Na margo
uplynulých dní
Ruské média

Vedenie mesta diskutovalo
. s občanmi
V priestoroch bývalej MŠ na Ul. kpt. Šmá-

la v Rim. Sobote prebehol 20. septembra
verejný hovor s obyvateľmi mestskej časti
Tomašová, Včelinec a Kurinec. Približne
50 občanov sa tu stretlo na diskusii s vedením mesta. Okrem primátora mesta Jozefa
Šimka a členov výboru sa hovoru zúčastnili
mestskí poslanci, vedúci oddelení MsÚ a
iní predstavitelia mesta. V úvode primátor
mesta Jozef Šimko informoval občanov o
plánovanej rekonštrukcii ciest a chodníkov
v tejto mestskej časti. Ako uviedol, už počas
septembra sa plánuje asfaltovanie ulice na
Ul. kpt. Šmála, Ul. E. Putru a Kirejevskej.
Chodníky sa budú opravovať na uliciach E.
Putru, Kirejevskej, Sedliackej a Tomašovskej. Podľa slov J. Šimka sa mohli občania
vyjadriť, či sa majú na opravu chodníka na
Tomašovskej ul. použiť kamenné dlažobné kocky tzv. mačacie hlavy, alebo radšej
zámková dlažba. Väčšina občanov sa vyjadrila za druhú variantu. Následne primátor
vyzval občanov, aby predniesli svoje po-
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žiadavky a postrehy. Obyvateľov Okružnej
ulici trápia, že autá jazdia po ceste príliš
rýchlo. Padla aj požiadavka zrekonštruovať
chodník na Hostinského ulici smerom na
Združenú strednú školu. Primátor J. Šimko
prisľúbil, že opravu chodníka zaradia do budúcoročného rozpočtu. Občania z bytovky
na Dobšinského ul. pri Diagnostickom centre sa sťažovali na parkovanie áut na tráve i
chodníkoch či blokovanie vjazdu k bytovke
a žiadali pri bytovke vybudovať parkovisko.
Diskusia sa nevyhla ani tomašovskemu cintorínu. Občania poukázali, že tam psíčkari
venčia svojich miláčikov a dokonca sa tam
objavili diviaky, nakoľko tam chýba oplotenie. Primátor uviedol, že financie na oplotenie cintorína vyčlenia v budúcoročnom
rozpočte. Podľa slov niektorých obyvateľov
na Tomašovskej ulici chýbajú smetné koše,
či zberné nádoby na textil a sklo. Mnohí
obyvatelia ocenili prácu vedenia mesta a
mestskej polície. Na záver verejného hovoru predsedníčka výboru mestskej časti Helena Tóthová poďakovala vedeniu mesta za
opravu strechy na materskej škole, ako aj za
veľmi dobrú spoluprácu.
amb

prednedávnom
uverejnili zaujímavú informáciu. Istá agentúra zisťovala,
komu by dali voliči svoj hlas,
keby sa voľby ruského prezidenta konali v týchto dňoch.
Medzi kandidátov zaradili aj
istého Andreja Semjonova a
dodali, že by ho podporoval aj súčasný prezident
Putin, pokiaľ by on sám nekandidoval. Výsledok
je taký, že až 18 percent opýtaných by ho volilo
a až 15 percent sa vyjadrilo, že hoci o ňom ešte
nepočuli, ale ak ho podporuje Putin, tak prečo nie.
Problémom je len to, žiaden Andrej Semjonov v
skutočnosti neexistuje, agentúra si ho vymyslela a
v experimente len zisťovala, aký vplyv na verejnosť má ruský prezident.
Určitú súvislosť v tomto prípade vidím so snahou
jedného zo samozvaných kandidátov na budúcoročné primátorské voľby. Ten si zaumienil, že
hodí do éteru myšlienku dať prioritu vybudovaniu
priemyselného parku v Rimavskej Sobote pred
všetkými doterajšími budovateľskými aktivitami
primátora mesta i mestských poslancov. Čo na
tom, že v Rimavskej Sobote existuje priemyselný
park, o ktorý investori nejavia záujem, alebo že
nikde po Slovensku sa nebudujú priemyselné parky tým spôsobom, aby to ovplyvňovalo úverové
zaťaženie mesta , ale využívajú sa štátne dotácie.
O tom ani nehovoriac, že o tejto téme hovorí práve ten, kto sa už vyše roka bije do pŕs, ako je účinný akčný plán vlády, ktorý má za úlohu zmeniť
zaostalosť nášho regiónu. Zhodou okolností ide o
ten istý akčný plán, do ktorého sa realizácia nového priemyselného parku ani len nedostala, pretože
nebola nikým ani navrhnutá.
A v tomto prípade prichádza do úvahy súvislosť
s experimentom ruskej agentúry. Aj v jednom, aj
v druhom prípade chcel iniciátor akcie len vedieť,
koľko ľudí sa za myšlienku postaví. Rozdiel je v
tom, že kým 15 percent voličov znamená v Rusku
milióny ľudí, zatiaľ sa myšlienke rimavskosobotského „experta“ priklonilo len pár komentujúcich,
ktorí sa s ním aj tak zhodnú každý deň a s každým
jeho výmyslom.
Chodíme v týchto dňoch medzi občanov aj v
rámci tzv. verejných hovorov. Všade sa väčšinou
stretávame so spokojnosťou občanov, ktorí ďakujú primátorovi a vedeniu mesta za enormné
úsilie o skrášľovanie Rimavskej Soboty. No ako
aj z uvedeného príkladu vyplýva, nájdu sa jednotlivci, ktorí sa snažia znehodnotiť všetko čo je
pozitívne .
A pritom komunálne voľby sú ešte tak ďaleko...
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Slávnostne otvorili vynovené Námestie Mihálya Tompu

28. september sa

v Rimavskej Sobote niesol v slávnostnom
duchu.
V tento deň tu totiž
slávnostne otvorili
zrekonštruované
Námestie Mihálya
Tompu. Udialo sa
to v deň 200. výročia narodenia básnika a reformovaného kňaza Mihálya
Tompu, po ktorom
je námestie pomenované. Súčasťou
osláv bolo aj odhalenie zrekonštruovanej sochy tohto významného básnika. Socha stojí v strede námestia a
je umiestnená na svojom pôvodnom
miestne z roku 1902.
Vedenie mesta pozvalo na oslavy
vyše 200 hostí. Boli medzi nimi
poslanci mestského zastupiteľstva,
zástupcovia samospráv, škôl, kultúrnych inštitúcií či cirkvi. Nechýbali
ani hostia z Maďarska. Slávnosť
svojou návštevou poctila zástupkyňa štátneho tajomníka ministerstva ľudských zdrojov Maďarskej
republiky Anikó Krucsainé Herter
či poslanec maďarského parlamentu Gábor Ríz a prišiel aj generálny
konzul Maďarska z Košíc Attila Haraszti.

Na úvod zazneli štátne hymny
Slovenska
a Maďarska v
podaní spevokolov Bona Fide a
Blaha Lujza.
Primátor mesta Jozef Šimko vo
svojom slávnostnom príhovore
predstavil Rimavskú Sobotu, ktorá
bola v minulosti významným a bohatým centrom regiónu. Spomenul,
že Rimavská Sobota sa dostávala do
čoraz širšieho povedomia aj vďaka
našim slávnym rodákom – sochárom, maliarom, literátom, humanistom, národovcom, intelektuálom.
Jedným z nich bol aj básnik Mihály Tompa, ktorý sa v našom meste
narodil a strávil tu prvé roky svojho

života. V závere svojho príhovoru
primátor vyslovil želanie, „nech je
námestie symbolom harmonického spolužitia Slovákov a Maďarov,
ako aj ďalších národností žijúcich
v našom krásnom meste a nech je
symbolom vzájomnej úcty a dobrej
spolupráce všetkých tu žijúcich občanov“.
Po príhovoroch hostí dekan Rímskokatolíckej cirkvi Rastislav Polák
a emeritný biskup RKC Géza Erdélyi požehnali sochu a následne vedenie mesta a postupne aj hostia položili vence k soche Mihálya Tompu.

Rozhodovali o nových členoch výboru

27. septembra sa v kultúrnom dome v mestskej
časti Vyšná Pokoradz konalo zhromaždenie obyvateľov tejto mestskej časti. Dôvodom jeho zvolania bol fakt, že predchádzajúce vedenie výboru
mestskej časti sa vzdalo svojich funkcií. Zhromaždenie prilákalo do priestorov kultúrneho domu
približne štyri desiatky obyvateľov. Voľbu členov
výboru viedla vedúca organizačného odboru pri
MsÚ Zuzana Zsírosová. Prítomní občania nakoniec po emotívnej diskusii zvolili za členov výboru mestskej časti Dahoslavu Hrončekovú, Petra
Sojku, Ivetu Katonovú a Zdenku Bílikovú, ktorí
spolu s mestskými poslancami zvolenými za túto
mestskú časť budú tvoriť 7 členný výbor. Ten si za
svoju predsedníčku zvolil Drahoslavu Hrončeko-

vú, podpredsedníčkou sa stala Iveta Katonová a
tajomníčkou Zdenka Bíliková. Novú predsedníčku podľa jej slov zvolenie na túto funkciu trošku
prekvapilo, no verí, že sa za ten viac ako rok, čo
bude vo funkcii, výboru podarí naplniť úlohy,
ktoré si zadá. Zároveň podotkla, že si vypočuje
každú požiadavku obyvateľov, bude s nimi úzko
spolupracovať, a verí, že sa zapoja predovšetkým
tí mladší.
V závere verejného zhromaždenia vystúpila Svetlana Bornayová, ktorá viedla predchádzajúci
výbor. Poďakovala sa členom výboru, s ktorými
spolupracovala, ako aj primátorovi Jozefovi Šimkovi, v ktorom podľa jej slov našla veľkú oporu.
amb

V kultúrnom programe vystúpili
spevokoly Bona Fide, Blaha Lujza či hudobná skupina Márie Pakó
Csillagvirág a študenti Reformovaného gymnázia M. Tompu predniesli báseň Mihálya Tompu.
Ako je známe, námestie prešlo v
tomto roku obnovou a postupne
získalo nový vzhľad. Z jeho stredu
bola odstránená fontána, opravili
sa chodníky, pribudli nové lavičky
a dobové svietidlá. Skrášľujú ho aj
nové stromy – ambrovníky.
amb, foto: mm

Vzniknú
občianske
hliadky
Mestu Rimavská Sobota bolo dňa 21.
septembra doručené rozhodnutie Ministerstva vnútra Slovenskej republiky,
sprostredkovateľského orgánu pre operačný program Ľudské zdroje o schválení nenávratného finančného príspevku
vo výške 191 530,26 € pre projekt na
poskytnutie služieb miestnej občianskej
poriadkovej služby s cieľom zabezpečiť
verejný poriadok a bezpečnosť a zvýšiť
finančnú gramotnosť, zamestnateľnosť
a zamestnanosť marginalizovaných komunít, predovšetkým Rómov.
Celkové náklady na realizáciu projektu
pre 8 členov miestnej občianskej poriadkovej služby na 36 mesiacov predstavujú 201 610,80 €, z ktorých 161 288,64 €
pôjde na mzdy a 40 322,16 € na paušálne
výdavky. Spolufinancovanie mesta vo
výške 5% predstavuje 10 080,54 €, bude
zabezpečené z rozpočtu mesta a bude
doň zapracované v nasledujúcich troch
rokoch.
Spracoval amb
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Poslanci o projektoch, hospodárení i R2
V utorok 19. septembra sa v bývalom Župnom dome uskutočnilo
zasadnutie poslancov mestského
zastupiteľstva. V úvode rokovania
prešla informatívna správa o stave
a naplnenosti materských škôl a základných škôl v meste, ktorú predložil viceprimátor Ladislav Rigó.
Ako sa v správe uvádza, v materských školách sa počet detí oproti
minulému školskému roku mierne
zvýšil. V aktuálnom školskom roku
sa predbežne plánuje otvoriť spolu
33 tried s počtom žiakov 657, najviac detí,144, navštevuje Materskú
školu -Óvoda na Rybárskej ulici.
Rovnaký trend badať aj u základných škôl, kde sa počet žiakov zvýšil z minuloročných 2054 na tohtoročných 2061, pričom sa otvorí
spolu 100 tried. Najväčší počet žiakov, 626, má ZŠ P. K. Hostinského.
V rámci programu bolo schválené
kofinancovanie dvoch projektov –
„Zvýšenie inkluzívnosti vzdelávania na ZŠ M. Tompu“ a “Revitalizácia odborných učební biológie a
fyziky”. Schválený bol aj projekt na
predloženie žiadosti o nenávratný
finančný príspevok z ministerstva
školstva na rekonštrukciu telocvične na ZŠ P. Dobšinského. Finančné prostriedky sa majú použiť na
rekonštrukciu strechy, rozvodov
ústredného kúrenia, sociálnych zariadení a elektroinštalácie. Celková
požadovaná výška príspevku predstavuje 134 tis. eur, spolufinancovanie mesta z vlastných zdrojov vo
výške najmenej 10% z požadovanej
sumy je 13 400 eur.
Poslanci sa zaoberali aj návrhom na
druhú zmenu rozpočtu, ktorý predložil poverený vedúci ekonomického odboru Miroslav Bielak. Ako
uviedol, zmena rozpočtu je navrhovaná najmä kvôli úprave prevažne
kapitálových príjmov a výdavkov
z dôvodu schváleného harmonogramu čerpania financií na projekt
obnovy budov mestského úradu na
dva roky. Ďalšou dôležitou zmenou
je aj navýšenie rozpočtu na originálne kompetencie školstva z dôvodu zvýšenia platov pedagogickým
zamestnancom od septembra tohto roku o 6% a zmeny sa týkali aj
úpravy finančných prostriedkov na
rôzne presuny a viazania v zmysle očakávaného plnenia bežných
a kapitálových výdavkov do konca tohto roka. V diskusii k tomuto
bodu poznamenal poslanec Viliam
Vaš, že zmeny v rozpočte podporuje. Dúfa, že aj v budúcnosti bude
mať mesto podobný rozpočet a poďakoval sa za jeho prípravu. Padli aj poslanecké návrhy, v ktorých
poslanec Miroslav Bitala žiadal pre
mládežnícky futbal sumu 8000 eur

a Štefan Baláž pre Mestské kultúrne stredisko 3 500 eur. Poslanci
nakoniec tieto návrhy akceptovali a
schválili, že po druhej zmene rozpočtu sú celkové príjmy mesta vo
výške 15 558 289 eur, výdavky 15
382 630 eur a prebytok je vo výške
398 eur.
Mesto hospodárilo s prebytkom
Rokovalo sa aj o hospodárení mesta
v prvom polroku tohto roka. Rozpočet bol v tomto období upravovaný jedenkrát v mestskom zastupiteľstve a šesťkrát rozpočtovými
opatreniami. K 30. júnu dosiahlo
mesto celkové príjmy vo výške 7
889 759 eur a čerpalo celkové výdavky vo výške 6 719 366 eur. Po
započítaní finančných operácií bol
dosiahnutý kladný hospodársky
výsledok vo výške 1 1700 393 eur.
Technické služby mesta hospodárili s prebytkom vyše 32 tis. eur,
Mestské kultúrne stredisko malo
prebytok vyše 4 tis. eur, Mestský
športový klub mal prebytok vyše
10 tis. eur a Mestská bytová správa
mala stratu vyše 8 tis. eur.
Prešla aj informatívna správa o
poskytovaní sociálnych služieb v
nocľahárni na Hviezdoslavovej ul.,
ktorú predložila poverená vedúca
odboru sociálnych vecí a kultúry
Angela Kecskemétyová. Mestské
zastupiteľstvo vzalo na vedomie
kontrolu plnenia uznesení Mestskej
rady za prvý polrok a schválilo návrh na zrušenie VZN štatút o zdravom životnom prostredí, ochrane
verejného poriadku a zelene na
území mesta.
V personálno – organizačných
otázkach poslanci odsúhlasili, že
voľba hlavného kontrolóra sa uskutoční 19. decembra a zároveň určili
požiadavky, ktoré musí spĺňať kandidát na hlavného kontrolóra. Vo
všeobecnej rozprave primátor Jozef Šimko informoval prítomných
okrem iného aj o prebiehajúcich
i plánovaných investičných aktivitách v meste.

Poslanci nesúhlasia
s výstavbou R2 len
v polovičnom profile
V rámci všeobecnej rozpravy sa
diskutovalo aj o téme dostavby
rýchlostnej cesty R2 Zvolen – Košice. Mestské zastupiteľstvo nakoniec na návrh poslanca Zoltána
Bána prijalo uznesenie, v ktorom
nesúhlasí s tým, že sa plánuje výstavba rýchlostnej cesty R2 len v
polovičnom profile a vyslovuje
svoju nespokojnosť, že výstavba
rýchlostnej cesty R2 Zvolen- Koši-

ce neprebieha v súlade s uznesením
vlády SR a výjazdového zasadnutia
v Rim. Sobote z júna 2016. Poslanci zároveň požiadali prednostu
Okresného úradu v Rim. Sobote
Csabu Csiziho, aby ich na októbrovom zasadnutí MsZ informoval o
priebehu a časovom harmonograme
výstavby R2 Zvolen-Košice. Vyzvali tiež predstaviteľov Združenia
miest a obcí Gemera a Malohontu,
ako aj predstaviteľov Združenia
miest a obcí Slovenska, aby zaujali
stanovisko a podporili ich snahu o
realizáciu plnenia uznesenia vlády
SR v pôvodnom znení.
amb, foto: gecse

Spustili petíciu

„Nie sme občania kategórie B“ či „V plnom profile R2 aj na úseku
Zvolen-Košice“. Týmito sloganmi spustila v Bakte Strana maďarskej komunity petíciu, ktorej cieľom je vybudovanie rýchlostnej
cesty R2 v plnom profile od Zvolena do Košíc. Ako uviedol člen
predsedníctva SMK a rimavskosobotský mestský poslanec Zoltán
Cziprusz, tento región si zaslúži R2 a vláda by mala nájsť financie
na jej dostavbu. „Túto akciu by som možno nepovažoval vyložene za stranícku, ani za politickú, ale vlastne v prospech všetkých
občanov, ktorí žijú v tomto regióne,“ uviedol viceprimátor Rimavskej Soboty Ladislav Rigó. Zdôraznil, že kvalitná infraštruktúra
je jedným z predpokladov zníženia nezamestnanosti a príchodu
investorov. Podľa slov predstaviteľov SMK, podpisy pod petičné
hárky budú zbierať v uliciach či na vlastných podujatiach.
amb
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XXXV. Gemersko-malohontský jarmok

V závere uplynulého týždňa zavládla v Rimavskej Sobote jarmočná ná-

lada. Konal sa tu totiž tradičný Gemersko-malohontský jarmok. Organizátori ani tentoraz nezabudli prichystať bohatý program. V Dome kultúry
sa už tradične konala výstava ovocia a zeleniny z nášho regiónu a Maďarska, ktorú slávnostne otvoril primátor mesta Jozef Šimko. V kultúrnom programe patrilo pódium na Hlavnom námestí Martinovi Jakubcovi,

tanečným krúžkom pri CVČ Relax či koncertu maďarských zábavných
piesní v podaní Eldorado. Nechýbala ani TAEKWONDO exhibícia. Podvečer vystúpili Sendreiovci z Kokavy nad Rimavicou a vo večerných hodinách populárna skupina The Paranoid. V sobotu predpoludním zahral
do tanca aj na počúvanie Tanečný orchester Rimavská Sobota či obľúbená
country skupina Bluetrend.

Ľudí lákali aj stánky s rozličným tovarom...

...a pochutnať si mohli aj na jarmočných špecialitách

Ocenili najkrajšie balkóny a predzáhradky
1.

2.

3.

1.

2.

3.

Odbor rozvoja mesta na Mestskom úrade aj v tomto roku usporiadal súťaž o najkrajší balkón a najkrajšiu predzáhradku v meste. Súťaž prebiehala
od mája, odkedy pracovníci odboru priebežne sledovali balkóny a predzáhradky v lokalitách Rimavskej Soboty. Svoje tipy na zaujímavé balkóny i
predzáhradky však mohli zasielať aj občania. Do užšieho výberu sa nakoniec dostalo 28 balkónov a 23 predzáhradiek, ktoré hodnotila porota zložená zo sekretariátu primátora, sekretariátu prednostu a odboru rozvoja mesta. Súťaž slávnostne vyhodnotil primátor Jozef Šimko na radnici počas
Gemersko-malohontského jarmoku. Ocenenie nakoniec získali tieto balkóny a predzáhradky:
Najkrajší balkón:
1. miesto – rodina Číkošová, Mikszátha 44
2. miesto – rodina Magová, P.Hostinského 34/14
3. miesto – rodina Krnáčová, Mikszátha 42

Najkrajšia predzáhradka:
1. miesto - rodina Ľuptáková, Žánovská 29
2. miesto – rodina Borosová, Lesná 2
3. miesto – rodina Ternáková, A. Markuša 10

Gemerské zvesti

Knechtová spievala pacientom

Spev

a dobrá nálada
vládla 28. septembra na
nádvorí pred rimavskosobotskou
nemocnicou.
V tento deň tu totiž Sieť
nemocníc Svet zdravia
predstavilo projekt dobrovoľníckych
centier
Krajší deň. Jeho cieľom
je spríjemniť dospelým
a detským pacientom chvíle strávené v nemocnici, prinášať pozitívnu
atmosféru do oddelení
a do pacientskych izieb.
Ambasádorkou dobrovoľníckych centier
Krajší deň je od začiatku speváčka Katarína Knechtová ,ktorá pacientom a personálu rimavskosobotskej nemocnice venovala
svoju pieseň Motýľ Hlavolam.
V rámci projektu pôsobí aktuálne v
rimavskosobotskej nemocnici 11 dobrovoľníkov. Svoju aktivitu zameriavajú
primárne na pacientov v detskom oddelení,
respektívne na pacientov seniorov v oddeleniach pre dlhodobo chorých pacientov.
Nemocnica verí, že sa tento počet zvýši.
Táto spolupráca s dobrovoľníkmi je
súčasťou väčšej podpory pohody pacienta
a nadstavbou odbornej profesionálnej starostlivosti v celej sieti Svet zdravia. Prvé
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Pre Máriu Chovanovú

pred dôchodkom
každý deň príde čas alebo odíde,
kto ho ospravedlní v časovom líne,
človek, kto iný ako pani, ktorá učila nás,
ktorá napravila isté veci tu aj inde,
ktorá vedela aj to čo my nie,
ktorá bola tu a cítila sa snami vždy dobre

dobrovoľnícke centrá Krajšieho dňa sa otvorili v nemocniciach v Humennom a v
Banskej Štiavnici v novembri 2016. Podľa
slov Tatiani Kosťovej, autorky a garantky
projektu, do dneška sa dobrovoľníctva v
rámci projektu aktívne zúčastnilo 67 dobrovoľníkov, ktorí odpracujú týždenne dve až
tri hodiny. Od spustenia projektu odpracovali spolu úctyhodných 1658 hodín. „Dobrovoľnícka činnosť je súčasťou prosociálneho
správania a výrazom súcitu s inými ľuďmi.
Rozhodnúť sa pre službu chorým deťom a
dospelým v akomkoľvek smere je hodné
nesmiernej úcty a obdivu,“ uviedla. Ako sa
ďalej vyjadrila, do konca roka plánujú tento
projekt spustil ešte v nemocnici v Rožňave.
amb

Žiakov učia písať
špeciálnym písmom

Základná škola Petra Kellnera Hostinského bude v tomto školskom roku

navštevovať 610 žiakov. Prvákov je 74, ktorí sa budú učiť v troch prvých
triedach. Žiaci sa budú učiť celkovo v 28 triedach.
Ako uviedla riaditeľka školy Anita Antalová, vo vyučovaní sa zameriavajú na cudzie jazyky, ktoré sú posilnené aj o konverzáciu a v aktuálnom
školskom roku posilnili na druhom stupni hodiny matematiky. „Typickým prvkom vo vyučovaní na našej škole sú tematické dni. Zhruba raz za
mesiac mávajú žiaci v rámci vyučovania aktivity na určenú tému ako je
finančná gramotnosť či Deň Zeme. Napríklad, už niekoľko rokov robíme
s deviatakmi vyučovanie na tému holokaustu, ktoré sú pripravované veľmi profesionálne“ uviedla Antalová. Ako ďalej informovala, už štvrtý rok
učia písať žiakov písmom Comenia Script. Je podobné tlačenému písmu
a má jednoduchú veľkú abecedu. Tá je veľmi blízka prevažne deťom,
ktoré prišli z predškolských zariadení a nemajú ešte dostatočne rozpísanú
ruku. V okrese sú jediná škola, kde takýmto písmom učia žiakov písať.
Škola sa podľa slov riaditeľky zapája aj do mnohých projektov. „Od septembra máme od ministerstva školstva schválený projekt na výučbu anglického jazyka v prvom ročníku. Tento štvorročný projekt nesie meno
Jolly Phonics a ide o fonetickú metódu výučby anglického jazyka, ktorá poskytuje dôkladný základ naučiť deti čítať, písať a komunikovať,“
vysvetlila. Škola je zapojená aj do projektu „ExpEdícia – skús, skúmaj,
spoznaj“, ktorý rozbehla nezisková organizácia Indícia. Jeho cieľom je
pomáhať základným školám meniť sa na miesta, kde majú žiaci radosť
z vlastného objavovania, experimentovania a poznávania. Zároveň podporuje zmenu prírodovedného vzdelávania a oslovuje a aktivizuje všetky
deti na druhom stupni základných škôl, nielen tie nadané. Od septembra
prebieha aj projekt „Duálne vzdelávanie a zvýšenie atraktivity a kvality
odborného vzdelávania a prípravy. Ide o nadstavbu trojročného projektu, vďaka ktorému škola získala financie na nákup pomôcok na fyziku a
techniku za približne 130 tis. eur.
amb

videla budúcnosť krajšou, bezpečnejšou
ale čas dáva aj berie cez dlhé roky
konštatuje, ochraňuje a pripomína,
to čo bolo a kreslí náš portrét
aby mohli dať odkaz každému koho máme radi
a keď sa radovali o tom písala báseň jeseň
veď Vás hlboko uctime si za čas, za prácu
čo ste vykonávala poctivo,
ďakujeme za spolužitie a za deň tajnosti,
a za moment, keď sme radosť získali
a dávali iným aby zachovali pravosť
dôchodok je zaslúžený oddych na vrchu
je účelný, ako by sme sa vrátili domov,
keď nemáme sily,
stať človekom a ostať človekom je živým
cieľom každého kto sa stretol v živote
so ženou a učiteľkou Marikou Chovanovou
Bc. Zoltán Danyi

Majú nové dopravné ihrisko
Detičky z Materskej ško-

ly – Óvoda na Rybárskej
ulici v Rim. Sobote sa už
tešia z nového dopravného ihriska. Slávnostne im
ho odovzdalo do užívania
vedenie škôlky na konci
septembra. Podujatia sa
okrem detičiek, ich rodičov a učiteliek zúčastnil
aj zástupca primátora Ladislav Rigó, zástupcovia Slovenskej sporiteľne,
rodičovského združenia či polície. Nové ihrisko pokrstili svojím tancom
škôlkari z triedy Rybička.
Dopravné ihrisko je multifunkčné a bezbariérové a okrem dopravnej
výchovy ho budú vyžívať aj na rôzne iné podujatia. Na jeho vybudovanie použili financie z rôznych zdrojov. Podľa slov riaditeľky škôlky
Judity Makšiovej, vyše 4200 eur získala škola z projektu Nadácie SLSP,
3000 eur poskytlo Združenie rodičov pri materskej škôlke a sumou 400
eur prispelo aj OZ Naša Sobota. Stavebné práce, ktoré prebiehali počas augusta, realizovala spoločnosť Gemerstav z Rim. Soboty. Získané
financie použili okrem samotnej výstavby aj na nákup dopravných značení i pomôcok. Deti sa tak môžu po ihrisku preháňať na kolobežkách,
trojkolkách i štvorkolkách či motorkách. Nachádzajú sa na ňom zvislé
i vodorovné značenia, cesty pre cyklistov, odstavné plochy, chodníky i
kruhová križovatka a dokonca aj funkčný semafor.
Riaditeľka školy neskrývala radosť z nového ihriska. „Konečne sa nám
splnil sen, pretože o grant na vybudovanie ihriska sme sa uchádzali nespočetnekrát. Dôvodom tohto kroku bolo, že staré ihrisko, na ktorého
mieste stojí to nové, bolo zničené a pre detičky nebezpečné,“ vysvetlila
Makšiová.
Dopravné ihrisko sa bude využívať predovšetkým na dopravnú výchovu.
„Detičky by sme chceli prostredníctvom dopravnej výchovy oboznámiť
nielen s teóriou, ale aj s realitou cestnej premávky, a preto spolupracujeme aj s dopravnou políciou,“ uzavrela Makšiová.
amb, foto: gecse
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Výstava Tradícia inak

Deň ľudovej kultúry
Základná škola Š.M. Daxnera na sídlisku Západ ožila 22. septembra

V

priestoroch Mestskej galérie
sa môžete od 22. septembra oboznámiť s dielom mladej textilnej
výtvarníčky Henriety Kurčíkovej.
Výstava pomenovaná Tradícia inak
predstavuje prierez jej tvorby vo
výbere prác od roku 2008 a ide o
jej prvú autorskú výstavu. Henrieta Kurčíková pochádza z Kružna a
vyštudovala na Vysokej škole výtvarných umení v Bratislave na katedre textilnej tvorby. Jej dôležitou
súčasťou tvorenia je textil, s ktorým
narába experimentálne a kreatívne,
prekračujúc tradičné hranice remesla a jeho úžitkovej funkcie smerom
k umeleckým vyjadreniam.
Na výstave predstavuje dizajnérske a skulptúrne objekty, poťah na
kreslo, kostýmové skulptúry, odevy
a ich časti – čepce, kabát, textilné
maľby a kresby, fotografie vytvorené v spolupráci s Evelyn Bernčičovou a Jakubom Čajkom.
Stredobodom výstavy je žena a jej
identita. Podľa Gabriely Garlatyo-

V

vej, riaditeľky Mestskej galérie,
nejde o konkrétnu ženu. „Autorka
sa na ženu pozerá z rôznych strán,
rozoberá ju, dokonca ide dovnútra,
alebo ju vyťahuje na povrch, kedy
tematizuje odev. V tomto prípade
je to žena, ženský svet a ako sa na
ženu pozeráme, čiže aj naše sterotypy a je tu tematizované nielen jej
obliekanie, ale aj jej vnútro,“ uviedla. Podľa Garlatyovej je na autorke
zaujímavé, že s textilom skutočne
tvorí „Nie je to textil, ktorý je len
naučený, nie je to len nejaký mŕtvy
textil. Ide o textil, ktorý je pre ňu
ako sochársky materiál a pomocou
tejto svojej autorskej techniky vytvára skutočne sugestívne a krásne
diela,“ vysvetlila Garlatyová.
Kurátorkami výstavy sú Petra Filipiaková a Gabriela Garlaytová.
Výstavu si môžete pozrieť do 20.
novembra. Výstavy v Mestskej galérii Rimavská Sobota v roku 2017
z verejných zdrojov podporil Fond
na podporu umenia.
amb, foto: gecse

ľudovou kultúrou. V tento deň sa tu totiž konalo podujatie Dni ľudovej
kultúry. Počas dňa sa žiaci v desiatich tvorivých dielňach zoznamovali
so slovenskými ľudovými remeslami a kultúrou. Mohli si vyskúšať ako
sa vyrábajú tradičné slovenské cestoviny brdáriky, spoznávali, ako sa na
hrnčiarskom kruhu vyrába keramika či obdivovali umenie rezbárov a
výrobcov bačovského riadu. Dokonca si mohli pochutnať na produktoch
z medu od skutočného včelára. Nechýbali ani háčkované bábiky či bábiky
zo šúpolia a v jednej z tried bola nainštalovaná výstava krásnych krojových miniatúr, ktoré sú dielom Anny a Rastislava Bellovičovcov z Lukačoviec pri Nitre. V kultúrnom programe zahral na ľudovú nôtu folklórny
súbor Jánošík z Fiľakova. Ako uviedol riaditeľ školy Peter Černý, podujatím sa snažia žiakom priblížiť ako si kedysi ľudia vyrábali predmety
každodennej potreby a ako žili. „Za tie tri roky, čo sa koná toto podujatie,
máme od detí pozitívnu spätnú väzbu. Veľmi ich to zaujíma a mnohé sa v
tom nájdu. Sú doslova nadšené, že sa môžu zapojiť do činností, ktoré by
si v živote možno ani nevyskúšali a ani si ich nemajú možnosť vyskúšať.
Z tohto dôvodu je táto akcia jedinečná a určite ju prinesieme aj v budúcnosti,“ povedal P. Černý.
Podujatie zorganizovala Základná škola Š.M.Daxnera v spolupráci
s Miestnym odborom Matice Slovenskej v Rim. Sobote. Sponzorom boli
Miestne odbory Matice Slovenskej z Lukovíšť, Čerenčian a Rimavskej
Bane. Podujatie finančne podporil Banskobystrický samosprávny kraj.

amb

Predmetom mesiaca je obuvnícke náradie

mesiaci október priblíži Gemersko-malohontské múzeum v Rim. Sobote verejnosti
predmety, ktoré sú spojené s obuvníckym remeslom (šidlá, nože, zrezávače kože, kladivká,
hladidlá...). V etnografickom fonde múzea sa
nachádzajú od roku 1995. Obuvníctvo je remeselná a domáca výroba a oprava obuvi. Vyvinulo sa zo ševcovstva, zaoberajúceho sa spracovaním kože a výrobou jednoduchej obuvi,
v 19. storočí. Obuvnícke náradie obuvníkov z
Rimavskej Soboty, Tomášoviec, Bakty či Kyjatíc si môžete v priestoroch múzea pozrieť do
konca októbra.
Po svojom vzniku sa obuvnícke remeslo stalo
popri čižmárstve, krajčírstve, kováčstve, mlynárstve a mäsiarstve jedným zo šiestych najrozšírenejších remesiel na Slovensku. Obuvníci šili najmä koženú mužskú, ženskú a detskú
obuv. Mnohí sa ako pomocníci učili u obuvníckych majstrov a kým mohli začať remeslo
samostatne vykonávať museli si najprv u maj-

strov odpracovať určitú pomocnícku dobu. Keďže v 2. polovici 19. storočia, konkrétne v roku
1872, došlo k zrušeniu cechov, obuvníci, podobne ako príslušníci iných remesiel, sa začali
organizovať v spolkoch. Už v roku 1873 vznikol obuvnícky spolok v Rimavskej Sobote a v
Revúcej, v roku 1874 v Ratkovej a v roku 1876
v Rožňave, pričom Gemer – Malohont patril
k regiónom s najväčším počtom obuvníkov v
rámci Slovenska. Rozvoj obuvníckeho remesla
pretrvával do obdobia 1. ČSR, kedy dochádza
pod vplyvom vznikajúceho obuvníckeho priemyslu a továrenskej výroby obuvi ku kríze,
keďže väčšina obuvníkov bola nútená preorientovať sa na opravu továrensky vyrobenej obuvi,
prípadne museli svoje dielne zatvoriť. Mnohí
si našli inú zárobkovú činnosť, ako to vidieť
na príklade obuvníka Lukáša Šóľu zo Sušian,
ktorý sa začal venovať predaju smaltovaného
riadu. Tu možno hľadať i začiatok postupného
úpadku obuvníckeho remesla, ktoré zaniklo v
50. rokoch 20. storočia.

Po tomto období začali postupne do zbierkových fondov múzea pribúdať i jednotlivé kusy
obuvníckeho náradia – šidlá, nože, zrezávače
kože, kladivká, hladidlá... Väčšia zbierka sa
stala súčasťou etnografického fondu múzea v
roku 1995. Získané náradie používal obuvník
Desző Bán Bódi (1901 – 1983) z Tomášoviec.
Po roku 2000 sa zbierkový fond rozšíril o časť
náradia a výrobkov obuvníka Juraja Aláča (nar.
1901) z Bakty, Matúša Šuleka (1894 – 1971)
z Kyjatíc a Samuela Králika (1877 – 1963),
ktorý mal svoju dielňu na Cukrovarskej ulici v
Rimavskej Sobote.
Zaujímavé predmety v mesiaci október si môžete pozrieť v priestoroch múzea od pondelka
do piatka v čase od 8.00 do 16.00 hod. Od 1.
októbra 2017 je múzeum cez víkendy zatvorené.
Mgr. Ľudmila Pulišová, GMM

Gemerské zvesti
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Čo predstavuje Váš predvolebný plagát?
V prvom rade zviditeľňuje voľby do Banskobystrického samosprávneho kraja. Oproti parlamentným či komunálnym voľbám sú mnohokrát akoby v úzadí, no samosprávny kraj rozhoduje o mnohých dôležitých oblastiach, ako sú školstvo, zdravotníctvo alebo infraštruktúra.
Do súboja o kreslo krajského poslanca idete so sloganom „Urobme Gemer znova skvelým“. Čo znamená?
Mojou snahou bude, aby bol Gemer opäť úspešným a skvelým regiónom. Prvým krokom k tomu, aby sa tak stalo, sú práve
krajské voľby. Zároveň som chcel sloganom, ale vlastne celým plagátom vyjadriť myšlienku, že mladí ľudia chcú na Gemeri zostať žiť a podieľať sa na jeho spravovaní a napredovaní.
GZ-58/17

Medzinárodný
mládežnícky tábor

V dňoch 3. – 9. septembra sa uskutočnil Medzinárodný mlá-

dežnícky tábor v Egri, ktorého sa zúčastnili aj žiaci Gymnázia
Ivana Kraska v Rimavskej Sobote. Tábor mal charakter prírodovedného workshopu. Podujatie sa uskutočnilo na pôde inštitúcie „Gyakorlóiskola Eger“ v rámci projektu „Nemzeti Tehetség
Program“. Bol určený žiakom stredných a základných škôl z
Maďarska, Slovenska, Rumunska a Srbska. Nakoľko workshop
bol tematicky zameraný na lepšie spoznanie štyroch prírodných
živlov, z účastníkov sa na 5 dní stali malí vedci, ktorí pod vedením skúsených lektorov – pedagógov mali možnosť sa lepšie
oboznámiť so zákonitosťami našej planéty a života na nej.
Žiaci v rámci výuky boli rozdelení do 4 skupín, pričom každý
deň bol tematicky zameraný na iný prírodný živel – voda, oheň,
zem a vzduch. Formou pokusov, pozorovaní a diskusie, žiaci
mali možnosť dospieť k zaujímavým zámerom.
Súčasťou programu bola aj prehliadka mesta Eger – hrad, bazilika, Varázstorony. Žiaci boli ubytovaní v Hosteli Imola, kde im
bola poskytnutá celodenná strava.
Účastníci si okrem vedomostí odniesli aj množstvo zážitkov a
nových priateľstiev.
Hugo Suchánek

Ibolya Mihóková
(4.3.1960 – 24.9.2017)
Učiteľka výtvarného odboru rimavskosobotskej ZUŠ-ky,
výborná kresliarka a portrétistka sa po ukončení PdF v
Banskej Bystrici (dnes UMB), rozhodla vrátiť do rodného
mesta a venovať sa výučbe detí v umeleckej škole. Nastupuje 1.9.1984. V roku 1990 odchádza na druhú materskú
dovolenku a presviedča Mariana Lacka, aby zobral miesto
po nej. V konečnom dôsledku to malo svoj dopad na budúcnosť výtvarného odboru, keďže ho podporovala aj v snahách o rekonštrukciu budovy, čo sa v roku 2009 aj podarilo
a výtvarný odbor rimavskosobotskej ZUŠ sa stal jedným z
najlepšie vybavených a najmodernejších v kraji.
Počas 33 rokov svojej pedagogickej praxe naučila kresliť, maľovať, vnímať a chápať umenie stovky detí a žiakov. V poslednom desaťročí sa k nim pridali aj desiatky dospelých, ktorým pomáhala plniť ich detský sen, naučiť sa kresliť a tvoriť.
Bola vedúcou učiteľkou výtvarného odboru a aj jej zásluhou získalo množstvo sobotských detí ocenenia na svetových a medzinárodných súťažiach v Indii, Číne,
Taliansku, Maďarsku, Česku, Slovensku,...
V roku 1998 bola spoluautorkou myšlienky (spolu s Danielou Pánekovou), zorganizovať v Rimavskej Sobote celoštátnu výtvarnú súťaž žiakov ZUŠ, NOVOROČENKY. Túto súťaž organizuje naša škola už 19 rokov !
Bola neúnavnou spolupracovníčkou v školskej rade, kde roky pripravovala agendu.
Pomáhala našim žiakom zúčastňovať sa na mnohých výtvarných workshopoch. Či
už to bolo na Slovensku, ale aj v Chorvátsku a Poľsku.
Vytvorila systém teoretickej (dejiny umenia) aj praktickej prípravy našich žiakov
na stredné a vysoké školy umeleckého zamerania. Tým pomohla takmer stovke
žiakov splniť si sen o štúdiu na umeleckej škole.
Pripravila množstvo zájazdov našich žiakov do múzeí a galérií po celom Slovensku, čím napomáhala ich teoretickému umenovednému i odbornému rastu.
Neúnavná, tichá, pracovitá, zodpovedná, empatická. Takú si ju budeme navždy
pamätať.
Odišla si do „krajiny zázrakov“, nech je tvoja cesta pokojná a krásna.
Nikdy NEZABUDNEME !!!
Tvoji kolegovia zo ZUŠ

www.rimavskasobota.sk
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05. - 09.
október
19:00

Blade Runner 2049

163 min., MP od 15r., titulky, 4€
Sci-fi/Thriller USA/Kanada/VB

v pondelok, 9. októbra maďarská verzia

12. a 15.
Hora medzi nami		
október
97 min., MP, dabing, vstup: 4€
Dobrodružný/Dráma/Roman./Thriller USA
Začiatky predstavení: štvrtok-18:00, nedeľa-20:00

13. - 14.
Good Time		
október
100 min., MP od 15r., titulky, 4€
Krimi/Dráma
Česko/Slovensko
Začiatky predstavení: piatok - 18:00, sobota - 20:00

14. a 15.
Spievankovo a 		
október
kráľovná Harmónia
17:00
Mládeži prístupné, vstup: 4€
Hudobný/Rozprávka/Detský
Slovensko

12.,13. a 16.
Snehuliak		
október
97 min., MP, dabing, vstup: 4€
20:00
Krimi/Dráma
USA/Švédsko

Účastnícky poplatok: 5,- EUR

v pondelok, 16. októbra maďarská verzia

RIADKOVÁ INZERCIA:
• Vykúpim

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
Prijmem všestranných stavebných pracovníkov na stavby
v Belgicku. Tel.č: 0944 110 341
		
GZ-56/17
•

Zubný lekár

7. 10 a 8. 10 od 8:00 do 12:00
MUDr. František Kurák,
Železničná 23, Rim. Sobota,
tel.: 0908652162

Pozývame na verejnú prednášku
s prof. Ing. Petrom Staněkom, CSc,
ktorá sa uskutoční 12. októbra 2017
od 16,00 do 19,00 hod v Rimavskej Sobote
na ul. Stavbárov 2A (na konci jednosmernej ulice
pri Úrade práce) na tému:
“Spoločnosť budúcnosti 5.0 prečo budúci vývoj závisí
od každého z nás v prítomnosti ?”

14. 10. a 15. 10. od 8:00 do 12:00
MEDICOMED, s.r.o. – MUDr.
Miroslava Sallaiová, Daxnerova 44,
Rim. Sobota, tel: 0948149984

JESENNÉ UPRATOVANIE 2017

Vážení občania,
tak ako každý rok, aj teraz v termíne od 28.09.2017 do 02.11.2017 sa bude
uskutočňovať jesenné upratovanie. Na tento účel budú rozmiestnené veľkoobjemové kontajnery podľa uvedeného harmonogramu. Mobilný zber nebezpečných odpadov sa uskutoční 14.10.2017 (sobota). Žiadame občanov, aby túto
možnosť maximálne využili.
HARMONOGRAM ROZMIEST- Mojín – pri autobusovej zastávke
NENIA VOK NA JESENNÉ Vyšná Pokoradz–pri kultúrnom dome
UPRATOVANIE:
Nižná Pokoradz – pod kostolom,
na konci obce
28.09. – 05.10.2017
Sabová - pri bytovkách
Šibeničný vrch – Ul. Železničiarska 26.10. – 02.11.2017
oproti obchodu a budovy bývalej ma- Ul. Dobšinského
terskej školy
Vinica – autobusová zastávka - vrch
Nám. Š.M.Daxnera - parkovisko KD
Tomašová – Ul. Tomašovská pri bý- Veľkoobjemový kontajner - VOK je
valom veľkosklade OTEX
určený na zber objemového odpadu.
Chrenovisko – oproti obchodu
Do tohto VOK v žiadnom prípade ne05.10.–12.10.2017
patrí nasledovný odpad : stavebný odUl. K.Mikszátha – parkovisko
pad, nebezpečný odpad (napr. žiarivky,
výbojky, monočlánky, akumulátory,
Ul. A. Markuša
Križovatka Ul. Rožňavskej a Ul. obaly z náterových hmôt) a pod. Nebezpečné odpady možno v priebehu celého
Školskej
Sídlisko Rimava – medzi bytovkou roka odovzdať zdarma v areáli firmy
DETOX (areál býv. ZŤS na Košickej
B-1 a B-2
Sídlisko Západ – pri veľkom M-Mar- ceste).
Mobilný zber nebezpečných odpadov
kete
sa uskutoční dňa : 14.10.2017
12.10. –19.10.2017
Prípadné ďalšie miesta resp. termíny
Bakta – pri futbalovom ihrisku
pristavenia VOK budú riešené prieRO Kurinec – pri autobusovej za- bežne podľa potreby a
požiadaviek.
stávke
Bližšie informácie a podrobnejšie podSobôtka – nová časť
mienky je možné dohodnúť na mestSobôtka – stará časť
skom úrade, oddelení stavebného poVinica – pri obchode
riadku, životného prostredia a dopravy
19.10. –26.10.2017
– č. tel. 5604648 a vo fi. DETOX – č.tel.
Dúžava – pri kultúrnom dome
5604153.

Miesto je možné si rezervovať so zaplatením
vstupného vopred na účet.
Minimálny počet účastníkov pre konanie
prednášky: 35
Bližie informácie : alohawai@alohawai.sk,
mobil: 0917 568 734, alebo www.alohawai.sk
GZ-62/17

ROBI

Moje meno bolo ROBI. Býval som v lučeneckom útulku, kde pre mňa začala chodiť
moja kamarátka so sučkou. Cítil som sa s
nimi fajn, chceli si ma zobrať. Pani riaditeľka to sľúbila – bohužiaľ, len slovne.
Mal som krásny kožúšok, ktorý mi každý
chválil. Jedného dňa bez opýtania sa mojej
kamarátky ma zobrali cudzí ľudia na sídlisko do Rimavskej Soboty. Nevedel som,
prečo sa tak stalo, neveril som, že ma kamarátka už nechce.
Potom už nič nebolo tak, ako predtým. Dali mi úplne iné meno
a hneď na druhý deň mi dali ostrihať kožúšok a vyholili ma až na kožu, aby nemali srsť v byte. Už nemám byť na čo pyšný.
Je smutné, že podľa riaditeľky útulku je
všetko v poriadku. Nešla vysvetliť nedorozumenie a svoju chybu, aby ma zobrala
späť, miesto toto povedala, že som nebol
nikomu sľúbený.
Ani dva mesiace boja o môj návrat a prosby mojej kamarátky u obidvoch strán nič
nezmenili. Viem, že si smutná, odpusť mi,
ale ja za to nemôžem...
Mira Lírová
GZ-61/17

ZBER NEBEZPEZPEČNÉHO ODPADU

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.

Gemerské zvesti

Výsledky MŠK Rimavská Sobota
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ŠKM Liptovský Hrádok – MŠK Rimavská Sobota 1:3 (1:1)

9.kolo
Góly MŠK RS: Petrán, Vujošević, Botoš – Zvara vlastný
Zostava MŠK RS: Prošovský - Zvara - Botoš - Morháč - Ľupták Kalmár - Vujošević - Jass - Petrán - Lovyniuk – Vargic
300 divákov

MŠK R. Sobota – MFK Dukla B. Bystrica 1:3 (0:2)

8.kolo
Gól domáci: Lovyniuk
Zostava MŠK RS: Prošovský -   Zvara - Botoš - Morháč - Ľupták
- Uličný (Jass) - Kalmár - Vujošević - Petrán - Lovyniuk - Vargic
460 divákov

Tabuľka po 9. kole:

Rimavskosobotskí futbalisti sa najbližšie stretnú 7. októbra v domácom
zápase proti mužstvu ŠK Novohrad Lučenec. Zápas sa začína o 14:30
hod. Všetkých srdečne pozývame, príďte podporiť domácich hráčov.
15. októbra o 14:30 hod. odohrajú hráči MŠK RS zápas 11. kola na
ihrisku TJ Tatran Krásno nad Kysucou.
Dohrávku 7. kola proti TJ Baník Kalinovo odohrajú rimavskosobotskí
futbalisti na ihrisku súpera 11. októbra o 14:30 hod.
amb

V

Viktória Gémešiová úspešná
na majstrovstvách sveta

dňoch 23.-26.8. sa uskutočnili v Prahe
majstrovstvá sveta v mažoretkovom športe.
Zúčastnilo sa ich 4000 mažoretiek z 12 krajín.
V hlavnom meste Českej republiky nechýbala ani Estrella Viktória Gémešiová, ktorú
nebolo možné prihlásiť za svoj domovský
súbor a tak Viki zobrala veci do vlastných
rúk. Využila svoje dobré vzťahy s mažoretkovým súborom Merci zo Záhorskej Vsi a
ten si ju ochotne a bez problémov za pomoci
voľnej karty prihlásil na tieto majstrovstvá
sveta.

V 3 súťažnom dni začínala kategória SOLO
2 BATON, v ktorej sa predstavila aj Soboťanka Viki s choreografiou Wonder Woman a
podaril sa jej životný úspech. V konkurencií
21 súťažiacich sa z nej stala I. vicemajsterka sveta. Budúca vysokoškolská študentka
dosiahla hneď 2 víťazstvá. Tým prvým bola
túžba po účasti aj keď sa “nedalo”, ale predsa sa podarilo. A tým druhým bola už len
sladká odmena v podobe striebornej medaily
z majstrovstiev sveta. Cieľavedomosť a hlad
po úspechu priniesli ovocie. Viktória týmto

foto: Csaba Elek

Volejbalistky ovládli
domáci turnaj

Rimavskosobotské volejbalistky VK Slovan Rimav-

ská Sobota vyhrali domáci turnaj O pohár primátora
mesta Rimavská Sobota. Okrem domáceho celku štartovali na turnaji aj prvoligové družstvo ŠK Elba Prešov
a dva juniorské celky MVK Poltár a VK Iskra Hnúšťa.
Rimavskosoboťanky vyhrali všetky svoje zápasy bez
straty setu.
Výsledky: R. Sobota – Hnúšťa 2:0, Poltár – Prešov 2:0,
R. Sobota – Prešov 2:0, Poltár – Hnúšťa 2:0, R. Sobota
– Poltár 2:0, Hnúšťa – Prešov 2:1.

úspechom ukončila reprezentáciu v mažoretkovom súbore Estrella Rimavská Sobota
a ďalej bude pokračovať v bratislavskom súbore Tina Bratislava.

Zostava VK Slovan RS: Kudlíková ml.,
Žírošová, J. Kubaliaková, Uhrinová, Bolhová, Lakatošová – liberky Chebeňová, Majerová (Szőkeová, Bobeková).

Poďakovanie za tento úspech patrí mamine
Mariane,ktorá ju podporovala a celú súťaž
strávila s ňou. Poďakovanie patrí aj Evanjelickej základnej škole a Reformovanému
cirkevnému gymnáziu M .Tompu za poskytnutie priestorov telocvične na tréning. Taktiež aj trénerke Julke Pavelovej z Rajca, ktorá bola ochotná trénovať aj napriek diaľke.
Samozrejme, vďaka patrí aj mažoretkovému
súboru Merci zo Záhorskej Vsi za možnosť
súťažiť.
red, foto: Terézia Černá

7. októbra začína I. liga vo volejbale žien. Hráčky
VK Slovan Rimavská Sobota cestujú na Považie, kde
sa v prvom kole stretnú s volejbalistkami VK Púchov.
Okrem Púchova ich čakajú ligové zápasy s VK Elba
Prešov, VK CVČ Brusno, MŠK Žiar nad Hronom, VA
Žilina, TJ Sokol Giraltovce a MVK Cele Group Stropkov. Prvý zápas na domácej pôde odohrajú Soboťanky
proti Žiaru 14. októbra o 14:00 hod. v telocvični ZŠ. M.
Tompu na sídlisku Západ. Podľa prezidenta klubu Štefana Baláža plánujú v lige skončiť do štvrtého miesta.
amb, foto: gecse

www.rimavskasobota.sk
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HOKEJISTI VYSOKO VYHRALI NAD SABINOVOM
V sobotu 23. septembra sa muži HKM Rimavská Sobota prvý krát v sezóne

predstavili na domácom ľade. Po úvodnej vysokej prehre 9:3 na ľade bývalého extraligistu MHK Martin už všetci očakávali bodovanie Soboťanov. Na
súpiske sa opäť objavili nové mená ale aj tie staro-nové.
Zápas sa začal minútou ticha za zosnulého Mikuláša Teleka, dobrého kamaráta, fanúšika a hlavne obľúbeného bufetára, ktorý nás pred pár dňami nečakane opustil. Od úvodu sa hral svižný hokej s množstvom šancí. Viac ich
bolo na strane domácich, ktorí udreli už v 5. minúte gólom Majeríka. No už
o 5 minút bol stav vyrovnaný, keď hosťujúci Pavlovský premenil samostatný
nájazd. V zápase sme videli aj trestné strieľanie, ktoré bolo určené hosťom
zo Sabinova, no v priamom súboji uspel náš hviezdny Križan. Následne sa
presadil nováčik v domácom tíme Rus Dmitriev, ktorý zvýšil na 2:1. O dve
minúty prišlo prvé vylúčenie a presilovku si zahrali hostia. Tesne pred jej
koncom sa sily na ľade vyrovnali a nasledovala presilovka domácich, ktorí
vedenie nezvýšili, no najväčšiu šancu zaznamenal Ján Slovák, trafil však len
tyčku. V 4. minúte druhej tretiny prekonal súperovho brankára strelou ponad
betóny Moroz. Následne opäť znížil náš náskok Pavlovský. No o pár minút
zvýšil na 4:2 ďalší nováčik Buda. Tretiu tretinu poznačilo väčšie množstvo
roztržiek a vylúčení. Hneď v úvode strelil spomedzi kruhov do brány Šagát
a o niečo neskoršie zvýšil Ján Slovák. Poslednú bodku v zápase dal domáci
Matúška, ktorý stanovil konečné skóre 7:2. V prvom domácom zápase tak
Rimavskosoboťania potvrdili svoju silu a pripísali si tak prvé body do tabuľky. Na svoje si prišli aj diváci, ktorí videli pekný útočný a kombinačný hokej.
V celom zápase bolo vidieť kvalitu oboch mužstiev, najmä mladého brankára
hostí, na ktorého smerovalo vyše 50 striel. Chceli by sme sa poďakovať perfektným divákom a fanklubu, ktorých prišlo vyše 300, čo je na prvý zápas
pekné číslo. Veríme, že sa bude naďalej zvyšovať. Sú to práve oni, ktorí nás
v zápase hnali vpred.

Mužov HKM povedie zvolenská
legenda Ján Podkonický

na rýchleho korčuliara s dobrou palicovou technikou. Pod Pustým hradom
odohral sedemnásť sezón a nastrieľal 205 gólov, čo mu zabezpečilo druhé
miesto v historickej tabuľke kanonierov Zvolena. Právom mu patrí titul legenda zvolenského hokeja. Pod strechou zimného štadióna vo Zvolene visí
jeho dres na znak úcty a pred rokom bol uvedený do siene slávy zvolenského
športu. Počas vojenskej služby si zahral aj federálnu ligu za Duklu Trenčín a
obliekol aj reprezentačný dres ČSSR. Dnes v 64 rokoch Ján Podkonický stále aktívne žije hokejom. Svoje skúsenosti odovzdáva zvolenskej hokejovej
mládeži a aj sám si ešte rád hokej zahrá.

Hviezdne obsadenie
na brankárskom poste
Rimavskej Soboty

Do novej sezóny sa muži HKM Rimavská Sobota vy- Muži HKM Rimavská Sobota sa do novej sezóny vyzbrojili riadnou posizbrojili novým trénerom. Eduard Giblák musel po jednej

sezóne náš tím opustiť kvôli povinnostiam v HKM Zvolen. V novej sezóne ho tak nahradí ďalší Zvolenčan Ján
Podkonický. Excelentný pravý krídelník, rodák zo Zvolenskej Slatiny, sa v drese vtedajšej Lokomotívy Bučina Zvolen s číslom 14 objavil v roku 1970 ešte ako dorastenec. Pod dohľadom trénerskej legendy Pavla Zábojníka sa vypracoval

lou. Na miesto brankárskej jednotky zasadne brankár, ktorý niekoľko sezón
pôsobil v slovenskej extralige, ale aj vo švédskej, švajčiarskej, talianskej a
nórskej lige. Má skúsenosti aj so slovenskou reprezentáciou, bol na niekoľkých majstrovstvách sveta a olympijských hrách. Je ním 37 ročný žilinský
rodák Karol Križan
Marek Hanzel

Strelec Tibor Figei vyhral Majstrovstvá Maďarska v Rapidshootingu
Strelec

Tibor Figei, člen rimavskosobotského klubu Arsenal SC, sa zúčastnil Majstrovstiev Maďarska
v „Rapidshootingu“. Preteky sa konali na otvorenej
strelnici vo Verőce. Boli vypísané na šesť parkúrov a
60 rán. Súťažilo sa v pištoľových, puškových a brokových divíziách. Strelec z Rimavskej Soboty si domov
doviezol zlatú medailu z brokovej divízie standard
manual (brokovnica pumpa). Po rokoch 2011, 2013
je to už po tretíkrát, čo vyhral majstrovstvá Maďarska. Ako Figei uviedol „na záver sezóny je to veľmi
dobrý výsledok. Je to náročné na rýchlosť a aj presnosť. Hlavne keď ide o stotiny a desatiny sekundy“.
Podľa jeho slov tentoraz strieľali na kovové terče vo
vzdialenosti 10-12 metrov. V jeho divízii štartovalo
12 strelcov. Ako zároveň priblížil, Rapidshooting je
súťaž, kde sa každý parkúr strieľa päťkrát, štyri najlepšie výsledky sa počítajú do hodnotenia. Pištoľové a
puškové disciplíny sa strieľali na papierové, brokové
na kovové terče. Figeiho čaká ešte v polovici októbra
posledné kolo puškovej ligy v Čachticiach, kde bude
zastávať aj funkciu hlavného rozhodcu.
Zdroj: Tibor Figei

