Na margo
uplynulých dní

Desaťročie plesov v novej Tatre
„Slúžim na počesť mesta a pútnikom na
občerstvenie“ je po latinsky napísané na čelnej fasáde hotela TATRA, ktorý bol postavený
v rokoch 1818 – 1821 a dostal názov „Tri
ruže“. Bol majetkom mesta, ktoré v roku
1905 vypísalo konkurz na jeho komplexnú
rekonštrukciu. Po jej dokončení, v roku 1907,
dostal hotel názov „Hungária“, ktorý trval
do vzniku prvej Československej republiky.
V roku 1918 získala priestory hotela Tatrabanka a zriadila si tu expozitúru filiálky a hotel zmenil názov na „Tatra“. Po roku 1948 bol
hotel majetkom štátu.
V roku 1986 bolo vydané rozhodnutie na rekonštrukciu hotela. Investorom boli Reštaurácie š.p. Rim. Sobota a v roku 1988 mal byť
hotel opäť daný do prevádzky. Nestalo sa
tomu tak, stavba bola viac-menej zakonzervovaná. Dlhšiu dobu sa tam nič nedialo,
neznámi páchatelia rozkradli strešnú krytinu
a táto historická budova začala chátrať. Na
verejnej dražbe, v roku 1991, získal hotel Ing.
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Vančo z B. Bystrice. Žiaľ, ani ďalej sa nedialo
s budovou nič. JUDr. Jozef Šimko zvolal
v roku 1997 prípravný výbor na záchranu tejto
historickej pamiatky s úmyslom vytvoriť akciovú spoločnosť. Žiaľ, miestni podnikatelia
to odmietli. A keď správca konkurznej podstaty ponúkol hotel do dražby, v roku 1998,
rozhodol sa ako konateľ firmy Štýl, budovu
odkúpiť v cene podľa znaleckého posudku. Sedem rokov trvala rekonštrukcia hotela
a 22. januára 2006 otvoril zrekonštruovaný
hotel, prestrihnutím pásky,
novozvolený
župan BBSK Ing. Milan Murgaš, CSc.. Prvým
plesom vtedajšej fašiangovej sezóny v novootvorenej spoločenskej sále hotela bol „Policajný ples“ . O týždeň to bol Matičný ples
a následne Cirkevný ples. Rimavská Sobota
tak dostala do vienka späť spoločenskú sálu,
na ktorú spomínajú viaceré generácie soboťanov, na svoje stužkové zábavy, tanečné zábavy
i spoločenské plesy.
–fr-

Ak niečo nie je po vôli
súčasnej vládnej garnitúre
mesiac pred konaním parlamentných volieb, tak je
to rozhodne neradostná
situácia v zdravotníctve
a v školstve. Všetko
odštartovali hromadnými
výpoveďami zdravotné sestry, nespokojné so svojimi
platmi a následne vstúpilo po celom Slovensku
do štrajku viac ako 11 tisíc učiteľov, ktorých
okrem platu trápia aj iné problémy školstva.
Keďže iniciatíva zdravotných sestier sa nášho
regiónu príliš nedotkla, venujme sa radšej
situácii v školstve, pretože do celonárodného
štrajku, aj keď v obmedzenom počte, sa zapojili aj učitelia v našom meste. Zriaďovateľ škôl
im v tom nebránil . Na rozdiel od hlavného ekonomického poradcu premiéra, ktorý v televízii nečakane vyslovil kacírsku myšlienku, či
je potrebných viac učiteľov, keď je neustále
klesajúci počet žiakov? Ešte ďalej však zašiel
predseda parlamentu Peter Pellegríni, ktorý
v relácii televízie TA3 učiteľom odkázal,
aby svoje požiadavky adresovali starostom
a primátorom obcí či miest. On ako bývalý
minister školstva by sa už nepamätal, že ktorý
parlament a ktorá vláda posilnili kompetencie
zriaďovateľov, kto vymyslel kreditový systém
a kto zaviedol komplikované financovanie
škôl ? Ide presne o tieto tri témy, ktoré okrem
platov najviac trápia slovenských učiteľov. No
určite to neboli primátori alebo starostovia...
Ale predseda parlamentu sa zrejme nepamätá
ani na vyhlásenie svojho predsedu z roku
2003, keď na adresu štrajkujúcich učiteľov
vtedy Robert Fico povedal: „Spoločenská
pozícia učiteľov nezodpovedá dôležitosti ich
poslania . Smer preto pozitívne vníma, že
zástupcovia školstva už nie sú ochotní nečinne
znášať politiku vlády, ktorá postavila školstvo
na chvost svojich priorít.“
Pravdou je však, že to boli slová Roberta Fica
v roku 2003 ešte ako opozičného politika...
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Otvorenie kancelárie obchodnej komory

Podpora malých a stredných
podnikateľov je v podmienkach SR stále na periférii záujmu. Nemôžeme si namýšľať,
že oblasť podnikania je u nás
na optimálnej úrovni a všetko
automaticky beží samo. Keď
v roku 2010 zanikla Regionálna
obchodná a priemyselná komora
v Lučenci, ktorá významne
vplývala na motiváciu podnikateľov a chod podnikateľského
sektora v našom regióne, všetky sféry podnikateľskej sféry
sa dostali do problémov. Je na
mieste otázka, či to bol niekoho
zámer, aby sa obyvatelia južných
okresov banskobystrického kraja dostali do existenčných problémov? Útlmový program cítiť
už niekoľko desaťročí – rozbitie
agro-potravinárského komplexu
a strojárstva v Rim. Sobote, sklárskeho priemyslu v Poltári, priemyselnej výroby vo Fiľakove
a v Lučenci,
útlm rozvoja
železničnej siete i cestnej infraštruktúry a ďalšie.
Sme v spoločnej Európe a
každý región má právo vyrábať
a svoje výrobky umiestňovať
na spoločnom európskom trhu.
A keďže podpora v tejto sfére
z centrálnych úradov štátnej
správy je k nášmu regiónu macošská, regionálni výrobcovia
hľadajú možnosti vlastného
uplatnenia sa. A tak sa prijala
ponuka od Maďarského národného domu obchodu v Budapešti
k zriadeniu obchodnej kancelárie
v Rim. Sobote, ktorá je už siedmou
na Slovensku. Tieto pracujú už
v Košiciach, Kráľovskom Chlm-

ci, v Šahách, Štúrove, Nových
Zámkoch a Dunajskej Strede.
Zriadené sú už aj v okolitých
štátoch – v Rakúsku, Slovinsku,
Chorvátsku, Srbsku, Rumunsku, Poľsku, Česku a Ukrajine.

domu obchodu. V úvodnej časti privítal hostí primátor mesta
JUDr. Jozef Šimko a zoznámil
ich s krátkou históriou mesta
a jeho výrobného, resp. obchodného potenciálu. V ďalšej časti,

Ich úlohou je byť nápomocný
malým a stredným podnikateľom.
Budú sprostredkovávať obchodné
a výrobné aktivity, export – import,
umiestňovať výrobky na európskom trhu a pod.
V minulých dňoch sa v guľovej
sále DK MsKS v Rimavskej Sobote uskutočnila konferencia pri
príležitosti otvorenia obchodnej kancelárie na Daxnerovej ul.
v Rim. Sobote. Na nej sa zúčastnila jej exelencia veľvyslankyňa
Maďarska v SR Czimbalmosné Molnár Éva, József Szabó
- vedúci úseku Ministerstva
zahraničných vecí Maďarska,
József Berényi - podpredseda
Nitrianského
samosprávneho
kraja, Skapinyecz Péter - riaditeľ Maďarského
národného

vymenovaný riaditeľ rimavskosobotskej kancelárie, Erik Hanyus,
otvoril a následne i moderoval
odbornú časť konferencie. Pán
Skapinyecz hovoril o štruktúre,
strategickom postavení a úlohách
centrály národného domu obchodu a o ich prepojení na kancelárie.
Pre každé odvetvie majú svojich
špecialistov, čo dáva predpoklad
k vyhľadávaniu vhodných partnerov pre obchodovanie. Bude to
mať pozitívny vplyv aj na zamestnanosť v regióne. Poslanec BBSK
Péter Csúsz, ako regionálny politik, kritizoval vo svojom príspevku dlhodobý útlmový program
Gemera-Malohontu a Novohradu. Je smutné, že z našich miest
už niet žiadneho železničného
prepojenia do blízkeho Salgótar-

Oprávnená požiadavka obyvateľov nášho mesta, týkajúca
sa vybudovania kruhového
objazdu na dvojprúdovke,
križujúcu ul. Jánošíkovú
a Tomašovskú, je nanajvýš
alarmujúca.
V
uvedenej
záležitosti som osobne rokoval
s predsedom BBSK Mariánom
Kotlebom, nakoľko dvojprúdovka – Ul. Malohontská
je v kompetencii Banskobystrického samosprávneho
kraja. Zároveň som o plánoch
vybudovania kruhového objazdu rokoval i s poslancami
BBSK za náš okres. František Auxt, Michal Bagačka,
Peter Juhász, Ladislav Rigó,
Pavel Struhár, vybudovanie
kruhového objazdu podporujú. Bez aktívnej i finančnej pomoci VUC BBSK stavbu mes-

to, nedokáže zrealizovať a už
aj preto, že dvojprúdovka nie
je vo vlastníctve mesta. Ako
som to vyššie uviedol, dvojprúdovka je vo vlastníctve
BBSK a ulice Jánošíková
i Tomašovská, ktoré by sme
chceli napojiť do kruhového
objazdu, sú vo vlastníctve
mesta Rimavská Sobota. Vybudovanie kruhového objazdu v našom meste je nanajvýš
potrebné, čím obmedzíme
i znížime počet motorových
vozidiel, pohybujúcich sa na
Ul. I. Hatvániho a umožní sa
tak jednoduchšie opustenie
Hlavného námestia. O škodlivých výfukových plynoch
ani nehovoriac.
Dohoda je jasná.
Mesto Rim. Sobota zabezpečí
vyhotovenie projektovej do-

kumentácie, čo už v podstate
je vyhotovené a BBSK by
mal prefinancovať výstavbu
samotného kruhového objazdu. Ostáva nám veriť, že na
februárovom zasadnutí poslancov VÚC BBSK tento

jánu, keď pred tridsiatimi rokmi
premával aj rýchlik z Krakowa do
Budapešti cez Fiľakovo. Na východe aj na západe sa budujú cestné
pripojenia na maďarskú diaľničnú
sieť, ale o juhu stredného Slovenska sa zatiaľ nerozhodlo, či
sa to bude riešiť cez Šahy, alebo cez Lučenec. Riešenie cez
Lučenec by významne podporilo nielen cestovný ruch v našom
regióne-(rýchlejšie spojenie do V.
Tatier), ale prinieslo by to mnohé
pracovné príležitosti a obchodné
aktivity. Dr. Tordai Péter, riaditeľ
regionálnej komory, predstavil
Nógradskú župu a aktivity Maďarsko-slovenskej komory v Salgótarjáne. Okrem rozvoja služieb
(remeselná výroba), drevárskeho
priemyslu a poľovníctva sa župa
angažuje v dobudovaní rýchlostnej cesty Solgótarján – Hatvan.
I v súčasnosti sú vo výstavbe dva
úseky. Na záver vystúpil starosta
Putnoku, Tamás Barnabás, ktorý
sa iniciatívne podieľa na aktivitách Euroregiónu Slaná-Rimava. Ich úspešné projekty riešia
úlohy na oboch stranách hranice.
Pravidelne sa stretávajú podnikatelia so spoločných Slovensko – maďarských podnikov
pri organizovaní Gemerexpa.
Oživuje sa hospodárstvo, cestovný ruch, budujú sa cyklotrasy,
ale rieši sa i príprava kvalifikovaných odborníkov preferenciou
odborných škôl. Možno konštatovať, že bilancia vzájomných
vzťahov a spolupráce je dobrá
a kancelária uvedeného zamerania by ju mohla ešte ďalej
posunúť, prehĺbiť a vylepšiť. -fr-

Podarí sa poslancom VÚC BBSK
presadiť kruhový objazd?

poslanecký návrh poslancov
za okres Rim. Sobota bude
schválený a v blízkej budúcnosti sa môže začať s rekonštrukciou.
JUDr. Jozef Šimko
primátor mesta

Niekto sa tu bojí Kotlebu
ako ČERT SVÄTENEJ VODY !
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Na predminulotýždňovej tlačovej
konferencii, za účasti čelných
predstaviteľov politickej strany
SMER SD, (predseda Vlády SR
Robert Fico, minister financií Peter Kažimír, minister vnútra Robert Kaliňák), minister Jahnátek
vyhlásil, že v priebehu ďalších
5 rokov budú dotácie pre Banskobystrický kraj pozastavené. Ako
sme sa dozvedeli, dôvod je ten,
že údajne predseda BBSK Marian
Kotleba na úrade zamestnal jedného ochrankára bez patričných
náležitostí, pracovnej zmluvy
a pod.
I keď túto nepravdivú informáciu
predseda Kotleba i jeho hovorca dementovali, „ politický súd“
rozhodol a dotácie sa, v zmysle
vyhlásenia ministra Jahnátka, pre
celý kraj pozastavujú.
Predseda Kotleba však širokú
verejnosť informoval, že celý
prípad predložil na súd, (nie politický) ktorý predpokladám, v
blízkej budúcnosti, po voľbách

rozhodne.
Nuž a je tu teraz miesto na zamyslenie. Dôvod je jasný. Údajne
kvôli jednému SBS-károvi, ministerstvo pozastavilo dotácie pre
celý kraj.
Je vôbec korektné takéto vyhlásenie, či už zo strany pána
ministra Jahnátka, či zo strany
celej Vlády SR na čele s Robertom Ficom?!
Nehovoriac o tom, že pán minister Jahnátek si pustil jazyk
na špacír a zároveň dodal, že
Banskobystrický kraj nedostane
dotácie kvôli tomu, že si zvolili za
župana Mariana Kotlebu.
Je tu fakt na mieste otázka.
Môže si minister Vlády SR
dovoliť pustiť zo svojich úst
takéto vyhlásenie? Mám pocit, že
pán minister pozabudol na to, že
Marian Kotleba bol demokraticky
zvolený za Banskobystrického
župana občanmi žijúcimi v tomto
kraji. Alebo snáď minister Vlády
SR za SMER SD nerešpektuje

demokratický spôsob voľby ?
To po prvé. A po druhé. Pýtam sa
pána ministra Jahnátka. Tie dotácie – finančné prostriedky, ktoré
pozastavujete po dobu 5 rokov,
by mali slúžiť pre Mariána Kotlebu, jeho rodinu či členov jeho
politickej strany?
Veľmi sa mýli pán minister. Však
tie zaasfaltované cesty, ulice,
mosty, rekonštruované materské
škôlky, školy a pod., na ktoré by
sa finančné prostriedky použili,
budú slúžiť 655 tisícom občanov
nášho Banskobystrického kraja.
To si pán minister i celá Vláda
SR neuvedomuje? Pán minister
i celá Vláda SR si neuvedomujú ani to, že tak ako predošlé
vlády sľubovali vyrovnávanie
regionálnych rozdielov a kdeže
sa podeli tie sľuby a teraz chcú
pozastaviť dotácie pre kraj, kde
zaznamenávame najvyššiu mieru nezamestnanosti, ba do konca
niektoré okresy sú hladovými dolinami nášho krásneho Slovenska

a to len a len preto, že si občania
nášho kraja v demokratických
voľbách zvolili za predsedu
BBSK pána Mariana Kotlebu?
Je na mieste opýtať sa jednak
pána ministra Jahnátka, ale
i členov Vlády SR, ktorí veľkolepo oznamovali pozastavenie
finančných prostriedkov Banskobystrickému kraju, ako chcú
riešiť nevyčerpané finančné prostriedky z eurofondov, ktoré sme
k 31.12.2015 nevyčerpali vo
výške jednej miliardy eur a ktoré
zostali v Bruseli?
To asi nie. Čo tam po miliarde,
hlavná vec, že argumenty splnili svoj účel len aby stoj čo stoj
očiernili predsedu Kotlebu tesne
pred parlamentnými voľbami
konanými 5.3.2016.
Páni bojíte sa toho Kotlebu ako
ČERT SVÄTENEJ VODY!

Na štvrtok 21. januára zvolal
viceprimátor, poverený vedením
Oddelenia školstva a kultúry
MsÚ, Ing. Ladislav Rigó, poradu riaditeľov škôl a školských
zariadení v zriaďovateľskej
pôsobnosti mesta, aby spoločne
prerokovali aktuálne problémy
škôl v meste. V úvode porady
informoval riaditeľov, že od 1.
februára personálne zabezpečí
oddelenie školstva odbornú referentku pre personalistiku,
mzdy a rozpočet, čím sa školám
plnohodnotne zabezpečia tieto

služby. Vzhľadom na migráciu
žiakov sa vzájomne upresnili
stavy žiakov na školách. Najviac žiakov pribudlo na základnej umeleckej škole, vyše
dvadsať. Vedúca finančného
oddelenia MsÚ, Ing. Karin Kochanová, informovala riaditeľov
so zmenami, ktoré prináša Zákon
o finančnej kontrole. Doporučila
im zúčastniť sa k danému zákonu
školenia, ktoré pripravilo RVC
na 4. februára v zasadačke OÚ.
Dôjde aj k zmenám na pečiatkach o finančnej kontrole, ktoré

dá mesto pre školy vyhotoviť.
Prejednávala sa aj žiadosť
Súkromnej ZŠ (zriaďovateľka
pani Kosorínová) na zriadenie
školskej družiny do siete škôl
a školských zariadení SR.
Žiadosť bude postúpená na rokovanie mestskej rady. Štrajku
učiteľov, ktorý pripravuje Iniciatíva slovenských učiteľov
na 25. januára a neomedzene
ďalej, sa po vyjadrení riaditeľov
nezúčastní ani jedna zo škôl
v pôsobnosti mesta. Riaditelia škôl nebudú brániť ped-

agógom-jedntlivcom na účasti
v protestnej akcií.
Riaditelia materských a základných škôl sa dohodli na spolupráci pred zápisom do 1. ročníka
ZŠ. Potvrdili termíny zápisov
podľa platného VZN mesta od
1.4. do 7.4.2016. Zápis do materských škôl bude od 2. mája do 6.
mája 2016. Ďalej sa riaditelia dohodli na odovzdaní plánov kontinuálneho vzdelávania a pomoci
pri riešení požiadaviek dotácie
na lyžiarske kurzy, zmeny v rozpočtoch a finančných požiadaviek škôl na prevádzku, resp. na
potrebné rekonštrukcie škôl.

JUDr. Jozef Šimko
poslanec BBSK a primátor mesta RS

Riešili aktuálne problémy mestských škôl

Vyhrajme ihrisko Žihadielko
od spoločnosti Lidl pre naše mesto

Spoločnosť LIDL postaví tento
rok v desiatich mestách detské
ihrisko ŽIHADIELKO.
O desať ihrísk budú súperiť
mestá, a v prípade Bratislavy
a Košíc aj mestské časti, v ktorých
sa nachádza aspoň jedna predajňa
Lidl. Záujem zúčastniť sa súťaže
prejavilo 96 miest, medzi nimi aj
Rimavská Sobota. Podľa počtu
obyvateľov sú mestá rozdelené do
piatich kategórií s cieľom umožniť
čo najspravodlivejšie hlasovanie.
Hlasovanie prebieha v rámci
týchto kategórií, pričom ihrisko
získajú prvé dve mestá z každej
kategórie. O lokalite jednotlivých ihrísk sa rozhodne v hlasovaní na internetovej stránke
www.zihadielko.sk. Hlasovanie

prebieha do 29.2.2016. Každý
registrovaný účastník môže raz za
24 hodín označiť svojho favorita, jeden hlas navyše môže každý
deň získať, ak na stránke zvládne
jednoduchú online hru. Priebežné
poradie bude zverejnené a pravidelne aktualizované na stránke
www.zihadielko.sk. Víťazi budú
známi najneskôr 14. marca.
Podporme výstavbu detského
ihriska v našom meste a hlasujme za naše mesto a naše deti!
Mestá, mestské časti a obce,
ktoré tak urobili v stanovenom
termíne, boli do projektu zaradené. V roku 2016 by malo byť
na Slovensku postavených spolu
10 Ihrísk Žihadielko. O tom, kde
konkrétne budú ihriská vybu-

dované, rozhodne svojím hlasovaním široká verejnosť. Do
hlasovania o Ihrisko Žihadielko
sa môžete zapojiť už dnes, až do
29. februára 2016. Podľa výsledkov hlasovania budú vybrané lo-

-fr-

kality s najvyšším počtom hlasov.
Spoločnosť Lidl začne už na jar
rokovania s víťaznými mestami
smerujúce k samotnej výstavbe
ihriska v hodnote takmer 80 000
eur.
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Vratko očaril svojou interpretáciou

Už niekoľko rokov nás na
kultúrnych aktivitách mesta potešuje svojou hrou na niekoľkých
ľudových nástrojoch, malý 10
ročný človiečik v ľudovom kroji,
žiak 5. triedy ZŠ a člen Detského
folklórneho súboru Lieskovček
pri CVČ Relax, Vratko Mancuška.
Skromný chlapec, ktorý sa stráca
medzi svojimi vrstovníkmi svojim vzrastom a rovnakým krojom
v súbore do tých čias, pokiaľ sa
nedostane k slovu. Očarí Vás nielen hovoreným slovom, spevom,
ale hlavne svojim umením hrať

na viacero ľudových nástrojov :
husle, ústna harmonika, píšťalka,
drumbľa a fujara. Tento talentovaný mládenec ma zaujal tak,
že si zaslúži, aby sme vám ho
predstavili, pretože budete o ňom
v budúcich rokoch ešte veľa
počuť. Rozhovor som uskutočnil s nim aj s vedúcou DFS
Lieskovček Jar-kou Lajgútovou.
Vratko, si nadaný hudobník.
Kedy si sa začal venovať hudbe?
Vratko – Moji rodičia vycítili vo
mne hudobné nadanie a tak ma

v mojich 6. rokoch prihlásili do
ZUŠ. Chcel som chodiť na klavír,
no v byte naň nebolo miesto, tak
som si vybral husle. Okrem toho
som začal chodiť aj do CVČ Relax do DFS Lieskovček k pani
Jarke Lajgútovej.

nej. Pustil som sa do učenia hry
na túto harmoničku. Zvládol som
to tak, že keď som sa predviedol
spolužiakovi Davidovi, onemel
od úžasu. Neviem, či som ho
neznechutil, lebo ja stále hrám
a on prestal.

Kedy si sa dostal k ďalším
ľudovým nástrojom?

A ako to začalo s ďalšími
nástrojmi?

V: Môj spolužiak David Stehlík
hral na ústnu harmoniku a mne sa
to strašne zapáčilo. Moja starká
mi urobila veľkú radosť, keď
som ju dostal na narodeniny od

V: Potom bola fujara. Veľmi sa
mi páčila hra na nej, lebo bola
aj so spevom. U starkej v Hnúšti
mi ocino vyťal bazu, že mi ju dá
z nej urobiť.
pokračovanie na 5. strane

Inzercia:
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Obaidullah Mir

Lepšie zdravotníctvo
Nulová korupcia, viac financií, jasné pravidlá
Objednávateľ: NOVA (NOVA), Ružová dolina 6, Bratislava; IČO: 422 656 06. Dodávateľ: Mesto Rimavská Sobota, Svätoplukova 9, 979 01, Rimavská Sobota; IČO: 00319031
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Pokiaľ zháňal výrobcu, pani Jarka
vycítila túto moju žiadosť, dala
mi ju vyrobiť a pri jednom nácviku mi ju podarovala.
Jarka Lajgútová: Mala som pocit,
že som fujarou urobila aj samu
seba šťastnou. Do dnes mám pred
sebou tie krásne vyvalené detské
očká Vratka, keď som mu ju oficiálne dala. Až ma srdce rozbolelo od radosti a oči sa mi zarosili
slzami šťastia ako aj jeho, keď
do natiahnutých rúk si ju prevzal
a spýtal sa: „To je moja? Môžem
na nej hrať?“ „Áno môžeš a vyrobil ju pre teba pán Sojka zo Sabovej“, odpovedala som mu.
Vratko, kto ťa na nej učil hrať?
V: Bol to ujo Dušan Ceber
z Vyšnej Pokoradze. Najpr som sa
učil rozfuk. Musel som sa naučiť
správne dýchať až cez bránicu. Zvládol som to. Keď som sa
pochválil mamine, ako mi to ide,
urobil som taký rozfuk, že som
bol aj sám z toho prekvapený.
A vzhľadom na to, že ujo vedel
hrať aj na drumbľu, naučil som sa
to od neho. Prvé pokusy boli so
zaseknutými perami, čistý zvuk
z nej nechcel vychádzať. Pomohla
mi aj mamina, keď na internete sa
dozvedela podrobnosti o technike hry na drumbľu a ja sa stále
zdokonaľujem. Najviacej sa mi
páči hrať na nej, je to jednoduché.
A ako to bolo s píšťalkou?
V: Boli sme na folklórnom festivale Koliesko v Kokave nad
Rimavicou a tam ma zaujala hra
na píšťalku, tak mi ju rodičia tam
v stánkoch aj kúpili. A som rád, že
si môžem na nej zanôtiť.
A čo spev, Vratko?
V: Ja aj rád spievam. Chodím i na
súťaže v speve. Keď som mal 6
rokov, bol som prvýkrát na súťaži
a získal som bronzové pásmo.

že by si to mohli skúsiť i ďalšie
deti, veď v každom sa nachádza
niečo, čím by vedel prispieť do
nášho kolektívu.
Vratko, ďakujem Ti za tvoje
vyznanie a teraz dám trochu
viac priestoru pani Jarke.
JL: Z Vratka sa vykľul taký kryštál,
ktorý sa musí ešte obrúsiť, ale je
veľmi svedomitý a spoľahlivý.
Vidno, že všetko robí zo srdcom, láskou, s pokorou k spevu,
k deťom k folklóru.
Ako si k nemu prišla?
V minulom roku som bol na súťaži
„Slávik Slovenska“ a skončil som
tretí. Tu ma doprevádzala pani
učiteľka S. Langová, ktorá má učí
HV.
Jarka Lajgútová – vedúca poroty
sa po skončení súťaže spytovala
odkiaľ je to malé chlapčiatko.
Na javisku bol suverénny, veľmi
milý, ako malý profesionál.
Krásne intonoval, má cit pre náladu piesne, spieva srdcom, čo je
pri ľudových piesňach dôležité.
Bronzové pásmo je krásny
úspech, keďže pre interpretáciu
ľudovej piesne nie sú kategórie
(spoločne spievajú 6 – 14 roč.
deti), čo je škoda.
Si členom DFS Lieskovček,
odkedy?
V: Od roku 2009, keď som mal
5 rokov. V súbore si mi veľmi
páči, dobre sa tu cítime, je tu
zábava, pribúdajú nám chlapci,
ale s každým si dobre rozumiem.
Som veľmi rád, že nás vedie pani
Jarka. Veľa som sa pri nej naučil,
hlavne tie ľudové vinšovačky,
krásne gemerské piesne a rôzne
tance s mnohými tanečnými krokmi. Baví ma to a chcem sa tejto
oblasti ďalej venovať. Myslím si,

JL: V roku 2009 som mala veľmi
veľkú skupinu detí v MŠ na Daxnerovej ul., kde chodím pravidelne a hľadám talenty. Tam som
si našla aj Vratka, ktorý je jedným z mála, ktorý v tomto folklórnom dianí vydržal, čo si veľmi
vážim. Máme poslanie zachovávať zvykoslovia a on aj v tomto
vyniká. Je taký malý divadelník,
ktorý vie uplatniť svoj talent. Ak
by ho mali bratislavskí súboristi, určite by bol niekde ďalej.
Nemáme také finančné podmienky, aby sme sa mohli prezentovať
na festivaloch v rámci celej SR,
ale doba ho určite zaveje tam, kde
sa mu tie podmienky vytvoria.
Musím pochvalne konštatovať,
že rodinné prostredie mu vytvára
optimálne podmienky k jeho sebarealizácii, preto je tam, kde je.
Máme aj dosť veľký „odpad“ detí,
ktoré sú šikovné, ale rodinné zázemie ich nevie podporiť, čo je škoda. Vratko je pokorný, húževnatý,
zodpovedný a vytrvalý. Rodičia
ho nemusia tlačiť, on to tak cíti,
pracuje na sebe, zdokonaľuje sa.
Hra na ľudový hudobný nástroj je
pre naše deti raritá, vzácnosť. On
ukázal na prezentácii v našom letnom detskom tábore svoje umenie a veru stíchli aj najväčší nez-
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bedníci. Niekedy má aj dospelí
problém deti zaujať, a jemu, ich
rovestníkovi, sa to podarilo bez
problémov. Získal si chlapcov,
pritiahol z nich do súboru nielen
na spev, ale aj na tancovanie. Kiež
by sme mali viac takýchto detí,
ako je Vratko...
Aké máte spoločné plány?
JL: Chceli by sme oživiť pastierske hranie na zvoncoch – tzv.
zvonkohru. Chcela by som na to
navravieť Vratka, ktorý má dobrý
hudobný základ zo ZUŠ. On je
taký tvorivý i vynaliezavý, určite
bude vedieť ako sa to dá oživiť.
Ale potrebovala by som niekoho,
kto by nás finančne podporil, lebo
klasické liatovce sú dosť drahé
a potrebujeme ich minimálne
8, aby bola celá stupnica. S tým,
že mám takéhoto sólistu, bude sa
mi lepšie pripravovať aj dramaturgia ďalších našich vystúpení.
Nechcem s tým povedať, že bez
neho by to nešlo. Mám v súbore
veľa šikovných a tvorivých detí
a pracujeme aj na zvukových
doplneniach, resp. na aranžovaní ľudových piesní. Chceme
vystúpenia obohatiť o piesne
a detské hry s použitím rôznych
netradičných hudobných a zvukových nástrojov. Deti sa budú
s touto myšlienkou radi zaoberať a tvoriť, čo posúva v myslení aj mňa. Verím, že zaujmeme
s týmito novotami pri vystúpeniach aj našich občanov a nájde
sa medzi nimi niekto, kto pozná
Jánošíkovú skrýšu plnú dukátov
a tie nám poskytne na ďalšiu našu
tvorivosť. Talentom máme skutočne dosť, a tu v Rim. Sobote
máme aj dosť možností, ako sa
tieto uplatnia aj v dospelom veku.
A my chceme naše mesto i SR
reprezentovať aj naďalej.
-fr-

Prvé zasadnutie sociálnej komisie MsZ v 2016

Komisia sociálnych vecí, rodiny a rómskej problematiky pri
Mestskom zastupiteľstve sa zišla v minulých dňoch na svojom
tohtoročnom prvom zasadnutí
v zasadačke MsÚ. Podľa vyjadrenia jej sekretárky, PhDr.
Angely Kecskemétyovej, vedúcej
sociálnych vecí MsÚ, sa komisia
venovala
schválenému
programu. Rokovanie zahájil
a viedol
predseda komisie,
JUDr. Štefan Baláž. Členovia
komisie zhodnotili čerpanie rozpočtu oddelenia sociálnych vecí
MsÚ za rok 2015 a zároveň boli
oboznámení s rozpočtom na rok
2016. Jedným z bodov bolo aj

posudzovanie žiadostí o poskytnutie jednorázovej dávky. Účelom poskytovania tejto dávky
sú mimoriadne výdavky občana
v hmotnej núdzi (nevyhnutné
ošatenie, obuv, nákup základných
školských potrieb, preklenutie
nepriaznivej sociálnej situácie
žiadateľa a pod.). Žiadosť si
môže podať žiadateľ, ktorý splní
požadované podmienky, stanovené platným VZN mesta Rim.
Sobota č. 122/2014 o poskytovaní jednorázovej dávky. Komisia odporučí primátorovi mesta
poskytnúť, resp. neposkytnúť
dávku jednotlivým žiadateľom.
Na rok 2016 boli MsZ schválené

finančné prostriedky na poskytnutie jednorázových dávok vo
výške 6000,- €.
V priebehu roka sa bude komisia na základe schváleného plánu
venovať i ďalším problematikám
v jej kompetencii: opatreniam
sociálnoprávnej ochrany detí
a sociálnej kurately, poskytovaniu
sociálnych služieb v Nocľahárni, službám v Stredisku osobnej
hygieny a práčovni na Dúžavskej
ceste, Komunitnému plánu sociálnych služieb, činnosti klubu
scleróza multiplex pri SZSM, klubu invalidov, klubu nevidiacich
a slabozrakých, klubu záujmovej
činnosti seniorov, stavu na úseku

opatrovateľskej služby, posudkovej činnosti v meste, ústavnej
starostlivosti detí na území mesta,
poskytovaniu sociálnych služieb
v Domove dôchodcov a sociálnych služieb v Rim. Sobote,
združeniu príbuzných a priateľov
duševne chorých OPORA G+N,
osobitným príjemcom, výstavbe
bytov nižšieho štandardu a pod.
Je predpoklad, že deväťčlenná
komisia, v ktorej sú odborníci
z každej oblasti, potvrdí svojimi
výsledkami práce dôveru, ktorú
jej dali poslanci MsZ.
-fr-

www.rimavskasobota.sk
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Mesto Rimavská Sobota vyhlasuje
prieskum záujmu o nájomné byty

MESTO RIMAVSKÁ SOBOTA
vyhlasuje prieskum záujmu
o nájomné byty
v rámci pripravovanej investičnej
akcie – Výstavba nájomného bytového domu 32 b.j.v lokalite na
Ul. Hostinského, parcela č. KN C
878/84 v k.ú. Tomášová

Ku každému bytu prislúcha sklad
na 1. NP a balkón, lodžia alebo
terasa.
Výstavba nájomných bytov bude
financovaná z dotácie MDVRR

MESTO RIMAVSKÁ
SOBOTA
vyhlasuje
obchodnú
verejnú súťaž (OVS) podľa § 281
a nasl. Obchodného zákonníka
a vyzýva k podaniu návrhov na
uzatvorenie kúpnej a nájomnej
zmluvy na:
1. Odpredaj pozemkov parc. č.
KN C 3941/73, 3941/72, 3941/2,
3941/8 a 3941/74 za účelom
výstavby zariadení, určených
na podnikateľské účely, v lokalite RO Zelená voda Kurinec
v min. cene 25,- €/m2. V čase
zverejnenia OVS je záujemca povinný uhradiť zábezpeku vo výške
1500,- €. Prihlášky zasielať v zalepenej obálke s názvom: „Neotvárať – odpredaj pozemkov na
podnikateľské účely Kurinec“.
2.
Odpredaj
nehnuteľného
majetku mesta - stavebného

Zdravotná pohotovosť
(január - február)

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

SR a úveru zo ŠFRB, preto je
podmienkou zachovanie nájomného charakteru bytov po dobu 30
rokov.
Predpokladaná cena za 1 m2 900
€ - cena bytu bude splácaná
v mesačnom nájomnom po dobu
30 rokov + platby za energie.
V prípade záujmu o nájomný byt žiadame záujemcov o
zaslanie návratky s vyplnenými
kontaktnými údajmi v termíne
pozemku, parc. č. KN C 4305
vo vlastníctve mesta Rimavská
Sobota v lokalite IBV Sobôtka v kat. úz. Rimavská Sobota
za účelom výstavby rodinného
domu, v min. cene 20,- €/m2.
V čase zverejnenia OVS, záujemca je povinný uhradiť zábezpeku
vo výške 1 000,- €. Prihlášky
zasielať v zalepenej obálke
s názvom: „Neotvárať – odpredaj pozemku IBV Sobôtka“.
3. Odpredaj nehnuteľného majetku mesta – pozemku, parc. č.
KN C 3941/48, na individuálnu výstavbu rekreačnej chaty
v lokalite RO Zelená voda Kurinec v Rimavskej Sobote, kat.
úz. Rimavská Sobota, v min.
cene 20,- €/m2. V čase zverejnenia OVS, záujemca je povinný
uhradiť zábezpeku vo výške 500,€. Prihlášky zasielať v zalepenej
obálke s názvom: „Neotvárať
- odpredaj pozemku Kurinec“

INZERCIA

do 26.februára 2016 na adresu:
Mesto Rimavská Sobota
Odbor rozvoja mesta
Ul. Svätoplukova č. 9
979 01 Rimavská Sobota
Návratka je k dispozícii na stiahnutie na internetovej stránke
mesta www.rimavskasobota.sk.
Bližšie informácie o príprave investičnej akcie na t. č.:
047/5604613, 0903 284 359.
4. Odpredaj nehnuteľného majetku mesta - pozemku na Ul. K.
Mikszátha (medzi Reštauráciou
Európa a budovou Sociálnej poisťovne) - parc. č. KN
C 204/1 – zast. plocha a nádvorie
o výmere 2 076 m² v kat. úz.
Rimavská Sobota, na LV 2959 za
účelom výstavby objektu v súlade
s platnou územnoplánovacou
dokumentáciou.
Minimálna
kúpna cena 70,- €/m². Žiadosti zasielať v zalepenej obálke
s názvom: „Neotvárať - odpredaj
pozemku na Ul. K. Mikszátha“.
5. 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“.

RIADKOVÁ INZERCIA
Ponúkam pôžičky s výhodným
úrokom. Volajte: 0905 329 178
GZ-01/16

Cintorínska 3646, Rimavská Sobota

GZ-012

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

20.-21.02.2016 MUDr. Schmiedt
(SNP č.4) 56 26 643
20.-21.02.2016 MUDr. Kyseľová
(SNP č.8) 56 26 124

Podľa projektu sa jedná o štvorpodlažnú budovu z dvoch sekcií
s jedným vstupom s priemernou
obytnou plochou bytu 48,48 m2
so zložením bytov:
2 x garzónka (37 m2)
2 x 1-izbový byt (32 m2)
23 x 2-izbový byt (49 m2)
4 x 3-izbový byt (65 m2)
1 x 2-izbový byt pre imobilnú
osobu (45 m2)

Rozpis LSPP stomatológov

GZ-016

Predám garzónku v centre mesta.
tel.: 0949 078 858

GZ-04/16

10.02. MUDr. Tatiana Sujová
11.02. MUDr. Gabriela Miklová
12.02. MUDr. Emília Szokeová
13.02. MUDr. Zlatica Hasarová
14.02. MUDr. Katarína Kellnerová
15.02. MUDr. Oliver Dudáš
16.02. MUDr. Pavel Slanina
17.02. MUDr. Irena Pálházyová
18.02. MUDr. Mária Kozáková
19.02. MUDr. Silvia Vargová
20.02. MUDr. Jana Babíková
21.02. MUDr. Irena Pálházyová
22.02. MUDr. Vojtech Galo
23.02. MUDr. Andrea Agócsová
24.02. MUDr. Katarína Kellnerová

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
6. Prenájom nehnuteľného majetku mesta – budovy v bývalom areáli Stavrisu – haly s.č.
1947 na parc. č. KN C 2700/11 –
zast. plochy a nádvoria o výmere
756 m² na Ul. Čerenčianskej
v Rimavskej Sobote. Výška
nájmu v zmysle VZN mesta
Rimavská Sobota č. 72/2004.
Minimálna výška nájmu je stanovená v závislosti od druhu činnosti. Prihlášky zasielať v zalepenej
obálke s názvom: „Neotvárať –
prenájom budovy v bývalom
areáli Stavrisu“.
Obchodné verejné súťaže začínajú dňom 08.02.2016 a končia
dňom 29.02.2016. Bližšie informácie na: internetovej stránke mesta www.rimavskasobota.
sk, na úradnej tabuli mesta,
resp. na telef. číslach: 047/56 04
626, 047/56 04 633, 0903 284 353
(prihlášky do súťaže, podmienky
OVS na webovej stránke mesta,
resp. na MsÚ – oddelenie majetkové).

Gemerské zvesti

11.-15.
február 2016
18:00

Decibely lásky

11.-15.
február 2016
20:00

Deadpool

13.-14.
január 2016
16:15
18. - 22.
február 2016
16:15

85 min., MP od 12r., vstup: 4€
Komédia/Muzikál/Romantický

106 min., MN, titulky, vstup: 4€
Akčný/Fantasy/Sci-fi

Česko

USA

Bella a Sebastian 2

97 min., MP, dabing, vstup: 4€
Dobrodružný
Francúzko

Robinson Crusoe

90. min., MP, titulky, vstup: 4€
Animovaný
Francúzko

18. - 21.
február 2016
18:00

Zoolander NO. 2

18. - 20.

13 hodín: Tajní vojaci
z Bengázi

február 2016
19:30

Kultúrno-spoločenská pozvánka
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88 min., MP od 12r., titulky, vstup: 4€
Komédia
USA

144 min., MN., titulky, vstup: 4€
Akčný/Dráma/Thriller

21. - 22.
Saulov syn
február 2016
107 min., MN, titulky, vstup: 4€
20:00
Dráma
Maďarsko
(v pon. o 18:00)

USA

8.2. - 10.2. 10:00-18:00
Predajné trhy LANTASTIK
(Foyer A)
11.2. 18:00
Koncert šanzónov Viki Ráková
(divadelná sála)
18.2. 17:00
Životný štýl - prednáška
(bábková sála)
18 - 19.2. 9:00 - 18:00
Predajné trhy TYMEX
(Foyer A)

9.2. 8:30
Dejepisná olympiáda - okresné kolo
kategórie C,D,E,F
(sála CVČ Relax)
13.2. 9:00
Sústredenie mažoretiek Estrella
(telocvična TJ Mladosť)
16.2. 8:00
Pekná maďarská reč - okresné kolo
(sála CVČ Relax)
20.2. 18:00
Zdravie a počítač - beseda
(sála Ekorelaxu)

KLUB ZÁUJMOVEJ ČINNOSTI DÔCHODCOV
		
		
		
		
		
		
		

10. 2. 2016. Zasadnutie OO-JDS
14. 2. 2016. Meranie krvného tlaku
a relaxačná masáž pre členov klubu
16.2.2016 Nácvik spevokolu o 14:00
17.2.2016 Výborová schôdza
21.2.2016 Fašiangové odpoludnie s kultúrnym
programom, pražením šišiek a hudbou o 14:00
24. 2. 2016. Členská schôdza o 14:00

pozýva na seminár:
Nové pravidlá odmeňovania
v samospráve
Lektor: JUDr. Jozef Tekeli, PhD.
11.02.2016 o 9:00 hod.

Povinnosti obcí, nový zákon
o odpadoch od 1.1.2016
Lektor: Ing. Peter Galovič
12.02.2016 o 9:00 hod.

Účtovníctvo a rozpočtovníctvo
pre obce, RO a PO zriadené
obcou a VÚC v roku 2016
Lektorka: Ing. Terézia Urbanová
18.02.2016 o 9:00 hod.

Konflikt záujmov v obci

Lektor: JUDr. Jozef Tekeli, PhD.
22.02.2016 o 9:00 hod.

Miesto konania seminárov:

Okresný úrad, Nám. M. Tompu 2,
Rimavská Sobota

BBSK v Banskej Bystrici
Mesto Rimavská Sobota
Vás pozývajú
na krajské finále

MISS SŠ
utorok 9. februára 2016 o 14:00
divadelná sála DK MsKS RS

účastníčky: prvé dve
z regionálnych kôl
z Krupiny, B. Bystrice, Rim.Soboty
Žiaru n. Hronom, Zvolena, Brezna
50ks lístkov k dispozícií v MsKS.

Gemerské zvesti – Gömöri Hírlap, Rimavskosobotské informačné periodikum (zaregistrované na MK SR č. EV 5138/15, ISSN 0323-0589). Vydáva mesto Rimavská Sobota, IČO: 00 319 031. Adresa redakcie: Svätoplukova 9,
979 01 Rimavská Sobota, 2. posch., č. dverí 15/15a, tel. kontakt: 5604674, 5604676, e-mail: gemerskezvesti@rimavskasobota.sk, gomorihirlap@rimavskasobota.sk. Redaktor za slovenskú časť Mgr. Jozef Mitter,
jozef.mitter@rimavskasobota.sk, za maďarskú časť: Juhász Dósa János, jan.juhasz@rimavskasobota.sk; technický redaktor: Ing. Michal Murárik. Foto: Attila Gecse, Agáta Bartová. Vychádza 4. pondelok v mesiaci. Distribúcia do schránok domácností mesta Rimavská Sobota Slovenskou poštou, a.s. Tlač: RENO – Ing. Bartolomej Tkáč. Autorské práva vyhradené. Ďalšie šírenie textov, fotografií a grafiky je možné len s písomným súhlasom vydavateľa. Vydavateľ nie je
zodpovedný za obsah a pravdivosť inzerátov a za prípadné spôsobené škody. Uzávierka materiálov je 3. pondelok v mesiaci do 16:00 hod. Redakcia si vyhradzuje právo príspevky skrátiť, redakčne upraviť alebo aj neuverejniť.
Anonymné príspevky nezverejňujeme.
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V sobotu, 23. januára 2016, uskutočnil klub JUDO TJ MLADOSŤ
- Relax Rim. Sobota. 1.kolo turnaja Olympijských nádejí 2016.
Je to už XXI. ročník viackolovej
súťaže začínajúcich džudistov
z prípraviek z Rim. Soboty, Banskej Bystrice, Zvolena, Lučenca
a partnerského klubu z Hrachova . Zúčastnilo sa ho celkom 71
pretekárov z týchto 8 klubov: Lokomotíva RS, Mladosť RS, Junior
Lučenec, Katsudo Lučenec, UMB
Banská Bystrica, Dukla Banská
Bystrica,
Budokan Zvolen
a Judo Hrachovo. V tomto roku
je v pláne 7-8 kôl, ktoré by sa
mali postupne konať vo všetkých
mestách zúčastnených klubov.
V prvom kole, na domácom tatami, si pretekári TJ MLADOSŤ
- Relax Rim. Sobota počínali
veľmi dobre, keď 26 pretekárov

Oliver Pivník
na 3. mieste

Uplynulý víkend sa konal
v Púchove celoslovenský tenisový
turnaj kategórie „C“ mladších žiakov. Rimavskosobotský tenisový
klub reprezentoval Oliver Pivník.
Aj napriek tomu, že je prvý rok
mladší žiak, si počínal výborne.
Všetci jeho súperi, ktorých mu
pridelil žreb, boli o rok starší. Oliverovi sa podarilo dokonca v II.
kole vyradiť nasadenú turnajovú
jednotku. Premožiteľa našiel až
v semifinále a obsadil tak konečné
tretie miesto. Darilo sa mu aj vo
štvorhre, kde spolu s Jakubom
Chovancom (OZ ŠK Odema
Púchov) obsadili tiež tretie miesto.

www.rimavskasobota.sk

Olympijské nádeje na
domácom tatami
(z toho 5 z Hrachova) obsadilo
8 prvých miest: Natália Kissová, Mikuláš Fedor, Antonín
Müller*, Andrej Jekimov, Klára
Smaczna,
Marek
Spodniak,
Matúš Vetrák*, Lukáš Zvara; 7
druhých miest: Alex Fedor, Marcel Benda*, Juraj Ďurica, Kornel Bodor, Jozef Medveď, Alec
Vetrák, Fabian Buday; 11 tretích
miest: Mia Müllerová*, Adam
Hloušek, Martin Zvara, Miroslav
Vetrák*, Nicolas Pehen*, Andrej Helc, Sebastián Závadský,
Nina Sojková, Sofia Nyíforová,
Adrian Medveď, Richard Vargic
*(pretekári trénujúci v Hrachove).
Pre mnohých to bola prvá účasť
na turnaji vôbec. A treba povedať,
že na tomto turnaji nie sú dôležité
ani tak výsledky ako skúsenosti,
ktoré mladí džudisti získajú a neskôr zúročia na veľkých turnajoch.

Niektorí sa budú môcť ukázať
na svojej prvej veľkej súťaži už
v máji, na Medzinárodnej Veľkej
cene mesta Rim. Sobota v JUDO
žiakov a žiačok, ktorej 40. ročník
organizuje TJ MLADOSŤ - Relax
Rim. Sobota v spolupráci s mestom a s podporou BBSK, sponzorov a partnerov, 14. mája 2016 na
Zimnom štadióne.
Z oddielu Lokomotíva Rim. Sobota sa kvôli chorobe detí zúčastnilo
len šesť pretekárov, ktorí sa všetci
umiestnili na stupňoch víťazov
takto: Na prvom mieste-Gonda
David (do 60 kg mini) a Koóš
Lukáš (do 44 kg ml. žiakov); Na
druhom mieste-Gaži Matej (do 22
kg super mini) a Trímaj Ján (nad
60 kg ml. žiakov); Na 3. mieste
- Šimička Michal (do 22 kg super mini) a Ando Filip (do 22 kg
mini).
P. Laczko a Ľ. Antal

Šport vo februári

pozvánka na majstrovské zápolenia

KLUB FALCON
organizuje:
sobota 13.2. o 8:00

medzinárodnú súťaž
Taekwondo,
v telocvični SOŠTaA
(na ulici Okružná 61) .

nedeľa 14.2. o 8:00

súťaž v Chanbare

v Bowling centre Fénix
(na ulici Cukrovarskej 16/A).

Hokej
MHK Rim. Sobota - MHK Dubnica n/ V.
14.2.2016 o 9:00
II. liga st. žiaci
Zimný štadión Rim. Sobota
HKM Rim. Sobota – MHK Dubnica n/ V.
14.2.2016 o 11:30
II. liga ml. žiaci
Zimný štadión Rim. Sobota

Džudisti TJ Mladosť Relax úspešní v Chorvátsku
Posledný januárový víkend sa
džudisti TJ Mladosť Relax Rim.
Sobota zúčastnili na kvalitne obsadenom medzinárodnom turnaji
žiakov a žiačok v chorvátskom
Samobore, ktorého sa zúčastnilo
celkovo 520 džudistov z 5 krajín
(Bosna a Hercegovina, Srbsko,
Slovinsko, Slovensko, Chorvátsko) a zo 45 oddielov. Z nášho
oddielu zvádzali náročné zápasy
8 džudisti a 4 džudistky. V kategórii chlapcov do 10 rokov si 1.
miesto vybojoval Antonín Muller
(do 27 kg.), ktorý vo finále s prehľadom zvíťazil nad domácim
pretekárom. V kategórii do 12
rokov potešil svojim výkonom

Kornel Bodor (do 27 kg), ktorý
vo svojej kategórii nenašiel premožiteľa a obsadil 1. miesto.
V tejto vekovej kategórii súťažil
aj Jozef Medveď (do 34 kg).
V skupine si tromi víťaznými
zápasmi zabezpečil účasť vo
finále, kde po kvalitnom výkone
nestačil na srbského džudistu
a skončil na 2. mieste. Vo vekovej kategórii do 14 rokov sa
predstavili Alec Vetrák (do 38 kg)
a Bruno Kóšik ( do 42 kg). Obidvaja zhodne v skupinách získali
po 3 víťazstva a prehrali po jednom zápase, a tak bojovali o 3.
miesto, kde boli úspešní a získali
pre náš oddiel ďalšie dva cenné

kovy. V tejto vekovej kategórii sa
úspešne predstavila Bolda Zonga Sztankovics (do 44 kg), ktorá
ani v jednom zápase nenašla premožiteľku a obsadila 1. miesto.
Vo večerných hodinách zahájili
svoju súťaž najstarší džudisti do
16 rokov. Vo váhovej kategórii do
44 kg si po štyroch víťazných zápasoch 1. miesto vybojovala Veronika Útisová. Kvalitný výkon
predviedol aj Viktor Ádam (do
+81kg) a obsadil 2. miesto. Posledný náš borec Samuel Hloušek
(do 55 kg) obsadil 5. miesto.
Celková bilancia 8 medailí (4
zlaté – 2 strieborné – 2 bronzové).
-PZ-

Ako sme navštevovali Zimný štadión a Krytú plaváreň

Jednou z dôležitých činností
TSM Rim. Sobota je prevádzkovanie športových a rekreačných
zariadení mesta, ktoré slúžia pre
obyvateľov mesta, jeho blízkeho okolia i návštevníkom mesta. S ukončením minulého roka
2015 sa uzatvorila i ekonomika
prevádzky
najväčších a najfrekventovanejších
zariadení
– krytej plavárne a zimného štadióna. Možno konštatovať, že
obe si našli svoju klientelu a sú
náležite využívané k spokojnosti
návštevníkov.
Krytá plaváreň
Krytá plaváreň bola v prevádzke
po celý rok, mimo letných mesiacov júl – august (10.7.2015 31.8.2015), kedy bola plánovaná

technická odstávka z dôvodu
výmeny vody, dezinfekcie bazénov, menšie opravy , maľovanie
a pod.. V priebehu roka sa objekt využíval 3 x týždenne pre
plavecký oddiel, v dopoludňajších hodinách sa organizovali plavecké kurzy základných
a stredných škôl a novinkou
bola aj plavecká škola pre deti
materských škôl „Baby–Look”,
ktorú organizovala súkromná
plavecká škola z B. Bystrice,
každý štvrtok (v čase 15.30-17.30
hod.). Krytú plaváreň využívajú okrem občanov mesta Rim.
Sobota aj návštevníci z okolitých obcí a miest. Od októbra
2015 k nim pribudli aj občania mesta Lučenec na základe

objednávky Mestského úradu
Lučenec
(lučenecká plaváreň
bola z technických dôvodov dlhodobo mimo prevádzky). Za toto
obdobie sa od nich prišlo kúpať
cca 489 osôb. Plaváreň, okrem
spomínaných aktivít, zaznamenala počas roka 13136 návštevníkov
z čoho bolo 8490 detí a 4646
dos-pelých. Najväčšia návštevnosť bola v 1. polroku vo februári
1671 návštevníkov a v II. polroku
v decembri 1179 návštevníkov.
Celkové tržby za celý rok činili
31.862,70 €.
Zimný štadión
Služby zimného štadióna sa realizujú počas siedmych mesiacov v roku. Mimo prevádzky je
v mesiacoch - apríl, máj, jún,

júl, august. Využívajú ho hlavne
hokejisti mestského hokejového
klubu HKM Rim. Sobota a organizované skupiny záujemcov
na tréningy, hokejové zápasy,
turnaje, ale tiež aj široká verejnosť na korčuľovanie. Prevádzka
v sezóne 2015/2016 bola zahájená od 7.9.2015 pre HKM a od
1.10.2015 aj pre verejnosť. Najväčšia návštevnosť verejnosti je
počas jarných a zimných prázdnin, čo sa prejavuje aj na tržbách
TSM. Na zimnom štadióne sa
poskytuje návštevníkom aj služba brúsenie korčúľ. Za celý rok
využilo služby ZŠ (okrem uvedených klubov a spolkov) celkom 8372 návštevníkov. Celková
tržba za rok činila 37.505,38 €.

