Na margo
uplynulých dní
V

V krajskom zastupiteľstve
piati poslanci z nášho mesta
novembra sme po štyroch rokoch opäť pristúpili k voľbách do orgánov samo4.správnych
krajov. Okrem predsedu kraja, ktorým sa stal nezávislý kandidát Ján

Lunter, sme si volil aj ľudí, ktorí budú nasledujúcich päť rokov rozhodovať o dôležitých
veciach v Banskobystrickom samosprávnom kraji. V 49- člennom krajskom parlamente
budú zastupovať rimavskosobotský okres šiesti poslanci, z nášho mesta ich bude až
päť. Voliči rozhodli, že krajským poslancom bude najbližších päť rokov Peter Juhász
(SMK), ktorému odovzdalo hlas 5967 voličov. Do župného zastupiteľstva bol zvolený
aj Jozef Šimko (NEKA) - 5887 hlasov, Zoltán Cziprusz (SMK) - 4658 hlasov, Michal
Bagačka (Smer-SD) - 4440 hlasov, Ferenc Auxt (SMK) - 4145 hlasov a Ladislav Rigó
(SMK) - 4060 hlasov.
P. Juhász. J. Šimko, M. Bagačka, F. Auxt a L. Rigó obhájili mandáty v krajskom parlamente. Naopak, končí primátor Tisovca Peter Mináč a ako nová tvár mieri do župného
zastupiteľstva Zoltán Cziprusz. Ten bude v krajskom zastupiteľstve zároveň najmladším poslancom. V rimavskosobotskom volebnom obvode sa na voľbách zúčastnilo vyše
21 tisíc. voličov, čo predstavuje účasť 34,08%. Ján Lunter získal 8686 hlasov (42,31%),
Marianovi Kotlebovi odovzdalo hlas 4636 občanov (22,58%)
Martin Ambróz, foto: gecse
V Turistickom informačnom centre na Hlavnom námestí
v Rim. Sobote si môžete zakúpiť dva druhy nástenných
kalendárov na rok 2018 – Rimavská Sobota
„Vtedy a teraz“ (dvojjazyčný) a Rimavská Sobota
na historických pohľadniciach (1911 - 1930).

Inzerujte v dvojtýždenníku
Gemerské zvesti/Gömöri Hírlap!

viac informácií: gemerskezvesti@rimavskasobota.sk
alebo na tel.: 047/5604674

sobotu 4.novembra pristúpili voliči k urnám, aby
zvolili nových županov a
poslancov vyšších územných celkov. Zvlášť voľby
v Banskobystrickom samosprávnom kraji budili pozornosť, najmä vďaka nevídanej mobilizácii ľudí voči Marianovi Kotlebovi.
V nedeľu po voľbách sme sa síce nezobudili
do hnedého rána, ale ani do červeného, ako si
to pred voľbami prial predseda vlády a Smeru
Robert Fico. Dokonca je otázkou, kto utrpel
väčšiu prehru, Kotleba alebo Fico. Ukázalo
sa, že Kotleba nemohol mať šancu proti celonárodnému spojeniu síl prakticky všetkých
politických subjektov, ale volebné výsledky
Smeru a jeho koaličných partnerov sú priam
katastrofou.
A nebolo tomu ináč ani v našom okrese. Jasným víťazom bola Strana maďarskej komunity,
ktorá môže o sebe povedať, že do župného parlamentu sa dostali všetci jej kandidáti. Juhász,
Cziprusz, Rigó a Auxt, spolu s rimavskosobotským primátorom Jozefom Šimkom, ktorý dostal dvojnásobne viac hlasov ako pred štyrmi
rokmi a bol jasným víťazom volieb vo svojom
meste, budú v nastávajúcom päťročnom období zárukou kvalitného zastúpenia občanov
nášho okresu v župnom parlamente.
Apropo Smer-SD. Z tradičnej silnej trojky zo
severu okresu zostal jediný Bagačka, ktorému
k funkcii poslanca NR a primátora Hnúšte opäť
pribudne aj funkcia poslanca BBSK. Strana a
jej kandidáti zrejme doplatili na nesplnené
sľuby vlády, na zavádzanie ohľadom výstavby
diaľnice v regióne, ale i na neriešenie úpadku
celého okresu . Je na zamyslenie, ak kandidát
vládnej strany a popredný vedúci pracovník
Okresného úradu dostane od voličov menej
hlasov ako dvojica rómskych lídrov Kökény a
Vavrek...
No ale aj rómski aktivisti by sa mohli zamyslieť nad svojou predvolebnou aktivitou, keď sa
im do župného parlamentu nepodarilo dostať
nikoho, dokonca ani zástupcu splnomocnenca
vlády pre rómsku problematiku. O žalostnom
prepade kandidátov Most – Hídu na čele s
prednostom Okresného úradu ani nehovoriac.
Dieru do sveta zrejme neurobí ani novozvolený
župan Lunter, ktorý vo svojom prvom vystúpení po voľbách nehovoril o tom, že je preňho
prioritou riešenie problémov kraja, ale skôr o
hľadaní vhodnej pracovnej pozície na župnom
úrade pre svojho syna...
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Predsedom BBSK
sa stal Ján Lunter

Novým županom Banskobystrického samosprávneho kraja
sa stal nezávislý kandidát Ján
Lunter. Rozhodlo sa o tom 4.
novembra, kedy sme si volili
župana i nových zástupcov do
krajského zastupiteľstva.
Ján Lunter porazil doterajšieho župana Mariana Kotlebu o
vyše 50 tisíc hlasov, keď získal
spolu takmer 100 tisíc hlasov
(48,53%). Mariana Kotlebu,
kandidáta ĽS Naše Slovensko
volilo 47 502 (23,24%). Tretí
Igor Kašper, ktorý kandidoval
ako nezávislý, získal 21 741
(10,64%) a Martin Juhaniak,
tiež nezávislý kandidát, získal
19 785 (9,68%). Zvyšní kandidáti získali menej ako 2% hlasov.
V Banskobystrickom samosprávnom kraji sa na voľbách
zúčastnilo celkovo vyše 212 tis.
voličov, čo predstavuje účasť
40,29 percent. Je to najvyššia
účasť spomedzi všetkých krajov
na Slovensku. Najviac voličov
v rámci kraja navštívilo volebné miestnosti v obvode Banská
Bystrica (49,22%) a najmenej v obvode Revúca (32%).
V 49- člennom parlamente budú
najpočetnejšou skupinou nezá-

vislí poslanci - 22, nasledujú
15 poslanci strany Smer-SD,
päť poslancov bude mať SMK,
štyroch koalícia strán SAS,
OĽANO, NOVA, KDH,OKS a
po jednom poslancovi SNS, ĽS
- Naše Slovensko a Most-Híd.
Predsedov a poslancov samosprávnych krajov sme si vyberali po piatykrát. Celkovo sa na
voľbách do orgánov samosprávnych krajov zúčastnilo vyše
1 300 tis. voličov, čo predstavuje účasť 29,95%. Ide o historicky najvyššiu účasť v župných
voľbách.
amb, foto: gecse

V Rimavskej Sobote
účasť 34,14%

Čo sa týka mesta Rimavská Sobota, na voľbách sa zúčastnilo vyše
6500 voličov (34,14%) Ján Lunter získal od Rimavskosoboťanov
2721 hlasov (43,85%) a Marian Kotleba 1429 hlasov (23,03%).
S pomedzi kandidátov na poslancov získal v našom meste najviac
hlasov Jozef Šimko (2739), druhý skončil Peter Juhász (1751) a
tretí Ladislav Rigó (1570).
Do orgánov Banskobystrického samosprávneho kraja sa v meste
Rimavská Sobota volilo v 27 okrskoch. Najvyššia účasť, 47,70 %,
bola v okrsku č. 15, naopak, najmenej voličov, iba 16,69% prišlo
odovzdať svoj hlas v okrsku č. 1. Z 27 okrskoch zvíťazil Jozef Šimko ako kandidát na krajského poslanca až v 23. Zaujímavé je, že vo
volebnom okrsku na Dúžavskej ceste obsadil J. Šimko 6. miesto.
Zvíťazil tu poslanec mestského zastupiteľstva Tomáš Sliva (MOSTHÍD), pred ďalšími poslancami MsZ za SMK Z. Czipruszom,
F. Auxtom a L. Rigóm. Je potešujúce, že do krajského zastupiteľstva sa okrem primátora Jozefa Šimka dostali aj traja poslanci mestského zastupiteľstva Zoltán Cziprusz, František Auxt
a Ladislav Rigó.
amb

Odpoveď na interpelácie

Staré potrubie i vyčistenie cintorína
na septembrovom zasadnutí poslancov rimavskosobotského mestského zastupiE šte
teľstva vzniesol poslanec Viliam Vaš interpeláciu občanov sídliska Západ ohľadom

upozornenia na staré potrubie po opravách vodovodného potrubia na Ulici J. Bodona.
Ako sa uvádza v odpovedi vedúcej odboru rozvoja mesta na MsÚ Evy Murárikovej, na
uvedenej ulici bola 18. októbra vykonaná pracovníkmi oddelenia životného prostredia a
referátu dopravy obhliadka, no neboli zistené nedostatky ohľadom ponechaných materiálov po opravách vodovodných potrubí. Bolo zistené, že na sídlisku prebiehajú práce na
pokládke optických káblov spoločnosťou Slovak Telekom, ktorá je povinná po ukončení
prác uviesť plochy zelene do pôvodného stavu.
Poslanec Jozef Tóth požiadal v mene občanov mestskej časti Tomašová vykosiť a vyčistiť tomašovský cintorín, zabezpečiť kontajner a ozvučenie, nakoľko sa tam konávajú
pohreby. Riaditeľ Technických služieb mesta Tibor Barto odpovedal, že TSM zabezpečili požiadavky obyvateľov tejto mestskej časti. Ozvučenie cintorína sa zabezpečuje
prenosným zariadením, ktoré má vo vlastníctve mestský úrad.
amb

23. novembra o 17.00 hod. sa uskutoční v Kultúrnom dome v Bakte
zhromaždenie obyvateľov mestskej časti Bakta.
Na programe budú prerokované aktuálne problémy týkajúce sa tejto mestskej časti.

Poslanci
aj o rozpočte
V utorok 21. novembra sa v zasadacej
miestnosti MsZ v bývalom Župnom
dome v Rim. Sobote uskutoční zasadnutie poslancov mestského zastupiteľstva. Na programe bude informatívna správa o činnosti a hospodárení
kolkárne v Rim. Sobote či majetkovoprávne otázky. Poslanci sa budú
zaoberať aj návrhom všeobecno-záväzného nariadenia o určení výšky
dotácie na mzdy a prevádzku škôl a
školských zariadení zriadených na
území mesta i návrhom všeobecnozáväzného nariadenia o poskytovaní
dotácií z rozpočtu mesta právnickým
a fyzickým osobám – podnikateľom.
Ťažiskovou témou bude návrh budúcoročného rozpočtu mesta s výhľadom na roky 2019 a 2020.
amb

Gemerské zvesti

Sprístupnili dve pamätné izby
Dve pamätné izby sprístupnili koncom októbra
vo veži tunajšieho evanjelického kostola. Do
oboch miestností sa vstupuje z boku kostolnej
veže a vedú k nim staré drevené schody. Na návštevníkov už pri vstupe dýcha jedinečná dobová
atmosféra. Na stenách pri schodisku visia staré
obrazy s témou reformácie. Nájdeme tu obraz
s podobizňou Martina Luthera či jeho dcérky.
V jednej z izieb sa nachádza starý stôl, truhlica či
rôzne spisy. Je tu aj knižnica, kde sa podľa slov
Viktórie Lisákovej - zborovej farárky a seniorky
RIS, nachádzajú aj dvestoročné knihy. „V jednej
z izieb je nainštalovaná výstava fotografií starej
Rimavskej Soboty a nachádza sa tam aj historický, dvestoročný organ z Dúžavy,“ priblížila
V. Lisáková. Ako ďalej uviedla, predmety, ktoré sa nachádzajú v izbách, sú pôvodné a snažili
sa ich vybrať tak, aby boli pre ľudí zaujímavé.

Vo veži sa podľa je slov kedysi nachádzal archív Malohontského seniorátu, kde boli staré
spisy. Ako ďalej informovala, v budúcnosti
by chceli v kostolnej veži sprístupniť aj ďalšie
dve miestnosti, rovnako aj vyhliadku vo zvonici. Vežu na evanjelickom kostole sa pokúšajú
opraviť aj zvonka. Pomôcť majú financie z projektu ministerstva. Náklady na rekonštrukciu
vyčíslili na 850 tis. eur.
Veža kostola, ktorú nazývajú aj Tolerančná,
postavili v polovici 19. storočia. Zaujímavé je,
že tehly na jej stavbu poskytlo mesto ako poďakovanie farárovi Danielovi Haviarovi, ktorý
zachránil Rimavskú Sobotu pred vypálením.
Evanjelická cirkev si v tomto roku pripomína
500. výročie reformácie. Práve pri tejto príležitosti bola na konci októbra slávnostne otvorená
Tolerančná veža s dvoma pamätnými izbami.
amb

Mesto znížilo dlh i náklady
na vývoz a zber smetí
Rimavská Sobota za posledných sedem rokov znížila celkový dlh. Informoval o tom na októbrovom mestskom zastupiteľstve primátor mesta Jozef Šimko. Podľa jeho slov
predstavoval dlh mesta ku koncu septembra 3,9 mil. eur.
„Keď to porovnáme spred siedmich rokov, keď bol dlh 6,5
mil. eur, vedenie mesta a poslanci spoločnými silami znížili úverové zaťaženie mesta o 2,6 mil. eur,“ uviedol primátor. Ako ďalej informoval, úverové zaťaženie sa znížilo
aj napriek tomu, že sa zobrali tri veľké úvery na asfaltovanie ulíc v meste. „Ak nás niekto obviňuje, že zadlžujeme
mesto, tak vám prehlasujem, že nehovorí pravdu,“ vyhlásil
primátor a dodal, že mesto sa buduje nielen z úverov. „Bez
úveru sme urobili Námestie M. Tompu i Daxnerove námestie, bez úveru sme dali porobiť tisíce metrov štvorcových zámkovej dlažby v mestskej časti Rožňavská, na sídliskách Rimava, Západ. Bez úveru sa vybudoval komplet
celý Kurinec a bez úveru sa buduje aj Mestská záhrada,“
uviedol primátor a dodal, že ekonomická situácia Rimavskej Soboty je veľmi slušná.
Mesto podľa primátora počas uplynulých päť rokov znížilo náklady na zber a vývoz tuhého komunálneho odpadu
o viac ako 1,7 mil. eur. „Nehovorím, že sme tie peniaze
ušetrili. Nechali sme ich vo vreckách obyvateľov Rimavskej Soboty a nezaťažovali sme rozpočet mesta, pretože
sme z neho nemuseli dotovať vývoz smetí,“ uviedol J.
Šimko, podľa ktorého sa úspora dosiahla vďaka tomu, že
si mesto vyváža smeti samo prostredníctvom Technických
služieb.
amb
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Zo zasadnutia VMČ
sídlisko Rimava - Malohontská
Občanov trápia potkany

Na konci októbra prebehlo zasadnutie výboru mestskej časti sídlisko Rimava – Malohontská ulica. Prítomní boli piati členovia a dvaja poslanci MsZ zvolení za túto mestskú
časť. V úvode rokovania informovala predsedníčka výboru Ľubica Kubiňáková členov
o plnení uznesenia zo septembrového zasadnutia výboru. V ďalšom bode rokovania informovali poslanci výbor o poslednom zasadnutí mestského zastupiteľstva. Ďalej informovali aj o pokračovaní úpravy komunikácií a chodníkov v priebehu mesiaca november,
ako aj o možnom prenose časti asfaltovacích prác na budúci rok. Výbor rozhodol na
podnet občanov bytoviek B1 a č. 34 na sídlisku Rimava doplniť časti detského ihriska,
kde by sa zakúpili nové hojdačky v sume 100 eur. Členovia výboru navrhli zahrnúť do
plánu práce na budúci rok otvorenie problému prejazdu okolo bytovky na Hostinského
ul. č. 6-18, vykonanie celoplošnej deratizácie mesta od premnožených potkanov, riešenie
pravidelného čistenia verejných priestranstiev a vypracovanie návrhu na ich úpravu.
Diskutovalo sa aj o podnetoch občanov tejto mestskej časti. Obyvatelia bytovky na
Malohontskej č. 18 -26 opätovne žiadajú mesto rozšíriť cestu o 1,40 metra z dôvodu
možnosti prejazdu medzi bytovkami a vybudovať nové parkovacie miesta. V dôsledku
premnoženia potkanov v mestskej časti, ako aj v celom meste, žiadajú občania o vykonanie celoplošnej deratizácie. Obyvatelia bytovky na Malohontskej ul. 11-31 vyjadrili
nespokojnosť s osvetlením, a preto žiadajú jeho opravu. Od obyvateľov bytovky na Hostinského ul. 6-18 opätovne zaznela žiadosť umiestniť zábrany, ktoré znemožnia prejazdu
áut, resp. aby sa pred bytovkou vybudoval chodník, ktorý zabráni, aby obyvatelia vchádzali z vchodov rovno na cestu. Výbor mestskej časti požiadal mesto o spoluprácu pri
riešení uvedených problémov.
V závere rokovania predsedníčka výboru Ľ. Kubiňáková informovala , že napriek súhlasnému stanovisku výboru i predstaviteľov bytovky na Hostinského ul. 6-18 odpredať pozemok spoločnosti Stredoslovenská energetika, na ktorom má byť vybudovaná
kiosková trafostanica, k odpredaju tohto pozemku nedošlo, nakoľko ho neodsúhlasili
obyvatelia bytovky.
amb

Národný potravinový katalóg

V súvislosti s potravinovými škandálmi sa čoraz viac otvára diskusia o tom,
z akých surovín sa varí v jedálňach, kde sa stravujú naše deti, či iných verejných stravovacích zariadeniach, v ktorých sa možno stravujeme aj my sami.
Tým, že domáce potraviny prechádzajú prísnou kontrolou, sú zárukou kvality a
bezpečnosti. Národný potravinový katalóg (NPK) má dostať čerstvé produkty
vo vysokej kvalite, s garantovanými výživovými hodnotami, s vysokou flexibilitou dodávok a za primerané ceny do našich verejných jedální. Celý projekt
je pod gesciou Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR (MPRV
SR) a priamou koordináciou Výskumného ústavu potravinárskeho, ktorý je
súčasťou Národného poľnohospodárskeho a potravinárskeho centra (NPPC).
Úvodná fáza projektu odštartovala v druhej polovici augusta. Okrem naplnenia
databázy je cieľom mapovania trhu aj verifikácia systému NPK v praxi, identifikácia potenciálnych technických a odborných nedostatkov a ich následné
odstraňovanie. Pre splnenie tohto účelu bola zriadená webstránka www.npkinfo.sk, ktorá slúži na úvodné zoznámenie sa s obsahom sortimentu a formulá-

rom produktového listu. Pre prípadné otázky ohľadne katalógu je možné získať
podporu na mailovej adrese helpdesk@npkinfo.sk, na telefonickej linke Call
Centra 0800 700 706 alebo priamo na jednom z už vyššie spomínaných 30
- tich kontaktných bodoch zriadených v regiónoch Slovenska. Katalóg má potenciál zabezpečiť kvalitné potraviny pre milión stravníkov nie len v školských
jedálňach v materských, základných a stredných školách, ale aj vo všetkých inštitúciách, ktoré nakupujú potraviny za verejné zdroje, teda najmä zdravotnícke
zariadenia, sociálne zariadenia, bezpečnostné a obranné zložky štátu, ústavy na
výkon trestu, stravovacie zariadenia zamestnancov verejnoprávnych inštitúcií,
t.j. ministerstvá, úrady a pod. NPK však môže slúžiť aj ďalším, ktorí majú záujem o nakupovanie bezpečných a kvalitných potravín za zodpovedajúce ceny.
Má byť ideálnou možnosťou pre prevádzkovateľa stravovacieho zariadenia
ako objednávať suroviny ľahko elektronickou formou. Tento inovatívny nástroj, ponúkne v priebehu pár sekúnd prehľad o situácii na trhu s potravinami,
o cenovej ponuke, o zložení potravín, kvalite a pod.
Celý článok nájdete na webovej stránke mesta www.rimavskasobota.sk
Ing.Juraj Tömösváry,
kontaktný bod Rimavská Sobota t. č. 0908903181
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Jesenné prázdniny trochu inak...

deti sa vždy veľmi tešia na prázdniny. Či sa už pôjdu niekam
V šetky
okúpať, lyžovať s rodičmi alebo len tak behať po dvore s kamarátmi.

My však poznáme dvoch chlapcov, ktorí majú trošku iné sny. Ich veľkou vášňou sú autobusy a ich fotografovanie. Od tých najstarších typov
KAROSA až po najmodernejšie MAGELYS.
Adam (13) z Jesenského a Dávid (17) z Bátky nás prišli navštíviť
do Lučenca. Spoločne
sme si prešli vozový
park, kde ich najviac
zaujímali vyradené vozy
ako sú kĺbový autobus
KAROSA C744 no
odfotiť sa chceli aj v
mestskej
autobusovej
doprave červeno-bielej
KAROSE B732. Stretli sa aj s pánom riaditeľom, s ktorým si vymenili
svoje poznatky o autobusovej doprave. Veľmi sa im páči, ako stále obnovujeme autobusy. Podelili sa s nami aj o svoje názory a nápady v doprave,
ktoré sú pre nás veľkým prínosom.
Prednedávnom sme ich privítali aj v Rimavskej Sobote. Tieto spoje poznali na 100 %, keďže v tomto regióne cestujú pravidelne. Na záver sme
si pre nich pripravili malé pozornosti.
Bolo pre nás potešením stretnúť sa s takýmito mladými šikovnými ľuďmi
a určite to nebolo naposledy.
Mgr. Radka Segečová,
vedúca útvaru obchodu a marketingu
Slovenská autobusová doprava Lučenec, a.s.

P

Pozdrav k Dňu materských škôl
usporiadať Deň materských škôl na Slovensku vznikla z
Myšlienka
iniciatívy Slovenského výboru Svetovej organizácie pre predškol-

skú výchovu (SV OMEP).Tento deň, ktorý sa oslavuje každoročne. 4.
novembra, je významný nielen pre materské školy ale aj pre náš štát.
Materská škola zabezpečuje výchovu a vzdelávanie detí v predškolskom
veku. Podporuje osobnostný rozvoj detí v oblasti sociálno-emocionálnej, intelektuálnej, telesnej, morálnej, estetickej, rozvíja schopnosti a
zručnosti detí. Utvára predpoklady na ďalšie vzdelávanie, zabezpečuje
výchovu a vzdelávanie detí v spolupráci s rodinou v súlade s ich individuálnymi a vekovými osobitosťami vrátane zdravotného postihnutia,
utvára podmienky na hrovú, záujmovú a oddychovú činnosť detí.
Z príležitosti tohto významného dňa sme popriali našej škôlke všetko
dobré, najmä spokojné a usmievavé detičky, s ktorými denne prežívame pekné chvíle. Takto spoločne sme poslali do neba balón šťastia s
pozdravom z ,,DŇA MATERSKÝCH ŠKÔL“.
„Dnes má sviatok každá škôlka,
to už všetci vieme
a pre tých, čo nepočuli,
pozdrav im pošleme.
Leť, balónik, leť ďaleko,
do šíreho sveta,
nech aj deti z iných krajín
o Dni materských škôl vedia
a s nami sa tešia.“
Materská škola – Óvoda na Daxnerovej ul.

SPOMIENKA NA TRAGÉDIU V ČIERNOM POTOKU

ri príležitosti 73. výročia udalosť sa stala 4.11.1944 zavlečenia 14 obyvateľov terajšej
obce Čierny Potok a priľahlých
osád nyilašovskými fašistami do
koncentračného tábora v Dachau,
usporiadala ZO SZPB arm. gen. L.
Svobodu v Čiernom Potoku v spolupráci s obecným úradom pietne
spomienkové zhromaždenie občanov a hostí s položením vencov k
pamätníku týchto obetí, ktorý stojí
pred obecným úradom. Z dôvodu
konania volieb do VÚC dňa 4.11.
bol termín presunutý na skoršie.
Za zvukov smútočného pochodu
položil veniec k pamätníku spomínaných obetí ako prvý zástupca
Veľvyslanectva Ruskej federácie
v Slovenskej republike plukovník
Alexandej Nikolajevič Vinogradov – zástupca pridelenca obrany
pri V RF v SR. Nasledovali ďalší
hostia - priamy účastník udalostí z
novembra 1944 Štefan Kapec z Kalinova spolu s dcérkou a vnukom,
plk.v.v.Ladislav Sládek, priamy
účastník, ako vojak červenej armády sa v rámci 2.Ukrajinského
frontu zúčastnil oslobodzovacích
bojov Maďarska a juhu Slovenska, poslanec NR SR, primátor
Hnúšte a poslanec VÚC B. Bystrica Mgr. Michal Bagačka spolu
s primátorom Tisovca Ing. Petrom
Mináčom a pani Stanislavou Zvarovou, ktorá spestrila pietny akt v
klenovskom kroji a zaspievaním

baladickej piesne obetiam vojny
za doprovodu heligónky v rukách
Rudka Václavíka z Lučenca. Po
slovenskej hymne sa pri pamätníku obetí fašizmu krátkymi modlitbami za duše obetí k účastníkom
pietneho aktu prihovoril plukovník
ThDr.Marian Bodolló, generálny
duchovný Ústredia ekumenickej
pastoračnej služby v Ozbrojených
silách a Ozbrojených zborov SR.

Suchom Potoku, kde 21.10.1944
fašisti, príslušníci hrdlorezov divízie Horst Wesel, popravili dvoch
mužov a štyri ženy. Ostalo po nich
10 sirôt. Zdôraznil, že nebezpečenstvo recidívy udalostí je aj po
73 rokoch žiaľ reálne. Nie ďaleko
za našimi východnými hranicami
rukami pohrobkov banderovcov
vraždia nevinných civilných ľudí
bez rozdielu veku. Nuž, a žiaľ aj u

Vzhľadom k nepriaznivému počasiu sa krátko prihovoril pri pamätníku obetí fašizmu predseda
ZO SZPB arm. gen. L. Svobodu
v Čiernom Potoku, v ktorom zdôraznil, že vojna sama je zločinom,
a tragédia vojen je sprievodným javom našej civilizácie. Podotkol, že
práve dnešný deň /21.10.2017/ je aj
73. výročím tragédie v neďalekom

nás sa opäť dvíhajú hlasy „za boha
, za národ“. Žiaľ, vojnu nesvätia len
naši klérofašisti, ale už svätý AUGUSTÍN, ktorý predniesol „zlaté
slová“: „Čo už máme proti vojne,
že pri nej hynú ľudia, ktorí aj tak
raz musia zomrieť?!“ Po presunutí
účastníkov pietneho zhromaždenia
do sály KD v Čiernom Potoku sa
k zhromaždeniu prihovoril aj pán

poslanec NR SR Mgr. Michal Bagačka, ktorý zdôraznil, aby sme si
dobre uvedomili, čo sa deje teraz vo
svete a u nás doma. Aj u nás je reálne nebezpečenstvo reštaurovania
fašizmu a túto skutočnosť nesmieme vôbec podceňovať. K prítomným sa prihovoril aj PhDr. Viktor
Timusa , CSc, autor knihy „Dávnoveká Európa“ a „Zamlčané dejiny“.
Zámerne priblížil tieto dva svoje
tituly a poukázal nimi na falzifikovanie skutočných dejín, najmä za
posledné tri storočia. Falzifikácia
dejín je moderná aj teraz. Zdôraznil, ako posledné roky falšujeme
dejiny v otázkach 2.svetovej vojny,
význam Slovenského národného
povstania, Karpatsko -duklianskej
operácie a vypustenie Červenej
armády ako nášho osloboditeľa a
nahrádzame ho pojmom „spojenci“! Na záver príhovorov predseda
ZO SZPB Č. Potoku JUDr. Jozef
Pupala okrem spomínaných tragických výročí pripomenul aj 200
výročie narodenie Jozefa Miroslava Hurbana, ktorého celoživotným
vzorom bol Martin Luther, ktorý
pred 500 rokmi, 31.októbra 1517,
vo Wittenbergu vyvesil na dvere
kostola požiadavky na reformáciu
rímskokatolíckej cirkvi .Pred ukončením zhromaždenia predseda ZO
SZPB odovzdal členské legitimácie
člena SZPB trom novým členom.
Jozef Pupala

Gemerské zvesti

Úspešný tanečný víkend

panovala v estrádnej sále Domu kultúry v Rim.
28.október
Sobote tanečná atmosféra.
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Básnické okienko...
Rimavskej Sobote
Nejdem tu vzletné verše spriadať,
len, moje mesto, mám ťa rada,
ako rada deň privítam,
ako mám rada západ slnka,
keď cit na správnu strunu brnká,
si jednoducho, človečensky,
či po maďarsky, po slovensky,
či mlčky, pozdrav vypýta.

Konala sa tu totiž tanečná súťaž Sobotský tanečný parket. Súťažilo sa v 16 bodovacích a dvoch pohárových súťažiach v latinskoamerických a spoločenských tancoch. Medzinárodná tanečná súťaž
priniesla pre domáci klub 3 zlaté medaily. V kategórii senior ID
získala zlato v štandardných tancoch dvojica Ladislav Lukačko a
Danka Mašlonková. Zlaté medaily si odniesli aj Dani Solyom a
Zuzka Šiminská v kategrii 3 LAT a Tomáš Baka a Orsolya Farkašová (na obr.) v najvyššej kategórii BAS. Dvojica L. Lukačko a D.
Mašlonková získala ešte striebornú medailu v kategórii senior ID.
Tanečné rytmy prilákali do domu kultúry stovky návštevníkov.
Podľa slov organizátorky súťaže Táni Koniarovej, Sobotský tanečný parket mal výbornú úroveň. „Teší nás účasť párov z celého
Slovenska a tiež značný záujem zo strany obecenstva, konečne aj
domáceho z Rim. Soboty. Súťaži dodali tú správnu atmosféru, čo
potvrdili aj porotcovia Slovenského zväzu tanečného športu, zároveň ďakujeme aj sponzorom,“ zhodnotila T. Koniarová. Hlavným
organizátorom podujatia bol Tanečný klub Impulz a Mestské kultúrne stredisko Rimavská Sobota.
amb, foto: gecse

Ja naprázdno tu neodriekam slová.
Je veľa pre človeka, poviem znova,
že nemusieť byť snobom mestským
a vlastniť dáky veľký hrad,
bohatý byť tým, že má rád,
úprimne, nie cez veľké gesto.
Hovorím k tebe, moje mesto!
Do môjho srdca sadneš akurát.
Marta Brisudová Siváková

Dielo sochára Barnabása Hollóa
sa uskutočnila v
9.novembra
priestoroch Gemersko- Ma-

lohontského múzea v Rim. Sobote vernisáž výstavy pod názvom
Barnabás Holló (1865-1917).
Sochár z Gemera-Malohontu.
Výstava vznikla pri príležitosti 100. výročia úmrtia sochára. Na výstave je prezentovaný
rozsiahly fotografický materiál
doplnený o predmety z rodinnej
pozostalosti sochára. Nechýbajú
fotografické dokumentácie exteriérových realizácií, dobové fotografie, ako
aj fotografie drobných plastík, z ktorých sa niektoré nachádzajú v zbierkových fondov múzeí a galérií v Maďarsku. Na vernisáži sa okrem širokej
verejnosti zúčastnil aj riaditeľ Hasičského múzea v Budapešti Imre Berki
či riaditeľ múzea Ottóa Hermana v Miškovci András Tóth. Podujatie poctila svojou návštevou aj autorka monografie o Barnabásovi Hollóvi Gertrud
Goda, ako aj Éva Delényi, príbuzná sochára, ktorá zahrala na tárogáto.
Podľa slov riaditeľky múzea Oľgy Bodorovej, život a dielo tohto významného sochára je na pôde Gemersko-Malohontského múzea verejnosti predstavené vôbec po prvýkrát.

Barnabás Holló sa narodil 16. mája 1865 v gemerskej obci Alsó- Hangony (dnes Hangony v Maďarsku). Od roku 1976 študoval na Zjednotenom
protestantskom gymnáziu v Rim. Sobote. Svoje sochárske štúdium začal
rovnako v Rim. Sobote pod vedením miestneho sochára Antala Martineliiho. Po smrti otca sa ho ujal gróf Alfréd Szirmay, vďaka ktorému mal možnosť študovať v Budapešti na Uhorskej kráľovskej škole dekoratívneho
kreslenia a neskôr v rokoch 1889 - 1892 sa stal žiakom v kresliarskej škole
významného sochára Alojza Štróbla. Do povedomia verejnosti sa dostal
už v roku 1891, kedy začal pracovať na veľkolepej zákazke vytvorenia
historického tzv. Széchenyiho reliéfu, znázorňujúceho založenie Uhorskej
akadémie vied 3. novembra 1825, vďaka ktorému sa veľmi rýchlo stal stredobodom záujmu. Bronzový odliatok diela je osadený na fasáde budovy
Maďarskej akadémie vied v Budapešti a jeho sadrový model je dnes súčasťou zbierkového fondu Gemersko-malohontského múzea.
V Gemeri-Malohonte je Holló zastúpený významnými dielami ako socha
Mihálya Tompu na rovnomennom námestí v Rimavskej Sobote z roku
1896 (odhalená 1902) a podoba kráľa Mateja Korvína v obci Gemer z roku
1912. Barnabás Holló zomrel pomerne mladý 2. novembra 1917 v Budapešti.
Kurátorkou výstavy je historička múzea Angelika Kolár.Výstavu si môžete
pozrieť do konca februára.
amb

Na múzeu
zrekonštruovali okná

Vystavujú obraz
s optickou ilúziou

bola výmena starých drevených okien za nové na vnútornej strane
budovy múzea. 9. októbra sa začalo so stavaním lešenia a 12. októbra s výmenou prvých okien. Okná boli vymenené na chodbách
na prízemí a 1. poschodí a to hlavne z dôvodu úspory na energiách
a počas horúcich letných dní by mali nové okná uchrániť priestor
od nadmerného prístupu svetla a tepla. Prvé poschodie je dlhé roky
využívané ako výstavný priestor a kvalitnejšie okná pomôžu lepšie
ochrániť vystavené zbierky pred slnečným žiarením a návštevníkov od chladu a nepríjemného pocitu tepla v letnom období, kedy
teplota vzduchu niekedy presahovala aj 40 °C.
Táto výmena okien bola II. etapou rekonštrukcie okien, ktorú finančne podporil Banskobystrický samosprávny kraj. I. etapa prebehla na jeseň 2016 v administratívnej budove múzea. Na jeseň
2015 boli zase vo všetkých priestoroch múzea vymenené radiátory.
Gemersko-malohontské múzeum je opäť otvorené pre verejnosť od
2. novembra, každý pracovný deň od 8.00 do 16.00 hod.
GMM

zea v Rimavskej Sobote vystavený
obraz s optickou ilúziou, ktorý patrí
k novším prírastkom v jeho historickom zbierkovom fonde.
Na obraze s optickou ilúziou, nadobudnutom darom v roku 2016,
môžeme vidieť fotografie troch významných politikov bývalého Československa – Eduarda Beneša, Tomáša Garriguea Masaryka a Miroslava
Rastilava Štefánika.
Obraz vlastnila rodina Alojza Škočovského, ktorá sa z moravsko-slovenského pohraničia v roku 1922
prisťahovala do Rimavskej Soboty a
obraz si priniesla so sebou. Obraz bol zhotovený okolo roku 1918 - 1922.

októbra bolo Gemersko-malohontské múzeum v RimavO dskej17.Sobote
z technických príčin dočasne zatvorené. Dôvodom

novembra je v priestoroch
Počas
Gemersko-malohontského mú-

Mgr. Anita Tóthová, historička GMM

www.rimavskasobota.sk
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Pozvánky

Vyhlásenie voľby hlavného kontrolóra
mesta Rimavská Sobota

No instruments, no problem

Mestské zastupiteľstvo v Rimavskej Sobote
uznesením č. 74/2017 - MsZ zo dňa 19. septembra 2017

Vokálna a´cappella show dvoch hudobných telies.
Pozývame Vás na spoločné vystúpenie
známej slovenskej a cappelly Close
Harmony Friends a rimavskosobotskej
vokálnej skupiny Mystic Choir v Rimavskej Sobote. Koncert sa uskutoční v
piatok, 17. 11. o 18.00 hod. v divadelnej
sále DK pri príležitosti 3. výročia vzniku
Mystic Choir. Nenechajte si ujsť narodeninový koncert Mystic Choir a neopakovateľný večer s významným hosťom
Close Harmony Friends. Vstupné: 12€,
predpredaj vstupeniek v TIC a MsKS.

Výstavy v Gemersko malohontskom múzeu
do 30. novembra
Naj... zo zbierok Gemersko-malohontského múzea
Venovaná 135. výročiu založenia múzea
do 31. decembra
„Malenkij robot“ (1945 - 1949)
V zajatí sovietskych lágrov
do 28. februára 2018
Barnabás Holló (1865-1917). Sochár
z Gemera-Malohontu
výstava prvýkrát predstaví tvorbu sochára a gemersko-malohontského rodáka Barnabása Hollóa na pôde múzea a
mesta Rimavská Sobota

Mestská galéria
v Rim. Sobote
do 20. novembra
Tradícia inak
prvá samostatná výstava Henriety
Kurčíkovej pochádzajúcej z Rimavskej
Soboty.

Galéria Ganevia
16. novembra o 16:00 hod.
Vernisáž výstavy Od analógu
k digitálu, z Gemera do sveta
výstava fotografií rodáka z Rimavskej
Soboty Vojtecha Hanka. Výstava potrvá
do 4. decembra

VYHLASUJE
v zmysle § 18a ods. 2 zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení
v znení neskorších predpisov

VOĽBU HLAVNÉHO KONTROLÓRA MESTA RIMAVSKÁ SOBOTA,
na deň 19.december 2017.

Voľba hlavného kontrolóra sa uskutoční na zasadnutí
Mestského zastupiteľstva v Rimavskej Sobote.
Požiadavky, ktoré musí spĺňať kandidát na funkciu hlavného kontrolóra
• kvalifikačné predpoklady: ukončené minimálne úplné stredné vzdelanie,
• vítané je ukončené vysokoškolské vzdelanie – 2. stupeň
ďalšie požiadavky:
• vítaná: prax minimálne 5 rokov, znalosť právnych predpisov v oblasti hospodárenia územnej samosprávy, rozpočtových a príspevkových organizácií územnej samosprávy, znalosť maďarského jazyka,
• bezúhonnosť
• spôsobilosť na právne úkony v plnom rozsahu.
Náležitosti písomnej prihlášky:
• osobné údaje kandidáta: meno, priezvisko, titul, dátum narodenia, trvalé bydlisko, telefónny kontakt,
• výpis z registra trestov nie starší ako tri mesiace ku dňu podania písomnej prihlášky,
• štruktúrovaný profesijný životopis s prehľadom doterajšej praxe,
• úradne osvedčená kópia dokladu o dosiahnutom najvyššom stupni vzdelania,
• úradne osvedčené čestné vyhlásenie o spôsobilosti na právne úkony v plnom rozsahu,
• písomný súhlas na spracovanie osobných údajov podľa zákona č. 122/2013 Z. z. o ochrane osobných
údajoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov za účelom vykonania voľby hlavného kontrolóra
mesta Rimavská Sobota,
• písomná informácia o tom, či ku dňu podania prihlášky kandidát podniká alebo vykonáva inú zárobkovú činnosť a je členom riadiacich, kontrolných alebo dozorných orgánov právnických osôb, ktoré
vykonávajú podnikateľskú činnosť.
Termín, miesto a spôsob odovzdania prihlášok
Kandidáti na funkciu hlavného kontrolóra odovzdajú svoju písomnú prihlášku s prílohami osobne
alebo prostredníctvom pošty v termíne do 5.12.2017 do 16.00 h. do podateľne Mestského úradu
v Rimavskej Sobote. Rozhodujúci je dátum a čas uvedený na prezentačnej pečiatke Mestského
úradu v Rimavskej Sobote.
Prihláška musí byť v danej lehote priamo fyzicky doručená na Mestský úrad v Rimavskej Sobote.
Na prihlášky doručené po tomto termíne sa nebude prihliadať.
Písomná prihláška a prílohy musia byť doručené osobne alebo prostredníctvom pošty v zalepenej
obálke zreteľne označenej „VOĽBA HLAVNÉHO KONTROLÓRA – NEOTVÁRAŤ“ na adresu:
Mestský úrad, Svätoplukova 389/9, JUDr. Štefan Szántó, prednosta mestského úradu, 979 01
Rimavská Sobota.
Kandidát, ktorého písomná prihláška nebude spĺňať náležitosti ustanovené uznesením MsZ č.74/2017MsZ zo dňa 19. septembra 2017 nebude zapísaný do zoznamu kandidátov pre voľbu hlavného
kontrolóra.
Spôsob vykonania voľby hlavného kontrolóra
Mestské zastupiteľstvo uznesením č.74/2017- MsZ zo dňa 19. septembra 2017 ustanovilo spôsob
vykonania voľby hlavného kontrolóra tajným hlasovaním poslancov MsZ v Rimavskej Sobote
v zmysle § 18 ods. 3 zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov.
Samotnému aktu voľby hlavného kontrolóra bude predchádzať prezentácia jednotlivých kandidátov
zoradených v abecednom poradí podľa priezviska, v časom rozsahu maximálne do 10 minút.

Termín nástupu do funkcie hlavného kontrolóra a pracovný úväzok

Termín nástupu do funkcie hlavného kontrolóra mesta Rimavská Sobota je 1. február 2018.
Jeho funkčné obdobie trvá 6 rokov a začína dňom nasledujúcim po dni skončenia funkčného obdobia
predchádzajúceho hlavného kontrolóra. Výkon funkcie je stanovený v rozsahu 100 % pracovného
úväzku.
V Rimavskej Sobote, dňa 02.11.2017

spracoval amb

JUDr. Jozef Šimko
primátor mesta
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Kultúrne leto ponúklo množstvo výborných podujatí

ako 2500 ľudí si počas letV iac
ných mesiacov nenechalo ujsť

14 podujatí, ktoré ponúklo tohtoročné kultúrne leto Hot ART.
Podľa slov organizátorky kultúrneho leta R. Špitálovej, vyše 500 divákov prilákal na tunajší amfiteáter
megakoncert legendárnej rockovej
kapely Karthago. Veľkú účasť mala
aj stand-up comedy Temné kecy. Ich
dvojhodinovú šou si prišlo pozrieť
približne 250 divákov.
Sériu kultúrnych podujatí otvoril v
júni koncert úspešnej a charizmatickej speváčky Simy Martausovej
s kapelou. „Na koncerte predstavila svoje nové CD „Smej sa duša
moja“, ale nechýbali ani obľúbené skladby Normálny život, Kam
tento svet speje, Buď mi doktorom
a mnohé ďalšie. Jej koncert videlo viac ako 200 divákov, vytvorila
veľmi príjemnú atmosféru,“ priblížila R. Špitálová. Okrem koncertov
boli do programu kultúrneho leta
zaradené aj divadelné predstavenia.
„Do domu kultúry zavítalo divadlo
z Komárna s inscenáciou v maďarskom jazyku Róme és Júlia, ktoré
ponúklo ojedinelý pohľad na známy

príbeh dvoch znepriatelených rodov
a nešťastnej lásky. Pre deti zahralo
začiatkom augusta jarmočné divadlo
v podaní Teatra Komika Príbeh rytiera a na začiatku septembra sme
privítali projekt Natálka, dokumentárne divadlo podľa skutočnej udalosti v podaní hercov SND,“ uviedla
Špitálová.
Ani v tomto roku nechýbalo obľúbené podujatie Westernový deň, ktoré

sa tentoraz uskutočnilo na Kurinci.
Priamo v areáli kúpaliska boli pre
deti a dospelých pripravené rôzne
súťaže, hry, atrakcie, hudba a tanec
– a to všetko v jedinečnej country
nálade. Súčasťou programu kultúrneho leta bolo aj zábavné podujatie
na Kurinci určené deťom, kreatívne leto v galérii, koncert ľudovej
hudby Ďatelinka, letné kino Bažant
kinematograf, vystúpenie skupiny

Kobold/Škriatok pre deti či koncert poprednej klezmerovej kapely
Kaschauer Klezmer Band z Košíc.
Bodku za úspešným podujatím dal
na konci septembra koncert talentovaného amerického bluesmana
Linwooda Lee Taylora s kapelou
(na obr.).
Kultúrne leto HOT ART zorganizovalo Mestské kultúrne stredisko
v spolupráci s OZ Oxymoron.
Podľa slov R. Špitálovej sa tento
ročník uskutočnil vďaka finančnej
podpore mesta Rimavská Sobota,
za čo nesmierne ďakujú.
Počas jesene si už tradične môžu
vychutnať milovníci vážnej hudby cyklus komorných koncertov.
„Okrem nich pripravujeme aj
množstvo iných podujatí ako výstavu fotografií Vojtecha Hanka, vokálnu kapelu show No instruments,
no problem či Vianočnú burzu nápadov a lásky. Na začiatku decembra
privítame nový unikátny projekt
SĽUK-u Genezis - Príbeh o stvorení
sveta a prvých ľuďoch,“ odpovedala
R.Špitálová na otázku. či aj kultúrna
jeseň bude taká bohatá na podujatia.
amb, fotó: gecse

V galérii sa tvorilo z vodného skla

priestoroch Mestskej galérie v Rim. Sobote prebehol 4. novembra zaV ujímavý
výtvarný ateliér. Workshop bol určený záujemcom o umenie,

pre začínajúcich i skúsenejších výtvarníkov a uskutočnil sa pod dohľadom
mladej výtvarníčky z nášho regiónu Henriety Kurčíkovej. Výtvarný ateliér
bol sprievodným podujatím k autorskej výstave tejto mladej výtvarníčky.
Ako uviedla riaditeľka Mestskej galérie Gabriela Garlatyová, zaujímavé na
ateliéri je práve to, že jeho lektorkou je sama autorka. „Nie je to podujatie,
ktoré by malo len edukačný program, ale záujemcovia pracujú pod dohľadom skutočnej umelkyne,“ priblížila G. Garlatyová a dodala, že v budúcnosti
plánujú založiť tradíciu takýchto výtvarných ateliérov. Tie budú spočívať v
tom, že výtvarníci z nášho mesta, prípadne okolia, ktorí sa v praxi venujú výtvarnému umeniu, sa tu budú môcť stretávať a tvoriť pod vedením lektorov
- výtvarníkov. „Budú sem pozývaní rôzni výtvarníci a tí, ktorí budú tvoriť,
sa môžu naučiť nielen ich špecifickú techniku, ale budú môcť aj konzultovať
svoje diela,“ povedala riaditeľka galérie.
Workshop prilákal do priestorov galérie približne desiatku umelkýň. Tie pod
dohľadom mladej výtvarníčky Henriety Kurčíkovej vyrábali reliéfny objekt
vodným sklom. Podľa jej slov, účastníčky okrem vodného skla pracovali aj
s niťami. „Zámerom je, aby pochopili, že textil má aj iné výtvarné možnosti,
nielen tie klasické, ako sú výšivka, tkanie či háčkovanie. Ide o veľmi živý
materiál, s ktorým sa dá pracovať výtvarne ako so sochárskym princípom.
Tieto techniky sa nachádzajú aj na mojej doterajšej práci, “ uviedla mladá
umelkyňa.
amb, foto: gecse

GZ-80/17
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Spomienka...
16. - 20.
november
19:30

Justice League

120 min., MP od 12r., titulky, 5€
Akčný/Dobrodružný
USA

V pondelok o 19:30 vstup 3€.

20. november
Lajka		
18:00
85 min., MP od 12r., dabing, 4€
filmový klub Animovaný/Scifi
Česko
23. - 24.
november
18:00

Mečiar			

89 min., MP od 15r., vstup: 3€
Dokumentárny Slovensko/Česko

23. - 26.
november
20:00

Matky rebelky: Šťastné a veselé

25. a 26.
november
17:30

Záhradníctvo: Nápadník

Dňa 12.11.2017 uplynulo
15 rokov, čo nás navždy opustil
náš manžel, otec a starý otec

116 min., MP od 15r., titulky, 4€
Komédia
USA

PETER SMUGALA

113 min., vstup: 4€
Dráma
Česko/Slovensko

z Rimavskej Soboty.

30.november - 7 sestier
3. december
123 min., od 15r., titulky, 4€
19:30
Sci-fi/Thriler/Akčný
USA/Veľká Británia/Francúzko/Belgicko

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
•

Na PREDAJ novinový stánok na ulici Hatvaniho 2, RS pri CBA.
Rozmery 2x2m. Cena 150€+Dph. Kontakt: 0905 334 642
GZ-76/17
•

Predajňa MODEX Vám ponúka široký sortiment kožených búnd
a kožušiny za prijateľné ceny. Nájdete nás v Rimavskej Sobote
na ul. SNP 16, ale zo zadnej strany budovy oproti hlavného
vchodu VÚB budovy uličkou medzi bytovkou a reštauráciou, asi
15 metrov od ul. Francisciho.			
GZ-79/17

		
		

Kto ste ho poznali,
venujte mu tichú spomienku.
Zostávaš v našom srdci,
manželka, dcéry a vnúčatá.

GZ-78/17

Zubný lekár

17.11. od 8:00 do 12:00 hod.
MUDr. Igor Benčík, Hviezdoslavova 17, Rim. Sobota, tel.: 047/56 26 671
18.11. - 19.11. od 8:00 do 12:00 hod.
DORMADENT s.r.o., MUDr. Eva Brunovská, Mieru 246, Jesenské, tel:
0905 324 827
25.11. - 26.11. od 8:00 do 12:00 hod.
STOMCENTRUM s.r.o., MUDr. Mária Kretová, Športová 14, Rimavská
Sobota, tel: 047/56 33 147

Lekárne

17.11. - Lekáreň Benu, Povstania 607/13, Rim. Sobota

•

Stredná odborná škola obchodu a služieb, Športová 1, 979 01
Rimavská Sobota vyhlasuje obchodnú verejnú súťaž na prenájom
nebytových priestorov na poschodí budovy Čierny orol, Hlavné
námestie č. 19/A v Rimavskej Sobote, kancelária o výmere 30,54m2.
Podmienky sú uverejnené na úradnej tabuli v SOŠ obchodu
a služieb, Športová 1, 979 01 Rimavská Sobota. Bližšie informácie
na: www.sosos.sk
			
GZ-81/17
•

Stredná odborná škola obchodu a služieb, Športová 1, 979 01
Rimavská Sobota vyhlasuje obchodnú verejnú súťaž na prenájom
nebytových priestorov v budove Juniorkomplex, ul. Železničná č.
703 v Rimavskej Sobote (jednotlivo): Prízemie s výmerou 12m2,
2. poschodie s výmerou 30,21m2. Podmienky sú uverejnené
na úradnej tabuli v SOŠ obchodu a služieb, Športová 1, 979 01
Rimavská Sobota. Bližšie informácie na: www.sosos.sk
GZ-81/17
•

Mesto Rimavská Sobota

vyhlasuje obchodnú verejnú súťaž (OVS) podľa § 281 a nasl.
Obchodného zákonníka a vyzýva k podaniu návrhov na uzatvorenie
kúpnej zmluvy na:
1. Odpredaj - budovy s. č. 699, or. č. 10, spolu s príslušenstvom
(4 ks montované garáže) a pozemku o výmere 627 m² na Ul.
Fábryho v Rimavskej Sobote, v minimálnej cene 65 000,- €. V čase
zverejnenia OVS je záujemca povinný uhradiť zábezpeku vo výške
1 000,- €.
Prihlášky zasielať v zalepenej
obálke s názvom:
„Neotvárať- odpredaj budovy Fábryho“.
2. Odpredaj budovy ZŠ M. Tompu – Auxtov dom s. č. 748 na Ul. Šrobárovej, na parc. č. KN C 866 – zast. plochy a nádvoria o výmere 875 m²
a priľahlého pozemku - parc. č. KN C 865 – záhrada o výmere 434 m², na
LV 2959, kat. úz. Rimavská Sobota. Všeobecná hodnota nehnuteľností:
115 000,- €. V čase zverejnenia OVS je záujemca povinný uhradiť zábezpeku vo výške 1 500,- €. Žiadosti zasielať v zalepenej obálke s názvom:„Neotvárať- odpredaj budovy ZŠ M. Tompu – Auxtov dom“.

Stredná odborná škola obchodu a služieb, Športová 1, 979 01
Rimavská Sobota vyhlasuje obchodnú verejnú súťaž na prenájom nebytových priestorov v budove školy, ul. Športová č.1072/1
v Rimavskej Sobote s výmerou 1m2. Podmienky sú uverejnené
na úradnej tabuli v SOŠ obchodu a služieb, Športová 1, 979 01
Rimavská Sobota. Bližšie informácie na: www.sosos.sk
GZ-81/17

3. Odpredaj budovy čerpacej stanice s. č. 4932 na Ul. Jabloňovej v
Rimavskej Sobote, na parc. č. KN C 1110/470 – zast. plochy a nádvoria o
výmere 54 m2 spolu s pozemkom v minimálnej cene 7 400,- € a priľahlého
pozemku časť parc. č. KN C 1110/4 – zast. plochy a nádvoria o výmere 372
m2 v minimálnej cene 15,- €/m2, na LV 2959, k. ú. Rimavská Sobota. V
čase zverejnenia OVS je záujemca povinný uhradiť zábezpeku vo výške
1 000,- €. Žiadosti zasielať v zalepenej obálke s názvom: „Neotvárať –
odpredaj ČS – Šibeničný vrch“.

Ponúkam do prenájmu obchodné priestory v centre mesta
Rimavská Sobota, ul. SNP. Nachádzajú sa na prízemí s výkladom
na ulicu s rozlohou 65m2 a 12m2. Ďalej kancelárske priestory 12m2,
20m2 a 40m2, ktoré sa nachádzajú v budove VÚB na 1. a 2. poschodí
na ulici Francisciho 1, v Rimavskej Sobote. Cena za prenájom
podľa vzájomnej dohody, alebo podľa ponuky záujemcu.
Kontakt: 0908 948 971
				
GZ-82/17

Obchodné verejné súťaže začínajú dňom: 15.11.2017 a končia dňom
08.12.2017.
Informácie a podmienky obchodnej verejnej súťaže, na internetovej stránke mesta www.rimavskasobota.sk, na úradnej tabuli mesta, resp. na
MsÚ – oddelenie majetkové - tel. čísla: 047/56 04 626, 047/56 04 633,
0903 284 353 (prihlášky do súťaže, podmienky OVS na webovej stránke
mesta, resp. na MsÚ – oddelenie majetkové).

•

•

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,
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Viacbojári súťažili

a účasti 116 pretekárov usporiadala ZŠ P. Hostinského v Rim. Sobote
zimné/halové/ preteky viacboja všestrannosti pre ročníky I. - IV. základných škôl. Súťažilo sa v disciplínach beh na 4x10 m, skok do diaľky z miesta,
hod loptou a šplh.
Majstrami okresu Rimavská Sobota sa stali:
Žiačky 1. ročník: 1.miesto – Ema Izáková 135b, 2. miesto – Sophia Stanová
117 b, obe ZŠ Š. M. Daxnera, 3. miesto – Simona Katreniaková 93b, ŽŠ
Tisovec.
Žiačky 2. ročník: 1. miesto – Réka Szabó 219 b, ZŠ M. Tompu RS, 2. miesto
– Natália Oláhová 194 b, ZŠ Klenovec, 3. miesto – Miriam Ďurišová 158 b,
ZŠ P. Dobšinského RS.
Žiačky 3. ročník: 1. miesto – Stela Megelová 304 b, 2 miesto – Natália
Bakšová 228 b, obe ZŠ Š.M. Daxnera, 3. miesto – Viktória Murinová 210 b,
ZŠ P. Dobšinského
Žiačky 4. ročník: 1. miesto – Terézia Horváthová 303, ZŠ P. Hostinského,
2. miesto – Natália Koreňová 263 b, ZŠ P. Dobšinského, 2. miesto – Anna
Hanyusová 263 b, ZŠ M. Tompu.
Najhodnotnejší výkon u dievčat dosiahla tretiačka zo ZŠ Š.M. Daxnera Stela
Megelová výkonom 304 bodov.
Žiaci 1. ročník: 1. miesto – Zoltán Váradi 163 b, ZŠ Š.M. Daxnera, 2. miesto
– Róbert Weretský 149 b, 3. miesto – Matej Gaži 148 b, obaja ZŠ P. Hostinského RS.
Žiaci 2. ročník: 1. miesto – Dávid Piliak 292 b, 2. miesto – Marek Magic
268 b, obaja ZŠ P. Dobšinského, 3. miesto – Jakub Durec 248 b, ZŠ P. Hostinského.
Žiaci 3. ročník: 1. miesto Peter Haas 300 bodov, ZŠ P. Dobšinského, 2.
miesto – Matúš Hruška 276, ZŠ J.F. Rimavského Hnúšťa, 3. miesto – Nikolas Tokoly 249 b, ZŠ M. Tompu
Žiaci 4. ročník: 1. miesto – Mikuláš Fodor 368 b, ZŠ Š.M.Daxnera, 2.
miesto – Dušan Šturec 350 b, ZŠ P. Hostinského, 3. miesto – Samuel Lipták
329 b, ZŠ Š.M. Daxnera.
Najhodnotnejší výkon dosiahol druhák Dávid Piliak zo ZŠ P. Dobšinského
RS so ziskom 292 bodov.

Zokresu v zimnom viacboji ml. a st. žiakov, ml. a st. dorastu. K disciplínam
a účasti 106 pretekárov usporiadala ZŠ Š.M. Daxnera RS majstrovstvá

ako u žiakov 1.- 4. pribudlo plávanie.
Ml. žiačky -Ž4: 1. miesto – Nina Piaterová 361 b, ZŠ J.F. Rimavského Hnúšťa, 2. miesto – Kristína Murínová 284 b, ZŠ Š. M. Daxnera RS, 3. miesto
– Rebeka Kilingerová 284, Gymnázium I. Kraska RS.
St. žiačky – Ž5: 1. miesto Michele Megelová 407 b, ZŠ Š.M. Daxnera RS,
2. miesto – Veronika Spodniaková 375 b, 3. miesto – Nikol Mináčová 320 b,
obe ZŠ P. Dobšinského.
Ml. dorastenky – Ž6: 1. miesto – Sófia Klementová 410 b, Gymnázium I.
Kraska, 2. miesto – Vivien Kovácsová 361 b, Reformované cirkevné gymnázium RS, 3. miesto – Petra Palkovácsová 355 b, Gymnázium I. Kraska RS.
St. dorastenky – Ž7: 1. miesto – Ildiko Házik 389 b, 2. miesto – Kristína
Repková 358, 3. miesto – Kristína Čintalánová 355 b, všetky Gymnázium I.
Kraska RS.
Najhodnotnejší výkon dosiahla Michele Megelová, st. žiačka zo ZŠ Š.M.
Daxnera RS so ziskom 407 bodov (najviac bodov v plávaní na 25 m 14,3
=105 b)
Ml. žiaci – M4: 1. miesto – Sebastián Jakubec 288 b, ZŠ M. Tompu, 2.
miesto – Jozef Medveď 258b, ZŠ Creative Rim. Sobota, 3. miesto – Martin
Bystriansky 252, ZŠ Ožďany.
St. žiaci – M5: 1. miesto – Samuel Sógel 377 b, ZŠ M. Tompu. 2. miesto –
Martin Slanina 375 b, ZŠ Š. M. Daxnera, 3. miesto – Dávid Deák 374 b, ZŠ
Creative RS.
Ml. dorastenci – M6: 1. miesto – Simon Sógel 419 b, Gymnázium I. Kraska,
2. miesto – Michal Gembický 390 b, ZŠ P. Dobšinského, 3. miesto – Martin
Vyrva 389 b, zŠ P. Hostinského.
St. dorastenci - M7: 1. miesto – Samuel Krštieň 391 b, 2. miesto – Martin
Bolf 340 b, obaja SOŠ TA RS, 3. miesto – Denis Dudek 333 b, SOŠ OS RS.
Najhodnotnejší výkon v mužských kategóriách dosiahol Simon Sógel z
Gymnázia I. Krasku so ziskom 419 b. Najviac bodov v plávaní na 25m za
čas 13,8 sek. – 108 bodov získal Martin Vyrva zo ZŠ P. Hostinského.
Prví traja pretekári z majstrovstiev okresu postupujú na Majstrovstvá Slovenska.
Z poverenia Slovenského zväzu viacbojov všestrannosti Bratislava usporiada ZŠ Š. M. Daxnera v Rim. Sobote majstrovstvá Slovenska v zimnom
viacboji kategórie ml. a st. žiactva a ml. a st. dorastu, ktoré sa uskutočnia
25. novembra o 10:00 hod. Plávanie sa začína od 13:00 hod. Všetkých Vás
pozývame.
Igor Antal
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Slovanistky porazili Giraltovčanky
VK Slovan Rimavská Sobota – TJ Sokol Giraltovce
3:0 (16,17,19), 3:2(-23,-15,13,19,4)

Zostava VK Slovan Rim. Sobota: Megelová, Kudlíková ml., R. Kubaliaková. Žírošová, J. Kubaliaková, Panicová – liberky Szőkeová, Chebeňová (Kačániová, Uhrinová, Bolhová, Lakatošová)

Prípravkari víťazmi domáceho turnaja

októbra sa na našom zimD ňanom21.štadióne
v Rimavskej So-

bote uskutočnil HOKEJOVÝ TURNAJ HKM RIMAVSKÁ SOBOTA
2017 v minihokeji.

Turnaj bol určený pre deti narodené v roku 2008 a 2009. Zúčastnili
sa ho: HC PETRŽALKA 2010, HK
SRŠNE KOŠICE, HC VEĽKÝ KRTÍŠ a domáce HKM RIMAVSKÁ
SOBOTA. Hralo sa systémom každý s každým. Turnaj otvoril zápas
domáceho družstva s tímom Veľkého Krtíša. Zápas sa vyvíjal od začiatku v prospech našich hokejistov
a súpera sa im podarilo zdolať 21:4.
Turnaj pokračoval zápasom tímov zo vzdialenejších častí
Slovenska, v ktorom zvíťazila HC PETRŽALKA 2010 nad
tímom HK SRŠNE KOŠICE.
Naši malí hokejisti pokračovali
zápasom proti tímu HK SRŠNE
KOŠICE a aj tento zápas vyznel

jednoznačne v prospech našich hokejistov a Košice sme zdolali 18:5.
Zápas HC VEĽKÝ KRTÍŠ s HC
PETRŽALKA 2010 vyhralo družstvo z Petržalky.
Po obedňajšej prestávke nasledovalo finále našich chlapcov a dievčat s
hokejistami z Petržalky, ktorý naše
deti odohrali s veľkým nasadením a
po skvelom výkone sa dočkali zaslúženého víťazstva. Deti z Rimavskej
Soboty vyhrali 17:9.
Súboj o tretie miesto sa uskutočnil
medzi HC VEĽKÝ KRTÍŠ a HK
SRŠNE KOŠICE, z ktorého vyšlo
víťazne družstvo z východu.
1. miesto - HKM RIMAVSKÁ
		
SOBOTA
2. miesto - HC PETRŽALKA 2010
3. miesto - HK SRŠNE KOŠICE
4. miesto - HC VEĽKÝ KRTÍŠ
Deti mali veľkú radosť z vyhratého turnaja a spolu s rodičmi si užili
skvelý hokejový deň .
Poďakovanie za dobrý športový výkon patrí našim deťom a rovnako aj
našim trénerom Jánovi Slovákovi,
Petrovi Filipiakovi ml., Kirillovi
Domaevovi a Denisovi Morozovi.
Marcel Benčík

Dres Lokomotívy oblečie
zápasník svetových kvalít

Funkcionárom zápasníckeho oddielu Lokomotívy Rimavská

Sobota sa v októbrovom prestupovom termíne podarilo uloviť
veľkú rybu. Do nášho oddielu sa rozhodol prestúpiť vynikajúci zápasník Akhsharbek Gulaev., ktorý sa narodil v Rusku,
ale v roku 2016 prestúpil na Slovensko do Olympu Partizánske. V januári 2017 získal slovenské športové občianstvo a od
tej doby reprezentuje Slovensko na európskych a svetových
súťažiach. Na ME juniorov v nemeckom Dortmunde získal
bronzovú medailu za 3.miesto vo váhe do 74kg vo voľnom
štýle. Ani na MS vo fínskom Tampere sa nestratil, hoci mal
smolu a prehral s iránskym zápasníkom na body, keď ešte po 1 polčase viedol. Obsadil aj tak pekné 10.miesto. Na turnajoch A kategórie v tomto roku viackrát zvíťazil alebo obsadil výborné umiestnenia. Jedná sa momentálne o jedného z najlepších
slovenských zápasníkov s veľkou budúcnosťou. Jeho prvou súťažou v novom drese
Rimavskej Sobotu boli Majstrovstvá Slovenska mužov v Snine v prvú novembrovú
sobotu. Následne koncom novembra bude štartovať na Majstrovstvách sveta do 23
rokov v poľskej Bydgošti. Jozef Radnóti podpredseda Lokomotívy: ,, Všetko sa to
zomlelo na Majstrovstvách sveta vo Fínsku, kde som bol s reprezentáciou Slovenska ako vedúci výpravy. Prišiel za mnou Akšarov osobný tréner Albert Bazajev, že
hľadá pre svojho zverenca nový klub. Slovo dalo slovo, prebrali sme čo mu vieme
ponúknuť a aké sú požiadavky na pretekára. Po príchode som to konzultoval s
predsedom a členmi výkonného výboru. Samozrejme, všetci súhlasili a v posledný
možný deň na prestup sa nám podarilo prestup zrealizovať. Veríme, že sa mu podarí získať pre Rimavskú Sobotu veľa vynikajúcich výsledkov.
Jozef Radnóti

www.rimavskasobota.sk
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Premárnená šanca MŠK 5.kolo: Víťazstvo v ťažkom zápase
cestovali na Oravu na zápas proti Mútnemu po dvoch týždňoch,
na lepšie umiestnenie
Dievčatá
počas ktorých si mnohé z nich doliečovali ochorenia dýchacích ciest,

F

utbalisti MŠK premárnili šancu na lepšie umiestnenie v jesennej časti
súťaže. V prípade výhry mohli prezimovať na 1. alebo 2. priečke III. ligovej tabuľky SsFZ. Nestalo sa, mužstvo v poslednom kole na domácej
pôde prehralo. Je zaujímavé, že mužstvo, ktoré z ihrísk súpera nosí body
ako na bežiacom pásme, na domácom ihrisku, pred svojím publikom, stráca zbytočne body, celkom už 11. Divákov nielen výsledok, ale ani podaný
výkon domáceho mužstva nenadchli. Naši futbalisti akoby podcenili svojho
súpera z Oravy, hrali od začiatku veľmi vlažne, bez pohybu, bez ducha.
Zlepšenie prišlo až v závere prvého polčasu, keď sa naskytli aj možnosti na
strelenie gólu. Šance ostali nepremenené a potom platilo nepísané pravidlo
nedáš-dostaneš. Po rohovom kope v 41. minúte hráč súpera R. Šupej trafil
hlavou do našej brány. Každý očakával výrazný nástup nášho mužstva do
druhého polčasu, čo sa čiastočne aj dialo a v 57. minúte po krásnej akcii Marcel Jass vyrovnal. Všetci prítomní verili na obrat v zápase. Žiaľ,
dodatočne môžeme konštatovať, že to bolo z našej strany len chvíľkové
oživenie. Naši chlapci stratili koncentráciu na hru a o štyri minúty neskôr, v
61. minúte zápasu, po hrubej chybe domácej obrany súperov hráč V. Škuta
doprevadil loptu až do prázdnej brány. Hru v poslednej polhodinke ovládol
súper, srdnato bojoval o každú loptu, vycítil šancu na výhru a zápas nakoniec doviedol do víťazného konca. Nič však nie je stratené. Mužstvo MŠK
Rimavskej Soboty výkonnostne prevyšovalo každého svojho súpera III. ligy
(okrem posledného zápasu). Presvedčili sa o tom nielen Lučenčania a Kalinovčania, ale v druhom polčase aj Bystričania, s ktorými sme nešťastne prehrali. Možno stačí zmeniť mentalitu a postoj hráčov v kľúčových zápasoch
a jarná časť sezóny môže vyznieť v náš prospech. Hráči si musia uvedomiť,
že reprezentujú naše mesto, športová činnosť klubu je financovaná z peňazí
občanov a občan-divák-fanúšik právom žiada od nich vždy maximálne nasadenie a čo najlepší výkon.
Výsledky III. ligy SsFZ:
MŠK Rimavská Sobota – Tatran Oravské Veselé 1:2 (0:1)
Góly: Jass – Šupej, Škuta. ŽK: Kalmár, Vargic. Divákov: 235.
Rozhodovali: Kuteľ, Kuba, Širanec.
Rimavská Sobota: Prošovský – Zvara, Morháč, Ľupták, Kalmár – Fajčík
(75. Uličný), Vujoševič, Jass, Petrán – Lovyniuk, Vargic (79. Mészáros).
Oravské Veselé: Feriančik – Hojo (85. Smondek), Šupej, Struhár, Žilák –
Kurtulík (90. Brčák), Pisarčík, Pňaček, Hoti – Šmiheľ, Škuta (77. Burzík).
MŠK RS

takže to s dochádzkou na tréningy veľmi slávne nebolo. V krásnej obecnej
hale na nich čakal nováčik, ktorého však Slovanistky doteraz neporazili ani
v jednom z dvoch nesúťažných zápasov.
Súper predvádzal presne takú
hru, akú naše dievčatá očakávali rýchlu v útoku, so snahou o častú
streľbu z nebezpečného predbránkového priestoru. Soboťanky však
hrali svoju hru, ktorá im dovtedy
vyniesla 9 bodov do tabuľky.
Rýchlo strelili vedúci gól .Potom
ich súper dosť zatlačil, trvalo im
celú prvú dvadsaťminútovku,
kým sa prispôsobili avizovanému
štýlu hry Mútneho a začali dôslednejšie brániť. Vďaka aktívnej Erike Janoštiakovej však túto časť hry výsledkovo zvládli. Do druhej tretiny Slovanistky zlepšili obranu a prebudil sa Csériovej útok. Soboťanky sa dostali
do gólového trháku, ktorý im dodal psychických síl do náročnej záverečnej
časti hry. V nej im už dochádzali sily, súper stále držal pomerne vysoké
tempo, no Slovanistky si naň preto dávali veľký pozor. V tom čase sa však
opäť odtrhla z reťaze Kristína Čintalanová a svojou aktivitou Slovanu vybojovala pohodlný päťgólový náskok. Súperky vrhli všetky sily do útoku,
nevzdávali sa až do úplného záveru. Slovanistky však už mali zápas plne
pod kontrolou a na konci zavŕšili dvojciferné víťazstvo.
TJ FBK Hornets Mútne - FBC Slovan Rimavská Sobota
6:11 (2:3, 1:2, 3:6)
Góly Slovana: Čintalanová 4, Janoštiaková 2, Csériová 2, Vaslíková, Uhrinová a jeden gól si strelili súperky samé vďaka aktívnej Erike Janoštiakovej
Zostava Slovana: brankárky Schvarcová, Udvardyová, hráčky Šándriková,
Ružičková, Uhrinová, Csériová, Kučeráková, Janoštiaková, Čintalanová,
Mihályová a kapitánka Vaslíková.
Hodnotenie trénerom Jozefom Alušíkom: “Zápasu som sa obával, keďže
silu súpera sme mali možnosť spoznať. Má šikovné a výborne fyzicky pripravené hráčky a účinnú útočnú hru, ktorou nás už dvakrát porazil. Navyše
sme nemali dostatočnú dochádzku na tréningy, musel som brať aj hráčky,
ktoré by som podľa dochádzky nemal, aby sme so súperom vládali držať
krok. Do zápasu však baby vstúpili optimisticky a sebavedomo a od začiatku súpera nepustili do vedenia. Vďaka tomu sme boli psychicky v pohode.
Prestáli sme aj tri presilové hry súpera - znova sme boli často vylučovaní a
tentoraz za úplne hlúpe technické fauly. Cez prvú prestávku sme si museli
dohovoriť k obrannej hre, ktorá bola chaotická a nepohyblivá, od druhej
tretiny sa hlbšie sťahovali aj útočníčky a bolo to už dobré. Teší ma nálada
v tíme, chcenie hráčok. Teraz nás čakajú tri veľmi náročné súperky a dobrú
náladu, optimizmus i veľa tréningov budeme potrebovať, aby sme pokračovali v dobrom dojme z úvodu sezóny.”
Jozef Alušík,
tajomník klubu FBC Slovan Rimavská Sobota

Falconisti opäť úspešní na majstrovstvách Európy

V dňoch 28-29. októbra sa v Ríme
uskutočnili v poradí už 10. Majstrovstvá Európy v športovej chanbare
(japonské športové umenie s mečmi).
Zúčastnilo sa ich 15 krajín a 250 chanbaristov z celej Európy. Nechýbala
na ňom ani Slovenská reprezentácia,
ktorú zastupovalo 16 chanbaristov z
Košíc, Trenčína, Žiliny a Rimavskej
Soboty. Z Rimavskej Soboty to boli:
Tibor Figei (kat. 18-39r., nižšie pásy),
Ladislav Laššák (kat. nad 40 r., kombinovaná kat. pásov), Oliver Roško,
Laura Dávidová (obidvaja kat. katedov), Lucia Laššáková, Tereza Ďuricová (obidve kat. starších žiačok).
Súťažilo sa v kihondose (súborné
cvičenia –kata) a datotsu (kumite) v
individuálnych a tímových súťažiach.
V datotsu boli otvorené nasledovné
disciplíny: dýka, krátky meč, dlhý

meč, krátky meč-štít, dlhý meč-štít,
dlhý meč obojruč a kombinácia dlhého
a krátkeho meča. Každý chanbarista si
mohol vybrať tri disciplíny a pravdaže
kihon dosu.
Medailové umiestnenia Rimavskosoboťanov:
Ladislav Laššák, chocken morote (kat.
veterán) – bronz
Laura Dávidová, tate kodachi (kat. kadet) – zlato
Tibor Figei, nite (kat. 18-39) – striebro
Slovensko získalo na 10. Majstrovstvách Európy v športovej chanbare
celkovo 9 medailí (2 zlaté, 2 strieborné
a 5 bronzových) v datotsu a jedno 5-8.
miesto v kihondose. Oproti minulému
roku z Paríža je to zlepšenie o jednu
zlatú a dve strieborné medaily. V celkovom hodnotení skončilo Slovensko z 15 krajín na peknom 6.mieste.

„Chcel by som sa poďakovať v prvom
rade Borisovi Lieskovskému st. a ml.,
slovenským reprezentantom, trénerom, rodičom, sponzorom, priateľom
a ja osobne aj mojim kolegom z práce,
ktorí pridali ruku k dielu a vďaka ktorým sme mohli získať takéto úspechy.
Pre mňa to bola veľká skúsenosť, zodpovednosť a výzva viesť túto reprezentáciu na takomto veľkom podujatí.

Myslím si, že ani slovenská
reprezentácia a ani môj klub
Falcon TKD Rimavská Sobota nesklamali, ba naopak, podieľali sa na získaní krásnych
medailí. Čo sa týka môjho
výkonu, v nedeľu okolo obeda, keď som nastúpil na boje,
som už bol trošku unavený zo
všetkého. Napriek tomu som
sa v poslednej disciplíne naplno skoncentroval a vybojoval striebornú medailu. Chýbalo mi ale kúsok
športového šťastia. Napriek tomu som
spokojný, keďže mojou prioritou bolo
dopomôcť slovenskej reprezentácii a
reprezentantom z môjho domovského
klubu k čo najlepším výkonom a to sa
mi aj podarilo,“ zhodnotil vedúci výpravy Tibor Figei.
Zdroj: Tibor Figei

