autorove krátke tvorivé obdobie je ohraničené rokmi
1908 - 1914, počas ktorých tvoril najmä v duchu mníchovského akademizmu. Podstatnú časť jeho diel predstavujú portrétne štúdie a veľké množstvo autoportrétov. Nájdeme však
medzi nimi aj krajinomaľbu v plenéristickom podaní a v neposlednom rade aj zátišia. V čase, keď sa už pomaly a sľubne

rozvíjala jeho umelecká dráha, vypukla prvá svetová vojna a
Putra musel narukovať. Čoskoro však po niekoľkotýždňovej
ťažkej chorobe v januári 1915 zomrel na slabosť srdca a tuberkulózu. Pochovaný je na cintoríne v Rimavskej Sobote a
jeho hrobové miesto udržiava Gemersko-malohontské múzeum. Jeho meno figuruje aj na pamätníku venovanom obetiam
vojny, ktorý stojí na Hlavnom námestí v Rimavskej Sobote.
Zakúpili sedem olejomalieb
Po Putrovej predčasnej smrti vo veku nedožitých 32 rokov sa veľká časť jeho pozostalosti,
vrátane osobných písomností, vďaka príbuzným
dostala do zbierok Gemersko-malohontského múzea. „Mnohé jeho diela sú však dodnes
v súkromnom vlastníctve a múzeum si kladie
za cieľ postupne získavať tieto artefakty do
svojich zbierok,“ upresnila A. Kolár s tým, že
predmetom akvizície v roku 2018 bolo sedem
olejomalieb s rôznou tematikou. „Sú medzi nimi
krajinomaľby s motívom divých kačíc, zvieracia
kompozícia znázorňujúca jelene v ruji, podobizeň čítajúceho muža za stolom a tri zátišia. Všetky pochádzajú z obdobia rokov 1908 – 1914,“ priblížila. Ako
A. Kolár na záver dodala, akvizíciu šiestich diel z verejných
zdrojov podporil Fond na podporu umenia v rámci projektu
Akvizícia diel gemersko-malohontského maliara Eduarda
Putru (1883 – 1915) a jedno dielo bolo zakúpené s finančnou
podporou Banskobystrického samosprávneho kraja.
amb, Zdroj: Mgr. Angelika Kolár, historička umenia GMM

Gemerské zvesti
Pozvánka: Horúca sprcha

kultúrne stredisko v Rim. Sobote vás pozýva vo štvrtok 7. 2. 2019 o 18.00
M estské
hod. do divadelnej sály DK na efektnú, textovo vybrúsenú a tematicky vtipnú komé-
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Prianie
do roku
2019

diu Horúca sprcha v podaní hercov Divadla Komédie. Nájdete v nej trefné bonmoty a
výstižné zobrazenie partnerských stereotypov v najobyčajnejších, ale aj najintímnejších
situáciách. A čo dokáže diváka zaujať viac ako téma, s ktorou sa vo svojom živote stretáva
takmer každý deň? Ak sú jeho problémy zobrazené s komediálnym nadhľadom, tak sa teší
dvojnásobne. Bláznivý cirkus a peklo manželskej driny sa mení na komediálny kolotoč,
A už sme zasa o rok starší
ktorý je zdrojom jeho zábavy. Vstupné: 15€ predpredaj v MsKS a TIC a cez online
a aj o niečo múdrejší.
predaj / 17€ na mieste.
Daj, Bože, zdaru krokom našim
Nemecký dramatik Fred Apke dokáže odkryť pred divákom mechanizmy vzťahovej hry
medzi mužom a ženou. Horúca sprcha neponúka stopercentne osvedčené rady na vyriemnohé problémy vyriešiť!
šenie manželskej krízy, ale bez ohľadu na vek a teplotu v sále (ako aj na teplotu vo vzájomných partnerských vzťahoch) dokáže diváka osviežiť a pobaviť. Čaká ho množstvo Ja jedno prianie sem, na papier, dám.
zábavných situácií, prekvapivých gagov, konverzačná ľahkosť aj situačná premenlivosť.
Ak sa rok opäť s rokom stretne,
A to všetko korunované vynikajúcimi hereckými výkonmi, garantujúcimi nezabudnuteľnech znejú hlasy nespočetné:
ný divadelný zážitok.
V inscenácii HORÚCA SPRCHA hrajú: Zuzana Tlučková, Peter Kočiš, Marcel Ochrá- „Bol to dobrý rok, ďakujeme zaň!“
nek, Přemek Boublík, Katarína Ivanková, Thomas Puskailer, Jakub Lorencovič.
Marta Brisudová Siváková
Zdroj: Mestské kultúrne stredisko v Rim. Sobote

Vyšiel katalóg k výstave o rómskom rezbárovi
2018 bola v priestoroch
25. októbra
Gemersko-malohontského múzea

v Rimavskej Sobote slávnostne otvorená
výstava prezentujúca tvorbu neprofesionálneho výtvarníka – rezbára Dezidera Fertőa
(1921 – 1996), s názvom Dezider Fertő.
Rómsky rezbár, s trvaním do 31. januára
2019. Múzeum k výstave pripravilo tiež
rovnomenný katalóg, ktorý je zároveň súpisom zbierkových predmetov, plastík a reliéfov rezbára, nachádzajúcich sa
v súčasnosti vo fondoch troch múzeí. Pre záujemcov je dostupný v pokladni
Gemersko-malohontského múzea, v cene 3 €.
Úvod katalógu je venovaný výtvarnému umeniu Rómov, ktorého dokumentovanie sa viaže už ku vzniku múzea v roku 1882. Zbierky mapujúce
rómsky výtvarný prejav v súčasnosti pozostávajú z množstva dokumentačných fotografií z regiónu Gemer-Malohont, z malieb, kresieb, rezbárskych

Inzercia:

GZ-9/19

či kováčskych plastík a reliéfov. Následne
sa čitateľ môže oboznámiť s biografiou D.
Fertőa, či s udalosťami, ktoré mali v neskoršom období vplyv na jeho tvorbu,
ako aj s námetmi a technikami, ktoré využíval. D. Fertő pracoval technikou
vyrezávania do drevených soklíkov a reliéfov z lipového, alebo orechového
dreva. Pri svojej tvorbe zobrazoval námety s tradičného a súčasného života
Rómov a Nerómov i cirkevné motívy. Samotné dielo rezbára je v katalógu
prezentované jednak prostredníctvom súpisu zbierkových predmetov nachádzajúcich sa vo fondoch Gemersko-malohontského múzea v Rimavskej
Sobote, Slovenského poľnohospodárskeho múzea v Nitre a Muzea romské
kultury v Brne, no i prostredníctvom fotografií 116 drevených plastík a reliéfov zo zbierok uvedených múzeí, vystavených na výstave Dezider Fertő.
Rómsky rezbár. Veríme, že predkladaný katalóg poodhalí tvorbu rómskeho
rezbára Dezidera Fertőa širokej vernosti a v ucelenej podobe podá svedectvo
o plodnej tvorbe už nežijúceho rómskeho autora. Vydanie katalógu bolo realizované vďaka finančnej podpore Fondu na podporu kultúry národnostných
menšín.
Mgr. Ľudmila Pulišová, etnologička GMM

www.rimavskasobota.sk
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• Odpredám zabehnutý Second hand v Rimavskej Sobote na Clementisovej

ulici na Sídlisku Západ. Komplet zariadený s tovarom (textil + bižutéria).
Cena dohodou. Tel. č.: 0903 566 507.
		
GZ-1/19

• Ponúkam

vodoinštalatérske a kurenárske práce.
Tel. č: 0903 421 840
		

GZ-8/19

• Jednoduché a podvojné účtovníctvo + mzdy, skladová evidencia aj spätne

0915 232 633

					

GZ-2/19

• Čierne uhlie na predaj. Cena 14 €/100 kg. Doprava zadarmo.

Tel. číslo: 00421 908 135 194.

			

GZ-7/19

26.-27. január Trhlina
17:00
111 min., MN, vstup: 5 €
so.,ne.
Mysteriózny/Thriller Slovensko

31. január
1. február
20:00

26.-27. január Schindlerov zoznam
19:00
195 min., MN, titulky, vstup: 5 €
so.,ne.
Dráma/Historický
USA

2. - 3. február Ľadová sezóna 2
17:00
128 min., MP, dabing, vstup: 5€
so., ne.
Animovaný, Komédia
USA

31. január
1. február
18:00

Ženy v behu

93 min., vstup: 5€
Komédia

Česko

Serenity: Ticho pred búrkou

106 min., MP od 12r., titulky, 5€
Dráma/Thriller
USA

2. - 3. február Favoritka 		
19:00
90 min., MP, dabing, vstup: 5€
so., ne.
Dráma/Životopisný
Írsko/VB

Zubný lekár

26. a 27. január od 8:00 hod. do 12:00 hod.
MUDr. Judita Illéšová, OZS, Mieru 246, Jesenské, tel.: 047/ 569 85 37
2. a 3. február od 8:00 hod. do 12:00 hod.
ZUBNÉ CENTRUM, s.r.o., MUDr. Ján Jurkemík CSc., Gorkého 9, Rim.
Sobota, tel. 047/ 581 10 09

Spomienka...
Odišiel si tichúčko, ako odchádza deň
a v našich srdciach ostáva spomienka len.
Tak snívaj ten svoj večný sen a ver,
že nikdy nezabudneme na ten smutný deň.
Dňa 25. 12. 2018 sme si pripomenuli 15.
výročie, čo nás navždy opustil náš otec

Ladislav Csíkos
GZ-3/19

S láskou a úctou spomínajú
manželka a deti s rodinami.

Spomienka...
Dňa 23. januára 2019 uplynul rok, čo nás
opustil náš milovaný manžel, otec, starý
a prastarý otec

Ľudovít Janský

Kto ste ho poznali, venujte mu s nami tichú
spomienku.
GZ-4/19

Smútiaca rodina

Spomienka...
Dňa 23. 1. 2019 sme si pripomenuli 10.
výročie úmrtia manžela, otca, starého otca

Jána Szunyaia
S úctou spomíname...

GZ-5/19

Manželka Marta a dcéra Ildika s rodinou

Mesto Rimavská Sobota
vyhlasuje v zmysle § 9a ods. 9 zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí
v znení
neskorších predpisov
obchodnú verejnú súťaž
na podnájom nebytových priestorov v nájme MsBS., s.r.o., Rimavská
Sobota:
1. ul. Malohontská
2. ul. Daxnerova
3. Hlavné námestie
Výmera prenajatých priestorov:
1. Celková plocha: 42,42 m2 (hlavný podnikateľský priestor - miestnosť
o výmere 31,50 m2, spoločné a sociálne priestory 10,92 m2) - I. poschodie
v budove Domu služieb na Ul. Malohontskej v Rimavskej Sobote.
2. Celková plocha: 33,77 m2 (hlavný podnikateľský priestor - miestnosť
o výmere 25,08 m2, spoločné a sociálne priestory 8,69 m2) - I. poschodie
v budove Domu služieb na Ul. Malohontskej v Rimavskej Sobote.
3. Celková plocha: 70,38 m2 (hlavný podnikateľský priestor - miestnosti
o výmere 20,89 m2, 8,69 m2, 8,74 m2, spoločné a sociálne priestory 32,06
m2) - prízemie v budove na Ul. Daxnerovej s.č. 470 v Rimavskej Sobote.
4. Celková plocha: 402,96 m2 (hlavné podnikateľské priestory - miestnosti o výmere 135,80 m2, sklady 35,22 m2, spoločné a sociálne priestory
o výmere 15,10 m2, letná terasa 157,50 m2 a zadný dvor 59,34 m2 ) – prízemie v budove na Ul. Daxnerovej s.č. 470 v Rimavskej Sobote.
5. Celková plocha: 41,56 m2 (hlavný podnikateľský priestor - miestnosť o
výmere 35,02 m2 a 4,55 m2, spoločné a sociálne priestory 1,99 m2) - prízemie v budove na Hlavnom námestí č.30/11 v Rimavskej Sobote.
Výška nájmu v zmysle VZN mesta Rimavská Sobota č.72/2004 na
hlavný priestor, 3,52 €/m2/rok na spoločné a sociálne priestory.
Obchodná verejná súťaž začína dňom 23.01.2019 a končí dňom
06.02.2019. Prihlášky zasielajte na Mesto Rimavská Sobota, Odbor
ekonomický, oddelenie majetkové, Ul. Svätoplukova 9, 979 01 Rimavská Sobota v zalepenej obálke s názvom: „Neotvárať- podnájom (presné uvedenie priestoru)”.
Bližšie informácie o obchodnej verejnej súťaži na internetovej stránke
mesta www.rimavskasobota.sk, resp.na tel. č. 047/5604626, 0903 284
353, 047/5511915
Mesto Rimavská Sobota
vyhlasuje v zmysle § 9a ods. 9 zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí
v znení neskorších predpisov
obchodnú verejnú súťaž
na podnájom nebytového priestoru v nájme MsBS., s.r.o., Rimavská
Sobota:
ul. Francisciho 4-8 – prízemie, vchod č. 4 bytového domu.
Výmera prenajatých priestorov:
1. Celková plocha: 24,03 m2 (hlavný podnikateľský priestor - miestnosť
o výmere 18,37 m2, spoločné a sociálne priestory 5,66 m2)
Výška nájmu v zmysle VZN mesta Rimavská Sobota č.72/2004
Obchodná verejná súťaž začína dňom 23.01.2019 a končí dňom 06.02.2019.
Prihlášky zasielajte na Mesto Rimavská Sobota, Odbor ekonomický,
oddelenie majetkové, Ul. Svätoplukova 9, 979 01 Rimavská Sobota
v zalepenej obálke s názvom: „Neotvárať- prenájom NP Francisciho 4”
Bližšie informácie o obchodnej verejnej súťaži na internetovej stránke
mesta www.rimavskasobota.sk, resp. na tel. č. 047/5604626, 0903 284
353, 047/5511915

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: Martin Ambróz,
martin.ambroz@rimavskasobota.sk, za maďarskú časť: Juhász Dósa János, jan.juhasz@rimavskasobota.sk; technický redaktor: Ing. Michal Murárik. 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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Soboťania sa ujali vedenia v sérii po víťazstve v predĺžení

sobotu sa druhá hoP redminulú
kejová liga preklopila do vyra-

ďovacej časti, kde už ide o všetko.
HKM Rimavská Sobota ako víťaz
základnej časti narazila v semifinále skupiny na mužstvo zo štvrtej
priečky, HK 2016 Trebišov. Prvý
vzájomný zápas sa odohral v sobotu
12. januára na Zimnom štadióne v
Rimavskej Sobote. Soboťania sa do
play-off vybavili dvomi posilami.
Jednou je Tibor Koniar z Liptovského Mikuláša a druhou mladý Patrik
Strelec zo Zvolena.
Úvod stretnutia bol opatrný a obe
mužstvá boli dôrazné na puku. Následne si domáci vypracovali niekoľko sľubných šancí a o niekoľko
minút aj hostia vyslali niekoľko
striel na dôsledného Križana. V desiatej minúte došlo k vylúčeniu do-

máceho hráča.
Počas
oslabe- HKM Rimavská Sobota - HK 2016 Trebišov 4:3pp
(2:0, 1:2, 0:1 - 1:0) STAV SÉRIE 1:0
nia sa podarilo
Góly: 11. Dmitriev Artem; 15. Škantár Jakub; 34.
Dmitrievovi získať puk a sám sa Moroz Denis; 69. Filipiak Peter - 23. Kočiš Marek; 32.
Čopák Vladimír; 41. Stríž Tomáš;
rútil na bránku.
Strely: 40:25
Brankára si paVylúčenia: 4:6 na 2 min.
rádne vychutnal.
Presilovky: 1:0.
Najskôr si ho
Oslabenia: 1:0.
položil na zem,
Rozhodcovia: Ivan - Trnka, Izakovič.
zakončoval
k
Diváci: 564.
žŕdke, čo brankár vychytal a
O dve minúty sa rozvlnila sieť za
následne zakončil do odkrytej
chrbtom brankára hostí. Po prihbrány. V 15. minúte bol zase vyrávke Moroza strieľal Vilchinskyi.
lúčený hráč hostí. Ten si tam však
Bohužiaľ, pred strelením tohto gólu
dlho neposedel. Po prihrávke noMoroz fauloval súpera, a aj napriek
váčika Koniara skóroval Škantár.
tomu, že hlavný rozhodca tento
faul neevidoval, po prerušení gól
V úvode druhej tretiny sa podarineuznal a vylúčil domáceho hráča.
lo Trebišovčanom znížiť stav na
V polovici stretnutia sa súpero2:1. Puk do brány dotlačil Kočiš.
vi z Trebišova podarilo vyrovnať.
Po chybe Soboťanov v obrannom
pásme sa do priameho súboja s
Križanom dostal Čopák a skóroval. Domácim sa však v priebehu
dvoch minút podarilo odpovedať.
Po prihrávke Vilchinskeho skóroval
bekhendom z otočky Moroz.
Do tretej tretiny nastúpili domáci
ľahkovážne. Hostia to využili už v
úvode. Križan sa po nastrelení puku
pokĺzol mimo bránu a do prázdnej
strieľal Stríž. Následne sa domáci
snažili rozhodnúť, no skórovať sa im
nepodarilo. Mali k dobru aj dve pre-

silovky, no ani jednu nevyužili. Prílišné snaženie im zväzovalo ruky, a
tak sa zápas dostal až do predĺženia.
Tam mali navrch opäť Rimavskosoboťania. Ich snaženie sa zužitkovalo
v 9. minúte predĺženia. Po nastrelení
Michala Slováka tečoval Filipiak.
V tej chvíli z obrovskej radosti preplnených tribún skoro spadol štadión a domáci sa tešili z ujatia sa
vedenia v sérií.
Zápas mohol vyzerať úplne inak,
keby domáci využili niektoré obrovské šance hlavne v priebehu prvých
dvoch tretín. No nedá sa uprieť ani
kvalitná hra hostí, ktorí dôkladne
bránili a zachytávali všetky puky, no
domáci mali v celom zápase navrch,
čo dokazuje aj počet striel 40:25 a
jednoznačne si zaslúžili vyhrať. Diváci, ktorí prišli na štadión v rekordnom počte, museli byť s priebehom
zápasu určite spokojní. Týmto im
ďakujeme za ich podporu, ktorú si
nesmierne vážime.
Marek Hanzel, HKM RS
Foto: Denis Szőke
V sobotu 19. januára cestovali hokejisti HKM RS na druhý zápas do
Trebišova, ktorý s prehľadom vyhrali 5:1 a postúpili do finále skupiny.
V ňom sa stretnú s mužstvom HK
Bardejov. Prvý zápas sa uskutoční
v sobotu 26. januára.
red

Zmeny v Mestskom
športovom klube

Z už začala. Ako informoval konateľ MŠK Miroslav Bitala, k prvému
imná príprava futbalistov Mestského športového klubu v Rim. Sobote

Mesto Rimavská Sobota

Vyhlasuje obchodnú verejnú súťaž podľa §281 a nasl.
Obchodného zákonníka a vyzýva k podaniu návrhov
na uzatvorenie nájomnej zmluvy
1. oceľová hala – sklad s.č. 4028 na parcele č. KN C 804/12 zastavané
plochy a nádvoria o celkovej výmere 219 m2
- výška nájmu bude sa stanovuje v zmysle so 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
Podmienky verejnej obchodnej súťaže budú zverejnené na webovej
stránke mesta a na úradnej tabuli mesta Rimavská Sobota.
Obchodná verejná súťaž začína dňom 23.1.2019 a končí dňom 15.2.2019.
Informácie na internetovej stránke mesta www.rimavskasobota.sk, na
úradnej tabuli mesta, resp. na telefónnych číslach 047/5604626, 0903
284 353, 0908 977 459 ( prihlášky do súťaže na webovej stránke mesta,
resp. na MsÚ – odd. majetkové ). Prihlášky zasielať v zalepenej obálke s
názvom „Neotvárať – prenájom oceľové haly Kasárne s.č. 4028“.

januáru došlo v klube k viacerým zmenám.
Odišiel tréner Anton Jánoš a mužstvo dospelých povedie v jarnej časti Eugen
Bari, bývalý hráč DAC Dunajská Streda, ktorý viedol Rimavskosoboťanov v
sezóne 2017/2018. Podľa slov Bitalu s Antonom Jánošom boli v klube spokojní, no nedohodli sa s ním na financiách. Bitala sa vyjadril, že cieľom je postup
A- mužstva do druhej najvyššej slovenskej futbalovej ligy.
V závere minulého roka vzbudila záujem verejnosti situácia okolo troch
klubových funkcionárov, ktorým neboli predĺžené zmluvy. Bitala vyvrátil
informácie, ktoré hovorili, že MŠK začne jarnú sezónu bez trénerov. Novým
športovým riaditeľom klubu bude Dezider Balajthy a vedúcim tímu Oto Fridrich. Zmeny nastali aj v mládežníckom futbale. Od januára bude mládežnícke
tímy koordinovať Vojtech Kováč ml. z Lučenca, ktorý má bohaté odborné
skúsenosti. V U19 zostáva na poste trénera Ondrej Václavík, v U17 sa stal
novým trénerom Tomáš Boháčik a v U15 zostáva Csaba Csányi. V U13 nahradil A. Domíka Andrej Kamendy, v prípade U12 prišiel namiesto R. Rubinta
Vojtech Kováč st., v U11 zostáva trénerom Marian Kudlík, v U10 Ladislav
Danyi, U9 povedie Vojtech Kováč st., U8 Tomáš Pál a U7 a U6 bude spoločne
s Vojtechom Kováčom st. trénovať L. Danyi. Bitala zdôraznil, že boli oslovení
aj tréneri z Rimavskej Soboty, no nikto neprejavil záujem.
Ako konateľ MŠK ďalej povedal, v klube sa venujú tiež predprípravke
škôlkarov, kde sa trénuje raz do týždňa. Jedna je na MŠ na Dobšinského ul.
a druhá na MŠ na Rybárskej ul. Na MŠ Dobšinského sú dve skupinky, kde
trénuje spolu 25 detí, v MŠ Rybárskej je jedna skupinka po 12 detí. Fungujú
ako krúžok, ale organizované sú podľa projektov Zober loptu, nie drogy a Daj
najviac gólov.
amb

Plán zberu separovaného odpadu v meste Rimavská Sobota
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