Na margo
uplynulých dní
Tri letné mesiace sa nazýva-

Kurinec otvoril svoje brány

Obľúbená a vyhľadávaná rekreačná oblasť Kurinec – Zelená voda neďaleko Rim.

Soboty znovu láka návštevníkov na oddych. Ako je známe, od 15. júna tu otvorili
letnú turistickú sezónu. Svojim návštevníkom ponúka kúpanie v bazénoch s pitnou
alebo geotermálnou vodou i kúpanie v prírodnej nádrži. Je tu tiež možnosť zajazdiť si na vodných bicykloch alebo člnkoch či rybárčenie. Kurinec je tiež ideálnym
miestom na aktívne strávenie voľného času. Návštevníci tu nájdu ruské kolky, minigolf, tenisové dvorce, stolný tenis, futbal. Na svoje si prídu milovníci jazdy na
koni alebo turistiky, na druhom brehu jazera sa totiž rozprestiera Národná prírodná
rezervácia Kurinecká dubina. V areáli funguje aj kemp, kde sú vybudované sociálne
zariadenia, prípojky na vodu a elektrinu. Do rekreačnej oblasti bezplatne premáva
obľúbený vyhliadkový vláčik.
Bazénový komplex je otvorený do 15. augusta v pondelok až štvrtok od 9,30 hod. do
20,00 hod., v piatok a v sobotu od 9,30 do 21,00 hod. a v nedeľu od 9,30 do 20,00
hod. Od 15. augusta je bazénový komplex otvorený od 9,30 hod. do 18,00 hod.
Dospelí zaplatia za vstup do areálu 5 eur, deti od troch do pätnástich rokov, študenti,
dôchodcovia nad 62 rokov, ZŤP zaplatia 3 eurá a pre deti do troch rokov je vstup
zadarmo.
Kúpanie na Kurinci je podľa dostupných cenníkov z okolitých kúpalísk najlacnejšie.
V Dolnej Strehovej zaplatia návštevníci za celodenný vstup 6 eur, v Rapovciach
6,50 eur a v Číži až 7 eur.
red

Vážení čitatelia, z dôvodu čerpania dovoleniek nebudú noviny distribuované počas celého júla. Najbližšie číslo si nájdete vo svojich
schránkach od 9.augusta 2017. Všetky dôležité udalosti však nájdete
na internetovej stránke mesta www.rimavskasobota.sk

red

Turistické informačné centrum mesta Rimavská Sobota Vám oznamuje, že je dostupná k stiahnutiu mobilná aplikácia s hlasovým sprievodom "Turistický sprievodca
Rimavska Sobota". Mobilnú aplikáciu si môžete stiahnuť z obchodu Play (android)
a AppStore (iPhone/iPod): Rimavska Sobota. Zatiaľ je k dispozícii v dvoch jazykových mutáciách (slovenskej a maďarskej), takže si ju už môže každý záujemca nainštalovať do svojich mobilných zariadení. Zároveň pripravujeme aj anglickú verziu.

jú v mediálnej oblasti uhorkovou sezónou. Tém na písanie
je menej, pričom práve v
tomto dovolenkovom období
čítajú ľudia noviny najradšej
a najviac.
Nie je tomu ináč ani v našich
podmienkach. Sem tam sa
objavujú – väčšinou anonymne – mudrci, ktorí
sú schopní súčasnému vedeniu mesta vytknúť
aj prípadný odchod štátom štedro dotovaného amerického kapitálu z košických železiarní,
o prípadnom odchode kórejskej firmy z Rimavskej Soboty a z Hnúšte údajne do Rumunska, ani
nehovoriac. Pritom nevylučujem, že o takýchto
úvahách sa šepká...
No paradoxom je, že medzi najväčšími krikľúňmi
sú aj takí, ktorí síce navonok hovoria o nutnosti
vytvárania zdravého podnikateľského prostredia,
no pritom robia všetko možné i nemožné, aby
vylúčili z mesta konkurenciu. Slovak Telekom,
ktorému mesto vydalo súhlas na umiestnenie
stavby optického pripojenia na sídlisku Západ i na
sídlisku Rimava, by mohol k tomu čo povedať.
Našli sa totiž ich neprajníci, ktorí naše rozhodnutie napadli na vyšších inštanciách a snažili sa všemožne zabrániť tomu, aby občania na uvedených
sídliskách mali kvalitný telekomunikačný signál.
No nepochodili...
A keďže tém na čítanie v médiách je poskromnejšie, hodne priestoru dostala v celoštátnom meradle voľba generálneho riaditeľa Rozhlasu a televízie Slovenska. Medzi politickými stranami sa
totiž rozpútala hotová vojna o tom, že koho nominant by mal túto verejnoprávnu inštitúciu viesť.
Napadla ma v súvislosti s touto voľbou otázka, že
kde je v tomto prípade Transparency Internacional Slovakia, ktorá dokáže poučovať regionálne
média o ich ovládaní politickými kruhmi. Prečo
teraz TIS neprotestuje voči tomu, že bola voľba
riaditeľa RTVS natoľko spolitizovaná, že dokonca hrozil aj rozpad koalície. Veď napriek tomu,
že sú rozhlas a televízia platené aj z našich daní ,
ani jeden z lídrov politických strán sa nerád vzdal
možnosti prostredníctvom generálneho riaditeľa
vplývať na ich ďalšie smerovanie. Čím väčší mediálny priestor vo „verejnoprávnej televízii“ je totiž pre nich životne dôležitý. Ešteže nejde v tomto
prípade o Gemerské zvesti...
Ale dosť bolo „politizovania“ a keďže aj naše noviny sa cez leto odmlčia, rád by som sa rozlúčil s
čitateľmi, ktorí mali radi túto rubriku. Snažili sme
sa v nej poukázať na najháklivejšie, ale pre občana – čitateľa, najzaujímavejšie témy. Verme, že
bude tomu tak aj po letnej prestávke...

www.rimavskasobota.sk
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Interpelácie poslancov
aj o majetkovom usporiadaní
prístupovej cesty vo Vinici

Ešte

na aprílovom zasadnutí mestského zastupiteľstva v
Rim. Sobote predniesol poslanec Mikuláš Csirmaz vo svojej
interpelácii požiadavku občanov na majetkovoprávne usporiadanie prístupovej komuniká-

Ocenili najlepších žiakov

usporiadania pozemkov pod
miestnymi komunikáciami, cintorínmi a pod. Na základe stanoviska SPF by postupne mohlo
dôjsť k prevodu majetku za
podmienky doloženia dokladov
preukazujúcich vlastníctvo k

V obradných priestoroch radnice mesta Rimavská Sobota 22. júna

cie v mestskej časti Vinice.
Ako sa uvádza v odpovedi primátora Rim. Sobota mesta Jozefa Šimka, predmetný pozemok,
ktorý má 12 099 kilometrov
štvorcových, je vo vlastníctve
Slovenskej republiky v celosti
a je v správe Slovenského pozemkového fondu. Nachádza sa
v zastavanom ako aj mimo zastavaného územia obce. Mesto
Rim. Sobota sa usporiadaním
pozemkov pod miestnymi komunikáciami zaoberalo už aj v
minulosti. Naposledy to bolo
v roku 2014, keď sa mesto obrátilo na regionálny odbor Slovenského pozemkového fondu
v Rim. Sobote o zaujatie stanoviska vo veci majetkoprávneho
usporiadania pozemkov pod
stavbami. SPF požadoval od
mesta predloženie dokladov o
nadobudnutí uvedených stavieb
do vlastníctva mesta, evidenčné
listy, kópie z KN, geometrické
plány atd. Keďže mesto nedisponovalo niektorými dokladmi
a predovšetkým nemalo vyčlenené finančné prostriedky na
usporiadanie pozemkov, k prevodu majetku nemohlo dôjsť.
V apríli tohto roku mesto opätovne zvolalo rokovanie so Slovenským pozemkovým fondom
vo veci majetkovoprávneho

uvedeným stavbám - titul nadobudnutia, list vlastníctva, uznesenie mestského zastupiteľstva,
geometrické plány apod. Mesto
v prípade požiadaviek občanov
mestskej časti Vinice o dodatočné majetkovoprávne usporiadanie pozemkov pod miestnymi
komunikáciami musí predovšetkým zabezpečiť vyhotovenie geometrického plánu, ktorého cena sa bude v uvedenom
prípade pohybovať vo výške
približne 2000 eur ( ide len o
zameranie časti parcely v mestskej časti), pričom usporiadanie
sa bude týkať len miestnych
komunikácií, mimo obvodov
záhradkárskych osád. Až po
predložení geometrického plánu je možné pristúpiť k ďalším
krokom potrebných k prevodu
týchto pozemkov. Usporiadanie pozemkov vo vlastníctve
štátu pod stavbami vo vlastníctve mesta, ale aj akékoľvek
majetkovoprávne usporiadanie
pozemkov je veľmi náročný a
časovo veľmi zdĺhavý proces.
Závisí predovšetkým od finančných možností mesta, teda od
mestského zastupiteľstva, koľko finančných prostriedkov pre
uvedené účely bude vyčlenených v rozpočte mesta.
amb, foto: Attila Gecse

prijal a ocenil zástupca primátora mesta Ladislav Rigó 27 najlepších a najúspešnejších žiakov a študentov materských, základných a
stredných škôl, základnej umeleckej školy a Centra voľného času Relax, ktorí sa významnou mierou pričinili o dobré meno školy, a tým
aj nášho mesta. Ocenení žiaci úspešne reprezentovali Rim. Sobotu na
rôznych súťažiach a olympiádach nielen v našom regióne, ale aj na celom Slovensku. Z rúk viceprimátora L. Rigóa si úspešní žiaci prevzali
ďakovný list, darčekovú poukážku a kvetiny a zapísali sa do pamätnej
knihy mesta. V slávnostnom príhovore sa viceprimátor mesta L. Rigó
žiakom a študentom poďakoval za úspešné reprezentovanie jednotlivých škôl a mesta. Ako poznamenal, tieto ich výsledky svedčia
o svedomitej práci pedagogických kolektívov a mesto je pyšné, že z
našich škôl vychádzajú vzdelaní, šikovní a svedomití študenti, ktorí si
vedia svoje vedomosti obhájiť vo veľkej konkurencii ostatných škôl.
V kultúrnom programe vystúpili deti z tunajšej škôlky a základnej
umeleckej školy či mladí hudobníci, huslista Daniel Szaniszló a gitarista a spevák Daniel Orosz.
amb, foto: mm
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Oslávili tridsiate
výročie založenia
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Obyvateľov sídlisk
obťažuje zvláštne pískanie

Niektorí obyvatelia na síd-

Materská

škola na Hatvaniho ulici si tento rok pripomína tridsať rokov od založenia
školy. Pri tejto príležitosti sa
9. júna uskutočnila v tunajšom
dome kultúry slávnostná akadémia. Na slávnosti sa okrem
vedenia mesta zúčastnili riaditelia tunajších materských
a základných škôl, pracovníci
mestského úradu, terajší i bývalí zamestnanci, rôzni spolupracovníci či rodičia. So slávnostným príhovorom, vystúpil
aj primátor Rim. Soboty Jozef
Šimko.
Deti si pre hostí pripravili pestrý program, v ktorom nechýbali moderné a ľudové tance či
spevácke čísla. V priestoroch
Domu kultúry bola nainštalovaná výstavka detských prác
a fotografie, ktoré priblížili
minulosť i súčasnosť zo života materskej školy. Riaditeľka
materskej školy Eva Juhászová vo svojom príhovore priblížila stručnú minulosť zariadenia. To bolo založené v roku
1987. V prvom školskom roku
boli vytvorené štyri triedy s
počtom detí 120 a deviatimi
pedagógmi. V dnešnom pavilóne A boli súčasne otvorené Rehabilitačné detské jasle
patriace k Nemocnici v Rim.
Sobote. Po zmene režimu v
roku 1989 boli jasle zrušené a
vytvorili sa triedy pre deti so
špeciálnou výchovou.
Dnes má materská škola šesť
tried, z ktorých je jedna špeciálna, s počtom detí stopätnásť,
trinásť pedagógov a desať pre-

vádzkových zamestnancov.
Z pôvodného personálu pracujú v škole štyria zamestnanci.
Zariadenie pracuje podľa
vlastného školského vzdelávacieho programu nazvaného Dúha, ktorý sa zameriava
na enviromentálnu výchovu,
zdravý životný štýl a zvýšenú
pohybovú aktivitu. Materská
škola spolupracuje s tunajšou
základnou umeleckou školou
ako aj súkromnou jazykovou
školou. V priebehu uplynulých
rokov bola materská škola zapojená do viacerých projektov. „V rámci Slovenska sme
medzi prvými získali certifikát
Škola podporujúca zdravie, v
súčasnosti spolupracujeme v
projekte Zelená škola, Ekostopa, Rycyklo hry, Aktivizujúce
metódy vo výchove, Bezpečná
škôlka a Eurorozprávky,“ priblížila riaditeľka.
Cez rôzne projekty získalo zariadenie aj finančné prostriedky a materiálne vybavenie ako
sú počítače či interaktívne tabule. Naposledy, aj s pomocou
obyvateľov mesta a rodičovského združenia v areáli školy zrekonštruovali dopravné
ihrisko. Podľa slov riaditeľky
MŠ Evy Juhászovej, budova
školy prešla čiastočnou rekonštrukciou, počas ktorej vymenili vchodové dvere, okná a
vynovili sa detské umyvárky a
toalety. Momentálne sa v areáli školy obnovujú chodníky.
V záhrade materskej školy plánujú vybudovať ekoučebňu.
amb, foto: Attila Gecse

lisku Rimava v Rim. Sobote sa v poslednom období
sťažovali na prenikavý piskot, ktorý počuť prevažne
vo večerných a nočných
hodinách. Podľa ich slov,
hlasný piskot ich vyrušuje
zo spánku alebo pri práci.
Odborníci
z
Ochrany dravcov na Slovensku (RPS)
hovoria,
že
piskot vydávajú mláďatká myšiarky
ušatej, ktoré
poskakujú v noci po stromoch a komunikujú s
rodičmi pískaním, aby ich
ľahko našli, keď im nosia
potravu. Tento druh sovy si
na hniezdenie vyberá hniezda iných druhov vtákov,
napríklad strák, často na
sídliskách a iných verejných priestranstvách. Podľa
ochranárov, výskyt sovy
mnohým ľuďom prekáža
najmä z dôvodu pomerne
hlasného, plačlivého pískania, ktorým sa ozývajú
mláďatká. Tie sa po opustení hniezda ešte približne
dva týždne zdržiavajú v jeho

okolí, pretože ešte nedokážu
dobre lietať a nie sú samostatné. Ochranári sa preto
snažia na ľudí apelovať, aby
boli tolerantní a sovám neubližovali. Zároveň ich prosia
o trpezlivosť a ústretovosť.
Mnoho ľudí ich tiež žiada,
aby sovy premiestnili. Podľa
ochranárov k
premiestneniu mláďat do
náhradných
hniezd
pristupujú len v
núdzových
situáciách, čo
je však riešenie
stresujúce tak pre mláďatá,
ako pre ich rodičov. Niekedy
tiež realizujú prekládku
hniezda do búdky, ktorá
je umiestnená v blízkosti
pôvodného hniezda, ale v
bezpečnejšom prostredí.
Myšiarku ušatú môžete pozorovať aj v zime, na niektorom mieste v kŕdľoch niekoľko desiatok až stoviek
jedincov. V tomto období
totiž myšiarky na vhodných
miestach vytvárajú zimné
zhromaždiská. Sú však také
nenápadné, že môžu nášmu
oku uniknúť.
amb

Občianske združenie Naša Sobota z Rim. Soboty zorganizovalo 17.
júna v tunajšej mestskej záhrade podujatie pre deti pod názvom
Hurá prázdniny. Na najmenších čakal bohatý program. Nechýbali rôzne súťaže, zábavné atrakcie, deti mohli obdivovať aj ukážky
práce polície, hasičov či záchranárov. Úspešné podujatie vyvrcholilo vo večerných hodinách veľkolepým ohňostrojom.
red
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Stoličková Joga
v Klube záujmovej
činnosti seniorov

V týchto dňoch sa uzatvára druhý

cyklus precvičovania stoličkovej
jogy v Klube záujmovej činnosti
seniorov. Organizačné zabezpečenie mala na starosti predsedníčka
klubu Jolana Kalianková a cvičenia odborne viedla Radka Paššáková. V jej neprítomnosti viedli
cvičenia aj Jolka Kalianková,
Vlasta Bottliková a dcéra Ľudky Stančíkovej,
ktorá sa aktívne
zúčastňovala
cvičebného cyklu. Zúčastneným s prihliadnutím
na ich danosti bola sympatická
„Stoličková Joga“, ktorá im pravidelným pohybom v potrebnom
rozsahu rozpohybovala telo a napomáhala k zlepšeniu zdravia.
Popri fyzických cvikoch nechýbali
ani mentálne cvičenia pomáhajúce
pri sebazdokonaľovaní a premýšľaní. Cvičením jogy si môžeme
rozšíriť schopnosť ovládať niektoré systémy, ktoré bežne neovláda-

me, pretože pracujú autonómne,
mimo našej vôle. Rôzne polohy
tela pôsobia na žľazy s vnútornou
sekréciou, stimulujú tvorbu hormónov a udržujú nervovú sústavu
v bdelom stave. Cvičením techník
jogy v dennom živote získavame
schopnosť neznervózňovať
sa, prijímať veci
tak, ako sú, brať
ich ako prirodzený proces, a
tým získať silu a
schopnosť vyriešiť správne problémové situácie.
Účastníčkam – absolventkám končiaceho cyklu stoličkovej jogy prajem zlepšenie mnohých diagnóz,
ktoré sú dôsledkom nedostatku
pohybu, veľkého stresu i prirodzeného starnutia organizmu. Kladný
účinok jogy sa dosahuje sebazdokonaľovaním,
premýšľaním
a cvičením techník jogy v dennom
živote.
Jozef Rajzinger
predseda OO JDS

Divadelným prestaveniam patrilo 22. júna nádvorie novej budovy Základnej umeleckej škole v Rim. sobote. Konal sa tu druhý
ročník divadelného minifestivalu pod názvom 2. Divadelná Noc.
Program pod holým nebom odštartovali mladí herci divadelného
súboru ZAUŠKO, ktorí divákom ponúkli veselú rozprávku Paddingtonove dobrodružstvá. S hrou Cirkus Šardam vystúpilo
v programe Divadlo Z.N.A.K. PSLG z Revúcej a Divadlo Alterna
zahralo absurdnú tragédiu Jelizaveta Bam a poetické divadlo Posledná večera a iné. Divadelníci z divadla Havran si pre divákov
prichystali tragikomédiu Láska v studni a monodrámu Žobráci.
red, foto: Attila Gecse

Na jarnej vychádzke

Oboznámili sa
so životom Mihálya Tompu

Je krásne pozorovať prebúdza-

Regionálne

vzdelávacie centrum Zväzu maďarských pedagógov na Slovensku 9. júna
už desiaty krát zorganizovalo
projektový deň. V tomto roku
sa doň zapojilo vyše dvesto žiakov zo sedemnástich škôl.
Do podujatia sa zapojili školy od Rožňavy cez Plešivec,
Chanavu, Rim. Sobotu až po
Fiľakovo. Témou tohtoročného
projektového dňa bol život a
dielo veľkého maďarského básnika, Mihálya Tompu, ktorý sa
narodil pred dvesto rokmi práve v našom meste. Žiaci jednotlivých škôl sa pripravovali na
projektový deň vyše pol roka a

na predstavenie svojich projektov mali 15- 20 minút. Prítomní sa mohli zoznámiť nielen so
životom básnika, ale aj s jeho
dielami. Účastníci projektu využívali pri prezentáciách najmodernejšie metódy, ako napr.
VR snímky.
Nasledujúci projektový deň,
ktorý sa uskutoční v budúcom
roku, sa bude zaoberať životom
ďalšieho sobotského velikána,
Istvána Hatvaniho, ktorý bol
prvým významným maďarským vedcom. Tento tzv. Maďarský Faust sa narodil pred
tristo rokmi.
jdj, foto: Alexander Gál

júcu sa prírodu. Preto sme si
23. mája urobili jarný výlet do
Veľkých Teriakoviec. Rozdelili sme sa na skupinu malých a
veľkých detí. Dokopy nás bolo
70 detí a 19 dospelých. Veľké
deti docestovali do cieľa nášho
výletu vlakom a malé deti autobusom. Do programu nášho
výletu sme zaradili jarnú vychádzku do lesa k poľovníckej
chate, návštevu starého mlyna,
pozorovanie a oboznámenie
sa s domácimi zvieratami pri
salaši Magin a hry a pohybové aktivity v prírode. Cieľom
našej jarnej vychádzky bolo
rozvíjať si prírodovedné poznanie, stimulovať zvedavosť
detí a aktívne bádanie v okolitom prostredí. Rozširovali
sme si poznatky o zvieracej

ríši, spoznávali tradičnú regionálnu kultúru a historicky
významné lokálne objekty.
S pohybovými aktivitami sme
si posilňovali vôlové vlastnosti a úsilie a prekonávali sme
prekážky spojené s fyzickou
námahou. Deti pozorovaním
prírody nadobudli nové informácie, ktoré využijú pri riešení
jednoduchých úloh, v praktických cvičeniach a vo výtvarných činnostiach.
Celkovo bol náš výlet veľmi
úspešný a vydarený, o čom
svedčia výroky detí : „Aj zajtra
prídeme ku zvieratkám?”, „To
bol najkrajší deň v týždni!”,
„Ani maminka mi veľmi nechýbala!”, „Hurrá, ani sme nespali!”
Mária Polgáriová,
MŠ na Daxnerovej ul.

Gemerské zvesti

Divertimento musicale

V polovici júna zneli Domom

kultúry v Rim. Sobote tóny klasickej hudby. V jeho priestoroch
sa totiž od 16. – 17. júna konal
28. ročník celoštátnej postupovej
súťaže neprofesionálnej inštrumentálnej hudby pomenovanej
Divertimento musicale 2017. Divertimento musicale patrí k najstarším súťažiam v oblasti inštrumentálnej hudby na Slovensku.
Počas dvoch dní sa predstavilo
sedemnásť súťažných telies, ktoré postúpili do celoštátneho kola
zo všetkých krajov Slovenska.
Súťažiaci predviedli poslucháčom širokú škálu interpretačného
umenia v rôznych inštrumentálnych zoskupeniach. Poslucháči
si tak mohli vychutnať hudobné
umenie sláčikových a komorných
orchestrov, akordeónových a dychových súborov, komorných ansámblov alebo aj saxofónové trio.
V kategórii Inštrumentálne zoskupenia – 2. Komorné orchestre: A. Detské a mládežnícke (do
18 rokov) sa stal víťazom Akordeónový súbor ZUŠ Lipany. V
kategórii Akustické zoskupenia
– 2. Komorné orchestre: C. Vekovo zmiešané získal zlaté pásmo
a stal sa víťazom Husľový súbor ZUŠ Ivana Ballu z Dolného
Kubína. V kategórii Akustické
zoskupenia – 1. Malé komorné
telesá: B. Dospelé (nad 18 rokov)
zvíťazilo Trio Konzervatória J. L.
Bellu z Banskej Bystrice. V kategórii Akustické zoskupenia – 2.

Od

Kreatívne leto
v Mestskej galérii

Aj tento rok počas leta organizuje Mestská galéria v Rim. Sobote obľúbené tvorivé dielne. Prebehnú od 13.júla do 4.augusta a sú určené pre deti vo veku 6 - 14
rokov. Lektorkou je Petra Filipiaková.

Komorné orchestre: B. Dospelé nad 18 rokov sa stal víťazom
Komorný orchester TECHNIK z
Bratislavy. V kategórii Akustické
zoskupenia – 1. Malé komorné
telesá: A. Detské a mládežnícke
(do 18 rokov) zvíťazilo Flautorello – Humenné. V kategórii
Akustické zoskupenia – 1. Malé
komorné telesá: C. Vekovo zmiešané získali zlaté pásmo P.M.B.
Kvartet z Dolného Kubína a
Brass Kvintet Kysucké Nové
Mesto.
Cena Hudobného fondu Bratislava za interpretáciu slovenského
skladateľa sa ušla Husľovému
súboru ZUŠ Ivana Ballu z Dolného Kubína. Cenu Národného
osvetového centra Bratislava za
interpretačný výkon si odniesol
Komorný orchester TECHNIK
z Bratislavy. Cenu primátora mesta Rimavská Sobota za
dramaturgiu získal Komorný
orchester Collegia cantorum

z Nitry. Komorný súbor Flauto
Cantabile – ZUŠ Michalovce
získal Cenu Mestského kultúrneho strediska Rimavská Sobota a
Cenu Základnej umeleckej školy
Rimavská Sobota s pochvalou
poroty Trio Konzervatória J. L.
Bellu z Banskej Bystrice. Laureátmi súťaže sa stali Komorný
orchester TECHNIK z Bratislavy
a Husľový súbor ZUŠ Ivana Ball
z Dolného Kubína.
Vyhlasovateľom a odborným
garantom 28. ročníka celoštátnej
súťaže neprofesionálnej inštrumentálnej hudby Divertimento
musicale 2017 bolo Národné
osvetové centrum z poverenia
Ministerstva kultúry SR. Organizačným garantom a realizátorom
celoštátneho kola bolo Mestské
kultúrne stredisko v Rim. Sobote.
Podujatie finančne podporil Fond
na podporu umenia.
amb, foto: Attila Gecse

Reformácia v múzeu

15. júna majú možnosť
návštevníci Gemersko – malohontského múze v Rim. Sobote
nahliadnuť
prostredníctvom
výstavy pomenovanej 500 rokov reformácie (1517 - 2017) do
reformačných pomerov, ktoré formovali
spoločenský, vzdelávací a kultúrny život
v Európe.
Vernisáž výstavy sa
uskutočnila v priestoroch múzea 15. júna.
Výstava vznikla pri
príležitosti okrúhleho
výročia reformácie.
Reformačný proces v
katolíckej cirkvi začal pred pol tisícročím a jeho cieľom bolo reformovať katolícku
cirkev. Za začiatok reformácie je
považované vystúpenie nemeckého teológa Martina Luthera
proti predávaniu odpustkov. Ten
31. októbra 1517 pribil na dve-
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re chrámu v nemeckom Wittenbergu svojich 95 výpovedí proti
cirkevným priestupkom. Tento
dátum je zároveň považovaný
za koniec stredoveku a začiatok
novoveku v Nemecku.

formáciou. Ako nám prezradil,
prvé predmety do zbierky dostal
už ako malý chlapec a momentálne sa v nej nachádza úctyhodných 179 predmetov. Najstarším
kúskom v zbierke je modlitba
z roku 1811.
„Výstava, ktorú sme
otvorili, sa skladá väčšinou z predmetov zo
súkromnej zbierky Bélu
Pohóczskyho. Môžeme
tu vidieť rôzne knihy,
obrazy, grafiky. Veľmi
zaujímavý je hrajúci obraz alebo hrajúca krabička. Tieto predmety
sú doplnené predmetmi
foto: Attila Gecse
z historickej zbierky múVýstava vznikla v spolupráci s zea, ako sú kanvy, cínové nádoby,
Bélom Pohóczskym mladším, alebo maľba Filipa Melanchtona,
kňazom reformovanej cirkvi nemeckého filozofa, humanistu
zo Širkoviec, ktorý so svojim a reformátora,“ priblížila kuráotcom zozbieral veľký počet torka výstavy Anita Tóthová.
historických kníh, predmetov Výstavu si môžu záujemcovia
a dokumentov súvisiacich s re- pozrieť do konca augusta.
amb

JÚL
Doba optická
13. 7. 2017 / vstupné 3€
9:00 - 12:00
Spoločne odhalíme záhady optického
umenia, hologramov a klamlivých obrazcov. Zistíme, či je možné vytvoriť obraz,
ktorý bude vyzerať rôzne zakaždým, keď
sa naň pozrieme.
Doba svetelná
14. 7. 2017 / vstupné 3€
9:00 - 12:00
Neóny, diódy, svetielka – na čo nám slúžia? Ako sa používajú v umení? Vytvoríme si modernú mozaiku a pokúsime sa
zachytiť farebné spektrum.
Doba plastová
17. 7. 2017 / vstupné 3€
9:00 - 12:00
Zoznámime sa s čudným materiálom,
ktorý používajú súčasní umelci. Vytvoríme si malú botanickú záhradu inšpirovanú Veronikou Richterovou. Domov si
odnesiete aj originálne šperky a šilty s
vlastným motívom.
AUGUST
Malí grafici a maliari
2. 8. 2017 / vstupné 3€
9:00 - 12:00
Vyskúšame si netradičné postupy: lyžičková tlač, monotypia, rezistentná maľba
a reinštalácia umeleckého diela a zistíme,
čo všetko si dokážeme vyrobiť pomocou
týchto zložito znejúcich techník.
Malí reštaurátori
3. 8. 2017 / vstupné 3€
9:00 - 12:00
Dá sa zmraziť čas? V miske s vlastným
motívom sa pokúsime uchovať leto. Budeme zisťovať čo je to reštaurovanie a
spoločne aj budeme reštaurovať umelecké dielo.
Malí sochári
4. 8. 2017 / vstupné 3€
9:00 - 12:00
Vieš čo je to socha, intermediálne umenie a kinetický objekt? Zistíme to spolu.
V galérii spoločne vytvoríme sochárske
dielo, ale aj rozhýbeme a rozozvučíme
umenie.
Na dielne je potrebné vopred sa záväzne objednať, najlepšie osobne
v galérii na adrese Hlavné námestie
5, alebo telefonicky na čísle: 047 56
24 351. Informácie vám poskytneme aj e-mailom: mestska.galeria.rs@
gmail.com
Tvorivé dielne Mestskej galérie Rimavská Sobota v roku 2017 z verejných zdrojov podporil Fond na podporu umenia.
Mestská galéria v Rim. Sobote

www.rimavskasobota.sk
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Súťažili v spievaní
ľudových piesní

Lexikón - obraz
spoločenského správania

V zbierkovom fonde knižnice Gemersko-malohontského múzea

Centrum

voľného času Relax
v Rim. Sobote zorganizoval 27.
ročník krajského kola súťaže pod
názvom Slávik Slovenska 2017.
Podujatie sa uskutočnilo 7. júna
vo veľkej zasadačke bývalého
Župného domu v Rim. Sobote
a bolo usporiadané z poverenia
Okresného úradu v Banskej Bystrici – odbor školstva.
Symbolicky po desiatich rokoch
sa v našom meste znovu stretlo
37 spevákov a veľká rodina milovníkov slovenskej ľudovej
piesne z trinástich okresov nášho
banskobystrického kraja. Úlohou
súťažiacich v každej kategórii
bolo zaspievať dve ľudové piesne, jednu povinnú zo Spevníčka
Slávika Slovenska 2017 a jednu
podľa vlastného výberu. Celý deň
sa vo vynikajúcej atmosfére slávnostnou sieňou ozývali prekrásne tóny heligóniek, harmoniky
či klavíra, obohatené brilantným
spevom mládencov a dievčat v
krojoch z rôznych „ kútov“ nášho
kraja. Veľkými pomocníkmi boli
i členovia DFS Lieskovček, ktorí
moderovali jednotlivé spevácke
kategórie a informovali porotu i
hostí o súťažiacich a ich výbere
piesní. Výkony interpretov hodnotila odborná porota, na čele s
predsedníčkou Annou Šatanovou
zo Sliača, vynikajúcou interpretkou ľudových piesní. Ďalšími
členmi poroty boli Lenka Hulinová, vedúca speváckej skupiny FS
Urpín z Banskej Bystrice, Mária
Hlaváčová, odborná pracovníčka
Gemerského osvetového strediska v Rožňave, Beata Balciarová,
speváčka ľudových piesní a členka FS Háj v Rim. Sobote a Vladimír Petrinec, umelecký vedúci
a choreograf FS Rimavan z Rim.
Soboty. O príjemné obohatenie
programu sa tiež postarali svojim
vystúpením členovia DFS Lieskovček, a sólisti Vratko Mančuška, Oliver Kohútik a Máté Szabolcs Végh . A pretože folklór a spev
nepozná hraníc pozdraviť nás

prišlo folkové hudobné zoskupenie Csillagvirág –Hviezdny kvet,
excelentnou hrou na gitarách a
famóznym spevom pod vedením
pani Mariky Pákovej, známej
hudobníčky a zberateľky akustických gitár. V I. vekovej kategórii
spomedzi dvanástich spevákov si
postup do celoslovenského kola
vyspievala Veronika Sabolová zo
ZŠ Heľpa, na druhom mieste si
ocenenie prevzal František Kmeť
zo ZUŠ J. L. Bellu Kremnica.
Ten získal od členiek detskej poroty aj cenu diváka. Tretie miesto
si vyspievala Beatris Irimia zo
ZŠ S. Cambela Slovenská Ľupča.
V II. vekovej kategórii v silnej
dvanásťčlennej konkurencii si
finálovú účasť v Skalici vynikajúcim výkonom vybojovala Daniela
Kminiaková, ktorá reprezentovala ZUŠ z Banskej Štiavnice
ako druhá, reprezentantka nášho
okresu, Alžbeta Váradiová zo ZŠ
V. Mináča v Klenovci a tretie
miesto porota prisúdila Eme Majerovej zo ZŠ s MŠ Hrochoť.
V najstaršej III. vekovej kategórii mal náš okres „horúce
želiezko“ v Barbore Luptákovej
z Gymnázia I. Kraska v Rim. Sobote, ktorá brilantným výkonom
v silnej a vyrovnanej konkurencii
13 interpretiek suverénne vyhrala.
Druhé miesto si vyspievala Ema
Paľuchová zo ZŠ sv. D. Savia
Zvolen a tretie miesto pripadlo
Johanke Šávoltovej zo ZŠ Poniky. Cenu riaditeľky Domu MS si
prevzal Adam Dovala z Hriňovej.
Garantom krajského kolo súťaže
Slávik Slovenska 2017 v Rim.
Sobote bol Okresný úrad Banská
Bystrica –odbor školstva a finančne a sponzorsky ho podporili
Mesto Rimavská Sobota, Turisticko- informačné centrum, Gemersko- malohontské múzeum,
Miestny odbor Matice slovenskej,
Dom Matice slovenskej , Mestská
bytová správa a Centrum voľného
času Relax.
CVČ Relax Rim. Sobota

v Rim. Sobote sa nachádza aj Spoločenský lexikón Ľ. Michalského
z roku 1941. Práve ten bude v GMM predmetom mesiaca júl. Vystavený bude od 1. do 31. júla.
Rôznorodosť obsahovej skladby knižnice múzea dokumentujeme
i prezentáciou užitočného Spoločenského lexikónu Ľ. Michalského, obsahujúceho slovami autora: „všetky pravidlá dobrých mravov
a vhodného spoločenského chovania... lebo nezdvorilý, nepozorný
a netaktný úradník nikdy sa nedožije významnejšej kariéry v úrade;
neochotný a zamračený obchodník márne bude očakávať kupujúce
obecenstvo...“ Dielo vyšlo prvýkrát v roku 1940 v Trnave, no za pár
mesiacov bolo vypredané. Na základe požiadaviek a pripomienok
čitateľov autor skoncipoval ďalšie, rozšírené, doplnené a opravené
vydanie v rozsahu až 626 strán. Spoločenský lexikón v 2. vydaní
vyšiel v roku 1941 opäť v Trnave zásluhou nakladateľa Pavla Gerdelána.
Obsiahle dielo je rozdelené na tri časti. V prvej časti sa autor podrobne venuje spoločenskej „dušovede“, objasňuje city, nálady,
vášne, pudy, zvyky, temperament, povahové črty... Druhá časť obsahuje pravidlá slušnosti a zdvorilosti v rozličných situáciách, v
rámci nich napr. i kultúru odievania, čistenie rozličných fľakov na
odevoch... Tretia časť predkladá praktické pokyny pre rozličné príležitosti, napr. ako sa chovať pri cestovaní, pri telefonovaní..., ale
obsahuje aj návody na mnoho konkrétnych spoločenských hier pre
deti, mládež i dospelých.
Spoločenský lexikón Ľ. Michalského je zaujímavým obrazom odporúčaného spoločenského správania na Slovensku pred 76 rokmi.
Zároveň návštevníkom múzea dáva do pozornosti knižnicu múzea,
obsahujúcu až 45 434 kníh, novín, časopisov a rôznych iných tlačí.
Všetky sú dostupné bezplatne k štúdiu v muzeálnej študovni, ktorá
je otvorená v pondelok, stredu a piatok od 8:00 do 15:30.
Mgr. Iveta Krnáčová, knihovníčka GMM

ko...

okien
Básnické

Cyklotrasa

Tú vymoženosť si veľmi vážim,
preto, že stojí zdraviu na stráži.
Tá milá úzka cestička,
s prerušovanou bielou čiarou,
zvádza ťa vkĺznuť do trička
pustiť sa po nej plnou parou,
sadnúť na bicykel,
či si dať kolieskové korčule,
či len tak naštartovať nohy,
dať im pohybu do vôle.
Možno sa nechce,
i povinností nie je riedko.
Ide o pohyb. Pohyb je život,
a život nie je žiadnou pletkou.
Treba len chcieť.
V slovíčku „chcieť“ je všetko.

Marta Brisudová Siváková

Gemerské zvesti
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Svetlana Bornayová

Gemerské a malohontské poklady

Ak ste našli na dvore, v záhra-

de alebo kdekoľvek mincu či aj
viac, ktoré sa nachádzajú v súpisoch tejto knižky, napíšte mi.
Jediná podmienka je, že lokalita
nálezu musí byť v Gemeri alebo
Malohonte. Ak k tomu priložíte
aj niečo o nálezových okolnostiach alebo fotografiu, bude to
len na prospech veci... takto sa
čitateľom prihovára autorka zaujímavej knižnej publikácie Gemerské a malohontské poklady
Svetlana Bornayová.

matikov, ale aj všetkých tých,
ktorí sa o históriu regiónu Gemera- Malohontu zaujímajú a
radi sa dozvedia niečo nové.
Nálezy mincí, najmä tie hromadné sa stali vynikajúcim
prameňom k poznaniu dejín
doby, ktorej svedkami sa stali.
Z hľadiska ich uloženia boli v
prevažnej miere ukryté na poli
či v lese, menej už v dome či v
tesnej blízkosti obytných objektov a najmenej v cirkevných

gionálnou históriou a numizmatikou. Spracovala rozsiahle numizmatické zbierky depozitáru
GMM, publikovala v odborných
časopisoch aj v Nálezoch mincí na Slovensku IV., vydaných
SAV Nitra 1994. Kniha v rukopise ležala v zásuvke mnoho
rokov. Rozhodnutie vydať ju má
byť príspevkom k mapovaniu a
odkrývaniu minulosti a histórie
v priestore, ktorý sa jej stal domovom.
Kniha bola vydaná súkromne
vlastným nákladom v obmedzenom množstve 100 ks. Môžete
ju získať na uvedenej mailovej
adrese: svetluska@gmail.com,
a môžete si ju zakúpiť aj v Turistickom informačnom centre v
Rimavskej Sobote.
-av-

Ukážka z knihy:
Kniha čitateľom ponúka zaujímavé informácie z oblasti numizmatiky, opisuje hromadné
aj ojedinelé nálezy mincového
materiálu na území historického
Gemera a Malohontu. Nálezy
sú zaradené podľa jednotlivých
období- nálezy keltských mincí,
rímskych mincí, nálezy mincí z
razieb uhorských a ďalších európskych krajín. Autorka podrobnejšie opisuje lokality hromadných nálezov mincí- okolo
50 obcí a miest Gemera a Malohontu a informuje aj o ojedinelých nálezoch.
Publikácia zaujme nielen numiz-

objektoch. Najčastejšie nachádzanými mincami boli denáre,
grajciare, poltury a groše, menej
často drobnejšie oboly či vyššie
nominály- dukáty a toliare. Z domácich razieb prevažovali mince
razené v Kremnici, pomenej potom v Košiciach a Bratislave a v
iných mincovniach.
Svetlana Bornayová študovala
históriu na Filozofickej fakulte
UPJŠ v Prešove a od roku 1986
pracovala v Gemersko-malohontskom múzeu ako historička,
neskôr riaditeľka tejto inštitúcie.
Tu sa okrem iného zaoberala re-

V Rimavskej Sobote sa našlo
niekoľko hromadných nálezov
mincí:
I.
Pred rokom 1872 pri Rimavskej
Sobote podľa správy Sama Tomášika boli nájdené strieborné
rímske mince Aemiliána. Autor neupresňuje miesto ani počet mincí. Ide pravdepodobne
o denáre (?) Aemília Aemiliána
z roku 253. Tomášik ďalej uvádza, že aj na inom mieste v Rimavskej Sobote boli nájdené
mince Antonína (?) a Aemiliána
(?).

II.
Druhý nález bol urobený pri rekonštrukčných prácach v jamke
na Hlavnom námestí a získaný
bol pre Gemersko- malohontské
múzeum 29.4.1939 od Júliusa
Csendesa darom. Tvorilo ho 28
kusov grajciarov. Doba uloženia
bola po roku 1812.
III.
Pri archeologických vykopávkach na Hlavnom námestí v Rimavskej Sobote v roku 1993 boli
nájdené okrem iných predmetov
aj mince.
Nález bol urobený na vykopávkach v oblasti stredovekého
cintorína a tržného miesta v centrálnej časti mesta. To vysvetľuje
drobné mince, ktoré boli uložené

ako posmrtné dary zosnulémuoboly i náhodne stratené drobné
mince. Nález mincí teda nepatrí
k typicky uloženému pokladu.
IV.
Pri oprave inžinierskych sietí a
rekonštrukcii budovy na Hlavnom námestí v zadnom trakte
jednej z budov našli robotníci
pri práci v lete 1992 uschované
predmety- hodinky, prstene, medailu a zlaté mince.
Pri asanácii tzv. Štrausovho dreveného domu na Ulici ČSĽA v
septembri 1962 našli robotníci 6
kusov medených mincí.
-av-
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RIADKOVÁ INZERCIA:
SBS prijme do trvalého pracovného pomeru pracovníkov na výkon strážnej služby v Rimavskej Sobote. Nutný preukaz OS typu S.
info: julius.vegso@s-o-s.sk , č.tel.: 0948 439 255
GZ-23/17
•

29. jún Ja Zloduch 3
02. júl
94 min., MP, dabing, vstup: 4€
18:00 (v nedeľu o 16:00 HU verzia) Animovaný USA

15. - 16.
júl
18:00

V utajení

17. júl
18:00

Dievča zo zápalkárne

Valerián a mesto tisícich planét

98 min., vstup: 4€
Akčný/Thriller Veľká Británia

29. - 30.
jún
20:00

Špina			

01. - 02.
júl
20:00

Divoká babská jazda

20. - 23.
júl
17:30

6.. - 10. júl
17:30

Spider-man: návrat domov

20. - 24. júl Dunkirk
20:00
107 min., MN, titulky, vstup: 4€
Akčný/Dráma/Hist./Vojn. VB/USA/Francúz.

6. - 7.
júl
20:00

47 metrov		

17. júl
18:00

Tiene v raji

8. - 9.
júl
20:00

Na plný plyn

27. - 28.
júl
18:00

Oklamaný

10. júl
20:00

Glory

13. - 14.
júl
18:00

Ako sa stať zlatokopom

87 min., MN, vstup: 4€
Dráma
Česko/Slovensko
101 min., MN, vstup: 4€
Komédia/Dráma
USA

MP od 12r.,dabing/tit., vstup: 4€
v pon. HU verzia Akčný/Dobrodr./Sci-fi USA
87 min., MN, titulky, vstup: 4€
Thriller
Veľká Británia
94 min., MN, titulky, vstup: 4€
Akčný/Thriller
Francúzsko

101 min., MN, titulky, vstup: 3€
filmový klub Dráma
Bulharsko/Švédsko

68 min., MP od 12r., titulky, 3€
Fín./Švédsko

filmový klub Dráma/Komédia

137 min., MP od 12r., dab., 4€
Akčný/Dobrod. Francúz./USA

68 min., MP od 12r., titulky, 3€
Fín./Švédsko

filmový klub Dráma/Komédia

94 min., MP od 12r., titulky, 4€
Dráma/Historický
USA

27. - 31. júl Baby Driver
20:00
112 min., MP od 12r., titulky, 4€
v pon. HU verzia Akčný/Krimi/Komédia USA

115 min., MP od 12r., titulky, 4€
Komédia
USA

29. - 30.
júl
17:00

Bocian Riško

13. - 17. júl Vojna o planétu opíc
20:00
143 min., MP od 12r., titulky, 4€
v pon. HU verzia Akčný/Dobrod./Sci-fi
USA

29. - 30.
júl
18:15

Láska stojí všetko

84 min., MP, dabing, vstup: 4€
Animovaný
Lux./Nór./USA

Dňa 16. júna 2017 si pripomenieme
1. výročie od úmrtia
nášej drahej dcéry
VERONIKY ABRAHAMOVSKEJ,
rod. Motyčiakovej
Veronika najdrahšia, najmilšia, navždy
zostaneš v našich srdciach.
Odpočívaj v pokoji.
Kto ste ju poznali, venujte tichú spomienku.
Ďakujeme za kvetiny.
S láskou spomínajú rodičia, brat a sestra.
GZ-37/17

Program letných táborov v CVČ Relax

Mestský tábor s dennou
dochádzkou II. turnus
10. – 14. júna 2017
Cena: 60 eur
Hlavná vedúca:
PaeDr. Dana Spišáková
Pre deti od 7 - 12 rokov
Mestský tábor s dennou
dochádzkou III. turnus
17. – 21. júna 2017

aj zadĺžený 1,2,3,4 izbový byt v Rimavskej Sobote,
Hnúšti, Tisovci a okolí. Vyplatíme dlžoby a zbytok Vám, pokiaľ
dlžná suma neprevyšuje kúpnu cenu. Bližšie info telefonicky:
0949 268 926
				
GZ-27/17
Zmrzlináreň v Nemecku ponúka prácu od júna do septembra,
podmienka ovládanie NJ, dobrý zdravotný stav, spoľahlivosť,
zodpovednosť. Ubytovanie a strava ZDARMA.
Inf.: 004957326566				
GZ-33/17
•

Hľadám jednoizbový nájomný byt alebo garzónku, podľa možnosti na sídlisku Západ. Tel.: 0904 002 675		
GZ-34/17
•

Stredná odborná škola obchodu a služieb, Športová 1, 979 01
Rimavská Sobota vyhlasuje obchodnú verejnú súťaž na prenájom
časti nehnuteľnosti nachádzajúcej sa na pozemku školy, Športová
1 v Rimavskej Sobote za účelom umiestnenia a prevádzkovania
1ks reklamného zariadenia o rozmeroch 5,1 x 2,4 m. Podmienky sú
uverejnené na úradnej tabuli v SOŠ obchodu a služieb, Športová 1,
979 01 Rimavská Sobota. Bližšie informácie na: www.sosos.sk GZ-36/17
•

96 min., MP od 12r., titulky, 4€
Dráma/Romantický
USA

Spomienka...

Mestský tábor s dennou
dochádzkou I. turnus
3. – 7. júna 2017
Cena: 55 eur
Hlavná vedúca:
PaeDr. Ivana Pivarníková
Pre deti od 7 - 12 rokov

• Vykúpim

Hlavná vedúca:
Bc. Jaroslava Lajgútová
Cena: 60 eur
Pre deti od 7 – 12 rokov

Mestský tábor s dennou
dochádzkou IV. turnus
14. – 18. augusta 2017
Cena: 60 eur
Hlavný vedúci:
Mgr. Milan Mihók
Pre deti od 7 – 12 rokov
Letný pobytový tábor Sigord
10. – 16. júna 2017
Cena: 160 eur
Hlavný vedúci:
Mgr. Pavol Novotný
Pre deti od 7 – 15 rokov

Mesto Rimavská Sobota
vyhlasuje v zmysle § 9a ods. 9 zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí
v znení neskorších predpisov
obchodnú verejnú súťaž

na podnájom nebytových priestorov v nájme MsBS., s.r.o., Rimavská Sobota:

1. ul. Malohontská — Dom služieb
2. ul. Daxnerova
Výmera prenajatých priestorov:
1. Celková plocha: 33,77 m2 (hlavný podnikateľský priestor - miestnosť
o výmere 25,08 m2, spoločné a sociálne priestory 8,69 rn2) - I. poschodie
v budove Domu služieb na Ul. Malohontskej v Rimavskej Sobote.
2. Celková plocha: 70,38 m2 (hlavný podnikateľský priestor - miestnosti
o výmere 20,89 m2, 8,69 m2, 8,74 m2, spoločné a sociálne priestory
o výmere 32,06 m2) - prízemie v budove na Ul. Daxnerovej s.č. 470
v Rimavskej Sobote.
3. Celková plocha: 107,22 m2 (hlavné podnikateľské priestory - miestnosti
o výmere 21,20 m2 a 77,91 m2, 8,74 m2, spoločné a sociálne priestory
o výmere 8,11 m2) - prízemie v budove na Ul. Daxnerovej s.č. 470
v Rimavskej Sobote.
Výška nájmu v zmysle VZN mesta Rimavská Sobota č.72/2004 na
hlavný priestor, 3,52 €/m2/rok na spoločné a sociálne priestory.
Obchodná verejná súťaž začína dňom 28.06.2017 a končí dňom
21.07.2017. Prihlášky zasielajte na Mesto Rimavská Sobota, Odbor ekonomický, oddelenie majetkové, Ul. Svätoplukova 9, 979 01 Rimavská Sobota v zalepenej obálke s názvom: „Neotvárať- nájom (presné uvedenie
priestoru)”.
Bližšie informácie o obchodnej verejnej súťaži na internetovej stránke
mesta www.rimavskasobota.sk, resp. na tel. č. 047/5604626, 0903 284
353, 047/5511915

Gemerské zvesti – Gömöri Hírlap, Rimavskosobotské informačné periodikum (zaregistrované na MK SR č. EV 5138/15, ISSN 0323-0589). Vydáva mesto Rimavská Sobota, IČO: 00 319 031. Adresa redakcie: Svätoplukova 9,
979 01 Rimavská Sobota, 2. posch., č. dverí 15/15a, tel. kontakt: 5604674, 5604676, e-mail: gemerskezvesti@rimavskasobota.sk, gomorihirlap@rimavskasobota.sk. Redaktor za slovenskú časť: Martin Ambróz,
martin.ambroz@rimavskasobota.sk, za maďarskú časť: Juhász Dósa János, jan.juhasz@rimavskasobota.sk; technický redaktor: Ing. Michal Murárik. Vychádza ako dvojtýždenník. Distribúcia do schránok domácností mesta Rimavská Sobota Slovenskou poštou, a.s. Tlač: RENO – Ing. Bartolomej Tkáč. Autorské práva vyhradené. Ďalšie šírenie textov, fotografií a grafiky je možné len s písomným súhlasom vydavateľa. Vydavateľ nie je
zodpovedný za obsah a pravdivosť inzerátov a za prípadné spôsobené škody. Uzávierka materiálov je 5 pracovných dní pred vydaním novín. Redakcia si vyhradzuje právo príspevky skrátiť, redakčne upraviť alebo aj neuverejniť.
Anonymné príspevky nezverejňujeme.
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Futbalisti U19 MŠK
Rimavská Sobota
víťazmi III. ligy

Mladí futbalisti víťazmi
medzinárodného
turnaja v Banskej Bystrici

Po

Futbalistom MŠK U11- ročník

2006 sa podaril husársky kúsok.
Uplynulý víkend vyhrali dvojdňový medzinárodný futbalový
turnaj O pohár mesta Banská
Bystrica.
V sobotu si preberali víťaznú
trofej a zlaté medaily z rúk najlepšieho futbalistu Slovenska
Mareka Hamšíka a už v nedeľu
sa vybrali na ďalší turnaj U11,
tentokrát do Dunajskej Stredy.
A futbalistom od Rimavy sa podarilo vyhrať aj tento turnaj.
Táto kategória futbalistov Rim.
Soboty dosahuje od jej vzniku v
septembri 2011 výborné výkony.
Tri roky ich viedol tréner Štefan
Balog, ktorý rozvíjal ich individuálne schopnosti. Súčasný tréner Marian Kudlík im vštepuje
kombinačnú kolektívnu hru. Futbalisti získali mnoho skúsenosti
v Lige prípraviek, ale okúsili už
aj 1. žiacku ligu, kde v poslednom súťažnom ročníku dopĺňali
káder U12 – ročník 2005.
Na medzinárodnom turnaji O pohár mesta Banská Bystrica sa zúčastnilo 12 mužstiev /z toho päť
zo zahraničia: z Číny, Bulharska,
Poľska, Ukrajiny a Nemecka/.
Účastníkov zaradili do dvoch základných skupín, následne mužstvá, ktoré skončili v skupinách
na prvých troch miestach hrali v
elitnej skupine o 1-6. miesto. Na
konci turnaja si to vo finále opäť
rozdali mužstvá, ktoré skončili v
elitnej skupine na prvom a dru-

hom mieste.
Vo finále sa stretli mužstvá FŠ
M. Hamšíka Banská Bystrica a
MŠK Rimavská Sobota. Tento moment si už nenechal ujsť
ani Marek Hamšík, po ktorého
príchode nasledovala u detí nesmierna eufória a každý chcel
od veľkej hviezdy SSC Neapol
fotku či autogram. Každému
záujemcovi ochotne vyhovej so
svojím typickým úsmevom od
ucha k uchu a potom si z tribúny a neskôr aj postrannej čiary
vychutnal posledné zápasy. Zaujímavosťou je, že v čase, keď
Marek rozdával zlaté medaily
sobotským futbalistom, jeho synovia Christian /7/ a Lukas /5/
naháňali loptu na zelenom trávniku rimavskosobotského štadióna, ktorých tam sprevádzali
starí rodičia.
Žiaci z jeho futbalovej školy si
vo finále počínali dobre. V zápase vyhrávali najprv 1:0, neskôr aj 2:1, no ich súper z juhu
krajiny bol o niečo futbalovejší
a vždy sa mu podarilo vyrovnať. Naši futbalisti mali viackrát
smolu, keď až trikrát nastrelil
konštrukciu brány. Všetko sa im
ale vynahradilo v závere zápasu. Minútu pred jeho koncom sa
dostali mladí Rimavskosoboťania k priamemu kopu, z ktorého
strelili víťazný gól a po výsledku
3:2 sa radovali z turnajového triumfu.
MŠK RS

vlaňajšom rozpade dorasteneckého kádra a následnom vylúčení dorastencov MŠK Rim. Sobota zo súťaže II. ligy, angažovalo
nové vedenie mládežníckeho úseku na súťažné obdobie 2016/2017
do funkcie trénera kategórie U19
uznávaného staro-nového mládežníckeho kouča Milana Špačka. Ten
z hráčov rozpadnutých kádrov U19
a U17, ktorí boli ochotní svedomite trénovať a hrať aj v nižšej súťaži
poskladal nové mužstvo. A výsledok
tejto spoločnej snahy trénera i hráčov sa dostavil. Mužstvo sa stalo
víťazom III. ligy a po ročnej pau-

ze sa im otvára možnosť hrať opäť
v II. dorasteneckej lige/stred.
Napriek radosti z víťazstva je účasť
v II. lige zatiaľ podmienená tým, či
dokáže realizačný tím mládeže vytvoriť káder mladších dorastencov
U17, keďže v II. dorasteneckej lige
je klub povinný postaviť aj mužstvo
mladších dorastencov. Okrem športového úspechu je dôležitou podmienkou aj finančné zabezpečenie
spojené s vyššími výdavkami celého
úseku mládežníckeho futbalu Mestského športového klubu.
MŠK RS

Natália Gažiová
zvíťazila v Bochni

17. -18. júna sa konal 20. roč-

ník Medzinárodného turnaja
v Bochni (Poľsko). Tento turnaj
je zvláštny tým, že sa koná 248
metrov pod zemou v bývalej soľnej bani.
Zúčastnilo sa ho spolu 473 pretekárov z deviatich štátov (Nemecko,
Česko, Chorvátsko, Ukrajina, Rakúsko, Poľsko, Bielorusko, Litva,
Slovensko).
Za Lokomotívu Rimavská Sobota
sa na turnaji predstavila mladšia
žiačka Natália Gažiová vo váhe
do 33kg. Celkovo odohrala štyri
zápasy. V prvom si za šesť sekúnd
poradila s Poľkou. Druhý zápas
vyhrala za 29 sekúnd, kde súperku
z Nemecka udržala v držaní. V treťom zápase bojovala s Češkou, nad ktorou
vyhrala za 52 sekúnd na ipon. Vo finálovom zápase sa stretla s Chorvátkou,
ktorá rovnako ako Natália vyhrala všetky zápasy pred časovým limitom.
Natálka si s ňou poradila za 29 sekúnd a získala zlato.
Výbor a vedenie klubu gratuluje za predvedené výkony a za vzornú reprezentáciu klubu, ako aj mesta Rim. Sobota. V Poľsku sprevádzali reprezentantku nášho klubu tréneri Babicová a Gaži.
Ľubomír Antal,
predseda Lokomotíva judo RS

www.rimavskasobota.sk
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Karolína Mravcová opäť
majsterkou Česka, Tomáš
Kuvik vicemajstrom
Falcon

sa už tradične
piaty rok v rade zúčastnil
v Česku turnaja CZECH
Open 2017 Taekwondo WTF Championship
Kyorugi.
Pre Falcon Tae Kwondo Rim. Sobota to bola
posledná súťaž v prvom polroku sezóny.
Na súťaži bojovali traja
naši členovia - Karolína
Mravcová, ktorá na turnaj cestuje pravidelne
niekoľko rokov, Tomáš
Kuvik a Oliver Adam.
Tí sa tohto turnaja zúčastnili prvý krát. Boli
to náročné zápasy bez rozdielu pásu - technickej vyspelosti.
Naši taekwondisti vydali v zápasoch zo seba všetko a išli na doraz
svojich síl. Ako prvý nastúpil Tomáš, ktorý svoj semifinálový zápas
zvládol na výbornú, a aj keď mu napriek nášmu protestu neuznali
jednu čistú techniku, zápas dotiahol na hlavu do víťazného konca.
Vo finále mal vyššieho a vyspelejšieho súpera, no aj keď sa veľmi
snažil, nedokázal súpera poraziť. Stal sa vicemajstrom ČR . Ako druhá nastúpila na svoj zápas Karolína, ktorá tentokrát zápasila vo vyššej váhovej kategórii. Svoj semifinálový zápas zvládla veľmi dobre
aj napriek tomu, že ju súperka nakopla do zraneného miesta, ktoré si
priniesla z minulotýždňového turnaja v Bratislave. Na svoj finálový
zápas tak kvôli bolestiam nastupovala so sebazaprením a proti hodne
vyššej súperke, reprezentantke Česka v karate, ktorá je aj aktuálnou
juniorskou majsterkou Českej republiky, juniorskou majsterkou Európy a bronzovou medailistkou z MS v kumite, absolvovala veľmi
náročný zápas. Ten Karolína zvládla neskutočne. Aj cez bolesti išla
do poslednej sekundy a zaslúžene sa stala majsterkou Česka. Týmto
obhájila minuloročný titul, čo je vynikajúci výsledok . Ako posledný
nastúpil na svoj vyraďovací zápas Oliver. Proti nemu nastúpil veľmi skúsený český zápasník, no aj keď sa Oliver snažil zo všetkých
síl, ale tohto skúseného súpera nedokázal zdolať a skončil na 7 - 8
mieste.

Zápasníčky Lokomotívy
majsterkami, dorastenci
vicemajstrami Slovenska
Vynikajúci úspech dosiahli zápasníci Lokomotívy Rimavská So-

bota na Majstrovstvách Slovenska dorastencov vo voľnom štýle a
Majstrovstvách Slovenska ženských zložiek na domácich žinenkách
v Rim.Sobote.
V súťaži družstiev ženských zložiek zvíťazili spomedzi pätnástich
klubov s výrazným bodovým náskokom pred Dunajskou Stredou a
Nitrou a získali tak v tomto roku titul majsteriek Slovenska.
Umiestnenie dievčat Lokomotívy:
Mladšie žiačky: 1. miesto - Natália Gažiová (31 kg), Kristína Murínová (45 kg).
Staršie žiačky: 1. miesto - Denisa Uhrínová (48 kg), 2. miesto Vanessa Schvarcová (52 kg).
Kadetky: 1. miesto - Beáta Ružičková (49 kg), 2. miesto - Kristína
Čintalanová (60 kg), Anna Kureková (70 kg).
Juniorky: 1. miesto Dominika Vaslíková (67 kg).
Seniorky: 1. miesto - Lenka Babicová (55 kg), 2. miesto - Zuzana
Porubiaková (55 kg), Lucia Staššáková (58 kg).
Aj v súťaži družstiev kadetov (dorastencov) v zápasení voľným štýlom sa pretekárom našej Lokomotívy mimoriadne darilo. V súťaži
družstiev spomedzi osemnástich klubov skončili tesne za Dunajplavbou Bratislava a obsadili druhé miesto.
Výsledky našich pretekárov:
1. miesto - Adrian Šulaj (42 kg), 2. miesto - Ľuboš Genya (46 kg),
Michal Babarík (50 kg), Pavol Rapčan (54 kg), 4. miesto - Jakub
Vydra (46 kg), Brian Molnár (50 kg) 6. miesto - Brian Berki (46 kg),
Viktor Gunár (50 kg).
Tréner Lokomotívy Jozef Radnóti: Touto cestou sa chcem poďakovať všetkým svojim zverencom za výsledky i za prípravu a veľmi zdarný priebeh šampionátu. Pred súťažou som veril, že v súťaži
družstiev by sme sa mohli umiestniť na medailovej pozícii, ale zisk
zlata a striebra je vysoko nad našim očakávaním. A to mal ešte vo
finále smolu Paľko Rapčan a Viktor Gunár, ďalší ašpirant na titul, sa
zranil a zápas dokončil s veľkým sebazaprením. Získať však v jeden
deň sedem titulov majstrov Slovenska sa nepodarí každý rok. Poďakovanie patrí aj trénerovi dievčat Mišovi Radnótimu.

Všetkým Falconákom gratulujeme k majstrovským a medailovým
umiestneniam, ako aj za dobrú reprezentáciu klubu FALCON RS,
mesta Rim. Sobota i Slovenska. Už teraz sa tešíme na spoločnú
regeneráciu, ktorou prvú polovicu sezóny zavŕšime na II. ročníku
FALCON Campe Zlaté Piesky v BULHARSKU.
Radi by sme poďakovali sponzorom, ktorí nám zmiernili náklady na
tento turnaj.
Výsledky jednotlivcov Kyorugi (športový zápas):
1. miesto, zlatá medaila a titul majsterka Českej Republiky –
Karolína Mravcová
2. miesto, strieborná medaila a titul vicemajster Českej Republiky
- Tomáš Kuvik
Bez medailového umiestnenia - Oliver Adam
Róbert Kuvik,
Falcon Tae Kwondo Rim. Sobota

Jozef Radnóti,
tréner Lokomotívy Rimavská Sobota

