Emócie i adrenalín

... z rokovania mestského zastupiteľstva

Aj takéto pocity sprevádzali rokovanie poslancov mestského zastupiteľstva, ktoré
sa konalo 14. marca v budove bývalého Župného domu. Na programe bolo viacero bodov, z ktorých poslanci na zasadnutí prejednali tri. O zvyšných rokovali 20.
marca.
(pokračovanie na 2. strane)

Rimavská Sobota
sa zapojí do Hodiny Zeme
Hodina Zeme
je najväčšou
celosvetovou
kampaňou zameranou na
zvýšenie povedomia verejnosti v oblasti
klimatických
zmien. Zhasnutím svetla na 60 minút
vytvára symboliku spoločnej zodpovednosti za budúcnosť našej planéty
a vyzýva ľudí, aby si uvedomili, že k
zlepšeniu môže prispieť každý z nás.
Do tohto projektu sa zapájajú mestá a
obce, firmy a organizácie, školy i verejnosť zo 172 krajín sveta, medzi inými

aj Slovenska.
Hodina Zeme sa uskutoční v sobotu
25. marca 2017 od 20:30 do 21:30 hod.
Mesto Rimavská Sobota sa zapojí do
kampane aj v tomto roku zhasnutím 111
svetelných bodov verejného osvetlenia na
Ul. L. Svobodu – 39 svetelných bodov,
v lokalite Kurinec – stará časť 38 svetelných bodov a Včelinec – 34 svetelných
bodov.
Aj Vy, obyvatelia Rimavskej Soboty, sa
do kampane môžete zapojiť. Stačí keď
symbolicky vypnete na 60 minút osvetlenie vo svojom byte, kancelárii či inom
zariadení.
Ing. Eva Muráriková

Hlasujte za projekt Soboťanská detská herňa
Aj vy máte možnosť zapojiť sa do hlasovania za projekt
Soboťanská detská herňa, ktorý má byť v nových priestoroch Komunitného centra.
Je to jediný projekt pre Rimavskú Sobotu. Odkaz na hlasovanie:
https://www.gestopremesto.sk/hlasovanie/lucenec
Hlasovať je možné do 31. maca 2017!
(viac o projekte na 3. strane)

Na margo
uplynulých dní
„Ľutujem toho Fica, iba
útočia naňho. Nebyť jeho,
tak dnes platíme za elektriku, plyn a vodu mnohonásobne viac. Nevideli ľudia
ako roztrhal faktúru, keď sa
dozvedel, že ten Holjenčík
chcel navýšiť ceny ? No a
minule sa nás opäť zastal,
keď zatelefonoval riaditeľovi zdravotnej poisťovne a prikázal mu zrušiť tie „hovadiny“ s plienkami. Ešte ho pritom
tí nenásytní novinári aj natočili a pustili to v
televízii. Nevedia ľudia, že ten náš predseda
vlády nedostal od štátu palác na bývanie ako
prezident Kiska a musí platiť vyše trojtisícové
nájomné u toho Bonaparteho ? A on nám ešte
dokáže kúpiť aj kvietky na MDŽ“- povedala
mi nedávno jedna známa tetuška.
Priznávam, že som sa nezmohol ani na odpoveď. Takýchto ľudí je totiž na Slovensku viac.
Sledujú síce televíziu, ale neuvažujú o tom, či
za tým, čo predseda vlády robí a hovorí, je aj
niečo iné. Prečo by aj.
Odkiaľ by tetuška mala tušiť, že Fico preto oblepil v závere minulého roka celé Slovensko
plagátmi o stabilných cenách energií, aby o
pár týždňov mohol klepnúť po prstoch svojmu
nominantovi Holjenčíkovi, ktorý si dovolil vyľakať celú republiku navýšenými cenami.
A určite ju ani len nenapadlo, že to divadielko
so záchranou národa pred zlým Holjenčíkom
bolo vopred pekne naplánované.
Keby niekto pochyboval o tom, že predseda vlády a zvlášť jeho minister hospodárstva
Žiga nevedeli o plánovanom zvyšovaní ceny
energií, tak nám prednedávnom usporiadal reprízu. Tentokrát si našiel svojho „Holjenčíka“
v osobe riaditeľa zdravotnej poisťovne, ktorého nechutne zrovnal so zemou v natočenom
telefonickom rozhovore, aby každý vedel, že
záchranca národa nespí a nikdy nedovolí šetriť na úkor zdravia občanov. Pritom mu vôbec
nevadilo, že v zdravotníctve dlhy narobili jeho
ľudia podobní Paškovi a spol. A jeho minister
Drucker, ktorý na Kube rokoval o dovoze liekov, ktoré by v žiadnej inej krajine nedostali
certifikát, samozrejme tiež o ničom nevedel...
No napriek tomu tetušku treba vypočuť a
vyzvať všetkých kritikov Róberta Fica. Neútočte ďalej na predsedu vlády, lebo ho mnohé
tetušky začnú ešte viac ľutovať. Urobte ale
maximum, aby sa ľuďom otvorili oči, aby po
celom Slovensku pochopili, že súčasná cesta
vedie do záhuby.
Slovensko do toho, ale iným smerom ..!

www.rimavskasobota.sk
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Emócie i adrenalín

...z rokovania mestského zastupiteľstva

Jedným z bodov rokovania mala byť aj Ústna informatívna správa o plnení uznesenia Vlády SR č.
254/2016 zo dňa 24.6.2016 predstaviteľov vládnych politických strán. Pozvaný bol prednosta
Okresného úradu v Rimavskej Sobote Mgr. C.
Csízi. Keďže svoju neúčasť ospravedlnil, tento
bod presunuli na zasadnutie v apríli.

Následne poslanec Mgr. V. Vaš požiadal primátora mesta o vysvetlenie nedávnej politicko-spravodajskej hry v súvislosti s údajným galavečerom
M. Kotlebu a jeho strany v Rimavskej Sobote.
Primátor J. Šimko opätovne vysvetlil, že išlo o
spravodajsko- politickú hru, takú, akú s občanmi
Slovenska robí súčasná vláda. Cieľom bolo ukázať občanom, ako sú zo strany vlády klamaní /
viď. napr. bilboard: Stabilné ceny energií. Držíme slovo/. „Kotlebu som do R. Soboty nepozval,
takže akciu- galavečer som ani nemohol zrušiť,“
vyjadril sa primátor.
Ing. Z. Bán podotkol: „Otázka extrémizmu nie je
základný problém Rimavskej Soboty. Je to problém celej krajiny aj celej Európy.“ Zároveň však
informoval, že dva poslanecké kluby pripravili
Vyhlásenie, v ktorom sa verejne dištancujú od
akýchkoľvek politických akcií a konaní, ktoré porušujú etické a iné štandardy. Zároveň požiadali
primátora, aby akciám s takýmto „nádychom“ nebol v meste umožnený priestor.
MsZ zobralo predmetnú Informatívnu správu na
vedomie a zároveň zobralo na vedomie aj uvedené Vyhlásenie poslaneckých klubov.

Informatívna správa
o vydávaní novín
Ďalším bodom rokovania bola aj Informatívna
správa o vydávaní mestských novín- Gemerské
zvesti/Gömöri Hírlap. Predložil ju primátor mesta
JUDr. J. Šimko. Tento bod bol zahrnutý do rokovania z dôvodu hodnotenia novín organizáciou Transparency International Slovensko /TIS/.
Primátor informoval, že na zasadnutie pozval aj
predstaviteľov tejto organizácie, nikto sa však nedostavil. Poslanci obdržali kópie strán všetkých
piatich hodnotených čísel novín.
K hodnoteniu novín zaujala stanovisko aj Redakčná rada. Konštatuje v ňom, že dané hodnotenie vníma ako neobjektívne a uvádza niektoré
konkrétne dôvody: TIS neakceptovala skratku
dlhoročného redaktora novín, všetky články podpísané danou skratkou vyhodnotila ako anonymné a novinám neoprávnene odčítala body. Ďalej
poukázala na to, že všetkých päť čísel hodnotila
TIS úplne rovnakým textom, pričom takým istým
textom hodnotila aj mnohé ďalšie noviny z iných
miest Slovenska. Novinám ďalej vytýkajú, že dávajú málo priestoru alternatívnym názorom. Predseda Redakčnej rady JUDr. Š. Szántó informoval,
že každý, kto poskytol článok, dostal v novinách
priestor na jeho uverejnenie. Členka redakčnej
rady JUDr. A. Andrášiová informovala, že zo
strany Redakčnej rady nedochádza k žiadnemu
ovplyvňovaniu výberu článkov.
Primátor mesta sa vyjadril: „Zo strany TIS je to
neobjektívne hodnotenie.“ Primátor povedal na
margo TV Markíza v súvislosti s jej reportážou
o hodnotení novín a s vyjadrením redaktora, že
primátor si na nich nenašiel čas, že z TV Markíza
ho vtedy nikto nekontaktoval. Zároveň dodal, že
za hodnotenie novín TIS istá miestna internetová stránka „špinila“ vedenie mesta niekoľko týždňov.
K téme sa rozprúdila diskusia, v rámci ktorej
odznelo aj nasledovné:
Ing. Z. Bán: „Myslím si, že noviny majú opodstatnenie. Sú medzi nami ľudia, ktorí by prostredníctvom nich chceli prezentovať svoje názory.“
Poslanec zároveň občanov aj vyzval, aby svoje
názory a postrehy do novín posielali.
Ing. Z. Cziprusz sa vyjadril, že TIS podľa neho
hodnotila úplne iné noviny než GZ a skonštatoval, že noviny sú štandardné.

Mgr. V. Vaš sa vyjadril, že TIS môže byť tiež
omylná organizácia a že sa možno pri hodnotení
GZ pomýlili. Noviny sa podľa neho zlepšujú.
JUDr. Š. Baláž: „Hodnotiť obsah GZ/GH majú
právo obyvatelia, občania mesta. Nikto iný na to
nemá morálne právo.“
PaedDr. Sojka: „Vtedy keď sme prijali opätovné
vydávanie novín sme chceli, aby to bolo len informačné periodikum.“
Mgr. T. Sliva: „Noviny síce môžu byť nástrojom
politického boja, no do dnešného dňa som si nevšimol, že by boli zneužité z hľadiska politickej
propagandy. Noviny prispievajú k informovanosti
v meste.“
Ing. E.Klaubert vyjadril názor, že noviny by mali
byť simultánne.
MsZ zobralo na vedomie predmetnú Informatívnu správu, aj s pripomienkami poslancov, a súhlasilo so stanoviskom Redakčnej rady. Hlasovalo
sa aj o návrhu na zrušenie novín. Ten neprešiel a
noviny tak fungujú naďalej, ako dvojtýždenník s
nákladom 9 000 ks.

Žiadosť cirkvi
narazila na odpor
Ďalším bodom rokovania boli Majetkovo- právne otázky, ktoré predložila Ing. Eliášová. V rámci
nich odznela aj žiadosť Reformovanej kresťanskej cirkvi na Slovensku, Cirkevného zboru v Rimavskej Sobote o odpredaj prebytočného nehnuteľného majetku mesta- pozemku v katastrálnom
území R.S, na ktorom plánujú vybudovať pamätník duchovným predstaviteľom cirkvi, ktorí pre
svoju vieru trpeli. Táto žiadosť však narazila na
nevôľu viacerých občanov mesta.
Obyvatelia bytovky na Ul. Daxnerovej nesúhlasia s predajom daného pozemku. Podľa nich nie
je vhodným miestom na umiestnenie pamätníka,
mal by sa nájsť dôstojnejší priestor. Zároveň sa
obávajú, že by mohlo dôjsť k poškodeniu životného prostredia v okolí bytovky a tiež k uzavretiu
prístupovej cesty k nej. Keďže sa jedná o citlivú
záležitosť, primátor predmetný bod z rokovania
stiahol, poslanci sa k nemu vrátia v apríli. Bližšie
informácie k téme nájdete na www.rimavskasobota.sk
Informácie zo zasadnutia mestského zastupiteľstva, ktoré sa konalo 20. marca, prinesieme v nasledujúcom čísle novín.
-red-

Diskusia na aktuálne témy
Je v spoločnosti naozaj všetko tak, ako má byť? Bez korupcie a klientelizmu? Aj na tieto otázky odpovedali diskutujúci 13. marca o 18.00 hod.
v divadelnej sále Domu kultúry v Rimavskej Sobote v rámci diskusie Nebuď
teľa – Prečo kríza spoločnosti robí z ľudí ovce.
Diskutujúcimi boli: Jozef Šimko – primátor mesta Rimavská Sobota, Zsolt Simon – poslanec NR SR, Martin Klus – poslanec NR SR a slovenský politológ,
Viera Dubačová – poslankyňa NR SR a aktivistka, Michal Bagačka – poslanec
NR SR, Róbert Ondrejcsák – štátny tajomník Ministerstva obrany SR, Pavel
Sibyla – výkonný riaditeľ Nadácie Zastavme korupciu a Ábel Ravasz – splnomocnenec vlády SR pre rómske komunity.
-red-, foto: jdj
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Stanovisko redakcie k hodnoteniu TIS
Organizácia Transparency International
Slovensko
hodnotila pri radničných
novinách niekoľko
faktorov. Podľa vyjadrenia Mgr. Piška z
TIS- Gemerské zvesti
ani v jednom z hodnotených
faktorov
neskončili na poslednom mieste.
Medzi hodnotenými faktormi bola aj Veľkosť anonymnej politickej plochy- /politickej plochy POP,
ktorá nemá autora alebo je podpísaná skratkou,
na základe ktorej autora nie je jednoduché identifikovať./ K danému faktoru sa TIS vyjadrila, že v
Gemerských zvestiach je „väčšina článkov nepodpísaných.“ Aká je pravda? TIS neuznala skratku
dlhoročného redaktora novín Jozefa Mittera, –fr-, a
všetky články podpísané touto skratkou vyhodnotila
ako anonymné. Anonymné však samozrejme nie sú.
Daná skratka je ľahko rozpoznateľná, je to posledné
písmeno mena a posledné písmeno priezviska daného redaktora, ktorý je ako jediný redaktor uvedený
aj v tiráži novín. No TIS danú skratku “akože” nevedela dešifrovať a novinám odčítala body. Vyhodnotenie daného faktora zo strany danej organizácie tak
nechtiac evokuje staré známe porekadlo: Keď chcú
niekoho potopiť, dôvod sa vždy nájde...
V hodnotení ďalšieho faktora INDEX SIGNAL,
ktorý vyjadruje hodnotu plurality konkrétneho čísla,
je potrebné uviesť, že Gemerské zvesti majú lepšie
hodnotenie ako viaceré okolité noviny v Banskobystrickom kraji, aj v rámci celého Slovenska. Majú
dokonca lepšie hodnotenie ako Mestské noviny
Lučenca, ktoré v celkovom hodnotení skončili na
poprednom 5. mieste. Pre porovnanie: /Lučenecké
mestské noviny- Hodnotenie TIS- citácia: “Ani v
jednom z piatich hodnotených čísel sa nenachádzali
alternatívne či kritické názory voči politike radnice.“
V kontexte daných vecí nám nedá nespomenúť aj
niekoľko známych nelichotivých faktov, ktoré sa,
nielen v súvislosti s týmito novinami, už udiali- snahu poslancov za stranu Smer- SD v minulom voleb-

nom období o presadenie nedemokratického štatútu
novín, priam “vystrihnutého” z čias totality, aroganciu moci v súvislosti s nevpustením vedenia Rimavskej Soboty na vládnu konferenciu o najmenej
rozvinutých regiónoch v máji roku 2016, pričomčo “náhoda nechcela,” presne v tom istom čase- v
máji 2016 začína TIS monitorovať mestské noviny
GZ. Ďalej aroganciu a slovný nátlak istého majiteľa
miestneho tv média na pracovníčku Mestského úradu silou mocou presadiť uverejnenie reklamy jeho tv
na titulke novín. Keď mu nebolo vyhovené, začal sa
bezočivo vyhrážať. Neprofesionalitu redaktorky danej tv v reportáži o hodnotení GZ TIS, ktorá listuje
v číslach novín, ktoré hodnotené neboli a je vidieť
detailné zábery na články, ktoré hodnotené vôbec
neboli. Ďalej farizejstvo istého poslanca mestského zastupiteľstva, ktorý v Gemerských zvestiach zo
dňa 7. mája 2012 takto píše a bojuje za opodstatnenosť vydávania novín...cit.: „Gemerské zvesti sú
čítané hlavne dôchodcami, ktorí očakávajú istoty aj
v smere informovanosti od politikov, sľubujúcich
zabezpečenie ich istôt. Upierať právo menšine je
demokratické, či len politicky a ekonomicky výhodné?“ koniec citácie. No keď v novinách prestala pracovať jeho priateľka, zrazu už dôchodcovia zrejme
prestávajú byť dôležitou skupinou ľudí, pre ktorú sú
noviny potrebné...
Známy je aj fakt, že tzv. opoziční poslanci dlhodobo
sabotujú priestor v novinách na uverejňovanie svojich
názorov. Redakcia ich pritom k prezentovaniu názorov vyzvala napríklad aj v tohtoročných GZ č. 2.
Čo je podstatné?
V novinách majú naďalej stály priestor na vyjadrenie všetci občania a samozrejme aj poslanci MsZ.
No je smutné, keď niektorí komunálni politici vnímajú noviny len ako prostriedok politického boja,
a to aj neserióznymi metódami, ktoré nevydávajú
dobrý „Index signal“ o tých, ktorí chcú predstavovať alternatívu. Lebo keď už teraz nemajú s takými
metódami problém, čo by bolo potom...
Podstatné je, že noviny sú tu pre všetkých obyvateľov a informujú ich o dianí v meste a v okolí. Občania majú na tieto informácie právo. Zvlášť keď nie
je zaručené, že im z iných zdrojov budú informácie
ponúknuté objektívne.
Redakcia

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-

Miesto pre vás...
V minulom čísle Gemerských
zvestí sme uverejnili Anketu, v
ktorej sme vám položili otázku:
Na aký problém v meste by ste
chceli upozorniť?
Prinášame odpoveď na otázku
Jána, 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?
Stanovisko poskytol riaditeľ
Technických služieb mesta
Tibor Barto:
Vykonávanie obnovy vodorovného dopravného značenia mimo
pracovnej doby, t.j. cez víkendy,
by malo za dôsledok výrazné
zvýšenie nákladov na pracovnú
silu (mzdové príplatky za soboty, nedele), na čo TSM nemajú
dostatočné finančné prostriedky.
Prípadná obnova vo večerných
hodinách by mala rovnaký negatívny dopad na financie, pričom
by dochádzalo aj k rušeniu nočného kľudu obyvateľov mesta.
-red-

Hlasujte za projekt

Soboťanská
detská herňa

(dokončenie z 1. strany)
Dôvodom podania projektu je potreba
vytvorenia bezpečného, sociálneho a
kreatívneho prostredia pre mamičky s
deťmi z rôznych sociálnych prostredí, ktoré v Rimavskej Sobote chýba.
Zároveň tak vytvoríme priestor, kde
sa budú môcť bezplatne stretávať budúce mamičky a mamičky s deťmi a
realizovať si svoje vlastné aktivity.
Finančné prostriedky budú použité
najmä na zariadenie herne a kúpu pomôcok pre deti.
Cieľom bude začleňovanie vylúčených komunít, nadväzovanie priateľských susedských vzťahov a vytvorenie podpornej skupiny mamičiek.
Zároveň chceme v detskej herni
pomocou montessori pomôcok dať
možnosť mamičkám všestranne rozvíjať schopnosti ich detí. Herňa bude
súčasťou komunitného centra, kde sa
budeme sústrediť na vzdelávacie aktivity a workshopy zamerané na rôzne
oblasti výchovy a vývinu detí.
Miloslav Kováč,

Komunitné centrum Úsmev ako dar
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Cesta do Londýna bola naším snom

Vokálna skupina MYSTIC
CHOIR, ktorá pôsobí pri
Základnej umeleckej škole
v Rimavskej Sobote, práve
v týchto dňoch absolvovala
koncertnú šnúru po Londýne.
Táto ambiciózna skupina
vznikla 17. novembra 2014 a
prvé úspechy už má za sebou
aj v medzinárodnom meradle.
To, že sny sa dajú plniť, sú
toho sami dôkazom.

Súbor prezentuje hudobný štýl,
ktorý spája populárnu hudbu
s klasickou. Repertoár tvoria skladby svetovej hudobnej scény. Zbor získal v roku
2015 významné ocenenia na
medzinárodnej súťaži Bratislava Cantat I. - dve „strieborné pásma“ v kategórii Ľudové
piesne a cappella a Hudobné
divadlo. V októbri 2016 sa členovia zúčastnili medzinárodného hudobného workshopu pri
Wroclave v Poľsku, kde mali
možnosť aj koncertovať.
Už v lete 2016 sa pošuškávalo,
že by nás radi videli vystupovať
naši krajania v Londýne. V septembri, keď sa začal nový školský rok a my sme pokračovali
v nácvikoch, boli k dispozícii
akciové letenky do tejto lákavej
destinácie. Dlho sme neváhali
s rozhodovaním a naplánovali
sme cestu v čase jarných prázdnin, aby študenti vymeškali čo
najmenej hodín. Občianske
združenie artRIS nám poskytlo
zálohu na kúpu leteniek, ktorú
sme potom od septembra do
februára splácali po 10 eur mesačne. Takže cesta bola financovaná z vlastného vrecka každého účastníka.
Do Londýna vycestovalo
11 spevákov vokálnej skupiny a

dvaja rodinní príslušníci, ktorí
mali rôzne asistenčné úlohy počas vystúpení: kamerovanie, fotenie, moderovanie a podobne.
Mali sme dohodnuté tri koncerty v jeden deň, v nedeľu 26.2.
S našou umeleckou vedúcou
Jankou Dobrockou sme vedeli, že to bude náročné aj kvôli
vzdialenostným presunom po
Londýne, ale chceli sme využiť
každú príležitosť. Ráno sme vy-

stúpili v nemeckom kostole, kde
bola celá omša postavená podľa
nášho repertoáru. Poobede sme
to rozbalili v slovenskom kostole pre našich krajanov. A večer
nás čakalo posledné vystúpenie
v reštaurácii, kde sa stretávajú
Slováci, Česi, Poliaci a iné národnosti.
Celý náš repertoár bolo treba
vynoviť. Kvôli vystúpeniam v
kostole sme nacvičili nové sakrálne a gospelové piesne. Niektoré staršie skladby bolo treba
oprášiť a docvičiť a samozrej-

me nemohli chýbať ani slovenské ľudovky. Všetko sme spievali štýlom a cappella, teda bez
hudobných nástrojov, len pri
niektorých rytmických skladbách sme si pomáhali s cajonom. Náročné sakrálne skladby
dirigovala Janka Dobrocká, aby
dynamika bola ešte výraznejšia.
V Londýne sme strávili štyri
dni. Práve preto sme zorganizovali všetky vystúpenia na
jeden deň, aby zostal čas na výlety, pamätihodnosti i nákupy.
Videli sme toho veľa. Pohybovali sme sa v skupinkách, vždy
podľa záujmu, kto čo chcel
navštíviť.
V plnení našich snov budeme
aj naďalej pokračovať. Už teraz
sa tešíme na ďalšie zahraničné
cesty. V prípravnej fáze je letné sústredenie s koncertovaním
v Chorvátsku pri mori a možno
tento rok stihneme aj niečo iné.
Záleží to hlavne od financií, od

schválenia projektov, ktoré pre
nás občianske združenie artRIS
píše.
Koncerty a vystúpenia budú aj
na Slovensku, v regióne i mimo
neho. Každý mesiac budeme
koncertovať v inom kúte regiónu, začneme hneď po Veľkej
noci. V máji nás môžete vidieť
v rimavskosobotskom Dome
kultúry na koncerte ZUŠ, pri
ktorej pôsobíme. Všetky informácie o koncertoch nájdete v
našej skupine na Facebooku.
Na záver sa chcem poďakovať
pánovi riaditeľovi ZUŠ Marianovi Lackovi, ktorý zabezpečil
prevoz na letisko v Košiciach a
naspäť domov. Ďakujem všetkým, ktorí sa podieľali na splnení tohto malého sna a členom
súboru, že sme to spolu úspešne
zvládli.
Ing. Helena Danišová
manažérka MYSTIC CHOIR

Gemerské zvesti
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MESTO RIMAVSKÁ SOBOTA
vyhlasuje obchodnú verejnú súťaž (OVS) podľa § 281 a nasl. Obchodného zákonníka
a vyzýva k podaniu návrhov na uzatvorenie
kúpnej zmluvy a zmluvy o výpožičke na:

Zapojte sa aj vy do 7. ročníka celoslovenskej kampane na zvýšenie pohybovej aktivity dospelej populácie “Vyzvi srdce k pohybu.”
Cieľom kampane je povzbudiť formou súťaže čo najviac ľudí, aby zaradili
do svojho voľného času každodenne aspoň 30 minút pohybových aktivít a
žili zdravšie.
Kampaň bude prebiehať pod záštitou HH SR a SEVS (Slovenská epidemiologická a vakcinologická spoločnosť) v čase od 20. marca do 11. júna 2017.
Mgr. Zuzana Bokorová
RÚVZ so sídlom v Rimavskej Sobote

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. Minimálna cena za spoluvlastnícky podiel na spoločných prístupových komunikáciách a spoločných priestranstvách v 1/7–ine
(453 m2) predstavuje sumu 1,- €/ m2. 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“.
Obchodná verejná súťaž začala dňom 08.03.2017 a končí
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).

MESTO RIMAVSKÁ SOBOTA
MESTSKÉ KULTÚRNE STREDISKO V RIMAVSKEJ SOBOTE
VÁS SRDEČNE POZÝVA
NA NETRADIČNÚ VÝSTAVU
ODEVNÝCH RAMIENOK Z UNIKÁTNEJ ZBIERKY
Mgr. MARTINA PLIEŠOVSKÉHO
ODLOŽTE SI, PROSÍM...
Kde: Galéria Ganevia v Dome kultúry v Rimavskej Sobote
Kedy: od 17.3. do 13.4.2017
Výstava bude zameraná na odevné ramienka – teda vešiaky, ktorých má pán
Mgr. Martin Pliešovský cez 700 kusov. Údajne je to najväčšia zbierka tohto
druhu na svete, ktorá bude zapísaná do KNIHY REKORDOV. Pán Pliešovský patrí medzi vášnivých zberateľov, ktorý sa vo svojom voľnom čase zaoberá filatéliou, filokartiou, genealógiou a heraldikou, regionálnou históriou,
zberateľstvom historických hnúšťanských pohľadníc, novín a časopisov,
školských kníh a posledných päť rokov aj vešiakov – odevných ramienok.

Deň hvezdární a planetárií
Deň hvezdární a planetárií, ktorý sa
konal 19. marca, prilákal do Hvezdárne v Rimavskej Sobote množstvo malých i veľkých záujemcov.
O geologických zaujímavostiach
nášho regiónu porozprával RNDr.
Ľudovít Gaál, PhD. (Správa slovenských jaskýň).
-red-

vyhlasuje obchodnú verejnú súťaž (OVS) podľa § 281 a nasl. Obchodného zákonníka
a vyzýva k podaniu návrhov na uzatvorenie
zmluvy o výpožičke na:
Výpožičku nehnuteľného majetku mesta – pozemku - parc.
č. KN C 910/13 - záhrady o výmere 4 878 m², na LV 2674,
kat. úz. Tomašová na Včelinci v Rimavskej Sobote za účelom
vybudovania a následného prevádzkovania útulku pre zvieratá v meste Rimavská Sobota, pričom Mesto Rimavská Sobota:
•
bezplatne poskytne pozemok pod útulkom,
•
vybuduje vodovodnú a elektrickú prípojku,
•
poskytne príspevok vo výške 16 tisíc €/ročne
na prevádzku útulku.
Záujemca musí predložiť: vizualizáciu
podnikateľský zámer (podmienky
			
na webovej stránke mesta)
Obchodná verejná súťaže začína dňom 22.03.2017 a končia
dňom 20.04.2017. Bližšie informácie na: webovej stránke
mesta www.rimavskasobota.sk, na úradnej tabuli mesta,
resp. na telef. číslach: 047/56 04 626, 047/56 04 633, 047/56
046 13, 0903 284 353, 0903 284 359 (prihlášky do súťaže, podmienky OVS na webovej stránke mesta, resp. na MsÚ – oddelenie majetkové).
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Za tajomstvami zrúcanín II.

Zrúcaniny stredného Slovenska

Jaroslav Nešpor

Plníme svoj vydavateľský sľub
a prinášame do rúk čitateľa
druhý zväzok trilógie venovanej pátraniu po tajomstvách
zrúcanín. Tentoraz predstavujeme bývalé hrady stredného
Slovenska, ktoré kedysi zohrávali nesmierne dôležitú úlohu v
našich dejinách, keď sa stavali
nielen ako prejav bohatstva a
moci, ale predovšetkým poskytovali útočisko pred nepriateľom a ochraňovali vzácne poklady. Ich niekdajšiu dôležitosť
dnes pripomínajú už len ruiny.
V týchto črepinách minulosti
je však ukrytý kus našej i európskej histórie. Staré a mŕtve
kamene ožívajú v odkrývaní
súvislostí, ktoré ich premieňajú na prameň poznania našich
vlastných dejín.
S nádejou, že čitatelia v knihe
nájdu odpovede na mnohé zvedavé otázky, predkladáme ju
dušiam bádavým, detektívom
histórie i milovníkom sugestívnych zákutí... takto v úvode
predstavuje knihu vydavateľstvo Gu100.
Mystika vekov a prirodzená túžba človeka po poznaní
lákajú aj našich súčasníkov.
Návšteva hradu je jedným zo
základných predpokladov jeho
poznávania. Je to však len prvý
krok na ceste za vedomosťami o
týchto pamiatkach. Tí, ktorých
neuspokojí len vlastná skúsenosť a túžia sa dozvedieť viac o
osudoch hradov, musia vyhľadať aj iné zdroje informácií.
Táto zaujímavá knižná publikácia nás prevedie jednotlivými hradnými zrúcaninami na

strednom Slovensku a nevynechá ani Gemer, ktorý je na
tieto historické pamiatky tiež
bohatý. Nájdeme tu aj prehľad
uhorských kráľov do konca 18.
storočia, dozvieme sa zaujímavé aj menej známe informácie o
zrúcaninách v Hajnáčke, Hodejove, Tisovci, Šomoške či Fiľakove... No nielen to. Kniha nám
prezradí aj ďalšie tajomstvá,
napríklad, čo sa o hradoch a ľuďoch, ktorí v nich žili, dodnes
povráva...

Šomoška

Kam len prišiel šomošský hradný pán, tam sa chvastal svojou
udatnosťou. Na Turkov, ktorí
obsadili všetky susedné hrady,
nedbal. A tak, keď ho cisár požiadal o pomoc, veľkodušne mu
poslal k Zvolenu takmer celú
hradnú posádku. Z vojakov si
nechal na Šomoške iba drába, čo sa mu najviac zaliečal.
Vtedy sa k hradu pohli Turci.
Hrdina prikázal nastavať na
hradby slamených panákov,
lichotníkovi nariadil, aby pri
útoku nepriateľa smelo pálil
z dela, a sám odišiel na kraj
hory. Útočníkov mienil napadnúť zozadu. Turkom bola
obrana hradu na popukanie.
Šomošku obsadili a úbohého
veliteľa slameného vojska
vysmiali. Hradný pán ani nevystrelil. Mohol vari za to, že
sa všetko zbehlo tak rýchlo a
jemu nedali príležitosť preukázať bohatiersku odvahu? O
Šomošku prišiel, a tak sa vybral
za svojimi k Zvolenu, aby zachránil aspoň cisára.

Hajnáčka

Z roku 1684 pochádza správa,
že Adamovi Vaiovi s manželkou Alžbetou Feketeovou patrila na Hajnáčke jedáleň, spálňa,
ozajstná kamenná izba, druhá
jedáleň a povala. O rok mladší je podrobnejší opis hradu.
V ňom sa spomína rozsiahla
dvorana, šesť obytných izieb,
sýpky, pivnice, kuchyňa, pitvor
a muničný sklad. Dnes sa z
útržkov hradieb a zo skalných
stien dá vybadať poloha dol-

ného hradu, kde polkruhová
bašta zabezpečovala vstupnú
bránu. Odtiaľ v skale vysekané
schodisko viedlo do strednej
časti, kde miestnosť vydlabaná
do horniny nasvedčuje tomu,
že hradné bralo tvorilo aj časti
vnútornej architektúry. Od severu hrad chránila podkovovitá
bašta, nad ktorou vo výške čnejú zvyšky múrov ťažko prístupného horného hradu.

Gemerská
kvapka krvi
k MDŽ

Dňa 8. marca 2017 sa od 08.00
do 11.00 hod. uskutočnila už po
XI. krát „GEMERSKÁ KVAPKA KRVI K MDŽ“
Kvapku krvi organizujú samotní
darcovia krvi v spolupráci s Národnou transfúznou službou SR,
pracovisko Banská Bystrica, s
Mestským úradom v Tornali a s
dobrovoľníkmi, ktorí boli ochotní podieľať sa na tejto ojedinelej
humanitnej akcii a podporiť ju.
Darcovia krvi spolu s MsÚ Tornaľa organizovali túto akciu, ako
aj akciu „Gemerská kvapka krvi
slobody“ pri príležitosti oslobodenia mesta Tornaľa, nezištne
s cieľom pomôcť svojim spoluobčanom, ktorí krv potrebujú.
Priestory k realizácii tejto akcie
poskytol bezplatne Domov sociálnych služieb v Tornali. Darovať krv prišlo 34 ochotných
darcov, po lekárskom vyšetrení
odobrali krv 29- tim. Ich menný
zoznam nájdete na web stránke
mesta www.rimavskasobota.sk
Všetkým darcom krvi, organizátorom kvapky krv k MDŽ,
vedeniu a personálu Domova sociálnych služieb v Tornali a všetkým, ktorí prispeli k úspešnosti
uvedenej akcie, patrí úprimné
poďakovanie.
Organizátori akcie venovali k
MDŽ darkyniam krvi a všetkým
ženám, ktoré sa podieľali na
úspešnosti uvedenej akcie, symbolický karafiát.

Knihu si môžete kúpiť v Turistickom informačnom centre
v Rimavskej Sobote.

K úspešnosti podujatia okrem
uvedených subjektov prispeli
Ing. Štefan Juhász z Chanavy,
Jozef Legát a Juraj Györfi z Tornale.

A. Vörösová

JUDr. Jozef Pupala

Gemerské zvesti

Pozvánky

Vtáky Gemerskej
pahorkatiny v múzeu
V Gemersko- malohontskom múzeu je
do 10. mája nainštalovaná zaujímavá
výstava „Vtáky Gemerskej pahorkatiny.“ Predstaví vám
výsledky desaťročného výskumu vtáctva
tohto územia. Počas
trvania výskumu tu
zaznamenali 129 druhov vtákov, z toho 90 hniezdičov a 20 druhov
európskeho významu. Budete ich môcť bližšie spoznať pomocou
dermoplastických preparátov, fotografií a krátkych popisov a vychutnať si atmosféru údolí miestnych potokov s lúkami prostredníctvom
nahrávok vtáčieho spevu, ktorý sa územím nesie počas jarných rán.
V rámci výstavy je pre školské skupiny pripravená prednáška na rovnomennú tému, na ktorú sa môžu skupiny prihlásiť v termíne od 2.
marca do 10. mája 2017. V apríli pripravuje múzeum pre verejnosť
cyklus prednášok, v rámci ktorých sa bude možné zoznámiť s tunajšími vtáčími obyvateľmi ešte podrobnejšie. Bližšie informácie nájdete
na www.gmmuzeum.sk.
-red-
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Morena, Morena
do Rimavy hodená...
Koncom zimy sa traduje jeden
z najarchaickejších zvykov, ktorý sa zachoval do dnešných čias.
Vyjadruje túžbu ľudí skoncovať
s chladným počasím a privolať
teplé lúče slnka.
Tento zvyk sa vykonával už v stredoveku. Korene má v predkresťanskom období, keď ľudia verili,
že prírodu ovládajú nadprirodzené sily, ktorých konanie možno
ovplyvniť. Týmto silám pripisovali
aj striedanie ročných období.
Morena symbolizovala zimu, preto
ak ľudia chceli, aby prišla jar, museli ju zabiť, utopiť v potoku alebo
upáliť. Mala podobu slamenej figuríny oblečenej do ženských šiat,
ktorú niesli mladé devy so spevom
k potoku. Pri brehu ju vyzliekli, zapálili a hodili do vôd rozmŕzajúcej
rieky.
Najčastejším termínom vynášania
Moreny je Smrtná nedeľa (pôstna

nedeľa dva týždne pred Veľkou
nocou). V niektorých regiónoch
vynášajú mládenci aj Deda, slamenú figurínu v podobe starého muža.
Dedinčania verili, že týmto aktom
vypudia z obce choroby a smrť a
rýchlejšie privolajú jar. Potom, ako
sa mládež zbavila Moreny, odrezala pri rieke či potoku zazelenanú
halúzku. Tú vyzdobili a tak, ako z
dediny odniesli zimu, naspäť priniesli jar.

Príďte sa rozlúčiť so zimou a
privítať jar 1. apríla do Veľkých
Teriakoviec a 2. apríla do Striežoviec. 		
-red-
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RIADKOVÁ INZERCIA:
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
•
24. - 27.
marec

Život			

23. - 24.
marec
20:00

Skryté zlo

25. - 26.
marec
18:00

Masaryk		

97 min., MP od 12r., titulky, 4€
Sci-fi/Thriller
USA
št.,pia. 18:00, so. - po. 20:00, v pon. maď. ver.
96 min., MN, titulky, vstup: 4€
Horor/Thriller
USA
118 min., MP od 12r., titulky, 4€
Životopis./Dráma/His. ČR/SR

17. marec Viva		
18:00
100 min., MN, titulky, vstup: 3€
(filmový klub) Dráma
Írsko/Kuba

30. marec
3. april
18:00
30. marec
až 3. apríl
20:00

Zničení láskou

110 min., MN, titulky, vstup: 4€
Dráma
Francúzko/Belgicko

Ghost in the Shell

105 min., MN., titulky, vstup: 4€
Akčný/Thriller/Sci-fi
USA

31. marec Šmolkovia: Zabudnutá
až 2. apríl dedinka
16:30
121 min., MN, titulky, vstup: 4€
Anim./Dobrodružný/Kom./
USA
v nedeľu o 16:30 maďarská verzia, o 18:00
slovenská verzia

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
• Prijmem prácu na 2-4 h. Len dopoludnia. Tel.: 0907 658 337

GZ-10/17

• Predám sedaciu súpravu zelenú, 3-miestna, 2 kreslá v zachovalom

Inzercia:

stave, cena 100 €. Tel.: 0915 474 850

		

GZ-11/17

Predám 2 izbový byt s balkónom v pôvodnom stave. Cena
dohodou. Kontakt: 0910 600 966
		
GZ-11/17
•

Darovali krv

Na HTO Nemocnice v Rimavskej Sobote prišlo darovať krv:
03.03.2017 – 17 bezpríspev. darcov krvi, uskutočnených bolo 16 odberov
07.03.2017 – 28 bezpríspev. darcov krvi, uskutočnených bolo 23 odberov
10.03.2017 – 28 bezpríspev. darcov krvi, uskutočnených bolo 25 odberov
14.03.2017 – 24 bezpríspev. darcov krvi, uskutočnených bolo 23 odberov

GZ-13/17

Všetkým bezpríspevkovým darcom krvi ďakujeme za ich
vysoko humánny čin, za záchranu zdravia a života.
Územný spolok SČK Rimavská Sobota
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Winter Fisher Slovakia Cup

V dňoch 4.- 8. marca sa konal
silne obsadený celoslovenský
tenisový turnaj mladších žiakov „Winter Fisher Slovakia
Cup“ v Spišskej Novej Vsi.
Nakoľko sa jednalo o turnaj
kategórie „A,“ mohlo sa ho zúčastniť len 32 najlepších tenistov z celého Slovenska.
Oliver Pivník z Mestského tenisového klubu Rim. Sobota získal
3. miesto v dvojhre. Vo štvorhre
spolu s Bencem Tóthom z Betliara získali 2. miesto.
Výsledky:
Dvojhra:
I. kolo : O. Pivník (MTK Rimav-

ská Sobota) - J. Kladivík (TK
Banská Bystrica ) 6:0, 6:0
II. kolo: M. Krajčí (TK Mladosť
Košice) 0:6, 7:6(5),10:1
Štvrťfinále: S. Guzoň (TC Empire Trnava ) 6:1, 6:2
Semifinále: D. Schwarc (TC
Empire Trnava) 2:6, 1:6
Štvorhra:
I. kolo:
O. Pivník/ B. Tóth – voľný los
Štvrťfinále:
Kubovič/Ondrášik skreč.
Semifinále:
Guzoň, Schwarc R. 1:6, 6:4,10:6
Finále: Norrman, Krajčí 4:6, 3:6
O. Pivník

Džudisti z Lokomotívy v Pezinku
Slovenský Pohár v Pezinku 2017 mladších, starších žiakov a žiačok

Džudisti z Lokomotívy sa v
sobotu 11. marca zúčastnili
Grand Prix Slovenského pohára 2017 pre mini, mladších,
starších žiakov, žiačok, dorastencov a juniorov.
Na západe Slovenska sa zišlo
725 džudistov z 59 oddielov a
6 štátov Európy, zo Slovenska,
Ukrajiny, Čiech, Rumunska,
Maďarska a Rakúska.
Vo veľmi silne obsadenej súťaži
sa najviac darilo:
Zlatú medailu si vybojoval na
tatami Dávid Gonda vo váhe nad
55 kg mini žiakov (prípravky).
Natália Gažiová obsadila bron-

ilustračné foto

Volejbal
V sobotu 11. marca v ZŠ na Ul. Novomeského na sídlisku Západ odohral VK Slovan Rimavská Sobota
v Play-off posledný domáci dvojzápas s družstvom
Stropkov.
Výsledok:
VK Slovan Rimavská Sobota- MVK Cele Group Stropkov 2:3 (24,19,-19,-14,-12), 0:3 (-15,22,-17)
-red-

zovú priečku vo váhe do 32 kg
mladších žiačok v silne obsadenej zostave zahraničných pretekárok.
Do Pezinka sprevádzali džudistov tréneri Antal, Babicová,
Gaži.
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

Pozvánka na XVII. ročník
šachového turnaja
Šachový klub v Tornali organizuje dňa 25.
marca 2017 v Mestskom kultúrnom stredisku v Tornali 17. ročník šachového turnaja
OPEN TORNAĽA.
Záujemcovia sa do súťaže môžu prihlásiť do
24. marca 2017 na:
Ing. Ladislav Polgári, tel.:0903 630472, e-mail:polri@centrum.sk
L. Polgári

www.rimavskasobota.sk
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Začala sezóna otužilcov

V nedeľu 19. marca Sobotské Ľadové Medvede ukončili v rekreačnej oblasti Kurinec svoju sezónu. V otužovaní však budú
pokračovať aj naďalej a zahájili tak sezónu otužilcov.
Primátor mesta J. Šimko sa ľadovým medveďom poďakoval za dobrú propagáciu Kurinca a zaželal im veľa zdravia, šťastia a športových úspechov. Zároveň im odovzdal aj darčeky v podobe županov.
Potom sa už ľadové medvede ponorili do vody a vychutnali si jej
osviežujúcu teplotu. Súčasťou príjemného popoludnia boli aj súťaže
pre deti a dospelých a nemohol chýbať ani chutný guláš, čaj a varené
vínko.
-red-

Florbal
13.kolo: Parádny obrat zápasu

Slovanisti vycestovali (opäť raz) do Turian na zápas 13. kola proti
FPS Banská Bystrica. Keďže vďaka známym okolnostiam sa súťaž
musela narýchlo dohrať, odvetný zápas proti FBC Red Wings Košice bol zrušený (resp. zostal neodohraný) a súboj proti Bystričanom
tak bol pre Slovanistov posledným v ich štvrtom roku pôsobenia
v 2. lige.
FBC Slovan Rimavská Sobota – FPS Banská Bystrica 8:6 (1:2,
1:4, 6:0)
Štatistika FBC Slovan (G+A): Michal Radnóti 3+1, Lukáš Nôta
3+1, Denis Farkaš 2+2, Filip Franko 0+1, Gergely Szabo 0+1
Zostava: brankár Gergely Szabó, obrancovia: Filip Franko, Pavol Rapčan, Samo Repka útočníci: Michal Radnóti (kapitán),
Lukáš Nôta, Andrej Bodor, Denis Farkaš

Rapčan dvojnásobným
vicemajstrom Slovenska

Na východe republiky sa konali Majstrovstvá Slovenska
juniorov v zápasení v oboch
štýloch.
Ako prví si na dvoch žinenkách
zmerali sily zápasníci o tituly
v gréckorímskom štýle. Pekný
výsledok v tomto štýle dosiahol zápasník Lokomotívy Rimavská Sobota Pavol Rapčan
v hmotnostnej kategórii do 55
kg, keď sa po dvoch víťazstvách
prebojoval do finále. Tam však
podľahol seniorskému majstrovi
Slovenska, získal striebornú medailu za 2. miesto a stal sa zároveň vicemajstrom Slovenska. Na
druhý deň sa bojovalo vo voľnom štýle. Znovu sa blysol náš
pretekár Pavol Rapčan ďalším
striebrom za 2. miesto vo váhe
do 55 kg, keď sa opakoval scenár z predchádzajúceho dňa. Po
dvoch suverénnych víťazstvách

bol nad sily nášho mladého zápasníka vo finále opäť úradujúci
seniorský majster Slovenska.
Jozef Radnóti, tréner Lokomotívy Rimavská Sobota: ,,Musím
pochváliť Paľa za odvedený
výkon. Hoci je vekom ešte len
dorastenec, dosiahol v juniorke vynikajúci výsledok. Bol len
krôčik od svojich ďalších titulov.
Šampióni u seniorov boli však
nad jeho sily. Týmto výsledkom
tak potvrdil, že víťazstvo v ankete o športovca okresu v kategórii
dorastu je v správnych rukách.
Tohto roku od neho čakám medaile u seniorov a dorastu v
gréckorímskom štýle a verím, že
sa mu podarí získať titul vo voľnom štýle na domácich žinenkách. Nakoľko je dorasteneckým
reprezentantom Slovenska vo
svojej váhe, určite sa pobije o
účasť na ME a MS.”
-red-

MŠK víťazne

15. a 16. kolo: Dochádzal nám dych

Dievčatá počas prvého marcového víkendu na „domácej“ pôde
v Detve dohrali svoju prvú sezónu v 1. lige. Privítali oboch bratislavských súperov. Proti Florpédu si verili viac, keďže tohto
súpera tesne zdolali aj vonka.
FBC Slovan Rimavská Sobota - FbO Florpédo Bratislava 4:4
(2:4, 1:0, 1:0)
Góly Slovana: Čintalanová 2, Csériová, Vaslíková
Druhý víkendový zápas na Slovanistky čakalo náročné Lido.
V nedávnom vzájomnom zápase tomuto skúsenému súperovi nestrelili ani gól, naviac Lido potrebovalo zápas vyhrať pre postup
do baráže o Extraligu.
FBC Slovan Rimavská Sobota - Š.K. Lido Prírodovedec Bratislava 5:14 (1:5, 3:3, 1:4)
Góly Slovana: Csériová 3, Čintalanová, Vaslíková
Zdroj: slovanrs.sk

ilustračné foto

V sobotu 18. marca sa na futbalovom štadióne v Rimavskej Sobote odohral majstrovský zápas 17. kola
2. futbalovej ligy medzi MŠK Rimavská Sobota a ŠK
Odeva Lipany.
Výsledok:
MŠK Rimavská Sobota- ŠK Odeva Lipany: 2:1 /1:0/
-red-

