Vyberáme
z čísla

Mesto požiada o dotáciu
na vybudovanie elektrickej
nabíjacej stanice
Mestské zastupiteľstvo schválilo predloženie žiadosti o dotáciu na vybudovanie elektrickej nabíjacej stanice.
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Život im znepríjemňujú neprispôsobiví
občania, mesto to chce riešiť

O

byvateľom Českej a Sedliackej ulice znepríjemňujú život niektorí neprispôsobiví
občania z neďalekej bytovky na Českej ulici, kde žijú prevažne sociálne slabšie rodiny.
Situáciou sa zaoberali aj poslanci na mimoriadnom zastupiteľstve na začiatku augusta.

Primátor Jozef Šimko počas diskusie k tomuto
bodu uviedol, že mesto sa musí situáciou zaoberať aj z dôvodu, že má na stole petíciu, ktorú
podpísalo 99 občanov. „Chápem nespokojnosť
tých ľudí. Každý jeden prenájom bytu bol odsúhlasený bytovou komisiou. Ani ja, ani nikto
s komisie nemohol vedieť, akú rodinu tam dávame, že sú hluční, že sa vadia, že sa bijú, že sa
naháňajú čakanmi,“ povedal Šimko a dodal,
že bytová komisia predloží na septembrové zastupiteľstvo návrh, ako riešiť neprispôsobivých
občanov, ktorí v tejto bytovke žijú.
Zároveň dodal, že príslušná komisia bude mať
odteraz na starosti nielen prideľovanie bytov,
ale tiež predlžovanie nájmu. Poslanec Roman
Vaľo pripomenul, že to nie je problém posledných pár týždňov, ale je to problém posledných
pár rokov. „Je smutné, že sa to dávnejšie nejakým rozumným spôsobom neriešilo a nechalo
sa to dospieť do takéhoto stavu,“ skonštatoval.

Ako v ďalšej časti zastupiteľstva odznelo, situáciu by z časti mohla riešiť aj inštalácia kamery
na Českej ulici. Zakúpenie kamery odporučila
Komisie ochrany verejného poriadku a prevencie kriminality. „Pomohlo by to aspoň v tom
smere, že by to pôsobilo ako prevencia. Dala by
sa vyhodnotiť situácia, hlavne čo sa týka hluku
z otvorených áut,“ vysvetlil predseda komisie
Jozef Tóth, podľa ktorého by predpokladaný
náklad na kúpu kamery bol do 600 eur. Navrhol,
aby sa tieto financie zohľadnili v rámci tretej
zmeny rozpočtu, ktorou sa poslanci zaoberali
26. augusta.
amb, foto: gecse

Predmet mesiaca september
Súčasťou zbierkového fondu múzea sú
aj zbierkové predmety z oblasti zoológie. Patria k nim aj suché entomologické preparáty behúnikov plstnatých, ktoré sú predmetom mesiaca september.
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Nové diela v Mestskej galérii
Zbierka Mestskej galérie v Rimavskej
Sobote sa rozrástla o niekoľko nových
diel.
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Pozvánka:

13. ročník Ceny Carminy
V sobotu 10. augusta usporiadal Jazdecký klub Carmina 13. ročník súťaže
v parkúrovom skákaní.
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Názov revitalizovaného námestia pred poštou
Poslanci rozhodnú o názve námestia pri pošte

M

esto Rimavská Sobota sa minulý rok rozhodlo revitalizovať
námestie pred poštou s cieľom zatraktívniť lokalitu a vytvoriť
prostredie, kde by občania radi trávili svoj voľný čas. V decembri
2018 sa podarilo dať slávnostne do užívania toto námestie, ktoré
však nemá názov. Vedenie mesta sa rozhodlo uskutočniť medzi občanmi anketu, aby samotní obyvatelia mesta navrhli, ako sa vynovené námestie bude volať.
Obdržali sme veľké množstvo rôznych návrhov od občanov i inštitúcií. Najviac návrhov je za Námestie Istvána Ferenczyho, ako aj za
Námestie Ľudovíta Štúra. Menší počet návrhov prišlo za Poštové
námestie, Námestie M. R. Štefánika, Gemerské námestie, Malohontské námestie, Námestie Istvána Hatvaniho a desiatok ďalších
návrhov.
Primátor mesta JUDr. Jozef Šimko sa rozhodol vymenovať tzv. Názvoslovnú komisiu v zložení:

M

Ing. Ladislav Rigó – zástupca primátora mesta – predseda komisie,
Ing. Ivan Hazucha – poslanec MsZ,
JUDr. Štefan Baláž – poslanec MsZ,
Mgr. Erika Juhászová – poslankyňa MsZ,
Mgr. Elena Nebusová – predsedníčka MO MS,
MUDr. Peter Juhász – poslanec MsZ,
PhDr. István B. Kovács – historik,
PhDr. Oľga Bodorová – riaditeľka GMM,
Ing. Milana Jutková – riaditeľka MsKS,
Július Cerovský - predseda ZO Csemadok,
PhDr. Zuzana Zsírosová – vedúca odboru vnútorných vecí,
ktorá má za úlohu predložiť na októbrové mestské zastupiteľstvo
návrh o názve námestia a poslanci konečnou platnosťou rozhodnú o
tom, ako sa vynovené námestie pred poštou bude nazývať.
-sz-

Rimavská Sobota požiada o dotáciu
na vybudovanie elektrickej nabíjacej stanice

estské zastupiteľstvo 5. augusta schválilo
predloženie žiadosti o dotáciu na vybudovanie elektrickej nabíjacej stanice. O dotáciu,
ktorú poskytuje Ministerstvo hospodárstva v
rámci tzv. Akčného plánu rozvoja elektromobility v SR, súťažia mestá a obce z celého Slovenska.

Dátum podania žiadosti je podstatný, keďže len
prvých 100 z nich si rozdelí sumu 500 000 € určenú na budovanie elektrických nabíjacích staníc.
Obce a mestá zo zaostalých regiónov dostali 5 dní
k dobru. Z tohto dôvodu bol tento bod zaradený do
programu na mimoriadnom zasadnutí. Maximálna suma dotácie je 5 000 €. Podmienkou je, aby
žiadateľ spolufinancoval projekt aj z vlastných
zdrojov, a to najmenej vo výške 5 % z celkových
nákladov na vybudovanie stanice. Na projekte
pracuje nové oddelenie riadenia projektov, ktoré
mesto zriadilo na začiatku júla.
Takéto stanice slúžia na nabíjanie elektromobilov,
ktorých celkový počet by do roku 2030 mal dosiahnuť 40 000. Práve s ich narastajúcim počtom
rastie aj dopyt po infraštruktúre, ktorá by umožnila ich efektívne využívanie a umožnila majiteľom
elektromobilov cestovať aj na dlhšie vzdialenosti
alebo do oblastí mimo hlavnej cestnej siete. Do
roku 2020 by sme na Slovensku mali mať až 150
rýchlonabíjacích staníc (s výkonom nad 22 kW)
a viac ako 600 staníc pre pomalé a stredne rýchle
nabíjanie (s výkonom do 22 kW).
Významný argumentom v prospech vybudovania

elektrickej nabíjacej stanice v Rimavskej Sobote
je jej strategické umiestnenie a celkový nedostatok takýchto staníc v širšom regióne. Mesto pretínajú dva dopravné spojenia medzinárodného
významu. Na ceste medzinárodného významu
E571, z Bratislavy do Košíc, vodiči môžu svoj
elektromobil dobiť najbližšie v Lučenci a Ožďanoch. Avšak východným smerom môžu tak urobiť až v Moldave nad Bodvou. Horšie sú na tom
majitelia elektromobilov, ktorí by chceli využiť
medzinárodné cestné spojenie sever – juh (Poprad
– hranica s Maďarskou republikou). Tu si okrem
Popradu nemôžu nabiť svoj elektromobil už nikde
inde. Málo nabíjacích staníc sa nachádza najmä v
južnej a východnej časti Banskobystrického samosprávneho kraja.
Aj preto má vybudovanie verejne prístupnej
elektrickej nabíjacej stanice v Rimavskej Sobote
reálny potenciál prispieť k rozvoju nášho mesta.
Nabitie elektromobilu môže
trvať aj niekoľko hodín a
tento čas môžu ich majitelia
využiť na návštevu centra
mesta, múzea, reštaurácie,
urobiť si nákup, prípadne využiť miestne služby. Bola by
to možnosť, ako spropagovať naše mesto a pritiahnuť
sem nových návštevníkov.
Podľa dostupných informácií majú nabíjacie stanice
v meste budovať aj súk-

romné spoločnosti. Avšak tu by sa jednalo o stanicu, ktorá by bola vo vlastníctve mesta a bola
by súčasťou základnej občianskej vybavenosti.
A dôležitá je aj symbolika. Vybudovaním elektrickej nabíjacej stanice by sa mesto prihlásilo k
rozvoju elektromobility na Slovensku a tým aj k
úsiliu o adaptáciu na klimatické zmeny a zníženiu negatívneho dopadu klimatických zmien, čo je
agenda, ktorá už dominuje a bude dominovať 21
storočiu.
Ak by mesto bolo úspešné a podarilo sa mu získať dotáciu, verejne prístupná elektrická nabíjacia
stanica by stála na parkovisku na ul. Mikszátha už
v budúcom roku. Na tomto parkovisku je dostatočný počet voľných parkovacích miest a má aj tú
výhodu, že je umiestnené v blízkosti centra mesta.
Zo strany mesta je všetko pripravené.
Ing. Peter Slovák, PhD.,
oddelenie riadenia projektov

ilustračné foto

Gemerské zvesti
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Predstavujeme poslancov MsZ – Robert Kuvik
Rkrát dostal do rimavobert Kuvik sa prvý-

skosobotského mestského zastupiteľstva v roku
2012, kedy nahradil
Júliusa Vrábľa. V komunálnych voľbách v
roku 2014 nebol zvolený
do mestského zastupiteľstva, no v roku 2018 znova zasadol do poslaneckej lavice ako náhradník, tentoraz vystriedal Mikuláša Csirmaza,
ktorý bol zvolený za hlavného kontrolóra.
Zvolený bol v druhom volebnom obvode, do
ktorého patria mestské časti Rožňavská, Šibeničný vrch, Sabová, Vinice, Nižná Pokoradz,
Bakta. Získal tam 460 hlasov, čo mu vynieslo
štvrté miesto. Pracuje ako geodet a kartograf,
v týchto odboroch ukončil vysokoškolské štúdium na Slovenskej technickej univerzite v
Bratislave. Je ženatý, má dvoch synov.
Do MsZ kandidoval za SMER-SD a jej aj členom strany. Tvrdí, že do strany vstupoval preto,
lebo má sociálne cítenie a jej členom sa stal v
rimavskosobotskom okrese medzi prvými.
„Byť poslancom mestského zastupiteľstva znamená pre mňa správať sa zodpovedne a spoľahlivo a podľa týchto kritérií sa budem snažiť o
to, aby som voličov čo najlepšie zastupoval. Ako
člen výboru mestskej časti chcem riešiť aktuálne požiadavky občanov svojho obvodu a celého
mesta. V Rimavskej Sobote žijem od narodenia a
tu chcem vychovávať aj svoje deti. Mám záujem
riešiť problémy, s ktorými sa stretávajú občania tohto mesta, ako napríklad nezamestnanosť,
ktorá by sa s časti dala vyriešiť vybudovaním
priemyselného parku. Ďalej sa budem snažiť
vyriešiť problémy s parkovaním, chýbajúcimi

lavičkami a smetnými nádobami,“ priblížil svoje
zámery R. Kuvik, ktorý vo výbore mestskej časti
pracuje od roku 2011 až doteraz.
Viac investícii do škôl a škôlok
V rámci mesta chce tiež presadzovať, aby sa viac
investovalo do škôl a škôlok, pretože sa v uplynulých rokoch zanedbávala údržba školských
budov a zariadení. „Radšej podporím výmenu
okien v škôlke, aby škôlkari nespali v prievane,
ako dávať státisíce dospelým futbalistom,“ uviedol poslanec. V tomto smere bude presadzovať
zmenu podpory športovcov zo strany mesta,
a to tak, aby sa prihliadalo na počet aktívnych
športovcov a počet detí. Podporovať chce tiež
investície do mestských budov, ktoré sa podľa
neho takisto zanedbávali. Všíma si aj problémy
v mestských častiach Nižná Pokoradz a Bakta,
kde občania už dlhodobo volajú po vybudovaní
kanalizácie, oprave tamojších chodníkov či kultúrnych domov. Problémy sú tam aj s majetkovoprávnym vysporiadaním pozemkov pod cintorínom, chodníkmi či autobusovými zastávkami.
Najväčší problém v mestskej časti Rožňavská
podľa neho predstavuje budova bývalého internátu na Školskej ulici. „Táto budova úž roky
chátra, a preto ju treba dať do poriadku. Plne sa
stotožňujem s vyjadrením Výboru mestskej časti, ktorý jednohlasne nesúhlasí s jej odpredajom.
Rovnako nesúhlasí s prestavbou uvedeného objektu na sociálne byty, čo je uvedené aj v zápisnici. Výbor trval na tom, aby sa v tejto súvislosti zvolala verejná schôdza, kde by sa občania
vyjadrili, ako využiť budovu. Na tejto verejnej
schôdzi sa veľkou väčšinou vyjadrili proti prestavbe uvedeného objektu na byty. Občania preferujú skôr Domov pre seniorov alebo podobné
využitie budovy,“ vysvetlil Kuvik a vyjadril sa aj
k situácii v mestskom zastupiteľstve, ktorá nasta-

Z poslaneckých interpelácií

E

šte na júnovom mestskom zastupiteľstve predniesli niektorí poslanci
svoje požiadavky, s ktorými sa na nich obrátili občania mesta.

Poslanec Ján Jurkemík interpeloval požiadavku riešiť dezolátny stav bývalého objektu LUX formou sankcionovania majiteľa, prípadne hľadať inú
formu riešenia tohto problému. Primátor Jozef Šimko odpovedal, že stavebný úrad mesta Rim. Sobota 20. júna vykonal obhliadku objektu, na ktorú prizval
aj vlastníkov budovy. Pri obhliadke boli
zistené mnohé nedostatky, napríklad to, že
výplne na výkladových otvoroch sú odstránené, nosná konštrukcia je zvetralá alebo
že vo vnútorných priestoroch nachádzajúcich sa na poschodí trčia káble. Na základe
týchto zistení boli vlastníci vyzvaní, aby
v zákonnej lehote odstránili zistené nedostatky, prípadne vykonali opatrenia, ktoré
zabránenia prístupu nepovolaných osôb
do uvedeného objektu a ohrozeniu zdravia osôb pohybujúcich v blízkosti stavby.
Pokiaľ nápravné opatrenia nebudú v stanovenej lehote vykonané, stavebný úrad bude postupovať uložením pokuty v
zmysle platnej legislatívy.
Poslanec Jurkemík predniesol aj požiadavku, aby bol na Lieskovej ulici osadený spomaľovač. Primátor Jozef Šimko v odpovedi pripomenul, že osadenie spomaľovačov na uvedenej ulici i ulici Železničiarskej na Šibeničnom
vrchu bolo realizované v roku 2017 na základe viacerých písomných podnetov a urgencií výboru mestskej časti, ako aj interpelácií tamojších poslancov

la po vlaňajších komunálnych voľbách. Ako je
známe, väčšinu v zastupiteľstve získali poslanci
združení okolo klubu Odvážme sa zrýchliť, ktorí majú s primátorom Jozefom Šimkom napätie
vzťahy. „Vo voľbách roku 2018 sa do mestského zastupiteľstva dostali mladší poslanci hlavne
z poslaneckého klubu Odvážne sa zrýchliť. Sú
to mladí a skúsení ľudia, ktorí už v živote niečo
dokázali a chcú zmenu. Ja osobne väčšinu ich
rozhodnutí podporujem. Napätý vzťah medzi
poslancami a pánom primátorom nepatrí na rokovania mestského zastupiteľstva. Poslanci aj
primátor boli zvolení občanmi Rimavskej Soboty. Nemusia mať na všetko rovnaký názor, ale
musia spolupracovať.“
Pomáha tunajšiemu taekwondu
Robert Kuvik sa popri svojmu zamestnaniu a
funkcii poslanca venuje aj taekwondu, ale len
ako rodič-fanúšik. „Pomáham písať články a podieľam sa na organizácii turnaja. K taekwondu
som sa dostal cez deti. Moji synovia sa venujú
tomuto športu už šiesty rok a majú pekné výsledky nielen z domácich, ale aj zahraničných
súťaží. Môj mladší syn Tomáš je viacnásobný
majster Slovenska v taekwonde a v chanbare.
V tomto roku bol tretí na majstrovstvách Európy
v chanbare,“ priblížil Kuvik, ktorý pracuje ako
autorizovaný geodet a kartograf a zodpovedný
projektant pozemkových úprav. Prezradil, že
v tomto odbore pracuje už 30 rokov, z toho 21
rokov ako živnostník. V minulosti sa v tomto odbore venoval aj vedeckej činnosti a popri
zamestnaní ešte spolupracuje s univerzitami pri
konzultácii diplomových prác a tiež ako ich oponent.
amb

a na akciu boli z rozpočtu mesta vynaložené nemalé finančné náklady. Na
základe opakovaných žiadostí obyvateľov aj interpelácií poslancov z júna
tohto roka si mesto vo veci odstránenia dopravných zariadení a dopravných
značiek vyžiadalo stanovisko Okresného dopravného inšpektorátu (ODI) a
po získaní jeho súhlasného stanoviska boli spomaľovače a dopravné značky
počas júna odstránené. Toto odstránenie dopravných zariadení i značiek je
definitívne a opakované žiadosti o umiestnenie alebo odstránenie spomaľovacích prahov nebudú akceptovateľné.
Ďalšia poslancova interpelácia sa týkala mestskej časti Vinica, konkrétne, aby sa
táto lokalita územne doriešila vypracovaním
územného plánu. Jozef Šimko odpovedal, že
súčasný územný plán vyhovuje funkčnému
využitiu a regulatívam predmetného územia.
J. Jurkemík vo svojich ďalších interpeláciách žiadal doasfaltovať cestu spolu s parkoviskom pred bytovkou č.36 na Rožňavskej
ulici, zaradiť do rekonštrukcie a údržby
asfaltovaných plôch celú Lieskovú ulicu
spolu s chodníkmi i križovatkou Lieskovej
a Agátovej ulici, vyasfaltovať stred cesty a
jej južnú časť na Vinici a osadiť zrkadlo na
križovatke smerom na Šutovku. Požiadal aj,
aby sa vybudoval jeden súvislý chodník na Železničnej ul. až po napojenie
na hlavnú ulicu. Primátor odpovedal, že v rozpočte mesta na tento rok nie
sú vyčlenené prostriedky na asfaltovanie, a preto akcia môže byť navrhnutá
na financovanie do budúcoročného rozpočtu. Čo sa týka osadenia zrkadla, v
tejto súvislosti bude ODI predložený projekt a vo veci sa bude postupovať
podľa vydaného záväzného stanoviska.
amb, foto: gecse
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Opravujú cestu

a ceste druhej triedy
II/531 v Rim. Sobote
sa v uplynulých dňoch
začali
rekonštrukčné
práce. Oprava sa týka
úseku cesty od kruhového objazdu pri Kauflande po križovatku na R2
na Sobôtke.

Vyšetrujú
vraždu ženy
pokračuje vo vyšetroPktoráolícia
vaní vraždy 37- ročnej ženy,
sa stala v Rim. Sobote v
noci na nedeľu 17. augusta.

Modernizácia cesty bude
trvať asi tri týždne. Minulý týždeň sa vyfrézovala
a počas týchto dní sa začalo s kladením asfaltu.
Práce by mali byť ukončené najneskôr do konca
prvého septembrového
týždňa.
Spomínaná
komunikácia je súčasťou cestných
úsekov II/531 a II/532, čo sú cesty druhej triedy, ktoré
začal kraj rekonštruovať v polovici júla, a ktoré prepájajú Tisovec s Červenou skalou a Tornaľu s Muráňom.
Kraj do ich opravy investuje dokopy vyše 8 miliónov
eur, ktoré dostal od vlády ako bezúročnú pôžičku. „Po
oprave sa celá cesta prekategorizuje na cestu I. triedy
a štát nám vráti peniaze,“ uviedol vicežupan Ondrej
Lunter na krátkom brífingu v Rim. Sobote, kam si prišiel pozrieť začiatok prác.
Ako ďalej dodal, v okrese Rim. Sobota sa v tomto
roku začne aj s opravou ďalších ciest. „Od septembra

sa začnú práce na úsekoch ciest Hajnáčka-Gemerský
Jablonec-Tachty, Bátka-Teplý Vrch-Ratková a Rimavská Seč-Bátka,“ uviedol Lunter a stým, že táto investícia si vyžiada 1,6 milióna eur a bude hradená z rozpočtu BBSK. Všetky tieto úseky boli vybraté spolu s
poslancami BBSK z rimavskosobotského okresu. Ako
ďalej Lunter avizoval, modernizácia ciest v Banskobystrickom kraji bude pokračovať aj v roku 2020, a to
v celkovej výške vyše 30 miliónov eur, pretože BBSK
bude uvoľňovať zdroje z úveru, ktoré dostal na rekonštrukciu ciest od štátu.
amb

Žena zomrela na chodbe bytového
domu na Rožňavskej ulici rukou
násilníka. Páchateľ jej spôsobil
vážne zranenia, ktorým podľahla.
Podľa polície s najväčšou pravdepodobnosťou použil ako vražedný
nástroj nôž.
Zo spáchania skutku je podozrivý
22-ročný Ján z Rimavskej Soboty.
Polícia v noci na nedeľu po mužovi pátrala, pričom v tom čase prišla
v skorých ranných hodinách informácia, že si sám privolal rýchlu
zdravotnú pomoc, keďže mal bodné poranenie hrudníka. Pár hodín
po prevoze do nemocnice zomrel.
Vyšetrovateľka začala trestné
stíhanie pre trestný čin vraždy.
V obidvoch prípadoch bola nariadená súdna pitva. Prebiehajú
procesné úkony, medzi nimi aj výsluchy svedkov. „Bližšie informácie k prípadu nateraz nie je možné
poskytnúť,“ uviedla polícia.
amb

Mesto vytvorilo Oddelenie riadenia projektov
R
imavská Sobota od 1. júla zriadilo nové oddelenie riadenia
projektov, ktoré pracuje pod vedením Juliany Uhrinovej, skúsenej
projektovej manažérky. Spolu s
ňou pracujú v tíme ďalší dvaja zamestnanci, všetci traja boli vybratí
na základe výberového konania.
Úlohou oddelenia a jeho tímu je
zabezpečiť v budúcnosti čerpanie
financií z eurofondov. Predkladanie projektových žiadostí a čerpanie prostriedkov z EŠIF sa totiž
stalo v minulosti často predmetom
kritiky. Náročnosť žiadostí, administratívna záťaž, ako aj zabezpečenie projektového riadenia pri
implementácii projektov preto
dáva opodstatnenosť vzniku oddelenia a projektového tímu.

Oddelenie od svojho vzniku vypracovalo niekoľko žiadostí o dotáciu,
z ktorých má mesto možnosť získať
financie na rôzne investičné akcie.
Bola podaná žiadosť o dotáciu na
podporu budovania prvej mestskej
verejne prístupnej elektrickej nabíjacej stanice z výzvy ministerstva
hospodárstva. Rimavská Sobota sa
zapojila aj do výzvy „Na prírodno“
nadácie EPH v oblasti životného
prostredia na podporu revitalizácie
verejných priestranstiev mesta a
výzvy na podporu športu s názvom

„Gesto pre mesto“.
Ako vysvetlila vedúca oddelenia
J. Uhrinová, projekt „Na prírodno“ rieši skvalitnenie infraštruktúry osádzaním drevených lavičiek s
ľahkým zastrešením, odpadkových
košov a stojanov na bicykle pozdĺž
cyklotrasy z Rimavskej Soboty smerom na rekreačnú oblasť Kurinec.
„Na danom úseku chýbajú zastrešené lavičky na oddych, kde by sa
mohli návštevníci ukryť pred zlým
počasím, ktoré ich zastihne, ako aj
smetné koše na odpadky alebo stojany na bicykle. Dobudovaním týchto
častí sa zároveň zvýši atraktivita, ale
aj funkčnosť tohto úseku, zveľadí sa
cyklotrasa a zvýši návštevnosť danej
oblasti,“ uviedla J. Uhrinová s tým,
že inštaláciou oddychových zariadení a prvkov verejnoprospešného
charakteru sa vytvorí pre obyvateľov
a návštevníkov miesto pre život v
krajšom, čistejšom a príjemnejšom
prostredí. Zároveň dodala, že cieľom
projektu je zlepšenie environmentálnych aspektov prostredníctvom
budovania prvkov infraštruktúry a
vytvorenia oddychovej zóny. Cyklotrasa, ktorá spája Rimavskú Sobotu s neďalekou rekreačnou oblasťou
Kurinec-Zelená voda, meria celkovo
2320 metrov a má dve vetvy. Prvá z
nich začína na Školskej a druhá na
Hostinského ulici.

Podľa J. Uhrinovej má oddelenie riadenia projektov momentálne rozpracované projekty v kultúrnej oblasti
na podporu činnosti Turistického informačného centra mesta Rimavská
Sobota. Tiež sa pracuje na výzve s
názvom komunitné granty na podporu voľnočasových aktivít mestských
komunít zameranú na revitalizáciu
mestskej záhrady s cieľom vybudovania fitnessparku pre všetky vekové
kategórie a na výzve, ktorej zámerom je vytvoriť z kín inovatívne kultúrne centrá pre miestne komunity.
„Od septembra sa zameriame predovšetkým na výzvy určené pre školstvo, ale nevynecháme ani oblasť
rómskej problematiky,“ doplnila.
Pracovníci oddelenia vykonávajú
aj stretnutia s predstaviteľmi mestských inštitúcií, aby boli oboznámení so situáciou a mohli riešiť veľmi
konkrétne a zároveň tie najnevyhnutnejšie požiadavky na financie
pre jednotlivé úseky, akými sú rekonštrukcia Župného domu, výmena
vozidiel a strojových zariadení pre
Technické služby mesta a pod. Zároveň sa zúčastnili na niekoľkých
odborných stretnutiach - workshope v Csillaghásze v Rim. Sobote o
projekte Interreg HU/SK Hranice
bez hraníc, ktorého cieľom bolo
zavedenie systému Eurokľúč na
odstraňovanie bariér z BB kraja do

župy Nógrád a workshope Národnej recyklačnej agentúry, ktorý bol
zameraný na vzdelávanie v oblasti
uplatňovania inovatívnych spôsobov zhodnocovania recyklovateľného odpadu, uzavreté životné cykly,
pracovné miesta vznikajúce v týchto
odvetviach, sociálne a enviromentálne dopady.
J. Uhrinová tiež dodala, že ešte nie je
možné za tak krátke obdobie podávať nejaké stanovisko. „Úspešnosť
oddelenia je podmienená možnosťami, ktoré poskytujú aktuálne výzvy,
ako aj prioritami a pripravenosťou
(dokumentácia, financie) mesta realizovať projekty. Systém predkladania, hodnotenia a implementácie
projektov je zdĺhavý a náročný proces, avšak priority stratégie rozvoja
mesta a požiadavka trvaloudržateľnosti sú to, čo v konečnom dôsledku
rozhodne o opodstatnenosti predloženia projektu. Je správne, že sa
mesto rozhodlo vytvoriť svoj vlastný projektový tím, keďže ten dokáže
pokryť širší okruh problematiky, či
už od malých grantov, alebo až po
tie náročnejšie z EŠIF. Bolo by dobré uchádzať sa o NFP v rámci každej
vyhlásenej výzvy, ktorá rieši nielen
kľúčové problémy, ale zabezpečí
komplexný rozvoj mesta v každej
oblasti,“ uzavrela Uhrinová.
amb
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Predstavujeme poslancov MsZ – Tomáš Sliva
Tmestskom

omáš Sliva pôsobí v
zastupiteľstve od roku 2010 a vlani začal už tretie volebné
obdobie. Kandidoval za
piaty volebný obvod, do
ktorého patria mestské
časti Tomašová, Včelince,
Dúžavská cesta, Kurinec, Dúžava a Mojín, kde
získal 569 hlasov a skončil na prvom mieste.
Je členom mestskej rady a bytovej komisie
pri MsZ. Pracuje na Úrade práce, sociálnych
vecí a rodiny v Rimavskej Sobote ako poradca. Vyštudoval politológiu na UMB v Banskej
Bystrici a právo na Paneurópskej vysokej škole v Bratislave. Žije s partnerkou, s ktorou má
sedemmesačnú dcérku.

Tomáš Sliva sa prvýkrát dostal do mestského zastupiteľstva v roku 2010 za stranu MOST-HÍD.
Kandidovať za stranu sa rozhodol v prvom rade
preto, lebo u nej videl myšlienku v spravodlivom
zjednotení záujmov všetkých regiónov Slovenska
a súčasne všetkých menšín, ktoré žijú na Slovensku. V meste ho najviac trápi nedostatok pracovných miest a za svoju hlavnú prioritu považuje
nasmerovanie investorov do Rimavskej Soboty,
pretože náš okres má dlhodobo najvyššiu mieru nezamestnanosti na Slovensku. „Uvedomujem si, že ako poslanec mám v tomto obmedzené
možnosti, no je predovšetkým úlohou mesta, aby
zabezpečilo vhodné podmienky pre investorov,
ktorí sa zaujímajú o Rimavskú Sobotu. Prežívame celkom pozitívne roky, keď je zo strany investorov záujem o Slovenskú republiku, a som
presvedčený, že aj o Rimavskú Sobotu záujem je,
no je smutné, že sme pre mesto doteraz nezískali
zamestnávateľov. Nie je to dobré, pretože sa tieto
pozitívne roky môžu skončiť, o pár rokov môže

Z

prísť kríza, a premárnime roky, keď je možné
získať investorov,“ zdôvodnil Sliva s tým, že aj
z tohto dôvodu podporuje zámer na vybudovanie
priemyselného parku. „Ako viem, aj napriek určitým konfliktom s vedením mesta, zatiaľ ešte stále
máme príležitosť získať finančné prostriedky na
priemyselný park. Pokiaľ sa nám ho podarí vybudovať, v čo pevne verím, tak je to už polovičný
úspech k tomu, aby sme prilákali zamestnávateľov.“ Zdôraznil, že príchod nových zamestnávateľov by zlepšil ekonomiku mesta a zároveň by
mal pozitívny vplyv na rast platov, ktoré sú tu momentálne dosť nízke. „Mám mnohých známych,
ktorí už z nášho mesta odišli za prácou, ale stále
sa zaujímajú o možnosti zamestnania v Rimavskej Sobote a radi by sa vrátili do mesta, v ktorom
vyrastali, aby si tu našli prácu za prijateľnú mzdu,
keďže ani v zahraničí nie je vždy situácia taká ružová, ako by sa mohlo zdať.“

hlavne dubový les, je po ťažbe vytláčaný menej
hodnotnými drevinami. Chcel by som, aby sme sa
v budúcnosti na les prestali pozerať ako na zdroj
príjmu. Treba sa na ne pozerať ako na spoločenskú hodnotu, ktorú možno využívať na turizmus,
rekreáciu aj ako lesopark. Preto som jednak za to,
aby sme v mestských lesoch výrazne obmedzili
ťažbu dreva a zabezpečili ich obnovu výsadbou
rôznych hodnotných drevín. V tomto smere sa mi
páči prístup lesného hospodára, ktorý tiež presadzuje výsadbu nových stromčekov,“ uviedol Sliva
a dodal, že vidí priestor na to aby sa aj v rámci
mesta vysadilo viacej stromov. Vždy sa v meste
usiluje o zachovanie mestskej zelene. Tvrdí, že v
piatom volebnom obvode, za ktorý bol zvolený,
sa v posledných rokoch dosť urobilo, no je tam
potrebné zvýšiť bezpečnosť. Podľa jeho slov
ľudia žiadajú viac mestských hliadok a častejšie
kontrolovať ulice, hlavne v Tomašovej.

Nevyužili sme príležitosť
Ľutuje, že mesto nedokázalo udržať investora z
Borsodsport Invest, ktorý tu chcel vybudovať
futbalovú akadémiu. Táto otázka rezonovala počas vlaňajška, no ani po niekoľkých rokovaniach
medzi oboma stranami nedošlo k dohode a celá
vec zostala na mŕtvom bode. „Ponúkali nám jednorázovú investíciu vo výške vyše 4 miliónov
eur, čo je pre náš región dosť vysoká suma. Ďalšie
peniaze boli prisľúbené na prevádzkovú činnosť,
pričom by mesto dávalo do futbalu rovnaký balík
peňazí, aký investuje do futbalu aj teraz. Je mi
ľúto, že sme túto príležitosť nedokázali využiť,“
vysvetlil Sliva.
Tvrdí, že mesto by malo prehodnotiť svoj postoj k svojim lesom. „Rimavská Sobota má pekné, hodnotné lesy. Je pravda, že doteraz malo
mesto z lesov veľké príjmy, ale na druhej strane
si to žiada istú cenu a to takú, že prichádzame o
hodnotné dreviny, ktoré v nich máme. Pôvodný,

V mestskom zastupiteľstve sa T. Sliva v tomto
volebnom období nepridal do žiadnej frakcie.
Hlasuje na základe svojho svedomia, najčastejšie
s klubom Odvážme sa zrýchliť, ktorý má napäté vzťahy s terajším primátorom. Ako tvrdí, klub
predkladá veľa užitočných návrhov. „Vidím, že
sa poslanci klubu pripravujú na zasadnutia, berú
prácu poslanca zodpovedne a viem, že majú s
mestom dobré plány,“ povedal Sliva. Uvedomuje
si, že momentálny stav medzi primátorom a klubom nie je dobrý a mestu škodí. „Mesto potrebuje, aby oba tábory spolupracovali, no netrúfam si
povedať, ako to dopadne,“ uzavrel Sliva
amb/jdj
Vysvetlenie:
Rozhovor s poslancom Tomášom Slivom uverejňujeme ešte raz, keďže sme v minulom čísle nedopatrením zverejnili text, ktorý nebol T. Slivom
autorizovaný.

Angličtina a chanbara spolu? Presne tak!

ačiatkom augusta sme usporiadali 6-dňový tábor anglického jazyka a športu pre deti vo veku 5-17 rokov
v obci Nemecká pod stálym profesionálnym pedagogickým a zdravotníckym dozorom. Zúčastnilo sa ho 6 dospelákov a 42 detí od Bratislavy až po Michalovce, ktorí
zažili neopakovateľné chvíle.

Deti si zopakovali angličtinu, naučili sa niečo nové, rovesníci z rôznych škôl a miest sa porovnali, súťažili. Angličtina predsa nie je len drina nad učebnicou! V prvom rade
je to svetový jazyk číslo 1, ktorý je už dnes v mnohých
povolaniach nevyhnutnosťou. Dá sa však učiť aj zábavnou
a hravou formou. A presne to bolo cieľom nášho táboru.
Zdravý životný štýl potrebuje aj pohyb. Preto mu v tábore venujeme zvýšenú pozornosť. Tento rok to bolo formou
tréningov s Mgr. Tiborom Figeim, ktorý deťom predstavil japonské bojové
umenie chanbaru. Pre väčšinu detí to bol prvý kontakt s týmto zaujímavým
športom. Prvotné ostychy neskôr vystriedalo nadšenie.
Program sme vypĺňali nespočetnými voľnočasovými aktivitami, ktoré boli
zábavné, poučné i zdraviu prospešné. Spomenieme Splav Hrona, Karneval
z ničoho, Treasure hunt (Hľadanie pokladu), Izba baví izbu, disco, táborovú
olympiádu, turistiku, wellness. Zo Slovenského červeného kríža z Banskej
Bystrice nás prišli naučiť, ako podať prvú pomoc, a tak bezprostredne zachrániť život. Naše aktivity oslovili i samosprávu BBSK a získali sme dotáciu. Touto cestou ďakujeme.

Kvalitný program, bezchybné stravovacie a ubytovacie služby, profesionálny prístup zdravotníčky a vychovávateľov ochotných a priateľských 24 hodín denne vytvorili fantastickú atmosféru, ktorá sa stala pre deti návykovou
s nutnosťou opakovania dávkovania táboru každé leto.
Dobrý pocit z vydareného týždňa, odozva od detí a rodičov nás bude hriať
pri srdci ešte dlho. Načerpali sme množstvo energie, ktorú zužitkujeme v
novom školskom roku. A potom cez leto znova vhupneme do nového tábora.
Mgr. Jana Hanuštiaková,
OK ENGLISH – anglické štúdio s.r.o. Rimavská Sobota
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Predmetom mesiaca
september je
Behúnik plstnatý

Pozvánka:
Pod Sobotskou bránou

účasťou zbierkového fondu Gemersko-malohontského múzea
sú aj zbierkové predmety z oblasti zoológie. Patria k nim aj suché entomologické preparáty behúnikov plstnatých (Pseudoophonus rufipes), ktoré sú predmetom mesiaca september. V priestoroch stálej vlastivednej expozície múzea budú vystavené od 2. do
30. septembra. 
Možno ste si v auguste a začiatkom
septembra aj v Gemeri-Malohonte všimli podlhovasté čierne chrobáky, dlhé
približne 1,5 cm, ktoré sa snažia vliezť
do domu alebo loziť po múroch budov.
Veľmi pravdepodobne to boli práve
behúniky plstnaté.
Chrobák behúnik plstnatý patrí do čeľade bystružkovitých. Patrí k najhojnejším bystružkovitým chrobákom
polí, lúk, ruderálov a okrajov lesov. Je
rozšírený v takmer celej Európe. Hlavu,
hruď a bruško s krovkami má čierne,
nohy a tykadlá hrdzavočervené. Živí sa
prevažne semienkami rastlín, napríklad
jahôd, púpavy a repky, no loví tiež menšie druhy hmyzu. V čase rozmnožovania sú preňho typické migrácie,
pri ktorých preniká často v obrovskom množstve do miest. Priťahuje
ho osvetlenie a často vlietava cez otvorené okná do budov.
Vo všeobecnosti je pre človeka neškodný, no keď sa cíti ohrozený,
vylučuje sekrét, obsahujúci prevažne kyselinu mravčiu a v menšom
množstve iné chemické látky, ktorý môže na pokožke spôsobiť mierne
poleptanie a tvorbu pľuzgierov. Preto keď sa u Vás doma objaví, nechytajte ho holými rukami, ale použite rukavice, alebo lopatku a metlu.
Tieto jedince sa 3. augusta 2017 snažili dostať do budovy Gemersko-malohontského múzea a boli zlikvidované v rámci dezinsekcie.
Následne boli vypreparované a stali sa súčasťou nášho zbierkového
fondu, kde aj takto dokumentujeme živočíchy žijúce na území regiónu.
Predmet mesiaca je aktivita zameraná na prezentáciu zbierkových fondov múzea. Po dobu jedného mesiaca sa vystaví predmet alebo súbor
predmetov, ktoré sú späté s regiónom, mestom Rimavská Sobota, či s
múzeom alebo sú zaujímavé svojim vzhľadom, využitím a dodnes neboli prezentované verejnosti. Preparáty behúnikov plstnatých si môžu
návštevníci múzea pozrieť v nasledujúcich otváracích hodinách: pondelok až piatok od 8:00 do 18:00 a cez víkend od 10:00 do 18:00.
RNDr. Monika Gálffyová, biologička GMM

R

imavská Sobota opäť ožije folklórom. V sobotu 14. 9. 2019 pozývame všetkých milovníkov ľudových tradícií na 2. ročník folklórneho festivalu POD SOBOTSKOU BRÁNOU. Nádvorie Čierneho orla
ožije tradičnou ľudovou kultúrou a miestnym folklórom, v závere dňa
podujatie vyvrcholí tanečným pásmom známeho folklórneho súboru
železničiarov MARÍNA zo Zvolena a koncertom world music kapely DRUŽINA. Počas dňa vystúpia miestne detské i dospelé folklórne
súbory, zoskupenie inštrumentalistov, prezentujúce valašský, pastiersky
hudobný folklór TROMBITÁŠI ŠTEFÁNIKOVCI i sólisti. Tešiť sa
môžete na stretnutie s ľudovými a umeleckými výrobcami, tanečný dom
i tvorivé dielne pre deti. Vstupné ne večerný program FS Marína a Družinu je 5€ pre dospelého a 3€ pre dieťa. Kapacita je obmedzená. Vstupenky
si môžete zakúpiť v MsKS a cez online systém nawww.kulturars.sk.

Múzeum zmenilo otváracie hodiny
emersko-malohontské múzeum upravuje otváracie hodiny. Počas augusta a septembra 2019
G
bude múzeum otvorené každý deň až do 18-tej hodiny, v pondelok až piatok od 8:00 do 18:00 a
počas víkendov od 10:00 do 18:00. Od 1. októbra až do konca roka 2019 môžete múzeum navštíviť počas pracovných dní (pondelok - piatok) od 9:00 do 17:00.
Týmto krokom sa múzeum rozhodlo vyjsť v ústrety návštevníkom a zároveň podporiť rozvoj
cestovného ruchu v regióne Gemer-Malohont.
V tejto pozmenenej otváracej dobe si môžu návštevníci pozrieť výstavy Romano dživipen
- Rómsky život, XII. ročník, Príbeh reštaurovania. Výber z reštaurátorskej tvorby Miroslava
Janšta, 25 rokov Maduaru a Kúpeľníctvo v Gemeri v 19. storočí . V septembri v rámci Dní
európskeho kultúrneho dedičstva postupne otvoríme nové výstavy Havrany a ich príbuzní,
Biblia a reformácia, Polyhistor István Hatvani. Mesiac september s predĺženou otváracou
dobou až do 18:00 zavŕšime podujatím Svetový deň cestovného ruchu. Počas tohto dňa, 27.
septembra 2019, bude vstup do múzea bezplatný.
Zdroj: Martina Oštrom Mareková, PR-referentka GMM

Básnické okienko...

Moje knižky

Už v útlom detstve mi tak učaroval
vábny papier, pekne ušitý.
Ľúbila som to, čo sa knižka volá,
a každá nová vzácnou vôňou bola,
ako veniec z kvetov uvitý.
Stál taký dom, so svetom plným knižiek.
To bola moja milovaná škola,
aj s našou starou triedou, dlhou, širokou,
tam môj sen o učení krúžil vysoko,
ja som naň s knižkou pozerala zdola.
Radosť vo mne, keď september bol bližšie,
čakal na výstup o stupienok vyššie,
ku novým knihám s novým učivom.
Vždy beriem do rúk knihu úctivo.
Marta Brisudová Siváková

GZ-68/19
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RIADKOVÁ INZERCIA:

Predám včely 5 až 10 rodín a matky. Cena dohodou.
Tel.č.: 0948 544 441 				
•

GZ-63/19

Ponúkam na predaj starožitné predmety (srnčie a jelenie parožie,
keramické predmety, mosadzník a kožené predmety, sakrálne predmety). Tel. č: 094 686 687
		
GZ-69/19
•

90 min., MP, dabing, vstup: 5€
Animovaný/dobrodružný USA

5. - 7. a 9. september To: kapitola 2
19:30
165 min., MP od 15 r., titulky, 5€
v pon. maď. verzia
Horor/Thriller
USA

31. august
Playmobile vo filme
1. september 99 min., MP, dabing, vstup: 5€
16:00
Animovaký/Kom.
FR/DE

7.-8. september Anna
so. o 17:30 119 min., MP od 15 r., titulky, 5€
ne. o 18:00 Akčný/Thriller Francúzko/USA

31. august
Cez prsty
1. september 101 min., MP od 12r., vstup: 5€
18:00
Komédia
Česko

8. september Afrika na Pionieri
20:00
108 min., MP od 15 r., vstup: 5€
ne.
Dokumentárny
Slovensko

30. august
19:00
pi.

Leví kráľ

85 min., MP od 15r., vstup: 4€
filmový klub Dráma/Komédia
USA

12.-13. september Skutok sa stal
18:00
82 min., MP od 12 r., vstup: 5€
št. pi.
Dokumentárny
Slovensko

1. september Fabrika
20:00
109 min., MP od 15 r., vstup: 4€
ne.
Dráma/Krimi/Thriller
Rusko

12. september Svatozár Stračina
19:30
68 min., MP od 12 r., vstup: 5€
filmový klub Dokumentárny
Slovensko

31. august
20:00

DEVÄŤDESIATE

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: 107,22 m2 (hlavný podnikateľský priestor - miestnosť o výmere 21,20 m2 a 77,91 m2, spoločné a sociálne priestory 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 28.08.2019 a končí dňom
13.09.2019. Prihlášky zasielajte na Mesto Rimavská Sobota, Odbor
ekonomický, oddelenie majetkové, Ul. Svätoplukova 9, 979 01 Rimavská Sobota v zalepenej obálke s názvom: „Neotvárať- podnájom
(presné uvedenie priestoru)”.
Bližšie informácie o obchodnej verejnej súťaži na internetovej stránke
mesta www.rimavskasobota.sk, resp.na tel. č. 047/5604626, 0903 284
353, 047/5511915

Zubný lekár

29. augusta od 8:00 hod. do 12:00
Medi-Cif s.r.o. P. Dobšinského 1092/30, 97901 Rimavská Sobota
31. augusta od 8:00 hod. do 12:00
STURMED, s.r.o., MUDr. Zuzana Šuranová, Malinovského 5, Tisovec,
tel: 0903 482 118
7.-8. september od 8:00 hod. do 12:00
BENČÍKMUDr. Igor s.r.o., Hviezdoslavova 17, Rim. Sobota, tel: 5626671

MESTO RIMAVSKA SOBOTA

vyhlasuje obchodnú verejnú súťaž (OVS) podľa § 281 a nasl.
Obchodného zákonníkaa vyzýva k podaniu návrhov
na uzatvorenie kúpnej zmluvy a nájomnej 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 podľa požiadavky žiadateľa 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 - nebytových priestorov v budove bývalej MŠ na
Nižnej Pokoradzi s. č. 24, spolu s priľahlými pozemkami na Nižnej Pokoradzi, za účelom vykonávania podnikateľskej činnosti.
Minimálna výška nájmu v zmysle VZN mesta Rimavská Sobota
č.72/2004 Minimálna výška nájmu je stanovená v závislosti od
druhu činnosti (V. zóna: skladovanie - 11,61 €/m²/rok, výrobná
činnosť (nehlučná, tichá) - 9,95 €/m²/rok, služby 6,63 €/m²/rok).
Prihlášky zasielať v zalepenej obálke s názvom „Neotvárať – nájom MŠ na Nižná Pokoradz“.
5. Nájom nebytového priestoru v budove na Hlavnom námestí
s. č. 5, or. č. 2, v Rimavskej Sobote postavenej na parc. č. KN C
26/1 a to suterén o výmere 272 m2 (bývalý Sultán). Výška nájmu
550,- €/mesiac + prevádzkové náklady. Doba nájmu 5 rokov.
Žiadosti zasielať v zalepenej obálke s názvom: „Neotvárať –
prenájom NP Sultán“.
Obchodné verejné súťaže začínajú dňom: 14.08.2019 a končia
dňom 13.09.2019.
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 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 12, tel. kontakt: 5604674, e-mail: gemerskezvesti@rimavskasobota.sk, gomorihirlap@rimavskasobota.sk. Redaktor: Martin Ambróz,
martin.ambroz@rimavskasobota.sk, ; technický redaktor: Ing. Michal Murárik. Vychádza ako dvojtýždenník. Distribúcia do schránok domácností mesta Rimavská Sobota Slovenskou poštou, a.s. Tlač: RENO –
Ing. Bartolomej Tkáč. Autorské práva vyhradené. Ďalšie šírenie textov, fotografií a grafiky je možné len s písomným súhlasom vydavateľa. Vydavateľ nie je zodpovedný za obsah a pravdivosť inzerátov a za prípadné spôsobené škody. Uzávierka materiálov je 5 pracovných dní pred vydaním novín. Redakcia si vyhradzuje právo príspevky skrátiť, redakčne upraviť alebo aj neuverejniť. Anonymné príspevky nezverejňujeme.
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VÝBEROVÉ KONANIE

Mesto Rimavská Sobota, Svätoplukova 9, 979 01 Rimavská Sobotav zastúpení primátorom mesta JUDr. Jozefom Šimkom
vyhlasuje
výberové konanie na voľné pracovné miesto
na obsadenie pracovnej pozície:

Redaktor, redaktorka
Redakcie Gemerské zvesti – Gömöri Hírlap

Predpokladaný nástup do práce: na základe vzájomnej dohody.
Základný plat (brutto):
• Výška základného – tarifného platu je určená podľa zaradenia do platovej
triedy podľa započítanej praxe a v príslušnom platovom stupni základnej
stupnice platových taríf zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme
v zmysle zákona č. 553/2003 Z. z. o odmeňovaní zamestnancov pri výkone
práce vo verejnom záujme.
Miesto výkonu práce a organizačné – pracovné zaradenie:
• Mesto Rimavská Sobota, Mestský úrad, Svätoplukova 389/9
• Uvedené pracovné miesto je v organizačnej štruktúre Mestského úradu
v Rimavskej Sobote zaradené pod Prednostu mestského úradu
Druh pracovného pomeru:
• pracovná zmluva podľa Zákonníka práce v súlade so zákonom č. 552/2003
Z. z. o výkone práce vo verejnom záujme
Stručná charakteristika pracovného miesta:
• zabezpečovanie prípravy materiálov a vyhotovovanie článkov v maďarskom jazyku pre tlač dvojtýždenníka Gemerské zvesti - Gömöri Hírlap – vydanie tlače v maďarskom jazyku
• tvorba a spracovávanie novinárskych materiálov z diania a činnosti mesta
a z činnosti orgánov mesta
• zodpovednosť za obsahovú stránku novín (verzia v maďarskom jazyku)
• zabezpečovanie mediálnej propagácie mesta prostredníctvom internetovej
stránky mesta
Požadované kvalifikačné predpoklady:
• ukončené úplné stredoškolské vzdelanie s maturitou
• ukončené vysokoškolské vzdelanie 1. alebo 2. stupeň – vítané
Ďalšie požiadavky:
• prax v oblasti žurnalistiky alebo v elektronických médiách
• dobrá znalosť slovenského jazyka
• dobrá znalosť maďarského jazyka
• znalosť platnej legislatívy pre oblasť samosprávy
• komunikačné schopnosti
• schopnosť tvorivo pracovať s textom
• užívateľská znalosť práce s PC a internetom
• bezúhonnosť

Výsledky A- mužstva
MŠK Rimavská Sobota

3. kolo 17.8.
MŠK Rimavská Sobota ŠKM Liptovský Hrádok
1:3 (0:1)
Góly RS: Vasilko
R: Holas, Čičmanec, Hanesová
Zostava Rim. Sobota: Gregor –
Kočiš (86. Kótai), Kamendy, Mičuda, Paparyha, Nagy, Vasylyntes, Juhász, Lavrík - Šulek (72.
Fajčík), Vasilko.
300 divákov
4. kolo 24. 8.
MFK Zvolen MŠK Rim. Sobota 1:0 (1:0)
Góly RS: Vasilko
Rozhodovali: Krajči, Šottník,
Považan, 221 divákov
Zostava Rim. Sobota: Michálik
– Mičuda, Paparyha, Dudek - Nagy
(68. Vasylynets) Boháčik (82. Balog), Juhász, Lavrík - Kamendy
(80. Balog), Vasilko, Fajčík.

5. kolo 21. 8.
MŠK Rim. Sobota FK Rakytovce 2:2 (1:1)
Góly RS: Paparyha, Šulek
Rozhodovali: Kuteľ, Burger, Považan, 200 divákov
Zostava Rim. Sobota: Gregor
– Mičuda, Paparyha, Nagy - Boháčik (82. Balog), Vasylyntes, Juhász - Lavrík (72. Fajčík) - Šulek
(46. Dudek), Kamendy, Vasilko.

Ďalší program MŠK:
6. kolo 7.9. o 15:30 hod.
MŠK Rim. Sobota TJ Jednota Bánová
7. kolo 15.9. o 15:30 hod.
MŠK Námestovo MŠK Rim. Sobota

Lukostrelci v Dobšinej

K prihláške je potrebné doložiť tieto doklady:
• písomná žiadosť o zaradenie do výberu na osobný pohovor
• štruktúrovaný profesijný životopis s uvedením telefónneho kontaktu a s prehľadom vykonávanej praxe
• úradne overená fotokópia dokladu o najvyššom dosiahnutom stupni vzdelania
• písomný súhlas uchádzača k použitiu osobných údajov pre účely osobného
pohovoru podľa zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov
Dátum a miesto podania žiadosti:
Prihlášku so žiadosťou a požadovanými dokladmi je potrebné doručiť
v zalepenej obálke s označením „VK – „Redaktor Redakcie GZ-GH“ NEOTVÁRAŤ“ osobne do podateľne Mestského úradu v Rimavskej Sobote alebo poštou v termíne najneskôr do 02.09.2019 do 16.00 h. na adresu: Mestský úrad, Prednosta MsÚ – JUDr. Štefan Szántó, Svätoplukova
389/9, Rimavská Sobota, 979 01.
Výberové konanie uchádzačov bude prebiehať na základe osobných pohovorov. Na výberové konanie budú pozvaní telefonicky len tí uchádzači, ktorí budú spĺňať vyššie uvedené požiadavky a do určeného termínu predložia
k žiadosti všetky požadované doklady.
JUDr. Jozef Šimko
primátor mesta

10.

augusta sa v Dobšinej konalo 6. kolo majstrovstiev Slovenska
v lukostreľbe. Súťaž mala medzinárodné zastúpenie.
Preteky sa konali pri hrádzi v prekrásnej rekreačnej oblasti Dobšinskej
kotliny. Lukostrelecký klub Bašta z Rimavskej Soboty zastupovali na
súťaži dvaja jeho členovia - Tibor Lévay, predseda klubu, a Laura Antal
Hegedűsová.
Organizátor postavil veľmi dobrú trať, na ktorej sa strieľalo na 28 3D
cieľov na jeden šíp. Laura Antal Hegedűsová si vystrieľala výborné prvé
miesto. Tiborovi Lévaymu sa ušlo tentoraz druhé miesto.
Lukostrelci Bašty sa predstavia od 18. do 24. augusta na majstrovstvách
Európy v HDH-IAA. T. Lévay verí, že budú mať presnú ruku a na súťaži sa im zadarí.
Zdroj: Tibor Lévay. LK Bašta
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Nové diela v Mestskej galérii
Z
bierka Mestskej galérie v Rimavskej Sobote sa rozrástla o
niekoľko nových diel. Vďaka podpore grantu z Fondu na podporu
umenia pribudlo Mestskej galérii
šesť kresieb Miry Gáberovej a päť
fotografií Borisa Németha. Diela
boli prezentované v tomto roku na
samostatných výstavách autorov.
Kurátorkou zbierky je Gabriela Garlatyová, diela sú uložené v
archíve Mestskej galérie na Hlavnom námestí v Rimavskej Sobote.

Mira Gáberová (1979) sa narodila v Lučenci, momentálne pôsobí v
Prahe. Pracuje s rôznymi médiami,
nemôžeme povedať, že je maliarka
alebo videoumelkyňa. Dôležitejšie
pre ňu je použiť rôzne médiá na
to, aby vyjadrila svoju autorskú
filozofiu založenú na participatívnosti so svojím prostredím. Jej zámerom je zapojiť ľudí do projektu
diela, či už jeho fyzickou účasťou
ako spoluaktéra akcií alebo mentálnou. Štúdium absolvovala na
Vysokej škole výtvarných umení v
Bratislave, v ateliéri prof. Daniela
Fischera, v ateliéri profesorky Ilony Németh na Katedre intermédií
a multimédií a v maliarskom 4.
ateliéri prof. Ivana Csudaia .Doktorandské štúdium absolvovala
v ateliéri videa a multimediálnej
tvorby doc. Anny Daučíkovej.
V roku 2012 sa stala víťazkou ceny
Oskára Čepana, ktorá je udeľovaná vizuálnym umelkyniam a umelcom do 40 rokov.

Diela Miry Gáberovej z kolekcie
„Stala som sa zrkadlom“

Boris Németh, Slovakia Im LovinIt, Dukelský priesmyk

Boris Németh, Slovakia Im LovinIt, Kokava

Boris Németh, Slovakia Im LovinIt, Kokava

Boris Németh (1979) pochádza
zo Šale, študoval na Vysokej škole výtvarných umení v Bratislave.
Patrí medzi výrazných fotografov
mladej generácie a jeho práce už
boli ocenené viacerými prestížnymi cenami. Venuje sa fotografii
spájajúcej prvky dokumentu, reportáže a konceptuálneho tvori- Boris Németh, Slovakia Im Lovin It, Liptovská Teplička
vého prístupu, ktorým tematicky
sleduje najmä sociálne a kultúrne
aspekty života ľudí a prejavy transformácie Slovenska po roku 1989.
Ako „fotograf ulice“ zaznamenáva
tiež obvyklé reportérske témy, ako
napríklad politické manifestácie,
protikorupčné protesty, „pochody
za národ“, voľby, korporatívne akcie, folklórne slávnosti, cirkevné
sviatky a obrady, ale aj rôzne prejavy pohody a relaxu – hudobné
festivaly, diskotéky...
Boris Németh, Slovakia Im LovinIt, Staré Hory
red
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BBSK: Stavebný sociálny podnik vykonal
za polrok stavebné práce za vyše sto tisíc eur
prvé mesiace tohto roka krajský sociálny cov, z toho väčšinou ide o stavebných robotníkov, škôl Stredná športová škola v Banskej Bystrici a
Zeur.apodnik
zrealizoval zákazky za takmer 138 tisíc prípadne majstrov. Jednému spomedzi zamestnan- Stredná odborná škola v Revúcej, zateplenie strechy,
Aktuálne pracuje na ďalších za 164 281 eur a cov sa už podarilo po skúsenostiach zo sociálneho opravy a výmeny podláh v Pohronskom osvetovom
do konca roka má naplánované zrealizovať práce za ďalších takmer 300 tisíc eur.

Stavebný sociálny podnik, ktorého jediným vlastníkom a spoločníkom je Banskobystrický samosprávny kraj, získal 1.júna2019 od Ministerstva práce,
sociálnych vecí a rodiny štatút registrovaného sociálneho podniku, druh: integračný. Jednou z výhod,
ktorú tým sociálny podnik získal je zvýhodnená znížená sadzba DPH na 10%, ktorá sa uplatňuje v rámci
činnosti sociálneho podniku.
Sociálny podnik realizuje v rámci svojej hlavnej
obchodnej činnosti stavebné zákazky pre inštitúcie,
ktorých zriaďovateľom je Banskobystrický samosprávny kraj, ako sú školy, kultúrne zariadenia, prípadne domovy sociálnych služieb a tiež subdodávky
k inej stavebnej činnosti. Sociálny podnik je tiež od
júna registrovaný v registri partnerov verejného sektora, aby mohol realizovať aj väčšie zákazky v sume
nad 100 000 eur.
Po práci v sociálnom podniku
sa zamestnajú v ďalších organizáciách
Hlavným cieľom sociálneho podniku je pomôcť zamestnať sa ľuďom dlhodobo bez práce, ktorí často
stratili pracovné návyky a nevedia sa zamestnať. Aktuálne v sociálnom podniku pracuje 23 zamestnan-

podniku aj zamestnať na trvalý pracovný pomer.
Do konca roka 2019 predpokladáme, že stúpne počet zamestnancov približne na 35 zamestnancov.
Pracovné pozície budú zamerané tak ako doposiaľ
predovšetkým na stavebné činnosti, ďalej na výrub
drevín pod vysokým napätím na území BBSK, ako
aj iné pozície v závislosti od potrieb na trhu práce a
potrieb v rámci Banskobystrického samosprávneho
kraja.
„Viackrát v priebehu roka som sa bol pozrieť v zariadeniach, kde prebiehali stavebné práce, ktoré robili
naši pracovníci stavebného sociálneho podniku. Na
všetkých pracoviskách si ich prácu a ochotu chválili.
Okrem prvoradej úlohy, ktorú tak sociálny podnik
spĺňa, že dáva prácu dlhodobo nezamestnaným ľuďom, chceme tiež týmto projektom motivovať aj iné
organizácie a obce, aby zakladali sociálne podniky.
Je to pilotný projekt, kde kraj zároveň na svojich
skúsenostiach testuje funkčnosť zákona o sociálnych službách,“ povedal banskobystrický župan Ján
Lunter.
Za prvý polrok 2019 stavebný sociálny podnik zrealizoval 15 zákaziek v celkovej hodnote 137 997 eur.
Medzi najväčšie z týchto zákaziek patrila rekonštrukcia Domova Márie v Banskej Štiavnici, opravy
a rekonštrukcie sociálnych zariadení v budovách

stredisku v Žiari nad Hronom. Zamestnanci stavebného sociálneho podniku okrem toho pracovali pre
Slovenský zväz Biatlonu pri pomocných prácach v
Areáli Osrblie počas juniorských majstrovstiev sveta, rovnako ako pri mnohých zákazkách ako subdodávatelia pri rekonštrukciách ciest.
„Aktuálne zamestnanci sociálneho podniku pracujú na dvoch veľkých zákazkách v hodnote 164 281
eur v Krajskej knižnici Ľudovíta Štúra vo Zvolene
a v Banskej Bystrici na Strednej priemyselnej škole
Jozefa Murgaša,“ dodal predseda BBSK Ján Lunter.
Naplánované sú tiež ďalšie zákazky do konca roka
dohromady za sumu vyše 280 000 eur. Pôjde o práce na opravách domovov sociálnych služieb v kraji
za vyše 100 000 eur, výstavba koniarne pre Poľnohospodárske učilište v Banskej Bystrici, či výmenu
podláh v ďalších školách.
„Z perspektívneho hľadiska je potrebné rozšíriť stav
zamestnancov predovšetkým o odborných pracovníkov z radu remeselných profesií, ktorí by doplnili
schopnosti už súčasných zamestnancov tak, aby bol
sociálny podnik schopný sám realizovať aj veľké
zákazky prevyšujúce hodnotu 100 000 eur,“ vysvetľuje župan Ján Lunter.
Zdroj: BBSK

Značku regionálny produkt
GEMER-MALOHONT získali ďalší výrobcovia
radičné maslo, smotana, tva- maslo - Gemermilk rs, s.r.o., Rimavská Sobota, ručne Dokopy je v súčasnosti certifikovaných už 38 výrokov,
Tríbezľové
roh, výrobky z ovčieho mlieka, vyšívané textilné výrobky - Anna Agócsová, Hajnáč- resp. skupín výrobkov. Okrem vyššie spomenutých je
vína, med, čučoriedky, ka, keramické obrazy a darčekové predmety - Tímea to aj ovocie, ovocné šťavy a vína, včelie produkty, ze-

jahody a hydina, ale aj Kyjatické
hračky, vyšívané textilné výrobky,
keramické obrazy či party rozšírili zoznam výrobkov so značkou regionálny produkt
GEMER-MALOHONT.

Miestna akčná skupina MALOHONT v spolupráci s
ďalšími miestnymi akčnými skupinami pôsobiacimi v
regióne Gemer-Malohont - VSP Južný Gemer, MAS
Cerovina, Partnerstvo Muránska Planina-Čierny Hron
a VSP Stredný Gemer - vyhlásila 22.05.2019 piatu
výzvu na predkladanie žiadostí o udelenie regionálnej
značky.
Do termínu uzávierky 24.06.2019 bolo dokopy prijatých 15 žiadostí, z toho 13 žiadostí od nových záujemcov a 2 žiadosti od držiteľov regionálnej značky,
pričom kontrolou formálnej správnosti a úplnosti prešlo 13 z nich. Tieto žiadosti boli na základe popisu produktov, podporných dokumentov a vzoriek produktov
posúdené Certifikačnou komisiou, ktorá zasadala vo
štvrtok 11. júla v Tisovci a rozhodla o pridelení značky 13 žiadateľom. Do zoznamu produktov so značkou
regionálny produkt GEMER-MALOHONT pribudli
nasledovné produkty: Kyjatické hračky - Ladislav
Hedvigi, Hnúšťa, čučoriedky - Marek Blažej, Hnúšťa,
výkrmová hydina a očistená hydina - Ing. Ádám Gyuricky, Lenartovce, med - Oskár Tóth, Riečka, čierno ríbezľové vína - PÁDÁR s.r.o., Padarovce, parta - Ivana
Jackuliaková, Rimavské Zalužany, výrobky z ovčieho
mlieka - Agrofarma Dianiška s.r.o., Tisovec, med - Marek Dianiška, Tisovec, jahody - ANTAL s.r.o., Tornaľa,
tradičné maslo, kyslá smotana, tvaroh hrudkovitý, ghi

Csanková, Gemerské Dechtáre, krém s konopným olejom - Katarína Slaninová - KS PRÍRODNÉ MYDLÁ,
Hrnčiarske Zalužany.
Certifikáty o udelení značky regionálny produkt GEMER-MALOHONT boli výrobcom odovzdané v priebehu júla.

„Novinkou, ktorá sa veľmi osvedčila, bola osobná prezentácia žiadateľov pred členmi Certifikačnej komisie,
ktorí mali možnosť dozvedieť sa ďalšie doplňujúce informácie o žiadateľoch, ako aj o produktoch, s ktorými
sa uchádzali o udelenie značky,“ priblížila Miroslava
Vargová, manažérka MAS MALOHONT. Zároveň
vyzdvihla rozbiehajúcu sa spoluprácu s miestnymi akčnými skupinami v regióne Gemer-Malohont, čo sa odrazilo nielen v celkovom počte a rôznorodosti predložených žiadostí, ale aj v rozšírení značky do ostatných
častí regiónu. „Naše kapacity nepostačujú na to, aby
sme oslovili výrobcov alebo boli prítomní vo všetkých
častiach regiónu, preto vidíme v tejto spolupráci obrovský význam,“ uzavrela.

lenina, mäso a mäsové výrobky, Muránske buchty, pagáče, mlieko, osivá obilnín a strukovín. Z remeselných
výrobkov sú medzi regionálnymi produktami zastúpené tkané ľanové výrobky, textilné výrobky s tradičnou
výšivkou, tkané výrobky z ovčej vlny, úle pre včely,
keramické výrobky, vyšívané obrazy, prírodné mydlá a
šampóny, drevené rezbárske výrobky, drotárske výrobky i spoločenská hra GemerNation.
Ochranná známka, ktorou sú tieto produkty označované, je zárukou toho, že sú vyrobené v regióne Gemer-Malohont a okrem toho spĺňajú aj ďalšie kritériá,
ktoré sú posudzované v procese hodnotenia každé 2
roky - pochádzajú od miestneho výrobcu, uprednostňuje sa využívanie tradičných postupov alebo miestnych
zdrojov, obsahujú určitý podiel ručnej práce a sú jedinečné vo vzťahu k regiónu.
Hlavným cieľom regionálneho značenia je pomôcť
miestnym živnostníkom, remeselníkom a malým firmám s propagáciou miestnych výrobkov, a tým podporiť rozvoj regiónu a prispieť k jeho propagácii ako
celku.
Ďalšia výzva na predkladanie žiadostí o udelenie regionálnej značky je naplánované na budúci rok, dovtedy
je v pláne rozšíriť regionálne značenie aj na ubytovacie
a stravovacie služby či zážitky v regióne Gemer-Malohont.
Kontakty na všetkých výrobcov, fotografie, informácie
o produktoch a predajné miesta nájdete na web stránke
www.gemer-malohont.sk v časti Katalóg produktov.
Zdroj: Ing. Miroslava Vargová,
manažérka MAS MALOHONT

Gemerské zvesti
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Čierny Potok: Ľudia darovali krv

augusta v čase od 07.30 do 10.30 hodiny sa v Čiernom Potoku uskutočnil už XIV. ročník Kvapky krvi SNP. Tento rok
bol v znamení 75.výročia SNP a prvýkrát pod logom Slovanská
kvapka krvi SNP.
Podujatie ako jediné tohto druhu na Slovensku už po 14-krát zorganizovala Základná organizácia Slovenského zväzu protifašistických
bojovníkov arm. gen. Ludvíka Svobodu v spolupráci s OÚ v Čiernom Potoku, miestnym Klubom darcov krvi a Národnou transfúznou
spoločnosťou SR v Banskej Bystrici.
Ako prví prišli darovať krv otecko so synom Marek a Pavol Cirbusovci z Rimavskej Soboty. Tradične na podujatí nechýbali ani vojaci armády SR z Gemersko-Malohobntského -chemického útvaru v
Rožňave Jaroslav Zauška a Štefan Penzeš. Krv daroval aj duchovný
arm. SR pán Dávid Varga –Eštók z Trebišova. Vojakov a darcov krvi
prišiel tradične podporiť aj podpredseda Klubu generálov SR a bývalý N GŠ ASR gen. por..v.v. Ing. Peter Vojtek z Hurbanova, ktorý
daroval krv v Čiernom Potoku už šesťkrát. Tentoraz však túto pre
ľudský život vzácnu tekutinu nemohol darovať, pretože ju daroval
predtým svojmu známemu v Hurbanove. Stalo sa už tradíciou, že
darcov krvi prídu „povzbudiť“ aj rodinní príslušníci ako napríklad
Slavomíra Skaláka zo Včeliniec, ktorého prišla podporiť družka s
ročnou dcérkou.
Ak bol vlaňajší XIII. ročník zaujímavý tým, že krv daroval aj tajomník veľvyslanectva RF v SR pán S. Ryžove, tentoraz prišiel darovať
krv predseda Slávice z Nitry pán Bc. Miloš Zverina a svoje prvé darcovstvo krvi tu absolvovala pani Eva Strnisková tiež zo Slávice v Nitre. Okrem spomínaných darovali krv aj Štefan Koós a Ing. Miroslav
Hujel z Blhoviec, Jaroslav Ivan z Rimavskej Bani, Jaroslav Petrinec
z Rimavských Janoviec-Močiara, Ján Sebíň ml., Alžbeta Bibláková z
Čierneho Potoka, rodák z Č. Potoka Dušan Krnáč, Róbert Gál, Ema
Uhrínová, Tibor Volgyi z Rimavskej Soboty, Beáta Šimonová z Tornale, Adriana Kapcová, Štefan Kapec st. a Štefan Kapec ml. z Kalinova. Sprievodným programom bol memoriál brig. generála Imricha
Gibalu v streľbe zo vzduchovky, hode gumovým granátom na diaľku
a cieľ a hode kladivom. Najúspešnejším športovcom-amatérom bol
Miloš Zverina, ktorý okrem streľby zo vzduchovky vyhral ostatné tri
disciplíny. Streľbu zo vzduchovky „mu vyfúkla“ kolegyňa zo Slávice
Nitra pani Eva Strnisková.

Položili vence k pamätníku
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Po skončení odberu krvi nasledoval tradične pietny akt kladenia
vencov pri pamätníku obetí Maďarských fašistov z roku 1944 pri
príležitosti 75.výročia SNP. Ako prví položili veniec k pamätníku
zástupcovia veľvyslanectva Ruskej Federácie v SR, prvý tajomník
veľvyslanectva Anatolij Tomnikov a tretia tajomníčka veľvyslanectva RF v SR pani Marija Vershinina, nasledovali starostka obce
pani Svetlana Šufliarská a predseda ZO SZPB arm. gen. L. Svobodu
JUDr. Jozef Pupala, predseda ObV SZPB v Rim. Sobote Ing. Pavol
Brndiar, zástupca KG SR podpredseda genpor. v.v. Ing. Peter Vojtek,
rodina Štefana Kapca a Františka Krnáča.
Zaujímavosťou celej akcie,
ale najmä počas kladenia
vencov k pamätníku obetí,
bolo to, že sa k nemu prišli
samostatne pokloniť aj mladí
chlapci - potomkovia obetí i
účastníkov protifašistického
odboja z obce Čierny Potok,
ktorí pochádzajú z USA a Veľkej Británie a v Čiernom potoku sú na prázdninách u starých
rodičov.
Všetci účastníci akcie si pochutnali na kvalitnom baraninovom gulášiku, pohári pivka,
čaši vínka alebo minerálke.
O dobrú náladu sa tradične postaral tajomník ObV SZPB v Lučenci Rudko Václavík, ktorý je na
akcii takmer každoročným hosťom, pretože aj jemu zavraždili fašisti
otecka v Kováčovej pri Zvolene, čiže táto akcia je aj „jeho“ akciou.
Na záver patrí poďakovanie predovšetkým darcom krvi, súťažiacim,
organizátorom akcie, ale aj všetkým ľudom, ktorí sa materiálne a
technicky podieľali na tom, že akcia dopadla úspešne.
Text a foto: Alžbeta Pupalová,
predsedníčka
ZO SZPB arm.
gen.L.Svobodu v
Čiernom Potoku
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www.rimavskasobota.sk

13. ročník Ceny Carminy venovaný “Milanovi Balciarovi“
.sobotu 10. augusta usporiadal Jazdec- Po verejnom tréningu naV
ký klub Carmina 13. ročník súťaže v sledovali súťaže ,,Skok,
parkúrovom skákaní, ktorý bol venovaný
pamiatke Milana Balciara, zakladateľa
jazdeckého športu na Gemeri. Bol to zároveň 2. ročník Memoriálu Milana Balciara.

Súťaže sa zúčastnili nielen jazdci zo Slovenska,
ale i z Maďarska, medzi ktorými ani tentoraz
nechýbal každoročný účastník Gergo Garai.
Podujatie sa uskutočnilo pod záštitou Mesta
Rimavská Sobota a Banskobystrického samosprávneho kraja. Zúčastnilo sa ho 58 koní a 40
jazdcov. Preteky pozostávali z verejného tréningu, prvého hobby parkúr č.1, pony súťaže
- Cena firmy Casson Consulting a.s. a druhého
hobby parkúru - Cena DREVOX M&J s.r.o.

Samotná súťaž odštartovala o 10:00 verejným
tréningom začínajúcich jazdcov a koní na
dvoch parkúroch. Prvého, do výšky 50 cm, sa
zúčastnilo 14 dvojíc. Prvé dve miesta obsadila Sylvia Sciranková na koni Rokko. 4. miesto
obsadila tiež domáca začínajúca pretekárka
Laura Icseová na Iliverovi. Pony súťaž vyhrala Rebeka Kislingerova jazdiaca na Irmuske.
druhá a tretia priečka patrila Emke Vargicovej
s Riom a Sany. Všetky pretekali za domáci jazdecký klub. Víťazom odovzdal ceny Ladislav
Tőmősvári, ktorý stál pri zrode jazdectva na
Gemeri. Memoriál dekoroval Milan Svinčiak
(Betos).

ZM, Cena BBSK, v ktorých zvíťazil Ivan Sihelský
na koni Cartago z KPK
Rim. Sobota. Druhá skončila Veronika Matlonová z
JK Podtúreň, tretie miesto
patrilo Márii Zvarovej z
JA SOŠ Lučenec. Všetci
absolvovali jazdy bez trestných bodov, ale rozhodoval
čas. Nasledoval parkúr ,,Z“
s výškou prekážok 105cm,
ktorý bol súťažou o Cenu
primátora mesta Rimavská
Sobota. Veľmi dobre na ňom zaskákali domáci
pretekári. Lucia Seraková s Coridou Renomme
skončila na 3.mieste a jej manžel Aliaksander
Serakov na koni Cantos Chamante na 5. mieste.
Treťou súťažou bol skok ZL – 110cm - Memoriál Milana Balciara. Zvíťazila Martina Výbohová na koni Vineland a na druhom mieste
skončila Lucia Sláviková na Nighstar JMG.
Obe zastupovali jazdecký klub Masarykov
dvor. Tretia bola Marianna Antaliková jazdiaca
na Juráškovi z Ranč Veľká Ves. Štvrté miesto
patrilo Lucke Serakovej s Coridou, vnučke M.
Balciara. Lucka sa na tento parkúr veľmi sústredila, prešla ho bezchybne, avšak uzavrela
kruh skôr, keďže zabudla skočiť prekážku číslo
7 (nakoľko jazdila viac parkúrov počas týchto
pretekov so svojími koníkmi), čo ju stálo penalizáciu trestnými bodmi.To ju odsunulo z
prvého miesta, keďže tento parkúr bez jedinej
chyby prekonali len koníky Corida a Vineland.
Aj napriek tomu to bol veľmi pekne zajazdený
parkúr, ktorý mladá jazdkyňa venovala svojmu
starkému. 4. súťaž, Cenu Victor Auta, zajazdila
najlepšie Martina Výbohová na Vinelandovi reprezentujúca Masarykov Dvor, čo jej vynieslo
pekné prvé miesto. Druhé miesto obsadil do-

máci Aliaksander Serakov na Valeriovi a tretia
skončila Marianna Antalikova z Veľkej Vsi.
4. miesto patrilo opäť domácemu Aliaksandrovi
na jeho druhom koníkovi Cantosovi Chamante.
Nasledovala súťaž č.5 Cena Carminy - parkúr
s výškou 120 cm. Keďže ho bezchybne absolvovali len domáci Aliaksander na Valeriovi a
už 65 ročný pretekár Tamás Miklósvári z Maďarska jazdiaci na koni Mendez, ktorý u nás
štartoval po prvýkrát, o víťazovi muselo rozhodnúť jedno rozoskakovanie. Domáci jazdec
bol na poslednej prekážke penalizovaný štyrmi
trestnými bodmi. Bolo to ľahké zhodenie, ale
sme veľmi šťastní s výsledkom. Ceny v hlavnej súťaži odovzdal Ing. Marek Horváth, člen
predsedníctva Slovenskej jazdeckej federácie
(SJF) a predseda vzdelávacej komisie SJF. „Je
pre nás veľkou poctou, že prijal naše pozvanie.
Patrí mu za to veľké ďakujem, ako aj Jaroslavovi Ivanovi, celému rozhodcovskému zboru a
medzinárodnému staviteľovi Jánovi Kopišovi,
ktorý k nám prišiel z ďalekého Česka, a ktorý
nám priviezol skokový materiál a ochotne nám
pomáhal pri prípravách,“ uviedla T. Sihelská.
„Chcem sa poďakovať všetkým, ktorí sa podieľali na príprave pretekov, mojim dievčatám
a hlavne Bianke Juhászovej, ktorá pomáhala
do neskorých hodín. Veľmi nás teší odozva
jazdcov, ktorí sa s nami lúčili so slovami: ,,O
rok určite prídeme, boli to tie najkrajšie preteky,
ktorých sme sa zúčastnili.“ Maďarský jazdec
Gergo Garai dodal, že na naše preteky veľmi
rád chodí a o rok určite príde znova. Ďakujem
všetkým sponzorom, bez ktorých by sme takéto
jazdecké preteky na tak vysokej úrovni nedokázali zorganizovať. Ďakujem pánovi Pellemu
za zapožičanie parkúru a pomocníkom s jeho
úpravou, MUDr. Anne Rakajovej a chlapcom
z Červeného kríža, ako aj vodárenskej spoločnosti z Rim. Soboty, ktorí nám zabezpečili cisternu s pitnou vodou. Boli sme od rozhodcov
ocenení tou naj známkou, čo je pre náš klub
veľká pocta. Ďakujem aj mojej dcére Lucke s
Coridou, ktorá pre svojho ,,starkého“ zajazdila
prekrásny parkúr, pri ktorom sa mi tisli slzy do
očí.“ uzavrela Sihelská..
amb, foto: gecse

