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uplynulých dní

Mznamení extrémnych horú-

esiac august bol nielen v

Odovzdali nové parkovisko

rimavskosobotská samo24.augusta
správa slávnostne odovzdala do
užívania novovybudované parkovisko
na UL. K. Mikszátha v Rim. Sobote.

Podujatia sa zúčastnili okrem vedenia
mesta a pracovníkov tunajšieho mestského úradu a mestských organizácií aj niektorí poslanci mestského zastupiteľstva.
Oranžovú pásku spoločne prestrihli primátor mesta Jozef Šimko a jeho zástupca
Ladislav Rigó.
„Dnes plníme jeden z ďalších sľubov, ktorý sme dali občanom Rimavskej Soboty.
Máme tu vybudované jedno nádherné
parkovisko“, uviedol vo svojom príhovore Jozef Šimko, ktorý poukázal aj na
komplikácie s prejazdom vozidiel na ulici
kvôli zaparkovaným autám. Ako primátor
povedal, po dohode s dopravným inšpektorátom bude na ulici zakázané parkovanie
a vodiči tak budú musieť využívať nové
parkovisko. Ako ďalej primátor uviedol,
samospráva plní aj ďalšie sľuby. V tomto
volebnom období sa zrekonštruovalo napríklad Námestie M. Tompu, Mestská zá-

hrada a v septembri sa začne s rekonštrukciou námestia pri pošte. Od roku 2011
bolo opravených vyše 160 ulíc.
Parkovisko na nachádza medzi reštauráciou Európa a Sociálnou poisťovňou a samospráva pristúpila k jeho vybudovaniu,
aby vyriešila parkovanie v centre mesta. Nachádza sa na ňom 58 parkovacích
miest, pozostáva zo štyroch odstavných
pruhov, medzi ktorými je jazdný pruh.
Šírka jedného parkovacieho miesta je 3
metre. Celé parkovisko je vyspádované
do stredu medzi dva a dva odstavné pruhy,
v sklone 2%. Pri návrhu sa myslelo aj na
imobilných návštevníkov, pre ktorých sú
vyhradené 4 parkovacie miesta. Parkovacia plocha je riešená zámkovou dlažbou s
podkladovou fóliou s ochranou proti ropným produktom, a inštalovaný je lapač
ropných látok. Súčasťou parkoviska je aj
verejné osvetlenie, dopravné značenie a
plochy zelene. Financie na jeho vybudovanie schválili poslanci ešte na januárovom zasadnutí mestského zastupiteľstva.
Práce vykonávali Technické služby mesta.
amb, foto: gecse

čav, ale aj príležitosťou pripomenúť si 50. výročie okupácie Československa vojskami Varšavskej
zmluvy. Oslavovať síce nebolo
čo, ale postoj našich ústavných
činiteľov k tomuto neslávnemu
výročiu bol presne taký, ako aj v skutočnosti politizujú a vedú túto krajinu.
Bývalý viacnásobný premiér Robert Fico si výročie ani nevšimol a žiadnou slávou nebol ani bľabot
Pellegriniho o výročí internacionálnej pomoci. Korunu všetkému však nasadil prezident Kiska, ktorý
v televíznom prejave medziiným povedal: „Dnes sa
vám prihováram zo Sliača, z miesta odkiaľ po 23 rokoch odišli poslední cudzí vojaci...“ Verejnoprávna
televízia však zabudla dodať, že to bol prejav vopred nahratý a prezident bol v skutočnosti v Španielsku na rodinnej dovolenke. Nie je to nič nového, on
totiž bol na dovolenke aj v čase vraždy novinára Kuciaka a jeho snúbenice. Vtedy lyžoval v Rakúsku,
dovolenku neprerušil a vrátil sa až po týždni, aby sa
potom postavil na čelo hnutia Za slušné Slovensko.
Ohňostroj v predvečer výročia nechýbal ani v Rimavskej Sobote, aj keď mnohí sa už pýtali, či oslavy súviseli s obsadením Československa armádami
Sovietskeho zväzu, Maďarska, Bulharska, Poľska a
NDR pred 50 rokmi, alebo išlo o oslavu štátneho
sviatku jednej z týchto krajín...
No ani mesiac august by nebol bez toho, aby sa v
našom meste opäť neodovzdalo niečo užitočné pre
ľudí. Skromne a v tichosti sa na ulici Mikszátha dalo
do užívania zámkovou dlažbou vyložené parkovisko pre 60 motorových vozidiel a naplno sa pracuje
aj na dokončení ďalšieho parkoviska pre skoro 100
áut pozdĺž ulice L. Svobodu na sídlisku Západ, ktoré
mal primátor mesta už vo svojom prvom volebnom
programe. So záujmom očakávame, ktorý poslanec
si toto dielo prisvojí za vlastné, ako sa to stalo v
prípade parkoviska na ulici Mikszátha, hoci s tým
mal málo spoločného...
Ale nechajme august augustom, veď začal sa september a s ním aj nový školský rok. V našom meste zasadlo do školských lavíc v piatich základných
školách so zriaďovateľskou pôsobnosťou mesta
vyše dve tisíc žiakov a medzi nimi 266 prváčikov.
Verme, že oni nikdy nebudú svedkami toho, že po
našich uliciach jazdia tanky cudzích vojsk a nebudú
sa cítiť ponížení a hlavne okupovaní vo vlastnom
štáte, ako sa cítili ich otcovia a starí otcovia pred
50. rokmi.

2

M

www.rimavskasobota.sk

Poslanci nepotvrdili vlastné uznesenie

estské zastupiteľstvo opäť rokovalo o futbalovej akadémii,
tentoraz mali poslanci potvrdiť
prijaté uznesenie z 24. júla, ktoré
primátor Jozef Šimko nepodpísal.
V spomínanom uznesené poslanci
odobrili vstup Mestského športového klubu do Mestskej futbalovej akadémie spôsobom odkúpenia podielov spoločnosti DVTK vo
výške 49 %.

Mimoriadne rokovanie mestského
zastupiteľstva sa konalo 22. augusta v bývalom Župnom dome v Rim.
Sobote. V úvode vystúpil primátor
mesta Jozef Šimko, ktorý vysvetlil
dôvody, prečo uznesenie nepodpísal. „Bez schválenej spoločenskej
zmluvy je prijaté uznesenie bezvýznamná zmluva, ktorá nerieši vôbec
problémy vstupu MŠK do MFA,“
vyhlásil Šimko a dodal, že bez prijatej spoločenskej zmluvy uznesenie
nepostačuje na zápis do obchodného registra. Ako ďalej uviedol,
v spoločenskej zmluve musia byť
podrobne vymenované práva i povinnosti jednej i druhej strany. Pri-

mátor informoval aj o rokovaniach
s maďarskou stranou, ktoré prebehli
týždeň pred mimoriadnym zastupiteľstvom. „Som zásadne proti tomu,
aby sa mestské pozemky a štadión
odovzdali do súkromnej eseročky.
Stretli sme sa s majiteľom Borsodsport Invest a po hodinovom rokovaní nakoniec povedal, že sa môžeme
baviť aj o dlhodobom prenájme,“
povedal Šimko s tým, že v obidvoch
prípadoch, teda aj pri odovzdaní majetku i dlhodobom prenájme, musí
dať súhlas Protimonopolný úrad.
Primátor tiež uviedol, že spoločenská zmluva, ktorú predložila maďarská strana ešte v polovici júla, je
pamflet, nakoľko sú v nej zahrnuté
povinnosti jedine pre mesto Rimavská Sobota.

„Nikdy som nebol proti
futbalovej akadémii”

primátor Rim. Soboty Jozef Šimko

“Povinnosti pre druhú stranu, ani
veta,“ vyhlásil. Opäť zopakoval, že
nikdy nebol proti futbalovej akadémii. Ako ďalej primátor uviedol,

foto: gecse
v spoločenskej zmluve trvá na dvoch
podmienkach. „Musí tam byť uvedené, aby druhá strana vyhotovila
projektovú dokumentáciu a predložila do konca júna 2019 všetky
doklady na vydanie stavebného povolenia,“ uviedol Šimko a dodal, že
projektová dokumentácia musí byť
v súlade s názorom poslaneckého
zboru. Druhou podmienkou je, aby
bol štadión postavený do konca roka
2021. Ak nebudú tieto podmienky
splnené, bude podľa Šimka môcť
mesto odstúpiť od zmluvy.

Rimavskosoboťania
si pripomenuli výročie SNP

stretnutím
Spomienkovým
a kladením vencov pri pa-

Ako vo svojom príhovore uviedol predseda Oblastného výboru slovenského zväzu protifašistických
bojovníkov v Rim. Sobote Pavel Brndiar, SNP nás
zaradilo do spoločenstva protifašistickej a protinacistickej koalície. Touto udalosťou sme sa prihlásili
k myšlienkam demokracie a slobody, za ktoré sme
neváhali vystúpiť so zbraňou v ruke a odmietli tak
fašizmus a nacizmus potlačujúce ľudské práva a
slobodu. Vyjadril tiež presvedčenie, že návraty do
minulosti sú potrebné na pochopenie súčasnosti a
ovplyvnenie budúcnosti, musíme si pripomínať, aby
sa nikdy viac v modernej ľudskej spoločnosti neopakovali.

Výbor
o zástavke či
hlučnej hudbe

Začiatkom augusta zasadal výbor mestskej časti Dúžava. Viedol ho jeho predseda Jozef Biró.

mätníku Červenej armády si
v Rimavskej Sobote 27. augusta pripomenuli 74. výročie Slovenského národného
povstania.
Na pietnom akte sa zúčastnil
aj primátor Rim. Soboty Jozef
Šimko, viceprimátor Ladislav
Rigó a prednosta Mestského
úradu v Rim. Sobote Štefan
Szántó. Okrem nich sa slávnosti zúčastnili členovia Oblastného výboru slovenského zväzu
protifašistických bojovníkov v
Rim. Sobote, predstavitelia štátnej správy, príslušníci Ozbrojených síl, Policajného zboru a občania
Rim. Soboty.

Poslanec Viliam Vaš, ktorý v následnej diskusii vystúpil ako jediný,
uviedol, že ako zástupca občanov
čakal, že tieto informácie prebehnú
už počas roka a budú pripravené
zmluvy a návrhy zmlúv. Povedal
tiež, že ani poslanci nechcú mestský
majetok odovzdať len tak hocikomu,
ale 4. mil. investícia sa tu nerysuje a
nebude rysovať dosť dlho.
Poslanci nakoniec svoje uznesenie
nepotvrdili, zo 16 prítomných boli
za len traja ( Čeman, Bán, Vaš), proti
bol poslanec Hazucha a 12 sa zdržali.
			
amb

Vo svojom príhovore spomenul aj udalosti vedúce
k SNP, ktoré malo podľa jeho slov internacionálny
charakter. Odkazom a myšlienkou SNP nie sú podľa Brndiara len pokojné dni v mieri, ale aj naplnenie túžob nájsť si každý svoje postavenie, prácu a
dôstojný život. „Je to vzájomná úcta k vytvoreným
hodnotám a k svojmu okoliu, je to tolerancia a právo
na názor, ale aj povinnosť ctiť si históriu národa a
regiónu a aj tých, ktorí za takéto ideály položili svoj
život,“ uviedol Brndiar. Dodal, že žiaľ, aj po rokoch
sa na pozadí historických súvislostí a faktov aj dnes
vyslovujú pochybnosti a skresľujú fakty o povstaní,
čím sa znevažujú životy padlých. „Aj preto sa každoročne stretávame, oslovujeme mládež, aby nepodľahla falošnej propagande a to práve v dobe, keď sa
vo svete, ale i u nás objavujú myšlienky propagujúce
fašizmus a nacizmus,“ vyjadril sa Brndiar.
amb, foto: gecse

V bode kontrola uznesení bolo
skonštatované, že oprava cesty na
pustatine bola síce dokončená, no
chýba tam šotolina na krajnice.
V ďalšej časti sa hovorilo o rôznych pripomienkach občanov tejto mestskej časti. Padla sťažnosť,
že z určitých domov pri stredisku
hrá v noci hudba, ktorá ruší nočný pokoj a ľudia nevedia spať.
Predseda uviedol, že ak hrá v noci
hudba, treba sa obrátiť na mestskú
políciu. V ďalšej časti sa hovorilo
aj o autobusovej zastávke, resp.
o jej oprave. Technické služby mesta síce dali ešte v apríli
prísľub, že do konca leta ju opravia, no zatiaľ neurobili nič. Táto
požiadavka teda naďalej zostáva
v platnosti. Padla informácia, že
pracovníci vodárni boli opraviť
vodomer, ale neurobili nič a rieši
sa zámena vodomeru v úradovni.
Zatiaľ nie je opravený ani rozhlas, a teda sa musí počkať, kým
sa nájde firma, ktorá ho opraví.
Naďalej zostáva v platnosti požiadavka na dovezenie šotoliny,
ktorá sa použije na opravu krajníc.
amb

Gemerské zvesti

Začal sa nový školský rok
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V novom školskom roku zasadne do lavíc v tunajších základných školách 2027 žiakov

septembra sa začal oficiálne
3. nový
školský rok 2018/2019.
Svoje brány otvorili aj základné
a materské školy na území mesta
i Centrum voľného času a Základná
umelecká škola.

V porovnaní s vlaňajškom sa v počte
žiakov neudiali výraznejšie zmeny, do
lavíc piatich základných škôl v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta zasadne v
tomto roku 2027 žiakov (vlani 2061)
a v materských školách bude 666 detí
(vlani 657).
Ako uviedol viceprimátor Rim. Soboty Ladislav Rigó, ktorý koordinuje
oblasť školstva, v minulom školskom
roku nedošlo k výraznejším zmenám a
ani počet študentov sa výraznejšie nezmenil. V tomto školskom roku síce
evidujú v základných školách nižší
počet žiakov, no zvýšil sa počet prvákov, ktorých je 266. Nijako zvlášť sa
nezmenil ani počet žiakov v Centre
voľného času a Základnej umeleckej
škole, pri prvej menovanej inštitúcii
evidujú mierny pokles na vyše osemsto žiakov, naopak, u druhej mierny
nárast na 552 žiakov.
V tomto roku otváral primátor mesta
Jozef Šimko školský rok na Základnej
škole P. Dobšinského. Vo svojom príhovore pozdravil žiakov a zvlášť prváčikov, všetkým zaželal, aby sa cítili v
škole dobre a vyjadril presvedčenie,

V meste stavajú
novú materskú škôlku

stavajú v areŠkôlku
áli Gymnázia Mihá-

že celý pedagogický zbor je na nový
školský rok dobre pripravený. Riaditeľ školy Peter Nôta zaželal žiakom,
aby každý školský deň obohatil ich
obzory o nové poznania tak, aby sa z
nich stali skutočné osobnosti. Základnú školu P. Dobšinského navštevuje
430 žiakov, z ktorých je 48 prváčikov.
Viceprimátor L. Rigó sa zúčastnil
otvorenia školského roka na tunajšej
Základnej škole Mihálya Tompu, kde
sa prihovoril všetkým žiakom, učiteľom a zamestnancom a poprial im
úspešný vstup do nového školského
roka. Gymnázium Mihálya Tompu
reformovanej cirkvi už tradične otvorilo školský rok slávnostnou omšou,
ktorá bola tentokrát spojená s odhalením pamätnej dosky na budove bývalého Zjednoteného protestantského
gymnázia na Ul. B. Bartóka. Dosku
nechala vyrobiť Spoločnosť Lajosa
Pósu s finančnou podporou banskobystrickej župy.
Prvá prestávka vo vyučovaní čaká
školákov od 31. októbra do 2. novembra počas jesenných prázdnin,
ďalšie voľno si žiaci užijú 27. decembra až 7. januára počas vianočných
prázdnin. 1. februára čakajú žiakov
polročné, 4. až 8. marca jarné a 18.
až 23. apríla veľkonočné prázdniny.
Očakávané letné prázdniny začnú
tradične 1. júla a budú trvať do konca
augusta.
amb, jdj

Štefan Vavrek
v parlamente

lya Tompu Reformovanej kresťanskej cirkvi.
V meste pribudne ďalšia
materská škôlka. Vyrastá
na Daxnerovej ul. vedľa
cirkevného gymnázia.
Stavebné práce prebiehajú od konca júla,
škôlka by mala byť postavená do konca marca
budúceho roka. Reformovaná cirkev získala zdroje na jej výstavbu z grantov
maďarskej vlády, tá v tomto a budúcom roku vyčlenila financie na výstavbu
asi 20 škôlok po celom južnom Slovensku.
Reformovaná cirkev už dávnejšie plánovala vybudovať v meste cirkevnú
škôlku. Jednou z alternatív bolo odkúpenie budovy škôlky na Daxnerovej ul.,
ktorú plánovali zrekonštruovať, no vedenie MŠ i občania boli proti. Reformovaná cirkev sa teda rozhodla vybudovať úplne novú škôlku, na pozemku
o rozlohe 2430 metrov štvorcových vedľa budovy gymnázia. Na tento účel
vlani odkúpili od mesta ešte jeden menší pozemok. Autorom projektovej dokumentácie je Barnabás Máté.
Nová cirkevná materská škôlka bude fungovať pre 60 detí, ktoré sa budú učiť
v troch triedach. Celková plocha škôlky bude 822 metrov štvorcových. Ak sa
cirkev dohodne s ministerstvom školstva, deti by sa v nej mohli učiť už od
septembra budúceho roka.
amb

Národnej rade bude rimavskoVsobotský
okres zastupovať ďalší

poslanec. Do parlamentných lavíc
si sadne Štafan Vavrek, ktorý má nahradiť poslankyňu Most – Híd Editu
Pfundtner. Tá opustila parlament preto, lebo nastúpila na post štátnej tajomníčky ministerstva spravodlivosti.
Nahradila Máriu Kolíkovú. Štefan
Vavrek je bývalý učiteľ, rómsky aktivista a starosta obce Rimavská Seč.
Momentálne pôsobí na Úrade splnomocnenca vlády pre rómske komunity.
Pred parlamentnými voľbami v roku
2016 sa zviditeľnil kampaňou, v ktorej
sa nazval „gemerským Obamom“.
amb

Z redakčnej pošty

Poďakovanie

Vúprimne
Veľakrát

ďakujem
za GZ. Do
haly
Domova dôchodcov boli
donesené 3 kusy, ale boli
hneď rozchytané tými,
čo tam sedeli. Mne dala
pani recepčná svoje Gemerské zvesti. Som rada,
že už viem, kedy a čo sa
bude v meste diať, aj zúčastniť sa podľa zdravotného stavu. Tohto času
máme záverečnú o 19:00
hod. a program vo večerných hodinách už nie
je pre nás. Škoda. Máme
mladé a šikovné sociálne
pracovníčky, ony pre nás
niečo vymyslia. Pozdravujem, želám dobré zdravie a veľa pracovných a
osobných úspechov.
D. Buchtová
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Extrémne horúčavy si vyžiadali svoju krv

tropickým horúčavám,
N apriek
keď teplota vyskočila až na

32 stupňov, si 14. augusta našlo
cestu do malebnej obci juhozápadného Gemera s odhodlaním
darovať bezplatne krv viac ako
30 dobrovoľných darcov krvi v
rámci XIII. ročníka „Kvapky
krvi SNP“.
Do obci so 164 obyvateľmi prišli
darovať bezplatne krv ľudia takmer
z celého Slovenska. Cestu do Čierneho Potoka si našlo 33 darcov, z
ktorých boli zaevidovaní k odberu
26, krv bola odobratá 23. Piati darcovia buď nespĺňali časový odstup
od posledného odberu alebo sa počas cesty na miesto odberu necítili
dobre. Zo zaevidovaných darcov
patrí poďakovanie za ich humánny
počin: Mgr. Adriane Hriňovej, Ing.
Márii Lakotovej, JUDr. Mariny
Lakovej z Čierneho Potoka, Ing.
Dominiky Lakotovej bývajúcej v
Bratislave /potomkovia Juraja Lakotu, rozviedčika 2.paradesantnej
brigády I. Čs. armádneho zboru v
ZSSR/, Štefan Kóos z Blhoviec, prvodarca Csaba Valaskay z Gemera,
Jaroslav Pinzík /l08 násobný darca
krvi/, Beata Šimonová, Slavomír

Skalák , Ladislav Cziklai z Tornale,
Miroslav Országh z Hodejova, Vladimír Klíma z Kuzmíc, prvodarca
Rastislav Šučko, Michale Mlináriková, Bronislava Mlináriková, Róbert Gál, Dušan Krnáč z Rimavskej
Soboty, Štefan Kapec starší, Štefan
Kapec mladší, Adriana Kapcová,
Marek Krutko z Kalinova, Dávid
Varga-eštók z Bratislavy a gen. por.
v. v. Ing. Peter Vojtek z Hurbanova!
Je pozoruhodné, že akcie sa zúčastnil aj prvý tajomník veľvyslanectva
Ruskej federácie na Slovensku Nikolaj Sergejevič Ryžov, ktorý pri
tejto príležitosti ako prejav spoločného boja červenej armády a parti-

zánov z bývalého ZSSR zapojených
do SNP daroval krv u nás prvýkrát!
Po odbere krvi o 11.30 hod. si účastníci kladením vencov pri pamätníku obetí maďarských fašistov uctili
ich pamiatku. JUDr. Jozef Pupala
zdôraznil význam odkazu SNP a celého protifašistického odboja našich
predchodcov. Prítomným sa prihovoril za Klub generálov SR aj gen.
por. v.v. a čestný občan Čierneho
Potoka Ing. Peter Vojtek. Po krátkej modlitbe a príhovore generálny
duchovný ozbrojených zborov SR
plk. ThDr Marian Bodoló pripomenul slova božie a zdôraznil, že
akékoľvek násilie a vojna je neľud-

Polícia hlási

(redakčne krátené)
Ing.Veronika Rízová,
členka ZO SZPB arm. gen. Ludvíka
Svobodu v Čiernom Potoku

Polícia upozorňuje vodičov
863 dopravných nehôd
13 usmrtených osôb
94 osôb ťažko zranených a 381 osôb ľahko
zranených

Okradol dôchodkyňu

Vaugusta začal trestné stíhanie vo veci zloči-

yšetrovateľ v Rim. Sobote vo štvrtok 16.

nu lúpeže. „V stredu 15. augusta okolo 18. 45
hodine na ceste pri bývalej kolkárni v Hnúšti
na Školskej ulici prišiel páchateľ k 79-ročnej
dôchodkyni z Hnúšte, ktorá držala v ruke malú
háčkovanú kabelku a snažil sa jej ju z ruky
vytrhnúť,“ informovala krajská policajná hovorkyňa Mária Faltániová. Ako ďalej uviedla,
poškodená sa bránila a páchateľa udierala kabelkou po hlave so slovami: „Ty debil, čo robíš?
Zavolám políciu“. „Nato jej páchateľ bez slov
opäť chytil kabelku, začal s ňou trhať a následne sa mu podarilo kabelku poškodenej vytrhnúť
z ruky a ujsť,“ pokračovala Faltániová. Keď
páchateľ zistil, že v nej nemá dôchodkyňa peniaze, po chvíli sa vrátil a odovzdal jej kabelku
s mobilom aj kľúčmi a požiadal ju, aby nevolala
políciu a aby mu odpustila. „Svojím konaním
spôsobil poškodenej modriny na zápästí, ale nakoľko jej kabelku aj s obsahom vrátil, nevznikla
jej žiadna škoda,“ uviedla hovorkyňa a dodala,
že vyšetrovateľ na základe popisu osoby a svedeckých výpovedí v piatok 17.augusta obvinil
zo zločinu lúpeže 19-ročného Petra z Hnúšte.
„Nakoľko sa obvinený nachádza na neznámom
mieste, obvinenie mu bolo vznesené v jeho neprítomnosti a bolo po ňom vyhlásené pátranie,“
uzavrela Faltániová. Obvinený sa tohto skutku
dopustil na chránenej osobe, preto môže byť
potrestaný odňatím slobody na 7 až 12 rokov.
amb

ské. Preto venoval svoju modlitbu
pamiatke nevinným obetiam vojny
a zdôraznil, aby tieto obete boli
mementom pre našu nastupujúcu
generáciu, ktorá je prítomná aj pri
tejto príležitostí. Jeho slová naplnil
aj kpt. Dávid Vargaeštók, dekan a
riaditeľ kancelárie uvedenej inštitúcie, a to tak, že daroval osobne krv.
Pán plk. ThDr. M. Bodoló nemohol
krv darovať zo zdravotných dôvodov, ale vlani v Čiernom Potoku
krv daroval. Osobitné poďakovanie
patrí okrem darcov krvi aj príslušníkom chemického práporu z Rožňavy - čatárovi Štefanovi Penzešovi, desiatnikom Pavlovi Brdovi,
Vladimírovi Klimovi a Rastislavovi
Šulkovi, ktorí ako čestná stráž pri
pamätníku obetí fašizmu dôstojne
„strpeli“ 33 stupňové horúčavy v
plnej zbroji. Posledný dvaja menovaní tiež darovali krv. Účasť na
podujatí zo zdravotných dôvodov
ospravedlnili zaslúžili umelec Juraj
Sarvaš, prof. Zoe Klusáková Svobodová, výsadkári zo Žiliny plk.
L.Sládek a JUDr. V. Timura.

Počas osobitnej kontroly 286
priestupkov

policajnej akcie, ktorá sa konala v piaP očas
tok 24. augusta v čase od 14.00 do 18.00 ho-

diny, policajti zistili 286 priestupkov. Informovala o tom krajská policajná hovorkyňa Mária
Faltániová. „Osobitná kontrola prebiehala v celom Banskobystrickom kraji a jej cieľom bolo
zlepšiť bezpečnostnú situáciu na teritóriu všetkých okresov a pozitívne ovplyvniť disciplínu
účastníkov cestnej premávky a vývoj dopravnej nehodovosti,“ uviedla Faltániová s tým, že
do celokrajskej kontroly sa zapojili okrem policajtov z dopravnej polície a poriadkovej polície aj policajti železničnej polície, spolu to bolo
116 policajtov.
„Policajti sa pri kontrole zamerali najmä na porušovanie pravidiel cestnej premávky závažným
spôsobom, na dodržiavanie maximálnej povolenej rýchlosti, na požívanie alkoholu vodičmi
pred jazdou a kontrolovali aj technický stav vozidiel,“ vysvetlila policajná hovorkyňa. Počas
osobitnej kontroly policajti zistili 7 priestupkov
u cyklistov, z ktorých bolo 5 priestupkov za alkohol, a u 4 chodcov. Najviac priestupkov bolo
za rýchlosť – 143, pásy – 30, technický stav vozidla – 18 a jazdu bez osvetlenia – 15.
amb

Udo 12. augusta 2018 len za Banskobystrický

vedené údaje sú za obdobie od 1. januára

kraj. Alarmujúce čísla, za ktorými sa ukrývajú
skutočné ľudské tragédie, ale aj nezodpovedné a riskantné správanie sa na cestách. Vodiči
motorových vozidiel dennodenne porušujú pravidlá cestnej premávky, predovšetkým rýchlou
a bezohľadnou jazdou, jazdou pod vplyvom
alkoholu, riskantným predchádzaním a preceňovaním vlastných schopností, a ohrozujú tak
nielen seba, ale aj ostatných účastníkov cestnej premávky. K porušovaniu pravidiel cestnej
premávky a tragickým dopravným nehodám
dochádza aj napriek častým dopravno-bezpečnostným akciám, zvýšenému počtu policajných
hliadok na cestách, preto aj touto cestou apelujeme na vodičov motorových vozidiel:
Dodržiavajte maximálnu povolenú rýchlosť a
prispôsobte jazdu svojim schopnostiam, stavu
a povahe vozovky, nikdy pred jazdou alebo
počas jazdy nepožívajte alkoholické nápoje,
ani iné návykové látky, neriskujte zbytočne pri
predchádzaní, používajte bezpečnostné pásy,
za volantom netelefonujte, nepreceňujte svoje
schopnosti, zvlášť, ak vám chýba dostatočná
prax a predvídajte, zvlášť, ak sa na ceste pohybujú chodci a cyklisti.
Zdroj: Krajské riaditeľstvo
Policajného zboru v Banskej Bystrici

Gemerské zvesti

21. august 1968 na fotografiách

príležitosti 50. výročia vpádu vojsk VarP rišavskej
zmluvy do Československa vy-

telia krajiny boli týmto aktom agresie šokovaní,
nebolo to inak ani v prípade Gemera-Malohontu.

Všeobecne je známe, že invázia spriatelených
vojsk do Československa, označovaný krycím názvom ako „operácia Dunaj“, bol vojenský vpád
vojsk piatich socialistických krajín Varšavskej
zmluvy (ZSSR, Maďarsko, Poľsko, Bulharsko a
NDR) na čele so Sovietskym zväzom, ktorý znamenal vojenskú okupáciu nášho územia a zvrátenie prebiehajúcich demokratizačných reforiem.
Operácie sa zúčastnilo približne pol milióna vojakov a okolo 6 000 tankov. Neinformovaní obyva-

„Na dobových fotografiách, ktoré sú dnes vďaka
Igorovi Mikitovi súčasťou fotoarchívu Gemersko-malohontského múzea, spoznávame dnešnú
ulicu SNP a budovu Hotela Tatra v Rimavskej
Sobote, ako i reakcie obyvateľstva na objavenie
cudzích tankov v centre mesta,“ uviedla historička múzea Éva Kerényi. Fotografie dokumentujú
aj dvojjazyčnosť Rimavskej Soboty v 60-tych
rokoch 20. storočia, o čom svedčia plagáty vyzývajúce obyvateľstvo svojim podpisom podporiť Dubčekovo vedenie a na okamžitý odchod
okupačných vojsk z nášho územia. „Na ďalších
čierno-bielych snímkach sú ľahké obrnené vozidlá a tanky sovietskej motorizovanej pechoty
na uliciach Tornale. Je možné vidieť aj sovietsky
sanitný autobus so zranenými na uliciach,“ ďalej

stavuje Gemersko-malohontské múzeum v
Rimavskej Sobote súbor fotografií, ktoré zachytávajú vpád sovietskych vojsk 21. augusta
1968 v Rimavskej Sobote a okolí. Fotografie
budú v priestoroch múzea vystavené do konca
septembra.

priblížila Kerényi. Autorom fotografií je archeológ profesor Václav Furmánek, ktorý v tom období uskutočňoval archeologický výskum v Tornali, a v roku 2016 daroval tieto fotografie múzeu.
Ako historička múzea následne dodala, raritou a
zaujímavosťou augustových udalostí je však samizdatový leták z 29. augusta 1968 v maďarskom
jazyku. Návštevníkov múzea môže zaujať práve
táto autentická podoba strojom písaného textu.
„Ide o mimoriadne číslo miestnych Gemerských
zvestí s názvom „Gömöri Hírlap”, zaoberajúci
sa plénom OV KSS v Rimavskej Sobote, ako i s
oficiálnym stretnutím predstaviteľov Československa a Sovietskeho zväzu v Moskve. Predmetná tlačovina, ako aj predmetné fotografie, ktoré
sú dnes súčasťou historického zbierkového fondu
Gemersko-malohontského múzea, poskytujú pohľad na atmosféru doby a uvažovanie ľudí v nej,“
uzavrela E. Kerényi.
Zdroj: GMM, spracoval amb

Ohliadnutie sa za Letavami
rekreačnom stredisku Kokava – Línia preVbehol
od 5. do 12. augusta medzinárodný

letný tábor výtvarníkov, fotografie a divadla
Letavy.
V tomto roku sa podujatie uskutočnilo už po tridsiatyštvrtýkrát. Ako uviedol zakladateľ Letáv Marian Lacko, tvorilo sa v 19 dielňach a na účastníkov
opäť dozerali skúsení lektori. Akousi hviezdou
podujatia bol podľa jeho slov herec Marek Majeský, ktorý viedol dielňu filmového herectva. Majeský sa zúčastnil umeleckého tábora prvýkrát a veľmi si ho pochvaľoval. Herec prišiel na Letavy aj s
celou rodinou a podľa jeho vyjadrenia sem určite
zavíta aj v budúcom roku. Umelecký tábor každoročne láka množstvo záujemcov, v tomto roku si
sem našlo cestu okolo 450 až 500 návštevníkov. „V
tomto ročníku sme mali projekt cez Visegradsky
fond, čiže prišlo sem mnoho návštevníkov z Maďarska, Poľska, Česka, ale mali sme tu aj zástupcov iných krajín. napr. Fínska,“ uviedol M. Lacko.
Aj keď sú Letavy predovšetkým o tvorení, na
účastníkov čakal počas celého týždňa aj bohatý
kultúrny program. Počas večerov si mohli oddýchnuť a zabaviť sa pri koncertoch, vystúpeniach či
divadelných predstaveniach. V stredu to bolo napríklad zaujímavé podujatie výpredaj nápadov. Letavy vyvrcholili v piatok a v sobotu prezentáciou
jednotlivých dielní. Letavy zorganizovalo Mestské
kultúrne stredisko v Rim. Sobote, tunajšia základná
umelecká škola a Gemersko-malohontské osvetové stredisko v Rim. Sobote.
amb,
pre LETAVY nafotili Imrich a Patrik Kopcovci
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Deti sa učili kresliť i tvoriť

Výstavy:
Radnica mesta v Rim. Sobote

do 30. septembra
Keď dávam farbám život - výstava olejomalieb maliarky Evy Ševčovičovej z Rim.
Soboty

Gemersko-malohontské
múzeum

Pozvánka na vernisáže
Minerály pod lupou – vernisáž výstavy
11. septembra o 15:00 hod.
Umelecké remeslo od praveku po súčasnosť – vernisáž výstavy 19. septembra o
15:00 hod.
Baníctvo a železiarstvo v Gemeri-Malohonte – vernisáž výstavy 25. septembra o
15:00 hod.
Prebiehajúce výstavy
do 16. septembra
Karol Pajer – hrdina boja proti fašizmu
– výstava je venovaná pamiatke slovenského učiteľa, vojaka a bojovníka FFI, rodáka z Klenovca, Karolovi Pajerovi (1919
– 1944), ktorý pomohol zachrániť stovky
detí a položil život za slobodu.
do 15. septembra
ZOO – preťažená Noemova archa - výstava, ktorú pripravilo Stredoslovenské
múzeum v Banskej Bystrici, návštevníkom
predstaví viac zo života zoologických záhrad doma aj vo svete a ich význam pri
záchrane ohrozených živočíšnych druhov.

Mestská galéria

Pozvánka na finisáž výstavy Martin
Knut/ Tušíte, že neviete, čo cítite? –
Mestská galéria 14. septembra o 17:00
hod. Kurátorom výstavy je Richard Gregor. Hudobný hosť Marcel Palonder.

Galéria Ganevia

Aranymetszés – Zlatý rez – vernisáž
výstavy 5. septembra o 18:00 hod. Vystavovať bude Klub výtvarníkov Zlatý rez a
Výtvarné sympózium v Ceredi.
spracoval: amb

foto: gecse

galéria v Rim. Sobote pripravila pre
Mestská
tunajšie deti počas prázdnin sériu stretnutí,
na ktorých sa učili kresliť a tvoriť.

Letná škola kreslenia. Pod týmto názvom čakalo
na malých umelcov podujatie plné kreativity, zábavy a rozvoja. Počas dvojhodinového stretnutia sa
deti venovali mnohým umeleckým a remeselným
aktivitám. Pod taktovkou skúsenej lektorky Nikoly Černej sa venovali novými i starými maliarskymi technikami. Projekt letnej školy kreslenia
vznikol pred piatimi rokmi a koná sa každoročne
opakovane počas letných prázdnin. Podľa Nikoly
Černej, zámerom podujatia je predovšetkým naučiť deti kresliť. „Na prvom augustovom stretnutí
sa deti učili kresliť portrét - ako majú nakresliť
oči, nos ústa a kde sú proporcie,“ priblížila lektorka. Nasledujúci týždeň bol zameraný na mozaiku. „Vzali sme si nejakých známych umelcov
a ich slávne diela, ktoré deti museli nejako pojať
a následne spracovať, z čoho vznikol konkrétny

V

obraz. Ide vlastne o tú tvorivosť, ako ju deti vedia
pochopiť a zapojiť do práce,“ vysvetlila lektorka.
Ako ďalej dodala, stále sa to týkalo kreslenia, ktoré bolo vždy najdôležitejšie v každom umení, či
už išlo o predkreslenie a tvorbu projektu, podľa
ktorého následne vzniklo dielo. Druhým zmyslom
podujatia je podľa Černej hľadanie talentov. „Snažím sa nájsť skryté talenty, hlavne v našom meste,
ktoré by sa mohli ďalej rozvíjať a s ktorými sa dá
ďalej pracovať,“ uzavrela lektorka, ktorá študuje
na Akadémii umení v Banskej Bystrici. Ďalším letným podujatím zameraným na kreativitu boli Letné poznávacie tvorivé dielne. Počas siedmich dní v
júli a auguste si v mestskej galérií mohli najmenší
vyskúšať rôzne maliarske techniky. Venovali sa
ľudskej figúre, netradičným výtvarným postupom
či premieňali obyčajné predmety na umelecké diela a dokonca vyrábali aj čudesný dom.
Letné poznávacie tvorivé dielne vznikli s finančnou podporou Fondu na podporu umenia.
amb

Tento piatok koncert Peter Lipa Band

piatok 7. 9. bude v Rimavskej Sobote
jazzový sviatok. V tento deň sem zavíta najvýznamnejšia osobnosť slovenskej
jazzovej scény Peter Lipa s kapelou. Muzikanti v zostave Peter Lipa / spev, Peter
Lipa ml. / klávesy, Michal Fedor / bicie,
Rado Tariška / saxofón a Michal Šimko /
basová gitara rozozvučia Nádvorie Čierneho orla o 20.00 hod. Koncert je súčasťou
Sobotského Jazztivalu. Vstupné: 12€, predaj vstupeniek v MsKS, TIC a na mieste.

V meste znela opäť skvelá hudba

17.Cimbal Brothers. Muzikanti stavajú na jedinečné prepojenie medzi

augusta sa v Rim. Sobote predstavilo skvelé hudobné zoskupenie

cimbalom, husľami a pop-rockovým štýlom, ich repertoár je plný známych
hitov od Michaela Jacksona, Adele či Coldplay a nechýbajú v ňom ani
známe filmové soundtracky. Cimbalistom tejto skupiny je držiteľ ocenenia
„Najrýchlejší cimbalista na svete“ Fery Reiner, ktorý je oficiálne zapísaný
v knihe Slovenských rekordov. Spočiatku robilo organizátorom vrásky na
čele počasie, no tesne pred začiatkom koncertu sa umúdrilo a potom už
bolo všetko na jednotku. Muzikanti priniesli na nádvorie Čierneho orla
skvelú a energickú hudbu, zazneli moderné i ľudové tóny. Strhli na svoju
stranu početné obecenstvo, ktoré tlieskalo, pískalo, spievalo a aj tancovalo.
Niečo iné, ale opäť výnimočné, prinieslo o týždeň neskôr vystúpenie saxofónového kvarteta Saxophone Syncopators. Aj keď koncert prerušil náhly
dážď, vďaka výnimočným hudobníkom, ale aj skvelým a tolerantným
poslucháčom, dopadol piatkový koncert Saxophone Syncopators na výbornú. Oba koncerty boli súčasťou letného hudobného projektu Sobotský
Jazztival, ktoré organizuje Mestské kultúrne stredisko v Rim. Sobote.
Zdroj: Mestské kultúrne stredisko v Rim. Sobote, spracoval amb

Gemerské zvesti

M.E.L.L. - posledný koncert?

sobotu sa predstavila svojim priazPredminulú
nivcom na poslednom koncerte folková ka-

pela M.E.L.L. Podujatie sa uskutočnilo v novej
budove Základnej umeleckej školy na Svätoplukovej ulici, hudobníci si svoje nástroje rozložili v
priestoroch divadla Havran.
Zazneli pesničfoto: gecse
ky, ktoré sprevádzali kapelu
počas 21 rokov,
odkedy funguje. Nechýbali
energické, živé
songy, ale ani
tie
pomalšie,
folková hudba
sa miesila s džezom, rockom i
popom. Na koncerte hrali ôsmi
členovia zoskupenia. Na basovej gitare zahral
Milan Matucha, na píšťale, trúbke a džembe Miro
Švoňava, na bicie a ústnej harmonike hral Jozef Ivanec, na tachon a druhom džembe Miro Lukačovič,
na violončele, husliach a elektrickej gitare Dalibor
Lang, vokály Karina Sporinová, spev, vokály Katka
Fabová a spev, gitara Marian Lacko.
„Atmosféra bola super, boli tu ľudia, ktorých folk
a folková hudba zaujíma a mám z toho skvelý záži-

tok,“ opísal prvé dojmy po koncerte frontman kapely
Marian Lacko, ktorý s úsmevom dodal, že po dvoch
dňoch, ktoré strávili nacvičovaním, to skôr vyzerá
na reštart, pretože ich to znovu začalo baviť. „Uvidíme,“ nechal sa počuť, „Našim najväčším nepriateľom je vzdialenosť, pretože od Islandu, po Londýn,
Paríž až po Prešov je to veľké rozptyl tých ľudí a
v
Rimavskej
Sobote som teraz už len sám.
Ale ako som
povedal aj po
koncerte, niky
nehovor nikdy.“
Repertoár kapely, jedinej, ktorá
sa venuje folk –
world hudbe na
juhu Slovenska,
tvorí približne
40 pesničiek.
Vo svojej tvorbe
sa zameriavajú
na zhudobňovanie vlastných textov, básni slovenských autorov a
prerábanie ľudových pesničiek.
Rimavskosobotská folková formácia M.E.L.L.
vznikla v roku 1997 z pôvodného pesničkárskeho
dua Edita Kováčová – Marian Lacko. Doteraz odohrala vyše 220 koncertov po celom Slovensku, ale aj
Česku i Poľsku.
amb

7

Básnické okienko...

Škola

V septembri škola volá.
V septembri škola láka.
Veď dva mesiace prázdna bola,
a zrazu vidieť spolužiaka.
Milé zvítanie, džavot a vrava.
Každý je o ročník vyššie.
Ďalšie obdobie v škole nastáva.
To ten čas. Len rôčky píše.
Čím by sme boli bez školy?
Každý z nej berie svojou varechou.
Z plachého tvora, ako zajac na poli.
Hľa, smelec! Ten pod a ten nad strechou.
Marta Brisudová Siváková
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RIADKOVÁ INZERCIA:
6.,7. a 9. september Cesta za láskou
št. pi. o 18:00
90 min., MP od 12r., tit., 5 €
ne. o 20:00 Komédia/Dráma/Romant. USA

13.-14. september Nebezpečná láskavosť
18:00
117 min., MN, titulky, vstup: 5€
Št., Pi.
Krimi/Thriller/Myster.
USA

6.-8., a 10, september Mníška
20:00
118 min., MN, titulky, 5€
v pon. maď. verzia Horor/Mysteriózny USA

13.-15. a 17. september Predátor
20:00
120 min., MN, titulky, vstup: 5€
v pon. maď. verzia Akčný/Sci-fi
USA

8. a 9. september Christopher Robin
18:00
104 min., MP, titulky, vstup: 5€
so., ne.
Dobrodr./Rodinný/Kom.
USA

15.-16. september
Pátranie
18:00
101 min., MP od 12r., titulky, 5€
so., ne.
Thriller
USA

Zubný lekár

8. a 9. septembra od 8:00 hod. do 12:00 hod.
STOMCENTRUM, s.r.o., MUDr. Andrea Juhászová, Športová 14, Rim.
Sobota, tel.: 047/56 33147
15. a 16. septembra od 8:00 hod. do 12:00 hod.
MUDr. Eva Sklenková, ZŠ Clementisa, Ul. Dr. Clementisa 13, Rim.
Sobota, tel.: 0908 902 065

Lekárne

15. septembra - Lekáreň Dr. Max, J. Fábryho 3, Rimavská Sobota

Mesto Rimavská Sobota
Vyhlasuje obchodnú verejnú súťaž podľa §281 a nasl.
Obchodného zákonníka a vyzýva k podaniu návrhov
na uzatvorenie nájomnej zmluvy
1. oceľová hala – sklad s.č. 4045 na parcele č. KN C 804/65 zastavané
plochy a nádvoria o celkovej výmere 748 m2
- výška nájmu bude sa stanovuje v zmysle so VZN mesta Rimavská
Sobota č. 72/2004 o podmienkach nájmu a podnájmu nebytových priestorov a pozemkov vo vlastníctve Mesta Rimavská Sobota. Minimálna výška
nájmu je určená v závislosti od druhu činnosti.
- účel nájmu : za účelom podnikania v súlade s územným plánom mesta
Rimavská Sobota
Podmienky verejnej obchodnej súťaže budú zverejnené na webovej stránke mesta a na úradnej tabuli mesta Rimavská Sobota.
Obchodná verejná súťaž začína dňom 23.08.2018 a končí dňom 17.09.2018.
Informácie na internetovej stránke mesta www.rimavskasobota.sk, na
úradnej tabuli mesta, resp. na telefónnych číslach 047/5604626, 0903 284
353, 0908 977 459 ( prihlášky do súťaže na webovej stránke mesta, resp. na
MsÚ – odd. majetkové ). Prihlášky zasielať v zalepenej obálke s názvom
„Neotvárať – prenájom oceľové haly Kasárne s.č. 4045“.

Poďakovanie
S hlbokým žiaľom v srdci vyslovujeme
poďakovanie rodine, priateľom a všetkým,
ktorí 14.8.2018 odprevadili na poslednej
ceste životom nášho drahého zosnulého

Gabriela Csendesa
ktorý nás opustil náhle, bez slova
rozlúčenia. Ďakujeme za prejavy sústrasti
a za kvetinové dary, ktorými ste sa snažili
zmierniť náš hlboký žiaľ.
GZ-62/18

Smútiaca rodina

• Predám 1-izbový byt v Poltári na 7 poschodí s krytým balkónom,

plastové okná. Cena: 11 000 €. Tel.: +447934249384

GZ-52/18

• Hľadám podnájom v Rimavskej Sobote. Som dôchodca, nefajčiar,

nepijem vôbec alkohol. Tel.: 0940 87 22 63		

GZ-55/18

• Kúpim

chatku na samote v okresoch Rimavská Sobota, Lučenec,
Poltár. Tel.: 0948 506 360			
GZ-61/18

• Predám

1-izbový byt v meste. Cena 19 200 €.
Tel. č.: 0944 506 116			
vodoinštalatérske a kurenárske práce.
Tel. č: 0903 421 840
		

GZ-63/18

• Ponúkam

GZ-51/18

Pozvánka:

CVČ Relax v spolupráci s OZ artRis
Vás pozýva dňa 14.
septembra 2018 v
čase od 14.00 hod.
až 18.00 hod. na 1.
burzičku detského
oblečenia, hračiek a
i. pod názvom „Dajte
veciam s nami druhú
šancu“. Burza sa
uskutoční v priestoroch CVČ Relax.
Informácie a registrácia predávajúcich
na t. č. 0950212092.
Tešíme sa na Vás!

36. Gemersko – malohontský jarmok
Vážení občania a podnikatelia !
Mesto Rimavská Sobota v dňoch 28. a 29. septembra 2018
usporiada 36. 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 28. augusta 2018.

Oznam
V prípade, ak máte dieťa nad 16 rokov veku , pre účely trvania
nároku na prídavok na dieťa je potrebné doložiť potvrdenie
o návšteve školy tohto dieťaťa v školskom roku 2018/2019
na Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Rimavská Sobota,
ul. Čerenčianska 18 bezodkladne, najneskôr v termíne
do 28. septembra 2018.
Tlačivá potvrdenia o návšteve školy sú k dispozícii na Úrade
práce, sociálnych vecí a rodiny Rimavská Sobota a tiež na
www.upsvar.sk
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Gemerské zvesti

Mestský tábor s bohatými zážitkami

MsT v dňoch 13. - 17. augusta sa uskutočIV.nilturnus
podľa organizačného zabezpečenia až na malé

zmeny, ktoré nastali v prípade nepriaznivého počasia.
Zúčastnilo sa ho 36 detí z Rimavskej Soboty a blízkeho
okolia. V pondelok po otvorení, organizačných pokynoch
a oboznámení sa s celotýždňovým programom a zoznámením sa detí s vedúcimi a medzi sebou sme sa presunuli do
Mestskej záhrady, kde sa uskutočnili rôzne zábavné hry.
Popoludní sme navštívili rekreačnú oblasť Kurinec – Zelená voda. V utorok sa uskutočnil výlet do Svätého Anto-

Začína hudobná jeseň
Pozývame Vás na prvý koncert 38. ročníka Hudobnej jesene v Rimavskej Sobote s názvom
Čarovné tóny flauty. Uskutoční sa v utorok 11.
9. 2018 o 19.00 hod. v divadelnej sále DK (vchod
od fontány). Účinkujú mladí talentovaní umelci:
Tünde Jakab / flauta a Erik Jámbor / klavír.
Vstupné: 2 € (pre členov KPH), 3€. Predaj vstupeniek na mieste. Koncert z verejných zdrojov
podporil Fond na podporu umenia.

Pozvánky:

na, kde sme navštívili Národnú kultúrnu pamiatku Kaštieľ
Anton a Ranč Nádej. V stredu pre nepriaznivé počasie sme
program museli zmeniť. Navštívili sme Ochtinskú aragonitovú jaskyňu a areál Kúpeľov Číž. Vo štvrtok sme navštívili ZOO a Monkey land v Spišskej Novej Vsi. V piatok
sme sa kúpali v rekreačnom areáli Kurinec – Zelená voda.
Obedy boli zabezpečené v mieste konania celodennej činnosti. Počas celého MsT sa neuskutočnil žiadny úraz. Deti
z MsT odchádzali oddýchnuté, zrekreované, obohatené o
nové zážitky a priateľstvá. Tešíme sa o rok.
PaedDr. Dana Spišáková, CVČ Relax
Program:
Philippe Gaubert: Fantaisie
Franz
Doppler:
Fantaisie
Pastorale
Hongroise, Op.26
Claude Debussy: Prélude à l’après midi d’un
Faune
François Borne: Fantaisie brillante sur
Carmen
Sergej Prokofiev: Sonata pre klavir c.1, op.1
Mike Mower: Sonata Latino, 1. Salsa
Montunate, 2.Rumbango, 3. Bossa Merengova
Mestské kultúrne stredisko v Rim. Sobote
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V úcte
skloňme hlavy
Pozdvihla sa ríša
spupná a prekliata,
celá krutosť sveta
v nej bola zakliata.
Chcelo sa vrahovi
podmaniť svet celý
so sebou niesol smrť,
plné boli cely.
Pod jeho čižmami
krvou potila sa zem.
Nežil som v tej dobe,
no dobre to viem.
Plakali kamene
i hviezdy plakali,
no verní synovia
do boja povstali.
Rozum dával povel,
povstal národ celý,
keď mu slobodienku
zamordovať chceli.
Na pomoc mu prišli
Francúz, Poliak, Rus.
Mnohí dali životy,
mnohí zas srdca kus.
Za život, no na smrť
svorne bok po boku,
ako dobrí bratia
išli do útoku.
Za krásnu budúcnosť,
mier celému svetu,
šťastie všetkým deťom
najkrajšiemu kvetu.
Pod červenou hviezdou
za ideu ako zo sna,
potokom krv tiekla,
otca, matky, syna
V úcte skloňme hlavy,
na večnú pamäť tých,
čo za slobodu všetkých,
za mier život dali.
Zbynek Malý
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www.rimavskasobota.sk

Lukostrelci Bašty opäť s prvenstvami
edzinárodné Majstrovstvá Slovenska
Mbolo zorganizované v rekreačnej oblasti
Valčianskej doline 25.-26.augusta. Prekrásny
lyžiarsky areál, nepríjemné daždivé počasie,
veselá nálada, 3x20 cieľov na jeden šíp a
finálové roztrely najlepších 6 súťažiacich v
dospelých kategóriách čakalo na vyše 200
lukostrelcov. Rimavskú Sobotu zastupovali
štyria lukostrelci, ktorí sa umiestnili nasledovne: Stela Nagyferencz, Henrietta Nagyferencz a Tibor Lévay skončili na zaslúženom
prvom mieste a získali titul Medzinárodný
Majster Slovenska, Ladislav Nagyferencz
sa nezmestil na stupeň víťazov. Gratulujeme
im!
Druhé kolo Čerhát Pohára sa konalo 19.
augusta pri obci Buják. Stavitelia postavili
ľahkú, ale náročnú trať na odhad, čo bolo
vidieť aj na výsledkoch lukostrelcov. Veľká gratulácia pre nich. Rimavskosobotský
Lukostrelecký Klub Bašta zastúpovali piati
členovia, ktorí skončili nasledovne – Laura
Hegedűs Antalová, Krisztina Bukovszky a
Tibor Lévay skončili na zaslúženom prvom
mieste. Attila Bukovszky obsadil 3. miesto a
Michal Feledy skončil na piatom mieste.
Ďakujeme sponzorom: MsÚ Rimavská Sobota, VERCAJCH centrum s.r.o, Zvolen,
Rado CEGLÉDY, GOBAKO Košice, Béla
Majerčík podnikateľ a AGROSOLUM.
Tibor Lévay, LK Bašta

FALCON cez prázdniny
FALCON
TAEKWONDO
klub Rimavská Sobota začal
prázdniny už tradične tretím
ročníkom Falcon Campu v
Bulharsku. Už tretí rok sa nám
podarilo zorganizovať úspešný
kemp pri mori. Účastníci majú
k dispozícii tréning trikrát denne kúpanie v bazéne i pri mori,
spoločenské hry. Strava je k
dispozícii trikrát denne formou
výdatných švédskych stolov.
Náš kemp je cenovo dostupný,
cena nepresahuje ani 200€ a
preto dokážeme niekoľkým rodinám každoročne splniť sen dostať sa k moru.
Po návrate z Bulharska majú Falcoňáci k dispozícii tréningové procesy počas celých
prázdnin. Vo Falcone sa cvičí aj počas prázdnin, aby sme nestratili kondíciu a štart do
novej sezóny bol ľahší . Človek by si myslel že cez prázdniny nám deti chodiť nebudú,
ale super partia počas školského roka chce byť po kope aj počas prázdnin, a to nám
zabezpečuje slušnú účasť na tréningoch. FALCON sa snaží zabezpečiť aj akcie mimo
telocvične a zapojiť do prázdnin aj rodičov. Prvou akciou tohto roka bol „ splav Hrona“
spojený so stanovačkou. Splavu sa zúčastnilo cez 30 ľudí, ktorí si domov odniesli super
zážitok a pocit, že zase skúsili niečo nové. Po splave nasledovala turistika v Slovenskom raji, kde sme si prešli rebríkmi po nádhernej prírode. Turistiky sa zúčastnilo znova okolo 30 ľudí, ktorí strávili jeden deň spoznávaním slovenskej prírody. Poslednou
a náročnou aktivitou bola záverečná výzva prázdnin – výstup na Kriváň. Človek by si
povedal že to nebude mať úspech.....opak bol pravdou. Výzvu prijalo znova okolo 30
ľudí a prekonalo svoje sily. Viacerí tak pokorili už druhý vysoko tatranský štít - vlani
sme vystúpili na Rysy. Všetkých vyššie spomenutých ľudí spoločne nazývame „FALCON FAMILY „ Vo Falcone neponúkame len tréningy bojových umení, ale tvoríme aj
komunitu, ktorá sa neustále rozrastá a navzájom sa podporuje. Počas školského roka
prinášame množstvo úspechov, počas prázdnin množstvo zážitkov. Ideme naplno počas
celého roka. Aktuálne je obdobie rozhodovania rodičov, kam prihlásiť svoje dieťa? Na
aký šport? Do akého klubu? FALCON je správna voľba ...
Spokojné dieťa = spokojný rodič = spokojní tréneri = FALCON FAMILY.
Zdroj: Falcon

Výsledky A- mužstva
MŠK Rimavská Sobota

4. kolo 25. 8.
MŠK Rimavská Sobota –TJ Sklotatran Poltár 4:1 (2:1)
Góly domáci: 14, 47. Fajčík - 36. Jankovič (p.k.) – 88 Jass, R:
Valentýni, Legíň, Tůma, 380 divákov
Zostava Rim. Sobota: Tatár, Sekulić, Lupták, Spasojevič, Fajčík - Václavík (78. Jass) - Kalmár (90. Balog), Kočijaševič, Kováč, Jankovič, Vasilko.
14. kolo (predohrávka) 29. 8.
MŠK Rim. Sobota – FTC Fiľakovo 0:0 (0:0)
R: Faber, Horný, Šimko, 650 divákov
Zostava Rim. Sobota: Tatár, Sekulić, Lupták, Spasojevič, Fajčík - Václavík (46. Kuridze), Kalmár, Kočijaševič - Kováč (74.
Jass), Jankovič, Vasilko.
5. kolo 2.9.
FK Železiarne Podbrezová B - MŠK Rim. Sobota 0:1 (0:1)
Góly: 28 Václavik, Rozhodovali: Geri, Budovec, Bendík, 120 divákov,
Zostava Rim. Sobota: Tatár, Sekulič, Lupták, Spasojevič –
Fajčík (78. Kuridze) - Jass (86. Kováč), Václavik, Kalmár,
Kočijaševič, Jankovič, Vasilko
Ďalší program MŠK Rim. Sobota
6. kolo 8.9. o 15:30 hod.
7. kolo 15.9. o 15:00 hod.
MŠK Rim. Sobota –
MŠK FOMAT Martin MFK Ružomberok B
MŠK Rim. Sobota

