Vyberáme
z čísla

Otvorili druhé ihrisko
Žihadielko
Aj v tomto roku si Rimavskosoboťania
úspešne vybojovali v internetovej súťaži Žihadielko spoločnosti Lidl nové
detské ihrisko.
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Pestrý Deň detí

estrý program pri príležitosti Medzinárodného dňa detí pripravili 31. mája CVČ Relax a
Mesto Rimavská Sobota.
V priestoroch CVČ Relax, Ekorelax-u a na Ul. SNP
v Rimavskej Sobote sa skákalo, spievalo, športovalo
a súťažilo. Zábavné popoludnie sprevádzal smiech
a radosť detí, ktoré sem zavítali nielen z mesta ale aj
blízkeho okolia. Ratolesti sa mohli do sýtosti vyšantiť na rôznych stanovištiach. Deťúrence najviac zaujal nafukovací hrad a detský kútik, kde mohli skákať,
skladať, stavať, hrať sa na pieskovisku a oddychovať.
Nechýbali zaujímavé súťaže s hasičmi, vojakmi, policajtmi, maľovanie na tvár s Oriflame či fotenie vo
fotobúdke Happy Face. Mamičky sa mohli skrášliť
kozmetikou Mary Kay. V Tvorilkove si deti vyrábali
náramky s vlastným menom, vo veľkej sále vytvárali zaujímavý obraz. Na dvore
Ekorelaxu hľadali tajomstvo
lesa, pozorovali slnečnú oblohu, hrali sa na horolezcov, súťažili pri krokodílovi a overili si
svoje vedomosti z bezpečnosti
jazdy na bicykli. Veľký záujem
bol aj o prehliadku Minizoo
a
Gemersko-malohontského
múzea, kde mohli návštevníci
obdivovať zaujímavé expozície
a výstavy. Malých aj veľkých
bavilo divadlo pre deti „Milionár a popoluška“ v podaní DDS
Zauško, ktoré pracuje pri ZUŠ
v Rimavskej Sobote. Všetky

deti dostali zdarma balóny, popcorn, veľa sladkostí a
po splnení niektorých disciplín si mohli nájsť prekvapenie v pyramíde. Organizátori ďakujú za spoluprácu
všetkým, ktorí pomáhali pri organizovaní tohto krásneho podujatia.
Deň detí v Zacharovciach
Na najmenších nezabudli ani v obci Zacharovce.
Deň detí tu oslávili 1. júna a aj tu bolo veľa zábavy
a detskej radosti. Na dvore a ihrisku vedľa obecného
úradu sa deti mohli do sýtosti vyšantiť na skákacom
hrade, hojdačkách či trampolínach. Nechýbalo maľovanie na tvár, cukrová vata a chutné občerstvenie. Na
konci dňa dostalo každé dieťa balíček plný sladkostí.
Zábavné predpoludnie si prišlo vychutnať množstvo
detí z obce i okolia.
amb/CVČ Relax

Poslanci o futbalovom štadióne a financiách pre školy
V utorok 28. mája prebehlo rokovanie
rimavskosobotských poslancov.
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Rómsky život očami detí
V Gemersko-malohontskom múzeu v
Rim. Sobote otvorili výstavu Romano
dživipen – Rómsky život.
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Miniflorbalová liga žiakov
V telocvični Osemnástka pod Šibeničným vrchom v Rimavskej Sobote pokračovala už 6. ročníkom Miniflorbalová
liga žiakov.
strana 10

www.rimavskasobota.sk

2

Čítali sme, že ...

Klientelizmus zvaný sociálny štát

Denník SME priniesol 30. mája 2019 zaujímavý článok, ktorý sa týka
rozdeľovania štátnych financií do tzv. znevýhodnených regiónov a aj samotného okresu Rimavská Sobota. Jeho autormi sú Gabriel Šípoš a Ján
Hradický, pôsobiaci v Transparency International Slovensko. Vyberáme
z článku:

Narodiť sa do chudobného kraja je samo osebe nevýhodou. Štát ju ešte znásobuje aj tým, že cez dodatočnú schému v podstate diskriminuje tých, ktorí
nemajú za starostov nominantov koaličných strán.
Minulý mesiac rozdala na výjazdovom rokovaní vláda takmer 1,3 milióna
obciam v okrese Bardejov. Ide o podporu v rámci tzv. znevýhodneným regiónov, ktorú zastrešuje Richard Raši, podpredseda vlády pre investície a
informatizáciu.
Skoro tri štvrtiny obcí dostali nejakú tú dotáciu, väčšinou v sume medzi 5 až
10-tisíc. Pri bližšom pohľade ale vytŕča politický faktor. Okrem dvoch z 85
obcí okresu dostali aspoň jednu dotáciu všetky, kde boli v minuloročných
voľbách zvolení starostovia s podporou koaličných strán Smeru, Mostu či
SNS.
Úspešnosť „koaličných“ obcí v dotáciách je 95 percent, no pritom v celom
okrese je celkovo len 60 percent obcí so starostom s koaličnými farbami.
Alebo inak: z 23 obcí, ktorým vláda minulý týždeň nič nepridelila, bolo až
21 „nekoaličných“.
Aprílové rozdávanie dotácií v chudobnom okrese bolo v poradí už ôsmym
takýmto krokom vlády tento rok. Kým v ďalších šiestich počtom obcí oveľa
menších okresoch šli dotácie do takmer každej jednej obce, druhou podobnou výnimkou v štýle Bardejova bol okres Rimavská Sobota.
Dotácie sa ušli len polovici zo 106 obcí okresu. Aj tu sa politický prístup k
podpore potvrdil. Kým obce vedené koaličnými starostami dostali dotáciu v
priemere v 80 percentách prípadov, pri nekoaličných to bola len každá tretia
obec.
Stranícky klientelizmus dobre vidieť pri starostoch za koaličný Most Híd a
za nekoaličnú SMK. Kým vládnu dotáciu dostalo 24 z 30 obcí vedených
starostami zvolenými s podporou Mostu, peniaze sa ušli len piatim z 29 obcí
starostu od SMK.
Potom neprekvapí fakt, že prednostom Okresného úradu v Rimavskej Sobote
– kľúčovým úradníkom pre miestne dotácie – je Csaba Csízi.
52 – ročný Csízi v minulosti viedol Regionálnu správu ciest v Rimavskej
Sobote. Od minulého roka je poslancom v domovskej obci.
Starostom je jeho stranícky kolega Július Tkáč. Áno, uhádli ste – obec Číž
so 700 obyvateľmi získala z februárového dodatočného programu na rekonštrukciu ciest jednu z najvyšších pridelených podpôr – 18 – tisíc eur. Na naše
otázky ohľadom rozdelenia dotácií Csízi nereagoval.
Solidarita s menej rozvinutými regiónmi je dobrá myšlienka. Ale byť schopný ešte aj pomoc chudobným rozdeľovať podľa toho, akého starostu si znevýhodnení občania slobodne zvolili, je obzvlášť nesociálne.
Alebo bola regionálna podpora už od začiatku braná ako šikovný spôsob krytia politického klientelizmu pod sloganom „sociálneho štátu ?“
Toľko z článku, ktorý uverejnil denník SME, z pera uznávaného odborníka Gabriela Šípoša. Zhodou okolností ide o toho istého Šípoša, ktorý
pred rokmi nie práve pozitívne vyhodnotil dvojtýždenník Gemerské
zvesti. Tí naši neprajníci, ktorí Šípoša vtedy považovali za dôveryhodného publicistu, zrejme nemenia svoj názor ani po uverejnení svojho
terajšieho článku v denníku SME...
Avšak v súvislosti s delením uvedených financií má negatívnu skúsenosť
aj mesto Rimavská Sobota, ktoré požiadalo o poskytnutie regionálneho
príspevku na rekonštrukciu budovy bývalého Župného domu vo výške
298 609,- eur. Odpoveď podpísaná Mgr. Csabom Csízim / MOST – HÍD
/, prednostom Okresného úradu bola nasledovná:

„Výbor pre rozvoj okresu Rimavská Sobota, po prerokovaní Vašej žiadosti o
poskytnutie regionálneho príspevku neschválil žiadosť z dôvodu nedostatku
finančných prostriedkov.“
Uvedený výbor tvoria: Cs. Csízi, Š. Vavrek, M. Bagačka, P. Mináč, L. Koósová, G. Mihályi, M. Vargová, J. Jurkemik, R. Ceglédy, F. Tóth, A. Boros.
Rozhodli sme sa preto uverejniť časť zoznamu tých uchádzačov z nášho
okresu, pre ktorých bol v rokoch 2017 a 2018 schválený a zazmluvnený
regionálny príspevok:
Naša Sobota, občianske združenie – na zriadenie prevádzky centra rozvoja
podnikania -194 176,- eur
Obec Jesenské – na proj. dokumentáciu a výstavbu nových priestorov ZŠ –
210 000,- eur
Mesto Hnúšťa – na zlepšenie infraštruktúry v priemyselnom parku v Hnúšti
– 500 000,- eur
Stredná odborná škola Hnúšťa – zriadenie a zabezpečenie prevádzky a
činnosti RCV – 99 601,- eur
Mesto Hnúšťa – na proj. dokumentáciu a vydanie stavebného povolenia na
rekonštrukciu Petrivaldského vily – 24 000,- eur
Mesto Hnúšťa – na proj. dokumentáciu a vydanie stavebného povolenia na
výstavbu komunitného centra – 27 000,- eur
Mesto Hnúšťa – príprava pozemkov v priemyselnom parku – 200 000,- eur
CeroGema n.o. – na zriadenie a podporu činnosti Centra podpory regionálneho rozvoja -611 149,- eur.
Časť uzatvorených zmlúv financovaných z EŠIF (Európske štrukturálne a investičné fondy) v roku 2018:
Obec Jesenské – prístavba MŠ – 325 000,- eur
Obec Jesenské – sanácia nelegálneho odpadu – 60 385,-eur
Obec Jesenské – zníženie energetickej náročnosti multifunkčnej budovy –
767 784,-eur
Obec Gemerský Jablonec – rozvíjanie kľúčových kompetencií žiakov ZŠ
– 193 260,- eur
Stredná škola technická a agropotravinárska v Rim. Sobote – program:
Moderná stredná škola – budúcnosť pre Vaše zamestnania – 363 511,- eur
Ekometal, s.r.o. – inovácia výroby v spoločnosti – 304 594,- eur
Bán s.r.o. – obstaranie inovatívnych technológií – 293 438,- eur
Miroslav Juhás – MIVE Pek – zvýšenie konkurencieschopnosti –
307 020,-eur
TIR - STAV GEMER s.r.o. – na novodobú plniacu linku nápojov –
298 500,-eur
RISO-R,s.r.o. -na zvýšenie konkurencieschopnosti a rastu spoločnosti 312 705,-eur
Július Mihályi – inovácia výroby drobného pečiva a sušienok -254 325,-eur
Július Mihályi -zníženie energetickej náročnosti firmy -220 150,- eur
Lprint s.r.o. – investícia do novej výrobnej technológie -266 666,-eur
RSNET, s.r.o. – zavedenie a certifikácia ISO normy – 35 007,- eur
Mesto Hnúšťa –podpora predchádzania vzniku biologicky rozložiteľných
komunálnych odpadov -115 200,- eur
Obec Hajnáčka – komunitné centrum – 306 699,-eur
Mesto Tisovec – komunitné centrum – 91 490,-eur.
Je to len časť zo zoznamu úspešných uchádzačov o príspevok. Aj tento
zoznam však hodne prezrádza o tom, kde putovali finančné príspevky a
hlavne kto ich rozdeľoval. My sa však téme budeme venovať naďalej
a budeme zvedaví aj na to, koľko pracovných príležitostí vzniklo vďaka
obdržanej štátnej podpore...
JUDr. Štefan Szántó, prednosta MsÚ

Otvorili druhé ihrisko Žihadielko

Aj v tomto roku si Rimavskosoboťania úspešne
vybojovali v internetovej súťaži Žihadielko spoločnosti Lidl nové detské ihrisko. Rimavská Sobota uspela v kategórii víťazných miest z rokov
2016 až 2018, keď so ziskom vyše 146-tisíc hlasov
skončila na druhom mieste.

Ihrisko slávnostne otvorili pre verejnosť v sobotu 8.
júna. Symbolický kľúč od neho odovzdal primátorovi Rimavskej Soboty Jozefovi Šimkovi zástupca
spoločnosti Lidl Marián Šimko. Obaja spolu s deťmi
prestrihli zelenú pásku. „Mamičkám, oteckom, starý mamám či starým otcom, všetkým týmto ľuďom
patrí poďakovanie, že pre naše ratolesti opäť vybojovali takéto krásne ihrisko,“ vyjadril sa primátor J.
Šimko.
„Som nadšený z toho, že sa mesto a jeho obyvatelia
dokázali takto spojiť pre takúto vec. Je to inšpirujúce
pre celú našu spoločnosť, aby sme naďalej pokračovali v takýchto projektoch, ktoré dokážu spojiť

celé komunity,“ uviedol zástupca spoločnosti Lidl
M. Šimko. Ihrisko s dvoma hradmi, pieskoviskom,
kolotočom či hojdačkami, ktoré stojí na sídlisku Rimava medzi bytovkami B1 a B2, je rozdelené na dve
zóny podľa veku od 2 od 6 rokov a od 6 do 12 rokov.
Na novom ihrisku bolo počas júnovej soboty naozaj
veselo. Pre deti boli pripravené súťaže a odmeny,
nechýbal skákací hrad, maľovanie na tvár a prišli
aj Trpaslíci z RTVS. Keďže je ihrisko vo farbách a
motívoch včielky Maji, na otvorení nemohla chýbať
ani ona a deti sa s ňou radi odfotili. Celé podujatie
malo navyše výchovný charakter, keďže sa spoločnosť Lidl rozhodla tento rok venovať téme životného
prostredia a jeho ochrany.
Spoločnosť Lidl spustila projekt Žihadielko v roku
2016 a do vlaňajška postavila na Slovensku celkovo
30 takýchto ihrísk. V tomto roku pribudne ďalších
desať ihrísk. Cena jedného ihriska je 87-tisíc eur.
amb

Gemerské zvesti
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Poslanci o futbalovom štadióne i financiách pre školy

V

utorok 28. mája prebehlo rokovanie rimavskosobotských
poslancov. Na programe mali 19
bodov.
V úvode prešli poslanecké zmeny
v programe rokovania, boli doplnené dva nové body a pri niektorých
zmenené poradie. Následne poslanci
prerokovali majetkovoprávne otázky. Po nich sa zaoberali návrhom
zvyšovania energetickej efektívnosti verejného osvetlenia výmenou za
LED svietidlá a poverili MsÚ, aby
spracoval návrh na vypísanie verejnej obchodnej súťaže alebo verejného obstarávania na vypracovanie
svetelno-technickej štúdie, dodávku
a financovanie výmeny existujúcich svetelných bodov za novú LED
technológiu a doplnenie verejného
osvetlenia podľa požiadaviek štúdie.
Poslanci vzali na vedomie výsledky verejnej súťaže na predaj dreva
v objeme 7000 metrov kubických a
zároveň schválili pre víťaznú spoločnosť z Málinca predaj dreva v
cene 318 500 eur. Následne mali
poslanci voliť členov do redakčnej
rady mestských novín, no tento bod
stiahli z rokovania a bude predložený na najbližšom mestskom zastupiteľstve.
Financie pre školské zariadenia
V ďalšej časti rokovania schválilo
mestské zastupiteľstvo prerozde-

lenie finančných prostriedkov pre
materské a základné školy v meste. Celkovo rozdelili školám sumu
180-tisíc eur, 100-tisíc dostane
šesť materských a 80-tisíc eur päť
základných škôl. Pôvodne žiadali školské zariadenia spolu takmer
430-tisíc eur. Prešla správa hlavného kontrolóra o kontrolnej činnosti
za prvý štvrťrok tohto roka. Schválená bola koncepcia rozvoja Kurinca
a Mestskej záhrady, v rámci ktorej
poslanci poverili mestský úrad vypísaním architektonickej súťaže pre
dlhodobú koncepciu rozvoja Mestskej záhrady a rekreačnej oblasti
Kurinec, do ktorej majú byť oslovení aj študenti architektúry. Keďže rokovanie spomínaných bodov
trvalo do siedmej hodiny podvečer,
poslanci sa dohodli, že rokovanie
prerušia a budú pokračovať 4. júna.
Ešte predtým prelomili primátorovo

veto pri dvoch uzneseniach.
Prvé sa týkalo pasportizácie a druhé lokality, kde
má stáť priemyselný park.
Financie na jeho výstavbu
žiada samospráva z výzvy, ktorú vyhlásil tunajší
okresný úrad.
Futbalový štadión
Prerušené májové rokovanie MsZ pokračovalo v
utorok 4. júna. V úvode sa
poslanci zaoberali bodom, ktorý
sa týkal futbalového štadióna. Ako
informoval prednosta MsÚ Štefan
Szántó, Slovenský futbalový zväz
predložil mestu ponuku zapojiť sa
do projektu na rekonštrukciu, modernizáciu a výstavbu futbalového
štadióna. SFZ poskytne dotáciu vo
výške 750-tisíc eur, príspevok mesta má byť minimálne 500-tisíc eur.
Celý areál futbalového štadiónu by
prešiel rekonštrukciou. Z financií
by sa prestavali obidve tribúny, obnovili a zmodernizovali by sa šatne
a sociálne zariadenia a tiež trávnatá plocha a vybudovali parkovné
miesta. Modernizáciou by prešla aj
informačná svetelná tabuľa aj s časomierou.
Ešte pred samotným schvaľovaním prebehla k tejto téme diskusia.
Roman Vaľo z klubu Odvážme sa
zrýchliť uviedol, že víta každú in-

Eurovoľby nastavili zrkadlo
Hviezdnou témou uplynulých dní
boli jednoznačne voľby do europarlamentu. K urnám síce prišlo
viac voličov než pred piatimi rokmi, ale s 22 percentnou účasťou
je Slovensko aj tak na chvoste
Európy.
V porovnaní s celoslovenským priemerom ešte menej ľudí išlo voliť v našom okrese (18,89 percent),
kde víťazom volieb bola síce SMK, ale napríklad v
samotnej Rimavskej Sobote získala len 649 hlasov
(17,8 percent), čo je pod očakávania. Možno to svedčí o tom, že sa buď v okresnom meste nepodarilo
patrične zmobilizovať maďarských voličov, alebo,
a to je ten horší prípad, že SMK stráca voličov, čo
sa odzrkadlilo už aj v novembrových komunálnych
voľbách, kedy sa do mestského parlamentu dostali
len traja členovia strany. Je však priam tragikomédiou eurovolieb, že nakoniec strana pre chýbajúcich
396 hlasov ostala pred bránami Bruselu. SMK síce
vyfackala svojho najväčšieho konkurenta MOST –
HÍD, ale faktom zostáva, že maďarská menšina nebude mať zastúpenie v Európskom parlamente a na
tom nesú vinu obaja rivali. No vzhľadom na blížiace sa parlamentné voľby by najväčšou chybou bolo,
keby predstavitelia SMK považovali dosiahnutých
4,96 percent za úspech, veď pred piatimi rokmi pri
menšej účasti voličov dosiahli až 6,5 percent. Je
tu však ešte jedna maličkosť, ktorá sa nepríjemne
môže týkať SMK i MOST- HÍD. Dá sa totiž očakávať, že pred najbližšími parlamentnými voľbami

vstúpi do ringu aj tretí konkurent – Maďarské fórum
založené Zsoltom Simonom – ktoré si tiež bude nárokovať hlasy maďarských voličov...
Do poľa porazených možno smelo zaradiť SMER,
SNS a hlavne MOST – HÍD. Ukázalo sa, že bugárovci zrejme natrvalo prišli o hlasy slovenského
voliča, čomu sa niet čo čudovať. Ak majú na kandidátke aj takého prednostu Okresného úradu, ktorý
viditeľne sabotuje podujatia organizované slovenskými inštitúciami (kladenie vencov, Deň matiek,
oslavy 1. mája, mestské zastupiteľstvo, na ktoré bol
viackrát pozývaný a pod.) a ako predĺžená ruka vlády sa hrá na mŕtveho chrobáka, nemôže očakávať
hlasy slovenských, ale pomaly už ani maďarských
voličov. Možno by už aj najradšej odovzdal svoj
úrad predstaviteľom Progresívneho Slovenska, ktorí
ho po jarných parlamentných voľbách zrejme funkcie aj tak zbavia...
Medzi tých, ktorí mali po voľbách dôvod na oslavu
patria rozhodne kotlebovci. Veľkú podporu voličov
mali aj v našom okrese, ale že vysoko vyhrajú voľby v Tisovci, v niekdajšej bašte SNP, kde získali 184
hlasov, s tým málokto počítal. Ale pozoruhodný je
aj ich zisk 243 hlasov v Hnúšti a dokonca 480 hlasov v Rimavskej Sobote. No a nezabudnime, že v
Revúcej porazili Dankovu SNS, priamo v rodisku
jej predsedu.
Aj o tom boli voľby do Európskeho parlamentu,
deväť mesiacov pred slovenskými parlamentnými
voľbami...

vestíciu do majetku mesta, no keďže ide o veľký projekt, chýbajú
mu informácie o predpokladaných
nákladoch a dopadoch na rozpočet mesta. Mestské zastupiteľstvo
nakoniec schválilo vstup mesta do
projektu a poverilo mestský úrad,
aby do najbližšieho zasadnutia MsZ
vypracoval architektonickú štúdiu
a spracoval predbežný investičný
náklad rekonštrukcie štadióna, z
ktorej bude zrejmý maximálny investičný náklad na realizáciu diela.
Na základe architektonickej štúdie
potom poslanci rozhodnú o rozsahu
investície. Ďalší bod sa týkal zimného štadióna. Poslanci poverili MsÚ
vypísaním verejného obstarávania,
vyhodnotenia ponúk a štartu realizácie rekonštrukcie Zímného štadióna.
Schválené boli tri koncepcie rozvoja
– podnikania, športu a priemyselného parku. Vo všeobecnej rozprave
sa hovorilo aj o vláčiku. V tejto súvislosti vystúpil riaditeľ TSM Tibor
Barto, ktorý informoval o tom, že
nakoľko TSM nemajú v rozpočte
dostatok financií, od začiatku letnej
sezóny nemôže byť v prevádzke obľúbený turistický vláčik. Od poslancov žiadal, aby mu dali prísľub, že
TSM navýšia chýbajúce financie pri
najbližšej zmene rozpočtu. Poslanci
to prisľúbili a vláčik môže teda premávať na Kurinec.
amb

Otvoria Kurinec

Letná turistická sezóna v Rekreačnej
oblasti Kurinec - Zelená voda, ktorú
majú v správe Technické služby mesta, odštartuje aj v tomto roku 15. júna.
Cenník poskytovaných služieb je rovnaký ako vlani. Aj v tomto roku bude
do tejto obľúbenej a vyhľadávanej rekreačnej oblasti premávať zadarmo turistický vláčik.

www.rimavskasobota.sk
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Predstavujeme poslancov MsZ – Ivan Hazucha
I

Ivan Hazucha (SMERSD) začal vlani v mestskom parlamente svoje
tretie volebné obdobie.
Zvolený bol za štvrtý volebný obvod, do ktorého
patria Sídlisko Západ –
Sobôtka- Kľačany, kde
získal 860 hlasov a skončil prvý. Je vyštudovaný
inžinier, vzdelanie získal na Slovenskej poľnohospodárskej univerzite v Nitre. Je členom
strany SMER-SD, výboru miestneho odboru
Matice slovenskej a Slovenského zväzu protifašistických bojovníkov. Pracuje v tunajších vodárňach. Má jednu dcéru.

Ivan Hazucha bol prvýkrát zvolený do mestského
zastupiteľstva v roku 2010, kedy prvýkrát na primátorskú stoličku zasadol súčasný primátor Jozef
Šimko. O politiku sa zaujímal odmlada. Keďže
vždy bol ľavicového zmýšľania, páčila sa mu politika strany SDĽ, kde ho v tom čase zaujal Róbert
Fico. „Vtedy som si povedal, že ak by tento človek vytvoril vlastnú stranu, tak by som bol do nej
ochotný vstúpiť,“ uviedol Hazucha, ktorý pôsobí
v parlamente vo farbách strany SMER-SD a je aj
jej členom. Pred komunálnymi voľbami 2010 ho
oslovil Pavel Piliarik, či by sa neuchádzal o funkciu poslanca a hoci si uvedomoval, že politika
nie je vždy férová hra a každý, kto raz vstúpi do
straníckej politiky, stráca morálnu čistotu, ponuku
prijal. Upozornil však pána Piliarika, že väčšina

poslancov sú lekári, učitelia alebo právnici, zatiaľ
čo on je robotníkom, no ten ho ubezpečil, že ako
predstaviteľom ľavicovej strany nemôže prekážať
človek aj robotníckej profesie. V prvom volebnom
období mala strana SMER-SD v zastupiteľstve
šesť poslancov, kde pôsobili v klube, ktorý mal v
mestskom parlamentu krehkú väčšinu a boli opozíciou primátorovi Jozefovi Šimkovi. Konečným
výsledkom bolo, že v nasledujúcich komunálnych
voľbách v roku 2014 sa do zastupiteľstva dostali
len traja ich poslanci, medzi nimi aj Ivan Hazucha.
„Myslím si, že to bolo kvôli tomu, že nás občania
nepochopili, no nemyslím si, že by sme nemali
pravdu. Zrejeme sme nedokázali veci občanom
odkomunikovať tak dobre, ako primátor,“ ozrejmil Hazucha s tým, že v tomto je Jozef Šimko
veľmi zdatný súper. No nesúhlasí s vtedajšou primátorovou kritikou, že boli brzdou rozvoja mesta.
„Či už išlo o Kurinec, futbal alebo vývoz odpadu,
za tieto veci sme zahlasovali, ale nepredstavovali
sme si, že to primátor urobí takým spôsobom, ako
to urobil.“ V druhom volebnom období pôsobili v
opozícii a z tejto pozície už tak nevedeli ovplyvňovať veci. „Situácia bola oveľa pokojnejšia, ale
aj vtedy sme upozorňovali na to, že nie čo sa robí,
ale ako sa to robí. Jednoducho, zákony sa musia dodržiavať,“ vysvetlil a dodal, že politika je o
umení robiť kompromisy a vo väčšine prípadov,
aj keď sú názory na veci odlišné, na konci chce
každá zo strán dosiahnuť rovnaký výsledok. Hovorí, že Kurinec i Mestská záhrada, ktorej obnovu
v tom čase inicioval na príklade Lučenca, sú jeho
srdcovkou, no súhlasí s tvrdením, že treba dodr-

žiavať pravidlá, aj za cenu, že ich obnova bude trvať dlhšie. Nepáči sa mu, že Kurinec je v lokalite
pri bazénoch prehustený chatkami. Napriek pekným chatkám to pôsobí to chaoticky a nevkusne.
Spolupráca s klubom Odvážme sa zrýchliť
Hoci Hazucha nie je členom klubu Odvážme sa
zrýchliť, do značnej miery súhlasí s jeho krokmi
a pripúšťa, že všetko sa dá robiť, len ak sa dodržiavajú zákony, aj keď sa to môže zdať zložitejšie,
zdĺhavejšie a možno aj o čosi drahšie. Podľa neho
sú v klube veľmi talentovaní mladí ľudia s veľkou chuťou pracovať v prospech mesta. Väčšina z
nich podniká, takže sú schopní manažovať si svoj
pracovný čas, na rozdiel od neho, keďže pracuje
v zamestnaneckom pomere. „ V našom regióne je
problémom nielen málo pracovných príležitostí,
ale aj to, že sú tu nízke mzdy,“ hovorí poslanec
a dodal, že sám pochádza z piatich súrodencov, z
ktorých jedine on ostal v okrese. Všetci jeho súrodenci pracujú resp. pracovali v zahraničí alebo
aspoň mimo náš región, len on zostal doma. Jednak preto, že je lokálpatriot a tiež nechcel opustiť
rodinu a svojich rodičov a jednak preto, lebo mal
to šťastie, že nikdy neprišiel o prácu. Bol by veľmi
rád, keby sa podmienky v našom okrese zlepšili a mladí by sa mohli vrátiť späť. Mnohé rodiny sa rozpadli, keď jeden z partnerov odišiel za
prácou mimo okres a druhý zostal s deťmi doma.
To je privysoká daň za zamestnanie. „Ešte väčším
problémom je, že tí, ktorí tu zostali a prácu si roky
nenašli, už nie sú vhodní na potenciálnu prácu,“
uzavrel Hazucha
amb/jdj

Chýba kanalizácia i priechod cez cestu

Chodník, kanalizácia, priechod pre chodcov. Aj o týchto nedostatkoch
sa hovorilo 26. mája na zhromaždení s občanmi mestskej časti Bakta.
V úvode bol zvolený nový Výbor mestskej časti (VMČ). Predsedom sa
stal Juraj Garay, podpredsedníčkou Andrea Turoňová a tajomníkom Jozef
Gál. Členmi výboru sú aj Diana Pavlíková, Zoltán Csízi a poslanci zvolení za druhý volebný obvod Erika Juhászová, Ján Jurkemík, Robert Kuvik
a Štefan Tankó.
Následne vystúpil viceprimátor Ladislav Rigó a ospravedlnil primátora,
ktorý bol odcestovaný. Rigó vo svojom príhovore oboznámil občanov o
situácii v meste. Podotkol, že v meste funguje 11 výborov mestských častí
a nie všetky mestá ich majú zriadené. Vedenie mesta sa však rozhodlo, že
v Rim. Sobote budú vytvorené, pretože si uvedomujú, že mestské časti,
hlavne mimo mesta, riešia úplne odlišné problémy. Počas diskusie žiadali obyvatelia tejto mestskej časti vybudovanie chodníka, dlhodobo ich
trápi chýbajúca kanalizácia, dopravné značenie či priechod pre chodcov
cez hlavnú cestu a žiadali riešiť aj chátrajúcu budovu Jubilejnej školy.
Vyčítali mestu, že sa v mestskej časti nič nerobí. V tejto súvislosti vystúpila vedúca majetkového oddelenia na MsÚ Katarína Eliášová, ktorá
upozornila, že mesto začalo riešiť problém s obecným cintorínom, kde sú
nevysporiadané pozemky a pristúpilo k ich vykupovaniu. Takisto sa riešili
pozemky, kde občania požadujú vybudovať chodník.
Poškodený múr i problémy s kosením
Už desiate zhromaždenie s obyvateľov mestských častí sa uskutočnilo 5.
júna vo Vyšnej Pokoradzi.
Aj tentoraz si občania volili členov do výboru mestskej časti. Predsedom
sa stal Miroslav Kopec, podpredsedníčkou Margaréta Tholtová a tajomníčkou Daniela Kiššimonová. Ďalšími členmi sú Radovan Slocík, Adrián
Durec a poslanci zvolení za prvý volebný obvod Eva Bornayová, Michal
Demeter, Jaroslav Matzenauer a Ladislav Rigó.
Prítomný bol aj primátor Jozef Šimko. Diskutovalo sa najmä o aktuálnych
problémoch v mestskej časti. Občanov trápi, že v obci chýba kanalizácia. V tejto súvislosti sa zaujímali o možnosť vývozu odpadov zo žúmp,
kde mesto poskytuje občanom mestských častí bez kanalizácie možnosť
dva razy do roka požiadať o bezplatnú dopravu obsahu žúmp na čističku

odpadových vôd a zaplatia len paušálny poplatok za odstránenie odpadu
vo výške 25 eur na jeden vývoz. Ten zabezpečujú TSM, ktorým treba
takúto požiadavku nahlásiť týždeň dopredu. Padla požiadavka na vybudovanie chodníka, nainštalovanie solárneho merača rýchlosti, prepláchnutie a vyčistenie jarku povedľa cesty či umiestnenie odpadovej nádoby
na obecnom cintoríne. V diskusii vystúpila aj bývalá predsedníčka VMČ
Drahoslava Hrončeková, ktorá sa najprv bývalým členom výboru a vedeniu mesta poďakovala za spoluprácu. Poukázala na problém s kosením a
požiadala, či by im TSM mohli zapožičať jednu kosačku. Riaditeľ TSM
T. Barto odpovedal, že to nie je problém. Upozornila tiež, že zadný múr
na kultúrnom dome sa rozpadáva. V tejto súvislosti primátor Jozef Šimko
požiadal poslancov, aby na opravu steny nezabudli pri najbližšej zmene
rozpočtu vyčleniť financie.
amb

Gemerské zvesti
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Deň mlieka v MŠ – Óvoda na ulici Daxnerovej
Ráno 21. mája
deti a rodičov prichádzajúcich do
MŠ vítali na terase dve kravičky
a niekoľko krabíc od kravského
mlieka. Samozrejme, kravičky neboli živé, ale našim
deťom sa páčili.
Okrem toho bola
na okne pripevnená nástenka s nakreslenou kravičkou a nalepenými

krabičkami od mliečnych výrobkov. Na desiatu
mali deti celozrnné pečivo s liptovskou nátierkou a na pitie mlieko. S pomocou pani učiteliek
vymaľovalo každé dieťa nakreslenú kravičku a
neskôr po olovrante ochutnávali mlieko a mliečne
výrobky. Detičky jedli na obed ako druhé hlavné
jedlo mliečnu zemiakovú polievku s medvedím
cesnakom a na olovrant mali ovocný jogurt, pečivo a jahody. Tento deň bol bohatý na mlieko a
mliečne výrobky.
Po olovrante boli všetky deti našej MŠ spolu s rodičmi pozvaní na ochutnávku mlieka a mliečnych
výrobkov. Na pitie mali v ponuke čisté mlieko
alebo jahodové mlieko z čerstvých jahôd. Z nátierok to bola liptovská a syrová s ananásom. Nechýbal ani tvaroh, z ktorého boli pripravené chutné

tvarohové vankúšiky. Zo syra Eidam to boli syrové trojuholníky s bazalkou. Okrem toho mohli
ochutnať aj kozí syr, ementál, syrové nite, parenicu a syrové karbonátky. Na stole nechýbali ani syrové gulôčky – chrumky. Zo sladkých dobrôt mali
čokoládový či jahodový puding, panna cottu a
pribináčik s piškótami. Vyzdobený stôl krášlili aj
karamelové cukríky, ktorým sa deti veľmi potešili
Za vymaľovanú kravičku dostali deti tvarohovú
tyčinku a vanilkový jogurt.
Bola to opäť jedna z vydarených akcií v MŠ v
spolupráci so školskou jedálňou, preto patrí pani
kuchárkam a vedúcej ŠJ poďakovanie za ich obetavú prácu.
Za kolektív: Eva Parobeková, vedúca ŠJ

Ročníkové práce žiakov Základnej školy Pavla Dobšinského

V dňoch 6. –10. mája 2019 sa na Základnej škole Pavla Dobšinského uskutočnili prezentácie
ročníkových prác žiakov I. a II. stupňa.
Na začiatku školského roka si žiaci 1. – 9. ročníka vybrali tému podľa záujmu a spolu s konzultantmi a rodičmi pracovali na nej priebežne
počas celého školského roka.
Veľké poďakovanie patrí žiakom, ktorí pracovali na ročníkovej práci a potom ju obhájili.
Ďalej pani učiteľkám a pánom učiteľom, ktorí
žiakov viedli pri vypracovaní ročníkových prác
a ich najbližším, ktorí pomáhali pri vypracovaní. Všetci prezentujúci žiaci získali osvedčenia.
O tom, aké je to náročné a zároveň krásne,

sme sa mohli prísť presvedčiť na vlastné oči a
uši. Celoškolská prezentácia ročníkových prác
žiakov I. a II. stupňa našej školy sa konala v
sále Okresného úradu v Rimavskej Sobote dňa
21.5.2019. Boli to práce, ktoré postúpili zo školského kola, kde žiaci prezentovali pred pedagogickou komisiou. Úroveň prác bola vysoká.
Všetky prezentované práce boli zaujímavé, pekne a kvalitne spracované a samotná prezentácia
práce sa každému vydarila. Našich prezentujúcich žiakov opäť prišli podporiť ich najbližší i
verejnosť, čo nás veľmi potešilo!

Výstava Dotyk anjelov na radnici

Mgr. Izabela Cigániková

Športový Deň detí

Vo výstavných priestoroch Radnice mesta 4. júna otvorili
výstavu malieb Agnesy Bozóovej pod názvom Dotyk anje- Detičky z Materskej školy na Rybárskej ulici oslávili
lov.
Deň detí naozaj špeciálne. Pani riaditeľka a pani učiteľky pre nich pripravili Olympijský deň, ktorý bol plný
súťaženia, športovania a zábavy. Sedem družstiev škôlkarov zápolilo v rôznych disciplínach ako preťahovanie
lanom, hod loptou do basketbalového koša či gúľanie
loptou pomedzi prekážky. Na ich športové výkony dozerali profesionálni športovci z mesta. V každej disciplíne
získalo družstvo za svoj výkon pečiatku a na konci boli
víťazné družstvá odmenené cenou v podobe balíčka.
Počas tohto dňa v materskej škole zároveň odštartovali
projekt Nadácie Pontis TESCO pod názvom Športuj s
Divák na nej môže vidieť približne tridsiatku obrazov s mo- otvoreným srdcom, kde škola vyhrala 1. miesto a získatívmi anjelov a anjelských bytostí. Sympatická maliarka, ktorá la 1300 eur. Zo získaných financií škola zakúpila rôzne
pochádza z Rimavskej Soboty, počas vernisáže rozpovedala, športové pomôcky ako detský pozemný hokej, obručoako sa dostala k maľovaniu. „Priblížila som sa k nemu ma- vá dráhu, ortopedický chodník, basketbal či priestor pre
ličkými krokmi, táto cesta trvala roky,“ priblížila. Spočiatku orientačné hry. Všetky toto športové vybavenie si deti
začala vyrábať blízkym šperkovničky a malé ozdobné predme- vyskúšali počas športového dňa. Cieľom projektu je
ty servítkovou technikou. „Časom som bola smelšia a motívy zvýšiť pohybové a športové vyžitie detí a rozvíjať ich
som stále viac a viac dotvárala,“ prezradila s tým, že neskôr telesnú zdatnosť. „Zároveň chceme tiež podporiť a rozchytila prvýkrát do ruky štetec a kúpila si plátno. „Nikdy som šíriť záujem o pohybové aktivity u širokej verejnosti,
sa neučila maľovať a nepovažujem sa za maliarku. Tvorím pre rodičov s deťmi zo sídliska i partnerských MŠ a ZŠ,“
radosť sebe aj druhým,“ vysvetlila autorka a dodala, že pri tvo- uviedla riaditeľka MŠ Rybárska Judita Makšiová. amb
rení sa ocitá na ostrove pokoja. „Je to môj svet, pre iných neviditeľný, ale čo si odtiaľ prinesiem, je odkaz. Ak ktorýkoľvek
obraz z mojej tvorby prinesie čo i len jednému človeku štipku
šťastia, lásky a pokoja, mala moja práca zmysel,“ doplnila.
Autorka počas vernisáže hovorila nie len o maľovaní, ale ho
tiež predviedla a diváci, prevažne žiaci tunajšej základnej školy, mali možnosť vidieť, ako taký obraz vzniká pod jej rukami.
V hudobnom programe vystúpil hrou na gitaru žiak tunajšej
základnej umeleckej školy. Výstava potrvá do 13. júla, obrazy
sú na predaj.
amb, foto gecse

Básnické okienko...
Pod Božou klenbou
Láska je ako výbuch sopky,
a potom tečie horúca,
žeravá ako láva,
nepočíta, nevysvetľuje,
nepýta nič, len dáva.
Slabosť aj sila v jednom
pod šírou Božou klenbou.
Tá človečina človeka,
čo stojí na vrchole hodnôt,
čo človek dostal do vienka
v zajatí svojich ľudských slobôd,
to láska báseň odrieka,
písanú ňou z jej nežných podôb.
Tá duša, ktorá lásku cíti,
tá nie je sama v svojom bytí.

Marta Brisudová Siváková
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Program GMOS:

18. 6. UČÍME SA NAVZÁJOM

– FAREBNÝ ŠPERK – tvorivá
dielňa pre všetky generácie v rámci
projektu Čarovná studnička, GMOS
Rimavská Sobota, 13:00 hod.
28. – 30. 6. KLENOVSKÁ RONTOUKA – 41. Ročník Gemersko
– malohontských folklórnych slávností – Klenovská Rontouka. Slávnosti hudby, spevu, tanca, remesiel,
tradičných dvorov a gastronómie,
obec Klenovec, denne.
28. 6. ROZTRATENÉ ZRNKÁ
– premiéra komorného programu
vzniknutého na základe terénneho
výskumu v obciach Ratková, Sirk,
Rákoš, Ratkovská Suchá, kultúrny
dom v Klenovci, 18:30 hod.
28. 6. KRÁSY MODROTLAČE
– vernisáž autorskej výstavy Lucie
Dovalovej v rámci Gemersko-malohontských folklórnych slávností,
kultúrny dom v Klenovci, 18:00
hod.
28.-29. 6. MALÍ REMESELNÍCI – tvorivé dielne v rámci projektu
Čarovná studnička realizované ako
súčasť GMFS, Klenovec, 28.6 od
16:00, 29. 6. od 10:00 hod.
29. 6 . KLENOVSKÁ HELIGÓNKA – celoslovenská prehliadka heligonkárov, Klenovec, 10:00 hod.
29.6. DRÓTOVÁ NÔTA – súťažná
prehliadka ľudových hudieb, Klenovec, 16:00
JÚN
ČAROVNÁ STUDNIČKA –
vzdelávacie aktivity v oblasti tradičnej ľudovej kultúry pre ZŠ a členov
folklórnych kolektívov, región Gemer-Malohont
ROZPRÁVANIE OBRAZOM –
fotografická tvorivá dielňa, GMOS
Rim. Sobota, 14:00 hod.
NESKRÝVAJ, ČO DOMA MÁŠ
II. – výstava fotografií neprofesionálnych fotografov, GMOS Rim.
Sobota, denne od 8:00 – 15:00 hod.,
v piatky do 12:00 hod.
ROZTRATENÉ ZRNKÁ – terénny výskum, Ratková, Sirk, Rákoš,
Ratkovská Suchá

Výstavy

Gemersko-malohontské múzeum
v Rim. Sobote
do 16. 6. Vaše veličenstvo Sisi.
Šaty a kostýmy cisárovnej Sisi.
– výstava je venovaná jedinečným
róbam a šatám rakúskej cisárovnej
a uhorskej kráľovnej Alžbety Bavorskej, nazývanej Sisi.
do 15.9. 25 rokov Maduaru – výstava je venovaná rimavskosobotskej hudobnej skupine Maduar a
vznikla pri príležitosti 25. výročia
vydania ich prvého albumu I Feel
Good (1994).
do 30. 9. Kúpeľníctvo v Gemeri v
19. Storočí – výstava je venovaná
vzniku a vývinu kúpeľníctva na území historického Gemera.
Mestská galéria
do 30.6. Boris Németh: Potrét SK
– autorská výstava Borisa Németha
predstavuje výber z jeho tvorby, a to
najmä cykly fotografií, ktoré mapujú
Slovensko.
spracoval: amb

R

Rómsky život očami detí

omano dživipen – Rómsky život. Tak
znie názov výstavy kresieb žiakov základných škôl z regiónu, ktorej XII. ročník bol 28. mája sprístupnený v Gemersko-malohontskom múzeu v Rim. Sobote.

Námetom detských kresieb je rómska kultúra, život Rómov v minulosti a v súčasnosti, motívy ľudového bývania, kočovania, odievania, vzťah Rómov k hudbe, k
remeslám, predstavy o nadprirodzených a
rozprávkových bytostiach, teda všetko, čo
charakterizuje rómske etnikum. Cieľom výstavy, ktorá je zároveň výstavnou prehliadkou detských výtvarných prác, je podporiť
rozvoj fantázie a tvorivosť u detí a súčasne
prehĺbiť ich záujem o hmotnú a duchovnú
kultúru Rómov.
Tento rok sa do súťaže zapojilo 20 škôl z okresov Rimavská
Sobota, Revúca a Poltár, ktoré poslali spolu 161 prác. Tie boli
zaradené do dvoch kategórii: I. kategória – 1.-4.- ročník a II.
kategória – 5.-9. ročník. V každej kategórii bolo udelené prvé,
druhé a tretie miesto a čestné uznania. Všetky práce hodnotila odborná porota. V prvej kategórii zvíťazili žiaci zo ZŠ v
Hodejove. Na prvom mieste v druhej kategórii sa umiestnili
žiaci ZŠ s VJM z Hostíc. V tomto ročníku bola udelená aj cena

riaditeľky GMM, ktorú získal žiak tretieho ročníka zo ZŠ F.
Kazinczyho s VJM v Tornali.
Výstava, ktorú finančne podporil Banskobystrický samosprávny kraj, potrvá do 1. septembra. Jej kurátorkou je Ľudmila Pulišová z GMM.
Počiatky výstavy Romano dživipen sú späté s rokom 1996,
kedy sa GMM začalo špecializovať na hmotnú a duchovnú
kultúru Rómov. V rámci danej špecializácie múzeum rozširuje
zbierkový fond o predmety dokumentujúce rómske etnikum a
realizuje výskumy a výstavy.
amb

Dušan Valent opäť v Knižnici Mateja Hrebendu

28.

mája opäť zavítal do Knižnice Mateja Hrebendu (KMH) v
Rim. Sobote mladý zanietený vedec a
popularizátor prírodných vied Dušan
Valent. Tentoraz prezentoval témy,
ktoré si zvolili učitelia a žiaci. Zaujali ich témy - Najrozšírenejšie mýty o
zdravej strave, Veľké záhady histórie,
Najúžasnejšie vedecké fakty s prídavkom Prečo vidíme duchov? a Dinosaury: rozmanitosť a spôsob života
Dušan Valent, rodák z Rimavskej Píly,
je všestranný publicista a lektor, ktorého zaujímajú veci nezvyčajné a pozoruhodné (záhady, kritické myslenie,
zdravie, fitness). Vyštudoval geológiu a
paleontológiu na Prírodovedeckej fakulte UK. Vedeckej publicistike v rôznych
periodikách sa venuje od roku 2007. Pre
deti a mládež pravidelne prednáša od
roku 2010. Okrem Mestskej knižnice v
BA prednášal na pôde Prírodovedeckej
fakulty UK v Bratislave, v Slovenskom
národnom múzeu a v rôznych knižniciach a inštitúciách.
Prednášky Dušana Valenta nesuplujú
školské učivo, ale ho vhodne dopĺňajú,
spestrujú a obohacujú. Žiaci s nadšením sledujú dej prednášky, spontánne
na ne reagujú, kladú otázky a dožadujú
sa ihneď ďalších. Učitelia neskrývajú
prekvapenie nad zmeneným správaním

sa ich žiakov, ktoré je neporovnateľné s
aktivitou na vyučovacej hodine v škole.
Popularizáciou prírodných vied sa snažíme rozširovať obzor poznania. Výhodou je tiež možnosť požičať si k danej
téme aj knihy, ktoré knižnica zo všetkých odborov nakupuje a ponúka svojim používateľom. Zážitkovými aktivitami s knihou v ruke, ako ináč v knižnici,
sa usilujeme napomáhať k zvyšovaniu
čitateľskej gramotnosti, ktorá je hlavne
v dnešnej dobe moderných informačných technológií nesmierne dôležitá.
Povinnosťou nás rodičov učiteľov aj
knihovníkov je zabezpečiť, aby naše
deti „nezabudli“ čítať, aby získali čitateľské zručnosti, bez ktorých nie je možné úspešne zvládnuť všetky vyučovacie
predmety. Spomínaných prednášok sa
28. mája v podkroví knižnice zúčastnili
žiaci 2. – 4. roč. Gymnázia M. Tompu
v RS a žiaci 5., 8. ročníka a 1. ročníka
školského klubu pri ZŠ P.K. Hostinského v Rimavskej Sobote spolu so svojimi
učiteľmi a vychovávateľkami.
Pre veľký záujem žiakov aj učiteľov
Knižnica Mateja Hrebendu v Rimavskej
Sobote bude aj v budúcnosti stretnutia
s Dušanom Valentom zabezpečovať a
propagovať.
Anna Kuricová, KMH RS, náučné oddelenie
foto: gecse

Pozvánka:
Szidi Tobias
& Band

Na prvom koncerte 2. ročníka
Sobotského jazztivalu sa predstaví slovenská herečka a speváčka
Szidi Tobias, ktorá patrí k najvýraznejším hudobným osobnostiam
spievaného šansónu nielen na
Slovensku, ale aj v ČR. Koncertovať bude s kapelou na nádvorí
Čierneho orla v nedeľu 16. 6. o
18.00 hod. Jej umelecká charizma a špecifické zafarbenie hlasu
sú kombináciou pre silný umelecký zážitok. Vstupné: 12€ predpredaj / 15€ na mieste. Vstupenky si
môžete zakúpiť v MsKS, alebo aj
online z pohodlia domova na novej
stránke www.kulturars.sk.

GZ-32/19

www.rimavskasobota.sk
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RIADKOVÁ INZERCIA:
• Predám pekný 2-izbový dom so záhradou v centre Tornali, čiastočne

zrekonštruovaný, úžitková plocha 280 m2, cena 43 500 eur,
tč: 0903 615 269, 0918 800 059
		

13.-15. jún Muži v čiernom 4
20:00
107 min., MP od 12r., titulky, 5€
št. - so.
Akčný/Komédia
USA

16. jún
18:00
ne.

Veľký zlý lišiak a iné príhody

83 min.,
MP, dabing,
4€
Animovaný Francúzsko/Belgicko

•

13.-14. jún Rodičia pod parou
18:00
97 min., MP od 12r., titulky, 5€
št. - pi.
Komédia
USA

20.-23. jún Tajný život maznáčikov 2
št. - ne. 18:00 86 min., MP., dabing,
5€
ne: maď. verzia o 16:30 Animovaný USA

•

15.-16. jún Bleskový manu
16:30
88 min., MP,
dabing,
5€
so. - ne.
Animovaný
Nemecko

20.-23. jún
20:00
št. - ne.

15.-16. jún Uzly a pomaranče
so.: 18:00 90 min.,
MP od 12r.,
5€
ne.: 19:30 Dráma/Romantický Česko/Slovensko

27.-29. jún a 1. júl Anabelle 3 :Návrat
št. - so. 20:00
100 min., MN., titulky, 5€
po: maď. verzia o 20:00 Horor
USA

Podfukárky

94 min., MN,
Komédia

titulky,

5€
USA

Spomienka
Dňa 25.6.2019 si pripomíname smutné 10. výročie úmrtia

Mgr. Terézie Kmeťovej
Kto ste ju poznali, venujte jej s nami tichú spomienku.
S láskou spomínajú manžel Vladimír,
dcéra Romanka a syn Norbert s rodinami.
GZ-50/19

Zubný lekár

15. a 16. júna od 8:00 hod. do 12:00 hod.
MUDr. Eva Sklenková, ZŠ Clementisa, Ul. Dr. Clementisa, Rim. Sobota,
tel.: 0908 902 065
22. a 23. júna od 8:00 hod. do 12:00 hod.
DENTA CENTRUM, s.r.o. - MUDr. Michal Štovčík, Športová 14, Rim. Sobota,
tel: 047/5627353

Konverzačná technika, solárne systémy, rozvody ÚK
a plynoinštalácie. Tel. č: 0903 421 840
Opravujem starožitný nábytok (kredence, komody,
nástenné hodiny, atď.). T.č: 0918 088 743

GZ-51/19

GZ-36/19

GZ-48/19

EURY – PACK SYSTEM, s.r.o, Fiľakovo, výroba obalov z dreva, ponúka prácu v dynamickej spoločnosti, ktorá neustále expanduje a ponúka
moderné technológie. Hľadáme do svojho tímu šikovných, zodpovedných a samostatne pracujúcich ľudí na pracovné pozície:
- vedúci manažér na výrobu baliaceho materiálu z dreva
požiadavky: slovenský a maďarský jazyk, vítaná je znalosť anglického
alebo nemeckého jazyka plat (brutto): 2 000 eur
- plánovač na výrobu baliaceho materiálu z dreva
plat (brutto): 1 200 eur
- piliar na nárezovú pílu v nárezovom centre plat (brutto): 1 200 eur
- stolár - olepovanie hrán plat(brutto): 1 200 eur
Druh pracovného pomeru: plný úväzok
Kontakt: 0917 305 017
GZ-49/19
Spoločnosť Tipos,a.s. oznamuje svojim klientom, že po šestnástich rokoch
presťahovala on-line zberňu zo supermarketu Billa do multifunkčnej budovy SFOS.SK na Mlynskej ulici č.2 za Billou.
V budove sa nachádza predajňa elektroinštalačného materiálu, kaviareň
Zeppelin kafé a mnohé iné prevádzky. Návštevou zberní Tipos,a.s., na
Mlynskej ulici môžu hráči vyhrať okrem atraktívnych cien v číselných
lotériách aj na nevýherných potvrdeniach až desať fliaš šampanského.
Podmienky účasti v hre sú uverejnené priamo v danej zberni Tipos,a.s.
GZ-52/19

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. Prenájom nehnuteľného majetku mesta – budovy v bývalom areáli Stavrisu –
haly s. č. 1947 na parc. č. KN C 2700/11 – zast. plochy a nádvoria o výmere 756 m²
na Ul. Čerenčianskej v Rimavskej Sobote. Výška nájmu v zmysle VZN mesta Rimavská Sobota č. 72/2004. Minimálna výška nájmu je stanovená v závislosti od druhu
činnosti. Prihlášky zasielať v zalepenej obálke s názvom: „Neotvárať – prenájom
budovy v bývalom areáli Stavrisu“.
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)
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Múzeum opäť skvalitnilo podmienky uloženia zbierkových predmetov

Gemersko-malohontské múzeum v Rimavskej Sobote, kultúrne zariadenia
Banskobystrického samosprávneho kraja, spravuje mimoriadne rozsiahle
zbierkové fondy, z ktorých je vystavená len menšia časť zbierkových predmetov, tvoriaca vzorku reprezentujúcu bohaté historické, kultúrne a prírodné
dedičstvo regiónu Gemer-Malohont. Začiatkom roku 2019 zbierkový fond
múzea pozostával z 103 988 položiek, z toho počtu bolo 71 134 zbierkových
predmetov a 32 854 historických tlačí.
Rozhodujúca časť mimoriadne rozsiahlych zbierkových fondov, a v nich
jednotlivých predmetov, je uložená a chránená v niekoľkých depozitárnych
priestoroch múzea. Múzeum neustále postupnými krokmi skvalitňuje stav
uloženie zbierkových predmetov. Z tohto dôvodu bol v roku 2018 vypracovaný a podaný projekt, ktorého podstatou bolo vybavenie depozitárnych
priestorov múzea germicídnymi žiaričmi zabezpečujúcimi sterilizáciu
ovzdušia depozitárov pomocou ultrafialového krátkovlnného žiarenia o vlnovej dĺžke 253,7 nm (UV–C). Germicídne žiariče ničia spóry plesní, ale
i baktérie a mikroorganizmy v priestoroch uloženia zbierkových fondov s

dominanciou materiálov ako papier, historické tlače, textil, koža, olejomaľby, grafiky, dermoplastické preparáty a podobne. Udržujú tak v spojení s
ďalšími prvkami vybavenia depozitárnych priestorov optimálne mikroklimatické podmienky, ktoré sú predpokladom dlhodobého pretrvania zbierkových predmetov reprezentujúcich región, ich uchovanie pre budúce generácie múzejníkov, a predovšetkým pre budúce generácie návštevníkov múzea.
Zároveň pri projekte išlo aj o zníženie rizík pre odborných pracovníkov prítomných v týchto depozitárnych priestoroch a pracujúcich so zbierkovými
predmetmi starými niekoľko desaťročí či storočí, ktoré pred nadobudnutím
do múzea prešli rôznymi prostrediami. Gemersko-malohontské múzeum
realizovalo projekt „Zabezpečenie ochrany zbierkových fondov v spojení s
ochranou zdravia odborných pracovníkov Gemersko-malohontského múzea
v Rimavskej Sobote“ vďaka tomu, že projekt z verejných zdrojov podporil
Fond na podporu umenia.
Zdroj: RNDr. Ján Aláč, vedúci Dokumentačného oddelenia GMM

26. jún – Medzinárodný deň proti zneužívaniu drog a nezákonnému obchodovaniu s nimi
Valné zhromaždenie Organizácie Spojených národov v roku 1987 vyhlásilo 26. jún za „Medzinárodný deň proti zneužívaniu drog a nezákonnému obchodovaniu s nimi“ ako vyjadrenie svojho
odhodlania pri dosahovaní cieľa medzinárodnej
spoločnosti bez drog.
Medzinárodný deň je každoročne podporovaný
jednotlivcami, komunitami aj rôznymi organizáciami. Cieľom tohto dňa je informovať verejnosť, najmä však mladých ľudí, ktorí častokrát
nie sú dostatočne alebo pravdivo informovaní o
škodlivých účinkoch drog a ich dopade na zdravie jedinca. Tak isto vyvrátiť mýtus o neškodnosti tzv. „ľahkých drog“, s ktorými sa mladý človek dostáva do kontaktu ako s prvými drogami a
tiež vyvrátiť mýtus, že ich užívanie nespôsobuje
závislosť. Za takéto drogy sa považuje najmä

marihuana, alkohol a tiež cigarety. Na základe
súčasného vývoja situácie v spoločnosti bol vypracovaný v rezorte zdravotníctva „Akčný plán
realizácie Národnej protidrogovej stratégie Slovenskej republiky na obdobie rokov 2017-2020“,
cieľom ktorého je hlavne výchova detí a mládeže
k zdravému životnému štýlu, zdravotnou osvetou
v oblasti drogovej problematiky a užívania legálnych a nelegálnych návykových látok. Podľa
údajov akčného plánu sú v Slovenskej republike
najrozšírenejšími a najpoužívanejšími drogami metamfetamín a rastliny rodu Cannabis. Na
území Slovenskej republiky bol zaznamenaný
aj výskyt kokaínu, extázy a hašiša a fentanylu
(výskyt heroínu je sporadický). Na Slovensku
si udržuje prvenstvo medzi nelegálnymi drogami vo všeobecnej populácií a najmä v mladších

vekových skupinách užívanie marihuany. Alarmujúci je aj klesajúci vek tých, ktorí drogu užili
prvýkrát. Viaceré prieskumy odhalili, že s alkoholom a tabakom sa stretávajú už 10-ročné deti
a skúsenosti s nelegálnymi drogami majú žiaci
posledných ročníkov základných škôl, respektíve
študenti prvých ročníkov stredných škôl.
Odborníci z oblasti medicíny, psychológie a pedagogiky sa zhodujú v jednom. Najúčinnejšou je
v tomto prevencia. Užívaniu a experimentovaniu
drog predísť vlastným postojom, rozhodnutím a
správaním a dokázať ponúkanú drogu v rizikovom prostredí odmietnuť. Počas voľného času a
chvíľ oddychu sa venovať športu, kultúre a činnostiam, ktoré prinášajú radosť, relaxáciu alebo
zvyšujú informovanosť a vzdelanostnú úroveň.

Projekt Otvorená škola na ZŠ P. Dobšinského

Základná škola Pavla Dobšinského v Rimavskej Sobote začala
od decembra 2018 s realizáciou projektu „Otvorená škola“, na
ktorý získala finančné prostriedky v rámci programu Erasmus+,
KA1 – Mobilita pracovníkov v oblasti školského vzdelávania.
Náplňou projektu je rozvoj kreatívneho myslenia, predstavivosti
a IKT zručností s cieľom posilniť aktívnu úlohu žiaka vo vzdelávacom procese. Učitelia našej školy postupne absolvujú 6 štruktúrovaných kurzov v zahraničných školiacich strediskách. V tomto
školskom roku sme zatiaľ absolvovali tri z nich.
Pani učiteľka Mgr. Andrea Hrabovská v apríli úspešne ukončila
kurz s názvom „ICT for Educators: Empower Your Skills“ v Aténach. Venoval sa problematike zavádzania IKT do vzdelávacieho procesu, predstavil postupy pri tvorbe prezentácií a blogov a
venoval sa aj téme bezpečného využívania sociálnych sietí. Jeho
účastníkmi boli aj pedagógovia z Nemecka, Rakúska, Poľska,
Francúzska a Chorvátska. Naša pani učiteľka tak mala jedinečnú príležitosť nadobudnúť nové kontakty, ktoré plánuje udržiavať aj
po návrate na Slovensko a zaangažovať pri tom aj žiakov našej školy. Popri školení mala v popoludňajších hodinách možnosť obdivovať historické pamiatky Atén. Navštívila Akropolu, aténsku Agoru, chrám boha Poseidona v Sounione a uchvátil ju aj pohľad
na prístav Pireus.
V dňoch 13. – 17. mája sa pani učiteľka Ing. Katarína Kapcová zúčastnila školenia „Innovative Approaches to Teaching“ v Barcelone, ktorého hlavnou náplňou bol rozvoj tzv. zručností 21. storočia. Patria sem práca s IKT, tvorivosť a predstavivosť, kritické
myslenie, schopnosť pracovať v tíme a tvorivo riešiť problémy. Kurz sa tiež venoval zavádzaniu inovatívnych vyučovacích metód,
ako sú bádateľsky orientované učenie sa a učenie založené na úlohách. Školenia sa okrem našej pani učiteľky zúčastnili aj účastníci
z Belgicka, Nemecka, Portugalska a ďalších krajín Európy. Vo voľnom čase spoznávala krásy Barcelony a zážitkom na celý život
bola pre ňu návšteva baziliky Sagrada Familia, celoživotného diela významného španielskeho architekta Antoniho Gaudího.
Ja som mal taktiež v máji tohto roka možnosť absolvovať štruktúrovaný kurz „Encouraging Creative Thinking“, ktorý sa uskutočnil
v Prahe. Hlavným cieľom kurzu bolo oboznámiť účastníkov s tvorivými prístupmi, ktoré rozvíjajú metakognitívne zručnosti žiakov,
ako sú schopnosť analyzovať, hodnotiť a tvoriť. Zaoberali sme sa najnovšími poznatkami z oblasti metodológie, akými sú metóda
šiestich mysliacich klobúkov a revidovaná Bloomova taxonómia. Zábavnou formou sme si vyskúšali využitie výtvarných aktivít,
drámy a divadla na vyučovaní. Kurz bol tiež ojedinelou príležitosťou podeliť sa so zahraničnými kolegami o svoje skúsenosti zo
školského prostredia. Zúčastnili sa totiž na ňom okrem mňa aj učitelia z Grécka, Cypru, Španielska, Rumunska, Portugalska a
Estónska. Popri kurze sme každé popoludnie obdivovali historické klenoty stovežatej Prahy. Navštívili sme Karolov most, Staromestské námestie a tiež areál Pražského hradu, ktorý je najväčším hradným komplexom na svete.
Doteraz absolvované kurzy umožnili mne a mojim kolegom nadobudnúť množstvo nových kontaktov, mali sme možnosť diskutovať a vymieňať si poznatky s učiteľmi z rôznych končín Európy, a tiež si otestovať svoje jazykové znalosti. Toto všetko, verím,
prispeje k nášmu ďalšiemu osobnostnému aj profesionálnemu rozvoju.
Mgr. Igor Matúš, ZŠ P. Dobšinského v Rim. Sobote

Futbal TIPOS
III. LIGA STRED

26. kolo 1.6.
MŠK Rimavská Sobota –
MŠK NOVOHRAD Lučenec
1:0 (0:0)
Góly RS: Köböl R: Horný, Tůma,
Legíň Diváci: 240 Zostava RS:
Páriš, Kočiš – Lupták (90. Suja),
Spasojević - Jass (75. Fajčík),
Köböl, Kalmár, Kuridze, Janković, Lovyniuk - Vasilko
27. kolo 9.6
TJ Tatran Krásno nad Kysucou MŠK Rimavská Sobota 1:1 (0:1)
Góly RS: Jass R: Hraško, Gregorec, Labuda
Diváci: 150
Zostava RS: Páriš, Kočiš, Lupták,
Spasojević, Jass, Kalmár, Kuridze,
Janković, Hrnčiar - Lovyniuk (90.
Suja), Vasilko
Ďalší program
MŠK Rim. Sobota
28. kolo 15.6. o 16:00
MŠK Rimavská Sobota –
TJ Tatran Oravské Veselé

www.rimavskasobota.sk
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Miniflorbalová liga žiakov
mifinále po inkasovanom góle na vlastnú škodu

znervózneli a zápas preto prehrali. Opäť sa darilo SZŠ Creative, ktorá vyhrala svoju základnú
skupinu a v semifinále nedala šancu prekvapeniu turnaja ZŠ Školská z Fiľakova. Vo finále to
bol boj 4vs4 o každú loptičku a jediný smolný
gól rozhodol o zopakovaní ich striebornej pozície spred roka.
O 3.miesto
ZŠ Farská Lúka Fiľakovo A - ZŠ Školská Fiľakovo 4:0

V telocvični Osemnástka pod Šibeničným vrchom v Rimavskej
Sobote pokračovala už 6. ročníkom Miniflorbalová liga žiakov pre
základné školy z mesta a okolia. Tento ročník začal turnajom pre
mladších žiakov, ktorý sa odohral v stredu 22. mája 2019 za účasti 8
chlapčenských a 3 dievčenských tímov (minulú sezónu 8 chlapčenských 4 dievčenské tímy).
Víťazom turnaja mladších žiakov sa tretíkrát v sérii stala ZŠ P. K.
Hostinského, keď v repríze minuloročného finále jej žiaci zdolali
SZŠ Creative najtesnejším rozdielom 1:0. Tento rok sa však na víťazstvo skutočne nadreli, základnú skupinu skončili so skóre 1:1 na
2.mieste. Vo štvrťfinále proti vlastnému B tímu dokázali jediný krát
na turnaji skórovať v zápase viac ako raz. Avšak v tomto ročníku
ich A-tím zdobila veľká bojovnosť a obetavosť pri bránení, ktorou
zaskočili v semifinále favorita celého turnaja ZŠ Farská Lúka z Fiľakova. Fiľakovčania dovtedy prechádzali turnajom ako nôž maslom,
dva z troch zápasov v základnej skupine ukončili predčasne. No v se-

Dve striebra z Majstrovstiev Slovenska v džude
Dňa 1. júna sa v Bardejove konali Majstrovstvá Slovenskej
republiky mladších,
starších žiakov a žiačok v džude. Všetci
zúčastnení takto oslavovali Medzinárodný
deň detí.
Za oddiel Lokomotíva-judo Rimavská Sobota štartovala Natália
Gažiová v hmotnosti
do 44 kg starších žiačok, kde našla premožiteľku len vo finále
a stala sa striebornou
vicemajsterkou Slovenskej republiky pre
rok 2019.
Ďalším
džudistom,
ktorý nás reprezentoval, bol Robert Balog
v hmotnosti nad 73 kg
starších žiakov, ktorý prehral len vo finále a dosiahol strieborné umiestnenie
a stal sa vicemajstrom Slovenskej republiky pre rok 2019 .
Výbor a vedenie klubu gratuluje a zároveň ďakuje za predvedené výkony a
za vzornú reprezentáciu klubu a aj mesta Rimavská Sobota.
Za podporu oddielu Lokomotíva Judo Rimavská Sobota 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.
V Rimavskej Sobote ich sprevádzali tréneri Gaži a Antal.
Ľubomír Antal, predseda Lok. judo RS

Finále turnaja mladších žiakov
SZŠ Creative Rimavská Sobota - ZŠ P.K.Hostinského A R.Sobota
0:1
Výsledky turnaja mladších žiačok
Turnaj vyhrali dievčatá zo ZŠ Farská Lúka vo Fiľakove a po minuloročnom striebre si odniesli zaslúžene zlaté medaily, keďže v štyroch zápasoch nenašli premožiteľky. Druhé miesto si vybojovali staršie dievčatá zo ZŠ P.K.Hostinského a na treťom skončili ich mladšie
spolužiačky. Ani jeden tím si však na turnaji hanbu nespravil, všetky
bojovali o čo najlepšie výsledky.
Konečná tabuľka turnaja mladších žiačok
1.ZŠ Farská Lúka 6b 7:2
2. ZŠ P.K.Hostinského A 4b 4:4
3. ZŠ P.K.Hostinského B 2b 2:7
Turnaj starších žiakov sa uskutočnil v stredu 12. júna 2019.
Zdroj: www.slovanrs.sk

Džudisti TJ Mladosť Relax na domácej súťaži

Na Medzinárodnej Veľkej cene mesta Rimavská Sobota, ktorá sa
konala 11. mája, sa darilo aj džudistom JUDO
- TJ Mladosť Relax
Rimavská Sobota. Medzinárodná Veľká cena
mesta Rimavská Sobota patrí k jedným z najprestížnejších podujatí
v džude na Slovensku.
Umiestnenia:
SUPERMINI:
Striebro – Ester Csernoková 22 kg, Natália Golianová 20 kg (na obr.), Lea
Megelová 27 kg
Bronz - Olívia Martinková 27 kg, Martin Molnár 22 kg
MINI:
Zlato - Ladislav Danyi 46 kg a Adam Ďurica 50 kg
Striebro - Jakub Durec 42 kg
MLADŠÍ ŽIACI:
Striebro – Antonín Műller 46 kg, Martin Očenáš +65 kg a Martin Zvara 38 kg
Bronz – Natália Kissová 36 kg, Bibiana Očenášová 52 kg a Dominik Štúrik
38 kg
STARŠÍ ŽIACI :
Bronz – Kornel Bodor 42 kg, Filip Ďurčo 34 kg a Lukáš Zvara 55 kg
V hodnotení klubov skončila JUDO - TJ Mladosť Relax Rimavská Sobota
na 11. mieste.
Zdroj: JUDO - TJ Mladosť Relax Rimavská Sobota

