Na margo
uplynulých dní
tvrdia, že RoZ lébertjazyky
Fico nezavádzal,

Mesto poďakovalo učiteľom
P
ri príležitosti Dňa učiteľov prijal 28. marca
v obradných priestoroch radnice primátor
mesta Jozef Šimko 27 riaditeľov, učiteľov a
pedagogických pracovníkov škôl a školských
zariadení v meste. Deň učiteľov sa oslavuje
28. marca, v deň narodenia „učiteľa národov“
Jana Amosa Komenského.
V úvode slávnostného podujatia vystúpili v kultúrnom programe deti z Materskej školy na Rybárskej
ul., Daniel Szaniszló a žiaci ZŠ Mihálya Tompu.
Následne si učitelia prevzali z rúk primátora pozdravný list a kvetinu ,ktorý sa im takto symbolicky poďakoval za ich prácu. J. Šimko sa v slávnostnom príhovore vyjadril, že práca učiteľa je

zodpovedná a zároveň náročná. Učiteľ nie je len
vtedy učiteľom, keď stojí za svojou katedrou, ale
je ním po celý život a je to vlastne jeho poslanie.
Poznamenal, aby sme si vážili prácu učiteľov ako
v materských, tak aj v základných a špeciálnych
školách, v ZUŠ, Centre voľného času Relax či v
súkromných školách. V závere príhovoru vyslovil
pedagógom za ich prácu veľké ďakujem a vyjadril
im aj svoje úprimné želanie, aby sa im aj po rokoch neustále dostávalo od žiakov pri spomienke
na svojho učiteľa úcty a vďaky. Ocenení sa zhodli na tom, že povolanie učiteľa je predovšetkým
poslaním, keďže si prostredníctvom detí budujeme
našu budúcnosť.
amb, foto: gecse

keď poučoval českých
sociálnych
demokratov,
čo treba urobiť ak bordel
nefunguje. Nepočítal však
s tým, že ak sa začnú vymieňať dievčatá v tom jeho
bordeli, postihne to aj jeho
samého. Pellegriniho vláda už dostala dôveru v parlamente a nič jej nebráni, aby plnila
sľuby, ktoré dala prezidentovi republiky.
Predstavme si však, že by opozícia uspela so zamýšľaným referendom– čo je málo
pravdepodobné – a o pár mesiacov by boli na
Slovensku parlamentné voľby. Koho by sme
vlastne volili ?
Smer – SD, ktorého predseda bol nútený pod
tlakom verejnosti opustiť vládu spolu aj so
svojim korunným princom vo funkcii ministra
vnútra ? Alebo SNS či Most-Híd ? Veď Danko
a Bugár boli a aj sú súčasťou vládnej koalície, ktorá pripustila mafiu až na Úrad vlády
a umožnili jej financovanie cez dotácie do
poľnohospodárstva. O čo sú oni lepší a dôveryhodnejší než Fico a Kaliňák ? Pritom Bugár
vďaka viacnásobnej zrade stratil už aj dôveru
väčšiny občanov maďarskej národnosti a tú
Orbánovú nikdy ani nemal.
No veľké nádeje nevkladajme ani do predstaviteľov súčasných opozičných strán. Vieme
si predstaviť vládu na čele ktorej stojí Sulík,
Matovič alebo Kollár ? Oni sa nedokážu dohodnúť ani medzi sebou a nechápu, že bez
hlasov kotlebových poslancov väčšinu v
parlamente mať jednoducho nemôžu. Snažia
sa síce prilákať ku sebe mimoparlamentné
strany v podobe KDH a SMK, ale možno si
ani nevšimli, že v niektorých župách – aj v
tej Banskobystrickej – išli poslanci SMK do
spoločného poslaneckého klubu so Smerom...
Chceme či nechceme, musíme si položiť otázku, načo sú nám vlastne predčasné voľby ?
Kvôli tomu, aby sa vo vláde prípadne vymenili ministri, ktorých Fico, Danko a Bugár v tej
novovzniknutej vláde nedovolili Pellegrinimu
vymeniť, hoci by si to Érsek, Richter, Gajdoš
alebo Matečná aj zaslúžili ?
Miesto uvažovania o predčasných voľbách,
by sa mali radšej všetci pustiť do serióznej
práce, odstraňovať korupčné prostredie na
všetkých stupňoch riadenia a bojovať za
vyšetrenie vraždy dvoch mladých ľudí. No
a hlavne vytvoriť podmienky na existenciu
slušného Slovenska, kde nevládne mafia a nebudú zabíjať nepohodlných novinárov poukazujúcich na prechmaty politikov...
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Poslanci o činnosti mestskej polície i lesoch

Druhé tohtoročné zasadnutie rimavskosobotského mestského zastupiteľstva sa konalo v
utorok 20. marca v bývalom Župnom dome v
Rimavskej Sobote.

Kvôli 22-bodovému programu sa začalo rokovanie už od 9 hodiny predpoludním.
Prvým bodom bolo zloženie sľubu mestského
poslanca Roberta Kuvika, ktorý nahradil Mikuláša Csirmaza. Ako je známe, M. Csirmaz bol
ešte vlani v decembri zvolený za hlavného kontrolóra mesta a keďže mandát poslanca je nezlučiteľný s funkciou hlavného kontrolóra, ten mu
zanikol. Robert Kuvik získal vo volebnom obvode č. 2 spomedzi náhradníkov najväčší počet
hlasov -300. Kandidoval za stranu SMER-SD a
v mestskom parlamente bude pracovať v Klube
racionálnych rozhodnutí. Po tomto bode predstúpil pred poslancov náčelník Mestskej polície
Peter Berecz, ktorý informoval o stave verejného
poriadku, priestupkovosti a kriminality v meste
za rok 2017. Ako uviedol, úlohy boli prevádzané 12 príslušníkmi v 12 – hodinových zmenách.
Naďalej je v prevádzke chránená dielňa, kde pracujú piati zdravotne ťažko postihnutí občania.
Informoval tiež, že od decembra minulého roka
na sídlisku Dúžavská cesta pracuje osem členov
miestnych občianskych poriadkových služieb.
Podľa jeho slov došlo vlani aj k rozšíreniu kamerového systému. MsP má tak k dispozícii 20
otočných a osem statických kamier. V následnej
diskusii vyjadrili viacerí poslanci spokojnosť s
prácou mestskej polície.
V rámci bodu nakladanie s mestskými lesmi
poslanci schválili vyhlásenie verejnej obchodnej

súťaže na predaj dreva z mestských lesov. Predávať sa bude drevo v objeme 3500 m kubických,
pričom minimálna cena za jeden kubík dreva je
55 eur. Primátor mesta Jozef Šimko informoval,
že predajom sa získa do mestského rozpočtu približne 200-tisíc eur ročne, ktoré v ňom chýbali
po skončení prenájmu pre spoločnosť Leskorp.

klubu Academy Rimavská Sobota, ktorú mestu
navrhol maďarský prvoligový futbalový klub
DVTK Miskolc. O správe informoval poslanec
Miroslav Bitala. Po zdĺhavej diskusii nakoniec
poslanci tento zámer schválili a poverili M. Bitalu rokovať s maďarským partnerom. Schválená
bola zmena v zložení finančnej komisie pri MsZ.

Po novom si lesy spravuje samo mesto a starajú sa o ne dvaja pracovníci. V rámci tohto bodu
vystúpil pred poslancov lesný hospodár Juraj
Hronec, ktorý pre mesto robí odborného poradcu. Informoval o stave, ochrane a hospodárskych
možnostiach lesov. V tejto súvislosti sa vyjadril,
že mestské lesy sú vo veľmi dobrom stave.
Poslanci sa tiež zaoberali informatívnou správou o zámeroch založenia a činnosti športového

Jej novým predsedom sa stal Samuel Urban, ktorý nahradil M. Csirmaza. Zároveň bola komisia
doplnená o nového člena Jána Čemana. Poslanci
ešte stihli prerokovať niekoľko bodov z majetkovoprávnych otázok. Potom na návrh primátora
J. Šimka bolo odsúhlasené prerušenie zastupiteľstva a jeho pokračovanie na stredu 28. marca.
amb, foto: gecse

Útulok i výjazdové rokovanie vlády

Na utorkovom zasadnutí mestského zastupiteľstva konanom 20. marca sa poslanci zaoberali aj výstavbou útulku či správou z výjazdového rokovania vlády v okrese.

V rámci bodu, ktorý sa týkal výstavby útulku,
najprv vystúpil hlavný kontrolór mesta Mikuláš Csirmaz. Informoval, že uznesenie prijaté
zastupiteľstvom z roku 2017, ktorým sa mesto
zaviazalo k výstavbe útulku a spolupráci s OZ
Šťastné labky, je neplatné. Dôvodom neplatnosti
je fakt, že uznesenie nie je v súlade so zákonom.
Najskôr sa mal schváliť zámer na dlhodobú výpožičku a až po jeho zverejnení v médiách sa
mala schvaľovať samotná výpožička. Hlavný

kontrolór preto navrhol uznesenie zrušiť a prijať nové. Následne sa strhla vyše hodinová diskusia. Poslanec Július Sojka spochybnil záujem
vedenie mesta na vybudovanie útulku a vytkol,
že mesto nekonalo dostatočne aktívne. Primátor
J. Šimko mu oponoval, že mesto malo jednak na
stole petíciu 222 občanov proti výstavbe útulku a
jednak OZ Šťastné labky odmietli podpísať pripravenú zmluvu. V diskusii následne vystúpila aj
predsedníčka združenia Bea Jegošová, ktorá vysvetlila, že dôvodom nepodpísania zmluvy bolo,
že žiadali do nej zahrnúť klauzulu o vybudovaní
kanalizačnej prípojky. Požadovali tiež dobu výpožičky na 20 -30 rokov a výpovednú lehotu 10
mesiacov.

Po výzve primátora B. Jegošová nakoniec zmluvu podpísala priamo na zastupiteľstve s tým, že
požiadavky OZ Šťastné labky budú do nej zahrnuté formou dodatku. Poslanci následne schválili
doplniť tieto požiadavky do pôvodného uznesenia z roku 2017. Podľa neho mesto poskytne OZ
Šťastné labky bezplatne pozemok na Včelinci,
vybuduje inžinierske siete, poskytne 8000 eur
ročne po dobu troch rokov pre OZ na výstavbu
útulku, poskytne 7200 eur na plat pre zamestnanca útulku a 16-tisíc eur na prevádzku útulku po
kolaudácii stavby. V prípade ukončenia činnosti
občianskeho združenia bude útulok bezplatne
odovzdaný mestu.

Csízi opäť neprišiel

Poslanci sa zaoberali aj informatívnou správou
z výjazdového rokovania vlády, ktoré sa konalo
v Hnúšti 26. februára. V tejto súvislosti primátor
Jozef Šimko pozval na zastupiteľstvo prednostu
Okresného úradu v Rim. Sobote Csabu Csíziho
i ministra dopravy Arpáda Érseka, ktorí sa však
nedostavili. Šimko pripomenul, že v prípade
prednostu ide už o piate neprijaté pozvanie.
Jozef Šimko vyslovil nespokojnosť s plnením
akčného plánu, ako aj s priebehom príprav výstavby R2. Poslanci nakoniec prijali uznesenie,
v ktorom vyjadrili nespokojnosť s neúčasťou
C. Csíziho na zastupiteľstve. Dlhá diskusia prebehla aj ohľadom výstavby väznici na Sabovej.
Poslanci nakoniec vzali na vedomie dôvodovú
správu o výstavbe väznice a vyjadrili súhlas s jej
výstavbou v zmysle vládneho návrhu.
amb

Gemerské zvesti
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Na kultúru a šport sa rozdelilo takmer 60-tisíc eur

28. marca pokračovalo
Vvstredu
bývalom Župnom dome v Rimavskej Sobote prerušené zasadnutie rimavskosobotského mestského zastupiteľstva.

V úvode rokovania sa poslanci zaoberali majetkovoprávnymi otázkami.
V nasledujúcom bode bolo zmenené
VZN, ktoré sa týka výšky príspevku na čiastočnú úhradu nákladov v
školách a školských zariadeniach.
Prehodnotenie príspevkov si vyžiadali zvyšujúce sa náklady na zabezpečenie potravín. Poslanci sa ďalej
zaoberali prerozdelením finančných
prostriedkov kultúrnym subjektom a
športovým klubom. Po menších úpravách nakoniec rozhodli, že 19 kultúrnym subjektom pôjde 18.500 eur a
30 športovým klubom 40-tisíc eur.
Spolu to je 59.500 eur a ďalších 500
eur je rezerva, ktorá sa bude prerozdeľovať v priebehu roka. V diskusii
k tomuto bodu padol aj návrh, že po
záverečnom účte mesta môžu poslanci pridať na kultúru a šport ďalších
20-tisíc eur. Následne boli schválené
finančné prostriedky vo výške 12-ti-

síc eur z rozpočtu mesta na zabezpečenie prevádzky sociálnych služieb
neverejným poskytovateľom služieb.

návrh na delegovanie zástupcov zriaďovateľa do orgánov školskej samosprávy škôl a školského zariadenia.

Poslanci sa zaoberali aj informatívnou správou o plnení komunitného
plánu sociálnych služieb v meste na
roky 2015-2020. V diskusii ocenili
sociálne služby a vyzdvihli, že mesto
má takúto koncepciu. Bez problémov
prešla správa o kontrolnej činnosti
hlavného kontrolóra mesta, plán kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra i
voľba prísediacich pre Okresný súd v
Rimavskej Sobote. Schválený bol aj

Vo interpeláciách najviac zaujala návrh poslankyni Anny Zsóriovej, ktorá na základe požiadaviek občanov
navrhla, aby sa v približne pätnástich lokalitách mesta opravili cesty,
chodníky či vybudovali parkoviská.
Primátor v tejto súvislosti uviedol, že
na tieto akcie by sa mohlo vyčleniť
približne 200 až 250-tisíc eur z rezervy mesta. Viacerí poslanci s týmto
návrhom súhlasili a pridali ešte nie-

Dokonalá občianska
aktivita slávila úspech

som svoj vianočný príhovor
Keďobčanom
Rimavskej Soboty a

pričlenených obcí ukončil prevzatou, ale stále aktuálnou myšlienkou
J.F. Kennedyho: „Nepýtaj sa, že
čo urobí pre teba mesto, ale pýtaj
sa, čo ty môžeš urobiť pre svoje
mesto.“, som netušil, že táto výzva
bude v našom meste už o tri mesiace úspešne naplnená.

Ilustračné foto

Áno, prihlásili sme sa do projektu
spoločnosti Lidl o detské ihrisko
„Žihadielko“, kde sme v kategórii
miest s počtom obyvateľov 20-40
tisíc obsadili v rámci Slovenska
2. miesto a vyhrali sme ihrisko v
hodnote 85.000 eur. Ihrisko sme
vyhrali v internetovom hlasovaní s
počtom 126 055 odovzdaných hlasov. Je to veľký úspech, za ktorým
je každodenná doslova mravenčia
práca iniciátoriek a organizátoriek
hlasovania. Zaslúžia si byť menované: Anka Zsóriová, Andrea Gálová, Dominika Kureková, Janka Bagačková, Lucia Skruteková, Miška
Bartakovičová, Zuzana Gödriová.
Tieto mladé panie – akčné mamič-

ky sa stali hybnou silou súťaže. Organizovali, roznášali letáky, lepili
plagáty, agitovali, nahovárali, keď
bolo treba prosili a argumentovali pri každej možnej príležitosti.
Rozosievali pozitívnu energiu a
presvedčili mnohých občanov, že
sa oddá zahlasovať, zabojovať a
vychutnať si víťazstvo. Oplatilo
sa, vyhrali sme. Áno, vyhrali sme
všetci zásluhou iniciátoriek, ale i
mnohých ďalších nemenovaných
mamičiek a občanov, zásluhou
všetkých, ktorí zahlasovali. Takýto
masový a aktívny postoj som možno ani nečakal, som hrdý na našich
občanov. Preukázali, že aj napriek
nepriazni vládnych orgánov stoja za aktívnou politikou mesta a
keď treba, tak zaberú a pomôžu.
Je to úprimný lokálpatriotizmus v
kryštálovo čistej podobe. Dodáva
nám novú energiu a sľubujem, že
mestskú záhradu, kde ihrisko bude
umiestnené, spoločnými silami
tak vyšperkujeme, že nám ju bude
závidieť široké okolie. V mene
svojom i v mene mestského zastupiteľstva ďakujem iniciátorkám i
všetkým hlasujúcim za perfektnú
prácu. Ďalšími aktivitami pozdvihneme naše mesto na miesto, kde sa
oddá žiť, vychovávať deti i zostarnúť.
Ešte raz ďakujem!
JUDr. Jozef Šimko,
primátor mesta

koľko lokalít. Nakoniec súhlasili, aby
sa riešili nasledovné lokality: vyasfaltovanie chodníkov a parkovísk medzi
blokmi na Malohontskej ul. 18-26,
asfaltovanie medzi blokmi na Športovej ul., parkoviská a chodníky na Ul.
L. Svobodu 1-12, asfaltovanie cesty z
Mojína ku Kanátovcom, asfaltovanie
cesty vo Vinici v dĺžke približne 250
m a v Tormáši v dĺžke približne 80 m,
vybudovanie príjazdovej cesty na Sobôtke 96-98 a 99 a garáží, opravenie
chodník na Ul. L. Svobodu v smere do
dvora, rozšírenie jednosmerky na Ul.
Novomeského, asfaltovanie vjazdu
do dvora medzi Kirejevskou ul. a Ul.
Novomeského, asfaltovanie parkoviska na Kirejevskej ul. pri veterinárnej
ambulancii, asfaltovanie Ul. Českej
pri bytovke 2-16 a 18-30, opravenie
chodníkov na Ul. Mikszátha a Markuša, asfaltovanie Tržnej ul., opravu ulice T. Vansovej a výjazdu za pizzériou
Drak na sídlisku Rimava.
V rámci interpelácií ešte vystúpili
so svojimi požiadavkami aj poslanci
Viliam Vaš, Ján Čeman i Eva Bornayová.
amb

Výbor o cintoríne,kultúrnom
dome i pomníku SNP

Ešte na začiatku februára sa zišiel na svojom prvom tohtoročnom zasadnutí Výbor mestskej časti Vyšná Pokoradz.
sa konalo v priestoroch kultúrneho domu vo Vyšnej Pokoradzi
ZZasadnutie
a viedla ho predsedníčka výboru Drahoslava Hrončeková. V úvode roko-

vania sa členovia výboru zaoberali kontrolou plnenia uznesení. Následne
sa hovorilo o cintoríne a doriešení jeho prevádzky a spravovania. V tejto
súvislosti bol ako hosť prizvaný Viliam Astaloš, kantor ECAV vo Vyšnej Pokoradzi. Ten informoval, že medzi cirkevným zborom a Technickými službami mesta Rim. Sobota existuje dohoda o kosení cintorína dvakrát do roka.
Kópiu predmetnej zmluvy má uloženú doma a v prípade potreby ju predloží
VMČ. Keďže výbor mestskej časti o dohode nevedel, členovia sa zhodli, že
daný problém je potrebné prerokovať s riaditeľom TSM.
Diskutovalo sa aj o oprave pomníka SNP. D. Hrončeková informovala, že sa
ohľadom tejto veci rozprávala s Róbertom Husztim a vysvetlila jeho návrh.
Viceprimátor mesta Ladislav Rigó sa vyjadril, že sa pokúsi zistiť náklady na
rekonštrukciu aj od iných dodávateľov a skúsi sa u odborníkov poinformovať o najlepšom riešení jeho úprav.
Na zasadnutie bola pozvaná predsedníčka Občianskeho združenia Hájik
124 Svetlana Bornayová, aby sa vyjadrila k zmluvám, ktoré má občianske
združenie uzatvorené s mestom na prenájom priestorov v kultúrnom dome.
Zo strany VMČ jej bola navrhnutá spolupráca a to spôsobom, že by VMČ
požiadal o zavedenie elektrickej energie do priestorov Galérie a OZ Hájik by
priestory poskytol pre potreby výboru v prípade organizovania rôznych spoločenských podujatí. S. Bornayová s týmto návrhom nesúhlasila, no uviedla,
že je ochotná prepožičať pre potreby VMČ jednu miestnosť na poschodí.
Nesúhlasila ani s požiadavkou na uvoľnenie priestorov za javiskom. L. Rigó
nakoniec navrhol, aby sa pani Bornayovej vyšlo v ústrety ohľadom zavedenia elektrickej energie do priestorov Galérie aj napriek tomu, že nesúhlasí s
poskytnutím priestorov pre VMČ.
V diskusii tiež odznelo, že by bolo nutné riešiť zámkovú dlažbu pred kultúrnym domom, nakoľko sa pre jej zlé umiestnenie nedokáže na zastávke
otočiť autobus a musí cúvať, čo je nebezpečné. Zhodnotiť sa bude musieť
možnosť, že sa dlažba upraví, prípadne sa odstráni. D. Hrončeková viceprimátorovi pripomenula, že ešte bývalému VMČ bola prisľúbená oprava
cesty vedľa kultúrneho domu. Cesta je v dezolátnom stave, a preto je nutné
ju opraviť. L. Rigó navrhol, aby sa cesta zatiaľ vysypala drveným asfaltom,
nakoľko jej kompletná oprava nie je zahrnutá v rozpočte mesta.
amb
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Za slušné Slovensko
sa opäť postavili
aj Rimavskosoboťania

námestie v Rimavskej Sobote sa 23. marca stalo opäť
H lavné
dejiskom zhromaždenia iniciatívy Za slušné Slovensko. V po-

radí štvrtý protest prilákal len niečo vyše stovku ľudí.
Okrem Rimavskej Soboty sa protesty konali aj vo vyše tridsiatich
mestách na Slovensku a v zahraničí. Pred zhromaždením aj tentoraz vystúpila s príhovorom jedna z organizátoriek podujatia Zuzana
Mikulcová. Uviedla, že vražda novinára nebola začiatkom udalostí.
Bola len poslednou kvapkou pre všetkých, ktorí sa roky mlčky prizerali tomu, kto a ako nám vládne. „Po strachu, hneve a nádeji asi
u každého z nás prevažuje rezignácia, frustrácia a sklamanie. Vláda
vymenila ministrov a premiéra. Ale to nebolo riešenie, ktoré sme v
modernej demokracii očakávali. Napriek tomu vám chcem povedať - nebuďte sklamaní,“ uviedla Mikulcová s tým, že sa na vývoj
udalostí netreba pozerať s pocitom, že sa nič nezmenilo, že ľudia tu
boli zbytočne, že nič nedokázali. „Dokázali sme veľmi veľa. Dokázali sme sa spojiť celé partie ľudí, rodiny, mestá a dediny. Dokázali
sme sa spoločne postaviť na námestiach a povedať: stačilo. Nám už
to nie je jedno,“ vyhlásila a pokračovala, že na základe hlasu ľudí
skončil dlho neohrozený premiér a demisiu podal neodvolateľný
minister. Hoci sa to podľa jej slov môže zdať ako úplne zbytočné
kroky, nie je to pravda. „Zmena, ktorá momentálne nastala je možno
malá, ale nie je bezvýznamná,“ uzavrela Mikulcová.
Na pódiu bol následne prečítané Vyhlásenie zhromaždení za Slušné
Slovensko a časť článku zavraždeného Jána Kuciaka s názvom Čo
vidím v zrkadle. Napísal ho v roku 2012 a týkal sa protestov súvisiacich s kauzou Gorila. Na tribúne vystúpili s príhovormi aj lekári
Dušan Rybár a Géza Hizsnyan, ktorý sa prítomným prihovoril aj v
maďarskom jazyku, herec Roman „Spery“ Slanina a Marian Lacko.
Na záver pokojného zhromaždenia odznela pieseň Nádeje.
Udalosti po vražde novinára Jána Kuciaka a jeho snúbenice, archeologičky Martiny Kušnírovej otriasli nielen celou slovenskou verejnosťou, ale aj politickou scénou. Udalosti vyústili až do pádu tretej
vlády premiéra Roberta Fica. Novým predsedom vlády sa stal Peter
Pellegrini, ktorého vláda získal dôveru parlamentu 26.marca. V nej
už nebudú pôsobiť viacerí ministri. Novým šéfom rezortu vnútra
sa stal Tomáš Drucker, ktorý predtým pôsobil ako minister zdravotníctva. Na tomto poste ho nahradila doterajšia štátna tajomníčka
Andrea Kalavská. Novým ministrom spravodlivosti sa stal Gábor
Gál. Ministerstvo kultúry povedie po novom Jana Laššáková. Post
podpredsedu vlády pre investície a informatizáciu prevzal po P. Pelegrinim Richard Raši.
amb
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Ucitelia
ZUŠ-ky
ˇ
mali vlastný koncert
„ Hudba je kráľovstvom medzi nebom a zemou“
27. marca sa v Divadelnej sále Domu kultúry v Rimavskej Sobote
uskutočnil slávnostný koncert učiteľov Základnej umeleckej školy v
Rimavskej Sobote. Každý človek, ktorý zasvätil svoj život umeniu, sa
vlastne rozhodol dávať kúsok zo seba. Ak to ešte spojil s rozhodnutím pre povolanie pedagóga, je to akoby dvojnásobné darovanie sa pre
iných. Dennodenne sa učiteľ umenia stretáva s mladými ľuďmi, pestuje
v nich schopnosť vnímať krásu, rozpoznávať pekné od menej pekného a
zároveň do istej miery ich učí aj niečo nové vytvárať. My učitelia ZUŠ
máme to krásne poslanie spriadať jemné nite hudobných krás v srdciach
detí, rozvíjať fantáziu, túžby, pohybové, výtvarné, či herecké danosti
a posielať tak svetlo do hĺbky ľudského srdca. Pedagógovia ZUŠ žijú
umením, a práve týmto koncertom sa prostredníctvom hudby, ktorá na
koncerte zaznela, dotkli duše poslucháčov koncertu. Bol to koncert
netradičný, výnimočný, koncert učiteľov ZUŠ... Čo znamená hudba v
našom živote? Určite každý z nás by si na túto otázku vedel odpovedať
sám . My v základnej umeleckej škole ...žijeme umením... dennodenne
sa stretávame s mladými ľuďmi, pestujeme v nich schopnosti vnímať
krásu, rozpoznávať pekné od menej pekného a tú krásu do istej miery aj
vytvárať. ... umenie je ako zlatá niť, ktorá sa vinie históriou ľudstva. My,
učitelia ZUŠ, máme to krásne poslanie, spriadať jemné nite hudobných
krás v srdciach detí, rozvíjať ich fantáziu, túžby, pohybové, výtvarné,
či herecké danosti – posielame svetlo do hĺbky ľudského srdca. Dramaturgia koncertu pozostávala väčšinou z komorných zoskupení, či už
to bola štvorručná hra, duetá, inštrumentálne a vokálne zoskupenia, no
objavilo sa aj jedno sólo a tanečné choreografie. Základná umelecká
škola v Rimavskej Sobote oslávila v minulom školskom roku 85. výročie svojho založenia. Žiaci aj pedagógovia školy sa od prvých rokov
svojej existencie podieľali na rozvoji kultúrneho života v meste. Tak je
tomu aj v súčasnosti... niet podujatia, na ktorom by chýbal dotyk školy. ... umenie je ako vesmír, niekde začína a nikto nevie, kde sa končí.
Umením vyjadrujeme svoje myšlienky, svoje pocity. Prostredníctvom
hudby sa interpreti môžu dotknúť duše každého človeka, ktorý o to stojí,
A to je úžasné...
Eva Čarnoká, ZUŠ

Zhodnotili uplynulý rok

o činnosti i úlohy na ďalšie obdobie boli hlavnými témami
Správa
výročnej schôdze Slovenského zväzu protifašistických bojovníkov. Tá

sa konala 15. marca v priestoroch Klubu záujmovej činnosti seniorov na
Daxnerovej ul. v Rim. Sobote.
V úvode rokovania privítala delegátov a hostí tajomníčka ObV SZPB Mariana
Velochová a oboznámila ich s programom konferencie. Správu o činnosti zväzu za uplynulé obdobie predniesol predseda Oblastného výboru SZPB Pavel
Brndiar. Okrem iného pripomenul poslanie zväzu. Jeho hlavnou úlohou je
presadzovať demokratický a humánny odkaz emancipačného hnutia začatého
štúrovcami, pokračujúceho bojom za národné oslobodenie, bojom proti fašizmu vyvrcholeným v Slovenskom národnom povstaní, odmietanie všetkých pokusov o znevažovanie miesta SNP a skresľovania dejín druhej svetovej vojny
a odboja, venovať pozornosť pravdivému vysvetľovaniu histórie boja za národné oslobodenie a proti fašizmu a nacizmu, dbať o dôstojné organizovanie
spomienkových osláv a piet pri príležitosti významných historických výročí,
verejne vystupovať proti extrémistickým silám propagujúcim nacionalizmus,
šovinizmus, rasizmus a antisemitizmus. P. Brndiar zhodnotil činnosť v jednotlivých základných organizáciách v okrese. Vyslovil tiež poďakovanie členom
za prácu vo zväze a vyzdvihol dobrú spoluprácu s okresnými organizáciami
Matice slovenskej, Jednoty dôchodcov Slovenska, obcami, mestami, políciou
a klubom vojenskej histórie. Konštatoval, že ObV SZPB má vytvorené priaznivé podmienky na svoju prácu- napĺňanie protifašistického odboja. P. Brndiar
zdôraznil, že najzákladnejšou úlohou je doplnenie členskej základne. V tejto
súvislosti informoval, že ku koncu roka evidovali 852 platiacich členov. Vlani
bolo prijatých 38 členov, no zomrelo 86 členov. Ďalej uviedol, že je prirodzené,
že vekom rapídne ubúda starých priamych účastníkov, ale žiaľ, tento úbytok sa
im vlani nepodarilo nahradiť. Spomenul tiež, aké úlohy čakajú zväz v tomto
roku. Okrem iného je to dôsledná príprava osláv výročí s čo najväčšou účasťou
členov, ale aj mládeže. Zdôraznil, že osobitne sa treba venovať prijímaniu nových členov.
amb

Gemerské zvesti

Zlatá krajina

Vvenujú vlastnej literárnej tvorbe.

Zlatej krajine dostávajú priestor deti, ktoré sa

22. marca sa v Knižnici Mateja Hrebendu v Rim. Sobote
uskutočnil 26. ročník autorskej prehliadky literárnych
prác žiakov základných škôl a osemročných gymnázií pod názvom Zlatá krajina. Podujatie otvorili hrou
O kozliatkach žiaci literárno-dramatického odboru
tunajšej základnej umeleckej školy.

inakšie rýmovať, že majú používať priamu reč alebo
že si majú niečo preštudovať. To sú názory, ktoré si
môže každé dieťa zobrať za svoje a tým sa zlepšiť,“
uviedla J. Pósová. Tento rok hodnotila práce obľúbená spisovateľka Marta Hlušíková z Rimavskej Soboty. Podľa nej boli tohtoročné práce silnejšie v próze.
„Páčili sa mi texty starších žiakov, lebo tam boli rôzne
ponory do psychiky a riešili sa reálne situácie. Síce
sa občas vyskytli úteky so fantastiky, ale už to nie je
také, ako to bývalo v minulosti, kde fantastika dominovala. To znamená, že v centre pozornosti dnešných
dvanásť až pätnásťročných detí sú oveľa viac problémy a život,“ zhodnotila spisovateľka.
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Básnické okienko...

Vtáky

Plachtia vysoko, krásne im to ide,
tie malé, živé lietadlá.
Tak sebestačné, tankujú kde príde,
hoc im aj dráha nesadla.
Spokojné a vždy nad vecou.
Nepreľstíš ich, ak nemáš návod z neba.
Ak sa musia biť za niečo,
tak nie viac, ako treba.
Sú mimo sveta ružovkastých mašlí.
Pudy im velia, nevedia, čo je láska,
najkrajšia slávobrána ľudí.
A možno, ktovie, že ony ju našli,
a človek kvôli nej len blúdi.
Bežia na boží kód, ako všetko živé.
Je tu len do času, pomyslenie clivé.
Pozerám na vtáky, pôsobia tak šťastne,
preto, že nevedia, že život raz zhasne.

Zlatá krajina je nesúťažnou prehliadkou pôvodnej
tvorby detí a mládeže vo veku od 8-do 15 rokov. „Ide
o prvé práce, ktoré zažívajú deti so svojou fantáziou.
Na práce sa pozrie svojím odborným okom spisovateľ, ktorý povyberá zrniečka tej tvorivosti nachádzajúce sa v týchto prácach,“ priblížila Jana Pósová z oddelenia literatúry pre deti a mládež. Cieľom podujatia
je povzbudiť deti, ktoré majú fantázia alebo talent, v
ich čítaní a tvorivosti. Do tohtoročnej Zlatej krajiny
prispelo 49 detí z 12 základných škôl z okresu. Práce
boli rozdelené do kategórií mladších a starších žiakov
a na poéziu a prózu. Jedinečnosť tohto podujatia je
práve v stretnutí medzi spisovateľom a mladými autormi, ktorí sa majú možnosť poučiť z chýb, na ktoré
ich spisovateľ upozorní. „Žiaci sa dozvedia, že majú

So závisťou sa dívam do vtáčích perutí.
Len človek, tvor jedinečný, múdry,
len on vie o smrti.

Zlatá krajina je najstaršou prehliadkou literárnych talentov detí v našom regióne. O tom svedčí uplynulých
25 rokov peknej tradície, v ktorej sa putuje svetom
rozprávok, povestí, príbehov i básní. Už štvrťstoročie
sa v Knižnici Mateja Hrebendu v Rimavskej Sobote
stretávajú detské literárne talenty s najlepšími slovenskými spisovateľmi pre deti a mládež, aby spolu hovorili, čítali a inšpirovali sa.
amb

Veľkonočné
tvorivé dielne

Gemersko-malohontské osvetové stredisko pripravilo počas marca veľkonočné tvorivé dielne pre detičky, ale aj
pre dospelých. Na Veľkonočnej dielničke si detičky mohli
ozdobiť veľkonočné vajíčka rôznymi technikami, či upliesť
korbáč. Veľmi pekne ďakujeme pánovi Majanovi z Rimavskej Soboty, že prišiel medzi nás a naučil detičky pliesť
korbáče. Tvorivá dielňa Veľkonočné vajíčko bola určená
pre dospelých a staršie deti. Účastníci si vyskúšali techniku
plstenia, ale aj falošného patchworku a servítkovej techniky. Sme veľmi radi, že počet účastníkov sa každou dielňou
zvyšuje a už teraz sa tešíme na aprílové stretnutia.
Gemersko-malohontské osvetové stredisko v Rim. Sobote

Srdcová dráha
Starkí a vnúčatá,
puto silnej lásky,
tej najmocnejšej z oboch strán,
plnohodnotnej, ako zrelé klásky,
a strašne dôležitej,
ako kľúče od najtemnejších brán.

Marta Brisudová Siváková

Výstavy a podujatia
Gemersko-malohontské múzeum

Kremíkové nebo
Počítače, notebooky, tablety či smartfóny
sú
každodennou
a
neodmysliteľnou
súčasťou
nášho
života.
V Gemersko-malohontskom múzeu v Rim.
Sobote sa uskutoční 10. apríla o 15.00 hod.
vernisáž výstavy Kremikové nebo. Historická
výpočtová technika zo zbierok spoločnosti RS
NET predovšetkým mladšej generácií predstaví
historickú výpočtovú techniku, ktorá svojimi
technickými parametrami, výkonmi, rozmermi
a pôvodnou nadobúdacou hodnotou vyvoláva
úsmev a zároveň aj údiv. Prezentovaných bude
približne 30 kusov výpočtovej techniky používanej predovšetkým na území Československa
(a neskôr na Slovensku) v období rokov 1980
až 2000 zo zbierok spoločnosti RS NET Rimavská Sobota.
do 31. mája
Nesúvislosti - výstava mladého výtvarníka Rolanda Neupauera. Ten aj napriek ťažkej chorobe
patrí k výrazným individualitám s veľkým tvorivým potenciálom, ktorý prináša nový a svieži
prístup k maliarskemu spracovaniu aktuálnych
tém.
do 30. apríla
Vesmír očami detí - tradičná súťažná prehliadka výtvarnej tvorby detských prác žiakov
základných, materských a základných umeleckých škôl okresu Rimavská Sobota s tematikou
vesmíru.

Dieťa a jeho svet – výstava predstaví život
dieťaťa v tradičnom dedinskom a za časti aj v
mestskom prostredí regiónu Gemer-Malohont.

Mestská galéria

do 30. apríla
Focus – výstava predstaví diela mladej umelkyne Patrície Koyšovej. Autorkina procesuálna
abstrakcia je zážitkovou maľbou, ktorá pomocou redukovanej farebnosti, primárnych tvarov
vznikajúcich počas experimentálneho technologického postupu (maľba ofukovacou pištoľou,
príp. stierkou) sprostredkúva dynamické prežívanie maľby ako spontánneho tvorivého procesu. Kurátorkou výstavy je Gabriela Garlatyová.

Séria zábavno-vedomostných
kvízov pokračuje!

Chcete si otestovať svoje vedomosti a pritom sa
skvelo zabaviť? Tak neváhajte a prihláste sa do
Kvízmajster ligy! 2. kolo štartuje už 12. apríla
o 18-tej v bábkovej sále Domu kultúry a moderovať ho nebude nik iný, než Slavo Hlásny,
rekordman relácie DUEL RTVS.
Zostavte 3 – 6-členný súťažný tím a rezervujte
si svoj stôl na čísle: 0903 669 609 alebo priamo v Dekáč - cafe & cocktail bar. Tešíme sa
na Vás!
Vstupné: Dobrovoľné

www.rimavskasobota.sk

6
Program GMOS:
7. apríl ČAROVNÁ STUDNIČKA – hlasová príprava spevákov
ľudových piesní, výber piesňového
materiálu, dramaturgia speváckych
programových blokov
7. apríl NOSTALGIA TRADÍCIÍ
– súťažná prehliadka folklórnych
súborov, MsKA Revúca o 16:00
hod.
7. apríla ČAROVNÁ STUDNIČKA – JÁN JASENKA – vzdelávacia aktivita o muzikantovi,
zberateľovi ľudových piesní8. apríla LOJKOV TISOVEC –
regionálna prehliadka divadelných
súborov, Kultúrny dom Tisovec o
9:00 hod.
10. apríla 64. HVIEZDOSLAVOV KUBÍN – regionálna súťaž v
umeleckom prednese poézie a prózy a divadiel poézie, I.-IV. kategória, CVČ Relax Rimavská Sobota o
8:30 hod.
10. apríla FAREBNÉ KORÁLKY – tvorivá dielňa pre deti, GMOS
Rimavská Sobota o 16:00 hod.
17. apríla PEDIGOVÉ KOŠÍKY
– pletenie košíkov z pedigu, GMOS
Rim. Sobota o 16:00 hod.
19. apríla ZLATÁ STRUNKA A
HRONSECKÁ LIPOVÁ RATOLESŤ – regionálna súťaž detských
sólistov spevákov, speváckych
skupín, sólistov inštrumentalistov,
detských ľudových hudieb, Dom
kultúry v Hnúšti o 9:00 hod.
26. – 28. apríla ZOCHOVA DIVADELNÁ REVÚCA – 44. ročník
krajskej divadelnej prehliadky činoherného divadla a divadla mladých,
MsKS Revúca denne od 9:00 hod.
26.- 28. apríla XXVII. CELOSLOVENSKÁ SÚŤAŽ MIHÁLYA TOMPU – súťaž v prednese
poézie, prózy, spievaných básní v
maďarskom jazyku, Dom kultúry v
Rim. Sobote o 8:00 hod.
26.4-26.5 ĽUDIA PLANINY – autorská výstava Rastislava Ekkerta
v rámci krajskej divadelnej prehliadky Zochova divadelná Revúca,
MsKS Revúca, denne o 8:00 18:00
hod.
Apríl 2018 VEĽKONOČNÁ
KRÁSA – výstava s veľkonočnou
tematikou, GMOS v Rim. Sobote,
denne od 8:00-16:00 hod.
Apríl 2018 AMFO – Výstava neprofesionálnych fotografov, GMOS
Rimavská Sobota, denne od 8:00 –
16:00 hod.
Apríl 2018 ROZTRATENÉ ZRNKÁ – terénny výskum – spracovanie zvykoslovia, nárečí, Klenovec,
Kráľ
Apríl 2018 PROGRAMOVÁ
RADA 40. GMFŠ – KLENOVSKÁ RONTOUKA
spracoval: amb

Deti nocovali v knižnici

Nočné zákutia Knižnice Mateja Hrebendu mali možnosť zažiť deti počas podujatia Noc s Andersenom.

v tomto roku sa v tunajšej knižnici Mateja HreA jbendu
zapojili do tradičného podujatia Noc s An-

dersneom. Na približne 17 detí z celého okresu čakal
nezabudnuteľný večerný program plný originality,
kreativity a zábavy, ktorý ich pritiahol k nezabudnuteľným zážitkom. V tomto roku prebehol už 18. ročník podujatia v rámci celej Európy a v knižnici sa doň
zapojili po ôsmykrát. Koná sa v deň narodenia známeho rozprávkara Hansa Christiana Andersena, preto
názov Noc s Andersenom.
Ako uviedla Jana Pósová z oddelenia pre deti a mládež Knižnice Mateja Hrebendu, na podujatie sa tešia
deti po celý rok. „Je to podujatie za odmenu, za to že
sú rady v knižnici a rady čítajú,“ priblížila J. Pósová. Ako dodala, v posledných rokoch začínajú deťom
rozprávky trošku prekážať, majú rady viac úsmevné

Silné reči

Na u t o r s k é
ajnovšie

stand-upy, ktoré ste nevideli
v televízii a
nikde nepočuli! Nekonečná
tour po slovenských mestách
pokračuje aj v
roku 2018, však
načo byť doma
keď všade je
dobre. Hlavne
v našom meste.
Známe tváre z
telky, neznáme
historky z ich
životov a najlepšia stand-up comedy show konečne
v Rimavskej Sobote. V DK vystúpia vo štvrtok, 19.
4. o 19.00 hod. títo komici: Tomi Hudák, Jakub Gulík, Simona stand-up comedy a Jaro Abaffy. Vstupné:
15€, lístky v predaji v MsKS, TIC a cez Ticketportal.
Mestské kultúrne stredisko v Rim. Sobote

alebo akčné veci. „Ale naše rozprávky, to je ľudová
slovesnosť, ktorá nám tu zostala ako tradičné dedičstvo našich predkov, a preto by sme na ne nemali
zabudnúť,“ povedala Pósová. Noc s Andersenom
je veľmi pestrá a zábavná. Deti počas nej zažívali s
hercami a spevákmi mnohé zábavné veci a zapájali sa
do rôznych aktivít. Kristína Vilhanová a jej priatelia animátori zo slávnej rozprávkovej dedinky Habakuky
zahrali pre ne predstavenie na motívy ľudovej rozprávky Zlatá priadka. Tajomstvo i prekvapenie zažili
počas večernej hry Obchodník s tajomstvom. Neskôr
sa vybrali na nočnú prechádzku Hlavným námestím.
Do polnoci deti tvorili vo večernej škole maľovania,
tanca a šikovných rúk, aby sa po tých všakovakých
zážitkoch odobrali k spánku do knižničného podkrovia.
amb, foto: gecse

Vystúpi unikátne
saxofónové kvarteto
Všetkých milov-

níkov
krásnej
hudby pozývame
v utorok 10. apríl
o 19.00 hod. do
divadelnej sály
DK na druhý
koncert 38. ročníka Hudobnej jari.
SAXOPHONE
SYNCOPATORS
je unikátne saxofónové kvarteto,
ktoré sa venuje
interpretácii skladieb vážnej hudby, ktoré boli pre
takéto nástrojové
obsadenie skomponované. Účinkujú: Pavol Hoďa
– soprán/alt saxofón, Ján Gašpárek – alt saxofón, Ladislav
Fančovič – tenor saxofón, Frederika Babuliaková – barytón
saxofón. Vstupné: 3€ / 2€ pre členov KPH. Predaj vstupeniek na mieste.
Ďalší koncert hudobnej jari pod názvom Spevácky
zbor slovenských učiteliek OZVENA sa uskutoční
v piatok, 13. apríla o 19:00 hod. a organizuje ho katolícka cirkev.

Gemerské zvesti
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redmetom mesiaca apríl sú
štyri zreštaurované staré tlače
zo 17. - 19. storočia. Nachádzajú
sa v historickom knižnom fonde
Gemersko-malohontského múzea
v Rimavskej Sobote, kde budú vystavené od 3. do 30. apríla.
Vlani získalo Gemersko-malohontské múzeum dotáciu z Fondu na
podporu umenia vo výške 3-tisíc
eur na realizáciu tretej etapy projektu „Reštaurovanie tlačí 17. - 19.
storočia“. Banskobystrický samosprávny kraj kofinancoval projekt
z účelových prostriedkov sumou
158,50 eur.
Zrealizované bolo komplexné odborné reštaurovanie štyroch vybraných starých tlačí z historického
knižného fondu múzea, ktoré sú bádateľmi žiadané. Zreštaurovaná bola
obsiahla medicínska náuka Daniela
Sennerta, doktora medicíny a profesora na Univerzite vo Wittenbergu, vydaná v roku 1611. Ďalej boli
zreštaurované dve teologické diela
Felixa Bidembacha, doktora teoló-

Zreštaurovali staré tlace
ˇ

gie evanjelickej cirkvi, z roku 1609
a 1610 a Bratislavské artikuly z
roku 1791. Reštaurovanie realizoval
so zreteľom na zachovanie autenticity, pôvodnosti a špecifickosti knižných väzieb Mgr. Art. Štefan Kocka, reštaurátor historickej knižnej
väzby, člen Komory reštaurátorov
Slovenska. Cieľom projektu reštaurovania je záchrana poškodených
tlačí 17. - 19. storočia pre budúce
generácie. Realizácia projektu prebieha vo viacerých etapách. Všetky
zreštaurované knihy sú dostupné k
bádaniu v knižnici múzea. Staré tlače boli odborne zreštaurované a po-

užité pracovné postupy a fotografie
zreštaurovaných tlačí sú obsiahnuté
v hodnotiacich správach reštaurátorských prác, ktoré sú prílohou vystavených tlačí. Realizácia tohto projektu je prínosom širokej čitateľskej
verejnosti. Knižnica Gemersko-malohontského múzea, budovaná počas
136 rokov existencie múzea, obsahuje 45 591 knižničných jednotiek a
tvorí ju historický a príručný knižný
fond. Historický knižný fond zahŕňa
32 853 tlačí z obdobia od 16. storočia až do začiatku 20. storočia. Fond
vznikol prevažne z knižných darov
inštitúcií a osobností z regiónu Ge-

Prvé divadlo mydlových bublín
rvé divadlo mydlových bublín z
P ukrajinskej Odessy prvýkrát na

Slovensku. V rámci svojej šnúry
predstavení zavíta v sobotu 14. 4.
2018 o 16.00 hod. aj do Rimavskej
Soboty. Na javisku Domu kultúry
tak privítame ich bublinovú šou
„Dobrodružstvá Mydlinky a
Bublíkа v Bublilande“. Je to jedno z najzábavnejších a najnezvyčajnejších detských predstavení,
kde hlavní hrdinovia sú mydlové
bubliny! Obyvatelia čarovnej krajiny a žiaci špeciálnej “bubli-bubli” školy, Mydlinka a Bublík, prenikajú do tajomstiev zaujímavej
náuky – mágie skrotenia mydlových bublín. Ponorte sa spolu s
nimi do sveta detstva a radosti s
celou rodinou! Bude nám veselo.
Vstupné: 7€, predaj vstupeniek
v MsKS, TIC a cez Ticketportál.
Deti do 3 rokov vstup zdarma.
Na to, aby si našli recept mydlovej bubliny šťastia, majú bojovať
s magistrom škodlivého bublinafukovania – Podfukom, a premeniť
všetky jeho hanlivé, dráždivé a trápne bubliny na smiešlivé! Mydlinka a Bublík samozrejme
nemôžu zvládnuť všetko sami! No je tu geniálny akademik bublimágie, profesor Zázračný, ktorý cez mydloskype sleduje, či je s nimi všetko v poriadku a pomáha im v zložitých situáciách.
A zvláštna víla z krajiny obrovských mydlových bublín urobí radosť všetkým čarovným dažďom z mydlových bublín.
Prvé divadlo mydlových bublín pôsobí po celom svete – Libanon, Spojené Arabské Emiráty,
Nemecko, Španielsko, Grécko, Poľsko, Česká republika a teraz aj Slovensko. Na Slovensku sa v
roku 2017 s veľkým úspechom konali predstavenia v Košiciach, Prešove, Poprade a Kežmarku.
V Poľsku mali v roku 2017 viac ako 60 vystúpení .Predstavenie trvá jednu hodinu.
Mestské kultúrne stredisko v Rim. Sobote
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mer-Malohont. Múzeum uskutočňuje komplexný systém ochrany fondu
a zabezpečuje odborné reštaurovanie
poškodených kníh. V rokoch 2005 2017 sme zabezpečili prostredníctvom dotačne podporených projektov klimatizáciu historickej knižnice
a reštaurovanie 162 poškodených
starých tlačí zo 16. - 19. storočia.
Reštaurovanie z verejných zdrojov
podporil Fond na podporu umenia.
Reštaurovanie finančne podporil
Banskobystrický samosprávny kraj.
Mgr. Iveta Krnáčová,
knihovníčka GMM

Vynášali Morenu

Čganizovali v polovici marca krásne podujatie
lenovia DFS Lieskovček pri CVČ Relax zor-

„Vynášanie Moreny“. Vynášanie Moreny je starý
pohanský zvyk, ktorý symbolicky pretrváva až
dodnes. Morena bola staroslovanská bohyňa zimy
a smrti. Zosobnenie niečo nepríjemného, čoho sa
chceli ľudia na jar zbaviť. Rituálnou rozlúčkou s
Morenou privolávali teplú a životodarnú jar. Táto
tradícia sa zachovala v jemne obmenených podobách v rôznych kútoch Slovenska, ale i v okolitých krajinách. Vyjadruje túžbu ľudí skoncovať
s chladným počasím a privolať teplé lúče slnka.
Tento zvyk má korene v predkresťanskom období, keď ľudia verili, že prírodu ovládajú nadprirodzené sily, ktorých konanie možno ovplyvniť.
Týmto silám pripisovali aj striedanie ročných období. Morena symbolizovala zimu, preto ak ľudia
chceli, aby prišla jar, museli ju zabiť, utopiť v potoku alebo upáliť. Mala podobu slamenej figuríny oblečenej do ženských šiat, ktorú niesli mladé
devy so spevom k potoku. Pri brehu ju vyzliekli,
zapálili a hodili do vôd rozmŕzajúcej rieky.
Centrum voľného času Relax v Rim. Sobote

www.rimavskasobota.sk
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RIADKOVÁ INZERCIA:
BBSK – Knižnica Mateja Hrebendu Rimavská Sobota vyhlasuje
obchodnú verejnú súťaž na nájom priestoru vo vestibule o výmere
1m2 a fasáde budovy 2m2. Podmienky sú zverejnené na internetovej
stránke: http://www.kmh.sk			
GZ-26/18
•
5. - 6.
apríl
17:00

Ready Player One

7. - 8.
apríl
20:00

5. - 6.
apríl
19:30

Stratili sme Stalina

12. - 16.
apríl
19:00

7. - 8.
apríl
18:00

Deň čo deň

14.-15. apríl The Florida Project
18:00
111 min., MP od 12r., titulky, 4€
filmový klub Komédia/Dráma
USA

140 min., MP od 12r., titulky, 5€
Akčný/Sci-Fi/Thriller
USA
106 min., MP od 12r., titulky, 5€
Rod./Dobrodruž./Komédia USA
95 min., MP od 12r., titulky, 5€
Dráma/Romantický
USA

Apoštol Pavol

107 min., MP od 12r., titulky, 5€
Historický/Dráma
USA

Besnenie

85 min., MP, dabing, vstup: 5€
Akčný/Dobrodružný/Sci-fi USA

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

Spomíname na 2. výročie úmrtia
milovaného manžela, otca

Štefana Gémešiho
(Rimavská Sobota)

GZ-24/18

Manželka Mariana,
syn Marek a dcéra Viktória.

Zubný lekár
7. a 8. apríla od 8:00 do 12:00 hod.
MUDr. Katarína Polievková, Okružná 53, Rim. Sobota, tel. 5633940
14. a 15. apríla od 8:00 hod. do 12:00 hod.
MUDr. Agáta Dulovičová, K. Mikszátha, Rim. Sobota, tel. 047/5623196

Inzerujte v dvojtýždenníku
Gemerské zvesti/Gömöri Hírlap.
Viac informácií na
gemerskezvesti@rimavsksobota.sk
alebo tel. čísle 047/5604674

Mesto Rimavská Sobota
v zmysle uznesenia Mestského zastupiteľstva v Rimavskej Sobote č.
9/2018-Msz zo dňa 20.3.2018, v zmysle VZN č.102/2009 Zásady hospodárenia a nakladania s majetkom mesta, v súlade so zákonom SNR
č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov a podľa ust. § 281 a
nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v znení neskorších predpisov

VYHLASUJE
OBCHODNÚ VEREJNÚ SÚŤAŽ
NA UZAVRETIE KÚPNEJ ZMLUVY NA PREDAJ DREVA NA PNI
V súlade s platným plánom hospodárskych opatrení pre LC Rimavská Sobota je
predmetom súťaže odpredaj drevnej hmoty na pni z úmyselnej obnovnej ťažby v
odhadovanom objeme 3 500 m³.
Lehota plnenia: do 31.12.2018 podľa harmonogramu určeného odborným lesným
hospodárom vyhlasovateľa.
Kritérium pre hodnotenie súťažných návrhov je najvyššia ponúknutá kúpna cena
za 1 m3, pri dodržaní podmienok účasti VOS.
Minimálna kúpna cena: 55 EUR/m3
Navrhovateľ sa zaväzuje na vlastné náklady zabezpečiť:
• prevzatie pracoviska pred začatím prác na základe súhlasu na ťažbu,
• komplexné spracovanie, ktoré zahŕňa: vyhľadanie vyznačených stromov, ťažba,
približovanie, manipulácia, ukladanie, odvoz drevnej hmoty nad 7 cm hrúbky
• prípravu plochy na zalesnenie (uhodiť haluzinu)
• zabezpečiť ošetrenie poškodených stojacich stromov po ťažbe a približovaní
• prístupové cesty, hlavné cesty, odvozné miesta , približovacie linky a pod. vyčistiť od zvyškov po manipulácií, po odvoze dreva resp. inej činnosti a uviesť do
pôvodného stavu
Navrhovateľ:
• berie na vedomie, že všetky práce budú dozorované odborným lesným hospodárom a povereným zamestnancom mestského úradu Rimavská Sobota
• má právo na terénnu obhliadku miesta realizácie predmetu súťaže po dohode
s vyhlasovateľom.
Obchodná verejná súťaž začína dňom 4.4.2018 a končí 27.4.2018 o 12.00 hod.
Informácie a podmienky obchodnej verejnej súťaže 353 (prihláška do OVS, čestné
vyhlásenie, podmienky OVS) sú dostupné na internetovej stránke mesta www.
rimavskasobota.sk v časti Verejné ponuky, na úradnej tabuli mesta, resp. na MsÚ –
Odbore rozvoja mesta MsÚ, číslo tel. 047/5604666, 047/5604613
Gemerské zvesti – Gömöri Hírlap, Rimavskosobotské informačné periodikum (zaregistrované na MK SR č. EV 5138/15, ISSN 0323-0589). Vydáva mesto Rimavská Sobota, IČO: 00 319 031. Adresa redakcie: Svätoplukova 9,
979 01 Rimavská Sobota, 2. posch., č. dverí 15/15a, tel. kontakt: 5604674, 5604676, e-mail: gemerskezvesti@rimavskasobota.sk, gomorihirlap@rimavskasobota.sk. Redaktor za slovenskú časť: Martin Ambróz,
martin.ambroz@rimavskasobota.sk, za maďarskú časť: Juhász Dósa János, jan.juhasz@rimavskasobota.sk; technický redaktor: Ing. Michal Murárik. Vychádza ako dvojtýždenník. Distribúcia do schránok domácností mesta Rimavská Sobota Slovenskou poštou, a.s. Tlač: RENO – Ing. Bartolomej Tkáč. Autorské práva vyhradené. Ďalšie šírenie textov, fotografií a grafiky je možné len s písomným súhlasom vydavateľa. Vydavateľ nie je
zodpovedný za obsah a pravdivosť inzerátov a za prípadné spôsobené škody. Uzávierka materiálov je 5 pracovných dní pred vydaním novín. Redakcia si vyhradzuje právo príspevky skrátiť, redakčne upraviť alebo aj neuverejniť.
Anonymné príspevky nezverejňujeme.
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Rapčan druhýkrát majstrom Slovenska

Z

ápasník Lokomotívy Rimavská Sobota Pavol Rapčan po titule majstra Slovenska juniorov v gréckorímskom štýle v Marcelovej získal na Majstrovstvách Slovenska juniorov v Snine titul aj vo voľnom štýle, keď zvíťazil vo
váhe do 57kg. Potvrdil tak reprezentačný dres a je v príprave na ME juniorov
v Ríme a MS v Trnave. O ďalšiu medailu pre Rimavskú Sobotu sa postaral
vo váhe do 60kg Michal Babarík, keď získal bronz za 3.miesto. Tesne za
stupňami víťazov zostal Viktor Gunár, keď obsadil konečné 4.miesto v hmotnosti do 57kg. „Cestovali sme na šampionát s jasným cieľom a to bol titul
pre Paliho Rapčana,“ uviedol tréner Lokomotívy Jozef Radnóti. „Cez týždeň
zvládol ťažké zhadzovanie asi šiestich
kilogramov.
Hoci
posledné deká išli
veľmi ťažko, všetko
to zvládol perfektne
a odmenou mu je už
druhý titul v tomto
roku. Je zaradený do
užšieho kádra reprezentácie Slovenska
a je v príprave na
majstrovstvá Európy
a sveta,“ zhodnotil
Radnóti s tým, že
MS, ktoré budú v septembri na Slovensku v Trnave má Rapčan už skoro
isté a zabrániť tomu môže už len zranenie alebo choroba. Účasť na ME ešte
potrebuje potvrdiť výsledkami v reprezentačnom drese na medzinárodných
turnajoch. Podľa Radnótiho potešila aj medaila Miša Babaríka a 4.miesto
Gunára, nakoľko sú to ešte len dorastenci.

Gulaev bronzový v Kyjeve

Lokomotívy Rimavská Sobota Akhsarbek Gulaev úspešne absolZápasník
voval v reprezentačnom drese Slovenska veľmi kvalitne obsadený medzi-

národný turnaj zaradený do série turnajov svetovej zápasníckej federácie
UWW v ukrajinskom meste Kyjev. Ako najlepší zo Slovákov obsadil po perfektnom výkone vynikajúce 3.miesto vo váhe do 74 kg. V prvom kole porazil
technickou prevahou reprezentanta Ukrajiny Dramaretského, v osemfinále
Sadrieva z Kazachstanu 11:3 na body, v štvrťfinále Rashidiho z Iránu tiež na
body 20:12 a až v semifinále podľahol po veľkom boji majstrovi sveta a Európy Talianovi Chamizovi pochádzajúceho z Kuby, keď prehrával po prvom
polčase len 0:1,na body 0:5. V zápase o bronzovú medailu následne zvíťazil
nad Omarovom z Azerbajdžanu 4:1 a obsadil konečné 3.miesto. Ako jediný
z našich reprezentantov získal medailu pre Slovensko a najväčšou mierou sa
pričinil o výborné 9.miesto Slovenska v súťaži družstiev spomedzi 32 štátov.
Zápasnícky klub Lokomotíva Akhsarovi gratuluje a ďakuje za perfektnú reprezentáciu oddielu, mesta a Slovenska.
Zdroj: Jozef Radnóti, tréner

Džudisti z Lokomotívy
na súťaži v Budapešti

džudistov z Lokomotívy vycestovala
Výprava
v nedeľu 18. marca na 9. ročník Medziná-

rodného turnaja v Budapešti – časť Budaors v
Maďarskej republike. Zápasilo sa na šiestich
tatami. Náš oddiel reprezentovala Natália Gažiová. Turnaja sa zúčastnilo spolu 266 pretekárov zo štyroch štátov Európy – Slovenska,
Rakúska, Nemecka a Maďarska. Staršia žiačka
Natália Gažiová, ktorá štartovala v kategórii
U 15 vo váhe do 36 kg, v silne obsadenej hmotnosti skončila na striebornom druhom mieste,
keď našla premožiteľku až vo finálovom zápase.
Výbor Lokomotívy ďakuje Natálke za vzornú
reprezentáciu oddielu, mesta Rimavská Sobota,
ako aj Slovenska. Do Maďarského Budaorsu sprevádzali džudistku tréneri
Miloš Gaži a Lenka Babicová. Za podporu oddielu Lokomotívy ďakujeme
mestu Rimavská Sobota, firme TONI s.r.o. / požiarna ochrana/ p. Igor Tonhajzer, Kvety Henrieta Mišuráková, Ing. Andrik Ludwig a ZŠ Š. M. Daxnera – Mgr. Peter Černý na sídlisku Západ.
Ľubomír Antal, predseda Lokomotíva Judo Rimavská Sobota
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ÚSPEŠNÁ OKRESNÁ LIGA

zrekonštruovaní mestskej kolkárne sme predvlani obnovili mestskú
Pokolkársku
súťaž, do ktorej bolo zapojených 6 družstiev a 35 súťažiacich. V tejto sezóne sme premenovali súťaž na okresnú kolkársku ligu,
lebo okrem mestských družstiev sa prihlásili do súťaže aj športovci z Čerenčian a z Nižného Skálnika. Počet družstiev sa zvýšil na osem a počet
súťažiacich na 50. Zlepšili sa aj kvalitatívne ukazovatele, keď 8 kolkárov
dosiahlo veľmi slušný priemer, nad 500 zvalených kolov v jednom zápase. Ešte dôležitejšie je, že v zápasoch panovala dobrá atmosféra, že zo
zlepšujúcich sa výkonov niektorých nováčikov sa vždy tešilo prítomné
publikum, ktoré pri derby zápasoch zaplnilo celú tribúnu.
My organizátori spolu so súťažiacimi sa už teraz tešíme na nový ročník,
do ktorého sa podľa informácií prihlási 10 – 12 družstiev a cca. 60 jednotlivcov.

Vyhodnotenie najúspešnejších družstiev za účasti
JUDr. Jozefa Šimka, primátora Rim. Soboty.
Naše prvoligové družstvo KK Rimavská Sobota sa
prebojovalo do finále play-off o postup do najvyššej
slovenskej kolkárskej súťaže do Extraligy, kde si zmeria sily s ŠKK Trstená Starek „A“. Postupom do finále už obhájili 2. miesto po základnej časti.
Termíny zápasov sú 7. a 14. apríla 2018. Prvý zápas sa hrá na kolkárni v
Rimavskej Sobote 07. 04. 2018 o 10:00. Týmto chceme pozvať všetkých
fanúšikov, aby prišli povzbudiť našich kolkárov!
-ar-

Pohár priateľstva 2018

14.-15. apríla sa uskutoční v krytej
plavárni v Rim. Sobote VII. ročník medzinárodných plaveckých
pretekov Pohár priateľstva 2018.
Usporiadateľom pretekov je Plavecký klub v Rim. Sobote. Súťažiť
sa bude v 25m bazéne, v šiestich
dráhach. Preteky sú súťažou jednotlivcov a štafiet, disciplíny sa
plávajú v rozplavbách priamo na
čas. Kategórie A a D plávajú všetky
100 m disciplíny na finále (okrem
100 PP).

Kategórie: kategória D: muži - 2003
a starší, ženy - 2004 a staršie, kategória A: muži - 2004/2005, ženy
- 2005/2006, kategória B: muži
- 2006/2007, ženy - 2007/2008,
kategória N1: muži - 2008, ženy 2009, kategória N2: muži - 2009 a
mladší, ženy - 2010 a mladšie.
V sobotu 14. apríla začína program
pretekov o 9:00 hod a 15:00 hod., v
nedeľu 15. apríla o 9:00 hod.
red

Krajské majstrovstvá v plávaní
peknom 50 m bazéne v Žiline sa uplynulý víkend konali MajstrovVstvá
stredoslovenskej oblasti v športovom plávaní. Tohto roku sa ich

zúčastnilo až 335 plavcov z 18 plaveckých klubov stredného Slovenska,
ktorí spolu absolvovali cez 2100 skokov do vody. Zo zdravotných dôvodov napokon Plavecký klub a mesto
Rimavská Sobota reprezentovali len
4 dievčatá. Síce počtom sme boli
jedna z najmenších výprav, ale výsledkovo sme nezaostali ani oproti
omnoho početnejším.
O medaily sa postarali naše najskúsenejšie plavkyne, keď Sofia Klementová si v disciplíne 100 m motýlik vyplávala titul a k tomu pripojila
2 strieborné a 4 bronzové medaily. Kristína Repková sa 6 krát ocitla na
stupni víťazov, keďvyplávala 2 strieborné a 4 bronzové medaily. Okrem
nich nás ešte reprezentovali Linda Skruteková a Tamara Hriňová.
Ing. Ladislav Klement, PKRS
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Muži HKM Rimavská Sobota bronzoví v celoslovenskej druhej lige

Po minuloročnej sezóne, ktorá
pre hokejový klub skončila predčasne kvôli uzatvoreniu zimného
štadióna, kedy boli všetky mužstvá odhlásené zo súťaží, majú po
tejto úspešnej sezóne hráči HKM
dôvod na úsmev. Podarilo sa im
prvýkrát postúpiť do štvrťfinále,
odkedy sa druhá liga hrá týmto
systémom. Dokonca sa prebojovali
až do semifinále a umiestnili sa na
vynikajúcom treťom mieste.

Už pred sezónou hokejový klub
určite potešil svojich priaznivcov,
keď predstavil niekoľko výborných
hráčov, ktorí mali hájiť naše farby
v tejto sezóne. Najväčšou hviezdou
bol určite gólman s reprezentačnými
skúsenosťami Karol Križan, ktorý
bol veľkou oporou v tíme a odchytal každý jeden zápas. K tomuto
úspechu veľkou mierou dopomohlo
aj kvarteto ruských hráčov, ktorých
bolo v každom jednom zápase vidno
a patrili k lídrom. Veľkú zásluhu na
výkonoch tímu mali aj hráčske posily z Detvy či zo Zvolena a samozrejme základ mužstva tvorila partia
domácich odchovancov. Hlavným
kormidelníkom bol úspešný slovenský hokejový tréner Ján Podkonický.
V úvodnom zápase sezóny sme sa
predstavili na ľade minuloročného
extraligistu MHK Martin, ktorému
sme podľahli. Bolo to spôsobené
tým, že naše mužstvo sa len formovalo a chýbalo v ňom viacero hráčov
a tiež z dôvodu, že sme museli absolvovať tréningový proces na ľade
Detvy, nakoľko u nás nebol ľad ešte
k dispozícií. Následne sme však
všetko chytili pevne do rúk a víťazstvá prichádzali jedno za druhým.
Ťahali sme šnúru niekoľkých víťazstiev v rade, no v závere októbra nás
prekvapil líder východnej skupiny
Humenné a poľský Sanok. V polovici novembra sme však opäť mali

dôvod na radosť. Na domácom ľade
sa nám podarilo zdolať vo výbornom
zápase silný Martin so štvorgólovým
rozdielom. Potom prišlo pre náš tím
ťažké obdobie v podobe mnohopočetných zranení a na mnoho zápasov
u súperov sme museli nastupovať v
„oklieštených“ zostavách, v dôsledku čoho prišli aj prehry. Na domácom ľade sme boli nedobytní. Zvíťazili sme v každom jednom zápase
základnej časti. V úvode nového roka
sme zdolali aj lídra skupiny MHK
Humenné. Postupným schyľovaním
sa k play-off narastali aj počty divákov na domácich zápasoch. Od nového roka prišlo na každý zápas viac
ako 500 divákov. V závere základnej
časti sme vyzvali na domácom ľade
zahraničného účastníka ligy z Poľska KH 58 Sanok. Aj v tomto zápase
sme dokázali presvedčivo zvíťaziť.
Počas základnej časti sme sa pohybovali na prvých štyroch priečkach
tabuľky. Dokonca sme tabuľku istý
čas aj viedli, no nakoniec sme sa aj v
základnej časti umiestnili na treťom
mieste.
Do osemfinálovej časti play-off sme
dostali mužstvo zo šiestej priečky
HK 2016 Trebišov. Prvý zápas sa
hral na ľade súpera, kde sa nám nepodarilo uchmatnúť bod do série a
prehrali sme 3:1. O týždeň sa séria
presťahovala na domáci ľad. Aj v
druhom zápase sme skoro celý zápas
prehrávali a už to vyzeralo tak, že sa

sezóna pre nás končí, no päť minút
pred koncom riadneho hracieho času
sa nám podarilo vyrovnať a následne
v predĺžení rozhodnúť. V nedeľňajšom treťom zápase sme už nič nenechali na náhodu a jednoznačne sme
zvíťazili 5:2.
V štvrťfinále sme narazili na súpera
zo západnej skupiny HC Prievidza,
ktorého sme nepoznali a nevedeli
sme, čo máme od neho očakávať.
Prvý zápase sme odohrali na domácom ľade, v ktorom sme jednoznačne dominovali a zvíťazili sme vysoko 8:2. Na druhý zápas do Prievidze
nás prišla podporiť aj skupinka domácich fanúšikov, ktorých podpora nám určite pomohla. Aj napriek
negatívnej bilancii zápasov hraných
u súpera v základnej časti sa nám
podarilo v tomto zápase vyhrať 1:4
a ukončiť tak štvrťfinálovú sériu v
dvoch zápasoch.
Do semifinále nám bol určený asi
najväčší ašpirant na víťaza druhej
ligy MHK Martin. Aj keď sme vedeli, že s Martinom to bude veľmi
ťažké, snažili sme sa zabojovať o
postup do finále. Prvý zápas sa hral
na našom ľade a chceli sme zopakovať senzáciu z polovice novembra,
kedy sa nám podarilo tohto súpera
zdolať. Prvá tretina bola vyrovnaná a
obe mužstvá čakali čo sa bude ďalej
diať. No následne Martinčania zmenili taktiku. Začali brániť a čakať

na naše chyby, čo sa im vyplatilo a
potrestali každú našu malú chybu, z
čoho pramenil výsledok 0:7. V druhom zápase v Martine sme sa snažili
vyrovnať sériu. V istej fáze sa nám to
skoro podarilo, keď sme sa postupne
doťahovali na stav 4:3. No opäť rozhodla chyba. Inkasovali sme piaty
gól a následne aj šiesty, ktorý padol
už do prázdnej brány v power-play.
Aj napriek prehre 6:3 sme nemohli
byť smutní, pretože sme odohrali
výbornú sériu s kvalitným súperom,
ktorý by sa za svoje výkony nemusel
hanbiť ani v extralige. Čerešničkou
na torte tejto série určite boli fanúšikovia. Spriatelené fankluby Rimavskej Soboty a Martina boli niečím
nevídaným. Aj do Rimavskej Soboty
na zápas pricestovalo niekoľko fanúšikov z Martina, ktorí spoločne s
našimi fandili raz jednému a potom
druhému. Následná spoločná „ďakovačka“ oboch tímov po zápase fanúšikom jedného aj druhého klubu
bola niečo úžasné, čo často nevidíme. Podobný scenár sa opakoval aj v
Martine, kde domáci fanklub tlieskal
aj našim hráčom.
Veríme, že nasledujúca sezóna bude
opäť úspešná a na zápasy prilákame
množstvo fanúšikov a divákov ako
to bolo aj v závere tejto sezóny. Na
záver sa ešte chceme čo najsrdečnejšie poďakovať našim verným fanúšikom, ktorí nám k tomuto úspechu
veľmi pomohli. Sú to práve oni,
kvôli komu ten hokej hráme. V neposlednom rade ďakujeme a veľmi
si vážime sponzorov. Len vďaka
ich finančnej podpore môže náš
klub fungovať. Taktiež ďakujeme
vedeniu mesta Rimavská Sobota za
finančné príspevky a sprístupnenie
ľadovej plochy pre náš klub.
Marek Hanzel,
HKM Rimavská Sobota

FALCON znova v PRAHE

Čerstvý držiteľ a obhajca titulu najúspešnejší kolektív okresu RS a RA pre rok 2016 / 2017 vycestoval v sobotu 10.marca do hlavného mesta
Českej republiky – PRAHY. Konal sa tu medzinárodný turnaj v Taekwondo WT pod názvom Cobra
Cup 2018. Na turnaji sa zúčastnilo 250 pretekárov
z troch krajín a 22 klubov. Za FALCON nastúpilo 11 bojovníkov, ktorí podali perfektné výkony a
bojovali až do poslednej sekundy svojich zápasov.
Celkovo sme získali v Prahe 3 x zlato, 4 x striebro
a 2 x bronz a jedno 5 miesto. Na turnaji sa nešlo na
elektronické prilby, ale na obyčajné – starý systém
, čo nás trochu prekvapilo. Elektronické prilby sú
jednoznačne objektívnejšie a preto sme s niektorými uznanými technikami na hlavu nie veľmi súhlasili. Cieľom trénerov je znížiť podiel strieborných
medailí. Ako tréner však musím podotknúť, že v
Prahe sme získali síce 4 striebra, ale všetky po vy-

bojovanom semifinálovom zápase a v samotnom
finále to bol boj až do poslednej sekundy. Prehry
boli len veľmi tesné !!! ( 1-2 body ). Preto hodnotíme výkony na turnaji na jednotku a nedostatky sa
budeme snažiť na zverencoch čo najskôr odstrániť .
Výsledky:
Kat. Pupills : 2. miesto - Matúš Ďurica, Lukáš
Kurek, 3. miesto - Damien Pavel Frgolec
Kat. Cadets: 3. miesto - Riško Laššák, Tomáš
Kuvik, 2. miesto - Sarah Sarvašová
Kat. Juniors : 1. miesto - Karla Mravcová, Lucka
Laššáková, Terezka Ďuricová, 2. miesto Vaneska
Ádamová, 5. miesto - Veronika Spodniaková
Na turnaji Falcoňákov sprevádzal tréner Jaroslav
Dóbi, ich rodičia, prípadne súrodenci.
Ing. Jaroslav Dóbi, FALCON

