Poďakovanie
primátora
mesta
Rimavská
Sobota
JUDr. Jozefa
Šimka

Na margo
uplynulých dní
sa rok 2010 a novým
Písal
primátorom mesta sa stal

Jozef Šimko so ziskom 1715
hlasov. O štyri roky neskôr, v
roku 2014, Jozef Šimko zopakoval svoje víťazstvo a volilo
ho 4170 občanov. Nasledoval 10.november 2018 a Jozef
Šimko zvíťazil aj tretíkrát po sebe, keď mu dôveru
prejavilo vyše 5 000 občanov Rimavskej Soboty.
A ja len skromne, no s radosťou dodávam, že som
bol zakaždým súčasťou jeho víťazného volebného
tímu...
Toľko na úvod k sobotňajším komunálnym voľbám . Našťastie ich máme za sebou a na nechutnosti v podaní niektorých kandidátov na primátora či
poslanca mestského zastupiteľstva čoskoro zabudneme. Tešíme sa radšej z toho, že občania dali na
ďalšie štyri roky dôveru Jozefovi Šimkovi, aby so
svojim tímom pokračoval v práci v prospech mesta, na čele ktorého už osem rokov stojí. No nebolo
to jednoduché. Mali sme proti sebe koalíciu silných
protivníkov, ktorí nie raz bojovali aj s nevyberanými prostriedkami. Sľubovali nesplniteľné počnúc
zvyšovaním dôchodkov a končiac výstavbou rýchlostnej cesty v okolí Rimavskej Soboty. Chceli zneužiť nevyjasnenú situáciu okolo futbalovej akadémie a osočovali primátora i jeho spolupracovníkov
za to, že bránili a aj budú brániť záujmy mesta voči
pochybnému zahraničnému subjektu. No súčasne
vytvárali aj rôzne nezmyselné koalície slúžiace na
odlákanie voličov súčasného primátora.
Nevyšlo im to, pretože veľká väčšina občanov sa
oklamať nedala. Videli, čo všetko sa v meste urobilo a verili tomu, že Jozef Šimko ich nesklame
ani v budúcnosti. Naopak, sklamali ich mnohí doterajší poslanci a voliči im to aj patrične spočítali.
Vypadli známe mená. Dlhoroční poslanci Čeman,
Bán, Főző, Auxt, Sojka či Vaš sú minulosťou. Snáď
najbolestnejšie sa voľby dotkli Viliama Vaša. Nielenže skončil v súťaži primátorských kandidátov
na poslednom mieste, ale voliči mu nedali dôveru
ani ako poslancovi. Že by na vine bola tá nešťastná
značka SMK – KDH za jeho menom na volebnom
lístku? V každom prípade sa môže za to poďakovať
tým, ktorí túto predvolebnú koalíciu vymysleli...
No a neúspešným primátorským kandidátom doporučujem ešte jednu radu. Mali by zrýchliť, priznať
si porážku a nezabudnúť zagratulovať víťazovi.
Bol by to dôstojný prejav ich politickej kultúry...
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Primátorom bude opäť Jozef Šimko KOTKODÁK

Jozef
Šimko bude stáť
na čele Rim.
Soboty
ďalšie štyri roky.
Rozhodli o tom
občania v komunálnych
voľbách, ktoré sa konali v
sobotu 10. novembra. Funkciu primátora bude vykonávať už
tretie volebné obdobie.

Jozef Šimko, ktorý kandidoval ako
nezávislý, získal 5081 hlasov. Za ním
skončil Radovan Ceglédy (NEKA) s
3192 hlasmi, Róbert Zagyi (NEKA)
s 281 hlasmi a Viliam Vaš (KDH) s
203 hlasmi.
Občania rozhodli aj o zložení nového mestského zastupiteľstva. Za
prvý volebný obvod zasadne do
poslaneckých lavíc Ladislav Rigó
(KDH-SMK) - 695 hlasov, Eva Bornayová (SMER-SD) – 593 hlasov,
Michal Demeter (SNS) – 560 hlasov
a Jaroslav Matzenauer (SaS-OĽANO) – 523 hlasov.
Druhý volebný obvod bude zastupovať v MsZ Štefan Tankó (MOSTHÍD) – 641 hlasov, Erika Juhászová
(SMER.-SD) – 602 hlasov, Ján Jurkemík (Progresívne Slovensko) –

Jozef Šimko si 12. novembra v obradnej sále Radnice
prebral osvedčenie o svojom zvolení za primátora Rim. Soboty
593 hlasov a Robert Kuvik (SMERSD) – 460 hlasov.
Za tretí volebný obvod bol do MsZ
zvolený Roman Vaľo (SaS-OĽANO) – 760 hlasov, Štefan Baláž (Národná koalícia) – 688 hlasov, Tibor
Figei (MOST-HÍD) – 620 hlasov a
Andrea Andrášiová ( SaS-OĽANO)
– 609 hlasov.
Vo štvrtom volebnom obvode boli
zvolení do MsZ Ivan Hazucha
(SMER-SD) – 860 hlasov, Peter
Juhász (KDH-SMK) – 853 hlasov,
Anna Zsóriová (Strana moderného
Slovenska) - 822 hlasov, Pavel Zvara
(SNS) – 822 hlasov, Jaroslav Bagačka (SDKÚ – DS) – 734 hlasov, Roman Slanina ( SaS-OĽANO) – 734
hlasov.
V piatom volebnom obvode bol
zvolený Tomáš Sliva ( MOST-HÍD)
– 569 hlasov, Zoltán Czisprusz (
KDH-SMK) – 568 hlasov a Jozef
Tóth (KSS) – 478 hlasov.

V rimavskosobotskom mestskom
zastupiteľstve bude zastupovať občanov spolu 21 poslancov, z toho 4
ženy a 17 mužov.
Počet osôb zapísaných v zozname
voličov bol 18 924, počet platných
hlasovacích lístkov odovzdaných
pre voľbu primátora bol 8757 a počet platných hlasovacích lístkov
odovzdaných pre voľbu do MsZ bol
8493. Volebná účasť bola 46,88 %.
Výsledky v mestách a niektorých
obciach v okrese Rimavská Sobota. Hnúšťa – Roman Lebeda
(NEKA), Tisovec – Irena Milecová
(NEKA), Tornaľa – Anna Szögedi
(SMK), Klenovec – Zlata Kaštanová
(NEKA).
Tohtoročné komunálne voľby sa
konali v 2919 mestách a obciach
Slovenska. Zúčastnilo sa ich spolu
2 187 735 občanov, čo predstavuje
48,67 %.
amb

Žiadajú sfunkčniť fontánu
Dzácie. Aj tieto požiadavky zazneli počas zasadnutí VMČ

oplnenie smetných košov i vykonanie celoplošnej derati-

Staré mesto – Chrenovisko a VMČ sídlisko Rimava – Malohontská.
25. októbra zasadal Výbor mestskej časti (VMČ) Staré mesto –
Chrenovisko. V úvode rokovania, ktoré viedol predseda VMČ
Ladislav Matyinkó, sa členovia výboru venovali kontrole uznesení. Informácie zo zasadnutia mestského zastupiteľstva a komisií podali poslanci MsZ Ladislav Rigó, Eva Bornayová a Zsolt
Főző. Hovorilo sa aj o aktuálnych problémoch a pripomienkach
občanov. Na námestí Š.M. Daxnera je potrebné rozšíriť mestský
rozhlas a sfunkčniť a opraviť fontánu. Odznela aj požiadavka,
aby sa na Hlavnom námestí a pešej zóne doplnili smetné koše. V
ďalšej časti rokovania navrhol VMČ zaradiť do rozpočtu mesta
vyasfaltovanie cesty a chodníkov na Chrenovisku a na uliciach
Markuša, Gorkého, Pivovarskej a dokončenie parkoviska pred
bytovkou na Škultétyho ul., v ktorej bývajú zdravotne ťažko
postihnutí. Padala aj požiadavka zaradiť do rozpočtu nákup odpadových košov a oddychových lavíc, naplánovanie generálnej
opravy pútačov na Hlavnom námestí, vyasfaltovanie cesty pred
bytovkou č. 38-40 a garážami na Daxnerovej ul. a dobudovanie dažďovej kanalizácie medzi uvedenou bytovkou a garážami
i vyasfaltovanie cesty pred bytovkou č. 29-31 na Gorkého ul.
VMČ požaduje začleniť do rozpočtu alebo riešiť prostredníctvom projektov opravu budovy a okien na Centre voľného času
Relax na Ul. SNP, ako aj výmenu okien na budove Ekorelaxu,
rozšírenie kamerového systému a vybudovanie detského ihriska
na Ul. Markuša.
Koncepcia budovania stojísk na kontajnery
V októbri sa uskutočnilo aj zasadnutie Výboru mestskej časti
sídlisko Rimava – Malohontská. Zasadnutie viedla Ľubica Kubiňáková, predsedníčka VMČ. Úvod zasadnutia bol venovaný
kontrole plnenia uznesení a informáciám poslancov zo zasadnutia mestského zastupiteľstva.

V časti týkajúcej sa pripomienok občanov predniesol poslanec
MsZ Štefan Baláž požiadavku Samuela Zuba za obyvateľov
bytovky č. 14 na Malohontskej ul., ktorá sa týkala úpravy verejných priestranstiev. Ide o vyasfaltovanie chodníka pred bytovkou a cesty medzi bytovkou a budovou firmy Botex smerom
k pošte. Obyvatelia bytovky navrhujú opraviť cestu súbežne
s prebiehajúcou rekonštrukciou námestia pred poštou. L. Kubiňáková predniesla požiadavku obyvateľov bytovky na Malohontskej ul., ktorí žiadajú pri dvojprúdovke opraviť chodník a
osadiť smetné koše. Zároveň informovala o budovaní nových
parkovacích miest, o ktoré obyvatelia bytovky č. 13-15 na
Malohontskej ul. dlhodobo žiadali. Členovia VMČ diskutovali aj o požiadavke obyvateľov bytovky B2 na sídlisku Rimava
odstrániť pingpongový stôl. Odznela nespokojnosť ohľadom
neporiadku v celej mestskej časti, predovšetkým s neprávnou
koncepciou čistenia verejného priestranstva. V tejto súvislosti
padol návrh, aby bol pre každú mestskú časť pridelený jeden aktivačný pracovník, ktorý by zodpovedal za jej čistotu. Rovnako
by bolo vhodné vypracovať koncepciu jednotného budovania
stojísk na kontajnery.
V ďalšej časti okrem iného odznela požiadavka vykonať na území mesta celoplošnú deratizáciu a Ľ. Kubiňáková informovala
o prerozdelení a vyčerpaní finančných prostriedkov určených na
činnosť VMČ. V závere zasadnutia sa členom poďakovala za
účasť na zasadnutiach výboru a aktívnu prácu v tomto volebnom období.
amb, foto: gecse

+ Nedávne komunálne voľby
priniesli mnoho prekvapení. Určite medzi najväčšie patrí prepad
bývalých „kráľov severu
okresu“. Primátor Tisovca
Peter Mináč zrejme cítil,
že už stačilo a ani sa už vo
voľbách neuchádzal o svoju
primátorskú stoličku. Ale
že neuspeje ani ako kandidát na poslanca mestského
zastupiteľstva, o tom sa mu
zrejme ani nesnívalo...
+ Ešte väčšie fiasko utrpel primátor Hnúšte Michal Bagačka. Poslanec Národnej rady
SR skončil vo funkcii primátora mesta po prehratom súboji s Romanom Lebedom a
po dlhých rokoch nebude mať
mesto smerácke vedenie...
+ O prekvapenie nebola núdza ani v Rimavskej Sobote.
V poslaneckom zbore stratili svoje miesto aj hlavní
propagátori futbalovej akadémie. Auxt, Vaš, Bitala či
Főző nedostali patričnú dôveru od občanov a z komisie
menovanej zastupiteľstvom
na riešenie tejto záležitosti,
sa poslancom stal len Jozef
Tóth...
+ O úplnom prepade sa dá hovoriť aj v prípade SMK. Do
mestského zastupiteľstva sa
dostali len traja kandidáti tejto
strany, ktorá zrejme doplatila
aj na vytvorenú predvolebnú koalíciu s KDH. Tá vraj
vznikla napriek tomu, že ju
nepodporili až traja členovia
vedenia základnej organizácie
strany...
+ Pre dlhoročného poslanca
Viliama Vaša zrejme nebolo rozumnou myšlienkou
kandidovať vo voľbách
pod dvoma značkami. Kým
o primátorskú funkciu sa
uchádzal ako kandidát
KDH a so ziskom 203 hlasov
skončil posledný, zatiaľ za
poslanca mestského zastupiteľstva kandidoval za koalíciu KDH – SMK a nedostal
sa do mestského parlamentu. Vo svojom volebnom obvode, kde v minulosti pravidelne vyhrával, získal teraz
o vyše 100 hlasov menej než
pred štyrmi rokmi ...

Gemerské zvesti
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Poslanci rokovali v tomto volebnom období naposledy

poslanci sa 31. októbra
Rimavskosobotskí
zišli na poslednom riadnom rokovaní mestského zastupiteľstva v tomto volebnom období. To ako tradične prebehlo v budove bývalého Župného domu.

V úvode rokovania padlo niekoľko návrhov na
zmenu programu
mestského zastupiteľstva.
Poslanec Ján Čeman navrhol stiahnuť z rokovania bod o návrhu na vypísanie obchodnej verejnej súťaže na odpredaj budovy bývalého domova
mládeže na Školskej ul. za účelom prestavby na
byty pre mladé rodiny. Podľa jeho slov by tam
mala samospráva namiesto bytov zriadiť domov
sociálnych služieb. Poslanec zároveň uviedol, že
otázka, čo s budovou, by sa mala nechať na nové
zastupiteľstvo. Poslanec Robert Kuvik prečítal
vyjadrenie výboru mestskej časti Rožňavská – Šibeničný vrch- Sabová- Vinice, v ktorom členovia
jednoznačne nesúhlasia s odpredajom budovy ani
jej prestavbou na sociálne byty a trvajú na tom,
aby ohľadom využitia tejto nehnuteľnosti bola
zvolaná verejná schôdza občanov. Zároveň požiadali, aby bol tento bod stiahnutý z rokovania MsZ.
Primátor Jozef Šimka na to uviedol, že poslanci
si zle interpretujú internát a jeho prestavbu. „Nejde tu o klasický predaj. Ide o to, že by sa schválil
návrh zmluvy a vypísanie verejnej obchodnej súťaže na predaj bývalého internátu a jeho následným prebudovaním nie na sociálne byty, ale na
byty pre mladé rodiny s deťmi,“ vysvetlil primátor s tým, že nakoľko má mesto dve ponuky, rozhodli sa vypísať verejnú obchodnú súťaž, aby sa
mohla prihlásiť ešte akákoľvek firma. Mesto budovu nepredáva natrvalo, po rekonštrukcii ju odkúpi späť. „Ak do toho teraz nepôjdeme, internát
bude chátrať ešte desaťročia,“ prízvukoval primátor. Tieto jeho argumenty väčšinu poslancov
nepresvedčili a bod stiahli z rokovania. Za bolo
12 poslancov, proti 4, traja poslanci nehlasovali.
Na návrh poslanca M. Bitalu poslanci schválili,
aby bol do programu zaradený bod týkajúci sa
zmluvy o spolupráci medzi mestom a Mestskou
futbalovou akadémiou.

Odkúpenie pozemkov
V majetkovoprávnych otázkach najviac rezonoval návrh na odkúpenie pozemkov na námestí
pred poštou. Ako je známe, samospráva začala s
obnovou námestia v septembri. K odkúpeniu pozemkov chce mesto pristúpiť z dôvodu, že Slovenská pošta nesúhlasí s umiestnením fontány v
strede námestia pred budovou pošty. Ako dôvod
uviedli, že sú tam umiestnené inžinierske siete.
Fontána má byť preto umiestnená na mieste, kde
bola plánovaná oddychová zeleň s chodníkmi.
Poslanci nakoniec schválili výkup pozemkov v
cene 50 eur za meter štvorcový, pričom samospráva za ne zaplatí celkovo 4250 eur.
Opäť futbalová akadémia
Následne sa poslanci opäť zaoberali futbalom,
konkrétne zmluvou o spolupráci medzi mestom
a futbalovou akadémiou, ktorú predložila skupi-

na poslancov F. Auxt, M. Bitala, J. Tóth a V. Vaš.
Táto zmluva je podľa M. Bitalu prvou rámcovou
zmluvou pre schválenie ďalšieho postupu pri vytvorení mestskej futbalovej akadémie a obsahuje
rôzne zmeny. V následnej diskusii k tomuto bodu
prevládal väčšinový názor, že zmluva by mala
byť schválená, čím by mesto maďarskej strane
ukázalo, že je ochotné spolupracovať na vybudovaní futbalovej akadémii. Takúto prepracovanú
zmluvu poslanci napokon schválili, pričom ešte
pozmenili bod, na základe ktorého, ak jeden zo
spoločníkov po skončení zmluvy nebude chcieť
pokračovať v spolupráci, druhý bude mať právo
na odkúpenie obchodného podielu spoločnosti.
Za bolo 11 poslancov, proti jeden a šiesti nehlasovali. Zmluvu musí ešte odobriť maďarský partner.
Pre subjekty takmer 14-tisíc eur
V ďalšej časti rokovania bol jednomyseľne schválený návrh VZN o určení výšky dotácie na mzdy a
prevádzku škôl a školských zariadení.
Po tomto bode sa mestské zastupiteľstvo zaoberalo potvrdením uznesenia zo septembrového
rokovania, ktoré primátor pozastavil. To sa týkalo prerozdelenia finančných prostriedkov pre
športové a kultúrne subjekty mesta. Poslanci
nakoniec uznesenie potvrdili, ale zároveň schválili prerozdelenie finančných prostriedkov aj pre
ďalšie subjekty. OZ Spevácky zbor BONA FIDE
Rimavská Sobota dostane 500 eur, Spevácky zbor
Dúha 500 eur, Cirkevný zbor evanjelickej cirkvi
1100 eur, Rímskokatolícka cirkev v Rim. Sobote
1100 a 500 eur, Dom Matice slovenskej 500 eur
a Okresná organizácia Únie žien Slovenska 1000
eur. Dotácie z rozpočtu mesta na druhý polrok pre
žiadateľov z oblasti športu a kultúry sú v celkovej
výške 13 700 eur.
Všeobecná rozprava sa niesla v rozlúčkovom
duchu, nakoľko októbrové zasadnutie poslancov
MsZ bolo posledné riadne v tomto volebnom
období. Viacerí poslanci poďakovali kolegom za
spoluprácu, ako aj voličom, že ich mohli reprezentovať v mestskom zastupiteľstve.
amb, foto: gecse
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Školský rok v materských školách

priestory a zapojili sa do rôznych
Z veľadili
projektov. Aj takto odštartoval nový školský rok v tunajších materských školách.

MŠ - Slniečko na Rybárskej ul. na sídlisku Západ navštevuje v školskom roku
2018/2019 155 detí, z ktorých je 40 predškolákov. Učia sa 7 triedach. Je to o 10 detí
viac ako vlani.
MŠ je podľa vyjadrenia riaditeľky školy Judity Makšiovej naplnená, v septembri sem
nastúpilo vyše 50 nových detí, ktoré sa učia
v štyroch triedach. „Do dvoch tried nastúpili úplne nové deti a dve triedy sme doplnili,“
uviedla Makšiová.
V letných mesiacoch panoval v priestoroch
MŠ čulý pracovný ruch. Realizovali tu totiž
viacero stavebných úprav. V A pavilóne zrekonštruovali dve kúpeľne a toalety, vstupné
V MŠ -Óvoda na Daxnerovej ul. si pripomenuli Deň materských škôl. Pri tejto príležitosti
schody do pavilónov osadili novou dlažbou,
usporiadali pre deti tradičný pochod mestom, ktorý ukončili vypustením balónikov do
vymaľovali sa všetky schodištia, kuchyňa, kancelárie, ako aj kúpeľne. V kuchyni
neba na Hlavnom námestí v Rim. Sobote.
školskej jedálne bol vymenený varný kotol
i svietidlá, opravili a vymenili sa vykurovadbáme o všestranný rozvoj osobnosti každého
Zdravo – hravo s „Drobčekom“
cie telesá. V C- pavilóne bol odstránený havarijný
dieťaťa. Vedieme deti k tomu, aby používali svoju
stav potrubia. MŠ sa podľa J. Makšiovej zapojila
Materská škola „Drobček“ na Daxnerovej ulici predstavivosť, aby sa nebáli snívať, aby používali
do rôznych projektov. „Prostredníctvom Národv Rimavskej Sobote je štvortriedna s označením svoju fantáziu a kreativitu. Naša budúcnosť je v
ného projektu Škola otvorená všetkým (ŠOV) cez
tried včielka, rybička, lienka a motýlik. Dve trie- rukách našich detí, budúcich dospelých, a nie je
MPC Prešov sme na dva roky získali dve asisdy sú s vyučovacím jazykom maďarským. Všet- nám jedno, aká bude. Chceme prispieť k tomu,
tentky, ako aj učebné i športové pomôcky, hygieky štyri triedy sú vekovo zmiešané. „V tomto aby z našich detí vyrástli nie len múdri, ale aj dobnické potreby, oblečenie pre deti a paplóny, ktoré
školskom roku našu materskú školu navštevuje rí ľudia,“ uzavrela Z. Horváthová.
sú nám postupne dodávané,“ povedala J. Makšio82 detí, v minulom roku ich bolo 84. V septemvá. Ako ďalej povedala, zapojili sa do projektu
bri 2018 pribudlo 23 nových detí,“ informovala Projekt s medzinárodnou účasťou
Domestos, cez ktorý by chceli získať vybavenie
riaditeľka školy Zuzana Horváthová. Nakoľko
do kúpeľne v MŠ. Okrem toho je MŠ zapojená aj
je škola v centre Gemersko – malohontského re- V školskom roku 2018/19 sú v MŠ na Rožňavdo projektu Integračný program Medvedík Nivea
giónu a nachádza sa v dvojjazyčnom prostredí, skej ul. momentálne naplnené kapacity. Navšteči Školské mlieko. Školská jedáleň realizuje proobohacujú výchovu a vzdelávanie o regionálnu vuje ju spolu 105 detí, ktoré sa učia v 5 triedach,
jekt Školské ovocie. V projekt Recyklohry zbiekultúru. „Vedieme deti k tolerancii, k poznávaniu nových detí je 35. Aj v minulom školskom roku
rajú deti drobný elektroodpad, papier, baterky a
a zachovaniu ľudových tradícií rôznych národov navštevovalo MŠ 105 detí. Čo sa týka projektov,
jesenné plody pre lesné zvieratá. „Cez Národný
a národností. Úzko spolupracujeme so spolo- na Mesto RS podali žiadosť o možnosť využitia
projekt ÚPSVaR sme na 9 mesiacov zamestnali
čenskými organizáciami prezentujúcimi ľudovú výzvy a finančnej podpory na vytvorenie jednej
jedného kuchára a troch dobrovoľníkov a uchádkultúru. Pod odborným dohľadom lektorov CVČ triedy jasieľ. Škole sa nedávno podarilo získať
začov o zamestnanie,“ uviedla Makšiová.
Relax a ZUŠ Heuréka sa deti týždenne stretávajú grant v hodnote 12 tisíc eur na vlastný projekt s
Čo sa týka nedávnych i nadchádzajúcich aktivít,
v rámci krúžkovej činnosti s ľudovým umením. medzinárodnom účasťou predškolských zariadepredškoláci už majú za sebou plavecký výcvik a
Deti z folklórnych krúžkov vystupujú na rôznych ní. Je zameraný na environmentálnu výchovu a
koncom októbra pripravili pre žiakov korčuliarmestských a školských podujatiach,“ uviedla obsahuje dve témy - Odpad a recyklácia a Stromy
sky kurz. Na škole ponúkajú množstvo krúžkov,
Horváthová s tým, že prostredníctvom projektu a rastliny. V rámci týchto tém je zaradených do
deti si môžu vybrať tanečný krúžok, spevokol,
zabezpečia deťom nové ľudové kroje. Ako ďa- projektu počas dvoch školských rokov množstvo
kurz anglického jazyka či futbalový krúžok.
lej dodala, v rámci svojej profilácie navštevujú aktivít, ktorých sa zúčastnia deti, pedagógovia,
„Našim prvoradým cieľom je budovať modernú
aj významné miesta nášho regiónu. „V mesiaci nepedagogickí zamestnanci, rodičia, priatelia MŠ
školu, v ktorej sa všetci cítia dobre,“ uzavrela rianovember uskutočníme exkurziu do Šamotky v i predstavitelia mesta a rôznych odborných inštiditeľka školy.
Hrnčiarskych Zalužanoch a navštívime aj hrn- túcií. Spolupracovať budú tri partnerské školy,
čiarku Danku Bakšovú, kde si deti budú mať okrem MŠ na Rybárskej ul. je to Tallinna LasteDokončili enviromentálnu učebňu
možnosť vyskúšať prácu s hlinou. Plánujeme po- aed Kiikhobu z estónskeho Tallinnu a Mateřská
zvať folklórnych umelcov z tanečných súborov škola Dráček Lysá nad Labem z Česka. V rámci
Tento školský rok navštevuje Materskú školu na
Új Gömör, Rimavan, Háj s ukážkami tancov náš- projektu sa uskutočnia tri nadnárodné stretnutia –
Hatvaniho ul. v Rim. Sobote 112 detí, ktoré sú
ho regiónu. Zachovávame aj staré ľudové tradície v júni budúceho roka v Rim. Sobote, na jeseň v
zaradené do 6. tried, jedna z nich je pre deti s naako sú zvyky na Luciu, spaľovanie „Kisze báb“, partnerskej MŠ z Česka a na jar roku 2020 v Esrušenou komunikáciou. Vlani navštevovalo mastavanie mája, atď.,“ vymenovala. Veľký dôraz tónsku. Cieľom projektu je nadobudnutie a zlepterskú školu 118 deti.
kladú aj na zdravý psychický a fyzický vývin detí. šenie vedomostí detí a pedagógov o partnerských
Nových detí je v škôlke 30 a väčšina je zaradená
„Rôznymi tematickými dňami a ochutnávkami krajinách a o životnom prostredí, spôsobe jeho
do 2 tried s vekovým zložením 3-4 roky.
vedieme deti ku konzumácii zdravých potravín. ochrany a problémoch, zlepšenie kompetencií peMaterská škola sa podľa slov riaditeľky školy
Do výchovy a vzdelávania denne zaraďujeme dagógov v anglickom jazyku ako komunikačnom
Evy Juhászovej zameriava na environmentálnu
aj netradičné pohybové aktivity, pritom kladie- jazyku a zlepšenie IKT kompetencií. Zameraný
výchovu. „Do nového školského roka sa nám pome veľký dôraz na ich bezpečnosť,“ uviedla je aj na podporu pedagógov pri prijímaní nových
darilo dobudovať environmentálnu záhradu, kde
Horváthová. V MŠ sa podarilo cez projekt zabez- inovatívnych postupov a pri práci s rôznymi skusa nachádza ekoučebňa, bylinná špirála, Artušov
pečiť kaučukové dopadové dosky k jednotlivým pinami detí v triede, toleranciu voči iným kultúkruh, záhradné jazierko, ekochodník a pracovať
záhradným preliezkam a nové Fitnes – cvičebné ram, akceptáciu rozmanitosti a spoločnú prácu
sa bude podľa projektu Ekosrdiečko,“ prezradila
stroje. „Okrem hlavného zamerania našej MŠ cieľových skupín.
E. Juhászová.
amb
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10 rokov Súkromnej strednej odbornej školy v Rim. Sobote
k r o m n á Gizela Kubačková. Pripomenula Štúdium na škole za desať rokov jej všetkým, ktorí nás podporujú, rodiS ústredná
od- aj čo to z histórie školy, ktorá bola existencie úspešne ukončilo spolu čom, priaznivcom a partnerom ško-

borná škola v
Rimavskej Sobote oslavuje
10 rokov svojho vzniku. Pri
tejto príležitosti sa 7. novmebra v estrádnej sále tunajšieho
domu kultúry uskutočnil slávnostný program, na ktorom sa spomínalo, oslavovalo, ale i hodnotilo.

zriadená ako elokované pracovisko
v roku 2008. V prvom školskom
roku začali žiaci študovať v dvoch
triedach v odboroch hotelová akadémia. V tom čase mala škola 50
žiakov, dnes, po 10 rokoch, ich už je
300. Od roku 2015 má SSOŠ právnu
subjektivitu a od začiatku tohto roka
aj nového zriaďovateľa, ktorým je
úspešný podnikateľ Zoltán Greksa.

387 žiakov. „Naša škola je ešte mladá, má len 10 rokov. Želám si, aby
v duchu tradície kráčala k ďalším
úspechom. S úctou a uznaním venujem spomienku všetkým zamestnancom a študentom, ktorí písali
stránky histórie našej školy. Som
hrdá na tých, s ktorými sa v škole
stretávame dnes, všetkým patrí moja
úcta a poďakovanie. Ďakujem aj

Na slávnostnom podujatí sa okrem
študentov, profesorov, hostí, priateľov a partnerov školy zúčastnil aj
primátor Rim. Soboty Jozef Šimko, jeho zástupca Ladislav Rigó a
prednosta Mestského úradu Štefan
Szántó.
„Aj keď v živote školy nie je 10
rokov dlhá doba, predsa v tejto jednej vete je ukryté veľké množstvo
životných príbehov, udalostí, zážitkov, nádejí, spomienok,“ uviedla vo
svojom príhovore riaditeľka školy

ly a v neposlednom rade ďakujem
za podporu a dobrú spoluprácu aj
nášmu zriaďovateľovi,“ povedala G.
Kubačková. V kultúrnom programe
vystúpili žiaci školy, ktorí v nacvičenej choreografii predstavili divákom
učebné odbory. Pedagógovia, bývalí
aj terajší žiaci zase spomínali nielen na obdobie, kedy škola začínala
fungovať, ale aj na svoje zážitky,
prevažne z odborných stáži v zahraničí, ktorých sa študenti zúčastňujú
vďaka projektom Erasmus+. No nezabudlo sa ani na úspechy študentov
na rôznych súťažiach. V rámci osláv
bol vydaný aj jubilejný časopis o 10
rokoch školy.
SSOŠ v Rim. Sobote navštevuje v
tomto školskom roku 290 žiakov,
prvákov je približne 80. Žiaci sa učia
v študijných odboroch hotelová akadémia, hostinský, kuchár a kaderník.
Na škole vyučuje 28 pedagógov.
amb, foto: gecse

Mskou organizáciou Únie žien Slovenska zoresto Rimavská Sobota v spolupráci s Kraj-

foto: gecse

ganizovalo 29. októbra v divadelnej sále Domu
kultúry slávnostné stretnutie pri príležitosti
Mesiaca úcty k starším. Prítomným sa prihovoril primátor mesta Jozef Šimko a predsedníčka
Krajskej organizácie Únie žien Slovenska Helena Husárová. V kultúrnom programe vystúpili
folklórne súbory a ľudoví umelci z nášho regiónu, ale aj hviezdy televízie Šláger Martin Jakubec a Dušan Grúň.

ZŠ s MŠ na Dúžavskej ceste

septembra otvorila svoje
Z ačiatkom
brány aj Základná škola s materskou

školou na Dúžavskej ceste. Školský rok
2018/2019 začali s novou zástupkyňou
riaditeľa Anitou Pappovou. V tomto roku
navštevuje základnú školu spolu 136 žiakov, v materskej škole je 20 žiakov, prvákov je 42. Samozrejme, deti nečaká len
učenie, v priestoroch školy sa môžu zapojiť aj do mimoškolských aktivít.
V projekte Škola otvorená všetkým funguje pre žiakov v popoludňajších hodinách družina, čo im poskytne celodenný
program vzdelávania a rozvoja. „V tomto
roku sme otvorili druhú družinu, v oboch
sa deťom venujú dvaja učitelia. Toto platí aj pre
materskú školu,“ uviedla učiteľka školy Barbara
Véghová. Ako ďalej povedala, v rámci neformálneho vzdelávania sa na spoločných aktivitách
podieľajú rodičia aj deti. „Okrem aktivít v rámci
školy sa zapájame aj do iných projektov, organizujeme sviatočné posedenia a zúčastňujeme sa
rôznych súťaží. V minulom roku sa naši žiaci zúčastnili celoslovenskej súťaže M. Tompu a súťaže
v Hosticiach, odkiaľ si doniesli ocenenia,“ prezradila Véghová s tým, že aj v tomto roku plánujú
pred sviatkami rôzne aktivity. „Pred Vianocami
a Veľkou Nocou budeme s deťmi vyrábať sláv-

foto: gecse

Básnické okienko...

Si mojím nebom

Stará mama, stará mama, poď sa so mnou hrať,
poď si loptu vyhadzovať a vyskakovať!
Aj dnes ťa bolia nôžky, aj dnes ťa bolí driek?
Poďme radšej k doktorovi, aby ti dal liek!
Potom už viac tvoje nôžky nebudú choré,
budeš behať, vyskakovať, so mnou po dvore.
Ja nie som chorá, ja som iba stará.
Čas sa so mnou hrá, po tvári mi čmára.
Preto sú teraz ťažké moje kroky.
Za siedmimi horami, za siedmimi dolami,
tam som stratila svoje mladé roky.
nostné dekorácie, takto sa u nich snažíme posilniť dôležitosť tradícií. Čas od času organizujeme
hudobné a kultúrne programy, aby sa deti popri
vyučovaní aj zabavili,“ vymenovala učiteľka.
Škola podľa jej slov netrpí nedostatkom žiakov,
niekedy jej kapacity prevyšuje aj počet zamestnancov. Aj preto pracujú na projekte kontajnerovej školy, kde by malo byť k dispozícii 8 nových
učební.
„Dúfame, že naše nadchádzajúce plány budú začiatkom úspešného školského roka,“ uzavrela B.
Véghová.
amb, foto: ZŠ Dúžavská cesta

Stará mama, stará mama a načo ma máš?
Veď ty nevládzeš ísť sama, všetko bolí zas.
Tvoje mladé roky nájdem, všetky pozbieram,
a potom ich späť prinesiem a tebe ich dám.
Stará mama, stará mama, však budeš rada?
Stará mama, stará mama, zas budeš mladá.
Môj vnúčik zlatý, všetko sa raz stratí.
Čas mladé roky vzal, no teba mi dal.
A ja keď som s tebou, si mojím nebom.
Ty si môj nový svet, môj raj vysnený.
Ja ani za mladosť ťa nevymením.
Marta Brisudová Siváková

www.rimavskasobota.sk
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Program GMOS:
16. novembra DEŇ FILMU A DIVADLA – kultúrno-spoločenské podujatie spojené s prezentáciou filmovej tvorby GMOS a
filmov z tvorivých dielní „Takto vidím ja“, Kultúrny dom Klenovec, 17:00 hod.
16. novembra ROZPRÁVKOVÉ DOPOLUDNIE – podujatie
v rámci XVI. Kultúrnych dní D. Győryho pre žiakov ZŠ s VJM,
ZŠ M. Tompu v Rim. Sobote, 10:00 hod.
22. novembra DOBRÉ SLOVO – recitačná súťaž v slovenskom jazyku pre ZŠ a SŠ s VJM, ZŠ Bátka, 8,30 hod.
23. novembra ČAROVNÁ STUDNIČKA – tvorivé dielne pre
všetkých v rámci projektu, MsKS Hnúšťa, o 15:00 hod.
23. novembra – FOLKLÓRNY VEČER – celovečerný program
Detských folklórnych súborov a folklórnych súborov dospelých
z regiónu Gemer-Malohont, MsKS Hnúšťa, 18:00 hod.
23. novembra GEMERSKO-MALOHONTSKÁ ĽUDOVÁ
TANCOVAČKA – tancovačka so školou tanca, MsKS Hnúšťa,
20:00 hod.
23. novembra ČARO SLOVA – tvorivá dielňa pre umelecký
prednes, GMOS Rim. Sobota, 9:30 hod.
23. novembra ČAROVNÁ STUDNIČKA – výchovno-vzdelávacie aktivity pre žiakov ZŠ v oblasti tradičnej ľudovej kultúry
(remeslo, fudba, spev, odev), Gymnázium M. Hrebendu v Hnúšti, 9:00 hod.
27. novembra PREDVIANOČNÉ TVORIVÉ DIELNE – detská tvorivá dielňa, GMOS Rim. Sobota, 16:00 hod.
28. novembra – UČÍME SA SPOLU – tvorivá dielňa v rámci
projektu, Jesenské, 14:00 hod.
November
TAKTO VIDÍM JA – príprava a prezentácia krátkych animovaných filmov v rámci projektu, Rimavská Sobota, región Gemer-Malohont
PO STOPÁCH NOSITEĽOV TRADÍCIÍ – príprava krátkometrážneho dokumentárneho filmu o košikároch v regióne, Rimavská Sobota, Klenovec
FOTOFEST – FOTOFILM – nesúťažná prehliadka filmov a
tvorby neprofesionálnych fotografov z regiónu v rámci projektu
Neskrývaj, čo doma máš, Rimavská Sobota, región Gemer-Malohont

Výstavy
Gemersko – malohontské múzeum v Rim. Sobote

do 31. januára 2019
Minerály pod lupou – na výstave je predstavená pestrá paleta
minerálov a kryštálov zo Slovenska, Českej republiky a najznámejších svetových lokalít.
do 30. novembra
Umelecké remeslo od praveku po súčasnosť – výstava predstavuje diela študentov Súkromnej strednej umeleckej školy Hodruša – Hámre, inšpirované archeologickými nálezmi od doby bronzovej po stredovek.
do 28. februára 2019
Baníctvo a železiarstvo v Gemeri-Malohonte – prostredníctvom fotografií a zbierkových predmetov je predstavená bohatá
tradícia baníctva a železiarstva v Gemeri – Malohonte od čias
mladšej doby bronzovej až po súčasnosť.

Mestská galéria

do 30. novembra
Peter Rónai: mal i art – retrospektívna výstava Petra Rónaia,
významného slovenského maliara, predstaviteľa konceptuálneho
a postkonceptuálneho umenia na Slovensku.

Galéria Ganevia

do 30. novembra
Artefakty z Letáv – na výstave sa prezentuje približne 200 diel,
ktoré vznikli počas letného tábora umenia, hudby a tanca Letavy
spracoval: amb

Rómsky rezbár v múzeu

Gemersko-malohontskéV hopriestoroch
múza (GMM) v Rim. Sobote otvo-

rili v závere októbra výstavu o rómskom
rezbárovi Deziderovi Fertőovi. Prostredníctvom zbierkových predmetov
z fondov GMM v Rim. Sobote, Múzea
rómskej kultúry v Brne a Slovenského
poľnohospodárskeho múzea v Nitre je
tu predstavená tvorba tohto dodnes výnimočného výtvarníka – rezbára, ktorý je
jedeným z najvýznamnejších predstaviteľov rómskej neprofesionálnej výtvarnej tvorby.
Podľa riaditeľky
múzea Oľgy Bodorovej je Dezider
Fertő výnimočná
osobnosť neprofesionálneho výtvarného umenia na
Slovensku respČeskoslovensku.
„Je to z dôvodu,
že v tom období
vtedajší etnológovia a kunsthistorici považovali za prioritnú vlastnosť rómskeho etnika predovšetkým hudbu či remeslá, ale výtvarný
prejav Rómov bol tabuizovaný,“ priblížila O. Bodorová. Ako prvé zmapovalo
Fertővou tvorbu Slovenské poľnohospodárske múzeum v Nitre, neskôr získalo prvé plastiky Múzeum Rómskej
kultúry v Brne. Gemersko-malohontské
múzeum v Rim. Sobote získalo prvých
56 plastík D. Fertőa v roku 1996. V uve-

denom roku sa múzeum začalo intenzívnejšie venovať dokumentácii rómskej
kultúry.
Dezider Fertő sa narodil v roku 1921
v obci Gemerská Ves. Rezbárstvu sa začal venovať pomerne neskoro, v 80. rokoch minulého storočia, po smrti svojej
manželky. V roku 1986 ho objavil výtvarník Arpád Horváth z Tornale, ktorý
tohto nadaného rezbára postupne usmerňoval. Za relatívne krátke obdobie, približne desiatich rokov, stihol Dezider
Fertő vytvoriť pomerne rozsiahly súbor
takmer 200 drevených plastík a reliéfov.
Pracoval technikou vyrezávania
do drevených soklíkov a reliéfov
z lipového alebo
orechového dreva.
Pri svojej tvorbe
využíval
okrem
námetov z tradičného a súčasného života Rómov
a Nerómov i cirkevné motívy. Okrem zbierok v múzeách sa časť tvorby D. Fertőa nachádza
u súkromných zberateľov nielen na
Slovensku, ale aj v zahraničí, napríklad
v Kanade či Švajčiarsku.
Výstava, ktorá je realizovaná s finančnou podporou Fondu na podporu kultúry
národnostných menšín a banskobystrickej župy, potrvá do konca januára.
amb, foto: gecse

Vianočná burza nápadov a lásky

sa naše obľúbené
B líži
podujatie, ktoré každo-

ročne organizujeme v priestoroch DK - Vianočná burza nápadov a lásky:-) Opäť
hľadáme šikovných ľudí,
ktorí niečo krásne vyrábajú: ručná práca, vianočné
ozdoby, domáce dobrôtky,
prírodné produkty, zdravá
strava a pod. a mali by
záujem prezentovať sa a
ponúknuť svoje poctivé
výrobky na VIANOČNEJ
BURZE
NÁPADOV
a LÁSKY v Dome kultúry,
ktorú organizujeme v piatok 7. 12. 2018 popoludní
od 13.00 hod. pre všetkých
ľudí dobrej vôle. Každú
polhodinu bude vystúpenie: účinkujú folklórne
súbory, spevácke zbory
a iné kolektívy. Súčasťou
bude aj bazár nepotrebných vecí, kníh, hračiek,
oblečenia, čohokoľvek, čo bude možné priniesť a vymeniť za niečo iné. Zvyšné veci
budú odovzdané v Krízovom centre a Detských domovoch. Podrobnosti telefonicky
na čísle 56 21550, alebo mailom msksrs@rsnet.sk.
Mestské kultúrne stredisko v Rim. Sobote
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o výstavných priestoroch rimavskosobotskej radnice na
Hlavnom námestí v Rim. Sobote
bola 7. novembra slávnostne otvorená výstava pod názvom Maďarský Faust. Otvoril ju János Juhász
Dósa a viceprimátor Rim. Soboty Ladislav Rigó. V kultúrnom
programe zaspieval žiak tunajšej
základnej umeleckej školy Daniel
Szaniszló, ktorého hudobne sprevádzala Eva Čarnoká.
Na výstave sa prezentuje 25 grafík,
ktorých autorom je Zoltán Sándor
Nagy z Debrecínu. Výstava je venovaná významnému maďarskéhmu
prírodovedcovi, lekárovi a polyhistorovi, rodákovi z Rim. Soboty
Štefanovi Hatvanimu a vznikla pri
príležitosti 300. výročia jeho narodenia. Š. Hatvani si za svoju vedeckú a
lekársku činnosť vyslúžil nielen seriózne vedecké uznanie, ale aj mystickú povesť a prívlastok maďarský
Faust. Táto mystická aureola zaujala
aj známeho spisovateľa Jánosa Orbána Dénesa z Maďarska. Ten o maďarskom Faustovi napísal divadelnú
hru, ktorá bola prvýkrát zahraná pri
príležitosti osláv 150. výročia založenia divadla v Debrecíne. V rámci
osláv usporiadali aj výstavu grafík
Zoltána Sándora Nagya venujúcu sa
Hatvanimu, ktorý sa o jeho osobu zaujíma od mladosti. K divadelnej hre
má byť vydaná čoskoro aj publikácia,

Maďarský Faust

zdobiť ju budú práve grafiky, ktoré
môžeme vidieť na výstave tu v Rimavskej Sobote.
Obrazy nachádzajúce sa na výstave tvoril Z. Sándor Nagy leptaním do kovu. Prezradil, že k tejto
technike ho doviedla zvedavosť a
sprvu k nej pristupoval opatrne.
„Neskôr bolo experimentovanie čoraz viac nahradené cieľavedomým
vzdelávaním a praxou. Počas tohto
experimentovania sa moja pozornosť zamerala na tvorbu umeleckých diel,“ vysvetlil autor a dodal,
že prostredníctvom mnohých malých detailov, prostredníctvom fragmentov, chce ukázať život taký, aký
je - plný skúseností, dobrodružstva a
rozmanitosti.

Kurátorom výstavy je redaktor
Gömöri Hírlap János Juhász Dósa,
ktorý prezradil, že život a prácu
Štefana Hatvaniho si pripomenú aj
na celodennej konferencii, ktorá
sa uskutoční 23. novembra od 8:30
hod. v budove Csillagház na Daxnerovej ul. 36. Výstavu zorganizovalo tunajšie turistické informačné
centrum a redakcia Gömöri Hírlap.
Potrvá do 5. decembra.
amb
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Polyhistor Štefan Hatvani
Štefan Hatvani, maďarský
prírodovedec,
lekár a polyhistor, sa narodil v Rimavskej
Sobote 21. novembra 1718.
Otec Gergely Hatvani bol kníhviazač, matka Judit Mester pochádzala
z významného šľachtického rodu.
Ako 15-ročný odchádza za štúdiom
do Lučenca. Študoval na viacerých
západoeurópskych univerzitách, napríklad vo švajčiarskom Bazileji či
holandskom Utrechte. Získal doktorát z filozofie a medicíny. Po odmietnutí viacerých zahraničných ponúk
sa usadil v Debrecíne, kde v rokoch
1749 – 1786 pôsobil ako profesor
reformovaného kolégia na ktorom
predtým aj sám študoval. Ako prírodovedec stál na báze osvietenského
racionalizmu, uprednostňoval newtonovskú fyziku pred karteziánskou,
dôraz kládol na experiment a už v
svojej inauguračnej prednáške hovoril o dôležitosti štúdia matematiky.
Bol priekopníkom výuky chémie, zároveň autorom prvého matematického spisu z teórie pravdepodobnosti v
Uhorsku. Viedol aj vlastnú lekársku,
resp. lekárnickú prax. Zomrel 16.
novembra 1786 v Debrecíne.
spracoval amb

Základná organizácia Csemadok v Rim. Sobote organizuje

17. novembra o 17:00 hod. v Dome kultúry v Rim. Sobote podujatie
IX. ročník Stretnutia speváckych zborov na Gemeri.

HOTEL MÝTO *** a Koliba Pod Mýtom
v lokalite Mýto pod Ďumbierom, prijme
do TPP: kuchárov s nástupným platom
1200,-/netto a čašníkov s nástupným
platom 680,-/netto.
Ubytovanie a strava - Grátis
Nástup: 1.12.2018
Info: 0905 976 506

GZ-88/18

GZ-83/18

V programe vystúpi Spevokol Zoltána Kodálya z Galanty, Miešaný spevácky zbor
Ozvena z Lučenca, Vokálny súbor Hassler z Miškovca a Miešaný spevácky
zbor Blaha Lujza z Rim. Soboty.
Podujatie je realizované s finančnou pomocou Fondu na podporu kultúry národnostných menšín, Banskobystrického samosprávneho kraja a Mesta Rimavská Sobota.

www.rimavskasobota.sk
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RIADKOVÁ INZERCIA:
• Obchodná akadémia – Kereskedelmi Akadémia, K. Mikszátha 1, 979 80

22.- 25. november Mladí zabijaci
18:00
103 min., MN, titulky, vstup: 5 €
št. - ne.
Akčný/Thriller
USA

29. november Teheránske tabu (Filmový klub)
18:00
90 min., MN, titulky, vstup: 4€
št., pi.
Animovaný/Dráma
Nemecko

22.- 23. november Creed II
20:00
120 min., MP od 12r., titulky, 5€
št., pi.
Športová dráma
USA

29. - 30. november Vdovy
20:00 129 min.,MP od 12r.,titulky,vstup: 5€
št., pi. Dráma/Krimi/Thriller USA/V. Brit.

24.-25. nov.
16:30
so., ne.

Pat a Mat: Zimné dobrodružstvá
60 min., MP, titulky, vstup: 5€
Animovaný/Rodinný
Česko

24.-26. november Úsmevy smutných mužov
20:00
92 min., MN, vstup: 5€
so.-po.
Dráma/Komédia
Česko

30. november 2. december
18:00

Čertovské pero

99 min., MP, vstup: 5€
Rozprávka/Komédia Česko

1.-2. december
Robin Hood		
20:00
117 min., MP od 12r., titulky, 5€
so.-ne.
Akčný/Dobrodružný
USA

Rimavská Sobota vyhlasuje obchodnú verejnú súťaž na prenájom nebytových priestorov. Podrobné informácie sú uverejnené na úradnej tabuli Obchodnej akadémie – Kereskedelmi Akadémia, K. Mikszátha 1, Rimavská
Sobota a na internetovej stránke školy www.obchars.sk.
GZ-85/18
• Stredná odborná škola obchodu a služieb, Športová 1, 979 01 Rimavská

Sobota vyhlasuje obchodnú verejnú súťaž na prenájom nebytových priestorov na poschodí budovy Čierny orol, Hlavné námestie č. 19/A v Rimavskej
Sobote kancelária o výmere 30,54 m2. Podmienky sú uvedené na úradnej
tabuli v SOŠ obchodu a služieb, Športová 1, 979 01 Rimavská Sobota.
Bližšie informácie: www.sosos.sk.			
GZ-87/18
• Ponúkam

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

GZ-86/18

Spomienka

Zubný lekár

17. a 18. novembra od 8:00 hod. do 12:00 hod.
Medi – Cif, s.r.o. - MUDr. Štefan Cifruš, Dobšinského 1092/30, Rim. Sobota,
tel.: 0903 545 306
24. a 25. novembra od 8:00 hod. do 12:00 hod.
BENČÍK MUDr. Igor, s.r.o., Hviezdoslavova 17, Rim. Sobota, tel. 56 26 671

S úctou a láskou v srdci si pripomíname,
že 9.11.2018 by sa bol dožil 97 rokov
náš drahý, skvelý dedko

Lekáreň

rodák z Hostišoviec,

17. novembra Lekáreň Jazmín, Železničná 23

Blíži sa finále Kvízmajstra

ročník úspešnej zábavIII. no-vedomostnej
súťaže pre

stredoškolákov sa blíži do finále!
V hre o prestížny titul Kvízmajster zostalo už len kvarteto najlepších. Podarí sa opäť uspieť
gymnazistom z Rimavskej Soboty alebo ich na tróne vystriedajú
nemenej šikovní Revúčania?
Príď to zistiť v piatok, 30. novembra o 18-tej, do rimavskosobotského kulturáku. Okrem
výdatnej porcie otázok a interaktívnych úloh, ktoré poznáš aj zo
šou Milujem Slovensko, ťa čaká
vystúpenie skupiny Kvízmajster
Band, scénický tanec v podaní
žiakov Základnej umeleckej školy a špeciálny hosť večera, Slavo Hlásny z
Duelu. Trúfaš si vyzvať ho na súboj?
Našlapaným finále ťa prevedie moderátor so širokým úsmevom, prenikavým hlasom a množstvom pozitívnej energie, Cyril Žolnír. Nenechaj si
ujsť veľkolepý záver najzábavnejšej kvízšou v regióne!
Vstup voľný.
Projekt je realizovaný s finančnou podporou Banskobystrického samosprávneho kraja.
Organizátor: Mestské kultúrne stredisko Rimavská Sobota
Partneri: TeatrO, Súkromné Hudobné Dramatické Konzervatórium Rimavská Sobota, Mesto Rimavská Sobota, DATex RS, Kvalitné potraviny
KORO, MAS MALOHONT, polep.sk, mobilNET - príslušenstvo pre mobilné telefóny, Gemersko-malohontské múzeum Rimavská Sobota, ZUŠ
Rimavská Sobota, Stredná odborná škola obchodu a služieb Rimavská
Sobota
Mediálni partneri: TV Rimava, Rimava.sk, Rimaviny, kamdomesta
Mestské kultúrne stredisko v Rim. Sobote

Ján Kováč

ktorý nás navždy opustil 29.9.2018.
Mal rád život, aj keď nebol vždy ľahký, svoju rodinu, prácu a ľudí.
Rozdával poznanie, lásku, krásu a úsmev.
Kto ho mal rád, nezabudne. Kto ho poznal, spomenie si.
Spomeňte si na neho bez smútku, s úsmevom tak,
ako by si to bol želal on.
Zarmútená dcéra Viera a celá smútiaca rodina.
GZ-84/18

Splynofikovaný úsek od Včelinca
až po Rybársku chatu na Kurinci
Mesto Rimavská Sobota oznamuje občanom, že počas októbra zabezpečilo práce na splynofikovaní úseku od Včelinca až na Kurinec po Rybársku chatu. Dňa 18. októbra Mesto Rimavská Sobota podpísalo nájomnú
zmluvu na prenájom plynovodu so spoločnosťou SPP – distribúcia, a.s.,
a tak sa na tomto úseku už obyvatelia majú možnosť pripájať do distribučnej siete spoločnosti.
Ako prvý krok k pripojeniu je potrebné vyplniť Žiadosť o pripojenie do
distribučnej siete, ktorú môžete predložiť nasledovnými spôsobmi:
1. prostredníctvom web aplikácie, ktorá sa nachádza na stránke spoločnosti www.spp-distribucia.sk v časti ONLINE aplikácie (žiadosť podaná
týmto spôsobom bude bezodkladne zaevidovaná v systémoch spoločnosti
SPP-distribúcia, a.s.)
2. osobne v Zákazníckych kanceláriách (adresy Zákazníckych kancelárií
a ich otváracie hodiny sú zverejnené na stránke spoločnosti v časti Kontakty – Pripojenie do distribučnej siete.
3. písomne na adresu SPP – distribúcia, a.s., Mlynské nivy 44/b, 825 11
Bratislava.
Po doručení žiadosti a uhradení poplatku za pripojenie do distribučnej
siete odberateľovi spoločnosť SPP-distribúcia, a.s. stanoví technické podmienky pripojenia do distribučnej siete a zašle návrh Zmluvy o pripojení
k podpisu. Ďalšie kroky, ktoré je za účelom pripojenia potrebné vykonať,
budú uvedené v technických podmienkach pripojenia, ktoré sú súčasťou
Zmluvy o pripojení.

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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Premeňme Domov mládeže
na Domov dôchodcov

mládeže (DM) chátra, to je síce pravda, no on zato nemôže. Mesto
D omov
Rimavská Sobota na čele s primátorom a zamestnancami počas celého voleb-

ného obdobia na jeho záchranu či premenu nič nepodniklo.
V hodine dvanástej, pár dní pred koncom volebného obdobia, sa zrodí nápad:
„Domov mládeže treba odpredať stavebnej firme, od ktorej ho po investovaní
6,5 mil. € mesto odkúpi späť a 132 jedno-, dvoj- a trojizbových bytov sa pridelí
mladým rodinám.“
Priemerná hodnota jedného bytu bude presne 50 tisíc €. Cena bytu by mohla byť
nižšia, no to by ho stavebná firma musela predať za menej, napríklad za 5,5 mil.
€. No aj suma niečo nad 40 tis. € je na Rimavskú Sobotu privysoká.
Tento predaj sa má uskutočniť tesne pred komunálnymi voľbami, keď sa z volebných programov kandidátov na post primátora Rimavskej Soboty dozvedáme, že
internát chcú premeniť na Domov sociálnych služieb (DSS).
Viacerých občanov Rimavskej Soboty neprekvapím, keď uvediem, že asi pred
desiatimi rokmi VÚC Banská Bystrica za župana p. Murgaša (jedným z jeho zástupcov bol pán Šimko) chcela premeniť Domov mládeže na Domov sociálnych
služieb (DSS). Existuje aj vypracovaná projektová dokumentácia, a v tom období
primátor Rimavskej Soboty MUDr. Cifruš vydal stavebné povolenie na výstavbu
DSS s jedinou výhradou, že na vykurovanie DSS sa nebude používať vlastná
kotolňa, ale centrálny zdroj tepla, kde je mesto spoločníkom.
Predaj Domova mládeže v tomto predvolebnom čase považujem za neetický,
možno aj s cieľom narušiť volebný program protikandidátov na post primátora
Rimavskej Soboty, ktorí výstavbou DSS prejavujú úctu k seniorom nášho mesta.
Ľuďom, ktorí nášmu mestu a štátu obetovali to najdrahšie: svoju mladosť, svoje
sily, svoje zdravie, a preto si pozornosť zaslúžia.
Štyridsať rokov som pôsobil na Gymnáziu v Rimavskej Sobote a z vlastných skúseností môžem napísať, že najmä posledných 15 – 20 rokov iba malá časť našich
absolventov po skončení VŠ žije v našom meste. Podobne je to aj s absolventmi
iných stredných škôl. No nechali tu svojich rodičov, ktorým budú roky pribúdať,
zdravie a sily im budú ubúdať. Seniorský manželský pár to má ľahšie. No keď
zostane človek sám a ešte s podlomeným zdravím, je bývanie v DSS výhodnejšie,
ako žiť sám v dvoj- či trojizbovom byte. V DSS bude zabezpečená nielen zdravotná starostlivosť, celodenná strava, čisté oblečenie, ale aj spoločenský kontakt
s rovesníkmi.
Vybudovaním DSS v ňom nájde domov viac ako 300 seniorov, a tým sa uvoľnia
v Rimavskej Sobote byty seniorov, ktorých bude určite viac ako plánovaných 132
bytov (a ich cena nebude 50 tis. €). V neposlednom rade vznikne v DSS viac ako
100 pracovných miest, napríklad ošetrovateľov, kuchárok, zdravotných sestier,
upratovačiek, zamestnancov práčovne a pod.
Záverom chcem povedať, že aj na poslednom rokovaní MsZ navrhnem, aby bol
bod „Predaj Domova mládeže“ stiahnutý z rokovania. Očakávam, že ma podporia aj ďalší poslanci, nielen sedem statočných z posledného zastupiteľstva – Štefan Baláž, Zoltán Bán, Miroslav Bitala, Zsolt Főző , Ivan Hazucha, Robert Kuvik
a Július Sojka.
Mgr. Ján Čeman, poslanec MsZ

Hodil o zem dvojročného syna

v Rimavskej Sobote vyšetruje prípad zločinu ublíženia na zdraví.
P olícia
Obvineniu zo zločinu už čelí 23-ročný Róbert z Uzovskej Panice z okresu
Rimavská Sobota. „Obvinený sa mal skutku dopustiť v pondelok 5. novembra v
popoludňajších hodinách v Uzovskej Panici, kde mal silno hodiť o zem svojho
iba dvojročného syna,“ informovala banskobystrická policajná hovorkyňa Petra
Kováčiková. Chlapček utrpel zranenia, ktoré si podľa prvotnej lekárskej správy
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Začala sa vykurovacia
sezóna 2018 - 2019

vyhlášky ministerstva hospodárstva po tom, ako vonkajšia
P odľa
teplota dva dni po sebe klesne pod 13 stupňov Celzia malo by sa

kúriť.
Každý chceme ušetriť nejaké euro na kúrení bez toho, aby sme
nemrzli v studenom byte.
Z uvedeného dôvodu by som rád oboznámil užívateľov bytov s centrálnym vykurovaním s niektorými osvedčenými opatreniami, ktoré
odporúčajú odborníci na energetiku:
• je najvyšší čas skontrolovať radiátory,
• termostatické hlavice treba otvoriť a nechať na maximum aby došlo
k správnemu nábehu vykurovacej sústavy vo vašom bytovom dome
a zároveň to slúži na kontrolu funkčnosti ventilov,
• ak vám zle -funguje termostatická hlavica, informujte svojho správcu alebo predsedu vášho spoločenstva,
• skontrolovať či sú otvorené stúpačky, nakoľko ich nedostatočné
otvorenie môže spôsobiť nedostatočné vykurovanie (studené radiátory),
• radiátory odvzdušnite, no najlepšie je, ak sa radiátory v celom bytovom dome odvzdušnia naraz,
Správne nastavenie Termostatickej hlavice na radiátore :
• stupeň 1 – 2: v miestnosti, kde sa nezdržiavate, pri odchode do práce,
na dlhší čas alebo v spálni (optimálna teplota 16 až 18 st. C),
• stupeň 2 – 3: miestnosť s občasným pobytom, kde robíte pohybové
aktivity, spálňa pre zimomravých,
• stupeň 3 – 4: miestnosti s trvalým pobytom – hlavica citlivo reaguje
na tepelné zisky (slnko cez okná, varenie, pobyt osôb),
• stupeň 4 – 5: miestnosť náročná na teplo, hlavica menej zohľadňuje
tepelné zisky,
• stupeň 5: plytvanie, ventil je otvorený naplno, radiátor kúri stále,
Ďalšie osvedčené spôsoby ako ušetriť, je napríklad:
• vetrať krátko a intenzívne, aby nedochádzalo k nadmernému ochladeniu miestnosti a vnútorných stien,
• správne používanie termostatických ventilov a termostatických hlavíc na radiátoroch,
• úsporu prinesie aj výmena alebo aspoň utesnenie nevyhovujúcich
okien, vchodových aj balkónových dverí, ktorými často uniká teplo,
• spálňu neprekurujte. "Ideálna teplota v spálni pri zaspávaní je 21°C.
Systém kúrenia treba nastaviť tak, aby v noci počas spánku teplota
klesla o 4 až 5 °C. Prikúriť stačí zase nadránom,
• cez deň tiež netreba v spálni príliš prekurovať, navyše teplota znížená na 17 ° vo finále znamená až 30 % úsporu nákladov na kúrenie.
Niekoľko dobrých tipov na zimu :
• v noci stlmte kúrenie, v spálni stačí 17 °C. Pozor, zvýšenie teploty o
1 °C znamená zvýšenie spotreby o 6 %,
• zbytočne neprekurujte, optimálna teplota pre obývačku či detskú
izbu je 21 °C, na chodbe postačuje 16 °C,
• radiátory odvzdušňujte viackrát počas vykurovacej sezóny,
• radiátor nebol zastavaný nábytkom,
• záclony aj závesy skráťte tak, aby neprekrývali radiátor,
• na radiátory nedávajte uteráky,
• vetrajte krátko a intenzívne, otvorte okno dokorán a nechajte ho tak
5 minút,
• ak máte vonkajšie žalúzie, zatiahnite ich vždy na noc,
• zle tesniace okná a dvere vymeňte za nové alebo ich aspoň utesnite
izolačnými páskami.
JUDr. Zoltán Koós,
Mestská bytová správa s.r.o. Rimavská Sobota
Správca bytov a nebytových priestorov

vyžiadajú dobu liečenia nad 42 dní. „Obvinený bol zadržaný, umiestený do
cely policajného zaistenia a vyšetrovateľ po vykonaní procesných úkonov spracuje prokurátorovi podnet na podanie návrhu na vzatie obvineného do väzby,“
uviedla ďalej Kováčiková s tým, že ide o muža, ktorý bol v minulosti právoplatne odsúdený za násilnú trestnú činnosť s podmienečný odkladom výkonu
trestu odňatia slobody a tento skutok spáchal počas skúšobnej doby. V minulosti bol tiež postihnutý za priestupky proti občianskemu spolunažívaniu. Polícia
v prípade vykonáva všetky potrebné procesné úkony.
amb
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V zápase so Sabinovom rozhodla
o našom víťazstve výborná prvá tretina

sobotu 27. októbra sa muži HKM Rimavská
V Sobota
vrátili po dvoch zápasoch na domáci

ľad. Na ihriskách súperov sa im podarilo z dvoch
zápasov získať tri body. Najprv prekazili úspešné
otvorenie zimného štadióna v Kežmarku, keď zdolali domáci MHK 4:7. Týždeň nato sa predstavili v Trebišove, kde obe mužstvá podali perfektný
výkon, no šťastnejší boli domáci, ktorí vyhrali 2:0.
V zápase so Sabinovom chýbali našim chlapcom
dve veľké opory Denis Moroz a Rastislav Matúška. V našom tíme sa však ocitol nový útočník. Už
v Trebišove nastúpil mladý Martin Novotný, ktorý
pôsobí v prvoligovom Prešove.
Od úvodu sa hral rýchly a živý hokej. Lepší vstup
však zaznamenali domáci. Už v 22. sekunde prekvapil strelou z vrcholu kruhov brankára hostí
Filipiak. Následne sa hra prelínala z jednej strany
na druhú a oba tímy zaznamenali niekoľko šancí.
V 8. minúte hrali domáci presilovku. Počas nej

Krátko z kultúry
foto: gecse

si vypracovali niekoľko šancí, no veľkú zahodil hraničného účastníka druhej ligy HK 58 Sanok, v
po jej skončení Dmitriev, keď nastrelil len hornú ktorého tíme pôsobí dlhodobý hráč Košíc Peter
žrď. Po pár sekundách zvýšil na 2:0 Škantár, keď Bartoš. Na domácom ľade sa hráči HKM Rim. Sood modrej nahodil padáčikom na bránu a puk pa- bota najbližšie predstavia v sobotu 17. novembra
dol do brány. O mitradične o 17:00 hod.
nútu neskôr strelou HKM Rimavská Sobota - HK Sabinov 3:2 (3:0, 0:2, 0:0) proti Bardejovu.
spomedzi
kruhov Góly: 1. Filipiak Peter; 11. Škantár Jakub; 12. Zorvan
skóroval Zorvan. V
Na záver by sme sa
Ivan - 23. Paulovský Marcel; 29. Goffa Anton
druhej tretine už nachceli
poďakovať
Strely: 40:24
stolené tempo opadnašim
fanúšikom,
Vylúčenia: 3:4 na 2 min
lo. Najmä domáci
že chodia na domáce
Presilovky: 0:0
pôsobili zaspatým
zápasy a podporujú
Oslabenia: 0:0
dojmom, čo hostia
našich chlapcov. Je
Rozhodcovia: Rojík - Kurčík, Šebeň
hneď v úvode využito pre nás veľkým
Diváci: 295
li. Najskôr predviepotešením, keď na
dol parádny zákrok Križan, no následne už bolo štadióne panuje búrlivá atmosféra, o ktorú sa stazakončenie Paulovského nad jeho sily. V úvode rajú naši perfektní fanúšikovia. Trochu nás však
hrali domáci oslabenie o dvoch hráčov, ktoré mrzí, že používate pyrotechniku, ako tomu bolo aj
ustáli a boli odmenený presilovkou. Počas nej si na uplynulom zápase. Zimný štadión je uzavretý
vybojovali niekoľko šancí, priestor, kde je používanie zábavnej pyrotechniky
no neskórovali. Naopak, ne- zakázané a trestné. Dym, ktorý dymovnice spôsopostrážili si vylúčeného hrá- bujú, ochromí vždy fungovanie zimného štadiónu
ča, ktorý po skončení trestu na niekoľko hodín. Je to veľmi náročné vyvetrať
zvýšil na 3:2. Tretia tretina a po zápase nastupujú ešte hokejové partie, pre
už žiadne góly nepriniesla. ktoré je problémom hrať v takomto prostredí. Na
Prvá tretina priniesla naozaj druhej strane tým môžete poškodiť aj náš klub.
krásny hokej pre divákov, no Rozhodca v takomto prípade môže ukončiť zápas
ostatné dve už boli nemast- a kontumovať ho v náš neprospech a SZĽH napáné-neslané.
liť riadne vysokú pokutu. A toto určite nikto z nás
nechce. Preto by sme vás chceli poprosiť, aby ste
HKM Rimavská Sobota pyrotechniku viac na štadióne nepoužívali. Veď
sa nachádza stále na prvej na žiadnom inom hokejovom zápase, aj vo vyšpriečke tabuľky s jednobo- ších ligách, pyrotechniku nevidíme. Za bezpečné
dovým náskokom pred HK a slušné fandenie vám budeme vždy vďační.
Bardejov. Minulý týždeň sa
Marek Hanzel, HKM RS
naši chlapci predstavili u zafoto: Denis Szőke

38. ročníka HuV -rámci
dobnej jesene sa 6. no-

vembra v Divadelnej sále
Domu kultúry v Rim. Sobote uskutočnil koncert pod
názvom Fórum mladých
talentov. Svoju majstrovskú
hru na violu tu predviedol
Rimavskosoboťan Vojtech
Botoš, ktorého sprevádzal
hrou na klavír Ukrajinec
Bohdan Koval. Umelci si vybrali síce známych skladateľov, ale zahrali menej známe skladby a program bol tak veľmi obohacujúci. Na ďalší koncert
sa milovníci hudby môžu tešiť už v piatok 16. novembra o 19:00 hod., kedy
sa na pódiu divadelnej sály Domu kultúry predstaví bratislavské hudobné
zoskupenie Pressburger Klezmer Band.
foto: gecse

októbra patril tunajší
24. -26.
dom kultúry spomienke

na rozprávkara Pavla Dobšinského. Mestské kultúrne stredisko
(MsKS) v Rim. Sobote tu totiž
zorganizovalo 24. ročník tradičného podujatia Dobšinského
rozprávkový Gemer. Trojdňové
podujatie sa vyznačovalo bohatým programom. V prvý deň

dopoludnia sa deti zabavili na bábkovom predstavení Divadla na hojdačke
Lomidrevo. Večer vykúzlili výbornú náladu najmenším divákom Smejko a
Tanculienka s novým predstavením Hip, hip, hurá! Dospelé publikum potešili domáci ochotníci z DS Divosud s derniérou hry Ženba alebo výlomky z
Gogoľa. Na druhý deň pokračovalo podujatie predstavením o bratoch Chalúpkovcoch „Ja a môj brat“ pre stredoškolákov, vyhodnotená bola autorská
regionálna súťaž v písaní rozprávok a vo výtvarnej dielni si deti mohli namaľovať rozprávkové postavy. V posledný deň prebehlo Čítanie najobľúbenejších rozprávok P. Dobšinského v materských školách mesta a uskutočnila
sa aj beseda na tému Rozprávka a svet obraznosti v diele Sama Czambela.
Podujatie z verejných zdrojov podporil Fond na podporu umenia
-sobotu 3. noV vembra
v Mest-

skej galérii v Rim.
Sobote opäť tvorili
najmenší v rámci
podujatia
Tvorivá
sobota v galérii s Petrou. A pracovalo sa
naplno. Deti sa dozvedeli čo je to avantgarda a ako výtvarníci
foto: Mestská galéria
pracujú s priestorom
galérie. Zisťovali aj, že umenie nevzniká len na plátne, pozreli sa na zúbok
dadaizmu a pochopili, prečo je kresba v umení taká dôležitá. Po celý čas pracovali aj s výstavou Pétra Rónaia, ktorá je v galérii aktuálne nainštalovaná,
a ktorú majú možnosť diváci obdivovať ešte do konca novembra.
spracoval amb , Zdroje: MsKS a Mestská galéria v Rim. Sobote

