NOVOROČNÝ PRÍHOVOR
PRIMÁTORA MESTA

Vážení spoluobčania, milí Soboťania !

Rýchle životné tempo
nám veľakrát neumožňuje zastaviť sa a zosumarizovať si svoje
životné ciele, ako aj
životné priority. S Novým rokom 2017 však
ako dobrý hospodár,
akosi hľadáme zmysel
života a analyzujeme
ten doterajší, čo bolo
dobré a čo sa nám nepodarilo.
Počas Vianoc sa akoby toto rýchle životné tempo spomalilo a my si viac uvedomujeme, že okolo nás žijú ľudia, ktorým

treba podať pomocnú ruku, ale i čas, aby
sme poďakovali tým, ktorí túto pomocnú
ruku počas roka podávali a pomáhali či už
susedom, blízkym alebo mestu. Dovoľte
mi preto poďakovať sa všetkým občanom
nášho krásneho mesta.
Ďakujem všetkým zamestnávateľom,
ktorí dávajú prácu našim ľuďom, taktiež
pedagógom, zdravotným a sociálnym pracovníkom a všetkým Vám, ktorí v našom
meste žijete alebo pracujete. Moje poďakovanie je úprimné a zo srdca, ale je i
ospravedlnením, že nie vždy počas roka
som sa v návale práce stihol poďakovať
tým, ktorí niečo prospešné a dobré urobili
pre nás ostatných.
(dokončenie na 2. strane)

Kurinec žije aj v zime...

V rekreačnej oblasti Kurinec Zelená voda je rušno aj v zimnom období. Mínusové
teploty prilákali k jazeru množstvo korčuliarov aj „ľadových medveďov.“ Kým jedni
si vychutnávali jeho zamrznutú ľadovú plochu, tí druhí „nedali dopustiť“ na ľadovú
vodu. Zdá sa, že oboje má svoje čaro... Rozhovor s „ľadovým medveďom“ vám prinášame na 4. strane.

Rimavská Sobota na
starých pohľadniciach

Prvý bol Denis z Hnúšte
Prvé bábätko sa v rimavskosobotskej
nemocnici na Nový rok narodilo o 17:55 hod.
Je to chlapček Denis, pri narodení vážil 2 310
gramov a meral 47 centimetrov.

Milí čitatelia,

Turistické informačné centrum (TIC) v
Rimavskej Sobote vydalo zaujímavý kalendár
na rok 2017. Prináša pohľady na naše mesto
z obdobia rokov 1911-1930. Môžete si ho
zakúpiť v priestoroch TIC.

mestský dvojtýždenník je od januára tohto roka bohatší o štyri strany. Znamená to,
že v ňom nájdete viac informácií z diania v samospráve, v školstve aj v kultúre,
viac športových správ i rozšírenú publicistiku. Prajeme vám príjemné čítanie.

Na margo
uplynulých dní
Vstúpili sme do nového
roku 2017, ktorý je už siedmym rokom pôsobenia súčasného vedenia mesta na
čele s primátorom Jozefom
Šimkom. No dovoľte mi,
aby som sa predsa len vrátil k záveru minulého roka,
ktorý bol pre našu samosprávu mimoriadne radostným.
Mesto totiž uspelo so svojím projektom na
zníženie energetickej náročnosti troch budov
Mestského úradu na Svätoplukovej ulici a
získalo z eurofondov viac ako 551 tisíc eur.
Okrem toho sme uspeli aj s projektom na riešenie havarijnej situácie na Základnej škole s
materskou školou na Dúžavskej ceste a získali
sme finančné prostriedky vo výške bezmála 35
tisíc, ako aj ďalších 9 tisíc eur na vylepšenie
kamerového systému v meste.
Nedá mi však v súvislosti s týmito radostnými
správami nepoznamenať, že lokálne médiá, až
na jednu- dve výnimky, sa snažili tento úspech
mesta starostlivo zamlčať a vonkoncom ich
nezaujímalo, že mesto získalo za posledných
šesť rokov takýmto spôsobom už vyše 2,7 milióna eur. Pritom ak susedné mestečká získajú
pár tisíc eur, už sa toho chytia a snažia sa navodiť verejnosť na to, aká je naša samospráva
neschopná vo využívaní eurofondov.
No zdá sa, že ľady sa začali príchodom nového
roka lámať. Aj keď verejne to naši permanentní kritici v médiách naďalej nedeklarujú, na
sociálnej sieti sa postupne objavujú pochvalné
slová na našu adresu a za skvelú správu považujú napríklad plány vedenia mesta vytvoriť
približne 30 pracovných miest na zabezpečenie pestovania kvetín, určených hlavne na výzdobu verejných priestranstiev.
Sme radi, že začínajú oceňovať aktivity nášho
úradu, ale napriek tomu sa pýtam: kde je tých
1,3 milióna eur, ktoré mala Vláda SR na základe svojho uznesenia z rimavskosobotského
výjazdového zasadnutia preinvestovať v minulom roku v okrese s najvyššou mierou nezamestnanosti ? Naši redaktori už túto otázku
položili kompetentnému predstaviteľovi štátnej správy na Okresnom úrade v Rimavskej
Sobote, ale odpovede sa nedočkali.
Zrejme blízko k pravde bude fiľakovský primátor Attila Agócs, ktorý pri hodnotení minulého roka povedal, že ho najviac sklamala
nepripravenosť ministerstiev na realizáciu
zámerov akčného plánu najmenej rozvinutých
okresov. Záhadou však potom ostáva, ako
vznikne v našom regióne tých vládou sľubovaných dvetisíc nových pracovných miest...
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(dokončenie z 1. strany)

Veľmi si vážim spoluprácu s farskými úradmi a kňazmi, pôsobiacimi v jednotlivých
farnostiach. Osobitne ďakujem
za spoluprácu pánovi dekanovi ThDr. Rastislavovi Polákovi, PhD, seniorke Mgr.
Viktórii Lisákovej, ale aj duchovným Sándorovi Molnárovi a Ildikó Kovács Tímár.
Bez pomoci týchto ľudí i všetkých občanov by sa mesto len
ťažko rozvíjalo, a preto chcem
poprosiť, aby aj v novom roku
túto pomocnú ruku nám opäť podali, aby sme spoločnými silami
riešili problémy našich obyvateľov i nášho mesta.
Veď v roku 2017 nás čaká
opäť veľa práce. Chceme hneď
v jarných mesiacoch pokračovať v rekonštrukčných prácach
jednak na Tompovom námestí,
ale aj pokračovať v revitalizácii
Mestskej záhrady. V jej severozápadnej časti plánujeme chovať
rôzne zvieratá a zriadiť tak akúsi minizoo. Budú tam napríklad
kozy, ovce, zajace alebo aj lamy.
Umožníme tam návštevy detí zo

škôlok, keďže medzi nimi sú aj
také, ktoré tieto zvieratá naživo
možno ešte ani nevideli. Okolo
Mestskej záhrady vybudujeme
okružnú trasu pre bežcov a korčuliarov, ktorá bude merať presne jeden kilometer a samospráva
tam bude môcť organizovať rôzne súťaže.
Som osobne presvedčený, že po
dohode s poslaneckým zborom
nášho mesta, v jesenných mesiacoch r. 2017 začneme s výstavbou nového bazéna s vlnobitím
v rekreačnej oblasti Kurinec Zelená voda.
Čaká nás aj ďalšia asfaltová
úprava ulíc i ciest, aby sme čím
skôr obnovili jednotlivé ulice a
tak vrátili komfort bývania. Musíme v každom prípade vyriešiť
asfaltovanie vstupov do jednotlivých garáží na Ul. Rožňavskej,
vyasfaltovať dvor medzi blokmi
na Ul. Družstevnej, Ul. Kirejevskú, kpt. Šmála, Ul. Jánošíkovu,
od Ul. Malohontskej až po most
cez rieku Rimava, ale i ďalších
ulíc.
Medzi priority roka 2017 zaraďujeme riešenie parkovacích
priestorov na sídlisku Západ a

za tým účelom v mesiaci marec
2017 bude zvolané stretnutie s
občanmi, bývajúcimi na tomto
sídlisku, kde predložím návrh na
riešenie.
Som osobne presvedčený,
že v mesiaci február 2017 bude
vydané stavebné povolenie na
výstavbu kruhového objazdu na
križovatke ulíc Ul. Malohontskej a Ul. Jánošíkovej a kruhový
objazd bude do konca mesiaca
júna 2017 vybudovaný.
Začneme s výstavbou chodníka v miestnej časti Bakta, rekonštrukciou budovy Mestského
úradu na ul. Svätoplukovej, aby
sme dokončili celkovú rekonštrukciu našej radnice.
Chceme skvalitniť zber separovaného odpadu, ale i komunálneho odpadu.
Okrem toho
pripravujeme veľa športových
a kultúrnych akcií tak, ako to
v našom meste býva zvykom.
Aj z tohto krátkeho vymenovania je vidno, že bez pomoci
nielen spolupracovníkov, ale i
všetkých nadšencov a dobrovoľníkov by sme to len ťažko zvládli, a preto verím, že za pomoci
všetkých nás sa nám to podarí.

Dovoľte mi preto na prahu
Nového roka 2017 popriať Vám
všetko najlepšie, veľa zdravia,
šťastia i Božieho požehnania.
Verím, že v našich srdciach
zostane čím najdlhšie vianočná i
novoročná nálada, ale i prajnosť
a láskavosť, ktorú nám Vianoce
priniesli.
Nech najväčším darčekom pre
nás všetkých bude dobré slovo
suseda, poďakovanie od ľudí z
nášho okolia, láskavosť i prajnosť tým občanom nášho mesta,
ktorí sú odkázaní na pomoc jeden druhému, a veľmi si prajem,
nech nás opustí závisť, ohováranie a ničenie, čo druhí v meste
vytvorili.
Chcem všetkým popriať zdravie, šťastie, Božie požehnanie,
pokoj na pracovisku i v rodine.
Želám Vám, aby ten nadchádzajúci rok 2017 bol ešte lepší ako
tento rok a aby bol úspešný pre
Vás i naše mesto, aby sme tu
mohli v pokoji a priateľskej atmosfére prežiť celý nastávajúci
rok 2017.
JUDr. Jozef Šimko,
primátor mesta

Vláda cúvla pod tlakom primátorov a starostov
Boj proti snahám o enormné
navýšenie fixných poplatkov za
jedno či trojfázové ističe avizoval primátor Rimavskej Soboty
Jozef Šimko už 21. decembra
2016 vo svojom slávnostnom
príhovore k účastníkom osláv
72. výročia oslobodenia mesta Rimavská Sobota. Hovoril o
rozhodnutí Úradu pre reguláciu
sieťových odvetví navýšiť platbu pre odberateľov elektriny v
domácnostiach za jedno odberné
miesto vybavené jednofázovým
ističom z doterajších 24,72 eur
na 55 eur a s trojfázovým ističom na 165,24 eur, čo znamená
navýšenie o 688 percent. V prípade podnikateľských subjektov
je navýšenie ešte razantnejšie a
napríklad poplatok za trojfázový
hlavný istič by sa zvýšil z doterajších 3 000 eur na 15 228 eur
ročne.
Plánované navýšenie vo výraznej miere postihuje aj samosprávy, ktoré sú zriaďovateľmi
základných škôl, materských
škôl, školských jedální, domov

kultúry a iných inštitúcií. V prípade Rimavskej Soboty by išlo o
navýšenie nákladov len za elektriku približne o 230 tisíc eur
ročne.
Vzhľadom na uvedené okolnosti

sa rozhodol primátor Rimavskej Soboty Jozef Šimko zvolať
na 19. januára 2017 stretnutie
primátorov a starostov okresu
Rimavská Sobota, aby zaujali
spoločný a jednotný postup proti

prijatým opatreniam ÚRSO.
Škandál okolo cien za elektrinu
a plyn sa však stal aj témou zasadnutia Vlády SR, ktoré sa konalo v stredu 18. januára 2017.
Predvolali tam aj šéfa regulačného úradu, ako aj predstaviteľa Stredoslovenskej energetiky,
aby vysvetlili, prečo ich cenová
politika nie je v súlade s propagandou Vlády SR, a jej predsedu
Róberta Fica o stabilných cenách
energií. Výsledkom rokovania je
rozhodnutie ÚRSO v rámci tzv.
autoremedúry /oprava vlastného
rozhodnutia/, vrátiť sa k distribučným poplatkom za elektrinu
a plyn na úroveň roku 2016.
Keďže likvidačné zdraženie
energií nebude, stretnutie primátorov a starostov nateraz stratilo
svoj význam. Tí však aj tak vyšli
z tohto politického zápasu ako
víťazi, pretože predseda vlády
bol nútený verejne sa priznať, že
sa vláda dostala pod tlak primátorov a starostov a on bol nútený
na situáciu reagovať...
-sz-

Gemerské zvesti

Mesto uspelo vo výzve
a získalo vyše 551 tisíc eur
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Mesto kofinancuje projekt 5%
- čiastkou 29 037,33 €.

Mestu Rimavská Sobota bolo
doručené od riadiaceho orgánu pre Operačný program
Kvalita životného prostredia,
ktorým je Slovenská inovačná a energetická agentúra,
dňa 19.12.2016 Rozhodnutie
o schválení žiadosti o poskytnutie nenávratného finančného príspevku v rámci výzvy

OPKZP-PO4-SC431-2015-6
pre projekt Zníženie energetickej náročnosti budov MsÚ
Rimavská Sobota.
Celková výška nenávratného
finančného príspevku predstavuje 551 709,23 €, pričom celkové oprávnené výdavky projektu predstavujú 580 746,56 €.

Cieľom projektu je zníženie
energetickej záťaže všetkých
3 budov mestského úradu
zateplením fasády, strechy
a výmenou výplňových konštrukcií fasády – okien a dverí.
Z hľadiska tepelno-technického sa dodatočným zateplením
dosiahne výrazná úspora energie oproti súčasnému stavu.
V rámci rekonštrukcie bude
vykonaná aj rekonštrukcia vykurovacieho systému pre zníženie celkovej potreby tepla na
vykurovanie. Doba realizácie
projektu je 12 mesiacov. Práce
budú realizované dodávateľsky
na základe výsledkov verejného obstarávania.
Ing. Eva Muráriková

Kamerový monitoring v meste sa rozšíri
Rada
vlády
SR
pre prevenciu kriminality
schválila
v rámci Výzvy RVPK
v oblasti prevencie
kriminality pre r.
2016 medzi inými aj
projekt Mesta Rimavská Sobota, ktorý
rieši rozšírenie kamerového monitoringu na území mesta s cieľom zvýšiť bezpečnosť mesta.
Z dotácie vo výške 9 000 € a spolufinancovania
Mesta Rimavská Sobota vo výške 2 502 € bude
systém kamerového monitoringu rozšírený o 3
kamery nasledovne:

1. otočná kamera umiestnená na stĺpe verejného osvetlenia na križovatke ulíc Dobšinského,
Ul. Jánošíkovej, Ul. Tomašovskej s pohľadom
na priestory a vchod do ZŠ na Ul. Dobšinského, ulicu Dobšinského, nábrežie Rimavy, časť
Ul. Tomašovskej, časť Ul. Jánošíkovej
2. otočná kamera na stĺpe verejného osvetlenia
na Sídl. Západ – Ul. J. Bodona, kamera s pohľadom na Ul. J. Bodona, priestory parkoviska
pred nákupným centrom a priestory areálu ZŠ
Š. M. Daxnera,
3. otočná kamera – stĺp verejného osvetlenia na
Ul. Družstevnej s pohľadom na Ul. Družstevnú, priestory a vchod do ZŠ a s pohľadom na
časť Ul. Tompovej.
Ing. Eva Muráriková

V ZŠ s MŠ na Dúžavskej ceste
vymenia okná
Finančné prostriedky na
riešenie havarijného stavu zariadenia Základná
škola s materskou školou
– Alapiskola és Óvoda
Dúžavská cesta.
Mesto Rimavská Sobota dňa 22.12.2016 získalo finančné prostriedky Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR prostredníctvom odboru školstva Okresného úradu v Banskej Bystrici na riešenie havarijnej situácie pre zariadenie v pôsobnosti
zriaďovateľa – Základná škola s materskou školou – Alapiskola
és Óvoda Dúžavská cesta.
Finančné prostriedky sú určené na výmenu výplní otvorov –
okien vo výške 34 847,76 €.
Stavebné práce budú realizované po výbere dodávateľa vo verejnom obstarávaní v jarných mesiacoch.
Ing. Eva Muráriková

Polícia upozorňuje
na nový druh
trestnej činnosti
Okresné riaditeľstvo Policajného
zboru v Rimavskej Sobote upozorňuje podnikateľské subjekty na
nový druh latentnej ekonomickej
trestnej činnosti, pri ktorej páchateľ zneužije e-mailovú adresu majiteľa napadnutej spoločnosti, resp.
vedúceho pracovníka, a v jeho
mene požiada osobu zodpovednú za uhrádzanie dodávateľských
faktúr o uhradenie faktúry (resp.
zaslanie finančných prostriedkov
do zahraničia) na bankový účet
evidovaný v Slovenskej bankovej inštitúcii, resp. v zahraničí
s tým, že číslo účtu poskytne
v nasledujúcom e-maily.
Po vzájomnej mailovej komunikácii páchateľ poskytne číslo bankového účtu, na ktorý majú byť
zaslané finančné prostriedky, a tým
uvedie pracovníka spoločnosti do
omylu.
Z uvedeného dôvodu odporúčame
podnikateľským subjektom a ich
pracovníkom preverovať si telefonicky alebo iným spôsobom, či
e-mailové žiadosti o úhrady faktúr,
prevedenie finančnej hotovosti na
účet, resp. zmenu zaužívaného čísla účtu dodávateľskej spoločnosti
skutočne zaslal oprávnený subjekt.
V prípade zistenia akýchkoľvek pochybností kontaktujte políciu.
plk. Ing. Ivan Andrašovič,
riaditeľ OR PZ Rim. Sobota

Manželka čínskeho veľvyslanca
navštívila Krízové centrum
Manželka
veľvyslanca
Čínskej ľudovej republiky na Slovensku Lin Lina
navštívila dňa 21. decembra 2016 Krízové centrum pre matky s deťmi
v Rimavskej Sobote. Centru darovala množstvo potrebných vecí, ktoré matky
s deťmi uvítali. Na Radnici ju privítalo vedenie
mesta. Prišla na pozvanie
Únie žien Slovenska, ktorá
s Čínskym zväzom žien
spolupracuje už 25 rokov.
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Misijné podujatie
k 500. výročiu reformácie

Otvorili predajňu DIEGO na
Šibeničnom vrchu č. 1
V areáli Stavebného centra
Ádám Šibeničný vrch č. 1
dňa 12. januára slávnostne otvorili obchod DIEGO.
Ponuku tovaru tak centrum
rozšírilo o doplnky na zariadenie bytov- koberce, PVC
podlahy, laminátové podlahy,
záclony, tapety, obrusy atď.

V nedeľu 8. januára 2016 sa v Evanjelickom kostole v Rimavskej
Sobote zišli evanjelici z Rimavského seniorátu ECAV na Slovensku
na misijnom podujatí k 500. výročiu reformácie „Oslobodení Božou
milosťou“. Na slávnostných službách Božích kázala dištriktuálna
biskupka Eva Nordung Bystrőm z Evanj. cirkvi vo Švédsku.

„Obchod Diego (majiteľ je z Kazinbarciky v Maďarsku) na Ul. Malohontskej bol zrušený. Poprosili nás však, aby sme v tomto predaji pokračovali. Je to nový obchod, vytvorili sme novú firmu Ádam s.r.o., ktorá
funguje formou franchisingu. Tento systém je pre nás novinkou, prispôsobili sme ho na naše pomery,“ informoval Elemér Ádám.
„My ako DIEGO z Maďarska poskytneme značku, know-how a náš franchisingový partner to prevádzkuje pod vlastnou firmou. S týmto systémom máme 25 ročné skúsenosti a každý rok inovujeme, dopĺňame nové
veci,“ vysvetlil Attila Szénasy, vedúci kontrol pre Slovensko.
Spoločnosť DIEGO je známa a má množstvo predajní na Slovensku,
v Maďarsku a v Rumunsku.
„V našom obchode ponúkame kvalitný tovar za výhodné a nízke ceny.
Sme radi, že sme ho otvorili a želám si, aby boli zákazníci spokojní,“
dodal Elemér Ádám. 			
Reklamný článok

“Studenú vodu si naozaj užívame”
V týchto zimných dňoch si návštevníci Kurinca mohli všimnúť, ako k tunajšiemu jazeru
pravidelne prichádzajú „ľadové
medvede,“ rozbíjajú na ňom
ľad a následne sa s chuťou ponárajú do studenej vody...
Jedného z „ľadových medveďov,“
pani Renáty Hanesovej sme sa
opýtali, ako sa k tomuto zaujímavému koníčku dopracovala...
Otužovať som sa snažila už niekoľko rokov, chodila som plávať
aj v chladnejšej vode, dá sa povedať, že v období od apríla do
októbra. Dlho som hľadala ľudí
podobného zamerania a až vlani som si našla prvého parťáka.
Denne sme po práci už v lete
chodili každý deň na bicykloch
na Kurinec zaplávať si. Neskôr,
keď bolo chladnejšie, sme jazdili autom. V prvú októbrovú
sobotu sa na Kurinci konal “Memoriál pani Tóthovej.” Jedná sa
o stretnutie plavcov na počesť
zosnulej známej rimavskosobotskej priekopníčky v otužovaní.
Tam sme sa stretli viacerí priaznivci tohto životného štýlu a začali sme sa pravidelne stretávať.
Vtedy sme ešte netušili, kam až
naša snaha povedie a že sa dopracujeme až do ozaj ľadovej vody.
Postupne po zverejňovaní našej

....Sobotské ľadové medvede

činnosti ako aj fotografií na facebooku sa k nám pridávali ďalší,
až sa vytvorila partia Sobotské
ľadové medvede. Na ľadové ponory chodíme pravidelne trikrát
týždenne. Momentálne aj z toho
dôvodu, že jazero je zamrznuté
a je potrebné pravidelne rozbíjať
ľad v našom “bazéniku”.
Ako sa pripravujete na zimnú
kúpaciu sezónu ?
Príprava na túto aktivitu býva
rôzna a odporúča sa začať už v
letnom období: studená sprcha,
ľahšie obliekanie, spánok pri
otvorenom okne aj v chladnom období, neprekurovať byt,
maximum fyzickej aktivity na
čerstvom vzduchu celoročne
a potom nasleduje plávanie v
chladnej vode na jeseň.
Čo môže dať človeku otužova-

nie a kúpanie v studenej vode?
Benefity, ktoré vyplývajú z otužovania: je posilňovaný kardiovaskulárny systém a imunitný
systém, čím sa zvyšuje odolnosť
voči vírusovým a bakteriálnym
infekciám. Z tohto dôvodu je
odporúčané otužovanie aj mnohými lekármi. Ďalším benefitom je vyplavovanie endorfínov
(hormóny šťastia) pri ponáraní
sa do ľadovej vody a ľudia, ktorí
sa venujú tejto záľube, sú oveľa
šťastnejší a pozitívne naladení.
Kto sa môže stať „ľadovým
medveďom“?
Myslím, že každý kto chce.. :))
Vek nerozhoduje. Čítala som v
nejakom článku o otužovaní, že
o vašom veku nerozhoduje váš
rodný list, ale pružnosť vašich
ciev a práve na cievy má zimné
plávanie blahodarný vplyv. Otu-

žovaniu sa venujú aj malé deti aj
seniori. V našej skupine máme
členov od 20 do 60 rokov, ale
horná hranica nikde nie je stanovená. Záleží od vôle a nastavenia
konkrétneho jedinca. Opatrnosť
je nutná v prípade ochorenia srdca a problémov, týkajúcich sa
krvného tlaku. Vtedy je potrebná
konzultácia s lekárom.
Odkedy dokedy trvá „sezóna
ľadových medveďov“?
Neviem sa k tomu relevantne
vyjadriť, ale asi je úplne mimo
plážovej sezóny “normálnych”
ľudí.. :)) Čo sa nás Sobotských
ľadových medveďov týka, sme
odhodlaní neopustiť voľnú vodu
počas celého roka. V lete zas
budeme denne spájať túto našu
novú lásku s každodenným bicyklovaním a plávaním na Kurinci.
Teplota vody teraz v zime sa pohybuje od 0,5 do 2 stupňov. Pre
netrénovaného človeka sa zdá
byť nemysliteľné sa do nej ponárať, ale my si ju ozaj užívame,
aj keď je to naša prvá sezóna.
Vytvorili sme partiu, ktorá sa navzájom povzbudzuje a sme radi,
že sme sa našli :)
Ďakujem za rozhovor.

-av-
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„Veríte, že sú veci silnejšie, než my? Písanie k nim patrí.”
...spisovateľ Mark E. Pocha

Čitatelia sú zvedaví aj na Vaše
ďalšie diela.
Napísal som ich viac, zatiaľ
však vyšli dve a tretia je v príprave. Ich názvy sú Krajina kanibalov, spomínaný Semester
zakomplexovaného sviniara a
Kontakt.
Akému žánru, resp. žánrom
sa venujete?

Marián Kluvanec, resp. Mark
E. Pocha získal prednedávnom zaujímavé literárne ocenenie. Opýtali sme sa ho, ako
toto ocenenie vníma, čo mu
dáva písanie kníh a na čom v
súčasnej dobe pracuje...

istom zmysle) odrážajú tienisté
stránky doby, v ktorej žijeme.

Pán Kluvanec, ako vnímate
ocenenie za Vaše aktivity v
oblasti literárnej fantastiky
za rok 2016?

Kedy Ste sa začali venovať písaniu? Kedy Ste zistili, že Vás
to baví?

Trochu si dovolím Vás poopraviť: ocenenie dostal Mark E.
Pocha, teda moje druhé Ja. To,
ktoré sa venuje literatúre hrôzy. To, ktoré si tyká s nocou a
bytosťami, čo ju obývajú... A
ocenenie vníma veľmi pozitívne – ako znamenie, že aj tento
žáner má u nás svojich čitateľov a ľudí, ktorí mu fandia. Encouragement Award sa udeľuje
mladým autorom za celkovú
činnosť ako istý druh povzbudenia do budúcnosti. V roku
2016 mi – po rokoch publikovania poviedok v rôznych časopisoch – vyšiel debutový hororový triler Krajina kanibalov.
Kostru príbehu tvorí legenda
o šiestich slovenských študentoch, ktorí sa stali nezvestnými
v peruánskej džungli, kam cestovali na grantový pobyt. Kniha
rekonštruuje ich posledné chvíle medzi živými.
Mark E. Pocha... prečo takýto
pseudonym?
Mark spája prvé písmená môjho civilného mena, no zároveň
je to meno evanjelistu. A ja som
vierozvestca novej, temnej literárnej fantastiky. Epocha označuje, že v mojom písaní sa (v

A kto je Marián Kluvanec?
Moje civilné Ja. Ináč úplne normálny cvok.

Svoju prvú poviedku som napísal, keď som mal deväť. Neskôr
som sa dlhé roky venoval novinárčine. Nakoniec sa beletria
znovu prihlásila o slovo – a zvíťazila. Príbehy v hlave mi nedali pokoj, kým som ich stadiaľ
nedostal von.
Ako sa volá Vaše prvé knižné
dielo a o čom je?
Moja celkom prvá kniha bol
román Semester zakomplexovaného sviniara (2014, vydané
pod menom Majo Kluvanec).
Je to príbeh z prostredia vysokoškolských a internátnych
chodieb; príbeh mladých ľudí,
ktorí prechádzajú školou života.

Poloha hrôzostrašnej literatúry, v ktorej som najviac doma,
je hardcore horor(gore). Teda
otvorená, explicitná, na detail
idúca forma zobrazovania ľudského utrpenia v jeho psychickej i fyzickej forme. Literatúra
sa tak stáva zrkadlom odvrátenej tváre sveta.

ktorí si povedia “to bola jazda
môjho života, ten E. Pocha je
ale magor!”, ako tisíce takých,
čo po dočítaní pokrčia plecami,
založia knižku na poličku a pokračujú v pozeraní Let´s Dance
alebo Moja mama varí lepšie
ako tvoja.
Z knihy je ľahko vyčítať, či je rozsah primeraný námetu, alebo bola
autorom umelo natiahnutá nad 200
strán. Lenže čitateľ nepotrebuje –
obrazne povedané – nutne šplhať
na Mount Everest. Môže sa rovnako dobre cítiť aj v útulnej malej
krčmičke s výhľadom na Sitno.
Prezraďte nám ešte, na čom
v súčasnej dobe pracujete?

Kde všade Ste už Vašu tvorbu
publikovali?
V tlačených časopisoch PEVNOST, XB1, v poviedkových
antológiách Na hroby, Kniha
bolesti, Zombie apokalypsa,
Cena Fantázie a najnovšie Muži
VS. Ženy. Okrem toho v množstve elektronických časopisov.
K písaniu je určite potrebná
aj inšpirácia. Kde ju čerpá
Mark E. Pocha?
Ja? Nikde. Postavy, ich osudy
a príbehy za mnou prichádzajú
samy od seba. Je to stav podobný polosnu či tranzu – zrazu sa
vám niečo zamarí a vy viete,
že ste uprostred príbehu. Už ho
„len“ šikovne, pútavo zachytiť
na papier.
Čo Vám dáva písanie kníh?
Otázka je, čo my berie! Čas.
Energiu. Zdravie, tak trochu.
Ale nemôžem s tým prestať.
Celkom ma ovládlo. Veríte, že
sú veci silnejšie, než my? Písanie k nim patrí.
Zaujímalo by ma, ako vnímate komercionalizáciu súčasnej
literatúry?
Dôležité pre mňa nie sú čísla a
predaje - ale to, či sa text dotkne
duše konkrétneho čitateľa. Radšej nech sa nájde dvadsať ľudí,

Na jar mi vo vydavateľstve Hydra
vyjde triler s prvkami vedeckej
fantastiky s názvom Kontakt: Záhuba prichádza z nebies. Je to príbeh šiestich nevyrovnaných mladých ľudí, ktorí sa vyberú žúrovať
na chatu do Strážovských hôr.
Tam natrafia na havarované mimozemské plavidlo a od tej chvíle
začína neľútostný boj o život. Dynamický dej bude opäť nabitý napínavými scénami, zaujímavými
postavami a filmovým feelingom.
Ale pozor, nič pre slabé žalúdky!
Viac informácií o autorovi a
jeho diele nájdete na www.markepocha.webnode.sk
P.S.: Mark E. Pocha je nominovaný na osobnosť roka v rámci domácej fantastickej scény.
Bližšie informácie nájdete na:
http://www.fandom.sk/clanok/
anketa-hlasujte-za-fantasticku-osobnost-roka-for-2016
Uzávierka hlasovania je 31. 1. 2017.
A. Vörösová
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Spomienky na súkromnú učiteľku hudby z Hodejova

V našom okrese ešte v nedávnej
minulosti existovalo niekoľko
učiteľov, vyučujúcich hudbu v
súkromí. Po založení Hudobnej školy v Rimavskej Sobote
v roku 1931 sa ich počet mierne
zredukoval. No jedna súkromná
učiteľka hry na klavír bola pre
mňa mimoriadne významná a po
rokoch si na ňu s úctou spomínam. Bola ňou Jolana Magyarová (1930-1996), s titulom šľachtičnej, učiteľka hry na klavír v
Hodejove. Bývala v prízemnom
trojizbovom rodinnom dome so
svojimi rodičmi a jedinou sestrou. Keď som ju spoznala okolo
roku 1960 -1963, mala som vtedy 8-10 rokov, v dome býval už
len jej otec. Jej jediná sestra sa
vydala do Maďarska. Otec pán
Magyar bol v čase môjho absolvovania „súkromnej hudobnej
školy“ starší šedivý pán, ktorý
pracoval mimo obce Hodejov.
Spomínam si, že sa chystal pracovať v novovybudovaných železiarňach v Košiciach.
V Jesenskom, kde som trávila
detstvo, sme mali veľké čierne
klavírne krídlo značky Forster.
Keďže nám deťom chceli rodičia dať okrem iného aj hudobné vzdelanie, prihlásili ma ako
najstaršiu dcéru na prijímacie
pohovory do Hudobnej školy v
Rimavskej Sobote. V tom čase,
približne v roku 1958, bol riaditeľom Hudobnej školy Tibor
Gabonáš. Avšak prijímacie pohovory dopadli neúspešne. Mala
som zaspievať nejakú pesničku,
no moja mama počula spoza
dvier falošný tón a dopredu tušila neúspech na pohovoroch. Riaditeľ sa v tom duchu aj vyjadril a
do Hudobnej školy ma neprijali.

Nejakým spôsobom mali rodičia
informácie o súkromnej učiteľke
hry na klavír v Hodejove Jolane
Magyarovej a tak ma k nej zapísali. Za mesiac vyučovania sme
platili 50 Kčs. Jolika Magyarová
alebo ináč „hodejovská móda,“
ako ju väčšina obyvateľov Hodejova poznala, bola v širokom
okolí známa ako učiteľka hry na
klavír. V rokoch 1960-1964 som
do Hodejova dochádzala z Jesenského osobným vlakom. No
hodiny hry na klavír sa obvykle
orientovali skôr na príbehy a
zážitky “tety Joliky,” ako sme
ju familiárne oslovovali. Voči
svojim zverencom bola benevolentná, bola to slobodná a bezdetná mladá pani a skvele sme
si rozumeli. Obliekala sa extravagantne, čo sme na nej najviac
obdivovali, šaty a odevné doplnky si šila z úsporných dôvodov
výlučne sama a často krát sa
radila aj s nami deťmi, či jej to
sedí, či sa nám šaty páčia a čo si
má k danému typu odevu vyhotoviť ako doplnok. Nosila veľkú
tašku, akýsi batoh s nápisom
TATRA. Hru na klavír nás učila
zo známych nôt rakúskeho hudobného skladateľa 19.storočia
Carla Czerného a ja som v tom
čase vedela zahrať maximálne
skladbu Pre Elišku.
Nakoľko bola veriaca katolíčka, často spomínala miestneho
katolíckeho kňaza. V tom čase
tu ako mladý kaplán slúžil monsignor Eduard Kojnok, neskorší rímskokatolícky biskup. Do
kostola, ako si ňu spomínajú
Hodejovčania, chodila posledná
a dôstojne prešla celým kostolom, pravdepodobne chcela svojím vzhľadom upútať pozornosť
veriacich. V záhrade na uzavretom dvore pestovala pre mňa
fascinujúce pestrofarebné sirôtky, ktoré vysádzala na hroby
svojich rodičov a na hroby blízkych. Často sa s nimi chválila.
Jej jedinými spoločníčkami boli
jej mačky. Túžba upútať na seba
pozornosť okolia extravagantným oblečením jej predurčila, že
ju poznali v širokom okolí ako
nezabudnuteľnú a zapamätateľnú osobnosť.
Často hovorila o osudoch jej
rodiny, ktorá sa vymykala z vidieckeho prostredia, ale nám

deťom rozprávala zaujímavé
príbehy. Jeden z nich mi mimoriadne utkvel v pamäti – bol to
príbeh o veľkom čiernom bohato
vyrezávanom sekretári. Rozprávanie „príbehu o sekretári,“ ktorý stál v izbe spolu s klavírnym
krídlom a hojdacím kreslom,
kde Jolika zaúčala adeptov na
hru na klavíri, bolo pre mňa fascinujúce: bol to príbeh slúžky,
ktorá opakovane vynášala pod
zásterkou jedlo svojim blízkym.
Až jedného dňa, keď to pani
domu zistila, sa jedlo spod zásterky premenilo na kyticu kve-

istý čas pracovala vo fabrike na
výrobu DRU tyčiniek v susedstve jej domu.
Až do svojho tragického skonania dobodaním a následným
udusením v roku 1996 žila
sama. Odmietala pomoc štátu,
zbožňovala extravagantný odev,
farebne zladený s doplnkami,
často nosila zapletené dva čierne
vrkoče, veľkú kabelku v podobe
vreca, často cestovala do okresného mesta Rimavská Sobota,
tešila sa z každej návštevy, no
hlavne zo svojej sestry z Maďarska. Mňa osobne, ani moje dve

Foto: O. Bodorová

tov. To bol signál slúžku prepustiť. Zaujímavosťou bola aj jej
ružová spálňa, do ktorej pustila
len málokoho, no ja som mala to
šťastie. Kompletne celý nábytok
a manželská posteľ boli v ružovej farbe. Pre nás deti bola celá
jej bytosť tak trochu rozprávková, bola nesmierne dobrosrdečná a priateľská. Spomínam si, že

sestry, hrať na klavír nenaučila.
No bola to naša vina. Bola to
vzácna žena, ktorá keď mohla,
pomáhala iným, no osud sa k
nej zachoval nedôstojne. V minulom roku uplynulo okrúhlych
20 rokov od jej tragického úmrtia. Nech odpočíva „teta Jolika“
v pokoji.
Oľga Bodorová
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Vtáčia chrípka A/H5N8
– informácia

Vírus vtáčej chrípky A/H5N8 bol
zavlečený a v súčasnosti je evidovaný už vo viacerých krajinách Európy. Na Slovenku boli potvrdené
ochorenia vo viacerých oblastiach.
V okrese Rimavská Sobota bol potvrdený prvý výskyt vírusu vtáčej
chrípky A/H5N8 u uhynutej a zamrznutej kačky vo vodnom toku Rimava v teritoriálnom území mesta
Rimavská Sobota. V postihnutých
oblastiach sa vtáčia chrípka medzi
chovmi hydiny ľahko prenáša. Sťahovaví vtáci, vrátane voľne žijúceho vodného, morského a pobrežného vtáctva, môžu vírus prenášať na
veľké vzdialenosti. Riziko prenosu
vírusu od divoko žijúcich vtákov do
domáceho chovu je najväčšie, keď
sa hydina voľne pohybuje vonku,
má prístup k vode spoločný s divokými vtákmi, alebo keď užíva vodu,
ktorá mohla byť kontaminovaná
výkalmi nosičov medzi divokými
vtákmi.
Ochorenie u človeka vyvolané
vírusom vtáčej chrípky A/H5N8,
ktorý v súčasnosti koluje medzi
vtáctvom v Európe, však doposiaľ
zaznamenané nebolo. To však nevylučuje možnú hrozbu prenosu
nákazy na človeka. Riziko prenosu
vírusu vtáčej chrípky existuje najmä
u ľudí, prichádzajúcich do styku s
vtákmi (domácimi alebo divo žijúcimi) pri nedodržaní zásad osobnej
hygieny, vdýchnutím prachu s obsahom výlučkov chorých, resp. uhynutých zvierat, kontaktom s kontaminovanými plochami a povrchmi
(napr. povrch vajec), výlučkami
chorých zvierat a odpadmi.
Z uvedeného dôvodu je potrebné
prísne dodržiavať opatrenia na

26.
január
18:00

minimalizáciu tohto rizika.
V prípade, že spozorujete uhynuté
vtáctvo, je potrebné:
- vyvarovať sa akémukoľvek kontaktu s uhynutým vtáctvom
- čo najskôr o tejto skutočnosti upovedomiť príslušnú regionálnu veterinárnu a potravinovú správu.
- ak z nejakého dôvodu nie je možné sa manipulácii vyhnúť, je nevyhnutné používať osobné ochranné
pomôcky tak, aby bolo zabránené
vírusu dostať sa na nechránenú
pokožku alebo sliznice (ochranné
rukavice, tvárová maska, okuliare,
ochranný plášť, nepremokavá obuv)
Osoby, ktoré prišli do priameho
kontaktu s chorým alebo uhynutým vtáctvom, musia:
- sledovať svoj zdravotný stav
- v prípade vzniku akýchkoľvek
príznakov, svedčiacich pre možnú
chrípku, bezodkladne kontaktovať
svojho ošetrujúceho lekára.
Medzi typické príznaky chrípky
patrí náhly vzostup teploty, bolesti
kĺbov, svalov, zápal spojiviek, postupne sa môžu pridružiť príznaky
zo strany dýchacích ciest (kašeľ,
nádcha).
S najväčšou pravdepodobnosťou sa
aj v takomto prípade bude jednať o
ochorenie vyvolané iným subtypom
chrípky (sezónna chrípka, vyvolaná vírusom cirkulujúcim aktuálne
medzi ľuďmi). Potrebné je však
realizovať laboratórne vyšetrenie
vzorky biologického materiálu od
chorého (výter z nosa, hrdla), preto
je vyhľadanie lekárskej pomoci
čo najskôr nevyhnutné!

99 min., MP od 12r., tit., 4€
Akčný/Život./Dráma
Nórsko

26. - 27.
január
20:00

Resident Evil: Posledná
kapitola

28. - 29.
január
17:00

Divoké vlny 2

107 min., MP od 12r., titulky, 4€
Akčný/Thriler/Horor/Sci-fi USA

85 min., MP, dabing, vstup: 4€
Animovaný/Komédia/Rod. USA

27. - 29. jan. Spojenci
pia. o 18:00 124 min., MP od 12r., titulky, 4€
so., ne. o 19:00 Dráma/Romantický USA

Rozpis LSPP stomatológov:
Službu vykonáva každý stomatológ
od 8:00 do 12:00 vo svojej ambulancii.

28.-29.01.2017
Športová 14,

MUDr. Kret,
tel.: 047/5627352

4. - 5. 02. 2017 MUDr. Tormová,
Gorkého 4849/8B, tel.: 0915361856
•••
Pohotovosť pre deti a dorast:
sobota, nedeľa, dni pracovného voľna nepretržite 7,00 - 7,00 hod.

P. Dobšinského 4380, Rimavská
Sobota,
tel. 047 / 563 16 66

Vážení zákazníci, srdečne vás pozývame do našej predajne
MODEX, kde vás radi obslúžime zo širokého sortimentu kožených
búnd a kožušín. Naviac vám ponúkame na vybrané druhy kožených
búnd sezónne zľavy. Akcia trvá až do odvolania.
Nájdete nás v uličke oproti vchodu VÚB banky, vedľa činžiaka na
prízemí pod predajňou Amazonas - akvaristika. GZ-01/17
•

Darovali krv
Na HTO Nemocnice v Rimavskej Sobote prišli darovať krv:
3.1.2017 – 22 bezpríspevkových darcov krvi
a uskutočnených bolo 19 odberov krvi, z toho 1 bol prvodarca
10.1.2017 – 11 bezpríspevkových darcov krvi
a uskutočnených bolo 11 odberov krvi, z toho 1 bol prvodarca
13.1.2017 – 28 bezpríspevkových darcov krvi
a uskutočnených bolo 24 odberov krvi, z toho 1 bol prvodarca
17.1.2017 – 27 bezpríspevkových darcov krvi
a uskutočnených bolo 21 odberov krvi
Všetkým bezpríspevkovým darcom krvi ďakujeme za ich
vysoko humánny čin, za záchranu zdravia a života.
Územný spolok SČK Rimavská Sobota

Odišiel Pavel Belán

V pondelok
16.
januára sme sa
rozlúčili
s
MUDr. Nadežda Andóová
n
a
j
s
t
a
r
š
í
m
Oddelenie epidemiológie
rimavskoRÚVZ so sídlom v Rim. Sobote
sobotským
divadelným ochotníkom Pavlom
30.
Paterson (filmový klub)
Belánom. Narodil sa 27. sepjanuár
113 min., MN, titulky, vstup: 3€
tembra 1940 v Šafárikove. Bol
19:00
Dráma		
USA
členom divadelných súborov pri
28. - 29.
Divoké vlny 2
január
85 min., MP, dabing, vstup: 4€
MsKS v Rimavskej Sobote viac
17:00
Animovaný/Komédia/Rod. USA
ako 30 rokov, stvárnil viac ako 30
28. - 29.
Divoké vlny 2
postáv, v DS Daxner v Tisovci
január
85 min., MP, dabing, vstup: 4€
hosťoval v 3 divadelných hrách17:00
Animovaný/Komédia/Rod. USA
Samko Tále, Návšteva starej
28. - 29.
Divoké vlny 2
január
85 min., MP, dabing, vstup: 4€
dámy a Otčim. Je držiteľom Zla17:00
Animovaný/Komédia/Rod. USA
tej plakety J. Palárika- za postavu
Čajaka v inscenácii Kauza Ťapá•••
Pohotovosť pre dospelých (LSPP): kovci. Je to najvyššie ochotnícP. Dobšinského 4380, Rimavská ke herecké ocenenie, spojené so
Sobota,
tel. 047 / 563 3333 zápisom do Knihy cti Združenia
divadelných ochotníkov na Slo28.1.2017 07:00- 07:00 ambulantná vensku. Získal aj viacero ďalších
ocenení:
a návštevná MUDr. Hasarová
29.1.2017 07:00- 07:00 ambulantná
- apríl 2000, Ďakovný list Minisa návštevná HEKAMED, s.r.o.
terstva školstva SR s blahožela4.2.2017 07:00- 07:00 Irka - Med
ním predsedu vlády M. Dzurindu
s.r.o.
za celoživotnú prácu a aktívny
5.2.2017 07:00- 07:00 HEKAMED,
prístup ku skvalitneniu výchovy
s.r.o.
a vzdelávania,

KINO ORBIS

Posledný kráľ		

RIADKOVÁ INZERCIA:

- jún 2005, pocta generálneho
riaditeľa NOC v Bratislave za dlhoročnú aktívnu činnosť v oblasti
ochotníckeho divadla, za šírenie divadelného ducha a aktívne
účinkovanie v divadelnom súbore
DIVOSUD,
-máj 2007, Cena mesta DS Divosud v máji 2007, ktorého bol najstarším členom,
- za hru O bračekoch a sestričkách sv. Františka, v ktorej hral,
DS Divosud dostal najvyššie ocenenie na súťaži Gorazdov Močenok 2013,
19. novembra 2014, Pocta riaditeľa MsKS RS Ľ.Š. za celoživotné úsilie o rozvoj bábkarskeho
divadla v regióne,
- jubilejná plaketa za dlhoročnú
obetavú a svedomitú prácu pri
príležitosti 70. výročia založenia
Strednej odbornej školy obchodu
a služieb v Rimavskej Sobote z
novembra 2016.
Pavel Belán zomrel 12. 01. 2017
ráno o pol ôsmej, doma, vo svojom súkromí, vo veku 76 rokov, 3
mesiace a 13 dní.
Česť jeho pamiatke!
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V sobotu 14.1. sa konal historicky
prvý zápas hviezd druhej ligy, v
ktorom proti sebe nastúpili výber
západu a východu.
O organizáciu sa postaral Slovenský
zväz ľadového hokeja, druholigová
komisia a MHK Ružomberok ako hostiteľ podujatia. Zostavy na
zápas vyberali diváci svojím hlasovaním a tréneri druholigových
tímov. Rimavskú Sobotu reprezentovali bratia Michal a Ján Slovákovci.
V zápase hviezd v Ružomberku nakoniec vyhral výber západu nad
východom 12:10. Aj keď východ v priebehu zápasu viedol rozdielom
piatich gólov, napokon v tretej tretine západ udrel a naklonil vedenie
na svoju stranu. Jednu asistenciu v zápase si pripísal aj Soboťan Michal Slovák a nemalú aktivitu si pripísal Ján Slovák. V zápase sme
mohli vidieť aj niekoľko zaujímavých súťaží, v ktorých dominovali
najmä východniari. V korčuliarskej štafete sa predstavili aj bratia
Slovákovci. Na trénerskom poste východu stál tréner Rimavskej Soboty Eduard Giblák, ktorý v rozhovore pre televíziu 213 vyjadril
absolútnu spokojnosť s priebehom zápasu. Veľkou hviezdou zápasu
bol aj Richard Fiala, bývalý hráč Rimavskej Soboty, momentálne
zarezávajúci v Liptovskom Mikuláši, ktorý strelil gól aj vo futbale
na korčuliach, vyhral súťaž o najrýchlejšiu strelu a strelil posledný
gól východu v zápase. Zápasu hviezd sa zúčastnilo aj niekoľko zvučných mien ako Richard Šechný, Peter Klouda, Bystrík Ščepko, Anton Lezo či tréner západu Ján Pardavý. My sme radi, že sme sa mohli
zúčastniť takejto perfektnej akcie a tešíme sa už na druhý ročník.
Najbližšie sa muži HKM predstavili v poslednom zápase základnej
časti v sobotu 21. 1. v Humennom. Nasledovať budú vyraďovacie
boje o play-off, ktoré pravdepodobne začnú na ľade súperov, no pred
domácich divákov by sme sa mali vrátiť 4. februára.
Marek Hanzel, HKM Rimavská Sobota

Milan Kojnok majstrom kraja

Začiatkom januára sme zorganizovali v štvordráhovej
kolkárni niekoľko významných
podujatí.
Na Troch kráľov to boli Majstrovstvá kraja v kategórii seniorov,
ktoré nadpriemerným výkonom
645 zvalených kolov na 120 HZ
vyhral domáci Milan Kojnok.
Hneď za ním sa umiestnil tiež
veľmi dobrým výkonom 563
zvalených kolov na 120 HZ Ivan
Vanek a na 4. mieste skončil Július Sendrei.
Deň potom sme odohrali pri-

ateľské stretnutie s talianskym
kolkárskym klubom Leifers od
Bolzána, ktoré sme vyhrali. Hostia majú záujem o oficiálnu družbu, ktorá však podlieha schváleniu príslušných mestských
orgánov v oboch mestách.
Ďalší deň sme zorganizovali majstrovstvá v hlavnej kategórii
mužov, kde kraľovali podbrezovskí
kolkári. Je potrebné však dodať,
že víťaz tejto hlavnej mužskej
kategórie podal o 47 kolov slabší
výkon ako Milan Kojnok.
V rámci odvetnej časti prvého
zápasu 1. ligy sme po siedmich
vyhratých zápasoch prehrali domáci súboj s C družstvom
Podbrezovej.
Zahájili sme aj jarnú časť
mestskej kolkárskej ligy, ktorá
bude vrcholiť turnajom neregistrovaných jednotlivcov.
-ar-

Lukostrelci bilancovali

Prešiel ďalší rok a je tu opäť čas bilancovania pre členov
Lukostreleckého klubu Bašta. Tak teda nech za nás prehovoria
čísla a dosiahnuté výsledky...
Lukostrelci nášho oddielu získali v roku 2016 58 zlatých, 13 strieborných a 17 bronzových medailí na rôznych súťažiach u nás doma,
v Maďarsku, v Českej republike, v Poľsku aj v Rakúsku.
Tento rok sa členovia nášho klubu prvýkrát zúčastnili Majstrovstiev
sveta HDH-IAA, Stredoslovenského Pohára, Slovenského Pohára
SLA, Slovenského Pohára SLZ, Majstrovstiev Slovenska a Medzinárodných majstrovstiev Slovenska.
Podrobný sumár dosiahnutých výsledkov jednotlivých členov za rok
2016 si môžete pozrieť v našich výsledkových listinách.
Touto cestou sa chceme poďakovať našim sponzorom!
V roku 2017 plánujeme reprezentovať náš klub a naše mesto na
nasledujúcich súťažiach:
Majstrovstvá Európy – HDH IAA
Majstrovstvá Európy – EBHC IFAA
Slovenský Pohár WA 3 kolá - Slov. lukost. zväz
Slovenský Pohár WA 7 kôl - Slov. luk. asociácia
Medzinár. majstrovstvá WA Slovenskej republiky
Stredoslovenský Pohár- 6 kôl.
Lukostrelecký klub Bašta Rimavská Sobota

Celým srdcom žil pre futbal
Legendárny rimavskosobotský futbalista Róbert
Rák starší vo veku 61 rokov odišiel do „futbalového neba.“ Mnoho rokov bol dominantnou osobnosťou rimavskosobotského futbalového tímu.
Aktívny zostal aj potom, keď svoju kariéru skončil. Najväčšiu radosť mu robili jeho deti, syn Róbert, ktorý je tiež výborným futbalistom, a dcéra
Viktória, ktorá je známou a úspešnou herečkou.
Róbert Rák st. sa narodil 30. októbra 1955 vo Fiľakove, ale prvé desaťročie svojho života prežil v Konrádovciach. V malej dedine vtedy
futbalové mužstvo ešte veľmi dobre fungovalo a tu sa s futbalom aj
zoznámil. ZŠ absolvoval v Hodejove, kde ho trénoval Tibor Tóbis.
Strednú odbornú školu dokončil v Komárne, po jej skončení sa vrátil
do Konrádoviec, kde pracoval v družstve. V Rimavskej Sobote pracoval v plynárňach a neskôr sa zamestnal v rámci Technických služieb mesta. Róbert Rák však žil celým srdcom pre futbal. „Okamžite
po svojom príchode do nášho mužstva sa v ňom uplatnil. Bol veľmi
dobrým strelcom, strely mal veľmi presné a tvrdé,“povedal o ňom
Štefan Szántó, ktorý s ním roky hral v jednom mužstve. Uplatnil sa
ako obranca, aj ako stredopoliar. „ Aj ako obranca, aj ako stredopoliar patril medzi najlepších hráčov Rimavskej Soboty,“ vyjadril sa Š.
Szántó. V sedemdesiatych a v osemdesiatych rokoch hral aj s takými hráčmi ako Štefan Koós, Aladár Pápista, Vojtech Vaszily, Milan
Fábry, Gabriel Boros, Ondrej Deák, Štefan Barczi, Juraj Csarnakovics, Ottó Pelle, Viliam Tóth, Rudolf Michálek či Vladimír Filka.
Po skončení aktívnej kariéry začal trénovať deti a mládežnícke mužstvá. Jeho syn Róbert sa stal tiež výborným futbalistom, ktorý hral
v slovenskej extralige a dvakrát sa stal jej najlepším strelcom. Má
za sebou aj pôsobenie v zahraničí a hral v mužstve Dinamo Minsk
v Bielorusku. „Róbert Rák žil celým srdcom pre rimavskosobotský
futbal, čo dnešnému futbalu a hlavne dnešným hráčom chýba,“ dodal Š. Szántó. Rimavskosobotskí fanúšikovia na Róberta Ráka nikdy
nezabudnú. Česť jeho pamiatke!
János Juhás Dósa

www.rimavskasobota.sk
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Medzinárodný turnaj v Poľsku

Florbalové zápasy
Džudisti z Lokomotívy sa v nedeľu 8. januára 2017 zúčastnili Medzinárodného turnaja
v poľskom Bielsko Biala.
Náš oddiel reprezentovali dvaja
džudisti zo všetkých zúčastnených 760 pretekárov zo 64 oddielov a 7 štátov Európy.
Mladšia žiačka Natália Gažiová, ktorá štartovala vo váhe do
30 kg, tentoraz skončila na 2.
striebornom mieste, keď vo finálovom zápase podľahla v golden skóre na 1 pomocný bod
poľskej reprezentantke.

V super mini do 25 kg štartoval
Maťko Gaži, ktorý prehral v
repasáži a skončil na 7. mieste.
Do poľského Biesko Biala sprevádzali džudistov tréneri Miloš
Gaži a Lenka Babicová.
Za podporu oddielu Lokomotívy ďakujeme 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 TJ Lokomotíva RS

Volejbalový dvojzápas

V sobotu 14. januára 2017 sa v telocvični ZŠ M. Tompu
na Ul. Novomeského na sídlisku Západ odohral volejbalový
dvojzápas volejbalistiek I. ligy- východ.
Výsledky:
VK Slovan RS - MVK CELE GROUP Stropkov - 1:3
VK Iskra Hnúšťa - BK 97 Stova Spišská Nová Ves - 0:3

Muži Slovana odohrali v sobotu
7. januára zápas v Badíne proti
bezprostrednému susedovi v tabuľke z Rabče. Napriek oslabenej zostave sa vďaka prísnemu
dodržiavaniu taktických pokynov darilo Slovanistom držať
so súperom krok počas celého
zápasu.
Každý hráč na svojom poste podal výborný výkon. Hviezdou
zápasu bol Patrik Hronec, ktorý sa v zápase chytil výbornými
nahrávkami a strieľal aj dôležité
góly, vrátane vyrovnávajúceho
na 8:8. Veľa nechýbalo a Slovan
by aj zvíťazil, avšak vynikajúcu
akciu nestarnúceho Krisztiána
Nádora dve minúty pred koncom súper so šťastím zastavil.
V každom prípade je výsledok
vzhľadom k zostave príjemným
prekvapením. Rimavská Sobota je
tak v polovici základnej časti naďalej v strede tabuľky.
FBC Slovan Rimavská Sobota FBK RAptORs 8:8 (2:1, 3:5, 3:2)
Góly Slovana: Hronec 2, Nádor 2,
Radnóti 2, Franko, Farkaš
Zostava: brankár Gergely Szabó,
hráči Filip Franko, Patrik Hronec,
Lukáš Benda, Jozef Alušík, Denis
Farkaš, Michal Radnóti a Krisztián Nádor.
Tabuľka 2. ligy - skupina Stred
1. Žilina B 10b 69:28
2. 1.FBC Zvolen 10b 65:38
3. FbK Turany 8b 51:49
4. FBC Slovan Rim.Sobota 6b 52:72
5. FBK RAptORs 6b 56:61
6. Red Wings Košice 5b 40:36
7. FPS Banská Bystrica 5b 36:50
8. Žiar nad Hronom Pirátos 2b 25:60

Ženy Slovana hrali na rovnakom
mieste v nedeľu 8. januára svoj
“domáci” zápas proti súperkám z
Malaciek. Naše dievčatá mali vynikajúci vstup do zápasu, viedli
už po pol minúte. Dobre naladené
pokračovali v strieľaní gólov aj
vďaka ostrostrelkyni Adriane Csériovej. V polovici zápasu už bolo
8:0. Na čo Slovanistky siahli, to
im vychádzalo, zatiaľ čo súperky
vôbec nemali svoj deň. Napokon
si Slovanistky užili svoje dosiaľ
najvyššie víťazstvo 12:2.
FBC Slovan Rimavská Sobota 1.SC Malacky 12:2 (4:0, 6:1, 2:1)
Góly Slovana: Čintalanová 4, Csériová 3, Vaslíková 2, Garayová,
Šándriková a jeden gól si súperky
strelili samé.
Zostava: brankárky Sabina Udvardyová a Petra Kováčová, hráčky
Beáta Ružičková, Kristína Hanová, Michaela Antalová, Eva
Ulická, Jana Garayová, Adriana
Csériová, Anna Kureková, Kristína Čintalanová, Soňa Šándriková
a kapitánka Dominika Vaslíková.
Tabuľka 1. ligy:
1. Kysucké Nové Mesto B 18b 67:29
2. Predátor Sabinov 15b 111:49
3. Žochár Topoľčany 14b 60:44
4. Lido Prírodovedec Bratislava 47:54
5. 1.FBC Trenčín 8b 53:65
6. 1.FbK Ban. Bystrica B 8b 46:57
7. FBC Slovan Rim.Sobota 6b 58:80
8. 1.SC Malacky 5b 46:90
9. Florpédo Bratislava 5b 45:65
Jozef Alušík,
tajomník klubu FBC Slovan
Rimavská Sobota

