Najúspešnejší športovci za rok 2016

Na margo
uplynulých dní
Máme za sebou priam hektické týždne prebiehajúce v
znamení kladenia si hamletovskej otázky: „Byť či nebyť ?“ Preložením do našej
reči stála otázka tak, či s
Kotlebom alebo bez neho.
Ešte presnejšie, či príde
bystrický župan do Rimavskej Soboty alebo nie.

Dňa 24.2.2017 sa v Dome kultúry v Revúcej konalo Vyhodnotenie najúspešnejších
športovcov a kolektívov za okresy Rimavská Sobota a Revúca za rok 2016.
Vyhodnocovali sa nasledovné kategórie: Žiaci, Dorast, Dospelí, Kolektívy, Technické
športy, Funkcionári. Prinášame vám výsledky v jednotlivých kategóriách:
Žiaci:
1. miesto- Viktória Kormošová- Lukostrelecký Klub Bašta - Bástya Íjász Klub
2. miesto- Veronika Útisová- TJ Mladosť
RELAX Rimavská Sobota
3. miesto- Janka Guláková- Kickbox Leon
Revúca, šport klub
Dorast:
1. miesto- Pavol Rapčan- Zápasnícky oddiel
Lokomotíva Rimavská Sobota
2. miesto- Filip Páleš- TJ Mladosť RELAX

Rimavská Sobota
3. miesto- Marek Úrek- FALCON
TAEKWONDO klub Rimavská Sobota
Dospelí:
1. miesto- Tibor Figei, Mgr.- FALCON
TAEKWONDO klub Rimavská Sobota
2. miesto- Rashid Arpád Bunjatov, Bc.- Karate Klub Revúca
3. miesto- Michal Radnóti- Zápasnícky oddiel Lokomotíva Rimavská Sobota
Kolektívy:
1. miesto- FALCON TAEKWONDO klub
Rimavská Sobota
2. miesto- Zápasnícky oddiel Lokomotíva
Rimavská Sobota
3. miesto- Lukostrelecký klub Bašta Rimavská Sobota
/Pokračovanie na 9. strane/

.-jdj-, foto: Peter Kminiak

Okružná križovatka už čoskoro
Soboťania sa už onedlho dočkajú okružnej križovatky na Malohontskej ulici. V zmysle stavebného povolenia sa počíta s termínom stavby jún – august 2017.
/Viac na 3. strane/

Anketa

Na aký problém v meste by ste chceli upozorniť?

V uliciach Rimavskej Soboty sme sa opýtali:
Na aký problém v meste by ste chceli upozorniť?

Denisa, 36 rokov: Mohli by sa zlepšiť stravovacie
služby v lete na Kurinci. Kde chodia na tú konskú
kukuricu a prečo robia také nechutné hrubé palacinky? Dalo by sa to určite urobiť aj lepšie...
Mária, 55 rokov: Pri zastávke MHD pri Okresnom
úrade chýba prechod pre chodcov. Nachádza sa síce
o niečo ďalej, ale po chodníku pri budove Okresného úradu sa zatiaľ nedá chodiť, keďže je uzavretý,
takže aj tak chodíme mimo prechodu. Nedá sa s tým
niečo robiť?

Ján, 48 rokov: Chcel by som sa opýtať, prečo sa
opravuje vodorovné značenie v meste vždy v čase
dopravnej špičky? Prečo sa to nerobí cez víkendy,
tak ako napr. v Rakúsku?

Ďakujeme za podnety, postúpili sme ich kompetentným orgánom na riešenie. V prípade palaciniek a
kukurice to však zrejme bude závisieť len od ochoty
konkrétnych predajcov...
-red-

Nuž nepríde. Kým sa však zrazu hyperaktívni miestni politici a predstavitelia rôznych
združení predbiehali vo vyjadreniach a dávali
na misku váh, že kto bol menší zločinec Tiso
alebo Horthy, zatiaľ Kotleba naplno bodoval
na domácej politickej scéne. Pekne, pomaly
sa posúva na rebríčku politickej palety a už sa
nachádza na pomyslenom stupienku víťazov.
Pred Matovičom, Bugárom, ba i kapitánom
Dankom a nebezpečne šliape na päty Sulíkovi
i Ficovi. Jeho preferencie rapídne rastú a nezabránila mu v tom ani protestná, proti kotlebovská hystéria, ktorá rezonovala v Rimavskej
Sobote na konci februára. Skôr naopak.
Pred časom ma v istom komentári na sociálnej sieti nazval niekto lokálnym politológom.
Nebažím po tomto titule, ale netajím, že mám
vzťah k politickým témam. No netreba byť ani
politológom, aby sme zistili, že súčasnú vládnu koalíciu nemôže súčasná opozícia poraziť
a najmä vymeniť pri moci. Ani keby nebol na
pravej strane politického spektra rozhádaný
každý s každým. Volebná matematika totiž nepustí a je jasné, že bez Kotlebových minimálne
10 percent /ba možno i viac/ nikto neposkladá
potrebný počet 76 mandátov na nevyhnutnú
parlamentnú väčšinu.
A od tejto chvíle sú zbytočné všetky plamenné reči a snahy na výmenu Ficovej vlády. Ak
sa opozícia neudobrí s Kotlebom, nad Ficom
zvíťaziť jednoducho nemôže. Či sa niekomu
Kotleba páči alebo skôr nie.
No skôr než ma niekto označí za Kotlebovca,
čo samozrejme nie som, rád by som poukázal
na to, že hrozí skôr iná anomália. Len aby sa
pri súčasnom trende politického vývoja na
území celej Európskej únie totiž nestalo, že
po určitom čase práve Marian Kotleba začne
vyberať svojich potencionálnych koaličných
partnerov. A že záujemcovia sa vždy nájdu,
o tom by politici typu Bugára, Danka či Procházku vedeli čo povedať. Na ich predvolebné
sľuby, že nikdy so Smerom, by sa totiž nemalo
zabúdať...
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Na pamiatku Zoltána Kovácsa
Dňa 22. februára 2017
nás vo veku
nedožitých
75- tich rokov náhle
opustil Zoltán Kovács,
populárny
novinár- pedagóg, jeden zo zakladateľov Gemerských zvestí/Gömöri Hírlap.
Zoltán Kovács sa narodil v Rimavskej Sobote. Detské roky
prežil v malej obci Šimonovce, základnú školu vychodil
v Jesenskom. Po absolvovaní
Strednej pedagogickej školy v
Rožňave pôsobil ako učiteľ na
Zemplíne, odkiaľ nastúpil na
Základnú vojenskú službu. Po

jej ukončení sa vrátil do rodného mesta, kde sa stal školským
inšpektorom na ONV. Už počas
pedagogickej činnosti napísal prvé články do vtedajších
okresných novín Budovateľ
a robil aj preklady do maďarčiny. Dňa 1. júla 1968 sa stal
redaktorom Gemerských zvestí/Gömöri Hírlap, dokonca zástupcom šéfredaktora. Po obsadení Československa a redakcie
sovietskymi vojakmi vydával
spolu s kolegami niekoľko čísel
ilegálnych novín. To bolo príčinou jeho neskoršej politickej
perzekúcie. I keď sa o niekoľko
mesiacov stal redaktorom celoštátneho týždenníka Szabad
Földműves /Roľnícke noviny/,
po straníckych previerkach ho
vylúčili zo strany a prepustili aj
z redakcie. Zamestnanie našiel

po niekoľkých mesiacoch v Rimavskej Sobote v podniku Rimavan, neskôr v Gemerských
tlačiarňach, kde úspešne vyštudoval za sadzača- metéra. Robil
tam až do privatizácie podniku.
Po Nežnej revolúcii bol rehabilitovaný, bol mu umožnený
návrat na pedagogickú pôdu,
kde robil až do odchodu do
dôchodku. Novinárčine ostal
verný aj vtedy, keď bolo potrebné pomôcť pri vydávaní novovzniknutých novín. Okrem
prekladateľskej činnosti písal aj
analytické ekonomické články
a tiež veľmi vtipné príbehy zo
súdnych siení.
V mene bývalých spolupracovníkov a verných čitateľov sa s
ním lúči aj súčasná redakcia
novín. Česť jeho pamiatke!
Attila Hacsi, foto: Archív

Odišla rodáčka Viera Topinková
Dňa 27. februára vo veku 83 rokov odišla do
„hereckého neba“ dlhoročná členka Činohry
Slovenského národného divadla (SND) Viera
Topinková.

Herečka Viera Topinková sa narodila 27. júna
1933 v Rimavskej Sobote. V roku 1960 absolvovala herectvo na Vysokej škole múzických umení
v Bratislave, v rokoch 1952 až 1956 bola členkou
činohry Divadla Jonáša Záborského v Prešove.
V roku 1958 sa stala členkou Činohry SND. Diváci oceňovali jej výrazný talent, prirodzenú komediálnosť a výrazné tragikomické črty jej herectva
aj schopnosť presvedčivo vystihnúť psychologickú hĺbku svojich postáv. Zahrala si aj vo filme a
jej hlas bolo často počuť aj z rozhlasového éteru.
V roku 2009 dostala Cenu Mesta Rimavská Sobota.
-red-

Pozvánka na marcové
zasadnutie poslancov
Pozývame vás na zasadnutie Mestského zastupiteľstva v Rimavskej Sobote, ktoré sa bude konať dňa 14. marca 2017 (utorok) o 13.00 hod.
v budove bývalého Župného domu.
Na programe budú okrem iného aj tieto témy: Ústna informatívna správa o plnení Uznesenia Vlády
SR č. 254/2016 zo dňa 24.6.2016 predstaviteľmi
vládnych politických strán, pozvaný je prednosta
Okresného úradu v Rim. Sobote. Poslanci sa budú
zaoberať aj Stavom verejného poriadku, priestupkovosti a kriminality v meste R.S., Činnosťou Mestskej polície v roku 2016, Prerozdelením finančných
prostriedkov kultúrnym subjektom a športovým
klubom na rok 2017, a ďalšími témami. Zasadnutie
mestského zastupiteľstva je verejné.
-red-

Ilma Rakusa
získala
prestížnu cenu

Známa švajčiarska spisovateľka a
prekladateľka, rodáčka z Rimavskej Soboty Ilma Rakusa získala
vo februári tohto roku jedno z najprestížnejších literárnych ocenení
v Nemecku- a Berliner Literaturpreist.
Ocenenie jej bolo udelené za jej
doterajšiu literárnu tvorbu, v ktorej sa venuje aj takým témam ako
je migrácia, totalitné režimy, či
hrozba rozmáhajúceho sa nacionalizmu a teroru. V minulom roku
v novembri si Ilma Rakusa pri
svoje návšteve rodnej Rimavskej
Soboty prevzala aj Cenu primátora mesta.
-jdj-, Foto: Georgios Kefalas
(DPA Picture Alliance)

Návrh na udelenie „Ceny mesta 2017“
Mestské zastupiteľstvo v Rimavskej Sobote podľa článku 45 Štatútu mesta každoročne pri príležitosti Dňa mesta rozhoduje
o udelení „Ceny mesta“ osobe alebo kolektívu za:
a) významné výsledky vedeckej, technickej,
umeleckej, publicistickej a verejnoprospešnej činnosti,
b) činnosť, ktorou sa významným spôsobom
pričinili o ekonomický a kultúrny rozvoj
mesta, jeho propagáciu doma a v zahraničí,
c) záchranu ľudských životov a majetku
mesta a jeho obyvateľov.
Mestské zastupiteľstvo môže v kalendárnom roku udeliť najviac tri Ceny mesta.
O udelení Ceny mesta rozhoduje mestské
zastupiteľstvo, potrebný je súhlas 3/5 väčšiny všetkých poslancov.
Návrhy na udelenie Ceny mesta môžu
mestskému
zastupiteľstvu
predkladať

poslanci, primátor, komisie, obyvatelia
mesta, občianske združenia, spolky, vedecké a umelecké inštitúcie pôsobiace na území
mesta.
V návrhu na udelenie Ceny mesta navrhovateľ uvedie meno a priezvisko navrhovaného
jednotlivca alebo kolektívu a odôvodnenie
návrhu.
Návrhy je potrebné predkladať do 24.
marca 2017
- poštou:
Mestský úrad
JUDr. Štefan Szántó
prednosta MsÚ
Ul. Svätoplukova 9
979 01 Rimavská Sobota
- alebo e-mailom:
stefan.szanto@rimavskasobota.sk
-red-

Gemerské zvesti

Okružná križovatka už čoskoro
Na
základe
oprávnených požiadaviek obyvateľov Mesta Rimavská Sobota,
ktorí denne zápasia s neriešiteľnou
dopravnou situáciou pri vjazde na
dvojprúdovku na
Malohontskej ulici, ktorá je súčasťou cesty II/531
vo vlastníctve VÚC BBSK a
tvorí základnú dopravnú os v
meste, poslanci VÚC BBSK za
okres Rimavská Sobota František Auxt, Michal Bagačka,
Peter Juhász, Ladislav Rigó,
Pavel Struhár a Jozef Šimko
predložili návrh na zmenu
rozpočtu VÚC BBSK v roku
2016 na zaradenie investičnej
akcie „Vybudovanie Okružnej
križovatky II/531, Malohontská ulica, Rimavská Sobota,“
ktorý bol prijatý pre riešenie
dopravnej situácie z hľadiska
jej plynulosti a bezpečnosti.
Mesto Rimavská Sobota by bez
aktívnej pomoci VÚC BBSK
stavbu nedokázalo realizovať,
nakoľko dvojprúdovka nie je
vo vlastníctve mesta. Ulice, ktoré budú napojené do okružnej
križovatky, sú však miestne komunikácie / Jánošíkova v oboch
smeroch/ vo vlastníctve mesta
Rimavská Sobota a preto Mesto
Rimavská Sobota v zmysle dohody s VÚC BBSK zabezpečilo vypracovanie projektovej
dokumentácie vo vlastnej réžii.
Realizácia stavby bude financovaná zo zdrojov rozpočtu VÚC
BBSK.
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Miesto pre vás...
Z podnetov občanov...

Na základe poverenia VÚC
BBSK Mesto Rimavská Sobota
zabezpečilo verejné obstarávanie pre vypracovanie projektovej dokumentácie stavby pre
územné a stavebné povolenie,
ako aj kompletnú inžiniersku
činnosť pre vybavenie územného rozhodnutia a stavebného
povolenia.
Pod časťou uvažovanej okružnej križovatky je podchod pre
peších, ku ktorému bolo spracované statické posúdenie z hľadiska podchytenia stropu, aby v
budúcnosti nedošlo k ohrozeniu
bezpečnosti novovybudovanej
križovatky.
V zmysle stavebného povolenia
sa počíta s termínom stavby jún
– august 2017 pri úplnej uzávierke cesty II/531 v uvedenom
úseku. Návrh dokumentácie
dopravného značenia k presmerovaniu dopravy bol prekonzultovaný s Okresným dopravným
inšpektorátom PZ SR v Rimavskej Sobote a bude detailne rozpracovaný ako príloha žiadosti
o uzávierku cesty pre Okresný
úrad, odbor cestnej dopravy a
pozemných komunikácií.
Ing. Eva Muráriková,
Odbor rozvoja mesta MsÚ

Dobrý deň, je smutné, že v okresnom meste nemáme mestskú športovú
halu, pričom by to mala byť športová priorita. Tým pádom tu neexistuje žiadny potenciál k rozvoju halových športov, akými sú napr. futsal,
hádzaná, florbal a pod. Podobne je to aj s tenisom v zime, kde jediná
schopná hala je v Teriakovciach, súkromná. Projekt multifunkčnej haly
je síce atraktívny, no v zime, keď sa tieto športy hrávajú, tam bude stále
hokej, takže to bude zbytočné. A celkovo je situácia s telocvičňami v RS
dosť zlá, informácie o prenájme žiadne, k dispozícii sú len niektoré,
a cez víkendy už vôbec, kedy majú ľudia práve najviac voľného času.
Naopak, do jedinej haly v RS s hľadiskom majú niektoré športy z môjho
pohľadu nepochopiteľný zákaz.
Milko Kostovic
Odpoveď poskytol zástupca primátora mesta Ing. Ladislav Rigó:
Ako už samospráva na stránkach novín aj na svojej internetovej stránke
informovala, Mesto Rimavská Sobota prejavilo záujem o spoluprácu so
Slovenským zväzom ľadového hokeja v oblasti rozvoja športovej infraštruktúry a podalo žiadosť o vybudovanie objektu športovej haly, ktorá
umožní viacúčelové využitie pre šport, zábavu a iné využitie voľného
času.
Čo sa týka využívania telocviční škôl v meste, uvádzame nasledovné: V
meste sa telocvične nachádzajúv každej základnej a strednej škole, telocvičňu má aj CVČ Relax, pri jednotlivých školách sa nachádzajú športové
areály, multifunkčné ihriská. K dispozícii je Kolkáreň, Plaváreň, Zimný
štadión, Futbalový štadión, možnosti športového vyžitia sú aj v RO Kurinec.
Možnosti prenájmov jednotlivých telocviční upravuje Všeobecné záväzné
nariadenia mesta. Uverejnené je na web stránke mesta. Všeobecný postup
je taký, že telocvične je možné prenajať formou zmluvy o prenájme na
základe dohody s riaditeľkou/riaditeľom príslušnej školy.
Mesto na prevádzku športových zariadení vynakladá nemalé finančné
prostriedky. Samospráva využívala a aj v ďalšom období plánuje využívať aj mimorozpočtové zdroje na projektové obdobie do r. 2020 formou
čerpania eurofondov. Okrem toho by som rád pripomenul, že v porovnaní
s rokom 2011, keď sme pre ostatné športy vyčlenili 15 000 eur, v roku
2017 táto položka predstavuje finančnú čiastku 40 000 eur z vlastného
rozpočtu mesta. Tieto ukazovatele svedčia o tom, že vedenie mesta sa
prostredníctvom týchto športových zariadení usiluje zabezpečiť športové
aktivity tak pre mládež, ako aj pre širokú verejnosť.
V mesiaci február tohto roku realizovalo Ministerstvo školstva, vedy,
výskumu a športu SR v spolupráci s Národným športovým centrom a
Združením miest a obcí Slovenska prieskum, ktorý je súčasťou projektu
„Pasportizácia športových zariadení v Slovenskej republike.“ Jeho účelom je zmapovať stav a možnosti ďalšieho využívania a financovania
športových zariadení na Slovensku, v jednotlivých mestách a obciach a
vytvoriť tak predpoklady pre ich ďalší rozvoj a využitie.

-red-

Zimný štadión... ako ďalej?

Ako je známe, Zimný štadión v meste je už niekoľko týždňov zatvorený. Dôvodom je riešenie havarijnej situácie strešnej krytiny, cez
ktorú zatekala zrážková voda z topiaceho sa snehu cez porušený strop
na kovový skelet, murivo objektu a podlahy. Zrážkovou vodou bola
zatečená aj elektrická inštalácia nad centrálnou ľadovou plochou,
v šatniach a v spojovacích chodbách, čo ohrozovalo bezpečnosť
návštevníkov aj zamestnancov štadióna.

Zisťovali sme, aké kroky sa v tejto súvislosti v súčasnej dobe realizujú.
Odpoveď nám poskytla Ing. O. Fabová- Technické služby mesta:
Poškodenie objektu bolo nahlásené poisťovni ako škodová udalosť. Obhliadka objektu bola vykonaná zamestnancom poisťovne dňa 15.02.2017,
z obhliadky bol vykonaný zápis a následne budeme spolupracovať s
poisťovňou na ďalších krokoch krytia škodovej udalosti. Súbežne sa riešila
aj obhliadka poškodenej strechy a objektu zamestnancom Mestského úradu p. Lukáčom- Odbor rozvoja mesta, poslancom MsZ Ing. Klaubertom a
zástupcom stavebnej firmy, za účelom zistenia stavu poškodenia a následného odstraňovania porúch.

„V súčasnej dobe sa spracúva technická správa o havarijnom stave a predbežný rozpočet nákladov na opravu,” doplnila Ing. E. Muráriková, Odbor
rozvoja mesta MsÚ.
-red-
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V boji proti extrémizmu
je najlepšia prevencia
národa, rasy a presvedčenia a dostali
podmienečné tresty odňatia slobody.
Kontrastom myšlienok extrémizmu môžu byť príbehy ľudí, ktorí na
vlastnej koži prežili hrôzy holokaustu. Vzdelávanie a poukázanie na odstrašujúce príklady zaobchádzania s
Radikálne a extrémistické myš- ľuďmi počas druhej svetovej vojny
lienky sú stále veľmi aktuálne. K využívajú lektori Slovenského náich prejavom dochádza prakticky rodného strediska pre ľudské práva
kdekoľvek a s rozvojom maso- (ďalej len „Stredisko“) pri výučbe
vokomunikačných prostriedkov študentov prostredníctvom audiovije možné šíriť heslá, myšlienky a zuálnej ukážky príbehu Magdalény
názorové koncepcie ultrapravico- Robinsonovej. Pani Robinsonová v
krátkom filme presne opisuje detské
vých hnutí oveľa ľahšie.
zážitky z koncentračného tábora v
Čo je extrémizmus? Definícia Minis- Osvienčime, kde postupne prišla o
terstva vnútra SR hovorí: „Extrémiz- celú rodinu len z dôvodu príslušnosti
mom označujeme konanie a prejavy k náboženskému vierovyznaniu.
vychádzajúce z postojov krajne vyhrotenej, demokratickému systému Mladým ľuďom chýba sociálny dianepriateľskej ideológie, ktoré či už lóg, ktorý by im dokázal priamo odpriamo, alebo v určitom časovom povedať na otázky, ktoré sa ich dotýhorizonte deštruktívne pôsobia na kajú. Veľmi dobrý príklad prevencie
existujúci demokratický systém a ukázalo Nórsko, kde deti vo veku od
12 do 22 rokov delia do troch skupín
jeho základné atribúty.“
(červená, zelená a žltá) podľa symKonanie teda spočíva v určitom ak- patií, resp. antipatií k extrémizmu, na
tívnom prejave, ktoré môže mať čo Stredisko poukázalo prostrednícrôzne formy, či už fyzické (zvolanie tvom svojho Facebooku.
pozdravu „Na stráž!, vyobrazovanie Stredisko vyzýva, aby rodičia a vzdehákového kríža), alebo prostredníc- lávajúci učitelia poukázali na extrétvom sociálnych sietí, kde je konanie mizmus ako nežiadúci spoločenský
vyjadrené pomocou statusov, rôz- jav, ktorý je v demokratickej spoločnych blogov, komentárov alebo šíre- nosti neprípustný. „Žiadne z extréním materiálov propagujúcich naciz- mistických prejavov, ktoré podnecumus a fašizmus.
jú k nenávisti voči určitým skupinám
Údaje Štatistického úradu Slovenskej republiky poukazujú na fakt, že
až 97% mladých ľudí (vo veku od 16
do 24 rokov) s možnosťou pripojenia
na internet naozaj aktívne využíva
takéto pripojenie na dennej báze.

osôb, nesmú byť chránené právom,
a to ani v kontexte základného ľudského práva – slobody prejavu. Stredisko ako jedna z inštitúcií, ktoré o
extrémizme vzdelávajú, poukazuje
na negatíva extrémizmu prostredníctvom svojich vzdelávacích aktivít,“
vysvetlila výkonná riaditeľka Strediska Mgr. Katarína Szabová.

Niektoré mladé osoby na Slovensku
v priebehu posledného roka naplnili
prostredníctvom internetu skutkovú Zdroj: Slovenské národné stredisko
podstatu trestného činu hanobenia pre ľudské práva

Nezodpovednosť
matky
a ľahostajnosť
vychovávateľky...?

Do redakcie nám prišiel email
od obyvateľa Rimavskej Soboty,
v ktorom sa s nami podelil o svoj
nedávny nepríjemný zážitok...
Dňa 23. februára okolo 16. 00
hodiny som išiel autom z Ulice
Novomeského cez Ul. Kirejevskú. Zbadal som, že na chodníku v blate na zemi sedí nejaká
pani a pri nej plače asi 7- ročné
dieťa. Okolo prechádzali ľudia, no nikto pri nich nezastal.
Zaparkoval som a išiel som sa
tam pozrieť. Zistil som, že pani
je opitá na mol. Opýtal som sa
jej, ako sa volá a kde bývajú,
no nevedela mi odpovedať. Zavolal som políciu. Prišli asi za
15 minút a situáciu riešili. Ako
vysvitlo, matka vybrala svojho
syna zo školskej družiny zo ZŠ
s vyuč. jazykom maďarským
na Ul. Novomeského. Ako išli,
zrejme stratila rovnováhu, spadla, no vstať už nevládala.
Na celej veci ma zarazilo niekoľko vecí: Nezodpovednosť
dotyčnej pani, keď sa opitá vybrala po svoje dieťa do školy,
a tiež to, ako mohla príslušná
vychovávateľka v škole vôbec
vydať dieťa zjavne opitej matke? Neuvedomovala si riziko?
O bezmocnosti malého dieťaťa,
ktoré pri opitej matke, sediacej
v blate, usedavo plakalo, ani nehovoriac...
Emil B.

Gemerské zvesti
Milan Marcik
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MAREC- MESIAC KNIHY

POKLADY MALOHONTU A OKOLIA
ria ku Gemeru- Malohontu aj
starobylé evanjelické kostolíky,
ktoré sú svedkami o viere tých,
ktorí tu boli pred nami. Žiaľ, na
mnohé gemerské pesničky sa
zabúda, pôvodné nárečia ovláda
v dedinách už len niekoľko jednotlivcov a rovnako osireli aj mnohé
lavice malohontských chrámov.
Nie z nostalgie, a ani z ľútosti za dávnou minulosťou, ale
pretože sme presvedčení o
tom, že tento kraj rozprávok a

Každý chrám Boží je unikátny.
S rešpektom a s pokorou sme
vchádzali najmä do gotických
kostolov- Kyjatice, Rimavské Brezovo, Rimavská baňa,
Malé Teriakovce, Kraskovo.
Príjemný dojem sme mali aj
z jediného dreveného kostola
v Malohonte v Dúžave. S úctou sme vchádzali do skromne navštevovaných kostolov v
Polome, Ratkovskej Zdychave,
Rovnom, Brádne, Hodejove,
Selciach, Váľkove. Zaujímala
nás história, interiér i exteriér
kostolov, ale aj duchovný život
evanjelikov, žijúcich na tomto
území.
V tejto skromnej knižke som

Autor knihy Milan Marcik

sa pokúsil obrazom a textom
priblížiť vzácne Poklady Malohontu a okolia, ktoré za skromných pomerov vybudovali naši
predkovia. Povinnosťou našej
generácie je tieto skvosty udržiavať- zveľaďovať a pokiaľ
je to možné nezabúdať na duchovný život... napísal autor
knihy Milan Marcik.
Rovnako ako pekné ľudové
pesničky a írečité nárečia, pat-

hontskými kostolíkmi, ich exteriérmi a interiérmi, aj spolu
s krátkym popisom. Zároveň
je popretkávaná modlitbami aj
zaujímavými myšlienkami...
Všetky stvorenia sú Božie
masky, ktoré ponecháva, aby
s Ním pôsobili a pomáhali
všetko tvoriť, čo by inak /Boh/
mohol robiť aj sám, bez ich
spolupôsobenia, a tak aj robí.
Dr. Martin Luther

Matkocirkev Rimavské Brezovo. V presbytériu kostola sa nachádzajú
stredoveké nástenné maľby zo 60- 80 rokov 14. storočia.
starobylých kostolíkov je výni- Znova si dostal šancu- ako výsadu
močný a krásny. Preto chceme a bremeno. Otázka neznie: Prečo
zachovať aj vzácne dedičstvo, je to tak? Ani: Kam to povedie?
tej možno svojráznej, možno Ani: Akú cenu za to zaplatíš?
niekedy pochybujúcej, a až prí- Otázka je prostá: Ako ju využiješ?
liš premýšľajúcej, ale vzácnej A toto vie posúdiť iba jeden.
Dag Hammarskjold
gemersko-malohontskej evanjelickej
viery.
Preto aj táto
publikácia nie je
iba svedectvom
o viere tých, ktorí chrámy stavali, ale aj o viere
malohontských
evanjelikov na
prahu 21.storočia – o ich biede,
zápasoch, ale aj Jediný drevený kostol v Malohonte. Postavený v r.
nádeji... Ondrej 1786 v Selciach. V r. 1807 predaný spolu s krásnym
oltárom a kancľom za 450 zlatých na Dúžavu. Rozob
Majling, ev. a.v. raný, na vozoch prevezený a znovu poskladaný.
farár v Hrachove
Táto zaujímavá knižná publikácia vyšla v roku 2016 a a
na 130 stranách nás postupne
prevedie jednotlivými malo-

Šťastie sa nemeria podľa titulov
a peňazí, ale podľa zdravia a
spokojnosti srdca.
P. Mantegazza

Kostol v Klenovci z r.1610, v r.
1747 bol zväčšený. Nahradený
bol tolerančným v r. 1787, ktorý
bol po požiari v r. 1888 obnovený v r. 1906.
Autor knihy Milan Marcik
zomrel po zákernej chorobe 28.
augusta 2016 a táto skromná
knižka sa tak neplánovane stala jeho posledným dielom. Bol
nadšeným propagátorom svojho rodného Novohradu, ale aj
okolitých regiónov, medzi ktoré
patrí Malohont. Osobne mi to
bolo, ako gemerskému lokálpatriotovi, veľmi sympatické...píše
v doslove O. Majling.
Publikácia bola vydaná vďaka
finančnej podpore Banskobystrického samosprávneho kraja a
MAS Hrachovo.
Záujemcovia si ju môžu kúpiť v
Turistickom informačnom centre v Rimavskej Sobote.
A. Vörösová

www.rimavskasobota.sk
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„Viditeľná hmota“ vesmíru tvorí len necelých 5 %...
...rozhovor s astronómom Pavlom Rapavým
Vo februári sme mali možnosť
pozorovať na oblohe nekaždodenný jav- Polotieňové zatmenie
Mesiaca, prvý významnejší astronomický úkaz v roku 2017. Inšpirovalo ma to osloviť človeka, ktorý sa astronómii venuje už mnoho
rokov a ktorý tak za tajomnú „nebeskú oponu“ vidí o trochu viac
než „bežní smrteľníci“...

Pán Rapavý, čo Vás priviedlo k
astronómii, čím Vás zaujala?
V Prešove, odkiaľ pochádzam, som
navštevoval Ľudovú školu umenia a
navštevoval som aj akademického
maliara Mikuláša Jordána, ktorý ma
zaúčal do tajomstiev reštaurovania.
Umenie ma bavilo, a predpokladal
som, že to bude aj moje budúce povolanie. Raz mi však kamarát cestou
z ĽŠU rozprával ako chodí do hvezdárne, ako v noci pozorujú... Zaujalo ma to, a tak som zašiel do Klubu
mladých astronómov. Hneď na jednom z prvých pozorovaní v apríli
1970 bola na oblohe jasná Bennettova kométa, ktorá ma fascinovala a
asi predurčila aj môj ďalší osud.
Kde ste študovali a kam viedli
Vaše kroky po skončení školy?
Po skončení strednej všeobecnovzdelávacej školy som nastúpil na
Prírodovedeckú fakultu (neskôr Matematicko-fyzikálna, dnes Fakulta
matematiky, fyziky a informatiky)
UK v Bratislave, kde som vyštudoval odbor jadrová fyzika, podobne
ako moja manželka. Po vysokej
škole som pracoval vo Hvezdárni v
Hurbanove a manželka v Geomagnetickom observatóriu. V Komárne
sa narodili aj naše dve deti, bolo potrebné riešiť bytovú situáciu. Počas
vojenskej služby som sa dozvedel o
konkurze na miesto riaditeľa Hvezdárne v Rimavskej Sobote a tu pracujem dodnes.
Priblížite nám históriu a činnosť
tejto hvezdárne?

Hvezdáreň bola organizačne zriadená v roku 1975 a 4. 10. 1977 bola
otvorená jej budova, v tom čase prvá
účelová budova ľudovej hvezdárne
na Slovensku. Keď sme s manželkou prišli v roku 1981 do Rimavskej
Soboty, bola tu len budova hvezdárne so skromným vybavením a
veľký pustý pozemok. Dnes je tu
„astropark,“ ktorý postupne vznikal
bez financií, len z nadšenia. Na počesť hvezdárne bol Medzinárodnou
astronomickou úniou pomenovaný
asteroid (20495) Rimavská Sobota
a mňa osobne si uctili asteroidom
(26963) Palorapavý. Modely asteroidov sú v astroparku spolu s dvomi
slnečnými hodinami, zariadeniami
na využívanie slnečnej energie, interaktívnou zemeguľou, meridiánovým kruhom či invenčným geologickým modelom nášho regiónu.
Ubytovacie možnosti umožňujú aj
viacdenné podujatia, v lete si príjemne posedíte pod pergolou, pri
kozube či UFO ohnisku. Astropark
je miestom nielen vzdelávania, ale
aj oddychu a relaxu.
Od roku 1994 je v Rimavskej Sobote aj sídlo Slovenského zväzu astronómov, celoslovenskej organizácie,
ktorá združuje záujemcov o astronómiu a funguje len vďaka neveľkému
členskému a príjmu z 2 %. Vďaka
tejto spolupráci bolo možné realizovať aj u nás viacero projektov.
Pozrite si stránku www.szaa.org a
podporte nás! Ďakujeme.
Pohľad na nočnú oblohu je nepochybne zaujímavý, no zároveň aj
veľmi tajomný. Aká ja Vaša predstava vesmíru? Ako si vysvetľujete jeho vznik? Má niekde hranice?
Ak áno, čo je za nimi?
Áno, pohľad na nočnú oblohu je
fascinujúci, inšpiruje umelcov, zamilovaných, vedcov... Dnes však
už krásu nočnej oblohy, či výraznú
striebristú Mliečnu cestu takmer nepoznáme. Civilizácia, a s ňou súvisiace svetelné znečistenie, si vyberá
svoju krutú daň. Je to vážny environmentálny problém, ktorý si ešte
len málo uvedomujeme, no zasahuje
do všetkých oblastí nášho života.
O vzniku vesmíru máme pomerne
dobrú predstavu. Vznikol pred 13,8
miliardami rokov z veľmi malého
objemu veľkým treskom a dodnes
sa rozpína. Podľa novších pozorovaní je toto rozpínanie stále rýchlejšie, čo spôsobuje temná energia,
o ktorej pôvode sú len dohady. Na
otázku, čo je za hranicami vesmíru,
je odpoveď problematická. Vesmír
pri rozpínaní si „nesie“ priestor so
sebou a tak nemá zmysel sa pýtať,
čo je za ním. Kde nie je hmota, nie
je ani priestor. To nie je ako predstava pohľadu zvonka na nafukujúci

sa balón.
Kam sa posunula astronómia od
čias, keď ste skončili štúdium, až
dodnes? V čom sa zmenilo naše
chápanie vesmíru?
Toho je skutočne veľa, je viac astronómov, k dispozícii je výkonnejšia
pozorovacia aj výpočtová technika,
nové objavy prinášajú kozmické
sondy, neuveriteľne sa zrýchlil prenos informácií. Astronómia je dnes
asi najdynamickejšou vedou, nové
poznatky sú ako na bežiacom páse.
Pochopiť vesmír je mimoriadne náročné, pretože „viditeľná hmota“
vesmíru tvorí len necelých 5 % a
z nich z toho pozorujeme len malú
časť. Je teda úžasné, koľko informácií o vesmíre vieme! 23 % vesmíru
tvorí tmavá (skrytá, neviditeľná)
hmota a 72 % tmavá energia. Tmavú hmotu tvoria slabo interagujúce
častice, no podstata temnej energie
je zatiaľ neznáma.
Čo patrí medzi najväčšie objavy
súčasnej doby?
Aj tých objavov je veľa. Prekvapujúce informácie boli získané
napríklad zo sondy New Horizons
pri prelete okolo trpasličej planéty
Pluto alebo z pristátia modulu Philae sondy Rosetta na kométe 67P/
Čurjumov-Gerasimenko. V CERNe bol objavený Higgsov bozón,
chýbajúci „kamienok do mozaiky“
štandardného modelu častíc a vlani
potvrdená existencia gravitačných
vĺn, ktoré predpovedala Eisteinova
všeobecná teória relativity práve
pred 100 rokmi. Otvára sa tak nové
okno do vesmíru. Prvá exoplanéta
alebo extrasolárna planéta (planéta
mimo našej Slnečnej sústavy) bola
objavená v roku 1992 a dnes ich
poznáme vyše 3,5 tisíc. Nedávno,
22. februára, bol oznámený objav
planetárneho systému pri malej trpasličej hviezde v súhvezdí Vodnár
vo vzdialenosti 40 svetelných rokov.
Sedem planét je porovnateľných so
Zemou a z nich tri sú v tzv. obývateľnej zóne, kde by mohla byť voda
v kvapalnom skupenstve a teda aj
podmienky na vznik života.

Ako je známe, niektorí pozemšťania sa už onedlho chystajú ísť
bývať na Mars. Predsa však, nie
je tam zatiaľ vybudovaná žiadna
infraštruktúra, o pohostinských
zariadeniach ani nehovoriac. Neriskujú príliš?
Projekt Mars One bol oznámený
v roku 2012 a predpokladá pristátie kozmonautov na Marse v roku
2026. Mars One je nezisková organizácia, ktorej zakladateľom je podnikateľ Bas Lansdorp. Odborníci
sú však k projektu veľmi skeptickí,
v súčasnosti neexistujú na projekt
vhodné technické podmienky. Projekt je mimoriadne nákladný, má
to byť asi najväčšia „reality šou“ v
dejinách.
Projekt s návratom kozmonautov
nepočíta, je to teda jednosmerná
letenka... Ja sa skôr prikláňam k
názoru, že je to vhodná otázka pre
sociológov, psychológov či psychiatrov.
Prezraďte nám ešte, aké aktivity
pripravuje tunajšia Hvezdáreň
pre verejnosť v tomto roku? Čo
zaujímavé bude možné v najbližších mesiacoch na oblohe pozorovať?
Vo hvezdárni či astroparku sa vždy
nájde niečo nové a zaujímavé. Vo
februári sme mali možnosť vidieť
polotieňové zatmenie Mesiaca aj
česko-slovenskú kométu 45P/Honda-Mrkos-Pajdušáková. V apríli
snáď bude aj v dosahu malých ďalekohľadov ďalšia „naša“ kométa
41P/Tuttle-Giacobini-Kresák, ktorú
objavil na Skalnatom Plese v roku
1951 Ľubor Kresák. 22. apríla má
maximum meteorický roj Lyridy,
lete Perzeidy a v decembri Geminidy. 7. 8. nás čaká čiastočné zatmenie Mesiaca, ale najvýznamnejším
úkazom v roku 2017 bude úplné
zatmenie Slnka 21. 8. Žiaľ, na jeho
pozorovanie bude potrebné vycestovať až do USA.
Viac informácií je na stránke www.
astrors.sk.
Celý rozhovor nájdete na web stránke mesta www.rimavskasobota.sk
A. Vörösová

Gemerské zvesti

HĽADAJÚ NOVÝ DOMOV
Tieto odchytené psíky sa nachádzajú v kotercoch Metskej polície a radi
by našli svoj nový domov. Sú hravé, maznavé, naučené žiť v skupine s
ostanými.

Dino, 5 - 7 mesiacov

Leo, približne rok

Félix, približne rok, rok a pol

Filip, 5 - 7 mesiacov
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Reštaurované staré tlače
z knižnice múzea

... predmet mesiaca marec v GMM

Miesto konania: Gemersko-malohontské
múzeum v
Rimavskej
Sobote
Tr v a n i e :
1. – 31. marec 2017
Kurátor: Mgr. Iveta Krnáčová
(knihovníčka)
Predmetom mesiaca marec je
sedem zreštaurovaných starých
tlačí 17. - 19. storočia z knižnice
Gemersko-malohontského múzea v Rimavskej Sobote.
Zreštaurovanie tlačí bolo realizované z verejných zdrojov Fondu
na podporu umenia.

V roku 2016 získalo Gemersko-malohontské múzeum dotáciu z Fondu na podporu umenia
vo výške 12 600,- Eur na realizáciu projektu: „Reštaurovanie
tlačí 17. - 19. storočia z historického knižného fondu múzea. 2.
etapa.“. Zrealizované bolo komplexné odborné reštaurovanie
siedmich vybraných starých tlačí
17. – 19. storočia z historického
knižného fondu múzea, ktoré sú
bádateľmi žiadané.
Reštaurovanie z verejných zdrojov podporil Fond na podporu
umenia.
Redakčne krátené. Celú tlačovú
správu nájdete na www.rimavskasobota.sk
Mgr. Iveta Krnáčová
(knihovníčka)

-red-

GEMER Z NEBA... do 15. MARCA

TIP NA VÝLET...

Múzeum regiónu
„Údolie Gortvy“
Na prízemí Radnice v Rimavskej Sobote si ešte do 15. marca môžete pozrieť zaujímavú výstavu leteckých fotografií o Gemeri pod
názvom Gemer z neba. Poodhalí pohľady na nádheru Gemera a
celého regiónu z „vtáčej perspektívy.“
Zorganizovalo ju Turistické informačné centrum v Rimavskej Sobote v spolupráci s vydavateľstvom CBS.

V obci Hodejov pri Rimavskej Sobote sa nachádza zaujímavé múzeum pod názvom „Údolie Gortvy.“ Môžete si v ňom pozrieť rôzne dobové materiály vrátane fotografií a dozvedieť sa informácie,
ktoré dokumentujú život našich predkov. Aj takýmto spôsobom tak
môžete nahliadnuť do bohatej histórie nášho regiónu.
Otváracie hodiny: od 7.30 do 15.30 každý deň okrem víkendu
-red-

POZVÁNKA
HARFOVÉ IMPRESIE – koncert vážnej hudby
Kedy? Utorok, 21. 3. 2017 o 18.00 hod.
Kde? Mestská galéria (Hlavné námestie)
Účinkujú: Adriana ANTALOVÁ - harfa, Henrietta LEDNÁROVÁ - soprán, Soňa MAREČKOVÁ
- flauta. Koncert je súčasťou 37. ročníka Hudobnej jari v Rimavskej Sobote.

www.rimavskasobota.sk
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RIADKOVÁ INZERCIA:
Miesto pri mori		

16. - 19.
marec
18:00

9. - 13.
marec
20:00

Kong: Ostrov Lebiek

16.
marec
20:00

Rocco

11. - 12.
marec
18:00

Aj dvaja sú rodina

17.-18.
marec
20:00

Zlato

19.
marec
20:00

La La Land

9. - 10.
marec
17:30

137 min., MP od 12r., titulky, 4€
Dráma		
USA
104 min., MP od 12r., titulky, 4€
Akčný/Dobrodruž./Fantasy USA
118 min., MP od 12r., titulky, 4€
Komédia/Dráma Francúzko/VB

13. marec Moonlight
18:00
146 min., MP od 12r., titulky, 3€
(filmový klub) Dráma		
USA

Kráska a zviera

124 min., MP od 7r., dabing, 4€
Rod./Fantasy/Muzikál
USA
105 min., MN., titulky, vstup: 4€
Dokumentárny
Francúzko
121 min., MN, titulky, vstup: 4€
Dráma/Dobrodružný
USA
127 min., MP od 12r., titulky, 4€
Dráma/Kom./Muzikál
USA

MESTO RIMAVSKÁ SOBOTA
vyhlasuje obchodnú verejnú súťaž (OVS) podľa § 281
a nasl. Obchodného zákonníka a vyzýva k podaniu
návrhov na uzatvorenie kúpnej a nájomnej zmluvy na:
1. Odpredaj nehnuteľného majetku mesta - objektu s.č. 2678 bývalá hala elektroprevijárne v lokalite Chrenovisko, na parc. č. KN
C 3177/21 - zast. plochy a nádvoria o výmere 1 282 m² s pozemkom pod
halou, prislúchajúce pozemky - parc. č. KN C 3177/22 - zast. plochy a
nádvoria o výmere 343 m², parc. č. KN C 3177/66 - zast. plochy a nádvoria o výmere 187 m², parc. č. KN C 3177/67 - zast. plochy a nádvoria o
výmere 71 m², kat. úz. Rimavská Sobota, vedené na LV 2959, spoluvlastnícky podiel v 1/7 - ine na spoločných prístupových komunikáciách a spoločných priestranstvách o výmere 453 m2, kat. úz. Rimavská Sobota, na
LV 5183. Minimálna cena v zmysle znaleckého posudku 84 200,- €,
čo predstavuje cenu samotnej haly, priľahlých pozemkov a vonkajších
úprav + cena za spoluvlastnícky podiel pozemku v 1/7-ine. V čase zverejnenia OVS, záujemca je povinný uhradiť zábezpeku vo výške 3 000,- €.
Žiadosti zasielať v zalepenej obálke viditeľne označenej heslom
„Neotvárať - hala OPP na Chrenovisku“.
2. Prenájom nehnuteľného majetku mesta – prevádzkovej budovy s.č.
4008, na parc. č. KN C 804/15 – zast. plochy a nádvoria o výmere 97 m2,
v bývalom areáli Kasární kpt. Nálepku v Rimavskej Sobote na LV 2674
v kat. úz. Tomašová v zastavanom území obce, resp. nebytové priestory
v uvedenej budove.
V zmysle územného plánu je možné v objektoch umiestňovať: • obchodné reťazce a skladové centrá • výstavné areály • zariadenia pre špecializované druhy športu • zariadenia nezávadnej výroby potravinárskeho
charakteru • zariadenia pre tranzitnú automobilovú dopravu a colné vybavovanie • zariadenia pre účely armády, čerpacie stanice pohonných hmôt.
Výška nájmu sa stanovuje v zmysle VZN mesta Rimavská Sobota č. 72/2004. Minimálna výška nájmu je určená v závislosti
od druhu činnosti. Žiadosti zasielať v zalepenej obálke s názvom:
„Neotvárať - prenájom prevádzkovej budovy v bývalom areáli
Kasární kpt. Nálepku“
Obchodné verejné súťaže začínajú dňom 08.03.2017 a končia dňom
23.03.2017. Bližšie informácie na: internetovej stránke mesta www.
rimavskasobota.sk, na úradnej tabuli mesta, resp. na telef. číslach:
047/56 04 626, 047/56 04 633, 047/55 11 915, 0903 284 353, 0908 977 459
(prihlášky do súťaže, podmienky OVS na webovej stránke mesta, resp. na
MsÚ – oddelenie majetkové).

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
•

Nedokončený rodinný dom je na predaj vo Veľkých Teriakovciach, cena 25 tisíc € (+ dohoda). Tel. číslo: 0949 142 061 GZ-06/17
•

• Predáme

rodinný dom 16 km od Rimavskej Soboty, vhodné aj na

hospodárenie. Cena dohodou. Tel.: 047/56 22 170

GZ-09/17

RIADKOVÁ INZERCIA:
Práca v Rakúsku na balenie tovaru a mäsových výrobkov, zber
špargle a jahôd, za výhodných pracovných a finančných podmienok, plat od 1200 Eur. Informácie na www.pracaeu.sk, e-mail:
informacie@pracaeu.sk Tel.č.: 0915 554 757
GZ-07/17
•

Darovali krv
Na HTO Nemocnice v Rimavskej Sobote prišli darovať krv:
17.02.2017 – 30 bezpríspevkových darcov krvi
a uskutočnených bolo 27 odberov krvi, z toho 3 boli prvodarcovia
21.02.2017 – 17 bezpríspevkových darcov krvi
a uskutočnených bolo 13 odberov krvi, z toho 1 bol prvodarca
24.02.2017 – 19 bezpríspevkových darcov krvi
a uskutočnených bolo 17 odberov krvi, z toho 1 bol prvodarca
28.02.2017 – 11 bezpríspevkových darcov krvi
			
a uskutočnených bolo 11 odberov krvi
Všetkým bezpríspevkovým darcom krvi ďakujeme za ich
vysoko humánny čin, za záchranu zdravia a života.
Územný spolok SČK Rimavská Sobota

Rozpis LSPP stomatológov:

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

11. - 12.3.2017 MUDr. Brunovská,
Mieru, 246, Jesenské, 0905 324 827
18. - 19.3.2017 MUDr. Kretová,
Športová 14, Rim. Sobota, 5622619
•••

Pohotovosť pre deti a dorast:

sobota, nedeľa, dni pracovného voľna nepretržite od 7:00 - 7:00 hod.
tel.: 047/ 563 1444
11.3.
MUDr. Edita Patakiová
12.3.
MUDr. Tunde Péčiová
18.3.
MUDr. Edita Vyletelová
19.3.
MUDr. Alena Balážová

•••
Pohotovosť pre dospelých (LSPP):

P. Dobšinského 4380, Rimavská
Sobota,
tel. 047 / 563 3333

sobota, nedeľa, dni pracovného voľna nepretržite- ambulantná a návštevná služba od 07:00 - 07:00 h.
11.3.2017 Irka - Med, s.r.o.
12.3.2017 HEKAMED, s.r.o.
18.3.2017 MUDr. Peter Dunaj
19.3.2017 MEDIOL, s.r.o.
•••
LEKÁRNE (8:00 - 20:00):
11.3., 18.3. a 19.3. - Dr. Max
(Kaufland, Nám. Š.M. Daxnera)
12.3., 18.3. a 19.3. - Dr. Max
(OD Tesco, Cukrovarská)

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: Mgr. Andrea Vörösová,
andrea.vorosova@rimavskasobota.sk, za maďarskú časť: Juhász Dósa János, jan.juhasz@rimavskasobota.sk; technický redaktor: Ing. Michal Murárik. Foto: Attila Gecse. 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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Florbalové zápasy
Po menšej prestávke nastúpili muži Slovana 11. februára na svoj
ďalší zápas v 2. lige proti vedúcemu tímu zo Zvolena.
Vzhľadom na veľkú maródku mohli hrať len v silne improvizovanej
zostave s jediným hráčom na striedanie. Na začiatku zápasu sa Soboťania ujali vedenia, no potom sa už len bránili a napokon prehrali 10
gólovým rozdielom.
FBC Slovan Rimavská Sobota - 1.FBC Zvolen 7:17 (2:9, 2:4, 3:4)
Ženy Slovana odohrali počas víkendu /11.- 12. február/ dvojzápas
na ihriskách súperov. Už po žrebe 1. ligy v auguste bolo jasné, že
to bude vzhľadom na kvalitu a precestované vzdialenosti náročný
víkend. To sa aj potvrdilo.
V sobotu Soboťanky zavítali na Kysuce, kde sa stretli s vedúcim
družstvom tabuľky. Cieľ zápasu - streliť súperkám gól (doma sme
im podľahli 0:7) sa podarilo naplniť kapitánke Vaslíkovej po 11 minútach hry drzým sólom cez stred ihriska a vinklovým zakončením
z 10 metrov. Keď potom aj na tretí gól súperiek dokázala odpovedať
Kristína Čintalanová po Staššákovej prihrávke, začali si Slovanistky
omnoho viac veriť smerom dopredu. Výsledkom bolo niekoľko pekných gólov i akcií, do ktorých sa zapájalo celé družstvo. Vzhľadom
na tri striedajúce hráčky bolo skóre 5:6 po druhej tretine parádne.
V tretej tretine sa už začala na našich dievčatách prejavovať únava,
prehrali sme ju 2:6. Celkový dojem zo zápasu však zostal výborný.
MKŠS FBK Kysucké Nové Mesto “B” - FBC Slovan Rimavská
Sobota 12:7 (4:2, 2:3, 6:2)
V nedeľu čakali na naše dievčatá Trenčanky. Do zápasu však tentoraz Slovanistky nevstúpili dobre a po dva a pol minútach bolo 0:2.
Na naše neskúsené dievčatá doľahla atmosféra neznámej haly plnej
ľudí a pri pokračujúcich chybách celého tímu skóre v prospech súpera
závratne narastalo. Súperky dostali krídla a Slovanistky boli čoraz
deprimovanejšie. Po dvoch tretinách si však povedali, že horšie sa už
hrať nedá. Zlepšili hru v obrane, prestali so zbytočnými faulami a celkovo sa upokojili. Napokon prehrali o 11 gólov, čo je druhá najvyššia
prehra v ročníku.
ŠK 1.FBC Trenčín - FBC Slovan Rimavská Sobota 14:3 (5:1, 7:1, 2:1)
Jozef Alušík
Tajomník klubu

Najúspešnejší športovci za rok 2016

(dokončenie z 1. strany)

Technické športy:
1. miesto- Ondrej Cerovský- Telovýchovná jednota Rimavské Janovce
2. miesto- Tomáš Baka- Orsolya Farkašová- KTŠ IMPULZ pri OZ SORIMA
Rimavská Sobota
3. miesto- Kornélia Dovalová- Mestský kynologický klub Hnúšťa
Mimoriadna cena:
Tibor Figei, Mgr.- Arsenal Shooting Club
Rimavská Sobota
Funkcionári:
Poďakovanie- Viktor Tanko a Peter Svinčiak
Cena Oblastného futbalového zväzu:
Funkcionári ObFZ- Ján Petrák, Ondrej Mladší, Ján Ivanik.
-jdj-, foto: Peter Kminiak

Trojnásobné zlato Tibora Figeia
z Majstrovstiev ČR
V sobotu 18. februára sa reprezentant Slovenska a rimavskosobotský chanbarista z klubu
Falcon RS zúčastnil Majstrovstiev Českej republiky v chanbare, ktoré sa konali v Prahe.
Na tatami sa stretlo približne 50
chanbaristov z rôznych klubov
a štyroch štátov – Slovenska,
Česka, Maďarska a Poľska. Redakciu o tom informoval Tibor
Figei, podľa ktorého sa súťažilo
v športovom zápase (s krátkym a
dlhým mečom jednoruč a obojruč, s dvomi mečmi, s krátkym
mečom a štítom, dlhým mečom
a štítom) v niekoľkých kategóriách, ako aj v súťaži o absolútneho majstra tzv. Grandšampióna.
„Deti aj dospelí si mohli vybrať
4 disciplíny,“ doplnil tréner. V
kategórii dospelých nastúpilo na
tatami 21 chanbaristov. Súťažilo
sa bez rozdielu pásov, to znamená od najnižšieho bieleho až po
čierne (majstrovské stupne).
Tibor nastúpil najskôr v disciplíne kodachi (krátky meč), kde sa
prebojoval až do finále (4. kolo),
kde ho čakal súper z Poľska,
majster sveta v kategórii nad 40
rokov. „Súper bol veľmi kvalitný
a skúsený, napokon nado mnou
vyhral 2:1 a tak som si odniesol
svoju medailu - striebornú.“
Ďalšia disciplína bola tate kodachi (krátky meč-štít), kde rimavskosobotský chanbarista v
semifinále natrafil na toho istého
súpera z Poľska, tentoraz vyhral
ale slovenský reprezentant 2.1.
Vo finále ho čakal ďalší poľský
súper, ktorého ale porazil 2:0 a
odniesol si tak svoju prvú zlatú
medailu. Po tomto nasledovala
jeho obľúbená disciplína choc-

ken morote (dlhý meč obojruč),
v ktorej je úradujúci majster Európy a sveta vo svojej kategórii.
Aj v tejto disciplíne sa prebojoval do finále, kde porazil českého
chanbaristu v pomere 2:1. Ako
posledná nasledovala disciplína
tate chocken (dlhý meč-štít).Tibor sa aj v tejto disciplíne dostal
do finále, kde porazil tentoraz
kórejského súpera 2:1, žijúceho
v Maďarsku, ktorý má 4. Dan
(vysoký majstrovský stupeň).
Ako víťaz 3 disciplín zabojoval aj o absolútneho šampióna
tzv. Grandšampióna, kde ale v
prvom kole natrafil na ďalšieho
slovenského reprezentanta Borisa Lieskovského (1. Dan-čierny
pás) a prehral v ňom v pomere
2:1. Boris sa napokon stal absolútnym šampiónom a titul tak
putoval na Slovensko.Turnaja
sa zúčastnili viacerí chanbaristi
zo Slovenska (Trenčín, Žilina).
Vybojovali si taktiež niekoľko
medailových umiestnení, čo napokon znamenalo, že Slovensko
skončilo v hodnotení krajín na
peknom druhom mieste. „Úroveň preteku bola na vysokej
úrovni, nielen z technickej, ale
aj z organizačnej stránky. Naši
českí kamaráti nám pripravili
super pretek, do obedu chanbaru
a po obede sa konal ešte pretek
v taekwonde,“ vyjadril sa Tibor.
Tibora čaká teraz dvojmesačná
pauza, v apríli sa bude konať
ligové kolo v Trenčíne a v máji
v Košiciach. „Vrcholom by mali
byť júlové Svetové hry v Poľsku
a Majstrovstvá Európy v Taliansku koncom októbra,“ uzavrel
rimavskosobotský chanbarista.
-red-

www.rimavskasobota.sk
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Záver sezóny RHAL
na ľade obhajcu titulu

Kvôli
uzatvoreniu
domovského štadióna Rimavskej
hokejovej amatérskej ligy v
Rimavskej Sobote muselo dôjsť k predčasnému ukončeniu
sezóny. V tabuľke sa museli
urobiť nejaké korekcie, aby
bolo možné vyhodnotiť sezónu
spravodlivo, a tak sa berú do
úvahy len zápasy z prvého
kola sezóny, v ktorom odohral
každý s každým jeden zápas.
V tento ročník sa Rimavská
hokejová amatérska liga rozšírila aj mimo mesta a mužstvo
MHK Revúca odohralo niekoľko zápasov na zrekonštruovanom Zimnom štadióne v
Revúcej. Práve v Revúcej sme
sa rozhodli aj ukončiť sezónu
2016/2017 záverečným turnajom. Turnaja sa bohužiaľ zúčastnili len štyri tímy RHAL. Okrem
domácich MHK Revúca sa predstavili Gladiators Hnúšťa, Klenovec a Výber hráčov RHAL,
ktorý tvoril základ tímu Hornets,
doplnený o hráčov z Kokavy a
White Raven. Turnaj bol pre
všetkých výnimočný, nakoľko
sa hralo pod holým nebom
a zažili sme ozajstný Winter
Classic, keď nás nachvíľu prekvapilo husté sneženie. V prvom
zápase zdolala domáca Revúca Hnúšťu a v druhom zápase
zase Klenovec zdolal Výber
po dramatickej tretej tretine. V
zápase o tretie miesto zabojovali
Hnúšťa a Výber, ktorý aj vyhral.
Vo finále sa stretli Klenovec a
Revúca. Víťazstvo si napokon
po piatich sériách samostatných
nájazdov vybojovali domáci.
Po všetkých zápasoch sa konalo tradičné vyhodnotenie turnaja a napokon aj celej ligy. Do
vyhodnotenia turnaja sa pustil

jeho hlavný organizátor a vedúci
tímu Revúcej Michal Žgravčák.
Poradie turnaja: 1. MHK Revúca, 2. Klenovec, 3. Výber hráčov
RHAL, 4. Gladiators Hnúšťa.
Následne vyhodnotil štvrtý
ročník RHAL sekretár súťaže
Štefan Hanzel, ktorý vyjadril sklamanie z predčasne ukončenej
sezóny. Najprv boli vyhodnotené súťaže jednotlivcov.
Víťazom kanadského bodovania
sa stal Marcel Kružliak z White
Raven Rimavská Sobota a víťazom pohára Júliusa Sihelského
pre najlepšieho brankára sa
stal Peter Chyla z MHK Revúca. Následne bolo vyhlásené
celkové poradie. Siedme miesto obsadili Gladiators Hnúšťa a
šieste White Raven Rimavská
Sobota. Na piatej priečke sa umiestnila Kokava nad Rimavicou
a na štvrtej Omega Rimavská
Sobota. Bronzovú priečku obsadil Hornets Rimavská Sobota
a striebornú Klenovec. Víťazom
štvrtého ročníka RHAL sa napokon stala Revúca, ktorá obhájila minuloročný titul a opäť
získala do vlastníctva putovný
pohár RHAL. Revúca vo svojich dvoch debutových štartoch
v lige dokázala dvakrát vyhrať
a v tejto sezóne nezaznamenala
ani jednu prehru. Na putovnom
pohári tak figurujú zatiaľ stále
iba mená dvoch tímov, keďže
prvé dva ročníky vyhral Hornets
a posledné dva Revúca.
Ďakujeme všetkým hráčom,
rozhodcom, činovníkom
a divákom za prebiehajúcu
sezónu a tešíme sa na novú
sezónu 2017/2018.
Marek Hanzel, HKM
Rimavská Sobota

Medzinárodná Grand Prix
Banská Bystrica 2017
Džudisti z Lokomotívy sa v
sobotu 18. februára 2017 zúčastnili 4. ročníka Medzinárodného Grand Prix Banská
Bystrica 2017 v džude žiakov a
žiačok.
Náš oddiel reprezentovala džudistka Natália Gažiová.
Na začiatku súťaže bola odmenená Natália Gažiová Slovenským
zväzom juda za dosiahnutie strieborného umiestnenia v Ranking
liste mladšie žiačky 2016.
Srdečne jej gratulujeme.
Na súťaži v Banskej Bystrici sa
zúčastnilo takmer 600 džudistov
zo 16 krajín Európy.
Mladšia žiačka Natália Gažiová,
ktorá štartovala vo váhe do 32
kg, nesklamala a vo veľmi ťažkej konkurencii zahraničných
džudistiek zvíťazila nad všetkými vo svojej kategórii a obsadila
zlatú priečku.
Starší žiaci v súťaži družstiev
obsadili tretie bronzové umiestnenie:
Družstvo Lokomotívy sa skladalo z džudistov: -42 kg Tóth Ri-

chard, -46 kg Gaňa Filip, -50 kg
Fekiač Miroslav, -55 kg Kilačko
Michal, -60 kg Bihári Július, -66
kg Bihári Adam, -73 kg Dedinský Lukáš a +73 kg Majoroš
Bruno.
Celkové umiestnenie družstiev:
1. miesto Dukla Banská Bystrica
2. miesto JK Bezigrad Slovinsko
3. miesto Lokomotíva – judo Rimavská Sobota
Touto cestou ďakuje výbor Lokomotívy všetkým džudistom za
vzorné reprezentovanie oddielu,
mesta Rimavská Sobota a mesta
Lučenec.
Zároveň ďakujeme aj trénerom
Gažimu, Babicovej a Robertovi
Rácovi.
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
Lokomotíva judo R. Sobota

