Prezidentkou
bude Zuzana
Čaputová

V druhom kole prezidentských volieb, ktoré sa konalo 30. marca, zvolil Slováci
za hlavu štátu advokátku
Zuzanu Čaputovú. Získala
od nich 1 056 582 hlasov, čo
predstavuje volebnú účasť
58,4 %. Stala sa tak prvou
ženou v úrade prezidenta a vo veku 45 rokov zároveň najmladšou osobou, ktorá bude túto funkciu
zastávať. Úradu sa ujme po inaugurácií, ktorá by
mala prebehnúť 15. júna.
Jej protikandidát v druhom kole podpredseda Európskej komisie Maroš Šefčovič získal od voličov spolu
752 403 hlasov (42,58%). Oproti prvému kolu získala
Zuzana Čaputová vyše 170-tisíc nových hlasov, M.
Šefčovič vyše 350-tisíc. V druhom kole prezidentských volieb prišlo voliť 1,847 milióna ľudí, čo predstavuje volebnú účasť 41,79%. Druhé kolo tak poznačila historicky najnižšia účasť.
V okrese Rimavská Sobota prišlo voliť takmer 17-tisíc ľudí (26,77%), pričom Zuzane Čaputovej dalo hlas
9511 ľudí (57,18%) a Marošovi Šefčovičovi 7120
(42,81%).
Čo sa týka nášho mesta, z 18 397 zapísaných voličov
prišlo k voľbám 6035, čo predstavuje účasť takmer
33%. Aj tu zvíťazila Zuzana Čaputová, ktorej odovzdalo hlas 3838 voličov (64,72%). Maroša Šefčoviča
volilo 2092 ľudí (35,27%).

Vyberáme
z čísla
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Ocenili učiteľov

Zuzana Čaputová je advokátka a občianska aktivistka,
bola zakladajúcou členkou a podpredsedníčkou Progresívneho Slovenska. Vyše desať rokov stála na čele
občianskej iniciatívy za uzavretie skládky odpadu v
Pezinku, za čo bola v roku 2016 odmenená prestížnou
Goldmanovou enviromentálnou cenou. Je rozvedená,
z manželstva má dve deti.
amb
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Poslanci o rozpočte či priemyselnom parku
M
estské zastupiteľstvo v Rim.
Sobote sa zišlo za uplynulé
dva týždne dvakrát - najskôr mimoriadne a potom aj riadne.

Mimoriadne zastupiteľstvo prebehlo 20. marca a primátor Jozef Šimko
ho zvolal, pretože mesto ešte nemalo platný rozpočet. Ako je známe,
na februárovom zasadnutí síce bol
schválený rozpočet z dielne klubu
Odvážme sa zrýchliť, no primátor
ho nepodpísal a následne zvolal
na 13. marec mimoriadne zastupiteľstvo. To však nebolo uznášaniaschopné, pretože sa naň dostavili
len siedmi poslanci. Tento scenár
sa 20. marca už nezopakoval, na
začiatku zastupiteľstva sa prezentovalo 20 poslancov a zastupiteľstvo
mohlo prebehnúť.
Priemyselný park
Pôvodne mali poslanci len potvrdzovať uznesenie o rozpočte, no
schválili zaradiť do programu ďalšie dva body. Prvý sa týkal návrhu,
aby mesto požiadalo o financie z
akčného plánu na výstavbu priemyselného parku. Výzvu vyhlásil
Okresný úrad v Rim. Sobote a je
určená na podporu výstavby, rekonštrukciu a modernizáciu priemyselných parkov. Predseda klubu
Odvážme sa zrýchliť Roman Vaľo,
ktorý predložil návrh uviedol, že
mesto môže získať z tejto výzvy až
800-tisíc eur, ktoré sa použijú na výstavbu infraštruktúry. „Vzhľadom
na túto zverejnenú výzvu musíme
začať konať ako mesto, aby sme sa
mohli uchádzať o tento regionálny
príspevok,“ vyhlásil a uviedol štyri
lokality, kde by mohol priemyselný
park byť. Všetky sa nachádzajú v
okolí bývalých ZŤS. So zapojením
sa do výzvy súhlasil aj primátor
mesta Jozef Šimko a ako vhodnú
lokalitu navrhol priemyselný park
Sever. Odôvodnil to tým, že je tam
vypracovaná projektová dokumentácia vo výške vyše 900-tisíc slovenských korún a stačí ju len aktualizovať. Poslanci napokon schválili,
aby mesto do 29. marca požiadalo
Okresný úrad o finančný príspevok

a zároveň vytvorili komisiu, ktorá
sa bude podieľať na príprave žiadosti a podkladov pre výzvu a vyberie vhodnú lokalitu. Komisiu tvoria
poslanci MsZ Roman Vaľo, Ivan
Hazucha, Robert Kuvik, Michal
Demeter, Tomáš Sliva, primátor Jozefa Šimko a vedúca odboru rozvoja
mesta Mestského úradu v Rim. Sobote Eva Muráriková.
Prvá zmena rozpočtu
Nasledoval bod o rozpočte, ktorý
mali poslanci potvrdzovať. Zastupiteľstvo nakoniec definitívne schválilo rozpočet, 13 boli za, siedmi sa
zdržali. Ešte pred samotným hlasovaním vystúpil primátor, ktorý vo
svojom príhovore opäť zopakoval,
ktoré položky rozpočtu podľa neho
ohrozia investičné akcie pripravované mestom. O väčšine hovoril už
na predchádzajúcom zastupiteľstve,
po novom spomenul napríklad lokálnu televíziu TV Locall, ktorú
mesto podporovalo finančným príspevkom vyše 25-tisíc eur a poslanci tieto financie škrtli. Primátor
uviedol, že práve vďaka TV Locall
občania mesta získavajú informácie
o činnosti samosprávy, pričom druhá televízia, TV Rimava, podľa jeho
slov občanom neposkytuje z mesta
nič. Do tejto debaty sa zapojili aj
niektorí poslanci. Poslankyňa Erika Juházsová napríklad upozornila,
že nie všetci občania mesta chytajú
signál TV Rimava.

V ďalšej časti rokovania bola
schválená I. zmena rozpočtu. Tento
bod bol tiež doplnený do programu
na začiatku zastupiteľstva. Podľa
poslanca Michala Demetera sú najdôležitejšími zmenami dofinancovanie toboganu a mestskej záhrady.
O týždeň neskôr 26. marca po
mimoriadnom zastupiteľstve sa
uskutočnilo riadne naplánovaná
schôdza, na ktorej poslanci okrem
iného rozhodli, kto dostane tohtoročnú Cenu mesta.
Rovnako ako na predchádzajúcom
zastupiteľstve, aj teraz boli do
programu doplnené ďalšie body.
Na návrh primátora Jozefa Šimka
pribudli body informatívna správa
o nakladaní s mestskými lesmi a
zmena VZN o úprave podmienok
poskytovania finančného príspevku
mestom na vykonávanie opatrení
sociálnej ochrany a sociálnej kurately. Doplnil sa aj bod o zmene
počtu výborov mestskej časti. Prvý
bod o majetkovoprávnych otázkach
prešiel bez problémov, ako aj návrh
plánov práce komisií MsZ. V tomto bode ešte poslanci upravili počet
výborov mestských časti na 11.
Cena mesta
Následne sa mestské zastupiteľstvo
zaoberalo návrhom, komu bude
udelená tohtoročná Cena mesta.
Medzi navrhnutými bol Spevácky
komorný zboru DÚHA pri KZČS
v Rim. Sobote, Elena Hroncová,
Ondrej Trocha, Peter Lebovič, Henrieta Hrinková, Divadelný súbor
BADIDO, OZ ZOGOR a Ladislav
Drobný. Dodatočne sa do zoznamu
ešte doplnili Zoltán Bán, Igor Antal
a Július Bozó. Poslanci nakoniec v
tajnom hlasovaní rozhodli, že Cenu
mesta dostane Ondrej Trocha, ktorého navrhla Základná organizácia
Slovenského zväzu protifašistických bojovníkov J. Bolfíka v Rim.
Sobote. Hlas mu odovzdalo 19
poslancov. Cenu mesta dostane aj
študentská aktivistka „Novembra
89“ Henrieta Hrinková, ktorej dalo
hlas 14 poslancov. Na ocenenie ju

navrhol klub Odvážme sa zrýchliť.
Ocenenia im budú odovzdané na
slávnostnom zasadnutí mestského
zastupiteľstva, ktoré sa uskutoční 3.
mája o 15:00 hod.
Financie pre Technické služby
mesta
V ďalšej časti rokovania sa poslanci zaoberali viacerými bodmi. Bez
problémov schválili nový rokovací
poriadok, etický kódex voleného
zástupcu i štatút mestských novín.
Hladko prešiel návrh plánu podávania projektov na získanie finančných zdrojov podľa zverejnených
harmonogramov, návrh záväzného
strategického dokumentu pre oblasť
dopravy, ktorý obsahuje ucelenú
sieť cyklodopravných trás a návrh
plánu spracovania kompletnej aktualizácie a digitalizácie územného
plánu mesta a financovanie prostredníctvom dotácie z ministerstva
dopravy resp. životného prostredia.
Mestské zastupiteľstvo vzalo na vedomie informatívnu správu o nakladaní s mestskými lesmi a zároveň
schválilo vyhlásenie verejno-obchodnej súťaže na predaj dreva. Prešiel aj návrh o úprave podmienok
poskytovania finančného príspevku
mestom na vykonávanie opatrení
soc. ochrany detí a soc. kurately.
Vo všeobecnej rozprave najviac
rezonovala otázka okolo zimného
štadióna, ktorý samospráva predčasne uzavrela. Primátor Jozef Šimko
uviedol, že aj napriek fámam, ktoré
sa šírili po meste, on nevydal príkaz
na jeho uzavretie, len zadal úlohu
riaditeľovi TSM Tiborovi Bartovi,
aby ušetril približne 24-tisíc eur. V
rozprave dostal slovo riaditeľ TSM,
ktorý vysvetlil poslancom, že tak
ako im bol rozpočet schválený, je
pre nich likvidačný. Zároveň upozornil, že im každoročne rastú náklady, no za posledné roky nedošlo
k navýšeniu rozpočtu TSM. Poslanci napokon odobrili mimoriadny príspevok pre TSM vo výške 90-tisíc
eur a tento transfer sa finančne vysporiada po druhej zmene rozpočtu.
amb

Gemerské zvesti

V

Obyvatelia o oprave chodníka či výzdobe

priestoroch bývalej Materskej školy na Ul. kpt.
Šmála v Rim. Sobote sa 27.
marca uskutočnilo verejné
zhromaždenie obyvateľov
mestskej časti Tomášová,
Včelinec a Kurinec. Približne tridsiatka občanov sa tu
stretla, aby si zvolila nových
členov výboru a diskutovala
s vedením mesta o aktuálnych problémoch v mestskej časti.

Obyvatelia tejto mestskej časti si ako prví z mestských
častí zvolili výbor, ktorý bude pracovať počas nasledujúcich štyroch rokoch. Za členov boli zvolení Helena
Tóthová, ktorá sa stala predsedníčkou, Mária Máteová,
Tibor Mihályi, Anna Okošová a Mária Turoňová. Vo
VMČ budú pracovať spolu s poslancami zvolenými
za túto mestskú časť Zoltánom Czipruszom, Tomášom
Slivom a Jozefom Tóthom. Ako je zvykom, na zhromaždení sa okrem poslancov za mestskú časť zúčastnilo aj vedenie mesta a vedúci pracovníci MsÚ i niektorých mestských organizácií. Primátor Jozef Šimko vo
svojom príhovore poďakoval za účasť na voľbách. Informoval ich aj o aktuálnych situácii v meste, prevažne
o rozdielnych názoroch medzi ním a poslaneckým klubom Odvážme sa zrýchliť. Povedal, že okrem financií
na kanalizáciu na Tomášovskej ul. a opravu materskej
školy, nie je pre mestskú časť vyčlenených viac peňa-

zí. Spomenul, že v minulom volebnom období sa dal
do poriadku cintorín v Tomašovej, asfaltovali sa ulice i
chodníky a to všetko na základe požiadaviek občanov.
V diskusii zazneli aj požiadavky a postrehy občanov.
Obyvateľka Tomašovej požiadala, aby sa opravil pamätník padlým vojakom, poukázala aj na to, že by sa
mohla odstrániť autobusová zastávka, pretože sa tam
zdržujú „feťáci“, ktorí tam robia neporiadok. V Tomašovej podľa nej chýba detské ihrisko a požiadala, či by
im mesto neposkytlo napríklad staršie lavičky, ktoré si
vedia svojpomocne opraviť. Chýba jej tu aj viac kvetinovej výzdoby. Obyvateľ bývajúci na Sedliackej ulice
upozornil, že vlani odovzdali mestu petíciu, kde žiadali vybudovať na tejto ulici chodník. Dostali odpoveď,
že táto ulica sa zaradí do plánu práce opráv na tento
rok, a preto chcel vedieť, kedy sa začne s jej opravou.
amb
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Pozvánka na zhromaždenia obyvateľov
Primátor mesta Jozef Šimko pozýva
obyvateľov Rimavskej Soboty na zhromaždenia obyvateľov mestských častí.
APRÍL
Sídlisko Rimava – Malohontská, 10.
apríla o 17:00 vo vestibule Strednej odbornej školy obchodu a služieb na Ul.
Športovej 1.
Rožňavská - Šibeničný vrch - Sabová - Vinice, 17. apríla o 17:00 hod. vo
vestibule ZŠ P. Kellnera Hostinského na
Družstevnej 9.
Staré mesto – Chrenovisko, 24. apríla
o 17.00 hod. v guľovej sále Domu kultúry v Rim. Sobote, vchod od fontány.
MÁJ
Mojín – 9. mája o 17:00 v kultúrnom
dome v Mojíne
Dúžava - 15. mája o 17:00 v kultúrnom dome na Dúžave
Nižná Pokoradz – 22. mája o 17:00 v
kultúrnom dome na Nižnej Pokoradzi
Bakta – 29. mája o 17:00 v kultúrnom
dome Bakta
JÚN
Vyšná Pokoradz – 5. júna o 17:00 v
kultúrnom dome vo Vyšnej Pokoradzi.
Program zhromaždení: Otvorenie,
Voľba členov výboru mestskej časti,
Aktuálne otázky rozvoja mesta a mestských častí, diskusia a záver.

Na radnici prijali učiteľov
Pri príležitosti Dňa učiteľov prijali
28. marca v obradných priestoroch radnice učiteľov a pedagogických pracovníkov škôl a školských
zariadení mesta a regiónu. Deň
učiteľov sa oslavuje 28. marca, v
deň narodenia „učiteľa národov“
Jana Amosa Komenského.
Tentoraz mesto organizovalo toto
podujatie v spolupráci so Združením
miest a obcí Gemera a Malohontu.
Primátor Jozef Šimko v slávnostnom príhovore uviedol, že práca
učiteľa je zodpovedná a zároveň
náročná, zostane v poznaní žiakov a
prenesie sa do ďalších generácií.
Následne si tridsiatka učiteľov prevzala z jeho rúk a z rúk viceprimátora Ladislava Rigóa ďakovný list a
kvetinu ako symbol poďakovania za
ich prácu.
Ocenení boli títo učitelia: Mgr.
Petronela Horváthová a PaedDr.
Vlasta Murínová zo ZŠ Š. M. Daxnera, PaedDr. Mária Šimková a
Mgr. Tatiana Hrivnáková zo ZŠ P.
Dobšinského, Mgr. Ľubica Bolhová a PaedDr. Jana Szunyaová zo

ZŠ P. K. Hostinského, Bc. Gazso
Aladár a Mgr. Bohuš Mixtaj Judit zo ZŠ. M. Tompu, Magdaléna
Ráková a Mgr. Patrícia Mišove
zo ZŠ s MŠ na Dúžavskej ceste,
Mgr. Milan Mihók z CVČ Relax,
Mgr. Soňa Langová zo Základnej umeleckej školy, Mgr. Tünde
Vargová z MŠ na Daxnerovej ul.,
Mgr. Zuzana Trnavská z MŠ na
Dobšinského ul., Györgyi Balajthy z MŠ na Hatvaniho ul., Erika Kosorínová z MŠ na sídlisku
Rimava, Eva Kubelková z MŠ na
Ul. Rožňavskej, Judita Ujpálová
z MŠ na Rybárskej ul., Mgr. Erika
Stopková zo Súkromnej základnej
školy na ul. Mikszátha, Mgr. Martin Horváth zo Súkromného hudobného a dramatického konzervatória,
Bc. Tatiana Olšiaková zo Špeciálnej ZŠ na Bottovej ul., Mgr. Mária
Šimonová zo Špeciálnej ZŠ na Ul.
Hviezdoslavovej, Mgr. Henrieta
Majerčíková z Evanjelickej základnej školy Zlatice Oravcovej, Ádám
Lilla z Gymnázia Mihálya Tompu
Reformovanej kresťanskej cirkvi s
vyučovacím jazykom maďarským,

Ing. Mária Szepessy zo Súkromnej
strednej odbornej školy, Ing. Ivana Čillíková zo Strednej odbornej
školy obchodu a služieb, PaedDr.
Erika Kuszová z Gymnázia Ivana
Kraska, Ing. Mária Mišuráková
z Obchodnej akadémie, Bc. Milan
Kozák zo Strednej odbornej školy

technickej a agropotravinárskej a
PaedDr. Helena Husárová.
ZMOGaM ocenilo šiestich pedagógov z regiónu, ceny im odovzdal
predseda ZMOGaM Marián Habovčík a starosta Jesenského Gabriel
Mihályi.
amb

Vážení občania a podnikatelia !
Mesto Rimavská Sobota usporiada v dňoch 3. a 4. mája 2019 Jarmok pri príležitosti Dní mesta, na ktorý Vás srdečne pozývame. Na Hlavnom námestí
a na ul. Povstania bude sústredený najmä rozličný spotrebný tovar, ľudovoumelecké predmety a občerstvenie, na Jánošíkovej ul. kolotoče. V prípade
záujmu podnikateľov o predajné miesto je potrebné telefonicky sa kontaktovať na tlf. č. 047/5604665, príp. 047/5604685. Povolenia sa vydávajú od 4.
apríla 2019.
Vážení občania a predávajúci, tešíme sa na Vašu účasť !

www.rimavskasobota.sk
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Predstavujeme poslancov MsZ
Jaroslav Matzenauer

J

aroslav Matzenauer má 41 rokov a do mestského zastupiteľstva
bol zvolený za prvý
volebný
obvod,
do ktorého patria
mestské časti Staré mesto, Chrenovisko a Vyšná Pokoradz. V politike je nováčikom a v
zastupiteľstve patrí do poslaneckého
klubu Odvážme sa zrýchliť. Podniká
približne 24 – rokov, má 14-ročného
syna. Rimavskú Sobotu chce krajšiu, lepšiu a pre mladých.
Do politiky vstúpil, pretože sa mu nepáči, ako veľa vecí v Rimavskej Sobote
nefunguje a je presvedčený, že by sa
to dalo robiť lepšie. Je lokálpatriotom,
a preto sa mu nepáči, že mladí ľudia
odchádzajú z mesta, čomu chce z pozície poslanca zabrániť. „Mám jedného
syna, ktorý navštevuje osemročného
gymnázium, je predpoklad že pôjde
na vysoký školu. Je teda veľká šanca,
že sa už nevráti späť,“ uviedol a dodal,
že aby nám mladí odtiaľto neutekali,
je potrebné v meste vybudovať priemyselný park, priniesť sem investorov,
čím sa naštartuje vznik pracovných
príležitostí. Podľa jeho slov za tri mesiace poslanci ich klubu v zastupiteľstve ukázali, že túto otázku vedia riešiť
poriadne a koncepčne, čoho dôkazom
je, že na mimoriadnom zastupiteľstve,
ktoré sa konalo pred dvoma týždňami,
otvorili otázku priemyselného parku a
začali sa riešiť financie na jeho budovanie. No myslí si, že primátor priemyselný park v meste nechce. Podľa
Matzenauera je však verejnosť za
výstavbu priemyselného parku a ako
príklad uviedol anketu, ktorú spustili
na internete, kde sa ľudí pýtali legitímnu otázku, čo by riešili, keby mali
450-tisíc eur. „Drvivá väčšina ľudí odpovedala zamestnanosť a priemyselný
park, čiže osobne si myslím, že verejná
mienka je tomuto naklonená´,“ uviedol
Matzenauer.
Chýba koncepcia
Tvrdí, že z primátorov, ktorí doteraz
stáli na čele Rimavskej Soboty, je síce
za Jozefom Šimkom toho najviac vidieť, no je to robené nekoncepčne a
živelne a ako príklad uvádza Kurinec,
ktorému podľa neho chýba myšlienka.
Rád chodí na Kurinec, no skritizoval
mimo iného vzhľad stánkov s občerstvením, oplotenie a čistotu vody v
bazénoch. Dodáva, že Kurinec nie je
ziskový a vadí mu, že mesto zavádza
pri uvádzaní ziskovosti Kurinca, kde
sa neuvádzajú v nákladoch všetky položky, ktoré sú s prevádzkou Kurinca
spojené. „Podnikám 24 rokov rokov
a viem veľmi dobre, aké sú vstupy

a výstupy a čo je zisk. Ale samozrejme, pokiaľ by aj bol Kurinec stratový,
vždy je to občianska vybavenosť, ako
kultúrny dom alebo štadión. Mesto
je veľký podnikateľský subjekt, ktorý obhospodaruje obrovský majetok
a má mať tak šikovných manažérov,
aby zarábalo a to, čo zarobí, má investovať práve do kultúry, športu alebo
týchto rekreačných zariadení, teda do
stratových položiek. Lenže Rimavská
Sobota sa žiaľbohu správa ako sociálny prípad, ktorý sedí doma na zadku,
pretože mesto dostáva z 18 mil. rozpočtu až 95% od štátu vo forme podielových daní,“ upozornil Matzenauer a
ako príklad uviedol Lučenec, kde je to
len okolo 65% a zvyšok získava samospráva z daní z firiem etablovaných v
naplnenom priemyselnom parku, eurofondov a podnikateľskej činnosti.
Bývalý internát a televízia
Hovorí, že bývalý internát na Školskej
ulici sa dá prebudovať na domov dôchodcov, kvôli celkovej využiteľnosti
celej budovy sa dá spojiť viac činností
ako je domov dôchodcov, domov sociálnych služieb, byty pre seniorov so
starostlivosťou o nich, denný stacionár,
hospic, pošta, lekáreň pobočka mestskej polície, krízové centrum a.i.. Keďže ešte nebol zvolaný výbor mestskej
časti, doposiaľ sa neoboznámil, čo by
potrebovali obyvatelia jeho obvodu,
no pre neho ako poslanca je neakceptovateľné, aby riešil len svoj obvod.
Zaznamenal, že chodník na Chrenovisku je v zlom stave a s jeho opravou sa
počíta v rozpočte. Poslanec sa ohradil
voči výrokom, ktoré kolujú po meste,
že ich poslanecký klub zrušili TV Locall. „Nie je možné zrušiť súkromnú
televíziu, my sme akurát do rozpočtu
nezahrnuli dotáciu pre akúkoľvek lokálnu televíziu. TV LocAll si dlhodobo
neplnila podmienky zmluvy a v porovnaní napríklad s Lučencom, poskytovali služby predražene. V Lučenci
poskytovali rovnaké služby za 16.800
eur v Rimavskej Sobote 25.800 eur. No
máme tu inú lokálnu televíziu, ktorá
vysiela 3x viac reportáží z mesta ako
TV LocAll a bez dotácie z mesta, musí
to teda vedieť aj TV LocAll. Financie
takto ušetrené sme radšej investovali
do rekonštrukcie škôlok. Veď si porovnajte ten paradox, mesto navrhlo na lokálnu televíziu 25.800 eur, a na rekonštrukcie všetkých škôlok v meste iba
20.000 eur. Nie je rozumnejšie radšej
investovať do detí, ako do súkromného
vrecka majutela TV LocAll?,“ položil
si otázku. Čo sa týka mestských novín,
podľa jeho slov sú potrebné, ľudia ich
majú radi, no musia byť nezávislé, a
preto podporil zmenu ich štatútu.
amb, jdj

MESTO RIMAVSKÁ SOBOTA
v zmysle uznesenia Mestského zastupiteľstva v Rimavskej Sobote č. 58/2019MsZ zo dňa 26.3.2019, v zmysle VZN č.102/2009 Zásady hospodárenia a
nakladania s majetkom mesta, v súlade so zákonom SNR č. 138/1991 Zb. o
majetku obcí v znení neskorších predpisov a podľa ust. § 281 a nasl. zákona č.
513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v znení neskorších predpisov
VYHLASUJE
OBCHODNÚ VEREJNÚ SÚŤAŽ NA UZAVRETIE
KÚPNEJ ZMLUVY NA PREDAJ DREVA NA PNI
V súlade s platným plánom hospodárskych opatrení pre LC Rimavská Sobota
je predmetom súťaže odpredaj drevnej hmoty na pni z úmyselnej obnovnej
a výchovnej ťažby v odhadovanom objeme 7 000 m³.
Lehota plnenia: do 31.12.2019
podľa harmonogramu určeného odborným lesným hospodárom vyhlasovateľa
Kritérium pre hodnotenie súťažných návrhov je najvyššia ponúknutá kúpna cena za 1 m3, pri dodržaní podmienok účasti VOS.
Minimálna kúpna cena: 40 EUR/m3
Navrhovateľ sa zaväzuje na vlastné náklady zabezpečiť:
- prevzatie pracoviska pred začatím prác na základe súhlasu na ťažbu,
- komplexné spracovanie, ktoré zahŕňa: vyhľadanie vyznačených stromov,
ťažba, približovanie, manipulácia, ukladanie, odvoz drevnej hmoty nad 7 cm
hrúbky
- prípravu plochy na zalesnenie (uhodiť haluzinu)
- zabezpečiť ošetrenie poškodených stojacich stromov po ťažbe a približovaní
- prístupové cesty, hlavné cesty, odvozné miesta , približovacie linky a pod.
vyčistiť od zvyškov po manipulácií, po odvoze dreva resp. inej činnosti a
uviesť do pôvodného stavu
Navrhovateľ:
- berie na vedomie, že všetky práce budú dozorované odborným lesným hospodárom a povereným zamestnancom mestského úradu Rimavská Sobota
- má právo na terénnu obhliadku miesta realizácie predmetu súťaže po dohode s vyhlasovateľom.
Obchodná verejná súťaž začína dňom 3.4.2019 a končí 26.4.2019 o 12.00
hod.
Informácie a podmienky obchodnej verejnej súťaže (prihláška do OVS, čestné vyhlásenie, podmienky OVS) sú dostupné na internetovej strán¬ke mesta
www.rimavskasobota.sk v časti Verejné ponuky, na úradnej tabuli mesta, resp.
na MsÚ – Odbore rozvoja mesta MsÚ, číslo tel. 047/5604666, 047/560461

Vyzvi srdce k pohybu 26. marec - 16. jún

K

ampaň „Vyzvi srdce k pohybu“ je celonárodná medzinárodne organizovaná
kampaň na zvýšenie pohybovej aktivity dospelej populácie.
Cieľom kampane je povzbudiť formou súťaže čo najviac ľudí, aby zaradili do svojho voľného času každodenne aspoň 30 minút pohybových aktivít a žili zdravšie.
Súťaž pre obyvateľov okresu Rimavská Sobota a Revúca zabezpečuje Regionálny
úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Rimavskej Sobote. Okrem zlepšenia svojho zdravia je možné vyhrať aj hodnotné ceny.
Prečo sa na Slovensku organizuje kampaň „Vyzvi srdce k pohybu“?
Väčšina ľudí v našej krajine má sedavý spôsob života. Nedostatok pohybovej aktivity sa podieľa významnou mierou na zvyšovaní chorobnosti a úmrtnosti na chronické ochorenia, ako sú ateroskleróza so všetkými dôsledkami, nadváha a obezita,
vysoký krvný tlak, nadváha, obezita, cukrovka 2.typu, niektoré druhy rakoviny,
ochorenia a funkčné poruchy pohybového ústrojenstva.
Kto sa môže zapojiť do súťaže? Každý, kto mal už 18 rokov a splní podmienky
súťaže
1. Ak máte nad 18 rokov.
Dôsledne vyplňte účastnícky list, ktorý získate osobne na RÚVZ, alebo na webových stránkach www.vzbb.sk, www.ruvzrs.sk.
2. Nemáš ešte 18 rokov, ale vieš čítať, písať, máš rád šport, turistiku a športové
hry?
Vyhraj v súťaži detských podporovateľov kampane, nahovor aspoň jedného dospelého človeka na účasť v súťaži „Vyzvi srdce k pohybu“. Čím viac dospelých získaš
do súťaže, tým väčšie máš šance vyhrať v žrebovaní! Ako podporovateľ súťaže sa
dostaneš do žrebovania toľkokrát, koľko získaš účastníkov spĺňajúcich podmienky.
Nedostatok fyzickej aktivity je jedným z hlavných rizikových faktorov najčastejšie sa vyskytujúcich ochorení srdca a ciev, nádorových ochorení, cukrovky
a iných ochorení. Pravidelné cvičenie má vplyv na zvýšenie prietoku krvi aj v
mozgu, zlepšenie pamäti a ďalších mozgových funkcií. Pravidelný tréning pomáha
upevňovať zdravie. Dokáže telo dobre zásobovať okysličenou krvou aj pri nižšej
srdcovej frekvencii. Pravidelná pohybová aktivita pomáha udržiavať aj pokojové
hodnoty krvného tlaku v medziach normy (≤ 120/80) po celý život. Zvoľte si taký
druh pohybu, ktorý Vám prinesie potešenie. Môže to byť bicyklovanie, beh, tenis,
plávanie, tanec alebo čokoľvek iné. Hlavnou zásadou ostáva pravidelnosť, intenzita
a trvanie pohybu.
Dávka pohybu odporúčaná Svetovou zdravotníckou organizáciou, ktorá prináša zdravotné prínosy: 10 000 krokov denne, plus 30 min stredne intenzívnej
vytrvalostnej aktivity ≥5 x týždenne (alebo 1 hodina intenzívnej vytrvalostnej aktivity 3-krát týždenne, prípadne primeraná kombinácia stredne intenzívnej a intenzívnej vytrvalostnej aktivity), optimálne v kombinácií so silovým tréningom 2 až
3 x týždenne.

Gemerské zvesti

Podávali maďarské pochúťky
M

aďarské špeciality sa podávali
predminulý týždeň v zariadeniach
tunajšej Strednej odbornej školy obchodu a služieb (SOŠOS) Čierny orol a
Junior Komplex.
Počas Týždňa maďarskej kuchyne
mali Soboťania možnosť pochutnať si
na typických jedlách našich južných susedov, akým je kurací paprikáš s haluškami, bravčové pečené na cesnaku so
zemiakovou kašou, bravčové koleno na
pekárkin spôsob, zeleninová polievka na
maďarský spôsob, ale nechýbali ani tradičné somlói halušky. Toto všetko pre návštevníkov pripravili žiaci a majstri zo školy v maďarskom Egri, ktorá je
jednou z partnerských škôl SOŠOS.
Slávnostné otvorenie týždňa maďarskej kuchyne prebehlo 18. marca v zariadení Junior Komplex. Podujatie slávnostne otvoril riaditeľ školy Jaroslav Bagačka, ktorý privítal hostí, medzi ktorými bol aj zástupca riaditeľa partnerskej školy z Egru János Stauberrer. Ešte predtým spevom a hudbou zabavilo hostí hudobné zoskupenie Csillagvirág
z Rim. Soboty. Bagačka aj Stauberrer vo svojich príhovoroch vyzdvihol spoluprácu medzi oboma školami. Ako
Bagačka uviedol, cieľom podujatia je okrem výmeny skúsenosti medzi žiakmi a pedagógmi oboch škôl pri príprave
jedál aj budovanie vzájomných slovensko-maďarských vzťahov. Prezradil tiež, že podujatie sa teší medzi obyvateľmi mesta veľkej obľube a radi si pochutnajú na jedlách našich južných susedov.
amb

Ž

Na železničnej stanici opravia výhybky

eleznice Slovenskej republiky (ŽSR)
plánujú opraviť výhybky na železničnej stanici v Rimavskej Sobote. Informoval nás o tom hovorca ŽSR Michal
Lukáč.
Ako dodal, náklad investičnej akcie na
základe zmluvy o dielo je 12 274 980 eur
a v súčasnosti prebiehajú úkony na zabezpečenie stavebného povolenia. „Po
jeho vydaní a nadobudnutí právoplatnosti
predpokladáme, že odovzdanie staveniska
bude možné zrealizovať v júni tohto roka,“
uviedol.
Zhotoviteľom prác bude Združenie Rimavská Sobota - Strabag a Swietelsky-Slovakia z Bratislavy a rekonštrukcia potrvá 14
mesiacov od odovzdania staveniska. „Obnoví sa železničný spodok a zvršok hlavne výhybiek,
ktoré sú z prevažnej miery zastaraného stupňového tvaru prestavované mechanickými prestavníkmi,“ vysvetlil
Lukáč a dodal, že požadované stavebné úpravy sú vyvolané zlým technickým stavom výhybiek, ktoré sú po
dobe životnosti a udržiavať ich v prevádzkyschopnom
stave je finančne nákladné.
„Vzhľadom na rozsah rekonštrukcie výhybiek je navrhovaná zmena dispozície staničných koľají s vybudovaním jedného krajného nástupišťa a jedného polostrovného nástupišťa s výškou nástupnej hrany 550 mm
nad spojnicou temien koľajových pásov s úrovňovým
prístupom,“ spresnil Lukáš s tým, že pri výmene kon-

13.

Básnické okienko...

Zpověď

Jednou jsem v parku odpoledne seděl,
blížil sa vzhledný pán, působil vyrovnaně,
přišel ke mně, zeptal se: „Můžu, pane?“,
že našel posluchače, jakoby to vědel.
Po chvíli začal svoje povídaní.
Jeho příjemnej hlas klidně zněl.
Či chci poslouchat, nezeptal se ani.
Byl jsem první, co zpověď slyšet měl.
Tu její tvář si v duchu maluji,
ty její oči, jak mne spalují,
ty naše oči, čo říkají si ohněm,
jako se my dva milujem.
Ona je ve mně bouře s černým nebem
i sluncem, které vyjde po dešti.
Nikdy jsem nevinil jí, jenom sebe.
Je ve mně štěstím i neštěstím.
Já byl tak šťasten a moc jsem o ní stál.
Jediný dotyk ruce, byl to dotyk svatý.
Pak jsem spatřil na ní prsten zlatý,
hned jsem vědel, co osud předepsal.
Naše láska měla byt cesta rájem,
nechtěl jsem, by ráj byl uspěchán.
Myslela, že snad mám jiný zájem.
Přišel zlej vítr, přišel od někam.
Čekala dlouho, že pak půjdu za ní,
čekala dlouho, já vím, na mé psaní.
Ta myšlenka tak, po každé, mne zraní.
Ona, má láska, mohla být mou paní.
Zpovídám se z toho, co mne tíží.
Mou vinou láska přibita na kříži,
co jsem sám zavinil před léty.
Slyším v dáli náš vlak ujetý.
Odsoudil jsem se sám na doživotí,
sám sobě soudcem a zároveň katem.
Má nerozhodnost byla za i proti.
Svíral psaní, najednou byl zmaten.

štrukcie železničného zvršku je vo výhybkách ležiacich
v dopravných koľajach navrhnutý elektrický ohrev týchto výhybiek, ako aj návrh nového osvetlenia železničnej
stanice. V rámci realizácie je navrhnuté aj nové zabezpečovacie zariadenia 3. kategórie vrátane zabezpečenia
dvoch priecestí a v rámci stavby je navrhnutý aj nový
informačný systém pre cestujúcich.
„Cieľom rekonštrukcie je dosiahnutie normových parametrov dopravnej cesty vo všetkých jej ukazovateľoch,
zaistenie bezpečnej a plynulej železničnej prevádzky a
dosiahnutie dohodnutého štandardu stanice,“ vysvetlil
hovorca ŽSR.
amb

Fyzikálna olympiáda

marca sa v CVČ Relax v Rim. Sobote uskutočnilo okresné kolo fyzikálnej olympiády. Úlohy
okresného kola riešili len žiaci z 2 škôl a to ZŠ P.
Dobšinského a Gymnázia M. Tompu. Žiaci v kategórii E
a F riešili 4 príklady. Podľa slov učiteľov vyučujúcich
fyziku boli úlohy v kategórii E a F náročné, ale obsahovo pestré. Úlohy okresného kola FO riešili spolu 3
žiaci. Úspešní riešitelia boli traja a to: Samuel Sklenár
- kategória F (ZŠ P. Dobšinského Rimavská Sobota), Samuel Richard Makši, Bálint Hizsnyan – kategória E (
Gymnázium M. Tompu, Rimavská Sobota). Úspešným
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riešiteľom gratulujeme a prajeme veľa úspechov v krajskom kole fyzikálnej olympiády.
Výsledky:
1. miesto - Bálint Hizsnyan, Gymnázium M. Tompu Rimavská Sobota, 24b
2. miesto - Samuel Richard Makši, Gymnázium M.
Tompu Rimavská Sobota, 16,5b
3. miesto - Samuel Sklenár, ZŠ P. Dobšinského, 15,5b
PaedDr. Ivana Pivarníková, riaditeľka CVČ Relax

Ztrápená tvář a v očích slzy měl,
za ty se vůbec, vůbec nestyděl.
Vstal a snad byl lehčí o tu tíhu,
co v jeho zpovědi jsem uslyšel.
Obálka, stará několik let.
Do ní tenhle muž ukryl svůj svět.
Cíti se hříšný a strašně lituje,
a tímhle listem svůj život listuje.
A oná dívka, které se to týka,
na cestě lásky, co má značku „Nikam“.
Jen jedna láska v srdci zůstáva,
v srdci zůstáva jenom ta pravá.
Jeden a láska, to tak velmi bolí,
je to ta krutá matematika.
Kdo chodil jednou do citoví školy,
ví, že jeden znamená naříkat.
I takhle láska končit může.
Nebo jí osud dáva na přídel?
Nač by jen byla krása růže,
kdyby jí nikdo nikdy neviděl?
Dívam se za ním, jak hříšník odchází.
I neviděná růže má příběh výjimečný.
Muž se svou vinou dostal do nesnází,
no teď oba se cítí zbyteční

Marta Brisudová Siváková

www.rimavskasobota.sk
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Výstava Nákupy a dary

Program GMOS:
6.4 LOJKOV TISOVEC – regionálna prehliadka divadelných súborov, Kultúrny dom v Tisovci, 9:00
hod.
7.4 VYNÁŠANIE ZIMY – MARIENKY – prezentácia jarného cyklu
v rámci projektu Čarovná studnička,
Striežovce, 13:00 hod.
9.4
VOSKOVANÉ VAJÍČKA –
detská veľkonočná tvorivá dielnička,
GMOS Rim. Sobota, 16:00 hod.
10.4 JANKO JESENSKÝ – 100
rokov od nástupu na župana – spomienkové podujatie, Rim. Sobota, od
10:00 hod.
10.4 VEĽKONOČNÉ KRASLICE – tvorivá dielňa pre žiakov ZŠ,
Gemersko-malohontské múzeum RS,
9:00 hod.
12.4 ZLATÁ STRUNKA – regionálna súťaž choreografií detských
folklórnych súborov, Dom kultúry
Hnúšťa, 10:00 hod.
12.4 HRONSECKÁ LIPOVÁ RATOLESŤ – súťaž sólistov spevákov
ľudových piesní, výber na krajskú súťaž, Dom kultúry Hnúšťa, 11.00 hod.
16.4 JARNÉ VENČEKY – veľkonočná tvorivá dielňa, GMOS RS,
15:00 hod.
15. – 26.4 NESKRÝVAJ, ČO
DOMA MÁŠ – AMFO – výstava regionálnej súťaže neprofesionálnych
fotografov z okresov Rim. Sobota a
Revúca, GMOS RS, denne od 8:00
-15:00 hod, v piatky do 12:00 hod.
25.-27.4 XXVIII. CELOSLOVENSKÁ SÚŤAŽ MIHÁLYA TOMPU
– súťaž v prednese poézie, prózy,
spievaných básní v maďarskom jazyku, Dom kultúry v Rim. Sobote, 8:00
hod.
APRÍL
FAŠIANGY NA GEMERI –MALOHONTE – výstava s témou fašiangov, GMOS RS, denne od 8:00
-15:00 hod, v piatky do 12:00 hod.
VEĽKONOČNÁ KRÁSA - výstava s veľkonočnou tematikou, GMOS
RS, denne od 8:00 -15:00 hod, v piatky do 12:00 hod.

V

Mestskej galérii v Rim. Sobote sprístupnili
v uplynulých dňoch výstavu pod názvom Nákupy a dary, diela zo zbierkového fondu.
Výstava je realizovaná zo zbierok mestskej galérie, ktoré vznikli z darov umelcov a umelkýň a aj s podporou
grantov Ministerstva kultúry SR a Fondu na podporu
umenia v Bratislave. Výstava prezentujúca výber diel
zo Zbierky umenia MG RS je koncipovaná ako chronologický prierez jej vzniku a tiež sleduje okruhy a témy,
na ktoré je zbierka orientovaná. Diela do zbierky galéria v počiatkoch zberateľskej činnosti získavala najmä
z darov umelcov a umelkýň, ktorí v galérii vystavovali,
a to buď na samostatných výstavách, alebo v rámci výberových tematických výstav.
Prvým darovaným a zároveň prvým dielom zbierky je
rozmerná maľba Ľubomíra Zelinu s názvom Zápas z
roku 1987, ktorá je dlhodobo vystavená v spoločenských priestoroch Mestského kultúrneho strediska v
Rimavskej Sobote. Z tohto „zberateľského“ obdobia
sú vystavené diela Jany Chromiakovej Bialovej, Prof.

V apríli je predmetom mesiaca
listina jezuitského rádu z roku 1739

V

apríli bude v priestoroch stálej expozície Gemersko-malohontského múzea (GMM) v Rim.
Sobote prezentovaná pozoruhodná, čerstvo zreštaurovaná listina, ktorú vystavil a podpísal pätnásty
generálny predstavený jezuitského rádu. Listinu si
bude môcť verejnosť pozrieť od 1. do 30. apríla.

Výstavy

Gemersko-malohontské múzeum
v Rim. Sobote
do 7.4
VESMÍR OČAMI DETÍ – výstava
je tradičnou súťažnou prehliadkou
detskej výtvarnej tvorby s tematikou
vesmír.
do 9.5
30 ROKOV OCHRANY CEROVEJ VRCHOVINY – výstava
vznikla pri príležitosti 30. Výročia
vyhlásenia CHKO Cerová vrchovina
a prostredníctvom fotografií, textov
a dermoplastických preparátov predstaví rastlinstvo, živočíšstvo a neživú
prírodu tejto oblasti.
spracoval: amb

Jerzyho Jedrysiaka, Prof. Eduarda Antala a Doc. Elvíry
Antalovej, ktorí veľkoryso darovali svoje diela galérii.
Neskôr galéria získala finančnú podporu na nákup diel,
čím sa začala tvoriť aj akvizičná koncepcia galérie.
Prvým dielom získaným do zbierky kúpou bolo dielo
Štefana Balázsa, a to v roku 2007 vďaka finančnej podpore grantu ministerstva kultúry. To podporilo akvizície
aj diel ďalších umelcov, čím sa výrazne zmenila a obohatila jej zbierka, rozširovaná aj naďalej darmi umelcov
a umelkýň, ako dokumentujú sprievodné publikácie vydané galériou, ktoré tiež finančne podporilo ministerstvo kultúry. Vystavené sú diela týchto autorov:
Jana Chromiaková Bialová, Jerzy Jedrysiak, Eduard
Antal, Elvíra Antalová, Naďa Rappensbegerová Jankovičová, Ján Triaška, Štefan Balázs, Viktor Frešo,
Alžbeta Štefunková-Szabó, Ivan Slovenčák, Géza Németh, Jozef Mužila, Rudolf Sikora, Ivana Sláviková,
Erik Binder, Milan Hnat, Barbora Kožíková Lichá, Juraj Bartusz, Jozef Suchoža, Roland Neupauer, Patrícia
Koyšová
Zdroj: Mestská galéria v Rim. Sobote

Ide o zakladajúcu listinu Mariánskej kongregácie s názvom Mariánska kongregácia Preblahoslavenej Nanebovzatej Panny Márie na jezuitskom gymnáziu v Liptovskom Mikuláši. „Listina je podpísaná Generálnym
predstaveným Spoločnosti Ježišovej Franzom Retzom v
Ríme 6. mája 1739,“ informoval Ján Aláč, dokumentátor
GMM. Jezuiti prišli do Liptovského Mikuláša už v roku
1729, kde pôsobili ako „pohybliví“ misionári. Robili misie, spovedali, kázali a slúžili omše a ostatné sviatosti.

Mariánska kongregácia bola osobitné spoločenstvo laikov pod vedením jezuitu – prézesa. Združovala mládež k
úcte Panne Márii. Konala pobožnosti, často jej členovia
prijímali sviatosti, najmä svätú spoveď a sväté prijímanie a ďalšie sviatosti, a starali sa o chudobných a chorých. Prvá takáto kongregácia vznikla v roku 1563 pri
Collegium Romanum v Ríme. Franz (František) Retz sa
narodil v Prahe 13. septembra 1673. Zomrel 19. novembra 1750 v Ríme. Bol jezuita pochádzajúci z Čiech. K
Jezuitom vstúpil 14. októbra 1689 v Brne vo veku 16
rokov. Spoločnosťou Ježišovou (jezuitmi) bol zvolený za
pätnásteho generálneho (hlavného) predstaveného Spoločnosti Ježišovej, ktorú riadil od 7. marca 1730 do 19.
novembra 1750.
„Pergamenová listina má rozmer 520 mm x 700 mm.
Písmo, ktorým je listina napísaná, je baroková antikva a
italika, je to písmo 18. storočia. Text je písaný železodubienkovým atramentom. Listina je lemovaná zdobeným
rastlinným motívom, na ktorom sa nachádza farebná
vrstva červenej farby, v torzálnom stave,“ uviedol Aláč
s tým, že listina sa do zbierok Gemersko-malohontského múzea dostala v počiatkoch jeho existencie, pravdepodobne v roku 1907. „V roku 2018 bola pergamenová
listina zreštaurovaná Mgr. Art. Štefanom Kockom vďaka
podpore z verejných zdrojov Fondu na podporu umenia.
Listina bude prezentovaná verejnosti v zreštaurovanom
stave prvýkrát na pôde múzea od jej nadobudnutia,“ doplnil.
spracoval amb,
Zdroj: RNDr. Ján Aláč, dokumentátor GMM
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Slovenskí spisovatelia z Gemera na maďarskej besede

L

iterárna kaviareň Tri ruže sa zameriava predovšetkým na maďarských autorov a ešte nikdy predtým nehostila slovenských spisovateľov. Prvýkrát sa na jej pôde stretli slovenskí autori na začiatku marca,
kedy sa tu uskutočnila jedna z besied, ktoré usporadúvajú Gömöri Hírlap. Predstavili sa na nej dvaja autori, zástupkyňa ženského bestselleru
Dadka Csóri a autor hororov Marián Kluvanec. Obaja píšu pod prezývkami a menej početnému publiku prezradili aj svoje skutočné mená.
Besedu moderoval redaktor Gömöri Hírlap János Juhász Dósa.

Knihy oboch autorov vyšli v slovenčine, ktorá je ich materinským jazykom.
No obaja vzápätí dodali, že ich druhým jazykom je maďarčina. Z otcovej
strany u Dadky Csóri, ktorá v rodnej Tornali vyrastala v maďarskom prostredí a čítala Petőfiho v maďarčine, zatiaľ čo u Mariána Kluvanca to boli starí
rodičia, ktorí rozprávali po maďarsky u nich doma v Hurbanove. Autor prezradil, že dodnes číta komiksy v maďarskom jazyku. Teraz sa určite pýtate,
kto sú Dadka Csóri a Marián Kluvanec, ktorí sľúbili prezentáciu najnovších
kníh Ley Victory a Marka E. Pochu. Ako už badať z oboch mien, ide v skutočnosti o ich pseudonymy. Marián Majo Kluvanec napísal svoju prvú knihu
Semester zakomplexovaného sviniara, v ktorej rozpráva o svojich študentských rokoch, pod svojim skutočným menom, no pre svoje hororové knihy
si už zvolil umelecké meno a pod pseudonymom Mark E. Pocha napísal viac
hororov, než aké mohlo v skutočnosti zažiť Slovensko počas celej svojej
existencie. Dadka Csóriová si zvolila prezývku Lea Victory podľa mena svojej dcéry. Ale či s prezývkou alebo bez nej, Tornaľa je malé mesto, a každý,
kto si prečítal knihu, vie, kto ju napísal. A takisto je to aj s románovými
postavami. Aj z tohto dôvodu si autorka zvolila pre hlavného hrdinu nezvyčajné meno Fabian, aby si ho nespájali s nejakou osobou z jej okolia. A čo je
podobné v zdanlivo vzdialených žánroch, akými sú sentimentálny román pre
ženy a horor s prvkami brutality? Odpoveď možno ani nie ja tak zložitá, ako
sa na prvý pohľad zdá. Aj ženský román môže byť plný desivých situácií,
zatiaľ čo aj ten najbrutálnejší horor môže obsahovať mnoho emocionálnych
liniek. Ďalšou spoločnou črtou je, že oba žánre môžu zdôrazňovať dôležitosť
sociálno-kritických prvkov.
Marián Kluvanec žije viac ako desať rokov Rimavskej Sobote. Spočiatku sa
živil ako novinár (bol tiež šéfredaktorom mestských novín Gemerské zvesti),

neskôr pôsobil v bankovníctve a teraz sa živí ako spisovateľ na voľnej nohe.
Dodnes vydal niekoľko kníh a čoraz viac vydavateľov sa bije o jeho romány.
Mariánov nový vydavateľ vytvoril ku knihám reklamnú kampaň a Majo tak
už niekoľko mesiacov obchádza školy a úspešne získava nových čitateľov.
Jeho posledný román DOM 490 sa odohráva v obci Kriváň a vychádza zo
skutočných udalostí, ktoré sa udiali v jednom z dodnes stojacich domov.
Z tejto knihy sa predalo za tri mesiace viac ako 600 kusov. V najnovšej knihe
Oni, ktorá vyšla nedávno v marci, sa partia pracovníkov jednej rimavskosobotskej banky vydá na výlet do okolia Českých Budějovíc, kde ale rýchlo
zistia, že majú len malú šancu, aby tento pobyt niekto z nich prežil. Tento
príbeh je však už napísaný v češtine, takže Marián Kluvanec ako autor prekračuje hranice. Dadka Csóri si so svojou knihou Slzy tvojej milenky príliš
nedôverovala a u svojho vydavateľa Pavla Hiraxa Baričáka si sprvu objednala iba 10 kusov, ktoré chcela rozdať svojim priateľom. Dodnes ich však
darovala približne dvesto a už aj väčšina výtlačkov sa vypredala „Márne mi
Baričák hovoril, že zo mňa spraví spisovateľku, neverila som mu, pretože
keď som začala písať tento príbeh, bola to pre mňa skôr terapia,“ prezradila
Dadka Csóriová a dodala, že ak všetko vyjde, Slzy tvojej milenky by mohli
v blízkej budúcnosti vyjsť aj v maďarčine. Pokiaľ ide o plány, obaja si teraz
užívajú oddych a Dadka sa teší na nový prírastok do rodiny.
jdj/amb, foto: Kristián Káli

Pozvánka:

Pozvánka: Filmový kvíz

P

okračovanie skvelého filmového kvízu je konečne tu! Bavia vás filmy tak
ako nás? Tak neváhajte a prihláste sa ešte dnes. Pripravili sme si pre vás
z každého rožka troška. Budete hádať filmy, postavy, vypočujete si skvelú
filmovú hudbu, overíme si vašu pozornosť, ponúkneme čo to pre pamätníkov, no nakukneme aj do súčasnosti – každý si nájde to svoje.
Kvíz sa uskutoční 20.4. 2019 v Dekáč - cafe & cocktail bar.
Počet ľudí v tíme je max. 6.
Vstupné je dobrovoľné.
Usporiadateľom je Mestské kultúrne stredisko v Rim. Sobote
Kvízom vás aj tentokrát bude sprevádzať Peter Pavlík, redaktor stránky Filmkult.
Pripravili sme pre vás 3 kolá (90 otázok).
Nezabudnite sa registrovať na peter.pavlik@post.sk
Nebojte sa, o zábavu bude postarané :) Tešíme sa na vás a prajeme príjemné
kvízovanie!
Zdroj: Mestské kultúrne stredisko v Rim. Sobote

www.rimavskasobota.sk

8

Mesto Rimavská Sobota

98 min., MP od 12r., titulky, 5€
Komédia
Francúzko

11.-13. apríl CYNTORYN ZVIERATIEK
19:00
100 min., MN, titulky, vstup: 5€
št., pi., so. Horor
USA

4.-5. apríl Shazam!
19:30
132 min., MP od 12r., titulky, 5€
v pon. maď. verzia Akčný/Fantasy
USA

13.-14. apríl Princ Krasoň		
16:00
90 min., MP, dabing, vstup: 5€
so. - ne.
Animovaný/Komédia
Kanada

4.-5. apríl
17:45
št. - pi.

6.-7. apríl
17:45
so. - ne.

Jednou nohou v base

Teroristka		 14. apríl
95 min., MP od 12r., vstup: 5€
Komédia/Dráma Česko/Slovensko

11.-15. apríl After: Bozk		
18:00
106 min., MP od 12r., titulky, 5€
v pon. maď. verzia Romantická Dráma USA

20:00
nedeľa

Arctic: Ľadové peklo

97 min., MP od 12r., titulky, 5€
Dráma
Island

18.-20. apríl Hellboy			
18:00
120 min., MN, titulky/dabing, 5€
v sobotu maď. verzia Akčný/Sci-fi
USA

RIADKOVÁ INZERCIA:
• Predajňa MODEX - Mária Pelleová, SNP 16, Rimavská Sobota - oproti

VÚB banky, medzi kaviarňou a bytovkou, Vám ponúka za výhodné ceny
kožené kabáty, saká, čiapky, vesty aj kožušinové vetrovky, pánske aj dámske
a rôzne iné doplnky.			
		
GZ-15/19
• Predám domáce plátno 35m. Tel: 0914 246 969

vyhlasuje obchodnú verejnú súťaž (OVS) podľa § 281
a nasl. Obchodného zákonníka a vyzýva k podaniu návrhov
na uzatvorenie kúpnej zmluvy na:
Odpredaj oceľovej haly v areáli bývalých kasární kpt. Nálepku v Rimavskej Sobote
s. č. 4044 na parc. č. C KN 804/64 spolu s pozemkom pod halou v minimálnej cene
141 000,00 € + priľahlý pozemok o výmere cca 4500 - 4800 m2 v cene 9,96 €/ m2.
Odpredaj oceľovej haly v areáli bývalých kasární kpt. Nálepku v Rimavskej Sobote
s. č. 4045 na parc. č. C KN 804/65 spolu s pozemkom pod halou v minimálnej cene
77 600,00 € + priľahlý pozemok o výmere cca 3000 - 3200 m2 v cene 9,96 € /m2.
V čase zverejnenia OVS je záujemca povinný na účet mesta IBAN:
SK63 0200 0000 3500 2902 9392, vedený vo VÚB a.s. , pobočka Rimavská Sobota zložiť zábezpeku vo výške 3000,00 €/ 1 hala (v prípade záujmu oboch hál
6000,00 €). Zábezpeka musí byť pripísaná na účet mesta najneskôr v deň ukončenia
obchodnej verejnej súťaže, t.j. dňa 18.04.2019. Žiadosti zasielať v zalepenej obálke s názvom: „Neotvárať- odpredaj oceľových hál “.
Obchodné verejné súťaže začínajú dňom: 20.03.2019 a končia dňom 18.04.2019.
Informácie a podmienky obchodnej verejnej súťaže, na internetovej stránke mesta
www.rimavskasobota.sk, na úradnej tabuli mesta, resp. na MsÚ – oddelenie majetkové - tel. čísla: 047/56 04 626, 047/56 04 633, 0903 284 353 (prihlášky do súťaže,
podmienky OVS na webovej stránke mesta, resp. na MsÚ – oddelenie majetkové).

GZ-17/19

• Kúpim tehlový dom v RS max. 10 min. od centra, bez ústredného kúrenia

Tel: 0949414167

		

GZ-25/19

• Predám chatu s ovocným sadom 8 árov v ZO Vinica 12.

Telefón: 0908 276 666

GZ-red/19

• Obchodná sieť Predeti.sk v záujme dôslednej ochrany spotrebiteľa informuje

svojich zákazníkov o možnosti vrátenia výrobku „detský zadržiavací systém
Concord Transformer X-Bag“ kód TFM x x x x XB. Uvedená autosedačka
nevyhovela v jednom z viacerých testovaných kritérií, na základe čoho bola
vyhodnotená ako nebezpečná. Spotrebiteľ má pri vrátení nebezpečného výrobku predávajúcemu, u ktorého bol predmetný výrobok zakúpený, právo na
vrátenie kúpnej ceny.
		
GZ-26/19

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. Hlavné námestie

• Obchodná akadémia – Kereskedelmi Akadémia, K. Mikszátha 1, 979 80

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-27/19

Výmera prenajatých priestorov:
1. Celková plocha: 41,56 m2 (hlavné podnikateľské priestor - miestnosť
o výmere 35,02 m2 a 4,55 m2, spoločné a sociálne priestory o výmere
1,99 m2) - prízemie v budove na Hlavnom námestí č.30/11 v Rimavskej
Sobote.

• Ponúkam

Minimálna výška nájmu 80 €/m2/rok.

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

GZ-22/19

Spomienka...
Čas ubieha a nevráti, čo vzal.
Len láska, úcta a spomienky
v srdciach ostávajú...

Obchodná verejná súťaž začína dňom 03.04.2019 a končí dňom
19.04.2019. Prihlášky zasielajte na adresu: Mestská bytová správa,
s.r.o., Tržná 2, 979 01 Rimavská Sobota, v zalepenej obálke s názvom:
„Neotvárať- podnájom NP Hlavné námestie”.
Bližšie informácie o obchodnej verejnej súťaži na internetovej stránke mesta www.rimavskasobota.sk, resp. na tel. č.: 047/5511915,
047/5511920, 047/5604626, 0903 284 353.

Spomienka...

9.4.2019 spomíname na 3. výročie
od úmrtia milovaného manžela, otca

Števka Gémešiho

V cintoríne hrob je malý a v ňom krásny kvet,
spi v ňom syn môj milovaný, už ťa v svete niet.

z Rimavskej Soboty

GZ-23/19

Spomienka...
Dňa 7. 4. 2019 uplynie 30 rokov, odkedy nás navždy
opustil náš milovaný manžel, otec a starý otec

Július Szabó
Všetko na svete sa dá nahradiť, ale človek, ktorý odišiel navždy, nám bude stále chýbať.
GZ-24/19

Dňa 12. 4. 2019 uplynie rok, čo nás navždy opustil
náš milovaný syn, otec, brat

Manželka Mariana, syn Marek a dcéra Viktória

Smútiaca rodina

Jaromír Poliak

GZ-28/19

Ostávaš navždy v našich srdciach. Priateľka a Žanetka

Zubný lekár

6. a 7. apríla od 8:00 hod. do 12:00 hod.
BENČÍKMUDr. Igor s.r.o., Hviezdoslavova 17, Rim. Sobota, tel.:
5626671
13. a 14. apríla od 8:00 hod. do 12:00 hod.
DOMADENT, s.r.o. - MUDr. Eva Brunovská, Mieru 246,Jesenské, tel.
číslo 0905 324 827
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Odišla ďalšia legenda

imavská Sobota je opäť chudobnejšia o jedného výnimočného
človeka. Vo veku 78 rokov nás v nedeľu 24. marca 2019 opustila ozajstná legenda rimavskosobotského futbalu. Meno Ladislava Klementa bolo
pojmom a zapísalo sa zlatými písmenami do histórie futbalu mesta.
Celá jeho kariéra bola spojená s modrobielymi farbami
Slovana Rimavská Sobota. Svoj nesporný talent prejavil už v dorasteneckom veku a na desaťročie sa stal
stopérom mužstva dospelých i jeho kapitánom.
Ani po skončení aktívnej hráčskej činnosti nezanevrel
na svoj milovaný klub a dlhé roky pôsobil ako funkci-

onár. Bol členom vedenia a podpredsedom klubu aj v
tých najslávnejších časoch, keď Rimavská Sobota hrala v 1. lige i v medzinárodnej súťaži.
Po svojich spoluhráčoch, ako boli Szapári, Palkovics,
Jankovics, Jároši, Pauly, Koós, Čapucha, či tréneri Urban, Vaš a ďalší, odišiel aj on do futbalového neba. Ale
zanechal svoju nezmazateľnú stopu, za čo mu môžeme byť len vďační. Meno Ladislava Klementa zostalo
navždy spojené s klubom i samotným mestom Rimavská Sobota, ktoré tak veľmi miloval a hrdo sa k nemu
hlásil.
Česť Tvojej svetlej pamiatke, priateľ môj !
Štefan Szánto

PRACOVNÁ PONUKA
Mesto Rimavská Sobota
zastúpené primátorom mesta JUDr. Jozefom Šimkom
Svätoplukova 389/9, 979 01 Rimavská Sobota
ponúka
voľné pracovné miesto v pracovnej pozícii:
Referent, referentka riadenia projektov
Predpokladaný nástup do práce: na základe vzájomnej dohody.
Základný plat: (brutto):
• Výška základného – tarifného platu je určená podľa zaradenia do platovej triedy podľa
započítanej praxe a v príslušnom platovom stupni základnej stupnice platových taríf
zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme v zmysle zákona č. 553/2003 Z. z. o
odmeňovaní zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme
Miesto výkonu práce a organizačné – pracovné zaradenie:
• Mesto Rimavská Sobota, Mestský úrad, Svätoplukova 389/9 Uvedené pracovné miesto
je v organizačnej štruktúre Mestského úradu v Rimavskej Sobote zaradené pod Odbor
rozvoja mesta - Oddelenie riadenia projektov
Druh pracovného pomeru:
• Pracovná zmluva podľa Zákonníka práce v súlade so zákonom č. 552/2003 Z. z. o výkone práce vo verejnom záujme, plný pracovný úväzok
Stručná charakteristika pracovného miesta – pracovná náplň:
• monitorovanie a vyhodnocovanie výziev na predkladanie projektov na získanie finančných prostriedkov z externých zdrojov pre mesto
• spracovanie žiadostí na získanie finančných prostriedkov s kompletnou dokumentáciou
• vykonávanie odborných činností pri príprave projektov a ostatných podkladov k zabezpečeniu a vypracovaniu žiadostí za účelom získavania finančných prostriedkov z iných
zdrojov pre mesto
Požadované kvalifikačné predpoklady:
• ukončené vysokoškolské vzdelanie II. stupňa
• ukončené vysokoškolské vzdelanie I. stupňa
• ukončene úplné stredné odborné vzdelanie s maturitou
Ďalšie požiadavky:
• prax a skúsenosti s prácou v oblasti manažovania projektov – vítaná užívateľská znalosť
práce s PC a internetom
• bezúhonnosť
K prihláške je potrebné doložiť tieto doklady:
• písomná žiadosť o zaradenie do výberu na osobný pohovor
• štruktúrovaný profesijný životopis s uvedením telefónneho kontaktu a s prehľadom vykonávanej praxe
• úradne overená fotokópia dokladu o najvyššom dosiahnutom stupni vzdelania
• písomný súhlas uchádzača k použitiu osobných údajov pre účely osobného pohovoru
podľa zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov
Dátum a miesto podania žiadosti:
Prihlášku so žiadosťou a požadovanými dokladmi je potrebné doručiť v zalepenej obálke
s označením „Pracovná ponuka – „Projektový referent“ - NEOTVÁRAŤ“ osobne
do podateľne Mestského úradu v Rimavskej Sobote alebo poštou v termíne najneskôr
do 23.04.2019 do 16.00 h. na adresu: Mestský úrad, Prednosta MsÚ – JUDr. Štefan
Szántó, Svätoplukova 389/9, Rimavská Sobota, 979 01.
Výber uchádzačov bude prebiehať na základe osobných pohovorov. Na osobný pohovor
budú pozvaní telefonicky len tí uchádzači, ktorí budú spĺňať vyššie uvedené požiadavky a
do určeného termínu predložia k žiadosti všetky požadované doklady.
JUDr. Jozef Šimko
primátor mesta

Oznam
V súvislosti s nastávajúcim jarným obdobím,
teplým a suchým počasím, ktoré je charakteristické enormným nárastom vzniku požiarov
v prírodnom prostredí z
dôvodu zámerného vypaľovania, spaľovania a
nedbanlivosti právnických osôb, fyzických
osôb-podnikateľov a fyzických osôb - Okresné
riaditeľstvo Hasičského a
záchranného zboru v Rimavskej Sobote ako príslušný orgán upozorňuje
právnické osoby, fyzické
osoby-podnikateľov
a
fyzické osoby na prísny zákaz vypaľovania
trávnatých
porastov,
kríkov a zakazuje zakladať oheň v priestoroch alebo miestach,
kde by mohlo dôjsť k
jeho rozšíreniu. Vypaľovanie porastov značne
poškodzuje životné prostredie, najmä faunu a
flóru a zapríčiňuje nenahraditeľné škody a práve
preto porušenie záväzných právnych predpisov, a to najmä zákona o
ochrane pred požiarmi,
prináša so sebou okrem
iného aj trestnoprávnu
zodpovednosť. Právnickým osobám a fyzickým
osobám-podnikateľom
môže byť uložená sankcia až do výšky 16 596 €
a fyzickým osobám až
do výšky 331 €.
Touto cestou žiadame
všetkých uvedomelých
občanov o dodržiavanie
zásad protipožiarnej bezpečnosti a v prípade vzniku mimoriadnej udalosti,
a to požiaru, aby poskytli
osobnú a vecnú pomoc v
súvislosti s lokalizáciou a
likvidáciou požiaru !
Okresné riaditeľstvo
HaZZ v Rim. Sobote

Futbal TIPOS
III. LIGA
STRED
16. kolo 24.3.
MŠK Námestovo MŠK Rimavská Sobota 0:0
R: Šlapka, Šupej, Šottník
Zostava RS: Páriš, Kočiš, Spasojević, Fajčík - Jass (82. Kováč),
Köböl - Kalmár (90. Dudek), Hrnčiar, Janković, Lovyniuk, Vasilko
Diváci: 200
17. kolo 30.3
MFK Zvolen – MŠK Rimavská
Sobota 3:0 (1:0)
R: Horný, Považan, Maslen
Zostava RS: Páriš, Kočiš, Spasojević, Fajčík - Jass (86. Dudek),
Köböl, Kalmár (80. Suja), Kováč,
Hrnčiar, Janković, Vasilko
Diváci: 289

Ďalší program MŠK
Rim. Sobota
18. kolo 6.4 o 15:30
MŠK Rim. Sobota ŠKM Liptovský Hrádok
19. kolo 14.4. o 15:30
TJ Sklotatran Poltár MŠK Rim. Sobota
20. kolo 20. 4 o 16:00
MŠK Rimavská Sobota FK Železiarne Podbrezová B
21. kolo 28.4. o 10:30
MFK Ružomberok B MŠK Rimavská Sobota
29. kolo 1.5. o 17:30
FTC Fiľakovo MŠK Rimavská Sobota
22. kolo 4.5. o 17:00
MŠK Rimavská Sobota MŠK FOMAT Martin
30.kolo 8.5. o 17:30
MŠK Rimavská Sobota FK Čadca
23. kolo 11.5. o 17:00
MFK ŽARNOVICA MŠK Rimavská Sobota
24. kolo 18.5. o 17.00
MŠK Rimavská Sobota TJ Družstevník Liptovská Štiavnica
25. kolo 26.5. o 17:00
TJ Baník Kalinovo MŠK Rimavská Sobota
26. kolo 1.6. o 17:30
MŠK Rimavská Sobota MŠK NOVOHRAD Lučenec
27. kolo 9.6. o 17:30
TJ Tatran Krásno nad Kysucou MŠK Rimavská Sobota
28. kolo 16.6. o 17:30
MŠK Rimavská Sobota TJ Tatran Oravské Veselé

www.rimavskasobota.sk
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V Mestskej záhrade súťažili malí cyklisti
V

Mestskej záhrade v Rim. Sobote sa v posledný marcový deň konalo 1. kolo cyklistickej
súťaže Detská tour Petra Sagana, ktorá nesie
meno po našom najznámejšom cyklistovi Petrovi Saganovi. Počas dňa čakal na deti i rodičov
príjemný program plný zábavy a športovej atmosféry.

Do 1. kola Detskej tour Petra Sagana sa prihlásilo
približne 450 malých cyklistov z celého Slovenska,
ale aj Maďarska či Česka. Deti súťažili v 7. kategóriách, jedna kategória bola určená pre rodičov. Ako
prví sa na trati ukázali najmenší cyklisti v kategórii
baby, pre ktorých bola určená 100 metrová trasa po
asfaltovej cyklodráhe. Po nich nasledovali ostatné
kategórie, kde si cyklisti zmerali sily na okruhoch,
ktoré viedli po asfaltovej i trávnatej ploche. V jednotlivých kategóriách súťažili chlapci aj dievčatá.
Traja najlepší v každej kategórii si za svoje výkony
odniesli poháre a medaily. Nezabudlo sa ani na zábavu, počas celého dňa čakalo na malých i veľkých
množstvo sprievodných podujatí.
Hlavným organizátorom súťaže je Peter Zánický,
bývalý tréner Petra Sagan a jedným z usporiadateľov boli aj Mesto Rimavská Sobota a tunajší cyklistický klub. Výsledky 1. kola Detskej tour Petra
Sagana nájdete na web stránke podujatia www.
detskatour.sk.
red

Džudisti Lokomotívy v Pezinku

D

žudisti z Lokomotívy
sa v sobotu 23. marca zúčastnili Grand Prix
- 31. ročníka Slovenského pohára 2019 pre
mini, mladších, starších
žiakov, žiačok a dorastencov.

Lukostrelci Bašty
opäť s prvenstvami

Na západe Slovenska
sa zišlo takmer 700 džudistov zo 72 oddielov a
desiatich štátov Európy - Slovenska, Čiech,
Maďarska, Nemecka,
Rumunska,
Poľska,
Ukrajiny,
Slovinska,

Chorvátska a Rakúska.
Vo veľmi silne obsadenej súťaži sa nám podarilo vybojovať výborné umiestnenia.
Na tatami si zlatú medailu vybojovala Natália Gažiová v kategórii starších žiačok vo
váhe do 40 kg. Natália postupne zdolala najprv na waza-ri Kaletovú z Judo Academy
Praha z Českej republiky, potom na ipon Petríkovú z Pakše z Maďarska a vo finále vyhrala na ipon aj nad Vanekovou z Judo clubu Bardejov.
Bronzové tretie miesto obsadil starší žiak Rober Balog v hmotnosti nad 73 kg. Robovi
sa darilo hneď v prvom zápase, kde vyhral pred časovým limitom na ipon s Riňákom z
banskobystrickej Dukly,druhý zápas prehral len veľmi tesne o jeden pomocný bod v predĺžení s Morávekom z Nového Bydžova, ale zápas o tretie miesto zvládol s prehľadom,
keď porazil na hodnotenie ipon Ománika z Judo club Považská Bystrica.
V najmladšej kategórii super mini žiakov nás reprezentovali dvaja mladí džudisti v hmotnostnej kategórii nad 46 kg. Bronzovú medailu získal Daniel Jakab a na štvrtom mieste
sa umiestnil Stanislav Maťo. Do Pezinka sprevádzali džudistov tréneri Tonhajzerová
a Gaži.
Touto cestou by som sa chcel poďakovať zúčastneným za vzornú reprezentáciu oddielu
Lokomotíva judo Rimavská Sobota a aj mesta Rimavská Sobota.
Za podporu oddielu Lokomotívy ďakujeme Mestu Rimavská Sobota , firme TONI s.r.o.
/ požiarna ochrana/ p. Igor Tonhajzer, Kvety Henrieta Mišuráková, a ZŠ Š. M. Daxnera
– Mgr. Peter Černý na sídlisku Západ.
Ľubomír Antal, predseda TJ Lokomotíva RS

16.

marca organizoval Lukostrelecký Klub VARÍN 7.
kolo Medzinárodnej Zimnej Ligy.
Na súťaži sa zúčastnilo spolu 162
súťažiacich. Trať bola náročná, nachádzalo sa na nej tridsať 3D cieľov
na dva šípy. LK Bašta vyslal na súťaž troch členov, ktorí skončili nasledovne: Laura ANTAL Hegedűs
obsadila s 553-bodmi 1. miesto a zo
všetkých súťažiacich mala najviac
nastrieľané. Tibor Lévay si tiež vystrieľal 1. miesto a László
HEGEDŰS skončil piaty.
Ďakujeme sponzorom: Mestský Úrad Rim. Sobota, Vercajch
Centrum Zvolen, Gobako Košice, Rado Ceglédy, Agrosolum
a RIO Jedáleň.
Tibor Lévay, LK Bašta

