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Odovzdali tohtoročné
Ceny mesta

rámci Dní mesta boli udelené dve Ceny mesta
2019, ktoré schvaľovali poslanci na marcovom
mestskom zastupiteľstve.

Odovzdávanie ocenení sa uskutočnilo počas slávnostného zasadnutia mestského zastupiteľstva 3. mája v
tunajšom dome kultúry. Cenu mesta 2019 si prevzal
dlhoročný člen Slovenského zväzu protifašistických
bojovníkov v Rimavskej Sobote Ondrej Trocha a študentská aktivistka Novembra ´89 Henrieta Hrinková.
Ondrej Trocha je posledným žijúcim priamym
účastníkom národno-oslobodzovacieho boja. Narodil
sa v obci Rovné. 15. júna 1944 ako jediný z obce dostal povolávací rozkaz, narukoval do Sabinova a po
vyhlásení SNP dobrovoľne odišiel so skupinou vojakov na povstalecké územie do Brezna a následne do
bojov pri Hronskom Beňadiku. Tu bol zajatý Nemcami a odvlečený do nemeckého Hannoveru, kde musel ťažko pracovať v pracovnom tábore. Po oslobodení tábora na ceste domov sa dožil 4. apríla 1945
už v Bratislave skutočného oslobodenia a tento deň
dlho oslavoval ako deň svojho druhého narodenia. Po
vojne pracoval ako učiteľ na málotriednych školách,
následne aj ako riaditeľ školy. I napriek vysokému
veku sa zúčastňuje aktivít Slovenského zväzu protifašistických bojovníkov.
Henrieta Hrinková ako študentská aktivistka bola
jednou z ústredných študentských osobností počas
nežnej revolúcie v roku 1989. Vystúpila s pamätným
prejavom v predvečer udalostí na protestoch študen-

tov Filozofickej fakulty UK v Bratislave a ako prvá
sa odvážila hovoriť požiadavky študentov na kameru
na proteste 16. novembra 1989. Aktívne sa zapájala
do revolučného diania v Rimavskej Sobote, najmä
v rámci študentského hnutia a VPN.

Cena primátora

Cenu primátora mesta Rimavská Sobota odovzdal
primátor Jozef Šimko trom osobnostiam, ktoré sa zaslúžili o rozvoj mesta. Prvou bola Jolana Kalianková, predsedníčka Klubu záujmovej činnosti seniorov
v Rim. Sobote. Túto funkciu vykonáva od roku 2003,
čiže dlhých 16 rokov. K práci v klube pristupuje zanietenie a zodpovedne, v kolektíve je mimoriadne
obľúbená a uznávaná. Cenu primátora si odniesol aj
Ladislav Kálmán, bývalý pôrodník, ktorý značne
pomohol pri popularizácii skautingu v regióne. Počas
jeho života ho sprevádza nesebeckosť, skautská nápomocnosť a skromnosť. V každom kúte okresu ho
poznajú a uznávajú. Tretia ocenená, Marta Belková, nemala ani šesť rokov, keď zažila hrôzy druhej
svetovej vojny. Traumy a spomienky z detstva, ako
aj ťažký život ju naučil pokore a skromnosti a vážiť
si slobodu. Stále aktívne pracuje v Slovenskom zväze
protifašistických bojovníkov, ako aj v Klube záujmovej činnosti seniorov.
Slávnosti sa okrem iných zúčastnili aj zástupcovia
partnerských miest Rimavskej Soboty. O kultúrny
program sa postarali žiaci a pedagógovia tunajšej základnej umeleckej školy.
amb

posledných troch
číslach
Gemerských zvestí sa neobjavila rubrika Na margo
uplynulých dní. Všimli
si to aj naši čitatelia
a niet dňa, aby som
nemusel
odpovedať
na otázku čo je tomu príčinou. Využívam
preto príležitosť a rozhodol som sa ešte raz
uverejniť túto rubriku a vysvetliť čitateľom, čo je príčinou mojej odmlky.
Poslanecký klub Odvážme sa zrýchliť
predložil do mestského zastupiteľstva nový
návrh Štatútu Gemerských zvestí a Gömöri
Hírlap, ktorý poslanci schválili. Keďže primátor mesta vetoval uznesenie mestského
zastupiteľstva, o Štatúte opätovne rokovali
poslanci na zasadnutí 30. apríla a vďaka
dobre fungujúcej hlasovacej mašinérii, s
hlasmi trinástich poslancov prelomili veto
a Štatút schválili (okrem členov Klubu
odvážme sa zrýchliť, sa pridali aj poslanci Kuvik, Hazucha, Juhász a Sliva – pozn.
red.). Nebrali do úvahy pripomienky, že zasahovaním redakčnej rady do obsahu novín
porušujú Ústavu SR (čl.26 o politických
právach), že celý Štatút je rozporuplný a že
má voči nemu výhrady aj Tlačová rada SR,
ktorú sme ešte pred rokovaním zastupiteľstva požiadali o stanovisko.
Keďže uvedení trinásti poslanci neboli
ochotní v Štatúte nič zmeniť a schválili
ho napriek tomu, že má kopu nedostatkov,
rozhodol som sa, že do novín, v ktorých
poslanci mienia robiť cenzúru a majú mať
redakčnú radu tvorenú len poslancami bez
odborníkov z radov občanov, písať nebudem. Myslím si totiž, že v 21. storočí , keď
sa príliš často oháňame demokraciou, je
nedôstojné, aby ľudia – navrhnutí členovia
redakčnej rady len z radov poslancov , ktorí
doteraz mali s novinami do činenia len ako
čitatelia, posudzovali či mám písať články
ako fejtón alebo nedajbože ako politický
komentár. To je niečo podobné, ako by som
ja radil zubárovi ako má liečiť zubný kaz...
Ale, aby som vyhovel čitateľom, ktorým
dlhoročná, pravidelná rubrika chýba, budem ju uverejňovať na internetovej stránke
mesta. A nie dvojtýždenne, ako tomu bolo
v novinách, ale pravidelne, každý piatok,
pod pôvodným názvom Na margo uplynulých dní...
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Rimavská Sobota slávila Dni mesta

imavská Sobota sa 3. - 4. mája premenila na mesto
radosti, tanca, hudby, ale aj dobrého jedla a dobrej
nálady. Ako tradične, na začiatku mája sa tu konali Dni
mesta. Samospráva v spolupráci s mestkými organizáciami pripravila pre malých i veľkých z mesta i celého okolia bohatý kultúrny program.
Ako tradične aj tohtoročné Dni mesta slávnostne otvoril primátor Rimavskej Soboty Jozef Šimko. Vo svojom príhovore
uviedol, že jarné trhy spoločne s kultúrnym programom sú
príležitosťou, aby sa ľudia spolu stretli a zabavili sa. Pripomenul, že tohtoročné prvé májové dni sú významnými dňami nielen pre naše mesto, ale i pre celú krajinu, pretože sme
si pripomenuli 74. výročie ukončenia druhej svetovej vojny
a Deň víťazstva nad fašizmom. „Dovoľte, aby som v tento
slávnostný deň za nás všetkých vyjadril poďakovanie osloboditeľom za to, že naša vlasť i Rimavská Sobota vďaka ich
zásluhe môže prežívať už 74 slobodnú jar.“ V závere príhovoru zaželal všetkým, ktorí navštívia Dni mesta, aby boli tieto dva dni pre nich krásne, aby sa cítili dobre a zabavili sa.
„Aby sme potom s celým elánom všetci občania Rimavskej
Soboty bojovali spoločne za rozvoj našej krásnej Rimavskej
Soboty.“ Následne vystúpil s príhovorom v maďarskom jazyku viceprimátor Ladislav Rigó.
Potom už patrilo pódium na Hlavnom námestí deťom a žiakom tunajších materských a základných škôl. Na Námestí
Š. M. Daxnera predvádzali svoje zručnosti žiaci v okresnej
súťaži družstiev prvej pomoci. Nechýbali tradičné jarné trhy,
ktoré sú u domácich obyvateľov, ale aj tých z okolia, veľmi
vyhľadávané.
Neskôr pri príležitosti 74. výročia ukončenia druhej svetovej
vojny a Dňa víťazstva nad fašizmom prebehla pri pamätníku
Červenej armády na Námestí M. Tompu pietna spomienka s Okresná súťaž
kladením vencom, ktorú zorganizoval tunajší Oblastný výbor družstiev prvej
Slovenského zväzu protifašistických bojovníkov. V popopomoci
ludňajšom programe Dní mesta vystúpili žiaci Súkromného
hudobného a dramatického konzervatória i deti z Centra voľného času Relax. Najmenší sa mohli naučiť nové tanečné pohyby na workshope, ktorý pre nich pripravil známy tanečník
Miroslav „Bruise“ Žilka, o niečo neskôr zahrali na ľudovú
nôtu Veselí starci a vystúpila i beašská skupina Fláre Beás.
Bohatá hudobná nádielka bola nachystaná aj vo večerných
hodinách. Najprv to na Hlavnom námestí rozbalila tanečná
Tanečná skupina
skupina Old School Brothers, ktorú neskôr vystriedala s veľOld School Brothers
kolepou hudobnou šou formácia Peter bič Project. Dni mesta
pokračovali aj v sobotu dopoludnia, deti s rodinami si užili
zábavnú show s kúzelníkom a animátormi i rôzne zábavné
aktivity. Okrem oficiálneho programu prebehlo aj množstvo
sprievodných podujatí. Dvojdňové oslavy Dní mesta si mohol užiť skutočne každý, kto zavítal do Rimavskej Soboty.
amb

Koncert skupiny Peter Bič Project

Jarné trhy
Vystúpenia škôlkárov

Príhovor primátora
Jozefa Šimka

Pietna spomienka

Miroslav Bruise Žilka
a jeho tanečné
vystúpenie

Gemerské zvesti
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Poslanci schválili financie na šport a kultúru,
hovorili aj o priemyselnom parku

otácie na šport a kultúru či
správa o stave verejného poriadku. Aj o týchto témach rokovali v utorok 30. apríla rimavskosobotskí poslanci na zasadnutí
mestského zastupiteľstva.

Na programe bolo takmer dvadsať
bodov. V úvode rokovania prešla jedna zmena programu, ale tá sa týkala
len toho, v akom poradí budú prerokované niektoré body.
V majetkovoprávnych otázkach sa
poslanci okrem iného opäť zaoberali
verejno-obchodnou súťažou na prenájom stĺpov verejného osvetlenia.
Ešte v januári bol totiž schválený
prenájom stĺpov pre spoločnosť zo
Žarnovice, ktorá ale od zmluvy odstúpila a následne o prenájom prejavila záujem druhá firma. Mesto za tým
videlo špekuláciu, preto navrhlo zmeniť podmienky v pôvodnej obchodnej
súťaži. Poslanci tento návrh odobrili
a zároveň zrušili pôvodné uznesenie
o prenájme stĺpov pre uvedenú spoločnosť.
Dotácie
pre športové kluby a kultúru
Poslanci odsúhlasili prerozdelenie
finančných prostriedkov pre športové kluby a kultúru, ktoré si rozdelia
takmer 90-tisíc eur. Takmer 50-tisíc
eur dostali športové kluby pôsobiace
v meste. Najviac z tejto sumy dostane
TJ Mladosť Relax, oddiel judo (7806
eur), Falcon Taekwondo klub Rimavská Sobota (7446 eur) či volejbalová
klub Slovan (5000 eur). Na návrh primátora Jozefa Šimka poslanci zvýšili
dotáciu kolkárskemu klubu z 2000 na
3000 eur. Kultúrne subjekty dostali
dokopy 32 900 eur. Najviac získalo
OZ Magna Festum na usporiadanie
JúniusFezstu (3000 eur) či Csemadok Rim. Sobota (3000 eur). V ďalšej

časti poslanci bez väčších problémov
prijali informatívnu správu o stave
verejného poriadku a kriminality v
meste a činnosti mestskej polície, ktorú predložil náčelník Mestskej polície
Peter Berezc. Rovnako bez problémov bolo schválené VZN o ďalších
výstrojových súčiastkach príslušníkov mestskej polície, ako aj návrh
Všeobecno-záväzného
nariadenia,
ktorým sa mení a dopĺňa VZN o určení výšky dotácie na mzdy a prevádzku
škôl a školských zariadení zriadených
na území mesta.
Priemyselný park či pasportizácia
Následne prišli na rad body, ktoré sa
týkali piatich nepodpísaných uznesení. Prvé sa týkalo vytvorenia komisie,
ktorá mala určiť, akým spôsobom a
kde bude vybudovaný priemyselný
park. Ako J. Šimko k tomu bodu dodal, ak poslanci uvedené uznesenie
prijmú, to aj tak nič nerieši, pretože
komisia má len poradnú funkciu.
Poslanci aj napriek týmto výhradám
primátorove veto prelomili. Nasledovalo potvrdenie ďalšieho uznesenia
- o rokovacom poriadku. J. Šimko
vyčítal prijatému rokovaciemu poriadku, že obsahuje mnoho chýb a

nepresností a navrhol, aby toto uznesenie nepotvrdili. Poslanci tieto jeho
námietky odignorovali a uznesenie
potvrdili. Rovnaká situácia nastala
aj pri ďalších primátorom nepodpísaných uzneseniach - o kódexe voleného zástupcu, štatúte mestských
novín i prieskume verejnej mienky,
kde sa mohli občania vyjadriť, ako
má samospráva naložiť s budovou
bývalého študentského internátu na

Školskej ulici. Pri všetkých uzneseniach poslanci prelomili primátorovo
veto. Ten vyhlásil, že nový rokovací
poriadok, etický kódex i štatút mestských novín dá preveriť okresnej prokuratúre. V ďalšej časti mestského
zastupiteľstva bolo prijaté uznesenie,
ktorým poslanci zaviazali mesto spracovať pasportizáciu technického stavu komunikácií, cyklotrás, budov, verejnej zelene, chodníkov, pozemkov,
technológií a vozového parku. Prešiel
aj návrh plánu verejných obstarávaní,
pravidlá kontrolnej činnosti hlavného
kontrolóra a zásady postupu pri vybavovaní sťažností.
Vo všeobecnej rozprave boli na návrh
predsedu klubu Odvážme sa zrýchliť Romana Vaľa prijaté štyri návrhy uznesení, ktoré budú mať podľa
jeho slov pozitívny vplyv na tvorbu
budúcoročného rozpočtu, získavanie
financií zo zdrojov EÚ či znižovanie
energetickej náročnosti verejných budov vo vlastníctve mesta.
amb

Foto: gecse
1. mája sa na Hlavnom námestí v Rimavskej Sobote oslavoval Sviatok
práce. Nechýbala dobrá nálada, pestrý kultúrny program a chutné
občerstvenie. Podujatie usporiadali tunajšie okresné organizácie strán
SMER-SD a MOST-HÍD.

Zhromaždenie občanov v Mojíne

Ď

alšie zhromaždenie občanov sa uskutočnilo 9. mája v mestskej časti
Mojín.

V úvode zhromaždenia si občania zvolili členov do výboru mestskej časti.
Dôveru od občanov dostala Silvia Kanátová, ktorú zároveň členovia výboru
zvolili za predsedníčku výboru. Vo výbore bude spolupracovať s Elemírom
Radičom, ktorý sa stal podpredsedom, Petrom Vaškútym (tajomník), Valériou Bandovou, Jaroslavom Kanátom st. a poslancami zvolenými za mestskú
časť Tomášom Slivom, Zoltánom Czipruszom a Jozefom Tóthom.
Tentoraz prebehlo zhromaždenie bez účasti primátora Jozefa Šimka, ktorý
bol odcestovaný, a tak rokovanie viedol viceprimátor Ladislav Rigó. Ten
tlmočil primátorove slová, v ktorých sa poďakoval občanom za dôveru, ktorú mu prejavili vo voľbách. Rigó spomenul niektoré investičné akcie, ktoré
sa v tejto mestskej časti podarilo zrealizovať v uplynulých rokoch. Hovoril
aj o rozpočte mesta a nevylúčil jeho zmenu, aby sa rozvíjali mestské časti.
Vyzval občanov, aby svoje požiadavky adresovali samospráve, ale aj poslancom zvoleným za mestskú časť. Jozef Tóth vyzdvihol, že na rokovanie
prišlo veľa ľudí, čo svedčí, že sa zaujímajú o veci verejné. Následne prišli
na rad požiadavky občanov. Jedna sa týkala chýbajúcej kanalizácie v obci.

V tejto súvislosti Rigó poznamenal, že túto otázku mal primátor vo svojom
volebnom programe a mesto sa ňou bude určite zaoberať. Hovorilo sa aj o
čistení rigolu, cestách, ale padla aj výčitka na poslanecký zbor, prečo nebolo
prijaté uznesenie, ktoré by zrušilo povinnosť platiť daň za psov v rodinných
domoch nachádzajúcich sa v mestských častiach mimo Rim. Soboty.
amb
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Predstavujeme poslancov MsZ – Štefan Tankó
Š

tefan Tankó patrí v mestskom zastupiteľstve k
nováčikom. Kandidoval v druhom volebnom
obvode, do ktorého patria mestské časti Rožňavská - Šibeničný vrch - Sabová - Vinice - Bakta Nižná Pokoradz a získal tam 641 hlasov, najviac
zo všetkých kandidátov. Je vyštudovaný veterinár,
spolu s otcom a bratom prevádzkuje v Nižnej Pokoradzi gazdovstvo, kde chovajú dobytok a ošípané na mäso.
Jeho otec začal podnikať v poľnohospodárstve na začiatku 90. rokov, predtým
pôsobil v Bátke na oddelení ovocinárstva. Štefan Tankó mal v tom čase šesť
rokov, a teda bol od útleho veku spätý s poľnohospodárstvom. Aj preto smeroval v dospelosti svoje ďalšie kroky do tejto oblasti. Po štúdiu na gymnáziu
v Rimavskej Sobote uvažoval, ktorým smerom sa vydať, no keďže mu išla
na strednej škole najlepšie chémia i biológia a na statku chovali aj zvieratá,
rozhodol sa pre veterinu v Košiciach. Po skončení vysokoškolského štúdia sa
vrátil späť do regiónu. Tu spolu s otcom a bratom prevádzkujú v Nižnej Pokoradzi rastlinnú a živočíšnu výrobu, na gazdovstve chovajú ošípané a dobytok
na mäso, ktoré predávajú. Starostlivosť o gazdovstvo majú rozdelené. „Ja mám
na starosti zdravie zvierat a chod obchodu a výroby, brat sa stará o rastlinnú
výrobu a otec to všetko zastrešuje a riadi,“ vysvetľuje Š. Tankó.
Dôležité sú pracovné miesta
Nad kandidatúrou na mestského poslanca uvažoval už pred štyrmi rokmi, no
ako vraví, ešte sa vtedy na no necítil. O poslanecké miesto sa uchádzal na kandidátke strany MOST-HÍD, do ktorej neskôr vstúpil. „Nie je mi ľahostajné,
akým smerom sa uberá mesto i región. Preto som prijal kandidatúru. Tu žijem i
pracujem, takisto ako aj moja rodina a neplánujem odtiaľto odísť. V rámci mesta chcem napomôcť tomu, aby sa pohli veci, ktoré stoja,“ vysvetlil Tankó s tým,
že v prvom rade treba podporovať mladú generáciu. Na mesto sa pozerá ako celok, preto chce pracovať nielen pre mestskú časť, za ktorú bol zvolený. Všíma
si problémy aj v iných mestských častiach, ktoré sú mimo Rimavskej Soboty,
kde sa podľa neho občanom veľa nasľubovalo, ale stále sa to odkladá. Rovnaká situácia je aj na Nižnej Pokoradzi. „Oprava kultúrneho domu, chodníka,
cesty alebo celého verejného priestranstva, všetko tam bohužiaľ stojí, alebo sa

to posúva veľmi pomaly,“ uviedol. Rovnako je to aj s vytváraním pracovných
podmienok v meste. „Je dôležité, aby mladí neodchádzali, pretože počúvame,
ako nám obyvateľstvo starne. Tomuto treba zabrániť,“ zdôraznil Tankó. Vníma,
že mnoho mladých odchádza preč aj kvôli nízkym platom, no práve príchod
investorov a vytvorenie pracovných príležitostí by zvýšil tlak na rast miezd.
Myslí si, že mnoho problémom sa dá vyriešiť, len sa k nim treba postaviť pozitívne. V mestskom zastupiteľstve pôsobí v klube Odvážme sa zrýchliť, ktorý
má väčšinu. Na fungovanie mesta majú poslanci združení v klube rozdielne
názory ako súčasný primátor Jozef Šimko. Š. Tankó nesúhlasí s jeho tvrdením,
že sú brzdou Rimavskej Soboty. „Určite nerobíme veci, aby mesto stálo. Áno,
prijali sme určité uznesenia, ktoré zaviazali primátora, aby niečo vykonal, no
neboli to veci, ktoré by boli v neprospech mesta, jej obyvateľov alebo škodlivé
pre rozpočet. Ani pozmenený rozpočet nemôže byť brzdou, veď zmeny sa dotkli iba približne 3,6% z jeho celkovej výšky. Na druhej strane, je tu možnosť
meniť rozpočet a pridať tam, kde chýbajú financie,“ vysvetlil.
Financie z eurofondov
Súhlasí s názorom, aby sa mesto snažilo získavať financie aj z európskych
fondov. V tejto súvislosti na uplynulom mestskom zastupiteľstve podporil, aby
sa mesto zapojilo do viacero otvorených výziev. Tvrdí, že tieto peniaze treba
využiť a ich klub je pri týchto výzvach ochotný pomôcť mestu. „Zo získaných
peňazí vieme opraviť škôlky, školy či znížiť energetickú náročnosť mestských
budov. Nemyslím si, že by niečo z toho bolo v neprospech mesta. Netvrdím,
že primátor v rámci mesta nič neurobil, no sú tu aj iné možnosti, ktoré treba
využiť,“ zdôraznil Tankó s tým, že ich klub je naklonený spolupracovať, čoho
dôkazom je práve to, že upozorňujú na to, z akých zdrojov sa dajú získať ďalšie financie do mestského rozpočtu. Zároveň dodal, že ochotný spolupracovať
by mal byť aj primátor. Súhlasí s vypracovaním architektonickej koncepcie
Kurinca, aby sa rekreačná oblasť ešte viac zatraktívnila. No kritizuje niektoré stavebné plány, napríklad umiestnenie sociálnych zariadení „Áno, treba ich
vybudovať, no je otázne, či je vhodné, aby stáli vedľa bufetov.“ Nepozdáva sa
mu ani vybudovanie bazéna s vlnobitím. „Stojí to 2-3 milióny eur, no kapacitu
Kurinca na návštevníkov to nezvýši. Takýto bazén je aj pre oveľa väčšie akvaparky veľké sústo čo sa týka investície,“ myslí si.
amb/jdj

Slniečková jar - na návšteve v MŠ-Óvoda na
Rybárskej ulici v Rimavskej Sobote

D

eti zo slniečkovej škôlky prežili v druhom polroku
školského roka veľa zaujímavých stretnutí, aktivít,
súťaží a vystúpení.
Zapojili sme sa do Tesco projektu Pintas pod názvom
„Športuj s otvoreným srdcom“ a získali sme 1.miesto.
Koncom marca sa u nás stretli malí recitátori materských škôl nášho mesta, ktorí v sprievode rozprávkových postáv smelo prednášali svoje veselé básničky a
rozprávky.
Deti so spevom odprevadili Morenu ,aby sa rozlúčili
so zimou a privítali kvitnúcu jar.
Veľkú noc sme okrem iných aktivít sprítomnili aj vyzdobením
vŕby na školskom dvore pestrými kraslicami. Ľudové zvyky a
tradície k sviatku jari sme deťom
priblížili aj tvorivými dielňami,
ktoré boli zamerané na zhotovovanie kraslíc rôznymi technikami.
Deti si mohli pozrieť veľkonočné
ozdoby a spoločne vyzdobovať
vajíčka servítkovou technikou a
pripevnením dekoračných kvietkov pomocou špendlíkov na patchwork. Lektorkami boli E. Vilhanová, vychovávateľka zo ZŠ Pavla Dobšinského v Rimavskej
Sobote a Ing. Magdaléna Kántorová, odborná pracovníčka remesla a folklóru GMOS v Rimavskej Sobote.
Ďakujeme im za pekné tvorivé dopoludnie. Jeden z
aprílových dní spestrili svojimi pesničkami malí speváčikovia na prehliadke v speve „Včielkin slávik“.
Deň Zeme sme si v rámci školy pripomenuli environmentálnymi aktivitami s lesnými pedagógmi. Pod ná-

zvom „Bezpečná škôlka“ sa uskutočnili hry s políciou
na dopravnom ihrisku. Stavaním mája sme priblížili
deťom ľudové zvyky a kultúrnym vystúpením na
námestí sme oslávili Dni mesta. Budúcich škôlkarov
sme spolu s rodičmi privítali v rámci Dňa otvorených
dverí.
Čo všetko nás ešte čaká?
Predškoláci sa zúčastnia poznávacieho výletu do Mojína, kde ich čaká sokoliarske predstavenie a na Teplý
Vrch do danielej obory, kde prejdú lesníckym náučným chodníkom zvernica. Jarná
športová olympiáda sa uskutoční
za účasti športovcov z mesta ako
aj športovcov z radov rodičov.
Hudobno –pohybovým dopoludním si pripomenieme svetový deň
- Pohybom za zdravie, ochutnávkou mliečnych nápojov a nátierok
pre rodičov a deti „Medzinárodný deň mlieka“ za spolupráce so
školskou jedálňou. V rámci „Týždňa prekvapení“ oslávime jeden
z najkrajších sviatkov - Medzinárodný deň detí. Deň
matiek, otcov a rodiny prežijeme kultúrne aj športovo. Svoju MŠ budeme reprezentovať na „Gemerskej
kytičke“, v prehliadke tvorivosti detí a učiteliek MŠ
v Dome kultúry. Žiaci ZUŠ v Rimavskej Sobote za
organizácie učiteľky MŠ Mgr. S. Oroszovej obohatia
jeden z júnových dní svojím koncertom. Bodkou za
oficiálnym školským rokom budú rozlúčky našich
predškolákov.
Zlatica Jačmeníková - učiteľka MŠ

Státisícové
škody po požiari
v Tomašovej

tohtoročný 1.máj obyvatelia ToNamašovej
len tak nezabudnú. V popo-

ludňajších hodinách zachvátil budovu
tamojšej spoločnosti požiar. Ako informovala hovorkyňa Krajského riaditeľstva Policajného zboru (KR PP) v Banskej Bystrici Mária Faltániová, v tejto
súvislosti začal vyšetrovateľ v Rimavskej Sobote trestné stíhanie vo veci prečinu všeobecného ohrozenia. „V stredu
1.mája došlo v popoludňajších hodinách
v areáli spoločnosti na Tomašovskej ulici v Rimavskej Sobote za doposiaľ nezistených okolností k požiaru, ktorý sa
postupne rozšíril na prístrešok, pod ktorým sa nachádzali dve motorové vozidlá,
ako aj na administratívnu budovu, spojenú so skladovými a výrobnými priestormi, v ktorej sa nachádzali kancelárske
priestory so zariadením a ich skladové
zásoby tabaku, tabakových výrobkov a
strojov na balenie cigár a cigariet. Požiar
sa odtiaľ rozšíril aj na strechu vedľa stojaceho rodinného domu. Škoda, ktorá pri
požiari vznikla, je predbežne odhadnutá
na viac ako 800-tisíc eur,“ uviedla Faltániová. Ako ďalej dodala, vyšetrovanie
prípadu stále pokračuje.
Zdroj: KR PP v Banskej Bystrici.
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Deň Zeme v ZŠ Pavla Dobšinského

P

lanéta Zem mala 22. apríla
svoj sviatok. Tohtoročný
Deň Zeme bol zameraný na
ochranu prírodných druhov.
Vznikol ako reakcia na rozsiahle poškodzovanie životného prostredia. Tento deň sa
začal oslavovať od roku 1970.
Jeho cieľom je pripomenutie
si našej závislosti na cenných
daroch poskytovaných Zemou.

Deň Zeme je v súčasnosti ekologicky zameraný sviatok, ktorý upozorňuje ľudí na dôsledky ničenia životného prostredia. Svojimi aktivitami výrazne zasahujeme do toho, ako vyzerá príroda a svet okolo
nás. Ľudia menia štruktúru krajiny, ťažia v lesoch, likvidujú mokrade, lúky a ostatné
cenné biotopy, znečisťujú prírodu odpadom. Preto sme sa aj my, deti a zamestnanci zo
ZŠ Pavla Dobšinského v Rimavskej Sobote, v spolupráci s AMAVET klubom LEGMAN 819, pokúsili v dňoch 24. – 26.4. 2019 o zveľadenie nášho životného prostredia
v areáli našej školy. Vysadili sme množstvo kvetov a upravili sme kvetinové záhony.
Okrem prác v areáli školy sme mali množstvo sprievodných akcií, prednášku so speleológom Igorom Balciarom na tému „SEPARUJEME A CHRÁNIME“, exkurziu na
Správu povodia Slaná v Rimavskej Sobote, kde sa deti oboznámili s technikou, ktorú
využívajú pri údržbe povodia Slaná. Naše amaveťáčky Emma Deáková a Ema Zagyiová
si pre spolužiakov pripravili prednášku a aktivity na tému „Svet zajtrajška“. Túto tému
v tomto školskom roku spracovali ako ročníkovú prácu. Ďalšou aktivitou bol „Kvíz o
našej planéte“. No a najväčším lákadlom pre našich žiakov bola „Nová Chemická a
Fyzikálna show“, ktorá mala u nich veľký úspech. Touto show sme chceli spopularizovať výučbu prírodovedných predmetov na našej škole, hlavne fyziku a chémiu. Napriek
nepriazni počasia sa všetky aktivity zrealizovali.
Preto nielen počas Dňa Zeme by sme si mali uvedomiť dôležitosť svojho správania sa ku
krajine. Každý z nás môže prispieť k tomu, aby životné prostredie nebolo zaťažované a
aby planéta Zem zostala čo najdlhšie zachovaná pre ďalšie generácie.
Mgr. Elena Sakálová,
koordinátorka environmentálnej výchovy a vedúca klubu AMAVET Legman 819

V stredu 8. mája sa v Zacharovciach rozhorela vatra pri príležitosti
ukončenia najväčšieho vojnového konfliktu v dejinách ľudstva – 2.
svetovej vojny. Zapálením vatry si vedenie obce, i občania pripomenuli aj tých, ktorí padli a trpeli počas tohto konfliktu. V tomto roku si
pripomíname 74 rokov od jeho ukončenia.

Pozvánka: 21. 5:
Verejný májový koncert ZUŠ

Pozvánka: 4. DIVADELNÁ NOC
Základná umelecká škola vás pozýva na divadelný minifestival 4. Divadelná noc, ktorý
sa uskutoční v sobotu 25. mája v Divadle Havran v budove ZUŠ na Svätoplukovej ulici.
Program:
17:30 DDS UŠKO – Zaseknutá húsenica (rozprávka pre najmenších)
18:00 DDS ZAUŠKO – Milionár a Popoluška (rozprávka)
19:00 DDS DVE FACKY – Perinbaba (rozprávka)
20:00 Divadlo ALTERNA – Nebojsa (rozprávka pre dospelých)
21:00 DDS FACKA – Vitrínka bábik (dramatizácia poviedky)
22:00 Divadlo HAVRAN – Skon Paľa Ročku (dráma)
Zmena programu vyhradená* Občerstvenie* Vstupné do klobúka

Básnické okienko...

Nostalgická

V divadelnej sále Domu kultúry sa 7. mája uskutočnil ďalší z koncertov hudobnej jari pod názvom Fórum
rimavskosobotských talentov. Tentoraz sa na pódiu predstavili mladé talenty - klaviristka Juliana Čarnoká,
Adam Korcsog (gitara), Alexandra Patakyová (spev) a na flaute zahrala Evamária Reichelová. Projekt podporil z verejných zdrojov Fond na podporu umenia.
Before I die... Tento názov nesie celosvetový umelecký projekt, ku ktorému sa v uplynulých dňoch pripojila
aj Rimavská Sobota. Na tabuľu umiestnenú pri vchode do tunajšieho domu kultúry môžu ľudia napísať, čo
by chceli zažiť predtým, než umrú. Inštalácia bude dlhodobejšie. Organizátorom podujatia aj inštalácie je
NO VIATICUS v spolupráci s Mestským kultúrnym strediskom (MsKS) v Rim. Sobote.
Zdroj: MsKS, foto: gecse

Koľký raz sa noc premení na deň?
Načo rátať, veľké deti sú z nás.
Mysľou k nám náš detský smiech si zájde,
len starý piesok už nevieme nájsť,
z rodných viesok ho dávno odvial čas,
aj stopy našich bosých detských nôh,
svetielka v očiach žiarou v našich snoch,
aj tie zmizli s ním,
spia, kdesi v nánosoch mnohých liet a zím.
V diaľke sa stratil vláčik s parným rušňom,
nepočuť ho, nevidieť ani dym.
Píšťalky nepískajú jarnou spúšťou,
sú pohnevané s časom zarytým.

Marta Brisudová Siváková
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Program GMOS:
2. – 30. 5. DVE VÝNIMOČNÉ... – Katarína Molnárová
a Eva Grendelová – autorská
výstava, MsKS Revúca, denne od 8.00 – 16:00 hod.
21.5. UČÍME SA NAVZÁJOM - HODVÁBNE MAĽOVANIE – tvorivá dielňa
realizovaná v rámci projektu
Čarovná studnička, GMOS
RS, 15:00 hod.
23. 5. DEŇ ŠTÚROVSKEJ
POÉZIE – XVIII. Ročník
regionálnej súťaže v umeleckom prednese pre ZŠ A SŠ,
Kultúrny dom Vyšný Skálnik,
10.00 hod.
25.5. HISTORICKÝ FESTIVAL V MALOHONTE
– festival venovaný obdobiu
stredoveku a novoveku, propagácia gotickej cesty a kostolíka, Kraskovo, 10:00 hod.
28. 5. HODVÁBNE MAĽOVANIE – tvorivá dielňa - maľovanie na hodváb, región Gemer-Malohont, od 9.00 hod.
31.5. - 2.5. FEDIM 2019
– VI. Ročník celoštátnej postupovej súťaže a prehliadky
divadla mladých, MsKS Tisovec, denne od 9:00 hod.
MÁJ
ČAROVNÁ STUDNIČKA –
vzdelávacie aktivity v oblasti
tradičnej ľudovej kultúry pre
deti ZŠ a vedúcich folklórnych kolektívov, región Gemer-Malohont
ROZTRATENÉ
ZRNKÁ
– realizácia terénneho výskumu v oblasti tradičnej ľudovej
kultúry, Ratková, Sirk, Rákoš
AJ JA TO DOKÁŽEM –
tvorivé dielne v rámci projektu, región Gemer-Malohont,
od 9:00 hod.
DAROVANÉ Z LÁSKY –
tvorivá dielňa ku Dňu matiek,
základné školy v regióne

ktorý tematicky sleduje najmä sociálne aspekty
Výstava Portrét SK prístupu,
života. Ako fotograf ulice zaznamenáva obvyklé repor-

prvky dokumentu, reportáže a konceptuálneho tvorivého

V

ýstava Portrét SK v Mestskej galérii v Rim. Sobote
predstavuje tvorbu Borisa Németha, jedného z najvýznamnejších slovenských fotografov. Sprístupnená
je od začiatku mája.
Autorská výstava Borisa Németha predstavuje výber z
jeho tvorby, a to najmä cykly fotografií, ktoré mapujú Slovensko. Boris Németh patrí medzi významných fotografov mladej generácie a jeho práce už boli ocenené viacerými prestížnymi cenami. Venuje sa fotografii spájajúcej

Buď dobrý až do smrti
P
ozývame vás vo štvrtok 30. 5.
2019 o 18.00 hod. do divadelnej
sály DK na úspešný muzikál divadla
Thália z Košíc Buď dobrý až do smrti podľa knižnej predlohy známeho
maďarského spisovateľa Zsigmonda
Móricza. Postavu Misiho Nyilasa hrá
študent rimavskosobotského Gymnázia Mihálya Tompu Márk Antal. V
predstavení uvidíme aj známych hercov divadla: Máriu Kövesdi Szabó,
Árpáda Pólosa, Mátého Madarásza,
Petra Dudása, Petra Nádasdiho a Attilu Bocsárszkého. Vstupné: 5€, predaj
v Kníhkupectve M. Tompu.
„Kto si pozrie, dlho si bude pamätať.“
– píše o predstavení v kultúrnej rubrike Új Szó novinárka Katalin Juhász
a dodá, že toto predstavenie košického divadla sa blíži k dokonalosti. A
asi na tom niečo bude, keď mesiace
dopredu je každé jedno predstavenie
vypredané a pozývajú ho do všetkých
kútov južného Slovenska. Detské postavy hrajú deti, o ktorých sa literárna

Výstavné priestory
Radnice v Rim. Sobote
do 31.5.
Malohont mojimi očami
– výstava prezentuje krásy
regiónu prostredníctvom fotografií z regionálnej súťaže
Malohont mojimi očami
spracoval: amb

kritička uznanlivo
vyjadruje výstižnými prirovnaniami,
„spievajú ako bohovia, tancujú ako
americká pouličná
chlapčenská skupina a tvoria súdržnú
skupinu ako FC
Barcelona“.
Muzikál žánrovo nedovolí odkryť všetky hĺbky a vrstvy
krásneho a dojímavého príbehu, ale aj
tak sa z neho dozvieme, čo sa stane s
čestným chlapcom, ktorý okúsi malé i
veľké klamstvá života, nedokáže pretrpieť nespravodlivosť a naivne verí v
silu čestnosti. Príbeh hovorí „o zrade,
pretvárke, slabosti a duševnej sile, o
krehkosti ľudských vzťahov a chabosti – miestami dojímavo, ironicky,
kriticky, chápavo, žartovne, zdrvujúco a miestami spievajúc, tancujúc,
omylne i múdro, ale s divákom vždy
hravo sprisahanecky“ – dozvieme

M

sa zo stránky divadla. V predstavení odznejú známe skladby ako Pogi,
A tízperc, Az élet szép a pod.
Vďaka finančnej podpore Fondu na
podporu kultúry národnostným menšín si predstavenie dopoludnia pozrú
deti zo ZŠ a SŠ s VJM v sprievode
svojich učiteľov. O 18.00 hod. bude
predstavenie pre verejnosť. Lístky na
večerné predstavenie v hodnote 5 € sú
v predpredaji v Kníhkupectve Mihálya Tompu. Organizátorom predstavenia je OZ Oxymoron.
Zdroj: OZ Oxymoron

Pozvánka: Noc v galérií

estská galéria Rimavská Sobota Vás srdečne pozýva v sobotu 18. mája
na Noc v galérii s komentovanou prehliadkou výstavy Portrét SK fotografa Borisa Németha, ktorou vás prevedie kurátorka výstavy Gabriela
Garlatyová, s tvorivou dielňou pre deti a dospelých s názvom Čo ti šije?, na
ktorej sa môžete naučiť a zdokonaliť svoju vyšívaciu techniku s lektorkou
Kristínou Rimavcovou a s hudobným pásmom hudbičkou FS Háj RS.
Podujatie sa uskutoční v čase od 18.00 do 22.00 hod.
Vstupné je dobrovoľné.

Výstavy

Gemersko-malohontské
múzeum v Rim. Sobote
do 30. 9.
Kúpeľníctvo v Gemeri v 19.
Storočí – výstava je venovaná
vzniku a vývinu kúpeľníctva
na území historického Gemera.

térske témy, ako napríklad politické manifestácie, protikorupčné protesty, pochody za národ, voľby, korporatívne
akcie, folklórne slávnosti atď. Výstava predstaví výber
z jeho dôležitých cyklov, ktoré vznikli počas jeho ciest.
„Osobitnosťou jeho prístupu je sledovanie sociálno-kritických špecifík zanedbaných a národne mýtizovaných
lokalít a regiónov Slovenska, ako Kokava či Terchová a
jeho schopnosť citlivého a výstižného zaznamenávania
súčasného života a jeho typických, no pre ľudské oko miznúcich obrazov týchto javov,“ uviedla riaditeľka Mestskej
galérie Gabriela Garlatyová, ktorá je zároveň kurátorkou
výstavy. Ako ďalej prezradila, výstavu koncipovali spôsobom, aby súbor fotografií v každej miestnosti utváral svoj
vlastný príbeh. Otvorenie výstavy prebehlo v príjemnej
atmosfére. Organizátora potešila hojná účasť návštevníkov. Tých výstavou sprevádzal samotný autor a ku každej
fotografii im rozpovedal krátky príbeh. Výstavu si môžete
pozrieť do konca júna.
amb

Pozvánka: Noc v múzeu

P

rogram tohtoročnej Noci múzeí začne o 18.00 hod. slávnostným otvorením podujatia riaditeľkou múzea. V rámci programu sprístupníme dve nové výstavy - 25 rokov MADUARU a Vaše veličenstvo Sisi. Šaty a kostýmy cisárovnej
Sisi. V rámci programu vystúpi hudobná skupina MADUAR (Juraj a Ladislav Matyinkovci). Od 19.00 až do 23.00
hod. si môžu návštevníci prehliadnuť stále expozície (Stála
vlastivedná expozícia a Protifašistický odboj a SNP v regióne Gemer-Malohont) a aktuálne výstavy, okrem nových aj
výstavu Kúpeľníctvo v Gemeri v 19. storočí. O 20.00 hod.

sa uskutoční prednáška s historičkou múzea Évou Kerényi
o pobyte cisárovej Sisi v Bardejovských kúpeľoch spojená s diskusiou o kúpeľníctve v regióne Gemer-Malohont.
Počas celého večera si môžete zakúpiť regionálnu špecialitu - muránske buchty. Obec Muráň je držiteľom ochrannej známky na muránske buchty a v roku 2018 im bola
udelená značka Regionálny produkt Gemer-Malohont. Na
dvore múzea môžu návštevníci vidieť rôzne druhy hospodárskych zvierat. Každý 100. návštevník dostane darček od
riaditeľky múzea. Ďalšie informácie o programe nájdete na
www.gmmuzeum.sk. Vstupné: 1 €, deti do 6 rokov zdarma
(prijímame kultúrne poukazy).

GZ-32/19
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RIADKOVÁ INZERCIA:
• Prenajmem byt v Rimavských Janovciach. T.č.: 0904 990 506
16.-17. máj Daddy cool		
18:00
97 min., MP od 12r., dabing, 5€
št. - pi.
Komédia
Francúzko

23.-26. máj Aladin			
št.-pi. 18:00 129 min., MP, dabing, vstup: 5€
so.-ne. 17:00 Dobrodružný/Fantasy
USA

16.-17. máj Syn Temnoty
20:00
102 min., MP od 12r., titulky, 5€
št. - pi.
Horor/Mysteriózny/Sci-fi USA

25. máj
19:30
so.

Všetci to vedia		

18.-20. máj John Wick 3
19:00
130 min., MN, titulky, vstup: 5€
v pon. maď. verzia Akčný/Krimi
USA

26. máj
19:30
ne.

Chvilky			

18.-19. máj Chrobáčikovia 2		
17:00
92 min., MP, dabing, vstup: 5€
so. - ne.
Animovaný/Dobrod.
Francúzko

30.-31. máj Godzilla 2: Kráľ monštier
17:30
132 min., MP od 12r., titulky, 5€
so.
Akčný/Thriller/Sci-fi
USA

132 min., MP od 12r., titulky, 4€
Dráma/Thriller
Španielsko
93 min., MP od 12r., vstup: 4€
Dráma
Česko/Slovensko

Spomienka
So smútkom v srdci a slzami v očiach si spomíname, že 13. mája 2008 nás navždy opustil
náš milovaný syn

Ing. Habodász Krisztián
S veľkou láskou na teba spomíname,
za tichú spomienku ďakujeme.

GZ-40/19

Smútiaci rodičia a sestra

Mesto Rimavská Sobota
vyhlasuje v zmysle § 9a ods. 9 zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí
v znení neskorších predpisov
obchodnú verejnú súťaž
na podnájom nebytových priestorov v nájme MsBS., s.r.o., Rimavská
Sobota:
1. ul. Malohontská
2. ul. Daxnerova
Výmera prenajatých priestorov:
1. Celková plocha: 33,77 m2 (hlavný podnikateľský priestor - miestnosť
o výmere 25,08 m2, spoločné a sociálne priestory 8,69 m2) - I. poschodie
v budove Domu služieb na Ul. Malohontskej v Rimavskej Sobote.
2. Celková plocha: 70,38 m2 (hlavný podnikateľský priestor - miestnosti
o výmere 20,89 m2, 8,69 m2, 8,74 m2, spoločné a sociálne priestory 32,06
m2) - prízemie v budove na Ul. Daxnerovej s.č. 470 v Rimavskej Sobote.
3. Celková plocha: 402,96 m2 (hlavné podnikateľské priestory - miestnosti o výmere 135,80 m2, sklady 35,22 m2, spoločné a sociálne priestory
o výmere 15,10 m2, letná terasa 157,50 m2 a zadný dvor 59,34 m2 ) – prízemie v budove na Ul. Daxnerovej s.č. 470 v Rimavskej Sobote.
4. Celková plocha: 107,22 m2 (hlavný podnikateľský priestor - miestnosti
o výmere 21,20 m2 a 77,91 m2, spoločné a sociálne priestory o výmere 8,11
m2) - prízemie v budove na Ul. Daxnerovej s.č.470 v Rimavskej Sobote.
Výška nájmu v zmysle VZN mesta Rimavská Sobota č.72/2004 na
hlavný priestor, 3,52 €/m2/rok na spoločné a sociálne priestory.
Obchodná verejná súťaž začína dňom 15.05.2019 a končí dňom
31.05.2019. Prihlášky zasielajte na adresu Mestská bytová správa, s.r.o.,
Tržná 2, 979 01 Rimavská Sobota v zalepenej obálke s názvom: „Neotvárať- podnájom (presné uvedenie priestoru)”.
Bližšie informácie o obchodnej verejnej súťaži na internetovej stránke
mesta www.rimavskasobota.sk, resp.na tel. č. 047/5511915, 047/5511920,
047/5604626, 0903 284 353

GZ-30/19

• Ahoj Elena Fialová. Už ťa roky hľadám. Mohla by si zavolať

na č.t. 0949 111 766. Ďakujem.

		

GZ-39/19

• Stredná odborná škola obchodu a služieb, Športová 1, 979 01 Rimavská

Sobota vyhlasuje obchodnú verejnú súťaž na prenájom nebytových priestorov na prízemí budovy Čierny orol, Hlavné námestie č. 19/A v Rimavskej
Sobote (vstup z ulice Juraja Jánošíka) s výmerou 38,29m2.
Podmienky sú uvedené na úradnej tabuli v SOŠ obchodu a služieb, Športová 1,
979 01 Rimavská Sobota. Bližšie informácie na: www.sosos.sk.
GZ-41/19
• Konverzačná technika, solárne systémy, rozvody ÚK a plynoinštalácie.

Tel. č: 0903 421 840

		

GZ-36/19

Zubný lekár

18. a 19. mája od 8:00 hod. do 12:00 hod.
MUDr. Eva Garajová, Nová Bašta 80, tel.: 047/5691161
25. a 26. mája od 8:00 hod. do 12:00 hod.
STURMED, s.r.o., MUDr. Zuzana Šuranová, Malinovského 5, Tisovec,
tel: 0903 482 118

Mesto Rimavská Sobota

vyhlasuje obchodnú verejnú súťaž (OVS) podľa § 281 a nasl.
Obchodného zákonníka a vyzýva k podaniu návrhov na uzatvorenie
kúpnej zmluvy na:
1. Odpredaj budovy ZŠ M. Tompu – Auxtov dom s. č. 748 na Ul. Šrobárovej, na parc. č. KN C 866 – zast. plochy a nádvoria o výmere 875 m²
a priľahlého pozemku - parc. č. KN C 865 – záhrada o výmere 434 m²,
na LV 2959, kat. úz. Rimavská Sobota. Všeobecná hodnota nehnuteľností: 115 000,- €. V čase zverejnenia OVS je záujemca povinný uhradiť
zábezpeku vo výške 1 500,- €. Žiadosti zasielať v zalepenej obálke s
názvom:„Neotvárať- odpredaj budovy ZŠ M. Tompu – Auxtov dom“.
2. Odpredaj budovy čerpacej stanice s. č. 4932 na Ul. Jabloňovej v
Rimavskej Sobote, na parc. č. KN C 1110/470 – zast. plochy a nádvoria o
výmere 54 m2 spolu s pozemkom v minimálnej cene 7 400,- € a priľahlého pozemku časť parc. č. KN C 1110/4 – zast. plochy a nádvoria o výmere
372 m2 v minimálnej cene 15,- €/m2, na LV 2959, k. ú. Rimavská Sobota.
V čase zverejnenia OVS je záujemca povinný uhradiť zábezpeku vo výške
1 000,- €. Žiadosti zasielať v zalepenej obálke s názvom: „Neotvárať –
odpredaj ČS – Šibeničný vrch“.
3. Odpredaj pozemkov parc. č. KN C 3941/73, 3941/72, 3941/2, 3941/8
a 3941/74 za účelom výstavby zariadení, určených na podnikateľské
účely, v lokalite RO Zelená voda Kurinec v min. cene 25,- €/m2. V čase
zverejnenia OVS je záujemca povinný uhradiť zábezpeku vo výške 1 500,- €.
Prihlášky zasielať v zalepenej obálke s názvom: „Neotvárať – odpredaj
pozemkov na podnikateľské účely Kurinec“
4. Prenájom nehnuteľného majetku mesta – budovy bývalej MŠ na Nižnej Pokoradzi s. č. 24, na parc. č. KN C 83/2 – zast. plochy a nádvoria
o výmere 275 m², spolu s priľahlými pozemkami parc. č. KN C 84 – záhrady o výmere 310 m², parc. č. KN C 83/1 – zast. plochy a nádvoria o
výmere 1 053 m² a parc. č. KN C 82 – záhrady o výmere 1 172 m² na
Nižnej Pokoradzi. Výška nájmu v zmysle VZN mesta Rimavská Sobota
č. 72/2004 (obchod 14,93 €/m2/rok, skladovanie 11,61 €/m2/rok, výrobná
činnosť 9,95 €/m2/rok, kancelárie na podnikanie 13,27 €/m2/rok, služby
ostatné – 6,63 €/m2/rok). Minimálna výška nájmu je stanovená v závislosti od druhu činnosti. Prihlášky zasielať v zalepenej obálke s názvom:
„Neotvárať – nájom MŠ Nižná Pokoradz“.
Obchodné verejné súťaže začínajú dňom: 15.05.2019 a končia dňom
14.06.2019
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)

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.

Gemerské zvesti
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Estrelly opäť vycestujú na
Majstrovstvá Európy
ažoretky Estrella sa v dňoch 3.-5. mája zúčastnili Majstrovstiev SR v
M
mažoretkovom športe v Bratislave. Na jednom mieste sa stretli mažoretky z 27 súborov z celej republiky.

Súťažilo sa vo všetkých vekových kategóriách ( deti, kadetky, juniorky, seniorky), s náčiním (baton – palička, pom – póm – strapce, flag - vlajka, mace – žezlo),
v malých a veľkých choreografiách. V piatok poobede dievčatá súťažili v miniformáciách s flagom a maceom. Za miniformáciu flag sme získali 4. miesto (CH.
Kleibanová, K. Kubincová, A. Martinovičová, D. Kubaliaková, L. Fazekašová).
V tejto súťažnej sezóne sme prvýkrát začali trénovať s maceom. Práca s maceom
je náročná, nakoľko dĺžka maceu je viac ako 1 meter a v porovnaní s batonom je
oveľa ťažší. Vo večerných hodinách okolo 20:00 hod. sa otvorila kategória mace
a so sólom sa predviedla Adriana Holíková, ktorej bolo za súťažnú choreografiu
udelené 1. miesto. Na 1. mieste sa Estrelly umiestnili aj s choreografiou senior
- duo - mace (Adriana Holíková, Emília Csanková). Nasledujúci deň sa po prvý
raz v kategórii senior – sólo – baton predviedla naša sólistka Adriana Holíková
- 9. miesto. Nedeľa patrila veľkým formáciám. S choreografiou senior – flag –
fantóm sme získali 2. miesto a za klasický pom – póm - 1. miesto.
Majstrovstvá Európy v mažoretkovom športe sa budú konať 4.-7. júla v Záhrebe
(CRO). Mažoretky Estrella získali nominácie za štyri choreografie. Najbližšie
dva mesiace budú náročné, čakajú nás ešte vystúpenia, dychový festival vo Valaskej a chceme sa zodpovedne pripraviť na majstrovstvá Európy. Potrebujeme
dotrénovať a zosynchronizovať nominované choreografie.
Chceme sa poďakovať našim rodičom, ktorí nás celý rok podporovali a veľké
poďakovanie patrí našej krajčírke Kataríne Sojkovej.
Naše umiestnenia:
- junior – mini – flag - 4. miesto (CH. Kleibanová, K. Kubincová, A. Martinovičová, D. Kubaliaková, L. Fazekašová)
- senior – sólo – mace - 1. miesto ( A. Holíková)
- senior – duo – mace - 1. miesto ( A. Holíková, E. Csanková)
- senior – sólo – baton - 9. miesto ( A. Holíková)
- veľká formácia – senior – flag - fantóm - 2. miesto (A. Holíková, E. Csanková,
CH. Kleibanová, K. Kubincová, A. Martinovičová, D. Kubaliaková, L. Fazekašová, B. Kondášová, E. Borošovičová, L. Durčová, B. Oravcová, N. E. Babičová,
R. Ruszóová)
- veľká formácia – senior – klasik - pom - póm - 1. miesto ( E. Csanková, A.
Holíková, CH. Kleibanová, K. Kubincová, A. Martinovičová, D. Kubaliaková,

L. Fazekašová, B. Kondášová, E. Borošovičová, L. Durčová, B. Oravcová, N. E.
Babičová, R. Ruszóová ).
Ivana Pivarníková, riaditeľka CVČ Relax

Gažiová bronzová na turnaji v Budapešti

ýprava džudistov z Lokomotívy v nedeľu 28. apríV
la vycestovala na 32. ročník Budapest Cup 2019 v
Maďarsku. Dňa 27.-28. 4. 2019 sa v Budapešti konal
jeden z najväčších turnajov v džude. Zúčastnilo sa ho
viac ako 1600 pretekárov z 28 krajín a viac ako 200
oddielov z Európy a sveta.

Náš klub reprezentovala iba Natália Gažiová, nakoľko ostatní zverenci sa súťaže nemohli zúčastniť kvôli
chorobe.
Natália štartovala v hmotnosti do 40 kg v kategórii starších žiačok a obsadila
pekné bronzové tretie miesto.
V prvom kole porazila pretekárku Szelecki z Maďarska, v druhom kole zdolala džudistku Covic z Bosny a Hercegoviny a až v treťom kole narazila na premožiteľku Sydykovu z Nemecka. V opravách už Natália nezaváhala, postupne
porazila Puju Zecic z Chorvátska, Markovicsovú z Pezinka SVK a o v zápase o
bronz sa stretla s Raczinskou z Poľskej republiky, ktorú zdolal v golden skóre
a obhájila umiestnenie z minulého roka.
Natálke gratulujeme k peknému výkonu a výbornej reprezentácii Slovenska,
mesta Rimavská Sobota a oddielu Lokomotíva judo Rimavská Sobota. Do Maďarska sprevádzali džudistku tréneri Gaži Miloš a Lenka Babicová.
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 Lokomotíva Judo Rimavská Sobota

Mesto Rimavská Sobota

Mesto Rimavská Sobota

Vyhlasuje obchodnú verejnú súťaž
podľa §281 a nasl. Obchodného
zákonníka a vyzýva k podaniu
návrhov na uzatvorenie kúpnej
zmluvy na:

vyhlasuje obchodnú verejnú súťaž
podľa § 281 a nasl. Obchodného zákonníka
a v súlade s uznesením MsZ č. 104/2018 zo dňa
25.09.2018 a uznesením MsZ č. 69/2019 zo dňa
30.04.2019
na prevádzku Mestského informačného
a komerčného systému (MIKS) na stĺpoch
verejného osvetlenia.

Odpredaj nehnuteľného majetku mesta - pozemku parc. č. C KN 406/24
– trvalý trávny porast o výmere 374
m² v kat. úz. Tomášová, na LV 2674.
Minimálna kúpna cena 20,- €/m², t.
j. minimálna kúpna cena 7 480,- €.
V čase zverejnenia OVS je záujemca
povinný uhradiť zábezpeku vo výške
500,- €.
Písomnú ponuku posielať v zalepenej obálke viditeľne označenej
heslom: „Neotvárať- odpredaj pozemku Tomášová“ na adresu: Mesto
Rimavská Sobota, oddelenie majetkové, Ul. Svätoplukova 9, 979 01
Rimavská Sobota
Obchodná verejná
súťaž začína dňa: 15.05.2019 a končí dňa
31.05.2019.
Bližšie informácie a podmienky obchodnej verejnej súťaže, na webovej
stránke mesta www.rimavskasobota.sk, na úradnej tabuli mesta, resp.
na MsÚ – oddelenie majetkové - tel.
čísla: 047/56 046 26, 0903 284 353.

Predmet obchodnej verejnej súťaže: prenájom stĺpov verejného osvetlenia, umiestnených na pozemkoch
vo vlastníctve mesta, na území mesta Rimavská Sobota
v správe Technických služieb mesta Rimavská Sobota,
za účelom vybudovania a prevádzkovania Mestského
informačného a komerčného systému.
Minimálne nájomné 7 000,- €/rok bez ohľadu na počet umiestnených informačných tabúľ na stĺpoch
verejného osvetlenia. V čase zverejnenia OVS
je záujemca povinný uhradiť zábezpeku vo výške
3 000,- €. Písomnú ponuku posielať v zalepenej obálke
viditeľne označenej heslom „OVS Mestský informačný a komerčný systém - Neotvárať“ na adresu: Mesto
Rimavská Sobota, oddelenie majetkové, Ul. Svätoplukova 9, 979 01 Rimavská Sobota.
Obchodná verejná súťaž začína dňa: 15.05.2019
a končí dňa 31.05.2019.
Bližšie informácie a podmienky obchodnej verejnej súťaže, na webovej stránke mesta www.
rimavskasobota.sk, na úradnej tabuli mesta, resp. na
tel. čísla: 047/5604613, 0903 284 359, 047/5604626,
0903 284 353, 047/5631071, 0905 492 718.

Futbal TIPOS
III. LIGA STRED
22. kolo 4.5.
MŠK Rimavská Sobota – MŠK Fomat Martin 3:5 (2:2)
Góly RS: Kuridze, Palenčár (MŠK Fomat Martin) dva
vlastné góly R:Kolofík, Šimko, Krahulec Diváci: 230
Zostava RS: Páriš, Spasojević - Fajčík (71. Kočiš), Kalmár, Köböl - Kováč (90. Suja), Kuridze –
Hrnčiar, Janković, Vasilko
30. kolo (predohrávka) 8.5 o 17:30
MŠK Rimavská Sobota – FK Čadca 2:0 (1:0)
Góly RS: Köböl, Kuridze R: Horný, Maslen, Hanesová
Diváci: 200 Zostava RS: Páriš, Kočiš (65. Fajčík), Lupták
(79. Suja), Spasojević, Jass (88. Csabay), Köböl, Kalmár, Kuridze, Hrnčiar (84. Dudek), Janković, Vasilko
23. kolo 11. 5 o 17:00
MFK Žarnovica - MŠK Rimavská Sobota 0:2 (0:0)
Góly RS: Lupták, Hrnčiar
R: Faber, Tůma, Legíň
Diváci: 200
Zostava RS: Páriš - Lupták (89. Dudek), Spasojević - Fajčík
(75. Kočiš), Jass, Köböl, Kalmár - Kuridze (90. Suja), Hrnčiar, Janković, Vasilko
Ďalší program MŠK Rim. Sobota
24. kolo 18.5. o 17:00
MŠK Rim. Sobota – TJ Družstevník Liptovská Štiavnica
25. kolo 26.5. o 17:00
TJ Baník Kalinovo - MŠK Rimavská Sobota
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Prvomájový košický miniturnaj 2019

rvý májový deň sa formujúci tím žien Slovana zúčastnil turnaja 3+1 v
Košiciach. Opäť šlo v prvom rade o získavanie skúseností a zapracovávanie nových hráčok do tímu. Premiéru si tentoraz odbehala Gabriella Hanyus (2003). V zostave bez klasickej
brankárky dokázali Slovanistky poraziť len Žltý Sneh Košice a s ďalšími
tromi prehrami skončili na 6.mieste
turnaja.
Zostava a výsledky:
Janoštiaková Erika, Uhrinová Denisa, Uhrinová Rebeka, Mihályiová
Daniella, Kučeráková Dominika,
Mikušová Nikoleta, Molnárová Viktória, Hanyus Gabriella.
Slovan - Miss Maracana (Sabinov) 1:9
gól: Uhrinová Denisa
Slovan - Prešov 0:6
Slovan - Žltý Sneh Košice 8:5 góly:
Janoštiaková 3, Hanyus 2, Uhrinová
Denisa 2, Molnárová
Slovan - Hot Shots C (Košice) 2:5 góly: Mihályiová, Janoštiaková

Vyjadrenie trénera Joža Alušíka:
„Rýchloturnaj poukázal na naše nedostatky - keďže novým hráčkam chýbajú
skúsenosti, plynuli z toho chyby pri bránení hráčok i pri zakladaní útoku
a tiež neschopnosť sústrediť sa na to, čo sa deje
na ihrisku. Vyskúšali sme si hru bez klasickej
brankárky v bránke, čo nás momentálne dosť
trápi. Na týchto košických turnajoch je potrebné hrať rýchlo a presne, dať si 3 prihrávky po
sebe znamená zvyčajne streliť gól. Netešilo ma,
že toto nešlo ani skúsenejším hráčkam. Síce je
pravda, že sme zostavu každým zápasom obmieňali, aby si každý zahral s každým, no od
nich som čakal predsa len viac nadhľadu a vkladu do zápasu. Na druhej strane máme za sebou
ďalší krok vpred z pohľadu budovania tímu a zápalu pre florbal u mladých hráčok, čo je pozitívne. Dnes to vidím tak na 75%, že sa nám podarí
nový tím predstaviť v 1.lige. Na začiatku apríla
to bolo ešte 50:50... Cez víkend čakajú tri dorastenky Majstrovstvá Slovenska za Nemšovú, inak
sa budeme v máji sústrediť najmä na trénovanie a zháňanie ďalších hráčok.“
Zdroj: slovanrs.sk

Beh mestskou záhradou

1.

mája sa v Mestskej záhrade v Rim. Sobote uskutočnil prvý ročník behu v mestskej záhrade pod názvom RS City Garden Run. Svoje vytrvalostné schopnosti si
sem prišlo otestovať približne 40 nadšencov behu.
Absolútnymi víťazmi na 5 km trati sa stal medzi mužmi Ján Vetrák z Hnúšte časom
17:51 a medzi ženami Lucia Gondášová z Detvy časom 23:43. Na 10 km trati bol
najrýchlejší medzi mužmi Rimavskosoboťan Rastislav Kriška časom 38:49 a najrýchlejšou ženou bola Lučenčanka Jana Martinská, ktorá zabehla trať za úctyhodných 40:41. Kompletné výsledky nájdete na stránke www.bikeandrunteam.estranky.
sk/.
amb, zdroj: www.bikeandrunteam.estranky.sk/

Majstrovstvá stredoslovenskej
oblasti v plávaní
plaváreň
Rkomimavskosobotská
bola začiatkom mája dejisMajstrovstiev stredoslovenskej oblasti v športovom
plávaní.

Technickým usporiadateľom bol
Plavecký klub Rimavská Sobota,
ktorý s poverením Slovenskej
plaveckej federácie hostil vyše
200 plavcov z 11 klubov. Súťažilo sa v kategórii starší žiaci,
juniori a seniori a plavci absolvovali spolu cez 700 skokov do
vody.
Domáci klub a mesto Rimavská
Sobota reprezentovali 8 plavci,
ktorí získali spolu 5 medailí .Najlepšie sa darilo Sofii Klementovej, ktorá si vyplávala dva majstrovské tituly, keď bola
najrýchlejšia v disciplíne 50 m znak a 100 m znak. O ďalšie medaily sa zaslúžila Natália Bakšová, ktorá skončila dva krát na druhom mieste v disciplínach 200 m voľný
spôsob a 100 m znak . Marek Tengler si vyplával bronzovú medailu na 100 m trati v
disciplíne znak.
V ďalších dňoch sa plavci Plaveckého klubu Rimavská Sobota zúčastnia pretekov v
Srbsku, potom absolvujú preteky v Brezne a koncom mája už začínajú Letné majstrovstvá Slovenska.
Ing. Ladislav Klement, Plavecký klub PKRS

Foto: gecse

Pozvánka: Gemerský triatlon

