Na margo
uplynulých dní

Srdečné blahoželania k novému roku dostal primátor mesta JUDr. Jozef Šimko aj od predstaviteľov
partnerských miest z Kolína (CZ), Tiszaújvárosu (HU), Ózdu (HU), Salonty (RO) a Swietochlowic (PL).

Privítali sme Nový rok 2016
Ani poriadne mrazivé počasie počas Silvestrovskej noci neodradilo mnohých soboťanov,
aby prišli na Hlavné námestie privítať nový
rok. Tesne pred polnocou vystúpili na tribúnu
predstavitelia
vedenia
mesta.-.primátor
Jozef Šimko, viceprimátor Ladislav Rigó
a prednosta MsÚ Štefan Szantó za asistencie moderátorky Milany Jutkovej, riaditeľky
MsKS. Všetci rečníci popriali občanom Rim.
Soboty úspešný vstup do nového roka a v ňom

veľa zdravia, radosti a spokojnosti. Primátor
naviac pripomenul prítomným aj prichádzajúci sviatok vzniku samostatnej Slovenskej
republiky (1.1.1993). Potom sa nad mestom
vytvoril farebný dáždnik z množstva svetelnej pyrotechniky. Táto vykresľovala na oblohe výtvarné kreácie neskutočných tvarov.
Keď úderom polnoci na veži kostola zaznela
štátna hymna, potom si všetci symbolicky pripili šampanským na úspešný Nový rok 2016.
-r-

Nekonečne
dlhý
čas
čakania na najkrajšie
sviatky roka rýchle uplynul, ba máme za sebou už aj silvestrovské oslavy a vstúpili sme do nového roku
2016. Plní očakávania
a hlavne odhodlania urobiť niečo pre náš krajší zajtrajšok. Mimochodom rok 2016 je aj vďaka parlamentným
voľbám rokom volebným, aj keď s kúskom
irónie si môžeme položiť otázku, ktorýže
z tých posledných rokov takým nebol?
Už sme si zvykli, že v jednom roku
volíme poslancov parlamentu, potom
poslancov vyšších územných celkov,
v ďalšom prezidenta či primátorov, starostov a poslancov miestnych samospráv, alebo ideme k urnám kvôli nezmyselným otázkam v referende. Čo na tom, že minieme na
predvolebné kampane a na samotný priebeh
volieb milióny eur. Apropo parlamentné
voľby. Začiatkom marca budeme múdrejší
a dozvieme sa, či v najvyššom zákonodarnom zbore budeme mať poslancov, ktorí sa
vedia postaviť aj k problémom nášho mesta
či regiónu. V uplynulom volebnom období
sme o takých veľa nepočuli. No nič dobrého
neveštia ani súčasné kandidátky politických
strán. Tá najsilnejšia, Smer- SD, ktorá zrejme bude tvrdiť muziku aj v ďalších štyroch
rokoch, dokonca ani nenašla na svojej kandidátke miesto pre žiadnu osobnosť z nášho
mesta... Neostáva nám tak zrejme iné, len
vzhľadom na záujmy nášho mesta, držať
palce dvom našim poslancom mestského
zastupiteľstva, ktorí vzhľadom na ich
postavenie na kandidátke svojej strany,
majú reálnu šancu vykonať niečo aj pre ľudí
žijúcich v našom meste a regióne. K tomu je
však potrebné, aby SMK konečne naplnila
svoj sen a stala sa parlamentnou stranou.
To ale bude sakramentsky tvrdý oriešok...
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www.rimavskasobota.sk
Odhalenie pamätnej tabule PhDr. Júliusovi Boľfíkovi

Oblastný výbor Slovenského zväzu protifašistických bojovníkov v Rimavskej
Sobote, v súčinnosti
s Mestom R. Sobota,
uskutočnili koncom
novembra, vo veľkej zasadačke
Okresného úradu, seminár o živote a diele PhDr. Júliusa Boľfíka, spojený s odhalením pamätnej tabule k 100. výročiu jeho
nedožitých narodenín. Svojou
účasťou prispeli: prof. PhDr.
Leon Sokolovský – historik FiF
UK, Ing. Norbert Lacko – podpredseda ÚV SZPB, JUDr. Jozef
Šimko – primátor mesta, JUDr.
Pavel Struhár – prednosta OÚ,
MUDr. Jaroslav Boľfík – syn,
Doc. PhDr. Eva Boľfíková –
vnučka, RNDr. Jaroslav Svoreň
– Euroregión Slaná-Rimava, Mgr.
Július Molitoris – novinár, akademický sochár Štefan Pelikán –
autor reliéfu a ďalší hostia.
Seminár otvoril Ing. Pavel Brndiar, predseda ObV SZPB
v Rim. Sobote, ktorý objasnil
význam tohto stretnutia i poslanie SZPB, ktorý nezabúda na
svojich hrdinov a takto si ich pripomína. Privítal všetkých hostí,
zvlášť
prítomných študentov
rimavskosobotských stredných
škôl a oboznámil prítomných
s programom.
Prvým diskutujúcim bol primátor
mesta, JUDr. Jozef Šimko. Predstavil oslávenca, pedagóga, pub-

licistu, regionálneho historika,
školského inšpektora a vzácneho
človeka ako významnú osobnosť
Mesta Rim. Sobota, ktorý sa hlboko zapísal do jeho histórie svojimi výsledkami práce zo všetkých
oblastí spoločenských a prírodných vied. Poskytoval školám,
kultúrno-osvetovým zariadeniam
a spoločenským organizáciám
informácie o minulosti a súčasnosti v regióne Gemer-Malohont.
Pričinil sa o odhalenie pamätníkov, sôch a pamätných tabúľ
významným kultúrnym osobnostiam i odboja, nielen v okresnom
meste. Organizoval aktuálne konferencie, semináre, prednášky.
Prof. L. Sokolovský rozobral vo
svojom príspevku mnohostrannú osobnosť J. Boľfíka z historického hľadiska. Jeho vývoj
ako učiteľa meštianskej školy
s aprobáciou :slovenský jazyk-dejepis-zemepis, cez riaditeľa školy až po školského inšpektora.
V roku 1958 získal doktorát
z filozofie. Jeho srdcová záležitosť
bola história regiónu historického
Gemera. Zhromažďoval vedecké
poznatky, ktoré publikoval vo vedeckej tlači. Založil a vybudoval
vlastivednú spoločnosť pre Gemer, neskôr Rimavsko-gemerská
vlastivedná spoločnosť až po Gemersko-malohontskú vlastivednú
spoločnosť. Publikačný záber mal
veľmi široký, písal monografie,
štúdie, knihy, periodiká, celkom
cca 539 titulov. Založil zborník

Obzor Gemera. Jeho jedinečnosť
je v tom, že nikde inde na Slovensku neexistovala obdobná
vlastivedná spoločnosť.

Pani PhDr. T. Mikitová sa vo svojom príspevku venovala literárnej
tvorbe J. Boľfíka. Vyzdvihla jeho
Vlastivedný slovník obcí na Slovensku, Okres Rimavská Sobota,
Dejiny robotníckeho hnutia do
roku 1921, Partizánska brigáda
Rákosi i Protifašistický odboj
a oslobodenie Gemera. Mgr. J.
Molitoris predstavil J. Boľfíka
ako poručíka elitnej vojenskej
jednotky, ktorý sa ako veľký vlastenec, zapojil v tzv. malej vojne proti vojskám Hortyovského
Maďarska,
neskôr
bojoval
v SNP. Bol veliteľom partizánskej
jednotky „Chryzantéma“, ktorá
operovala v okolí Revúcej a Ratkovej. RNDr. J. Svoreň sa zameral na Boľfíkovú prácu v Gemersko-Malohontskej vlastivednej
spoločnosti, jeho publikačnú činnosť, organizovanie Gemerských
kultúrnych dní, vlastivedných
táborov pre deti, a pod. Vyzval
mladšie generácie, nadšených
historikov, aby sa angažovali
v tejto spolkovej činnosti s národ-

ným povedomím, lebo základy sú
položené a bol by veľký hriech,
keby zanikla. Pán Ondrej Trocha,
blízky spolupracovník J. Boľfíka,
si zaspomínal na časy vzájomnej
spolupráce v školských službách.
Zilustroval jeho pozitívne vlastnosti ako čestného človeka a dobráka s veľkým srdcom. Vystúpila
i vnučka Eva, ktorá ho poznala
ako neúnavne pracujúceho človeka, ktorý sa zaujímal o všetko.
Prečítala list svojej starej mamy
(97 ročnej), manželky J. Boľfíka,
ktorá sa ospravedlnila z neúčasti na seminári zo zdravotných
dôvodov. Vystúpil i syn Jaroslav,
ktorý po tých všetkých oceneniach svojho otca, sa ospravedlnil,
že nešiel v otcových šľapajách.
Po prednesených referátoch má
jasnejšie, čo všetko otec dokázal
a veľmi si to váži. V závere
vystúpil ešte pán Senko zo Slavošoviec, miestny historik, ktorý
priblížil osobnosť J. Boľfíka
v regióne Horného Gemera.
Po seminári sa jeho účastníci presunuli v interiéri budovy Župného
domu pred zasadačku, kde sa
zúčastnili aktu odhalenia pamätnej tabule tejto významnej osobnosti. Najskôr prehovoril akademický sochár Š. Pelikán, ktorý
zhotovil reliéf podobizne J. Boľfíka a potom trojica: JUDr. Šimko,
Ing. Brndiar a syn MUDr. Boľfík,
za potlesku prítomných, odhalili
pamätnú tabuľu.

Benefícia i udeľovanie ocenení dobrovoľným darcom krvi

Územný spolok Slovenského červeného kríža v Rimavskej Sobote
si pred Vianociami naplnil svoju
povinnosť. V adventnej atmosfére pripravil pôsobivý benefičný
večer, pozostávajúci z kvalitných
vystúpení súborov a jednotlivcov,
ktorý sa týmto kultúrnym žánrom
venujú vo svojom voľnom čase.
Vystúpil Detský folklórny súbor
„Podkovička“ z MsKS, folklórny súbor Rimavan, žiaci ZUŠ
z odboru hudobného a tanečného,
miešaný spevácky zbor Blaha Lujza, mažoretky Estrella, tanečný
pár z tanečného klubu Sambet Rožňava a speváci z Reedukčného ústavu v Čerenčanoch.
Medzinárodný deň dobrovoľníkov rezonoval na aktíve

územného spolku SČK v Juniorkomplexe, kde bolo ocenených
107 dobrovoľných darcov krvi
Janského plaketami a medailou
prof. MUDr. Kňazovického (nad
100 odberov). Bronzové plakety
prof. MUDr. J. Janského za 10
násobné bezplatné darovanie
krvi dostalo
55 darcov, strieborné za 20 bezplatných odberov
krvi 24 darcov, zlaté za 30 u žien
a za 40 odberov u mužov 22 darcov, diamantové za 60 odberov
u žien a 80 odberov u mužov
4 darcovia – Vojtech Micsko
a Eva Jankuláková z Rim. Soboty,
Tibor Azstalos z Tornale a Imrich
Krekáň z Hnúšte. Medailu prof.
MUDr. Kňazovického za viac ako
100 odberov krvi dvaja - Jaromír
Gembický z Rim. Soboty a Jaroslav Pinzík z Tornale. Z Rim. Soboty bolo spolu vyznamenaných
38 darcov. V úvode aktív pozdravili účinkujúci zo ZUŠ v Rim.

Sobote. Konferenciu otvoril
JUDr. P. Piliarik a privítal hostí
podujatia: JUDr. A. Andrášiovú - viceprimátorku mesta, Ing.
Mokrého - riaditeľa NsP v Rim.
Sobote, MUDr. Mančuškovú,
zástupkyňu riaditeľa nemocnice,
Ing. Okošovú, riaditeľku pobočky VšZP v Rim. Sobote, pani
Maršálekovú z poisťovne Dôvera, Ing. Juhaniakovú - členku rady
ÚSSČK a Máriu Majerčíkovú, riaditeľku ÚSSČK.
K prítomným darcom sa prihovorila MUDr. Kučáková, primárka HTO, ktorá v úvode príhovoru
zdôraznila potrebu životodarnej
tekutiny-krvi pre veľké množstvo lekárskych úkonov. „Aj keď
človek dokázal mnohé liečiteľské
“zázraky”, ale dodnes nedokázal
vyrobiť umelú krv”. Krv má i dnes
cenu života. Pozdravila a privítala všetkých prítomných darcov,
ktorí sa podieľajú na záchrane

-fr-

zdravia ľudí. Vyzdvihla veľmi
dobrú spoluprácu s Územným
spolkom Slovenského červeného
kríža v Rim. Sobote, ktorý koordinuje darcovstvo ako významnú
celospoločenskú úlohu a robí jeho
propagáciu. Oboznámila ďalej
prítomných s históriou darcovstva
a transfúznych stredísk v okrese.
Rimavskosobotské
centrum
vzniklo v roku 1988 a v dnešných
dňoch robí odbery 2 x v týždni
(utorky a piatky). Aj akcie SČK
Valentínska a Študentská kvapka
krvi podporili účasť prvodarcov,
ktorých bolo 164 v roku 2015.
V tomto roku sa uskutočnilo celkom 1674 úspešných odberov,
čím bol náš okres krvou plne zabezpečený. V závere príhovoru
poďakovala všetkým darcom za
ochotu i pochopenie a vyjadrila
presvedčenie, že i rok 2016 bude
rovnako úspešný.
-fr-

Gemerské zvesti
Decembrové zasadanie MsZ

• Schválený návrh VZN Mesta
Rim. Sobota o výške
miestnych daní a poplatkov
• Schválený návrh VZN Mesta
Rim. Sobota o vyhradení
miest na umiestňovanie
volebných plagátov počas
volebnej kampane
• Schválený rozpočet mesta na
rok 2016
• Gemerské zvesti - dvojtýždenník Mesta Rim. Sobota
bude vychádzať od januára
v deväťtisícovom náklade
• Primátorov plat v budúcom
roku bude na úrovni
tohtoročného.
• Nájomné byty sa budú v Rim.
Sobote realizovať.

Posledné zasadanie MsZ v tomto
roku sa začalo netradične. Rokovanie prišli pozdraviť deti z DFS
Lieskovček pri CVČ Relax, ktoré
svojimi vinšovačkami a koledami
pripomenuli poslancom, že sa blížia
najkrajšie sviatky v roku – Vianoce.
Primátor mesta zahájil ďalšie rokovanie, poslanci schválili pracovné
komisie i program rokovania.. V bode
3 začala rozprava k návrhu VZN
o miestnych daniach a poplatkoch.
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Mesto malo počas predchádzajúcich
piatich rokov najnižšiu sadzbu platby za smeti v SR – 13,- € ročne.
Vzhľadom k zvyšujúcim sa nákladom
za odvoz smetí bol predložený návrh
na zvýšenie tejto čiastky, ktorý potvrdili oba poslanecké kluby, vo výške
17,- €. V bohatej diskusii potvrdil
primátor, že od 1.7.2016 sa bude riešiť
likvidácia TKO spaľovaním. Nateraz
neprešiel návrh na zníženie výšky
poplatku dôchodcom. Prax ukáže
ďalšie možnosti.
V bode 4 mesto vyhradilo pre každú
politickú stranu miesto na vývesky,
kde si budú lepiť svoje plagáty. Na
správnosť realizácie bude dohliadať
Ms polícia. V bode 5 sa poslanci
venovali rozpočtu mesta. V rozpočte
sa ráta s celkovými príjmami (bežné,
kapitálové, fin. operácie) vo výške 13
188 663,- a s celkovými výdajmi 13
329 092,- €. Vyčíslené boli i dotácie
pre mestské organizácie (TSM, školy
a šk. zariadenia, neštátne zariadenia,
MsKS, MFK i pre iné športy). Mesto dotuje MHD čiastkou 215 000,- €
ročne. V rozprave sa niektorí z poslancov snažili zapracovať ešte aj ich
požiadavky do rozpočtu. Problémom
pre rozpočet boli i požiadavky MFK
k zabezpečeniu chodu družstva mužov
v II. lige. Nakoniec po všetkých pri-

pomienkach a úvahách bol navrhnutý
rozpočet mesta schválený.
Veľkú diskusiu poslancov rozpútal
aj bod 6, v ktorom na požiadavky
obyvateľov mesta, že nedostávajú do
schránok Gemerské zvesti, navrhlo
mesto zvýšenie nákladu na 9 000 ks.
Tento by mal uspokojiť každú jednu
domácnosť v meste. Názory poslancov sa na danú požiadavku rozchádzali a umiestňovali finančnú čiastku
z navýšenia do rôznych oblastí.
Nakoniec sa požiadavka schválila.
V rámci bodu 7 Personálno-organizačné otázky – sa poslanci vyjadrovali
k predloženému návrhu výšky platu
primátora. Nakoniec mu bol schválený
plat na úrovni minulého roka.
V bode 8 Akutalizácia investičných
zámerov výstavby nájomných bytov - v rozprave sa poslanci vyjadrovali v prospech výstavby zvýšeného
počtu bytov bežného štandardu zo
16 na 32 i vzhľadom na zvýšený záujem mladých rodín s deťmi a hlavne
zaujímavá 50 %-ná úhrada ceny bytu.
Bytovka by sa mala realizovať na Ul.
Hostinského. Obdobne pozitívne sa
vyjadrili aj k bytom nižšieho štandardu, ktoré by sa mali realizovať na
Dúžavskej ceste. Aj uvedená výstavba
týchto bytov môže významne prospieť
-frrozvoju mesta.
		

cientovi veľa času, či je to už
skupinová, resp. individuálna
terapia. „Aký veľký je personál na oddelení,“ pokračujem v rozhovore. “Skromný,
ja ako psychologička, primár
MUDr. P. Korcsog a zdravotné sestry, ktoré sú školené
na tento prísny a direktívny
režim“. „Aký majú pacienti
režim dňa?“ „Počas dňa majú
pacienti
psychoedukačnú
prednášku, tematické diskusie, nácviky odmietavania,
sebapoznávanie, zvyšovanie
sebavedomia a pod. Učíme ich
striktnému dennému režimu,
ktorí by mali dodržiavať
i doma.“ Ako to kontrolujete?
„Je vytvorený bodový systém.
Každý pacient musí dosiahnúť
minimálne 20 bodov v priebehu týždňa. Keď nesplní normu, tak je pacient sankcionovaný. Niekedy musí u nás
zostať dlhšie.“
Čo by ste doporučila potencionálnym adeptom o liečbu?
Prevencia je v tomto prípade
veľmi náročná, alkohol je
u nás bežne dostupný. Slogan
„kto si nevypije, nie je chlap“
už dnes neobstojí. V pre-

ventívnych aktivitách sme naklonení školám, prichádzajú sa
do našich stacionárov pozrieť
a môžu sa pobaviť s našimi pacientmi. A tým, ktorí plánujú
absolvovať liečbu doporučujeme, aby sa nebáli a prišli ku
nám. Liečba nie je o fyzickej
bolesti, ale odhaľuje psychiku
človeka, a to mnohým nemusí
byť príjemné. Ak si niekto
neprizná, že je závislý, tak sa
ďalej nedostane. Preto prvý
krok liečby je priznať si svoju závislosť a až potom je to
o liečbe.“
Opýtal som sa aj riaditeľa
nemocnice v Rim. Sobote na
úspešnosť liečby v jeho zariadení na protialkoholickom
oddelení. „Som presvedčený,
že pána primára MUDr. P.
Korcsoga považujú v tomto
regióne za autoritu. Naviac,
v odbore liečby závislostí na
alkohole je rešpektovaný ako
výborný psychiater na krajskej
úrovni. Má moje uznanie za
všetko to čo robí, má výborné
výsledky a úspešnosť. Preto mu aj srdečne ďakujem za
jeho prácu.“

Zvíťazili, ale víťazstvo si musia obhajovať II. časť
(dokončenie z minulého čísla)

Aká je liečba tejto civilizačnej
choroby? K tejto problematike odpovedala Mgr. Mária
Ďurčíková:
„Na oddelení máme v priemere
15 pacientov a celá odvykacia liečba trvá 6 týždňov. Doporučujeme, aby do jedného
roku absolvovali pacienti 3
posilňovacie liečby, ktoré sú
v rozsahu 2 týždňov. Ich úlohou je motivácia k abstinencii.
Odporúča sa aj jednodňový
pobyt týždenne v dennom
stacionári. „Aká je celková
úspešnosť liečby u vás?, pýtam sa ďalej. „Presne Vám
nepoviem, lebo mnohí pacienti od nás odchádzajú a strácame s nimi kontakt. Vieme to
posúdiť len z tu prítomných
abstinujúcich. Niekedy sa
viedli presné štatistiky, Rim.
Sobota sa považovala ako
jedna z najúspešnejších protialkoholických liečební. Je
to aj vďaka individuálnemu
prístupu k pacientom, kde je
v porovnaní s veľkými zariadeniami so 150 pacientmi,
úplná domáca „idylka“. Tu
sa dá venovať každému pa-

-fr-

Nedisciplinovanosť
na cestách
Alarmujúce čísla o dopravnej nehodovosti by nemali nikoho nechať ľahostajným. Okresné riaditeľstvo Policajného
zboru v Rim. Sobote za obdobie od
1. 1. 2015 do 13. 12. 2015 zaznamenalo 107 dopravných nehôd (čo je o 10
nehôd menej ako v roku 2014), z toho
7 usmrtených osôb (o 5 usmrtených osôb
viac ako v roku 2014), 16 osôb ťažko
(o 4 osoby viac ako v roku 2014) a 81
osôb ľahko zranených (až o 16 osôb viac
ako v roku 2014).
Dopravné nehody s tragickým koncom spôsobujú nesmiernu bolesť, utrpenie a katastrofu pre rodiny, príbuzenstvo a priateľov a obrovské materiálne
škody. V tejto súvislosti môžeme použiť
výrok, podľa ktorého je doprava najväčší zločinec, ktorý si pravidelne
vyžiada svoje obete. O úrovni dopravnej
disciplíny hovoria aj počty dopravných
priestupkov.
Príčiny dopravných nehôd sa z roka
na rok notoricky opakujú: neprimeraná
rýchlosť jazdy, nesprávne predchádzanie, nedanie prednosti v jazde, nesprávny
spôsob jazdy, neprezuté alebo opotrebované pneumatiky. Hovorí sa aj o nových
príčinách dopravných nehôd, ktoré
spôsobujú vodiči svojím dopravným
správaním, alebo sú zapríčinené ustanovením zmien a pravidiel, ktoré vodiči
z rôznych, možno i neúmyselných
dôvodov neakceptujú: neovládanie
vysokovýkonných motorových vozidiel
vodičmi s krátkou alebo nedostatočnou
vodičskou praxou, prejavy agresivity voči ostatným účastníkom cestnej
premávky, nevenovanie sa, nesústredenie sa na riadenie vozidla, odvádzanie
pozornosti (napr. manipulácia so zabudovanými audiosystémami, používanie
mobilných telefónov počas jazdy, veľkoplošné reklamy pri cestách s tematikou
nesúvisiacou s dopravou), užívanie drog
pri riadení vozidla, pôsobenie nových
zákonných ustanovení v pravidlách cestnej premávky (napr. prednosť chodcov
na vyznačených prechodoch pred motorovým vozidlom a nevedomosť o nej).
11% podiel na zavinených dopravných
nehodách majú vodiči motorových
vozidiel, ktorí sú držiteľmi vodičského
oprávnenia menej ako 2 roky.
Rast počtu dopravných prostriedkov
si nevyhnutne vyžaduje na cestách disciplínu, ktorá však nie je každému účastníkovi vlastná. Početnosť dopravných
nehôd logicky vyplýva aj z neustále
sa zvyšujúceho počtu áut na cestách.
Alarmujúcim sú však následky dopravných nehôd, ktoré však už treba pripísať do značnej miery aj absencii tak
potrebnej disciplíny a ohľaduplnosti.
Tam, kde je veľa účastníkov a v podobe
motorového vozidla každý z nich drží
v ruke potenciálne veľmi nebezpečnú
zbraň, musia sa dodržiavať a platiť aj
prísne bezpečnostné pravidlá.
kpt. Mgr. Katarína Baboľová
VO OR PZ v Rimavskej Sobote
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V srdci majú svoje rodné mesto

Je málo miest na Slovensku, ktoré sa
môžu pochváliť tým, že mali, resp. že
majú hudobnú skupinu, ktorá významne doplnila slovenskú populárnu
hudbu a získala si svojich fanúšikov
nielen na Slovensku, ale aj po celom svete. Keď môže mať Liverpool
svojich „chrobákov“, bratislavčania
svojich „eláncov“, rimavskosoboťania majú svojich „maduarcov“. Preto
sa môžeme hrdiť touto pop skupinou,
ktorej hity sa dostali až do 94 štátov sveta a dodnes sa hrajú. Skupinu
založili začiatkom osemdesiatych
rokov ako klasickú big-beatovú skupinu (gitary, klávesy, bicie) bratia
Ladislav a Juraj Matyinkovci spolu
s Lacom Dulovičom, neskôr sa k nim
pridal Erik Aresta. Po rokoch pribudli vokalistky, zo začiatku boli medzi
nimi aj rimavskosoboťanky, potom
externé speváčky. V predadventnom čase sme sa mohli so skupinou
opäť stretnúť na jubilejnom koncerte
v rimavskosobotskom KD, v rámci
koncertnej šnúry po Slovensku. Po jej
absolvovaní sme uskutočnili exkluzívny rozhovor s Jurajom Matyinkom,
aby sme si priblížili ich hudobnú
tvorbu.

roka 1999 vznikla naša prvá firma –
agentúra, ktorá zastupovala naše práva i s nami kooperujúce subjekty.
Vo vašej kapele ste mali viacero
vokalistiek a všetky si vytvorili k
Maduaru srdcový vzťah. Čo ďalej?
Prešli sme viacerými fázami. Prvých
osem rokov sme v Rim. Sobote boli
bez speváčky. Keď sme prešli na
tanečnú tvorbu, začali sme intenzívne
hľadať ženský vokál. Získali sme na
skúšku aj domáce dievčatá, napr. Lyda
Balciarová, Janka Dúžiková, Mirka
Petrincová. Po ďalšom hľadaní sme
sa dopracovali k Barbare Haščákovej
a Anne-Kataríne Shatzl zo Švédska, ktoré boli interné členky kapely.
Časom sa ukázalo, že najefektívnejšie
je mať externé speváčky a tak pribudla k spolupráci Cathy Dvořáková
(rimavskosobotská rodáčka) a Ivana
Poláčková.

Vaša myšlienka mať vlastnú kapelu bola naplnená. Ustálili sa aj Vaše
predstavy akú hudbu chcete robiť.
Bola to definitíva?
Začínali sme ešte za socializmu, ako
ľudovo povedané „garážová kapela“, so živými hudobnými nástrojmi.
Vyrastali sme na skladbách skupiny
ELÁN a TEAM, či zo zahraničných
DURAN DURAN alebo MODERN
TALKING, čo nás inšpirovalo pri
našich začiatkoch. Toto nám vydržalo nejakých 6-7 rokov. Potom prišlo
obdobie, kedy sme sa roztrúsili na
vysokoškolské štúdia po celom Slovensku a Laco Dulovič na základnú
vojenskú službu. Erik popritom robil
aj diskdžokeja. Po roku 1989 prišli
k nám nové aktuálne veci v oblasti
tanečnej produkcie, čo nás priviedlo
k myšlienke, že ak chceme mať kapelu funkčnú, prejdeme zo živého hrania
na počítačovú tvorbu. Vďaka tomu
sme si mohli skladby prichystať, určiť
voľný termín stretnutia a naspievať
vokály. V období 1992-94, po našej
účasti na pesničkovej súťaži „Košický
zlatý poklad“, sme sa dostali do
košických nahrávacích štúdií. Tam
vznikol aj náš prvý album, kompletne
celý v novom.
Ukončili ste štúdiá na VŠ, zmenila
sa stratégia vašej tvorby?
Stratégia ani nie. Počas štúdií na VŠ
sme mali impozantný nástup a prišli aj
úspechy. Ukončili sme VŠ-štúdiá, ja
som študoval podnikový manažment
a moji spolužiaci nastupovali do rôznych finančných firiem, alebo začali
podnikať. Začali sme zvažovať aj
my s bratom možnosti, či sa budeme
venovať hudbe profesionálne, alebo podnikať a popri tom sa venovať
aj hudbe. Do roku 2000 sme aktívne
fungovali s Maduarom. Koncom

Aj keď ste všetci roztrúsení po svete, skupina Maduar žije aj naďalej?
Svojim spôsobom áno. Primárne sa
však venujeme našej americkej cestovnej agentúre. Maduar je už skôr
v polohe hobby. Profesionálne sme
s kapelou fungovali do roku 2011,
a to aj vďaka rimavskosobotským
firmám Tauris (v 90. rokoch) a Empora (v rokoch 2007 až 2008) vedených Lacom Sedmákom, ktorému
sme za to nesmierne povďační. Veľmi
úspešné bolo pre nás aj obdobie
začiatku nového tisícročia, viacero
singlov sa objavilo na zahraničných
„výberovkách“, či v hitparádach po
celom svete. Reedíciu singla Hafanana sa nám podarilo vydať až v 94
krajinách sveta.
Nuž a v roku 2014, v súvislosti
s 20. výročím vydania prvého albumu, vznikla myšlienka uskutočniť 20
vystúpení, z ktorých bolo nakoniec
takmer 60.
Kto bol iniciátor tohtoročnej koncertnej šnúry skupiny?
Po vydarenej minuloročnej šnúre koncertov sme sa s bratom rozhodli, že jubilejné 30. výročie vzniku našej kapely oslávime obdobným spôsobom.
Máme však problém skĺbiť termíny,
aby všetkým vyhovovali, lebo všetci
máme pracovné povinnosti. Veľmi
sme sa potešili tomu, že sa to podarilo
a že sme mohli tohtoročné novembrové turné začať doma v Rimavskej
Sobote.
V minulých dňoch ste si opäť vychutnali atmosféru vystúpení. Ako
sa vám darilo a kde ste sa cítili najlepšie?
Vystúpili sme v Rim. Sobote, Košiciach, Sabinove, Bratislave a Leviciach. Každý z tých koncertov mal
svoje čaro, atmosféru, ľudia nás pri-

jali veľmi dobre. Nezabudli na texty,
spievali s nami a tak sme si to užili.
Pripraviť koncert v KD bola pre nás
nová skúsenosť, v 90. rokoch sme
totiž vystupovali prevažne v kluboch,
na veľkých festivaloch alebo na
mestských či firemných akciách. Atmosféra bola úžasná hneď pri prvom
koncerte v Rim. Sobote, ľudia boli
neuveriteľní a skvele nás prijali, za
čo sme im veľmi vďační. Sme radi, že
sme mohli začať v našom rodisku, aj
keď sme si to nestihli plne vychutnať,
keďže s prvým koncertom je vždy
spojený najväčší zhon a stres a mnohé
veci sa dolaďujú na poslednú chvíľu.
V ostatných mestách to už prebiehalo
v pohode.
Povzbudili Vás tieto koncerty do
ďalšej tvorivej práce?
Áno povzbudili, ale aj ukázali cestu,
že toto je prostredie, v ktorom sa
chceme pohybovať. V roku 2016
budeme určite pokračovať v koncertoch. Našim cieľom bude vybudovať
si vlastnú komunitu, pretože doteraz
nás ľudia nevnímali ako koncertnú kapelu. Takže tieto koncerty boli
aj takým malým pokusom, či budú
diváci ochotní prísť sa na nás pozrieť.
Iné kapely sú v určitej výhode, že sú
na Slovensku a túto komunitu majú
vytvorenú. My už máme to najlepšie
obdobie za sebou a ľudia nevedia, čo
môžu od nás očakávať. Chvalabohu
tí, čo na náš koncert došli, boli maximálne spokojní. Vytvorili sme si
pozitívnu spätnú väzbu. Máme na
čom stavať a to je cesta, ktorou by sme
sa chceli uberať.
Získali ste aj mladších obdivovateľov, alebo je to len tá generácia
ľudí, ktorá vám fandila v ostatných
rokoch minulého storočia?
Samozrejme, že sa to mení. Za 20
rokov nám odrástla nová generácia. Vidíme to napr. na našich diskotékových vystúpeniach, kde za
nami chodia deti našich fanúšikov, že
chcú autogramy pre svojich rodičov.
Videli sme to aj na týchto koncertoch,
že prišlo trojgeneračné publikum –
prišla generácia, čo na nás odrástla so
svojimi deťmi, ale i s rodičmi (6 – 70
roč.).

Všetci ste z Rim. Soboty odišli, ale
radi sa sem vraciate. Čo toto mesto
pre vás znamená?
V každom prípade je to naše rodné
mesto. V roku 2014, keď sme mali
koncert na námestí, bol to pre nás
prvý väčší návrat do rodného mesta
po 20 rokoch. Veľmi sme si to užili.
Vnímame ho už trochu inak, objavujeme jeho krásy a zvláštnosti, ktoré
sme pred tým nevideli. Sme naň hrdí.
Dokázali ste, že dobrá hudba sa
dá robiť aj mimo hlavného mesta.
Myslíte, že je to stále tak?

Podľa tohto, to čo mám možnosť
vidieť, tak to platí i naďalej. Je veľmi
málo kapiel, ktoré sú pôvodom
z Bratislavy.
Čo by ste poradili mladým hudobníkom, ktorí v našom okrese robia
svoje prvé hudobné kroky?
V prvom rade, ak majú svoj hudobný sen, nech sa ho držia. Aj my sme
si prešli obdobím, keď nám hovorili,
že nemáme šancu uspieť. Že hudobná
tvorba, ktorú robíme, nikoho nezaujíma. Keď sme začali spievať po anglicky a malo to úspech, získali sme
presvedčenie, že ideme správnym
smerom. Nešli sme tradičnou cestou, že si nás niekto podchytí, niekde
presadí a nemali sme ani žiadneho
mecenáša, ktorý by nás “pretlačil”.
Využili sme rôzne alternatívne cesty ako sa dostať do médií. Bola to
ťažká cesta, ale našli sme ju. Hudobné
vzdelanie v tomto prípade nie je podmienkou, ale samozrejme, nie je na
škodu. Ak má človek nejakú danosť
a vie ju rozvinúť, je to už časť úspechu. Tá ďalšia časť je vecou tvrdej
práce na sebe.
Prichádza Nový rok 2016, aké máte
v ňom plány s Maduarom?
Čaká nás zavŕšenie 30. roku kapelného života. Určite urobíme ďalšie
koncerty, ktoré budú nadväzovať na
tie z roku 2015. Jednu šnúru chceme
uskutočniť koncom mája a druhú
koncom októbra. Pripravujeme aj vydanie videomegamixu (výber našich
najväčších hitov), určeného pre diskotéky a videooldies party, ktorých
počet sa rozmohol nielen na Slovensku, ale i v Čechách. Plánov je ešte
viac, ale záleží to od času, ktorý nám
budúci rok poskytne.

Čo by ste popriali obyvateľom
Vášho rodného mesta do Nového
roku 2016?
Po tom, čo som nedávno videl jeden
graf, ktorý ukazuje suverénne prvenstvo mesta i okresu v nezamestnanosti, mám len jedno želanie: zmeniť to!
Prajem obyvateľom, aby sa tu
v budúcom roku vytvorilo viac pracovných príležitostí, aby ľudia mali
zabezpečený dôstojný život, ale
s tým, že si budú môcť dovoliť aj
voľnočasové vyžitie v meste. Ubrať
beznádej a skepsu a premeniť ich na
impulzy, ktoré prinesú viac radosti,
väčšiu istotu a pokoj v každodennom
živote. Aby nám deti odtiaľto neutekali, ale aby tu mohli spokojne fungovať
a žiť. Dúfam, že sa to v blízkej budúcnosti podarí zmeniť, a že budeme
môcť byť na Rimavskú Sobotu opäť
hrdí.
Ďakujem za rozhovor.
-fr-

Gemerské zvesti

Novoročný príhovor primátora mesta

Na prahu nového
roku mi dovoľte,
aby som Vás ako
primátor
mesta
pozdravil a súčasne
Vám zaželal všetko
najlepšie , veľa zdravia a šťastia
v Novom roku 2016.
Verme, že väčšinu z našich
očakávaní sa nám v ňom podarí
naplniť aj napriek neľahkému obdobiu, ale i napriek iným prekážkam,
ktoré život občas prináša. Medzi ne
patrí žiaľ, aj nevraživosti mnohých,
ktorí nám z rôznych dôvodov
neprajú. Pred pár dňami, v netypickom zimnom počasí, sme sa rozlúčili s prvým rokom súčasného
mestského volebného obdobia.
V tomto sviatočnom – vianočnom
a novoročnom období – sme spomalili tempo nášho každodenného
uponáhľaného života a v teple domova, v intímnom rodinnom prostredí, sme hodnotili uplynulé ročné
obdobie. Obdobie práce, výsledkov
i medziľudských vzťahov. Niektoré, najmä veci verejné, zvykneme hodnotiť v rodinnom kruhu,
alebo v inom dôvernom kolektíve.
Veci osobné a medziľudské vzťahy
hodnotí každý z nás v rámci svojho
vnútorného duchovného a citového
života. Podstatné je, že hodnotíme a
dôležité bude, aby sme sa z hodnotenia poučili a v budúcnosti vo vzťahových otázkach konali citlivejšie i ľudskejšie a v oblasti verejnej
sféry pracovali kvalitnejšie a efektívnejšie.
Ja zvažujem a hodnotím svoju prácu permanentne, veď moje rozhodnutia vplývajú priamo, či nepriamo,
na životné podmienky 23 tisíc obyvateľov mesta a mestských častí.
Po hlbšej sebareflexii s čistým
svedomím môžem konštatovať,
že som dodržiaval pravidlá hry
politiky i ľudskej slušnosti. Pred
voľbami som presne formuloval,

aká bude moja politika, čo a ako
budem konať a presne to som robil.
Plnil som svoje predvolebné sľuby, realizoval som potreby väčšiny
našich občanov. Samozrejme,
nemohol som vyhovieť vo všetkom každému, ale moje, resp. naše
rozhodnutia (MsZ), vždy smerovali
na riešenie vecí pre väčšinu našich
občanov. Naša historická sedemstopaťdesiatročná Rimavská Sobota prežila rok 2015 s mnohými
problémami, protirečeniami, ale aj
s dobrými výsledkami a s určitými
nádejami na lepší a kvalitnejší život. Zložité je hodnotiť podmienky v meste všeobecne, lebo žijeme
v čase tvrdého nekoncepčného
kapitalizmu, kedy pravidlá a podmienky spoločenského bytia sú
nastavené na jednotlivca, na občana ako takého. Niekomu sa darilo
viac, inému menej. Niekto mal viac
šťastia, iný viac smoly. Tak či tak
sa viac darilo ľuďom pracovitým,
vzdelaným a snaživým. Úlohou
našej mestskej samosprávy bolo
a je, aby sme vo verejných
mestských
službách
vytvárali
rovnaké podmienky pre všetkých
občanov. V sociálnych službách sme
vytvárali diferencované podmienky,
aby sme aspoň z časti tlmili narastajúce sociálne rozdiely. Ja ako človek
a funkcionár veľmi ťažko prežívam,
keď sa mi niečo, nie z vlastnej viny,
nedarí realizovať. Osobitne ma mrzí
a doslova bolí keď vidím, v akej
ťažkej situácii žijú niektorí občania
nášho mesta i pričlenených obcí.
Mnohí z nich nostalgicky spomínajú na časy, kedy mali prácu a pravidelný príjem, vedeli garantovať
primeranú životnú úroveň svojich najbližších. Táto nostalgia je
častokrát na mieste, ale nepomáha
riešiť situáciu. Fabriky, ktoré predali nezodpovední vládni funkcionári už nepostavíme. Čo je však
pre nás najhoršie, že peniaze, ktoré
zinkasovali za predané závody,
neotočili späť do nášho okresu na

Decembrové a januárové dni pred 71
rokmi boli pre náš región oslobodzujúce, keď vojská Červenej armády,

konkrétne druhý ukrajinský front
v
rámci
Východoslovenskej
operácie, postupne vyháňali z územia
fašistické hitlerovské vojská. Postup
vojsk Maršála Malinovského začal
12.12.1944 z juhovýchodného Slovenska spoločne so štvrtým armádnym zborom prvej Rumunskej
armády, aby dňa 21. decembra 1944
oslobodili Rim. Sobotu. Do ulíc okresného mesta prišla prvá 240 strelecká
divízia generálmajora Umanského od
Bakty. Pri oslobodzovaní nášho mesta padlo 84 príslušníkov ČA a 55 rumunských vojakov. Oslobodenie mesta a jeho okolia znamenalo významný
zlom v živote jeho obyvateľov, aj keď
treba poznamenať, že vývoj v prvých
mesiacoch mal celý rad zvláštností,

Vážení spoluobčania, milí Soboťania!

vytváranie nových pracovných
miest. Nepomohli nám získať zahraničné investície a nepomáhajú ani v súčasnosti. Pritom každá
ponovembrová vláda si zakotvila
do svojho vládneho programu vyrovnávanie regionálnych disparít.
Regionálne rozdiely „vyrovnávajú“
tak, že do vyspelých regiónov Slovenska sprostredkúvajú zahraničné
mega investície s dobre platenými
miestami a nám znova len sľubujú,
najmä pred parlamentnými voľbami. Výsledkom takejto politiky je,
že miera nezamestnanosti je u nás
trvalo najvyššia. Táto skutočnosť sa
odráža aj na skladbe obyvateľstva.
Za posledných 10 rokov sa znížil
počet obyvateľov nášho mesta
o dvetisíc a rapídne sa zhoršili
takmer všetky ukazovatele demografického vývoja. Situácia je
obdobná v rámci celej Slovenskej
republiky. Samotná skutočnosť, že
za hranicami nášho štátu pracuje
viac než 300 tisíc našich občanov o niečom hovorí. Ruší sa rovnováha vo všetkých oblastiach
hospodárskeho a spoločenského
života. Protirečenia nastávajú napr.
aj na trhu práce, keď na jednej
strane vykazujeme najvyššiu mieru
nezamestnanosti, na strane druhej
nemáme dostatok vzdelanej, ochotnej a akcieschopnej pracovnej sily.
Samozrejme problémov je omnoho viac a nielen na trhu práce a v
demografickom vývoji. Napriek
mnohým nedostatkom a problémom, napriek pocitom krivdy sme
zásluhou volených orgánov, aparátu
MsÚ i mnohých aktívnych občanov
dosiahli v hodnotenom období dobré výsledky na každom úseku samosprávy. Toto konštatovanie nie je
samochvála, hovoria za nás výsledky i hodnotenia, predovšetkým vás,
milí občania. Dosiahnuté výsledky
s uznaním kvitujú občania na verejných schôdzach mestských častí,
na zasadnutiach komisií, orgánov,
pri ostatných stretnutiach a pod.

Oslobodenie Rimavskej Soboty

ktoré boli podmienené faktorom času.
Pre nehynúcu pamiatku hrdinov oslobodenia mesta bol 28. apríla 1945
odovzdaný mestu pomník na Námestí
M. Tompu, pred ktorým si každoročne
pripomíname tieto ťažké dni oslobodenia, ale i obete 2. svetovej vojny.
V piatok 18. decembra sa pri pomníku
ČA uskutočnil pietny akt, ktorého sa
zúčastnili odbojári – členovia Slovenského zväzu protifašistických
bojovníkov
rimavskosobotských
miestnych organizácií, zástupcovia štátnej správy a samosprávy
v meste, zástupcovia politických strán
a študenti stredných škôl. Po úvodnej poetickej spomienke na vojnu
v podaní Ing. M. Jutkovej, vystúpil
s hlavným referátom primátor mes-

5
Táto skutočnosť nám dodáva novú
energiu a v súlade s volebným programom budeme naše mesto dynamicky rozvíjať. Je na čo nadviazať,
veď v roku 2015 sme z vlastných
zdrojov uskutočnili množstvo akcií.
V nebývalom objeme sme vystavali, opravili (asfaltovanie vyše 50
ulíc, niekoľko parkovísk, výstavba
nových chodníkov a parkovísk)
mestské komunikácie. V rámci ďalšieho zveľaďovania našej
rekreačnej oblasti sme na Kurinci
odovzdali do užívania nádherný
detský bazén, šmýkačku, spevnili
sme ďalšie plochy, atď. Mesto sme
prepojili s Kurincom novou štvorkilometrovou cyklistickou cestou.
Začali sme generálnu opravu technológie štvordráhovej kolkárne.
S cieľom ušetriť peniaze na energiách sme rozbehli práce na plynofikácii dvoch MŠ, krytej plavárne
a domu kultúry. Už dnes môžem
konštatovať, že dňom 22.12.2014
sme slávnostne odovzdali vo dvoch
materských škôlkach na Ul. Rybárskej i Dobšinského do užívania vlastné plynové kotolne, čím
znížime náklady na vykurovanie až
o 50%. Prestavali sme obradnú sálu
na Radnici. Rozšírili a skvalitnili
sme technický a vozový park TSM,
neustále sme skvalitňovali výkon
správy MsÚ, prácu Domu kultúry,
TIC, Mestskej polície. Začali sme
stavebné konanie v súvislosti
s výstavbou dvoch nájomných bytoviek, jednej na Hostinského ulici
a druhej na Dúžavskej ceste. Takto
sa po mnohých rokoch budú môcť,
najmä mladí občania, dostať k
vlastnému bytu.
V nastávajúcom roku nadviažeme
na tieto aktivity a o všetkom vás
budeme podrobne informovať.
Budeme radi, keď nám v tom
pomôžete vašimi skúsenosťami,
radi prijmeme aj materiálnu pomoc,
najmä od podnikateľov.

JUDr. Jozef Šimko
primátor mesta
Dokončenie v budúcom čísle.

ta JUDr. Jozef Šimko. Priblížil
v ňom priebeh 2. svetovej vojny
i akt oslobodzovania mesta. Podčiarkol, že „pomníky sú i dnes mementom pre nás i budúce generácie
na toto kruté obdobie. Sú výzvou!
Hovoria nám, že žiadny čas, nijaký
spoločenský systém nemôže a nesmie
dať zabudnúť na hrôzy vojny, na to,
čo ľudstvo obetovalo pre svoj lepší
zajtrajšok. Treba uchovať priateľstvo
zrosené krvou so všetkými bojujúcimi
národmi za našu slobodu, hľadať
a predlžovať cesty porozumenia.
Ostaňme preto i naďalej verní odkazu boja proti fašizmu, za slobodu
a demokraciu.“

-fr-
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Cenník inzercie Gemerské zvesti - Gömöri Hírlap

Rozpis LSPP stomatológov

dvojtýždenníka mesta Rimavská Sobota
(platný od 1.1.2016)

OZNAMY
P o b e r a t e l i a
peňažného príspevku na opatrovanie a osobní asistenti
- dôchodkové poistenie
Fyzické osoby s trvalým pobytom na území Slovenskej
republiky, ktoré nie sú zamestnancami (vrátane dohôd vykonávaných mimo pracovného
pomeru) alebo samostatne
zárobkovo činnými osobami,
nebol im priznaný predčasný
starobný dôchodok alebo invalidný dôchodok a nedovŕšili
dôchodkový vek a ktorým sa
poskytuje peňažný príspevok
na opatrovanie alebo sú osobní asistenti fyzických osôb
s ťažkým zdravotným postihnutím, sa môžu prihlásiť
na dôchodkové poistenie
v miestne príslušnej pobočke
Sociálnej poisťovne podľa
svojho trvalého pobytu. Za
tieto osoby platí poistné na
dôchodkové poistenie štát.
K prihláseniu musia vyplniť
Registračný list fyzickej osoby – prihlášku (RFLO). Ak
ide o fyzickú osobu, ktorá
vykonáva osobnú asistenciu,
je potrebné preukázať zmluvu
o výkone osobnej asistencie,
kde je uvedené, koľko hodín
mesačne činnosť vykonáva.
Štát platí poistné iba za tých,
ktorí osobnú asistenciu vykonávajú viac ako 140 hodín mesačne. Ak ide o fyzickú osobu,
ktorá poberá peňažný príspevok na opatrovanie, k RFLO
je potrebné doložiť aj potvrdenie z úradu práce, sociálnych
vecí a rodiny o poskytovaní
tohto príspevku. Potvrdenie
nesmie byť staršie ako 10
kalendárnych dní.
POBERATELIA
RODIČOVSKÉHO
PRÍSPEVKU, PEŇAŽNÉHO
PRÍSPEVKU NA
OPATROVANIE A OSOBNÍ
ASISTENTI, PRIHLÁSTE
SA NA DÔCHODKOVÉ
POISTENIE V SOCIÁLNEJ
POISŤOVNI

Riadková inzercia:
1 slovo (slovo= 3 a viac písmen,
telefónne číslo= 1 slovo) ........ 0,17 €
Plošná inzercia:
1 cm ² ...................................... 0,56 €
celá strana (190 x 272) ....... 289,40 €
½ strany (190 x 136) .......... 144,70 €
½ strany (93 x 272) ............ 141,65 €
¼ strany (93 x 136) .............. 70,82 €
¼ strany (93 x 141) .............. 73,43 €
1/8 strany (93 x 68) .............. 35,41 €
1/8 strany (44 x 142) ............ 34,98 €
Titulná strana:
1 cm² ...................................... 1,66 €
¼ strany (93 x 136) ........... 209,95 €
¼ strany (93 x 141) ........... 217,67 €
1/8 strany (93 x 68) ............ 104,97 €
1/8 strany (44 x 142) .......... 103,71 €
Titulná strana – farebná inzercia - príplatok
20 %, klient dodá farebný podklad
e-mailom na:
gemerskezvesti@rimavskasobota.sk,
gomorihirlap@rimavskasobota.sk

Farebná inzercia – príplatok 10%
Plnofarebné strany sú: 1,4,13,16.

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

Zľavy pri opakovaní inzercie:
3 – 5 opakovaní
10 %
6 – 10 opakovaní
15 %
11 – 20 opakovaní
20 %
nad 20 opakovaní
25 %

V prípade storna účtujeme 50 % z ceny nezverejnenej inzercie, reklamy.
Príjem inzercie:
gemerskezvesti@rimavskasobota.sk,
gomorihirlap@rimavskasobota.sk
tel: 047/ 5604 674, 047/ 5604 676

16.-17.01.2016 MUDr. Cifruš
(Diagnostické centrum) 0903 545 306
23.-24.01.2016 MUDr. Benčík ml.
(Hviezdoslavova 17) 56 266 71

Zdravotná pohotovosť

Adresa redakcie: Gemerské zvesti – Gömöri
Hírlap, Svätoplukova 9, II.posch., kanc.15/15a,
979 01 Rimavská Sobota
Periodicita: dvojtýždenník, vychádza každý
druhý pondelok v mesiaci
Uzávierka pre príjem inzercie: 5 pracovných
dní pred distribúciou novín do 13:30.
Inzerát musí byť vyplatený pred uverejnením a
to nasledovným spôsobom:
a.) v hotovosti v pokladni Mestského úradu,
prízemie, Svätoplukova 9, Rimavská Sobota
b.) priamo na účet Mesta Rimavská Sobota,
Svätoplukova 9, 979 01 Rimavská Sobota
Bankové spojenie: VÚB, a.s.
Číslo účtu: 29029392/0200
IBAN: SK02 0200 0000 0000 2902 9392
BIC: SUBASKBX
Variabilný symbol: číslo objednávky (2016xx)
IČO: 00319031
DIČ: 2021230398
Potvrdený príkaz na úhradu, resp. potvrdenie o
prevode finančných prostriedkov žiadame zaslať
do termínu uzávierky inzercie na e-mailovú adresu
redakcie.

INZERCIA

(december - január)

Pracovné dni: 16:00 – 07:00
Soboty, nedele a sviatky: nepretržite
Miesto výkonu LSPP:		
Dobšinského 4380, Rimavská Sobota

11.01. MUDr. Jana Babíková
12.01. MUDr. Andrea Kuráková
13.01. MUDr. Zlatica Hasarová
14.01. MUDr. Mária Kozáková
15.01. MUDr. Peter Dunaj
16.01. MUDr. Jana Babíková
17.01. MUDr. Tatiana Sujová
18.01. MUDr. Silvia Vargová
19.01. MUDr. Andrea Agócsová
20.01. MUDr. Katarína Kellnerová
21.01. MUDr. Vojtech Galo
22.01. MUDr. Alžbeta Kovácsová
23.01. MUDr. Emília Szokeová
24.01. MUDr. Ivan Juršík
25.01. MUDr. Silvia Vargová

Rozpis pohotovostných služieb
lekární január 2016
Lekáreň Dr.Max - OD Kaufland
(Nám. Š.M. Daxnera)
Lekáreň Dr.Max OD TESCO
Cukrovarská 4983
otvorené denne od 8:00 – 20:00
Cintorínska 3646, Rimavská Sobota

GZ-012

GZ-016

Najkrajšia stredoškoláčka je Rimavskosoboťanka

Z poverenia vedenia Banskobystrického
samosprávneho kraja usporiadala Obchodná akadémia v Rim. Sobote, v predvianočnom čase, regionálne kolo súťaže
Miss stredných škôl 2015 regiónov
Novohradu a Gemera – Malohontu. Za
podpory Mesta Rim. Sobota, MsKS
a ďalších sponzorov sa plná divadelná
sála Domu kultúry MsKS premenila na
ozajstné centrum výberu tej najkrajšej
a najpôvabnejšej mladej devy. Okrem
kandidátok deviatich stredných škôl
z Lučenca, Poltára, Hnúšte, Tisovca
a Rimavskej Soboty, z ktorých sa predstavilo celkom 15, mala každá svoj
veľký fanklub. Tieto sa predbiehali
v spôsobe povzbudzovania pri každom
vystúpení ich favoritky pri povinných
disciplínach na pódiu. Adeptky, ktoré
postúpili do súťaže zo školských kôl,
sa predstavili v troch disciplínach –
promenáda v spoločenských šatách,
voľná disciplína (tanec, spev, recitácia,
hra na hudobný nástroj, ukážky prípravy
nápojov a pečenia) a rozhovor na aktuálne témy. Prestávky medzi súťažnými
kolami vyplnili účinkujúci z FS Rima-

van , DFS Háj, Základnej umeleckej školy, z Obchodnej akadémie, manekýnky
zo svadobnými šatami salónu Eden
a mažoretky Estrella z CVČ Relax.
Výber tých najlepších adeptiek na miss

mala v kompetencii odborná porota
v zložení: Ing. Milan Uhrík, PhD. –
riaditeľ úradu BBSK (predseda poroty),
Mgr. Rastislav Slosár – zástupca riaditeľa BBSK, Mgr. Mária Murínová –
asistentka riaditeľa pre protokol, Mgr.
Vojtech Papp – vedúci odd. školstva
a mládeže BBSK, JUDr. Jozef Šimko –
primátor mesta a poslanec BBSK, Ing.
Ladislav Rigó – viceprimátor, Mgr.
Pavol Baculík – poslanec BBSK (LC),
Ing. Juraj Telč – poslanec BBSK (LC).

V závere podujatia vyslovila porota svoj
verdikt takto: Miss sympatia sa stala
Katka Kantoráková za OA v Rim. Sobote. Druhou vicemiss vyhlásila porota
Veroniku Bartošovú z SOŠ Tisovec
a prvú vicemiss Carmen Čurejovú
z Gymnázia v Lučenci. Titul „Miss
stredných škôl regiónu“ udelila porota
Silvii Szabóovej zo SOSOŠ Rim. Sobota. Všetky dievčatá boli obdarované
kvetmi a vecnými darmi. Za BBSK
poďakoval primátorovi mesta, zúčastneným dievčatám, organizátorom,
účinkujúcim
i sponzorom riaditeľ
úradu BBSK Ing. Milan Uhrík, PhD.
Na záver primátor mesta, JUDr. Jozef
Šimko, skonštatoval, že bolo správne
rozhodnutie zorganizovať regionálne
finále v Rim. Sobote a poďakoval
BBSK za dôveru. Poďakoval aj spoluorganizátorom, moderátorovi Cyrilovi
i všetkým zainteresovaným do súťaže
a vyslovil nádej, že i budúci rok sa
bude voliť miss stredných škôl regiónu
v Rim. Sobote.
-fr-

Gemerské zvesti –
Gömöri Hírlap, Dvojtýždenník mesta Rimavská Sobota (zaregistrované na MK SR č. EV 5138/15). Vydáva Mesto Rimavská Sobota. Adresa redakcie: Svätoplukova 9, 979 01 Rimavská Sobota, 2. posch., č. dverí 15/15a, tel. kontakt: 5604674, 5604676, e-mail:
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Gemerské zvesti

Kultúrno-spoločenská pozvánka

7

Piata Vlna

14.-18.
január 2016
18:00

108 min., MP od 12r., titulky, vstup: 4€
Dobrodružný/Sci-Fi/Thriller
USA

14.-16.
január 2016
20:00

133 min., MP od 12r., titulky, vstup: 4€
Dráma/Športový
USA

15.-17.
január 2016
16:15

86 min., MP, dabing, vstup: 4€
Anim./Dobrodružný/Komédia

Creed

Ľadová sezóna

USA

17.-18.
január 2016
20:00

Už teraz mi chýbaš

21.-24.
január 2016
17:00

Lída Baarová

21.-24.
január 2016
19:00

Osem Hrozných

25.1. 2016
19:00

Eva Nová (filmový klub)		
106 min., MP od 12r., vstup: 3 €
Dráma
Slovensko/Česko

112 min., MP od 12r., titulky, vstup: 4€
Komédia/Dráma/Romantický
USA

110 min., MP od 12r., titulky, vstup: 4€
Životopisný/Dráma/Romantický Česko

Vážení občania,
v mene šiestich poslancov Klubu racionálnych rozhodnutí Mestského zastupiteľstva v Rimavskej Sobote, ako aj v mene svojom, sa chcem poďakovať všetkým Rimavskosoboťanom za ich podporu a dôveru počas roka 2015. Zároveň
Vám touto cestou všetkým občanom mesta želám do Nového roka 2016
pevné zdravie, bez ktorého všetko ostatné sa javí ako nepodstatné. K tomu
trošku ľudského šťastia, lásku a súdržnosť v rodine. A nakoniec prácu, ktorá
Vás napĺňa a za ňu plácu, ktorá Vás uživí. Tým, ktorí ju chcú a nemajú, prajem, nech je ich hľadanie korunované úspechom.
Všetko dobré Rimavská Sobota!
Ivan Hazucha
predseda Klubu RR

182 min., MN, titulky, vstup: 4€
Western
USA

Mestská galéria
Rimavská Sobota

Vás srdečne pozýva na výstavu:

Binálne maľby V.
Živá maľba/Living painting
výstava potrvá do marca 2016

otvorené: pondelok - piatok: 9:00 - 17:00
info: mestska.galeria.rs@gmail.com, 047/56 24 351

Vedomostný kvíz k oslobodeniu mesta
Pri príležitosti 71. výročia oslobodenia mesta Rim. Sobota konal v sále
CVČ Relax 9. ročník vedomostnej
súťaže z histórie 2. svetovej vojny
a boja proti fašizmu. Súťaž organizovali MsÚ Rim. Sobota, ZO SZPB
č.1, Rim. Sobota a CVČ Relax Rim.
Sobota.
Súťažilo 5 trojčlenných družstiev zo
ZŠ P. Dobšinského a ZŠ P. Kellnera
Hostinského. Jednotlivé družstvá
prezentovali svoje vedomosti najmä
z oblasti nástupu fašizmu k moci,
príprav a vypuknutia druhej svetovej
vojny, jej dôležité etapy, vznik odbojového hnutia, priebeh SNP, dôležité
udalosti pri oslobodzovaní našej vlasti
i nášho regiónu, odkaz pre dnešok,

ako aj najvážnejšie ohrozenie celosvetového mieru po 2. svetovej
vojne, vojnové konflikty po druhej
svetovej vojne. Kvíz moderoval Mgr.
Kamil Migra. Odborná porota, ktorej
predsedom bol JUDr. Štefan Baláž a
členmi Mgr. Ivan Gecko a PaedDr.
Ivana Pivarníková, na základe
odpovedí vyhlásila víťaza súťaže
ZŠ. P. Kellnera Hostinského (dr.
č.1). Druhé miesto obsadilo družstvo
ZŠ P. Kellnera Hostinského (č.2), na
treťom mieste sa umiestnilo družstvo
ZŠ P. Dobšinského (č.2), štvrté miesto
obsadilo družstvo ZŠ P. Dobšinského
(č.3) a piate miesto získalo družstvo
ZŠ P. Dobšinského (č.1).

PaedDr. Ivana Pivarníková

Matičné Vianoce v Dome Matice slovenskej
V polovici decembra sa zišli
matičiari na Matičnom vianočnom
posedení v Dome Matice slovenskej v Rim. Sobote. Prítomných
privítala predsedníčka Miestneho
odboru MS a koledami i básňami členovia DFS
Lieskovček v krojoch, ktorí veselým
spevom a hrou na
ľudových nástrojoch
vykúzlili sviatočnú
náladu. O zvykoch,
ktoré si ľudia zachovali po
stáročia porozprávala prítomným
Jarka Lajgútová. Deti predviedli
zvykoslovia od Lucie do Troch
kráľov.
Významné životné výročia Pavla
Jozefiho a Júliusa Bolfíka, zakladateľa Gemersko-Malohontskej
vlastivednej spoločnosti nám pú-

tavo priblížila členka výboru Elena Rajzingerová a doplnila aj zaujímavosti o vzniku Mikulášskeho
obdarovávania detí darčekami
a sladkosťami. Prekvapením pre
prítomných bola aj práca Ľuboša
Majana, ktorý vyrába biče z remeňa
a rozprával o ich zhotovení. Samozrejme
predviedol aj názorne
krásne upletený bič.
Potom
nasledovalo
posedenie pri čaji a zákuskoch,
ktoré pripravili členky výboru.
Pri speve za doprovodu heligonky
nasledovala družná debata. Na
záver sme si zaželali pekné Vianoce a popriali šťastný Nový rok
2016.
Mgr. Elena Nebusová
predsedníčka MO MS

Vianočný punč a kapustnica voňali v Tomášovej
V podvečerných hodinách 15.12.2015
zorganizoval Výbor mestskej časti Tomášová-Včelinec-Kurinec, pre
svojich obyvateľov, vianočný punč
spojený s prezentačnou a predajnou akciou Občianskeho združenia
„Východisko pre lepší život“. Dňa
19.12.2015 uskutočnil VMČ predvianočný večierok, na ktorý boli pozvaní všetci obyvatelia mestskej časti

kde výbor pôsobí. Na organizovaní sa
podieľali aj poslanci Mgr. Sliva a Mgr.
Tóth, ktorí pre účastníkov večierka
navarili vianočnú kapustnicu. Pre
účastníkov bola zabezpečená živá
hudba a tiež krátky kultúrny program.
VMČ usporadúva pravidelne už viac
rokov podobné kultúrno - spoločenské
akcie. Tejto sa zúčastnilo cca 50 obyvateľov.
Mgr. Jozef Tóth

Vianočné posedenie v Mestskom klube dôchodcov
Klub záujmovej činnosti seniorov, ktoré pracuje pri oddelení
sociálnych vecí Mestského úradu v Rimavskej Sobote, sa snaží
svojim členom pripravovať príjemné chvíle v rámci svojho
programu. Na najkrajšie sviatky
v roku, Vianoce, sa im podarilo
pripraviť veľkolepé stretnutie. Po
vianočnom príhovore pani predsedníčky klubu Kaliankovej sa
zahájil kultúrny program. Najprv
to boli hostia a deti so svojimi
recitáciami, spevmi, potom sa
v plnom lesku predviedli členovia klubu so svojim vianočným
pásmom, v réžii V. Slatinskej.
Potom divadelné ochotníčky
vystúpili s historickým výjavom,
v ktorom sa traja mudrci vydali
do Betlehema navštíviť Ježiška
v jasličkách a ako ho zachránili.
Dialógy pripravila pani Kalianková, výprava a kostýmy pani
Slatinská. Na záver spevácky
zbor zaspieval pieseň :”Daj Boh
šťastia tejto zemi...” a potom si
celá sála spievala Tichú noc.
V zastúpení mesta sa potom pri-

hovorila PhDr. A. Keckeméthyová, vedúca sociálneho oddelenia
MsÚ, aby všetkým poďakovala za
pestrý spoločensko-kultúrny život
seniorov v klube počas celého
roka 2015, popriala im príjemné
Vianoce a šťastný Nový rok 2016.
S veľmi zaujímavými myšlienkami vystúpila zástupkyňa jednoty
dôchodcov, ktorá nazvala čas ako
nepriateľa, ktorý sa nedá zastaviť.
“Treba ho len rozumne využiť,
aby ste sa na vašej jednosmernej
lodi mohli vyjadriť, že žiť stálo za to!” Poďakovala všetkým,
ktorí pripravili toto posedenie
a popriala im veľa dobrých nápadov v roku 2016, a aby hlavne
pozitívne mysleli, lebo len to im
spomalí starnutie. Vystúpila ešte
slečna Edita Hutková, zástupkyňa
OZ Naša Sobota, ktorá uviedla
pre seniorov malé prekvapenie.
Do sály vstúpil Mikuláš s anjelom
aj čertom, ktorí rozdávali balíčky
prítomným seniorom ako príspevok vďaky od OZ. Nasledovalo
pozvanie k stolom, prestretým
štedrovečerným jedlom.
-fr-
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Striebro a bronz zápasníka
Michala Radnótiho

Blahoželáme majstrom
Slovenskej republiky
V mesiaci december získali tituly v bojovom
umení Chambara z klubu FALCON R. Sobota:

Terézia ĎURICOVÁ
(kategória kadetka)

v dvoch disciplínach: Chocken a Tate kodachi

tréner: M. Bitala ml.

Laura DÁVIDOVÁ
(kategória kadetka)
v dvoch disciplínach: Kodachi a Nito
tréner: M. Bitala ml.
Miroslav BITALA ml.
(kategória senior)
v disciplíne Chocken morote
tréner: Boris Lieskovský

zľava: T. Ďuricová, L. Dávidová, M. Bitala

Vrchol tohtoročnej zápasníckej
sezóny, šampionát MSR, usporiadala Dunajplavba Bratislava vo svojej
športovej hale. Perfektný výsledok na týchto majstrovstvách Slovenska dosiahol rimavskosobotský
zápasník, člen Loko. RS, Michal
Radnóti (do 71kg) v gréckorímskom
štýle. Po výhre na technickú prevahu nad pretekárom domácej Dunajplavby a lopatkovom víťazstve nad
zápasníkom z Dunajskej Stredy sa
náš borec prebojoval do finále. Tam
na neho čakal majster Európy z Dukly BB István Lévai. Finále dopadlo
podľa očakávania, Mišo síce prehral, ale jeho striebro za 2.miesto je
cenné. Body do súťaže družstiev
pre Rim. Sobotu získali aj Richard
Totkovič (do 97 kg) za 5.miesto

Vianočný volejbalový turnaj
V piatok 11.12.2015 uskutočnila Základná škola P. Kellnera Hostinského v Rim. Sobote VIANOČNÝ VOLEJBALOVÝ TURNAJ
pedagogických zamestnancov, rodičov, priateľov školy a zamestnancov MsÚ.
Turnaj prišli pozdraviť: prednosta MsÚ JUDr. Štefan Szantó, poslanec MsZ a predseda komisie školstva, kultúry a športu Mgr. Zsolt
Főző, poslanec MsZ JUDr. Štefan Baláž, riaditelia zúčastnených škôl
a školských zariadení. Turnaja sa zúčastnilo 12 družstiev ( 6 školských
a 6 tvorených z rodičov a priateľov školy). Zápasy skupín sa hrali
v telocvični základnej školy PKH a Gymnázia I. Kraska. Rozhodcami
boli páni: Štefan Baláž a Ján Račko. Celkové vyhodnotenie turnaja:
1. miesto
družstvo AUTOMAXu; 2. ZŠ P. Dobšinského,
3. Športový klub polície; 4. Špeciálna základná škola RS.
Všetky zúčastnené družstvá dostali ceny a diplomy, víťazné družstvá
získali i poháre.
		
RNDr. Anita Antalová

Ružomberok s vianočnou nádielkou

HKM Rimavská Sobota - MHK Ružomberok 10:1 (0:0, 3:1, 7:0)

Posledný zápas roku 2015 odohrali
muži HKM Rim. Sobota pred domácim
publikom v sobotu 19. decembra. Ich
súperom bol MHK Ružomberok, ktorý
patrí viac-menej k outsiderom skupiny.
Súper zdolal HKM v prvom zápase
sezóny 3:2, ale v druhom vzájomnom
zápase, na súperovom ľade, sa im prehra odplatila, keď HKM zvíťazil 5:4.
Už v prvej tretine mal domáci HKM
navrch, keď si vytvorilo množstvo šancí
skórovať, no ani jedna neskončila za
chrbtom brankára. Druhá tretina začala
sľubne. Domáci HKM využil presilovku a strelecké konto otvoril Michal
Šagát. O pár minút to bolo 2:0, keď po
prihrávke Mareka Fiľa trafil odkrytý
priestor brány Ján Blaško. Hosťom sa
podarilo streliť kontaktný gól, ktorým
znížili na 2:1, ale to bolo z ich strany
všetko. Pred koncom druhého dejstva
poistil vedenie domácich Simon Iványi.
V záverečnej tretine si domáci urobili na
ľade strelnicu. Začal to domáci Michal

Slovák, ktorý prekonal brankára strelou
z modrej čiary. Onedlho pridal ďalší gól
Marek Heckl. V 45. minúte využil presilovku Rastislav Matúška. Pri siedmom
góle Soboťanov sa do štatistík zapísal
aj brankár, keď rozohral puk do stredného pásma, kde ho prebral Ľubomír
Bačkor, a ten poslal do úniku Michala
Šagáta. Ďalší gól pridal najvyšší hráč
druhej ligy Richard Fiala, ktorý strieľal
z modrej čiary. V 52. minúte pridal svoj
druhý gól v zápase Ján Blaško a tri
minúty pred koncom dotiahol na desiatku Michal Šagát, čím si vytvoril hattrick
v zápase. Počas celého stretnutia vládla
na zimnom štadióne vynikajúca nálada,
o ktorú sa postaralo množstvo divákov
a fanklub. Domáci diváci tak dostali vianočný darček v podobe pekného zápasu
a hráči v podobe troch bodov, ktoré si
pripísali na svoje konto.
Muži sa najbližšie predstavia až 6.
januára na ľade v Liptovskom Mikuláši.
Doma privítajú 16. januára Sabinov.

a Lukáš Benda (do 71 kg) za 6.miesto. V súťaži družstiev obsadila Lokomotíva Rim. Sobota 8.miesto
Vo voľnom štýle, vo váhe do 70 kg,
Michal Radnóti znovu preukázal
perfektnú formu a získal bronzovú
medailu za 3.miesto. Zabodoval
aj Richard Totkovič vo váhe do 97
kg, kde obsadil 5.miesto. Loko. RS
v súťaži družstiev v tomto štýle obsadila 7.miesto.
Tréner Lokomotívy Jozef Radnóti: Môžem vyjadriť spokojnosť
s vystúpením našich zápasníkov.
Mišo znovu potvrdil, že patrí vo
svojej váhe medzi špičku na Slovensku. Škoda toho nevydareného
semifinále vo voľnom štýle. Možno to bola aj daň za štart v oboch
štýloch. Väčšina pretekárov sa sústredí len na jeden štýl. Mišo s Rišom
už roky pretekajú v oboch štýloch.
Obaja si zobrali na plecia veľký
náklad a odviedli dobrý výkon.
Nemám im čo vytýkať.
-jr-

Šport v januári

pozvánka na majstrovské zápolenia
Stolný tenis
Ml. Rim. Sobota A - STO Valča A
16.1.2016 o 10:00 - 1. liga M.-východ
Ml. Rim. Sobota A - TJ Sokol Stránske A
16.1.2016 o 16:00 - 1. liga M.-východ
telocvičňa Hviezdoslavova

Volejbal
Slovan Rim. Sobota - VK Snina
16.1.2016 o 9:00 1.liga ženy Športová hala
Hokej
MHK Rim. Sobota - HK Sabinov
16.1.2016 o 17:00
II. liga Muži
Zimný štadión Rim. Sobota
MHK Rim. Sobota - HK95 Pov. Bystrica
17.1.2016 o 9:00
II. liga st. žiaci
Zimný štadión Rim. Sobota
HKM Rim. Sobota – HK95 Pov. Bystrica
17.1.2016 o 11:00
II. liga ml. žiaci
Zimný štadión Rim. Sobota

Stolnotenisový turnaj na počesť oslobodenia mesta
Pri príležitosti 71. výročia oslobodenia mesta Rim. Sobota zorganizovali MsÚ Rim. Sobota, ZO SZPB č.1, Rim. Sobota a CVČ Relax Rim. Sobota stolnotenisový turnaj žiakov a žiačok ZŠ a SŠ. Tento
sa konal 16. decembra 2015 v stolnotenisovej herni TJ Mladosť-Relax. Pre súťaže jednotlivcov sa prezentovalo celkom 44 pretekárov
v štyroch kategóriách. Potešiteľná bola aj účasť škôl mimo okresného
mesta – ZŠ Teplý Vrch, ZŠ Tisovec, ZŠ Rim. Baňa, SOŠ Hnúšťa ako
aj Špeciálnej ZŠ z RS. V kategórii žiaci ZŠ (23 pretekárov), sa hralo
v 6. skupinách, systémom každý s každým. Prví dvaja z každej skupiny
postupovali ďalej, kde sa už hralo k.o. systémom. Víťazstvo bez prehry si vybojoval Adam Bašták zo ZŠ P. Kellnera Hostinského, ktorý
vo finále vyhral 3:0 nad Adriánom Gunárom zo ŠZŠ RS. Zápas o 3.
miesto bol záležitosťou chlapcov Špeciálnej ZŠ RS, kde zvíťazil Patrik
Bodnár nad Patrikom Ráczom. V kategórii žiačky ZŠ (9 pretekárok)
sa hralo v troch skupinách. Prvé dve dievčatá postupovali ďalej, kde
sa zápasy už hrali k.o. systémom. Do finále sa prebojovali Laura
Boháčiková zo ZŠ Tisovec, ktorá nakoniec zvíťazila a Linda Szőkeová
zo ZŠ P. Dobšinského RS. O tretie miesto bojovali žiačky zo ŠZŠ RS,
kde vyhrala Denisa Szajková nad M. Radičovou.
Dorastenci (7 pretekárov), hrali vo dvoch skupinách. Prví dvaja odohrali semifinálové zápasy a vo finále sa stretli žiaci z Gymnázia I. Krasku
Erik Pásztor a Pavel Lalík, ktorý nakoniec po veľkom boji zdolal svojho kolegu a zaslúžene vyhral svoju kategóriu. Adrián Strýček z OA RS
zvíťazil nad E. Tankóm, žiakom SOŠ technickej a agropotravinárskej
v RS, a umiestnil sa na 3. mieste. Dorastenky (5 pretekárok) hrali systémom každá s každou. Zvíťazila bez jedinej prehry Gabriela Balciarová, žiačka SOŠ Hnúšťa. Na 2. mieste s jednou prehrou sa umiestnila Mária Muráriková, tiež zo SOŠ Hnúšťa. Treťou ocenenou sa stala
Veronika Slováková z OA RS. Pretekári a pretekárky na prvých troch
miestach, vo všetkých štyroch kategóriách, boli odmenení diplomami
a hodnotnými cenami. Víťazi získali i pekné poháre. PaedDr. I. Pivarníková

Góly HKM: Michal Šagát (Rastislav
Matúška), Ján Blaško (Marek Fiľo),
Simon Iványi (Peter Filipiak, Marek
Heckl), Michal Slovák (Michal Šagát,
Ján Slovák), Marek Heckl (Peter Filipiak, Simon Iványi), Rastislav Matúška (Michal Šagát), Michal Šagát

(Ľubomír Bačkor, Jaroslav Melna),
Richard Fiala (Ľubomír Bačkor, Michal Šagát), Ján Blaško (Marek Fiľo,
Denis Nociar), Michal Šagát (Ľubomír
Bačkor, Ján Slovák). Strely: 57:27;
Trestné minúty: 4:6; Divákov: 220
Rozhodovali: Jozef Bachúrik - Michal
Poláčik, Ing. Martin Číž
Zostava HKM: Jaroslav Melna, Vladimír Korytár - Ľubomír Bačkor, Ján
Blaško, Richard Fiala, Peter Filipiak,
Marek Fiľo, Marek Heckl, Simon
Iványi, Rastislav Matúška, Denis Nociar, Tomáš Parobok, Michal Šagát,
Jakub Škantár, Michal Slovák, Ján Slo
vák.
-šh-

