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Primátor mesta JUDr. Jozef Šimko
pri slávnostnom prejave na otvorení
nového školského roka.

Žiakom začala škola

Z

vonenie o ôsmej ráno minulý pondelok odštartovalo nový školský rok.
V Rimavskej Sobote ho slávnostne otvoril primátor Jozef Šimko na Základnej
škole Pavla Dobšinského.

Na ZŠ. P. Dobšinského privítali nový školský rok spolu s novou riaditeľkou. „Budem
sa snažiť zo všetkých síl konať v prospech
žiakov, ich rodičov, pedagógov a všetkých
zamestnancov,“ povedala vo svojom príhovore na nádvorí školy Erika Demková,
ktorá nahradila na riaditeľskom poste Petra Nôtu. Spomenula, že škola svoje brány
otvorila už po 41-krát a sama bola súčasťou školy 17 rokov v pozícii učiteľky.
„Dnes tu stojím v pozícii riaditeľky prvýkrát a mám pocity možno podobné pocitom prváčikov. Sú to pocity radosti, nadšenia, že sa predo mnou otvára niečo nové,
ale aj pocity veľkej zodpovednosti za chod
našej školy, za jej žiakov, pedagógov a
všetkých zamestnancov,“ uviedla Demková. Zvlášť privítala prváčikov a zaželala
im veľa úspechov a radosti z každého dňa,
ktorý spolu strávia. Vo svojom prejave tiež
prisľúbila, že od prvého dňa budú školou
s nulovou toleranciou voči šikovaniu, fyzickému a psychickému násiliu a iným
formám nenávisti. Popritom žiakom zaželala, aby v škole našli človeka, ktorý ich
podporí, pomôže im, vysvetlí, čo nepochopia a podá im pomocnú ruku. „Úprimne si

želám, aby naša škola fungovala tak ako
doteraz ako úspešná výchovno-vzdelávacia inštitúcia, ale zároveň mala svoju dušu,
otvorené srdce a hladiace ruky ako dobre
fungujúca rodina,“ uzavrela.
Jozef Šimko vo svojom príhovore zaželal
žiakom všetko dobré do nového školského roka a pripomenul, že ZŠ Dobšinského
patrí medzi najúspešnejšie základné školy
v meste. Celkový počet žiakov v základných školách, ktorých zriaďovateľom je
mesto, sa v tomto školskom roku výrazne
nemenil, do školských lavíc ich zasadne
podľa ešte neoficiálnych údajov 2028.
Prváčikov má byť 232. Presné čísla budú
známe po 15. septembri.
Deti sa môžu ešte tento rok tešiť na dni
voľna. Prvé vychádzajú počas jesenných
prázdnin 30.- 31. októbra. Voľno budú
mať aj 1. novembra, na sviatok Všetkých
svätých. Vianočné prázdniny potom začínajú 23. decembra a potrvajú do 7. januára
2020. Žiaci si v tomto školskom roku užijú
celkovo 92 dní prázdnin.
amb

eto je pomaly za nami, skončili sa
prázdniny i letné dovolenky. Ale
ak si niekto myslí, že aj na mestskom úrade vládla uhorková sezóna,
tak je na omyle. Vďaka aktivitám
niektorých „odvážnych chlapcov“,
ktorí sa tým nakoniec ani netajili,
nám dali zabrať kontrolné orgány.
Celé týždne sme pripravovali rozsiahle materiály
pre Najvyšší kontrolný úrad, pre Národnú kriminálnu
agentúru, pre Finančnú políciu, pre Úrad pre verejné
obstarávania a oddýchnuť nám nedal ani hlavný kontrolór mesta. Spoločnou témou všetkých kontrol boli
hlavne verejné obstarávania rôznych investičných akcií mesta uskutočnené v posledných štyroch rokoch.
Autori udávaní si mysleli, alebo sa skôr domnievali,
že sa neodškriepiteľný rozvoj mesta v posledných rokoch udial nezákonným spôsobom. Výsledky všetkých
šetrení ešte nemáme k dispozícii, ale doteraz obdržané
informácie od vyšetrujúcich orgánov smerujú k tomu,
že ani z tohto mráčika nezaprší.
No naivita našich „priaznivcov“ nemá hraníc. Snáď
si niektorí nováčikovia v poslaneckých laviciach,
ktorí o práci vo verejnej správe doteraz ani nechyrovali nemysleli, že na mestskom úrade pracujú ľudia,
ktorí svoju prácu neovládajú a nedajbože s verejnými
obstarávaniami manipulujú. Vôbec si však o nich nemyslím, že konali z naivity. Išlo im skôr len o to, aby
sa pokúsili očierniť primátora mesta i vedúcich pracovníkov mestského úradu, pretože do najbližších komunálnych volieb je ešte hodne ďaleko a čakať ďalšie
tri roky na uchopenie moci sa im príliš nechce...
No a aby toho nebolo málo, počas júla a augusta trikrát zasadalo aj mestské zastupiteľstvo. Spolu od ustanovujúceho zasadnutia, ktoré bolo 4. decembra 2018,
sa uskutočnilo už 18 zasadnutí mestského parlamentu.
A k čomu sme dospeli ? Nuž len k tomu, že na doteraz poslednom zasadnutí, ktoré bolo 26. augusta, sa
prijal už skoro na sto percent rovnaký rozpočet, aký
mestský úrad navrhoval prijať začiatkom roka 2019.
Možno si niekto povie, že čo, hlavne, že sa rozpočet
zmenil a možno teda začať pracovať v záujme rozvoja mesta. Nezabudnime však, že je už september a
stratili sme zbytočne osem mesiacov. No vysvedčenie o správnosti či nezmyselnosti logiky „čím horšie,
tým lepšie“, vystavia občania – voliči, ktorých mienime zvolať ešte pred vianočnými sviatkami. Tam totiž
budeme spoločne bilancovať, či sme rozvoj mesta
v roku 2019 zrýchlili, alebo nedajbože spomalili...
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Vyhlásenie poslaneckého klubu
Pravda o rozpočte mesta
a odvaha ukázať vám zákulisie

K

to brzdí rozvoj mesta? Prečo nemáme opravené chodníky a cesty, plaváreň
či zimný štadión? Ako je možné, že sa v našom meste nebudujú cyklotrasy
a nerekonštruujú školy? Je na čase povedať Soboťanom pravdu a odhaliť zákulisie politiky v našom meste.

Je to už niekoľko týždňov, ba aj mesiacov, čo sa primátor mesta sťažuje na
poslancov z klubu Odvážme sa zrýchliť, ako by nemal vo svojich rukách kľúče
od miešačky. Raz je v uliciach počuť, že urýchľovači blokujú návrhy vedenia
mesta, potom zas, že primátor nemá financie na rozvoj, lebo mu všetky zobrali
urýchľovači.
Ako to v skutočnosti je? Kde je pravda? Pýtajú sa Soboťania
Poďme sa ako prvé pozrieť na to, kto určil, kam pôjde najväčší balík peňazí v
našom meste. Ak ste si mysleli, že sú to poslanci z klubu Odvážme sa zrýchliť,
mýlite sa. Stačí sa dobre pozrieť na tabuľku uvedenú nižšie. Spolu 75% z celého rozpočtu, ktorý je určený na rozvojové aktivity v meste, sú primátorove
priority. Teda drvivá väčšina.
Aby bolo jasné raz a navždy – primátor má dostatok peňazí na to, aby sa v Sobote začali diať veci. Nie je možné vyhovárať sa na to, že všetky financie drží
v rukách poslanecký klub Odvážme sa zrýchliť, lebo to je očividné klamstvo
a sabotáž rozvoja mesta. Ešte raz – pozrite si tabuľku a pamätajte si toto číslo
- 75%. To sú peniaze, ktoré boli schválené zastupiteľstvom, teda aj urýchľovačmi na primátorove priority, s ktorými vie náš primátor kedykoľvek pracovať.
Po druhé. Máme za sebou 8 mesiacov tohto roku. Človek by povedal, že za takýto dlhý čas, sa v Rimavskej Sobote muselo urobiť poriadny kus práce. Ibaže
realita je taká, že súčasný primátor za tento rok nespravil pre nás občanov
nič. Toto primátorove konanie, teda nekonanie je obyčajný truc podnik, aby
mohol do kamier osočovať urýchľovačov že sú brzdami rozvoja mesta Rimavská Sobota.
Aby ste si boli istý, že nekecáme, pozrite si už spomínanú tabuľku.
Z 9-tich kľúčových projektov na ktoré pýtal primátor financie, nezrealizoval ani jeden jediný. Z 9-tich je výsledok nula. Kino, plaváreň,
zimný štadión... Nič z toho. Presvedčte sa na vlastné oči. Máte pocit,
že by niektoré z týchto projektov boli hotové? My nie.
A to sme vám neprezradili ešte to najväčšie tajomstvo, pri ktorom sa
každému občanovi obrazne povedané otvorí nožík vo vrecku. Viete o
tom, že veľká časť peňazí, ktoré máme tento rok k dispozícii sa musí
použiť na zaplatenie „dlhu“ za aktivity, ktoré primátor realizoval
už v minulý rok?
A čo bolo minulý rok? No predsa voľby. Nečudujme sa preto, že peniaze, za ktoré by sme mohli naše mesto obnoviť a zrýchliť sa použili na zaplatenie niečieho dlhu z obdobia volebnej kampane. Každý
súdny človek predsa vie, že ak sa pred voľbami rozhadzovali peniaze,
zrejme sa chcel niekto vďaka ním zviditeľniť.
Teraz sa držte, lebo prichádza to číslo... Spolu ide o skoro 650.000
€, teda 650.000 €, ktoré musíme tento rok zaplatiť za aktivity primátora v minulom roku, lebo voľby. Finito? Ak vás práve oblial pot, treba
sa poďakovať vedeniu mesta. Za túto sumu sme mohli mať v meste
20 nájomných bytov, opraviť všetky rozbité cesty, alebo komplet zrekonštruovať škôlku na ulici Rožňavskej prípadne obnoviť školu na
ulici P. Dobšinského.
Zhrnuté a podčiarknuté. Primátor nemá právo vyhovárať sa, že
nemá dostatok financií, pretože má k dispozícii v rozpočte najviac
financií v histórii Rimavskej Soboty! Ak má pocit, že sa nič v našom
meste nerobí, možno by nezaškodilo, ak by konečne začal aspoň s
realizáciou aktivít, ktoré si sám navrhol, ale do dnešného dňa ich za 8
mesiacov nedokázal spraviť. A možno by mal o 650.000 € tento rok
viac, ak by ich neutratil už ten minulý rok.
Preto, keď budete najbližšie v uliciach nášho mesta počuť klebety o
tom, že rozpočet držia v rukách „Urýchľovači“, budete poznať pravdu. A ak by ste aj počuli nariekanie nášho primátora, pripomeňte mu,
že by bolo načase skončiť s politickým divadielkom a začať sa venovať rozvoju mesta a nie vlastnému marketingu.

Robíme pre Soboťanov
Jednou vetou by človek s predchádzajúcim textom súhlasil, no druhým dychom by určite každý z vás dodal, že nestačí len upozorňovať na klamstvá a
kritizovať, ale predovšetkým prinášať riešenia.
Preto vám v nasledujúcich riadkoch ponúkame akýsi odpočet práce poslaneckého klubu Odvážme sa zrýchliť z rozpočtu rozvojových aktivít. O debakli súčasného primátora, ktorý zrealizoval nula projektov z deviatich sa
baviť nemusíme.
O niečo lepší pohľad sa nám ponúka pri projektoch poslaneckého klubu Odvážme sa zrýchliť. Z rozvojových aktivít sa podarilo zabezpečiť na opravu
materských škôl 120.000 € a na opravy základných škôl skoro 130.000 €.
Od začiatku roka sme tak efektívne dokázali využiť takmer 250.000 €.
Podarilo sa nám zabezpečiť 800.000 € z akčného plánu na vybudovanie priemyselného parku aj napriek bojkotu primátora.
Z rozpočtu sa minulo aj 10 000 € na aktualizáciu projektu na pozemok k priemyselnému parku, ktorý však poslanci nevybrali, no i napriek tomu na tento
účel primátor nášho mesta peniaze z trucu minul. Takého nehospodárne rozhadzovanie financií je jednoducho neprípustné. To mu ešte pripomenieme.
Z ostatných aktivít sú v stave príprav Cyklotrasy, Priemyselný park, Získavanie financií cez Europrojekty, Komunitné centrum, LED osvetlenie, Zníženie
spotreby energií v plavárni, Zimnom štadióne, Dome kultúry, Školách a škôlkach, Športové atrakcie v Mestskej záhrade a iné.
Keď sa teda na situáciu pozrieme z nadhľadu, vidíme, že primátor mesta zaspal, kým poslaneckému klubu Odvážme sa zrýchliť sa podarilo aspoň niečo.
Nie je toho veľa, pretože so súčasným vedením mesta ide všetko pomaly, no
predsa sa hýbeme.
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Poslanecký klub Odvážme sa zrýchliť

Gemerské zvesti
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Vážení spoluobčania!
Čím som zhrešil, že musím pracovať
s ekonomicky nezrelými poslancami,
ktorí zastavili rozvoj mesta!?

Za posledné obdobie zaznamenávame v našom meste permanentné klamanie a osočovanie. Do miestnej politiky bol vnesený chaos
a neporiadok. Určite nie je mojím cieľom uraziť žiadneho „urýchľovača“ a už vonkoncom nie poslanca nepatriaceho do tohto klubu,
ale po prečítaní ich vyhlásenia som výstižnejšie slová na ich adresu nenašiel.
Na strane č. 2 dnešných Gemerských zvestí je zverejnené vyhlásenie poslaneckého
klubu „Odvážme sa zrýchliť“,
kde podľa ich slov nabrali odvahu a chcú občanom ukázať
zákulisie a pravdu o rozpočte
mesta.
Ja som si ich bludné stanoviská tiež prečítal a
nakoľko sa spolu i s vedúcimi pracovníkmi mestského úradu s ich názormi nestotožňujem, rozhodli sme sa okamžite zareagovať.
Páni urýchľovači vo svojom vyhlásení tvrdia,
citujem, „že súčasný primátor za tento rok nespravil pre nás občanov nič.“
Páni urýchľovači si však neuvedomujú, že zákonodarným zborom v našom meste sú poslanci
mestského zastupiteľstva. Znamená to, že poslanci
rozhodujú o tom, akým smerom sa uberá mesto,
čo sa v meste bude budovať, kam potečú finančné
prostriedky, či do škôl, na výstavbu cyklodráh, budovanie rekreačnej oblasti Kurinec – Zelená voda,
Mestskej záhrady, asfaltovanie ulíc, budovanie
inžinierskych sietí do priemyselného parku, opravu chodníkov a pod. Tieto rozhodnutia prijímajú
poslanci MsZ na zasadnutí o rozpočte mesta na ten
ktorý rok, prípadne v priebehu roka to upravujú prvou, druhou a možno aj treťou zmenou rozpočtu.
Tak to bolo aj v roku 2019.
Návrh rozpočtu na rok 2019 som poslancom
predkladal 29.01.2019. Bol to návrh, ktorý sme
pripravili vo vedení mesta spoločne s riaditeľmi
a riaditeľkami základných i materských škôl,
Mestského kultúrneho strediska, Mestskej bytovej
správy, Technických služieb, s vedúcimi odborov i
oddelení MsÚ. Treba poznamenať, že požiadavka
bola o 2,4 milióna eur vyššia, než sme to v rozpočte mohli zohľadniť. Tak sme z rozpočtu museli
škrtať.
Nuž, ale novozvoleným poslancom sa rokovanie o rozpočte nepozdávalo a predsedajúceho,
ktorým je primátor mesta, protizákonne stiahli z
vedenia schôdze. Uvedomili si to až po upozornení okresným prokurátorom a svoje protizákonné
uznesenie z 29.01.2019 jednomyseľne zrušili dňa
26.02.2019.
Novozvoleným poslancom „urýchľovačom“ sa
nepozdával návrh, ktorý sme predložili a polovicu
nami predloženého návrhu zmietli zo stola. Zároveň predseda finančnej komisie Michal Demeter
predložil vlastný nový návrh, ktorý bol schválený.
Samozrejme, takýto nič neriešiaci rozpočet, ktorým zastavili rozvoj mesta, som nemohol podpísať.
20.03.2019 sa znovu rokovalo o rozpočte a
poslanci – urýchľovači, za pomoci ďalších poslancov Juhásza, Cziprusza, Kuvika, Slivu a Hazuchu,
prelomili veto primátora a rozpočet na rok 2019 sa
stal platným zákonom, ktorý mal zabezpečiť rozvoj nášho mesta.

To, že vzali 171 000 eur z Technických služieb mesta (TSM), 180 000 eur na opravu ciest a
asfaltovanie, (Malohontská 2 až 16, pred bývalou Družbou až za TATRA bankou - asfaltovanie
tohto úseku som mal prerokované a malo sa uskutočniť do 1. mája 2019), financie na budovanie
toboganu v rekreačnej oblasti Kurinec – Zelená
voda i dobudovanie fontány v Mestskej záhrade,
akosi nikoho netrápilo.
Neraz som vyhlasoval, že rozpočet, ktorý
prijali na rok 2019, je zlý, stagnujúci a zastaví
akýkoľvek rozvoj mesta. Trvalo to niekoľko mesiacov a až po tvrdom vystúpení riaditeľa TSM
Tibora Barta odsúhlasili pre TSM najprv 90 000
eur a neskôr druhou zmenou rozpočtu i zvyšných
81 000 eur. Podobne to bolo i s ďalšími finančnými prostriedkami, ktoré z rozpočtu na tento rok
v mesiaci marec zobrali.
No a takto pokračovali v politických šarvátkach, pričom rozvoj mesta stagnuje a mesto vďaka urýchľovačom nenapreduje.
05.08.2019 sa prerokovávala II. zmena rozpočtu na rok 2019, kedy som opäť poukázal, že je
zle pripravená a vymenoval som konkrétne body,
ktoré nie je možné v zmysle platných zákonov v
SR v rámci nášho mesta realizovať. (Píšem o tom
v ďalšej časti môjho stanoviska).

odsúhlasili rozpočet, ktorý im bol predložený ešte
v mesiaci január 2019.

Urýchľovači však moje stanoviská nerešpektovali, opäť z trucu, len aby nemuseli uznať pripomienky primátora, návrh na druhú zmenu nič
neriešiaceho rozpočtu odsúhlasili. Je však zaujímavé, že po odsúhlasení druhej zmeny nič neriešiaceho rozpočtu na rok 2019, na návrh pána
poslanca Cziprusza prijali uznesenie, aby vedenie
mesta pripravilo nový návrh na zmenu rozpočtu
na rok 2019 a aby sme tento návrh prerokovali do
konca augusta.
Požiadavku poslancov – urýchľovačov som
rešpektoval.
Na základe vyššie prijatého uznesenia som na
26.08.2019 zvolal mimoriadne MsZ, kde sme v
návrhu na tretiu zmenu rozpočtu predložili požiadavky občanov, výborov mestských častí, jednotlivých poslancov, vedenia mesta, ako aj požiadavky vedúcich jednotlivých inštitúcií a pod.

- objednávka bola zadaná 10.6.2019, predpokladané odovzdanie do polovice septembra 2019

Až 26.08.2019 bol konečne prijatý rozpočet,
ktorý už zabezpečí ďalší rozvoj mesta !
Áno, vážení spoluobčania, až dňa 26.8.2019,
teda po osemmesačnej stagnácii, poslanci pochopili, že kvôli ich zlému a trucovitému ekonomickému mysleniu mesto nebude napredovať
a návrh, ktorý sme im predložili, jednomyseľne
schválili.
Až 26.08.2019, teda pri prijímaní tretej zmeny
rozpočtu pochopili, že ich doposiaľ predkladané
bludné návrhy nie je možné realizovať a na 99 %

Nuž, komu niet rady, tomu niet pomoci !

Ihneď po prijatí tretej zmeny rozpočtu sme si
však z úst poslanca Romana Slaninu mohli vypočuť spŕšku nenávistných slov, ako nič v meste
nerobíme, že súčasný primátor za tento rok nespravil pre občanov nič, ako sa v minulom roku
rozhadzovali financie, aké dlhy primátor zanechal
z minulého roka a podobné nezmysly. Dokonca
vymenoval, čo sa v meste nerobí.
Práve z vyššie uvedených dôvodov, ako aj z dôvodu, že tieto nezmysly sa naďalej rozširujú, sme
sa rozhodli, že budeme na ne reagovať.
Vedúci jednotlivých odborov reagujú na jednotlivé pripomienky poslaneckého klubu „Odvážme sa zrýchliť“: Viď ich tabuľku zo strany č. 2.

Stanoviská k plneniu položiek rozpočtu
k 02.09.2019:
Ing. Eva Muráriková – vedúca odboru rozvoja
mesta
Bod č. 3 - Projekt priemyselný park – 10 000 €

Bod č. 6 - Projekt komunitné centrum – 10 000 €
- schválená čiastka na vypracovanie projektovej
dokumentácie k sociálnemu a komunitnému centru v budove výmenníčky na sídlisku Západ
Komentár:
Navrhovaná budova výmenníčky na ulici S. Kollára je majetkom spoločnosti STEFE SK, a.s..
- mesto nemôže investovať do cudzieho majetku,
je to v rozpore so zákonom č.583/2004 Z.z.o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy
- projektovú dokumentáciu nie je možné pripravovať na budovy v cudzom majetku
Bod č. 7 - Mestská záhrada atrakcie – 31 500 €
- vybudovanie atrakcií v mestskej záhrade ako
napr., lanová dráha, outdoorové fitness centrum,
polygon pre skateboarding a pod.
Komentár:
Poslanci mestského zastupiteľstva požadujú
zadať vypracovanie architektonickej štúdie na
Mestskú záhradu, ale zároveň aj doplniť nové
prvky a atrakcie – jedna aktivita odporuje druhej
– dodnes nebola vyšpecifikovaná požiadavka, akú
konkrétnu atrakciu požadujú.
- mesto pripravuje zadanie zákazky na realizáciu
outdoorového fitness, cieľom je vytvoriť atraktívnu zostavu strojov a ich vhodné rozmiestnenie.
pokračovanie na 4. strane
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Bod č. 8 - Aktualizácia projektu Domova mládeže – 35 000 € - čiastka bola 26.08.2019 z rozpočtu stiahnutá
- na aktualizovanie projektovej dokumentácie
DSS v budove bývalého internátu
Komentár:
16.5.2019 projektant pôvodného projektu na základe oslovenia cez e-mail v odpovedi uviedol,
že nemá kapacity na aktualizáciu dokumentácie
a keďže zatiaľ nie je jasné, akou formou a na aké
zariadenie je potrebné projektovú dokumentáciu
aktualizovať, aby boli splnené ustanovenia zákona č. 448/2008 Z. z. o sociálnych službách, vo
veci sa predbežne nedá konať.
Bod č. 9 - Venčoviská – 15 000 €
Komentár:
Stanoviská VMČ boli doručené, návrhy však neboli jednoznačné a neboli odsúhlasené konkrétne
plochy. Občania jednotlivých sídlisk si neželajú
venčoviská pod svojími oknami.
Bod č. 10 - Pouličné osvetlenie Sobôtka –
10 000 €
- vybudovať pouličné osvetlenie Sobôtka č 101
– 106
Komentár:
Na rozšírenie verejného osvetlenia na Sobôtke
(domy č. 101-106) bola spracovaná projektová
dokumentácia v r.2009 a bolo vydané stavebné
povolenie 12.1.2010 obcou Čerenčany formou
verejnej vyhlášky. Vzhľadom k tomu, že stavebné povolenie už nie je platné, prebieha aktualizácia projektovej dokumentácie podľa súčasných
noriem a je potrebné vyžiadať nové stanoviská
a vydať nové stavebné povolenie, a až po jeho
právoplatnosti je možné verejné osvetlenie vybudovať.
Bod č. 12 – Architektonická súťaž Kurinec,
mestská záhrada – 7 000 €
- vyčleniť 7 000 € na vypísanie verejnej spoločnej architektonickej súťaže pre dlhodobú koncepciu rozvoja mestskej záhrady a rekreačnej oblasti Kurinec. Pre verejnú architektonickú súťaž
osloviť priamo aj študentov fakulty architektúry.
Vyhodnotenie realizovať formou hodnotenia odbornou komisiou a verejným hlasovaním občanov mesta.
Honoráre pre úspešné návrhy:
1.miesto: 3 000 €
2.miesto: 2 000 €
3.miesto: 1 000 €
Marketingové náklady 1000€.
Komentár:
Príprava podkladov na vypísanie verejnej urbanisticko-architektonickej súťaže návrhov - je potrebné vyšpecifikovať podmienky, čo je cieľom
súťaže a spracovať podmienky ako projektovú
súťaž návrhov s udelením cien podľa § 119 – 125
zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní
v znení neskorších zmien a predpisov, Vyhlášky
ÚVO č.157/2016 Z.z. o súťažiach návrhov a podľa Súťažného poriadku Slovenskej komory architektov z 13.04.2016 v znení neskorších zmien.

- príprava oslovenia Katedry architektúry na
spracovanie štúdie – zatiaľ neurčené akej, Kurinec a Mestská záhrada sú lokality vybudované
na základe pôvodne spracovanej štúdie rozvoja RO Kurinec z roku 2011 a Územného plánu
Športovorekreačnej zóny 2009, ktorý zahŕňa aj
územie mestskej záhrady a oba brehy rieky Rimavy.
Bod č. 14 - Oplotenie cintorín oprava – 16 000 €
- schválené pri zmene rozpočtu 5.8.2019
Komentár:
- Na základe zistenia predbežnej ceny zákazky je možné z uvedenej čiastky opraviť 140 m
oplotenia, ktoré je v havarijnom stave a rúca sa.
Je potrebné odstrániť staré oplotenie a nahradiť
novým, po ukončení prieskumu trhu bude zadaná
objednávka do 06.09.2019.
Bod č. 15 - Okná Dom služieb – 27 000 €
- schválené pri zmene rozpočtu 05.08.2019 / pôvodne len 20 000 € /
Komentár:
- Boli predložené 3 cenové ponuky na stanovenie
predbežnej hodnoty zákazky – najnižšia cenová
ponuka predstavovala sumu 26 785 €, čiže bolo
požiadané o navýšenie rozpočtovej položky –
rozpočet bol schválený 05.08.2019,
- na základe poskytnutých podkladov boli pripravené podmienky a výkaz výmer pre verejné
obstarávanie – zákazka s nízkou hodnotou,
- dňa 30.08.2019 boli zaslané výzvy záujemcom
o realizáciu zákazky a zároveň bola zverejnená
výzva s výkazom výmer aj na stránke mesta ,
prieskum bude ukončený 06.09.2019.
Bod č. 16 - Kanalizácia Tomášová – 30 000 €
- vyčleniť kapitálové výdavky 30 000 € na dobudovanie kanalizácie v mestskej časti Tomášová
Komentár:
- Na zabezpečenie vybudovania kanalizácie je
potrebné získať súhlas všetkých dotknutých
vlastníkov pozemkov,
- následne je potrebné spracovať projektovú dokumentáciu stavby – rozdelenie prostriedkov v
rozpočte na projektovú dokumentáciu a realizáciu bolo schválené až 26.08.2019,
- projektovú dokumentáciu stavby je potrebné
predložiť Slovenskému pozemkovému fondu a
získať vyjadrenia dotknutých orgánov,
- pred podaním na stavebné povolenie je potrebné vypracovať Projekt vypúšťania odpadových
vôd,
- realizácia môže byť uskutočnená po vydaní právoplatného stavebného povolenia.
Bod č. 17 - Rekonštrukcia bývalej škôlky Kpt.
Šmála – 39 000 €
- pôvodne navrhovanú opravu fasády so zateplením rozšíriť aj o výmenu okien
Komentár:
- Boli predložené 3 cenové ponuky na stanovenie predbežnej hodnoty zákazky – stavebné práce
a výmena okien, čiže bolo požiadané o navýšenie
rozpočtovej položky. Rozpočet bol schválený
05.08.2019,
- na základe poskytnutých podkladov boli pripravené podmienky a výkaz výmer pre verejné
obstarávanie – zákazka s nízkou hodnotou,

- dňa 30.8.2019 boli zaslané výzvy záujemcom
o realizáciu zákazky a zároveň bola zverejnená
výzva s výkazom výmer aj na stránke mesta.
Prieskum bude ukončený 06.09.2019.
Bod č. 22 - Zimný štadión – tribúna – 320 000 €
- rozdelenie financií schválené až 26.08.2019
Komentár:
- Z celkového rozpočtu bolo potrebné vyčleniť 5
000 € na projektovú dokumentáciu,
- na rekonštrukciu osvetlenia sú k dispozícii 4 cenové ponuky (do 40 000 €), objednávka nebola
zadaná z dôvodu nedorokovaných spôsobov financovania v rámci SZĽH a mesta. Podľa najnovších informácií bude známe dotačné spolupôsobenie SZĽH až v septembri 2019,
- projektová dokumentácia na oceľovú konštrukciu so sedačkami v počte 1068 je dodaná dňa
6.8.2019, bolo potrebné stanoviť predpokladanú
hodnotu zákazky po zapracovaní výrobnej dokumentácie, ale aj stavebných prác, dodávky sedačiek, prepravy a finálnej spracovanosti,
- predpokladaná hodnota je 262 620,48 €, pripravujú sa podklady pre vyhlásenie verejného
obstarávania cez Vestník VO – cez zmluvného
partnera – vyhlásenie do 18.09.2019.
Bod č. 26 - Detské dopravné ihrisko – 165 000 €
Komentár:
- V roku 2018 – vypracovanie PD – 16 000 €,
- v roku 2019 boli priebežne realizované práce
na vybudovaní ihriska – podsypy, dráhy, terénne
úpravy – čerpané 73 191,41 €,
- ostáva 91 808,59 € na asfaltovanie, elektromontáže, dokončovacie práce.
Bod č. 28 - Fontána v Mestskej záhrade – 50 000 €
Komentár:
- čerpané v roku 2019 – 47 163,55 € - fontána
dobudovaná 21.08.2019
- 26.08.2019 boli schválené finančné prostriedky
vo výške 26 446,45 € na dobudovanie spevnenej mozaikovej plochy okolo fontány vo výmere
211,80 m2 a napojenia chodníkov zo zámkovej
dlažby 279 m2. Príprava podkladov pre zadanie
zákazky – zverejnené do 06.09.2019.
Bod č.29 - Tobogan – 250 000 €
- schválené 6.8.2019
Komentár:
Celková potreba financií na dofinancovanie:
Úver – čerpané v r. 2018 - 169 202,99 € (projektová dokumentácia + časť oceľovej konštrukcie + časť technológie)
dočerpať v r. 2019 - 130 797,01 € (projektová
dokumentácia + časť oceľovej konštrukcie + časť
technológie)
Vlastné zdroje - čerpané v r. 2018 – 15 830 €
dočerpať r. 2019 – 164 515,30 € / 26 758,77 € technológia toboganu
11 983,65 € - TSM
125 772,88 € - stavebné práce
Zmluva o dielo - 2.9.2019
Dočerpanie 2019: úver + vlastné spolu: 295
312,31 €
2018+2019 celkové náklady – 480 345,30 €
- práce budú pokračovať po ukončení letnej sezóny, s ukončením do 30.4.2020
dokončenie na 5. strane

Gemerské zvesti
dokončenie zo 4. strany
Bod č. 30 - Spodná stavba na ZŠ Dúžavská cesta
– pôvodne 100 000 € bolo v rozpočte zrušené
26.08.2019
Komentár:
- Na základe uznesenia č. 59/2019 MsZ z
26.03.2019 bolo požiadané o dotáciu z Ministerstva financií a Úrad splnomocnenca pre rómske
komunity na výstavbu - záporná odpoveď.
Bod č. 31 - Chodník Slnečná a Jánošíkova 18 500 €
Komentár:
- Navýšenie rozpočtu o 10 000 € schválené
6.8.2019,
- realizovaný chodník na ul. Slnečnej v hodnote
7 918, 80 €,
- cenová ponuka na chodník Jánošíkova - 5
974,20 € - bude realizované v septembri po verejnom obstarávaní,
- materiál pre TSM – 10 000 €.
Ing. Miroslav Bielak – poverený vedúci
ekonomického odboru MsÚ
Bod č. 23 - Údržba WC na MsÚ (20 000 €) – v
rozpočte je plánovaných 20 000 € na bežné výdavky, na údržbu všetkých budov MsÚ 20 000 €,
nie je to len na WC. Mesto plánovalo pokračovať
v oprave sociálnych zariadení a vo svojom návrhu
požadovalo na celkovú údržbu 50 000 €, poslanci
schválili dňa 20.03.2019 20 000 €.
Bod č. 24 - Výmena kamery pri Kauflande
(4 000 €) – ide o priebežné výdavky počas roka
na umiestnenie ďalších nových kamier podľa požiadaviek MsZ a primátora mesta. Postupne sa to
realizuje.
Bod č. 25 - Výkup pozemkov ( 15 000 €) – ide
o priebežné výdavky na výkup pozemkov podľa
schválených uznesení MsZ (napr. cintorín Bakta),
postupne sa to realizuje.
K 650 000 €:
Mesto Rimavská Sobota dosiahlo v roku 2018
prebytok hospodárenia vo výške 647 230,48 € a
ešte mestu zostali finančné prostriedky z nevyčerpanej dotácie za detské dopravné ihrisko vo výške
134 000 € a zostatok z nevyčerpaného úveru vo
výške 130 797 €, čiže celkovo má mesto k dispozícií z minulého roka 912 027,48 € na zaplatenie
údajných aktivít z roku 2018, čo presahuje sumu
650 000 € o 262 027,48 €. Z uvedeného vyplýva, že mesto na svoje aktivity v roku 2018 malo
finančné prostriedky a nie je pravda, že ich musí
financovať z nových prostriedkov z rozpočtu v
roku 2019, naopak, ešte aj napriek dofinancovaniu určitých investícií z roku 2018 mestu zostali
finančné prostriedky vo výške približne 262 000 €.
Stanovisko riaditeľky MsKS Ing. Milany
Jutkovej:
V predmetných investíciách realizujeme prieskumu trhu vo všetkých troch prípadoch:
1/ rekonštrukcia, výmena okien administratívnotechnickej budovy amfiteátra, 2/ rekonštrukcia,
výmena vstupných dverí do objektu kina Orbis a
3/ rekonštrukcia, dodávka, montáž, záručný a po-

záručný servis ozvučenia divadelnej sály DK sme
oslovili po 3 firmy. Po telefonickej urgencii sme
sa dozvedeli, že v čase prázdnin je pre nich ťažké
koordinovať činnosť, ale predmetnými ponukami
sa zaoberajú a v priebehu1. septembrového týždňa
budú ponuky doručené. V deň doručenia všetkých
ponúk bude ponukové konanie vyhodnotené už
stanovenou komisiou, na každú zákazku osobitne
a budú zadané objednávky. V dvoch prípadoch rekonštrukcie okien, resp. dverí počítame s ukončením prác v priebehu jesene, v prípade ozvučenia
divadelnej sály do konca roka 2019.
Stanovisko riaditeľa TSM Rimavská Sobota
Tibora Barta:
Bod č.20 – Dotácia mesta na opravu chodníkov a ciest – 137 400 eur, z toho poskytnuté na 7
mesiacov 80 150 eur. Financie použité na mzdy a
odvody, zimnú údržbu a materiál, dopravné značenie, vodovodné dopravné značenie, materiál na
chodník Chrenovisko a pod.
Bod č. 21 – plaváreň: oprava a výmena okien
10 000 eur, výmena mriežok okolo bazénov,
5000 eur výmena dverí vnútorných i vchodových
12 000 eur, izolácia žľabov bazénov, oprava časti
porúch žľabov v suteréne 12 000 eur.
Vážení spoluobčania !
Ako z uvedeného vyplýva, vedúci pracovníci
jednotlivých odborov a inštitúcií mesta, podrobne vysvetlili omyly, ktorých sa Klub odvážme sa
zrýchliť, respektíve urýchľovači, za posledných
osem mesiacov dopustil. Je však zarážajúce, že si
to ešte ani dnes neuvedomujú a neuvedomujú si to
ani po jednomyseľnom prijatí tretej zmeny rozpočtu z 26.08.2019, v ktorej sami uznali a zmenili
svoje bludné návrhy, prijaté ešte v mesiaci marec
2019.
Neuvedomujú si, že zastavili výstavbu 132
bytovej jednotky pre mladé rodiny s deťmi v bývalom Domove mládeže na ul. Školskej, neuvedomujú si, že výstavba osemtriednej Základnej
školy na Dúžavskej ceste, kde vyčlenili 100 000
eur, bola nerealizovateľná, že nie je realizovateľná ani ich ďalšia požiadavka na vyhotovenie
projektovej dokumentácie na Komunitné centrum
na ul. Kollára, keďže budova nie je vo vlastníctve
mesta. Ďalej si neuvedomujú, že budovanie priemyselného parku na inom mieste ako za bývalou
ZŤS-kou, kde už mesto vynaložilo státisíce eur,
je nereálne, neuvedomujú si, že verejná obchodná súťaž na realizáciu projektovej dokumentácie
na oceľovú konštrukciu so sedačkami na zimnom štadióne v počte 1068 bola dodaná až dňa
06.08.2019, a až po týchto úkonoch je možné
vykonať verejnú obchodnú súťaž v elektronickej podobe, neuvedomujú si, že do dnešného dňa
občania neprejavili záujem o verejné venčoviská
uprostred jednotlivých sídlisk a neuvedomujú si
ani to, že vianočné osvetlenie sme ešte do konca
mesiaca august nemohli realizovať. Takisto si neuvedomujú, že pamätnú tabuľu k 17. novembru
1989 sme do dnešného dňa nemohli realizovať,
pretože pán poslanec Bagačka, ktorý tento návrh predložil, do dnešného dňa, napriek našim
dvom upozorneniam, nepredložil konkrétny návrh obsahu budúcej pamätnej tabule, pričom nás
tlačí čas. Neuvedomujú si ani to, že sme zbytočne
vyhodili 10 tisíc eur na aktualizáciu projektovej
dokumentácie na priemyselný park SEVER. Svojím uznesením zo dňa 20.03.2019 napriek tomu,
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že po dvoch mesiacoch poslanci schválili použitie
800-tisícovej dotácie z akčného plánu rozvoja
okresu na inú lokalitu prípadného budúceho priemyselného parku.
Neuvedomujú si, že za finančné prostriedky,
ktoré sme podľa ich stanoviska prečerpali v roku
2018, sme vybudovali napr. 120 parkovacích
miest na ul. L. Svobodu a na sídl. Západ a pod.,
a pritom v rezervnom fonde na rok 2019 sme nechali na rozvoj mesta v tomto roku až 648 tisíc
eur.
Oni si neuvedomujú ani to, že oplotenie cintorína (predložila poslankyňa Juhászová), navýšenie
finančnej čiastky na nové okná na Dome služieb
(predložil poslanec Kuvik), prerozdelenie finančných prostriedkov 30-tisíc eur na kanalizáciu v
Tomašovej (predložil poslanec Cziprusz) bolo odsúhlasené až 26.08.2019. Promtne na to reagovala
Ing. Eva Muráriková, ktorá už aj vypísala súťaž
na dodávateľa.
Vážení občania, čitatelia Gemerských zvestí!
Ja som len čiastočne rozobral jednotlivé pripomienky urýchľovačov, ktorí vytýkajú, čo sme,
resp. čo som ja ako primátor v priebehu roka 2019
nesplnil. Nenájde sa však ani jeden poslanec, ani
pán Michal Demeter, alebo ktorýkoľvek iný, ktorý by prijal moju ponuku sadnúť si pred kamery
ktorejkoľvek televízie (LocAll, TV Rimava), aby
sme si tieto záležitosti konečne vydiskutovali.
Oni si len melú svoje bludné názory bez akýchkoľvek argumentov a úmyselne zavádzajú širokú
verejnosť.
Mohol by som takto ďalej podrobne rozoberať.
Som však presvedčený, že čitateľ – občan nášho
mesta sa zamyslí, kto vlastne brzdí rozvoj nášho
krásneho mesta a kto mal skutočný záujem zabezpečiť rozvoj v minulosti a myslieť pritom aj
na budúcnosť.
Mňa však ako primátora mesta mrzí, že z
21-členného poslaneckého zboru je spolu s Jaroslavom Bagačkom len 9 poslancov - urýchlovačov, avšak pri dôležitých hlasovaniach akým je
napríklad zákon roka – rozpočet mesta, sa k nim
pridávajú aj ďalší poslanci Peter Juhász, Zoltán
Cziprusz, Robert Kuvik, Tomáš Sliva či Ivan
Hazucha. Zostáva mi veriť, že sa aj oni čím skôr
zobudia, nebudú nápomocní v ďalšom brzdení
rozvoja nášho krásneho mesta a budú si chcieť
zachovať svoju tvár pred občanmi. Občania si
už totiž uvedomujú, že práve vďaka nim a vďaka
nimi prijatým bludným rozpočtom, stagnuje rozvoj a nenapreduje naše mesto tak, ako by malo.
Je potešujúce, že 26.08.2019 práve jednomyseľným prijatím tretej zmeny rozpočtu na rok
2019, ktorý je na 99 % totožný Mestským úradom predloženým rozpočtom v januári 2019,
zrejme mienili napraviť svoje predchádzajúce
chyby. Premárnili však 8 mesiacov a vzhľadom
na blížiacu sa zimu nevytvorili dostatočný časový
priestor na realizáciu mnou presadzovaného rozvoja mesta.
Samozrejme, o všetkých týchto krokoch budem informovať občanov nášho mesta v závere
jesene, kedy mienim zvolať stretnutie s občanmi,
kde prehodnotíme rozvoj, resp. stagnáciu mesta v
roku 2019.
JUDr. Jozef Šimko
primátor mesta

www.rimavskasobota.sk
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Predstavujeme poslancov MsZ – Andrea Andrášiová
Akandidovala prvýkrát
ndrea

Andrášiová

do mestského zastupiteľstva (MsZ) v roku
2014 a vlani zasadla do
poslaneckých lavíc po
druhýkrát. V tomto volebnom období, tak ako
aj v minulom, zastáva
funkciu neplateného viceprimátora. Zvolená bola v treťom volebnom
obvode, do ktorého patria mestské časti sídlisko Rimava a Malohontská, kde získala 609
hlasov. Je predsedníčkou Komisie na ochranu
verejného záujmu pri výkone verejných funkcionárov. Skončila právo na Univerzite Pavla
Jozefa Šafárika v Košiciach. Venuje sa advokácii. Má dve deti, syna a dcéru.
Andrea Andrášiová sa nepovažuje za politika,
ale skôr za reprezentanta občanov. K vstupu do
komunálnej politika ju oslovil známy. „Dlhšie
som zvažovala, či túto ponuku prijať, pretože
predtým som nemala s takýmto niečím skúsenosť,“ priblížila poslankyňa s tým, že nakoniec
súhlasila, pretože v práci poslanca videla možnosť, ako pomôcť mestu i občanom. Jednoznačne je za to, aby sa pokračovalo v rekonštrukcii
ciest a chodníkov. „ Som rada, že sa v predchádzajúcich volebných obdobiach podarilo v meste opraviť chodníky i vyasfaltovať cesty, lebo
si myslím, že to ocení každý, či už vodič alebo

chodec. Keď sa s touto opravou začalo, nebola
som vlastne ešte poslankyňou, ale pravdupovediac, naozaj som to ako občan ocenila. Je to vec,
ktorá sa dotýka každého,“ skonštatovala Andrášiová, podľa ktorej je tiež dôležité, aby sa viac
investovalo do opráv budov, ktoré má v správe
mesto, a myslí si, že sa tieto budovy nedajú ponúkať na prenájom v takom stave, v akom sú
teraz. Ako dodala, zároveň schvaľuje, že mesto
vyčlenilo financie na opravu materských a základných škôl, ktoré sa postupne rekonštruujú.
Nová väznica bude prínosom
Oceňuje, že sa v minulom volebnom období
podarilo opraviť okrem chodníkov a ciest aj
Námestie Š.M. Daxnera či námestie pri pošte,
mestskú záhradu alebo vybudovať nové parkoviská. „Hoci to celkom nezáviselo len od nás
ako od mesta, som rada, že sa bude realizovať
projekt výstavby väznice na Sabovej, čo poslanecký zbor aj odsúhlasil. Pre mesto je to veľmi
dôležité, pretože väznica sem prinesie štátnozamestnanecké pracovné miesta a tie sú podľa mňa
najlepšie pre takýto región, kde je ťažko doniesť
nejakého investora,“ uviedla.
V obvode sídlisko Rimava – Malohontská, za
ktorý bola zvolená, by sa podľa nej malo začať
uvažovať so skrášlením nábrežia pri Rimave.
„Totižto, najkrajšie lokality v mestách sú popri
riekach. V mojom obvode máme jedno takéto
krásne prostredie pri rieke Rimava. Je tam pekné
nábrežie, cez ktoré vedie chodník. V minulosti

tam síce prebehli nejaké opravy, no teraz vzišla
aj z Výboru mestskej časti požiadavka, aby sa
pokračovalo v skrášľovaní tejto lokality, a s tým
súhlasím,“ vysvetlila Andrášiová.
Politické ambície by mali ísť bokom
Tvrdí, že je na škodu veci, že medzi primátorom
Jozefom Šimkom a poslancami z klubu Odvážme sa zrýchliť panujú napäté vzťahy. „Treba si
uvedomiť, že primátor bol zvolený preto, aby
poskytoval ľudom určitú službu a možno by nejaké tie politické ambície v komunálnej politike
v takomto malom meste mohli ísť trošku bokom.
Neprináša to nič dobré a myslím si, že aj občania
to vnímajú negatívne. Niekedy ma už unavuje,
keď musím na zastupiteľstvách počúvať vecí,
ktoré vôbec nesúvisia s prerokúvanými bodmi,“
povedala Andrášiová a zároveň dodala, že ani v
minulom volebnom období nemal poslanecký
zbor a primátor na všetko rovnaký názor, ale dokázali sa dohodnúť.
Andrea Andrášiová vyštudovala právo na Univerzite Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach. Od
roku 2006 pracuje v advokácii, kde sa zaoberá
najmä rodinným, občiansky, trestným a konkurzným právom. Okrem toho sa venuje aj odbornej publikačnej činnosti. Je rodená Rimavskosoboťanka, má syna a dcéru. Ako hovorí, obe
deti žijú v tomto regióne, no pracujú v profesiách, ktoré nesúvisia s právom.
amb

Poslanci schválili tretiu zmenu rozpočtu

V Rimavskej
Sobote
netiekla
voda

M

inulý štvrtok zostali obyvatelia Rimavskej Soboty prekvapení, takmer v celom meste
netiekla voda. Dôvodom bolo
prasknuté vodovodné potrubie.

F

utbal a zmena rozpočtu. To boli hlavné témy mimoriadneho zastupiteľstva v Rim. Sobote, ktoré
sa uskutočnilo 26. augusta.
Pôvodne sa malo rokovať aj o dvoch uzneseniach z
vlaňajšieho roku, no poslanci tieto dva body stiahli z
rokovania. Následne bolo bez problémov schválené
uzavretie kúpnej zmluvy na predaj dreva s víťaznou
spoločnosťou z Málinca, ktorá ponúkla za 3000 kubíkov dreva vyše 246-tisíc eur. Nasledovala dvojhodinová debata o budúcnosti Mestského športového klubu.
Pred poslancov sa postavil konateľ MŠK Miroslav
Bitala, ktorý predstavil koncepciu športového klubu,
čo bolo podmienkou, aby klubu boli schválené ďalšie
financie vo výške 18 900 eur. Vlastnú koncepciu mestského športového klubu však predložil aj klub Odvážme sa zrýchliť. Jej súčasťou boli aj mená. Napríklad za
konateľa MŠK bol odporúčaný bývalý funkcionár klu-

bu Attila Domík. Vedenie mesta s tým nesúhlasilo a aj
hlavný kontrolór Mikuláš Csirmaz vyhlásil, že takáto
koncepcia nemôže obsahovať konkrétne mená, a preto boli z návrhu odstránené. Prekvapujúco však tento
poslanecký návrh nebol schválený. Aby prešiel, chýbal
jeden hlas. Zdĺhavá diskusia prebehla aj okolo tretej
zmeny rozpočtu. Mestom predložený rozpočet vykazoval stratu vyše 200-tisíc eur, čo nie je podľa zákona
možné. Primátor Jozef Šimko argumentoval, že takýto
rozpočet predložil preto, že keďže nedošlo k dohode, boli do neho zahrnuté všetky priority. Následne ho
rozposlal všetkým poslancom na pripomienkovanie,
no do stanoveného termínu od nich nedostal žiadny
návrh. Primátor aj poslanci si následne prešli celý návrh bod po bode, čoho výsledkom bola schválená tretia
zmena rozpočtu s prebytkom vyše 12-tisíc eur.
amb, foto: gecse

Ako uviedla hovorkyňa Stredoslovenskej vodárenskej prevádzkovej
spoločnosti Slavomíra Vogelová,
v stredu 4. septembra v podvečerných hodinách sa vyskytla veľká
porucha na prívodnom potrubí z
vodojemu Bokorová, ktorý zásobuje centrum mesta. „Zatopené bolo rozsiahle územie pri CO
skladoch a museli sme pristúpiť k
odstaveniu prívodného potrubia do
mesta. Následne okolo 23:00 hodine sa vyskytla ďalšia porucha na
Železničnej ulici, kde voda zaliala
ulicu a bola nutná ďalšia odstávka,“
vysvetlila s tým, že počas odstávky
bolo v meste zabezpečené náhradné zásobovanie pitnou vodou, ktorú rozvážali cisterny. Obe poruchy
boli odstránené vo štvrtok približne
o piatej hodine popoludní a v podvečerných hodinách bola úplne obnovená dodávka pitnej vody.

GZ-68/19

www.rimavskasobota.sk
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RIADKOVÁ INZERCIA:

• Predám veľký slnečný 3-izbový byt na 6. poschodí na Ul. Novomeského

13/112 na sídlisku Západ. Tel.č: 0949 588 032. Kontaktovať len formou SMS.
						

GZ-70/19

•..Obchodná akadémia – Kereskedelmi Akadémia, K. Mikszátha 1,
13.-15. september Stehlík
19:30
149 min., MP od 15 r., titulky, 5€
pi.,so.,ne. Dráma
		
USA

19.,20. a 23. september Rambo: Posledná krv
20:00
100 min., MP od 15r., vstup: 5€
v pon. maď. verzia o 19:00 Akčný/Thriller USA

14.-15. september Hodinárov učeň
17:30
102 min., MP, dabing, vstup: 5€
so.,ne.
Rozprávka
Slovensko

21.-22. september Ad Astra
19:00
124 min., MP od 12 r., titulky, 5€
so.ne.
Sci-fi/thriller
USA

19.-22. september
št.,pi. o 18:00
so., ne. o 17:00

Angry Birds vo filme 2

97 min., MP, dabing, 5€
Animovaný/rodinný USA

26. - 29. september Casino.sk
št.,pi. o 19:00
107 min., MN, vstup: 5€
so.,ne. o 20:00
Dráma
Slovensko

Mesto Rimavská Sobota
organizuje

37. Gemersko – malohontský jarmok
27. a 28. septembra 2019

na Hlavnom námestí, ul.Povstania a na Jánošíkovej ul.
Povolenia sa vydávajú na MsÚ, Svätoplukova 5, Rimavská
Sobota od 27.augusta 2019.
Informácie na tel.č. : 047/5604665, 5604685, 5631139.
Občerstvovacie stánky potrebujú povolenie od RÚVZ v mieste
bydliska.
Príďte – budete vítaní !!!

37. Gemersko – malohontský jarmok

V dňoch 27. a 28. septembra 2019 sa uskutoční v meste Rimavská Sobota
37. Gemersko – malohontský jarmok, na ktorý Vás srdečne pozývame. Na
Hlavnom námestí a na ul. Povstania bude sústredený rozličný spotrebný tovar, ľudovoumelecké predmety, ako aj občerstvenie. V prípade záujmu podnikateľov o predajné miesto je potrebné telefonicky sa kontaktovať na tlf.
č. 047/5604665, príp. 047/5604685. Povolenia sa vydávajú od 27. augusta
2019.
Poplatky za miesta sú v zmysle Všeobecne záväzného nariadenia Mesta Rimavská Sobota č. 133/2015 nasledovné :
- za predajné stánky 4 €/m2/deň (obuv, textil, hračky, cukrovinky, rozličný
tovar) (miesta sa počítajú v šírke 2 m)
- za osobné motorové vozidlo pristavené za stánkom 3,30 €/osobné auto/deň
- za predaj ľudovoumeleckých predmetov 2 €/m2/deň
- v prípade predaja ľudovoumeleckých predmetov vlastnej výroby spojeného
s predvádzaním výroby priamo na mieste predaja, môže usporiadateľ vrátiť
predávajúcemu celý poplatok príp. časť vyrúbeného poplatku.
Poplatok za predajné miesta na občerstvenie predstavuje 88 €/2 dni za
jedno miesto. Jedná sa o „parkovací box“ o rozmeroch cca 2,5 x 4,5 m. Poplatok za miesto Vám bude vypočítaný tiež na základe telefonického dohovoru.
V prípade požiadavky na zapojenie el.energie je suma 10 €/2 dni. Za likvidáciu odpadu je suma 1,70 €/2 dni. Odsúhlasený poplatok je potrebné uhradiť
poštovou poukážkou na účet mesta a odfaxovať doklad o úhrade na faxové
číslo 047/5604679 resp. podľa dohody poslať e-mailom. Následne Vám bude
pridelené miesto a vystavené povolenie na predaj, ktoré je možné prevziať si
na Mestskom úrade – odbore rozvoja mesta najneskôr v deň uskutočnenia
jarmoku do 9.00 hod.
Vážení občania a predávajúci, tešíme sa na Vašu účasť !

97901 Rimavská Sobota vyhlasuje obchodnú verejnú súťaž na prenájom
nebytových priestorov. Podrobné informácie sú uverejnené na úradnej tabuli
Obchodnej akadémie - Kereskedelmi Akadémia, K. Mikszátha 1, Rimavská Sobota a na stránke školy www.obchars.sk.
GZ-71/19

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).

Spomienka

Lekárne

15.9. 7:00-22:30 Lekáreň Západ,Dr. V. Clementisa 4 754, 97901 Rim. Sobota

S hlbokým žiaľom v srdci si 18. septembra
pripomenieme 3. výročie úmrtia

Zubný lekár

14. - 15. september od 8:00 hod. do 12:00
DOMADENT s.r.o., MUDr. Eva Brunovská, Mieru 246, Jesenské, tel.:
0905324827
21. a 22 september od 8:00 hod. do 12:00 hod.
MDDr. Michal Juršík, Cukrovarská 23, Rim. Sobota

Jolky Styavinovej
(rod. Veres)

GZ-72/19

Manžel s rodinou
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Blíži sa 37. Gemersko-malohontský jarmok
jeseň so sebou prináša
ľudoviek vystriedajú temperamentom nabité
Pdni,richádzajúca
nielen chladnejšie počasie či kratšie
šarišské, slovenské, rusínske, zemplínske a
ale aj množstvo obľúbených podujatí. Jedným z nich je tento rok už 37. Gemersko-malohontský jarmok, ktorý sa
spravidla koná v posledné septembrové
dni. Inak tomu nebude ani teraz. Tradičné
trhy a kultúrny program s nádychom pravej jarmočnej atmosféry sú naplánované
na 27. (piatok) a 28. september (sobota).

Gemersko-malohontský jarmok začne slávnostným otvorením výstavy ovocia, zeleniny, okrasných rastlín, zvierat a produktov vo
foyeri Domu kultúry v Rimavskej Sobote.
Hlavné námestie bude nielen miestom tradičných trhov ponúkajúcich možnosti nákupu jedinečných výrobkov, chutných jedál či
poctivej medoviny, ale rovnako aj centrom
spevu, tanca a zábavy.
V piatok v dopoludňajších hodinách malých
aj veľkých poteší Divadlo BABADLO. To
si pre nás pripravilo divadelné predstavenie
„Ako psíček a mačička...“, ktoré priblíži ob-

ľúbené dielo známeho Josefa Čapka. K obedu nám budú znieť svižné melódie country
kapely Bluetrend, ktoré budú skvelým odštartovaním veselého piatku. Do neskorých
večerných hodín bude pre Soboťanov a návštevníkov nášho mesta pripravený program,
ktorý podčiarkne výnimočnosť pravej jarmočnej chvíle. Svoju tvorbu a aktívny pohyb
nám predvedú deti a mládež z CVČ Relax,
na ľudovú nôtu nám zahrajú folklórne súbory Rimavan, Háj a jedinečnosť heligónky
objavíme prostredníctvom dua sestier Bacmaňákových z Kysúc. V piatok podvečer nás
roztancuje hudobná skupina Akcent Live s
obľúbenými slovenskými a maďarskými ľudovými piesňami. Veselé melódie tradičných

V Rim. Sobote si pripomenuli
Slovenské národné povstanie

S

lávnostným zhromaždením a kladením vencov k pamätníku Červenej armády si v Rim.
Sobote 27. augusta pripomenuli 75. výročie
Slovenského národného povstania.

rómske piesne v podaní ľudovej hudby Šarišanci. Gemersko-malohontský jarmok sa v
piatok skončí naozaj veľkou bodkou, kedy
na pódiu vystúpi známy slovenský spevák
Mafia Corner s originálnou podobou známych piesní. Vo veselom duchu sa bude
niesť aj jarmočná sobota, kedy sa môžeme
tešiť na vystúpenie rimavskosobotského tanečného orchestra či na inštrumentálnu skupinu Elektrum. Samozrejme, aj tento rok sa
v rámci Gemersko-malohontského jarmoku
dozvieme mená víťazov súťaže o najkrajší
balkón a predzáhradku, no a chýbať nebudú
ani sprievodné podujatia, ktoré zabezpečujú
kultúrne inštitúcie nášho mesta.
Všetkých milovníkov nezameniteľnej atmosféry srdečne pozývame na 37. ročník Gemersko-malohontského jarmoku, ktorý bude
aj tento rok plný folklóru, tradícií, zábavy a
spoločných chvíľ.
Erika Juházsová

Podujatia sa okrem členov Slovenského zväzu
protifašistických bojovníkov, príslušníkov ozbrojených síl, zástupcu veľvyslanectva Ruskej federácie, predstaviteľov štátnej správy a občanov Rimavskej Soboty zúčastnil aj primátor Rimavskej
Soboty Jozef Šimko, viceprimátor Ladislav Rigó,
prednosta Mestského úradu v Rim. Sobote Štefan
Szántó.

ľudskej spoločnosti nezopakovali. „Odkaz a myšlienky povstania to nie sú len pokojné dni v mier,
je to aj napĺňanie jeho túžob po dôstojnom živote,
je to úcta k hodnotám, svojmu okoliu a histórii,
ktorú treba poznať a ctiť si tých, ktorí pre tieto
ciele neváhali položiť aj život,“ vyhlásil Brndiar.
Pripomenul, že aj napriek rokom a poznaní historických súvislostí a faktov sa aj dnes vyslovujú
pochybnosti, skresľujú skutočnosti o povstaní a
dokonca sa znevažujú padlí v tomto boji. „Aj preto sa každoročne na týchto pietnych miestach stretávame a oslovujme verejnosť, osobitne mládež,
aby nepodľahli falošnej propagande,“ zdôraznil.

Účastníkom spomienkového stretnutia sa prihovoril predseda Oblastného výboru Slovenského
zväzu protifašistických bojovníkov v Rim. Sobote Pavel Brndiar. Uviedol, že SNP predstavuje jednu z najvýznamnejších udalostí v dejinách
a podľa hodnotení spojencov patrí k z najväčším
vojensko-politickým činom slovenského národa.
SNP, ale i udalosti, ktoré k nemu viedli, si musíme
pripomínať preto, aby sa nikdy viac v modernej

Oslavy 75. výročia SNP zorganizovalo Oblastného výboru Slovenského väzu protifašistických bojovníkov v Rim. Sobote v spolupráci s mestom.
Po skončení slávnostného zhromaždenia podujatie pokračovalo v mestskej záhrade posedením a
kultúrnym programom, na ktorom vystúpil spevácky zbor Bona fide a folklórne zoskupenie Ďatelinka.
amb, foto: gecse

POZVÁNKA:

SOBOTSKÝ BLŠÁK
Mestské kultúrne stredisko v Rim. Sobote Vás pozýva na ďalšie pokračovanie burzy oblečenia, hračiek, kníh, potrieb do domácností a iného použitého
tovaru. SOBOTSKÝ BLŠÁK bude raz
do mesiaca vždy v sobotu od 9.00 hod.
do 13.00 hod. v Dome kultúry, vchod
od fontány. Burza je verejná a vstup
pre kupujúcich je zdarma. Najbližšie termínu sú: 21.9., 19.10. a 16.11.
Všetci záujemcovia o predaj sa môžu
nahlásiť v MsKS osobne, telefonicky
5621550, alebo na e-mail msksrs@
rsnet.sk.
Info pre predávajúcich:
- predávajúci musí mať viac ako 18
rokov, burza je určená pre súkromné
osoby, nie firmy
- predmetom predaja by malo byť
obnosené oblečenie, hračky, knihy,
potreby do domácnosti a iný použitý
tovar
- pre nahlásených pripravíme predajné
miesto
- ceny odporúčame nastaviť tak, aby
boli atraktívne pre ostatných účastníkov burzy
- ak máte v ponuke aj veci, ktoré by
ste chceli darovať, označte ich prosím
nápisom DARUJEM. Určite sa nájdu
aj ľudia, ktorým tým pomôžete.
- poplatok 3€ uhradíte na mieste
Info pre kupujúcich:
- vstup ZDARMA
- určite sa príďte aspoň pozrieť, za to
nič nedáte a možno budete sami prekvapení ako ľahko a lacno prídete ku
pekným a hodnotným veciam
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Orávka oslávila deň obce

11

Sobota 17. augusta v obci Orávka bola bohatá na dobré jedlo, šport a kultúrny program. Uskutočnili sa tam oslavy dňa obce.
Deň obce sa tradične v malej obci Orávka oslavuje jedlom zo zemiakov a pingpongom. Sviatočnému dňu prialo aj počasie, bol príjemne teplo, čo tiež
prispelo k vydarenému priebehu osláv.
Ako uviedol starosta obce Ján Lichanec, podujatím si pripomínajú založenie obce. V tomto roku totiž slávi táto malá rázovitá obec už 97 rokov, odkedy
sem prišli pôvodní obyvatelia z hornej Oravy, takzvaní gorali, a usadili sa tu „Aj keď v obci goralov už nemáme a aj goraličinu je počuť už pomenej, ich
potomkovia v obci ešte žijú,“ vysvetlil starosta. Dodal, že na podujatie zavítali aj hostia zo spriatelenej obce Veľká Lipnica z Poľska, s ktorými sem prišiel
aj goralský súbor. „Doniesli sem pôvodnú goralskú muziku, aby miestnym i návštevníkom pripomenula jazyk i hudbu pôvodných obyvateľov,“ uviedol J.
Lichanec, ktorý stojí na čele obce už 20 rokov. V rámci osláv sa konala už po šiesty raz súťaž vo varení jedál zo zemiakov, ktorú si nenechali ujsť domáci,
ale ani ľudia z okolitých obcí či Rim. Soboty. Súťažné družstva pripravili všakovaké chutné špeciality. Nechýbali lokše plnené slivkami, halušky s bryndzou
alebo sladkou kapustou či plnené zemiaky. Návštevníci si mohli pochutnať aj na falošnom guláši či tataráku.
Ako starosta ďalej uviedol, tento rok prišlo viac súťažných tímov, čo svedčí o tom, že súťaž sa stáva pre ľudí z roka na rok atraktívnejšou. Súťažná atmosféra však nevládla len na dvore kultúrneho domu, ale aj v jeho vnútri, kde prebiehal stolnotenisový turnaj. No nezabudlo sa ani na najmenších, na ktorých
čakali kolotoče a rôzne zábavné atrakcie. Skvelý slávnostný deň plný dobrej atmosféry, zábavy a milých stretnutí zavŕšila vo večerných hodinách zábava v
kultúrnom dome. V nedeľu pokračovali oslavy slávnostnou bohoslužbou v miestnom Rímskokatolíckom kostole.
amb

www.rimavskasobota.sk
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Už túto sobotu: Pod Sobotskou bránou

T

ento víkend bude v Rim.
Sobote patriť folklóru a
tradičnej ľudovej kultúre. Už
túto sobotu 14. 9. sa tu uskutoční 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 na
www.kulturars.sk.

Básnické okienko...

O pastierskom
nástroji

Keď duša zatúži po clivej radosti,
po veľkej hodnote a žiadnej múdrosti,
ruky vezmú drevo.
Spieva svojím spevom
tá pastierska veda,
čo zabudnúť nedá.
V tónoch znejú dávne časy skryté.
Zakliate sú v božskom nástroji.
Vytušené aj ich srdcia zbité,
sťa smutná tvár v tmavom závoji.
Spieva bôľom slovenského ľudu,
jeho silou do veselej nôty,
ako boli, sú, a ešte budú,
fachmani, čo vedia bazu skrotiť.
Spraví im po vôli,
jej zvuk letí vôkol,
z návršia do dolín,
ako rýchly sokol.
Prekrásnym jej hlasom svedectvo vydané.
Fujara Slovensku tak veľmi pristane.
Spomínať sa bojím.
Starká vždy plakali, keď fujara znela.
Starký výnimočný, so štyrmi vrkočmi,
vraj v detvianskom kroji,
vysoký s fujarou, a rozprávka celá!
Marta Brisudová Siváková

Pozvánka na výstavu
Slečny od maliarskeho stojana

V

Mestskej galérii v Rim. Sobote otvoria výstavu "Slečny od maliarskeho stojana" alebo "Ladies of the easel", kde svoje diela predstaví 9 autoriek zo Slovenska aj Ameriky:
Jenn Dierdorf, Žofia Dubová, Kataríná Janečková Walshe, Juliana Mrvová, Natália Okolicsányiová, Margaréta Petržalová, Kris Rac, Sahany Ramakrishnan, a Kelsey Shwetz.
Otvorenie výstavy prebehne 20. septembra o 17:00 hod. v priestoroch MG na Hlavnom námestí.
Kurátorkou výstavy je Juliana Mrvová. Výstava potrvá do 27.novembra 2019.
Projekt z verejných zdrojov podporil fond na podporu umenia, Bratislava.

Pozvánka na predstavenie

Už ti nikdy nenaletím

V

nedeľu
29.
septembra o
18.00 hod. zavíta
do Rimavskej Soboty skvelá španielska komédia
Už ti nikdy nenaletím o manipulácii, podvodoch
a mimoriadnom
prekvapení na záver v réžii Michala Spišáka. V divadelnej sále nám ju zahrajú Maroš Kramár, Marko
Igonda, Henrieta Mičkovicová / Lenka Barilíková. Vstupné: 14€ v
predpredaji. Vstupenky si môžete zakúpiť v MsKS, TIC a z pohodlia domova online na www.kulturars.sk. Pri dverách zvoní zvonček.
Za nimi stojí bývalý manžel, zvodca a sukničkár, starnúci “seladón”…
Zdroj: Mestské kultúrne stredisko v Rim. Sobote

Zuzana Mikulcová
domáce publikum nesklamala

P

osledným podujatím tohtoročného 2. ročníka Sobotského jazztivalu, ktoré pripravilo Mestské kultúrne stredisko
v Rim. Sobote, bol 28. augusta
koncert talentovanej speváčky
s nevšedným hlasom Zuzany
Mikulcovej.
Rimavskosoboťanka na nádvorí Čierneho orla predstavila domácemu publiku svoj
najnovší album Dievča, ktorý vydala tri a pol roka po debutovej nahrávke Slová. Na
albume nájdeme intímne a osobne ladené texty, ktoré si Z. Mikulcová píše sama,
a vďaka tomu dýchajú originalitou. Pred Rimavskosobotským publikom vystúpila so
svojou kapelou. Ako napísal organizátor podujatia MsKS na svojej facebookovskej
stránke, koncert sa niesol v priateľskej atmosfére a diváci sa cítili príjemne. Najkrajší
moment nastal v závere koncertu, keď jej priatelia gratulovali k nedávnym narodeninám
a k blahoželaniu sa pripojilo aj publikum. Sobotský jazztival bol realizovaný s finančnou
podporou Fondu na podporu umenia, ktorý bol aj hlavným partnerom podujatia. amb
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Lukostreľba:
Naši na ME i súťaži v Maďarsku
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Výsledky A- mužstva
MŠK Rimavská Sobota
6. kolo
MŠK Rimavská Sobota –
TJ Jednota Bánová 1:1 (0:1)
R: Horný, Krahulec, Hanesová
Zostava Rim. Sobota: Gregor – Grujovič,
Paparyha, Fajčík, Dudek, Nagy, Vasylyntes,
Lavrík - Šulek (63. Balog), Kamendy, Vasilko
Diváci: 285

Ďalší program MŠK:

7. kolo 15.9. o 15:30 hod.
MŠK Námestovo – MŠK Rim. Sobota
8. kolo 21.9. o 15:00 hod.
MŠK Rim. Sobota – TJ Baník Kalinovo

2. hokejová liga:

M

ajstrovstvá Európy v 3D lukostreľbe prebiehajúce od 18. do 24. augusta sa tento rok konali na Slovensku v krásnych horách okolo obce Varín. Zúčastnila sa ich väčšina štátov
EÚ, no svoje zastúpenie mala aj India. Súťažilo sa za každého počasia počas štyroch dní na
krásnom kopcovitom teréne, denne od rána do večera. V sobotu nastúpili na finálové kolá
pred širokú verejnosť na futbalovom ihrisku všetky kategórie dospelých, ktorí strieľali na 6
3D cieľov. Lukostrelecký klub Bašta reprezentovali piati členovia, ktorí skončili nasledovne:
Laura ANTAL HEGEDŰS a Luca DANCS obsadili 1. miesto, Tibor LÉVAY skončil tretí,
Gergely DANCS obsadil 19. a Ladislav HEGEDŰS 24. miesto.
31. augusta sa v maďarskej Kazincbarcike konalo
1. kolo BÜKK Pohára s medzinárodnou účasťou.
Strelecká súťaž tentoraz prebehla v prekrásnej
výletnej oblasti pri jazere. Organizátor postavil
veľmi náročnú trať, strelci sa museli popasovať s
20 3D cieľmi, na ktoré strieľali po dva šípy. Niektoré ciele boli umiestnené na svahovitom teréne.
LK Bašta tentoraz zastupovali dvaja jej členovia.
Tibor LÉVAY obsadil 2. miesto a Ladislav HEGEDŰS 14. miesto za čo im gratulujeme. Poďakovanie patrí aj sponzorom klubu - Mestskému
úrad v Rim. Sobote a spoločnostiam Vercajch
Centrum Zvolen, Gobako Košice, TEATRO, Agrosolum, RIO Jedáleň a STAV LP.
Zdroj: Tibor Lévay. LK Bašta

Tiene – nová výstava
Ondreja Kresnyeho

T

iene – pod týmto názvom predstavuje svoje
nové fotografie známy mladý fotograf Ondrej Kresnye, ktorý napriek svojej smelej téme
ostáva v Gemeri. Zopätá ruka, zamrznutý chrbát, skryté telo – občas si môžeme myslieť, že
sa nám ukazuje skutočnosť, no vidíme iba tiene.
Vernisáž výstavy Ondreja Kresnyeho sa
uskutoční vo štvrtok 19. septembra o 14:00
vo výstavných priestoroch rimavskosobotskej radnice na Hlavnom námestí. Výstava
bude otvorená počas pracovných dní do 18.
októbra.

Domáce zápasy hokejistov
HKM Rimavská Sobota
v základnej časti skupiny B
1.kolo – 21. 9 o 18:00 hod
HKM Rim. Sobota – HK 2019 Trebišov
2.kolo – 28.9 o 17:00
HKM Rim. Sobota – UKS Sanok
3.kolo – 5.10. o 17:30
MHk 32 Liptovský Mikuláš B - HKM Rim. Sobota
4.kolo – 12.10. o 17:00
HKM Rim. Sobota – HC 19 Humenné
6. kolo – 26.10 o 17:00
HKM Rim. Sobota – MHK Kežmarok
7.kolo – 2.11. o 17:30
HC Rebellion Gelnica - HKM Rim. Sobota
8. kolo – 9.11. o 17:00
HKM Rim. Sobota – HK Sabinov
9.kolo – 16.11. o 17:30
HK Bardejov - HKM Rim. Sobota
10. kolo – 23.11. o 17.30
HK 2016 Trebišov - HKM Rim. Sobota
11.kolo – 30.11. o 18:00
UKS Sanok - HKM Rim. Sobota
12. kolo – 7.12 o 17:00
HKM Rim. Sobota –
MHk 32 Liptovský Mikuláš B
13.kolo – 14.12. o 17:30
HC 19 Humenné - HKM Rim. Sobota
15.kolo – 4.1. o 17:30
MHK Kežmarok - HKM Rim. Sobota
16.kolo – 6.1.2020 o 17:00
HKM Rim. Sobota – HC Rebellion Gelnica
17.kolo – 11.1. o 17:00
HK Sabinov - HKM Rim. Sobota
18.kolo – 18.1. o 17:00
HKM Rim. Sobota – HK Bardejov

