Na margo
uplynulých dní

Sme opäť v realite...
Skončil sa predvolebný, ale aj
volebný
ošiaľ,
ktorý nás vrátil
opäť do reality
všedných dní. Ako
ukázali
výsledky volieb, povolebný kolotoč
začal už prvými
vystúpeniami
predstaviteľov politických strán ešte
pred vyhlásením
oficiálnych výsledkov štatistickým úradom.
Môžeme sa tešiť na veľké šachové partie ôsmych hráčov, ktorí budú hrať systémom každý
s každým. Treba len dúfať, že aktéri týchto
partií budú na ne dostatočne pripravený, budú
mať v talóne viacero možných postupov hier,
kombinácií a nebudú končiť remízou. Pôjde
v nich o viac ako o titul šachového majstra
sveta, veď za niekoľko mesiacov sa staneme
stredobodom Európy (ale i sveta), keď budeme
predsedajúcou krajinou EÚ. Pripravené voleb-
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né projekty môžu byť vhodným základom
k rozbehu, ale praktická politika ukáže politickú zdatnosť, variabilnosť a pružnosť novo
sa rodiacej vlády, aby v nej boli zakotvené skutočné riešenia problémov ľudí v ich prospech.
Občania nášho mesta i okresu očakávajú hneď
v počiatočných fázach prijatie účinných opatrení na pomoc okresom s vysokou mierou
nezamestnanosti, podľa zákona č. 336/2015
o podpore menej rozvinutých okresov. Dúfame, že sa dočkáme aj nových vetrov v parlamente, novej etiky a kultúry vo vzájomných
vzťahoch medzi poslancami a že odzvonilo
povýšeneckým a ignorantským odmietaniam dominujúcim politický stranám, zmiesť
z rokovania návrhy a riešenia poslanca z
ktoréhokoľvek iného politického zoskupenia.
To, že voliči opticky zrovnali počty poslancov
v parlamente, by malo priniesť zlepšenie podmienok k vzájomnej spolupráci. A to si môžete
aj sami odsledovať, aby ste sa uistili, že Vašou
voľbou je funkčný parlament a život na Slovensku sa bude kvalitatívne meniť. Treba im
k tomu popriať veľa zdaru!
-fr-, foto: gecse
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Keď mi redaktori nášho
dvojtýždenníka oznámili, že vzhľadom na parlamentné voľby vyjdú
noviny o deň neskôr, aby
mohli priniesť čerstvé
výsledky volieb, mal som
možnosť odovzdať článok do tejto rubriky tiež až po voľbách. No
nevyužil som ju. Píšem preto tieto riadky
v deň, keď sa začalo volebné moratórium
a keď ešte len môžeme hádať kto je víťazom
a kto porazeným.
Venovať sa radšej chcem téme, ktorá je aktuálna pred voľbami i po nich. Motivoval
ma k tomu článok v denníku Sme, ktorý
sa venuje vzťahu voliča a politikov. Podľa
tohto mienkotvorného denníka voliči vlastne
zamestnávajú politikov a platia ich zo svojich daní. V podstate prostredníctvom volieb
podpisujú s nimi štvorročnú pracovnú zmluvu. No politici majú často tendenciu zabudnúť na samotnú podstatu tohto vzťahu
a oddávajú sa ilúzii, že ľuďom majú skôr
vládnuť, než im slúžiť.
Voľby sú však príležitosťou aj k tomu, keď
my voliči sa môžeme zbaviť tých, ktorí
nepracovali v náš prospech. Voliči majú
šancu vo voľbách pripomenúť politikom
podstatu ich poslania, ale vyjadriť aj to, že
nie sú ochotní ďalej zamestnávať zlodejov
a povaľačov.
Hovorí sa, že každý národ má takú vládu,
akú si zaslúži. Keď čítate tieto riadky už
viete, kto dostal od voliča mandát vládnuť.
Kocky sú totiž už hodené. Zostáva len veriť,
že národ sa rozhodol správne, pretože ak
zvolil politikov, ktorí ho sklamú, nemá právo
sa sťažovať a musí čakať ďalšie štyri roky.
Nezabúdajme na jednu dôležitú skutočnosť,
že voliči vo voľbách rozhodujú o ľuďoch,
ktorí potom štyri roky budú rozhodovať
o nich, o ich deťoch a rodinách. Potom je už
ale neskoro plakať nad prípadne rozliatym
mliekom...

www.rimavskasobota.sk
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Boli urážky primátora od premiéra vlády účelové !?
V pondelok 22.2.2016 zvolal
primátor mesta JUDr. Jozef Šimko tlačovú besedu do priestorov veľkej zasadačky MsÚ, aby
informoval novinárov mienkotvorných médií (regionálnych
i celoštátnych) o vážnom prešľape
premiéra R. Fica voči delegácii
vedenia mesta Rim. Sobota, ktorú
organizátori nechceli vpustiť do
rokovacej sály na OÚ v Banskej
Bystrici, kde sa konala celoštátna konferencia „Podpora najmenej rozvinutých okresov“. Od
15.12.2015 je účinný zákon 336
o podpore najmenej rozvinutých
okresov, ktorých je 12 a medzi
nimi aj 5 z juhu banskobystrického
kraja ( Rim. Sobota, Potár, Revúca,
Veľký Krtíš a Lučenec). Na konferencii sa zúčastnil premiér vlády
SR i ďalších zainteresovaní ministri. Je nehorázne, že dvoch zástupcov delegácie vedenia mesta, ktorí
sú aj poslanci VÚC BBSK, takto
diskvalifikovali a znemožnili im
demokratické právo zúčastniť sa
na diskusii. Z uvedeného opatrenia, nevpustiť delegáciu, boli prekvapení aj niektorí novinári. Premiér
Fico to komentoval nasledovne:
„Je to známy výtržník, chce za
každú cenu niekam prísť a urobiť
kopu kriku. Pravdepodobne organizátori zvážili, že človek, ktorý
financuje pána Kotlebu, nemôže
byť pozvaný!“ K tomuto výroku
primátor Šimko skonštatoval, že
to boli veľmi silné slová, ktoré sú
neoverené a nafúknuté. On, ako
predstaviteľ samosprávy mesta
a župný poslanec má predsa právo pýtať sa na veci, ktoré sú každodennými problémami jeho voličov: napr. neplnenie uznesenia

vlády SR č. 804/26.9.2007, kde
sa ukladá premiérovi a ministrom
realizovať výstavbu R2 v smere
Zvolen – Košice, s dobou ukončenia do 31.12.2012, resp. nespokojnosť s novým rozhodnutím vlády,
dokončiť túto komunikáciu až
v roku 2040! Komótnym postupom

Kotleba bol právoplatne zvolený
a vôľu občanov by mal rešpektovať
aj premiér. Sú to ťažké polená,
ktoré sú županovi hádzané pod
kolená. Pritom významne znížil
úverové zaťaženie BBSK, nechodí
na drahých a prepychových autách,
ako iní župani a pod. Prvýkrát ho

vlády pri oživení a výstavbe tejto
dopravnej tepny, nebude možné
riešiť vážne problémy zaostalosti okresov, ktoré sú na ňu napojené. Svoje pripomienky vyslovil
aj na neproporcionálne rozdeľovanie „almužien“ k rozvoju pri
výjazdových rokovaniach vlády
v Tisovci, či Poltári. Okresy sú
stále na chvoste v životnej úrovni
a v počte nezamestnaných (27,41
%). Vyzval premiéra, keď už nedá
viac peňazí pre Rim. Sobotu, nech
dá viac aspoň pre okolité obce.
Prečo ľudia utekajú do zahraničia
za prácou, žobraním a nevieme
sa im tu o prácu postarať? To sa
teraz na to ťažko odpovedá, keď
je predvolebná kampaň. Ľudí treba omámiť krasorečnením a rozprávkovými víziami takej sily, aby
sa po voľbách z toho dlho preberali. A ešte k financovaniu pána Kotlebu. Primátor zdôraznil, že pán

p. Šimko podporil pri schvaľovaní uznesenia o znížení ročného
prenájmu Zvolenskej nemocnice
o 90%. Prevádzkovateľ nemocnice
z ČR sám navrhol ročný nájom pre
BBSK za priestory nemocnice,
vo výške 500 000,- €. Na návrh
poslanca za SMER-SD sa tento
odsúhlasením svojich poslancov
stanovil na 50 000,- €. „S tým som
zásadne nesúhlasil, lebo BBSK
takto prišla o 450 000,- € ročne.
Je to zločin voči občanom BBSK!
Aj z týchto financií sa mohlo niečo
ujsť zaostalým okresom,“ podtrhol
primátor a pokračoval: podporil
som ho aj vtedy, keď sa postavil
proti financovaniu tanečného festivalu, v ktorom sa malo podporiť
dekadentné umenie tanečníkov, tancujúcich nahých. Išlo o príspevok
20 000 € z MK SR, ale umenie
dehonestujúce človeka a blízke k porno, by nemalo byť ani

z výchovného hľadiska predmetom
kultúry. Tie financie by som zhodnotil rozumnejšie – na činnosť
Matice Slovenskej, resp. na rozvoj menšinovej kultúry a pod. Je
trápne, že poslanci na poslednom
zasadnutí zastupiteľstva BBSK
pozbavili p. Kotlebu podpisového
práva na disponovanie s financiami. Pritom ukázal pozitívne trendy
v hospodárení, čo zdokladovali aj
kontroly Transparecy international.
Nie som stúpencom pána Kotlebu,
ale sa mi bridí tá veľká presilovka
„smerákov“, ktorá zaslepene vedie
celý kraj ešte do väčšej závislosti
a brzdí jeho rozvoj. Nedalo mi, aby
na slabozrakosť niektorých poslancov trpeli naši študenti a opäť
som vyšiel iniciatívne v ústrety
pánovi Kotlebovi pri organizovaní
regionálneho, resp. celokrajského
finále „MISS Stredných škôl
2016“. Poskytli sme priestory, kde
vystúpili mnohí talentovaní hudobníci, speváci, tanečníci z celého
kraja (laureáti mnohých festivalov), a pritom sa odprezentovala
aj krása, šikovnosť a nadanie stredoškoláčok nášho kraja. Veľmi vydarená akcia, ktorá sa nerobila len
pre čiarku!“
Primátor sa v závere konferencie
vyjadril k jeho pomenovaniu za
výtržníka. „ Ja som nikdy v živote
nebol stíhaný, ani za žiadny iný
priestupok, tobôž nie za spomenutý trestný čin. Mám čistý register, preto si vyprosím, aby som
bol takto niekým osočený. Za to
slovo podám trestné oznámenie na
premiéra a budem žiadať od neho
verejné ospravedlnenie sa.“Potom
sa všetkým poďakoval za účasť
a ukončil tlačovú konferenciu. -fr-

Vyznamenanie ministra práce sociálnych vecí a rodiny.SR
Udeľovanie
rezortných
vyznamenaní Ministra práce sociálnych vecí a rodiny SR je úctihodným počinom k zvyšovaniu
spoločenského statusu zamestnancov rezortu práce sociálnych vecí
a rodiny pri riešení najrozmanitejších a neraz i veľmi zložitých
životných situácií. Jeho cieľom je
vyzdvihnúť prácu zamestnancov
v sociálnej sfére. Tieto vyznamenania sú o to cennejšie, že sa
udeľujú pri významných príležitostiach a jubileách. Pri príležitosti medzinárodného svetového
dňa sociálnej spravodlivosti a 25.
výročia služieb práce, bol udelený
ďakovný list ministra práce, sociálnych vecí a rodiny SR pani
Blažene HLÁVKOVEJ, zamestnankyni oddelenia dôchodkového
poistenia Sociálnej poisťovne,
pobočka Rimavská Sobota za 35
rokov kvalitnej a zodpovednej
práce v oblasti sociálneho zabez-

pečenia (z toho 33 rokov v agende dôchodkového poistenia), a pri
príležitosti životného jubilea - 60
rokov veku života.

nosť v práci. Jej edukačné schopnosti ju predurčili k zaúčaniu
a výchove novoprijatých resp.
preradených zamestnancov od-

Pani Blaženku Hlávkovú si nesmierne vážime za každodenné
vysoké pracovné nasadenie, za
sústavné rozširovanie si vedomostí, zodpovednosť a dôsled-

delenia dôchodkového poistenia.
Vysokoodborne zastupovala svoju
vedúcu oddelenia počas dlhodobej materskej a rodičovskej dovolenky. Jej príkladný proklientský

prístup a silné sociálne cítenie
pramení z jej prirodzenej empatie
a charizmy, ktorá ju sprevádza aj
v civilnom živote a v angažovaní
sa v rôznych občianskych aktivitách. Jedným z príkladov je pomoc
ľudom v núdzi a aj bez domova,
ktorým roky iniciatívne poskytuje
komplexné poradenstvo. Týmto
jej konaním, napr. iba v roku 2015
boli priznané dôchodkové dávky
5 ľudom bez domova, ktorým tieto
umožnili naštartovať nový život.
Jej angažovanosť vysoko doceňujú aj orgány miestnej samosprávy
okresu. Slová uznania a vďaky
klientov na adresu pani Blaženy
Hlávkovej výrazne zvyšujú kredit
Sociálnej poisťovne, pobočky Rim.
Sobota. Jej vysoká profesionalita
a ľudskosť sú základom prirodzenej
autority a upevňovania dôvery
verejnosti voči Sociálnej poisťovni
a sociálnej politiky štátu na úseku
sociálneho poistenia. -fr-, foto: gecse
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Sú mestské lesné pozemky
dostatočne zveľaďované?
(Mestské lesy pod dozorom štátnej kontroly)

Mesto Rimavská Sobota je vlastníkom lesných pozemkov vo
výmere 1558 ha, ktoré sa nachádzajú v katastri mesta Rim.
Sobota a obce Gemerček. Tieto
obhospodaruje firma LES KORP
s.r.o. Rim. Sobota, na základe nájomnej zmluvy (z 27.11.2007) do
31.07.2017, predĺženie sa nevzťahuje na lesný hospodársky plán
Mestských lesov Rim. Sobota
(31.12.2016). Plánované výruby
prinesú mestu každý rok zisk cca
180 tisíc €. Mnoho občanov mesta
chodí do týchto lesov na zdravotné prechádzky, na hríby resp. ich
stav vidia viacerí zo štátnej cesty
E50 zo Sobôtky smerom na Motorest Cieľ. Nie všetci sú spokojní
so starostlivosťou o tieto pozemky, hlavne o komplexné ošetrenie
po výruboch. Treba si uvedomiť,
že po takýchto zásahoch trvá cca

80 rokov, pokiaľ sa táto časť zregeneruje, vymladí a stane kvalitným lesom. Preto sa na zasadnutí Komisie výstavby, dopravy
a životného prostredia pri MsZ
(21.1.2016) objavila informácia
jej člena Štefana Szőkeho o potrebe vykonania štátnej kontroly
lesných pozemkov vo vlastníctve
mesta i vzhľadom ku končiacemu sa nájomnému vzťahu, ktorú
zdôvodnil: „Vzhľadom k blížiacemu sa termínu platnosti nájomnej zmluvy, chcem vyhovieť
pripomienkam občanom mesta.
Odstránenie predpokladaných nedostatkov, ktoré by odhalila štátna
kontrola po termíne platnosti nájomnej zmluvy, by mesto muselo
uhradiť z vlastných zdrojov. Dnes
je ešte cca rok času na to, aby
súčasný nájomca si dal všetko do
náležitého stavu a pozemky by tak

pripravil na odovzdanie v prípade
zmeny budúceho riešenia. Pôjde
tak aj o zhodnotenie naplnenia
„lesného hospodárskeho plánu“
kompetentnými odborníkmi, ktoré
bude ako aktuálny skutkový stav
dôležitý pre ďalšie riešenie.“ Túto
iniciatívu podporili aj niektorí poslanci MsZ, konkrétne i Fr. Auxt.
Žiadosť tohto znenia odovzdal
Š. Szőke primátorovi mesta.
Túto akceptoval i primátor mesta
a v zastúpení mesta Rim. Sobota,
ako vlastníka lesných pozemkov
v LHC Mestské lesy Rim. Sobota, požiadal príslušný Pozemkový
a lesný odbor o vykonanie štátnej
kontroly na dodržanie aktuálneho lesného hospodárskeho plánu.
Štátny orgán už akceptoval túto
požiadavku a prisľúbil, že kontrolu zaháji v mesiaci marec.
-fr-

Minulý piatok zasadal v Mojíne výbor mestskej časti.
Otvorila ho predsedníčka, Silvia
Kanátová. Prítomní boli členovia
P. Vaškúty, T. Hegedus, J.Kanát,
G. Radnóczy. Po úvodnom slove
predsedníčky sa členovia venovali
kontrole uznesení z predchádzajúceho zasadania. Krovinorez,
ktorý je v záruke a je nefunkčný,
sa reklamoval v predajni, kde bol
kúpený. Výbor prihlási dvoch aktivačných pracovníkov na školenie
k obsluhe krovinorezu na TSM.
Pre 19 aktivačných pracovníkov,
ktorých má na TSM Rim. Sobota na starosti pán Mihalík, bude
koordinátorom v Mojíne Gejza
Radnóczky. Aktivačné práce boli
aj predmetom hlavného programu
schôdze i vzhľadom na výdatné dažde, ktoré zdvihli hladinu
dažďovej vody v garádoch popri ceste až na úroveň porchu
vozovky. Tieto treba vyčisiť od

vysokej trávy, náletových drevín
a ďalších nečistôt pri vpustiach.
Výbor zadal požiadavky na TSM
o dodanie potrebného náradia, ale
i ochranných pomôcok, podľa normatívu ÚPSVaR. Radi by získali
aj motorovú kosačku. Vzhľadom
na viacero vlastníkov garádov,
bola z MsÚ delegovaná kontrola na zistenie aktuálneho stavu
garádov a priepustí. Ich vyčistenie
sa musí opretívne vykonať, aby
voda nenarobila ešte väčšie škody. V ďalšej časti programu bolo
riešenie nefunkčnosti už morálne
zastaralého obecného rozhlasu
a možností zabezpečenie nového.
Následne bol predsedníčkou predložený plán kultúrnych aktivít
mestskej časti. Uviedla, že výbor
úzko spolupracuje s Občianskym
združením - príroda pre deti a viacero aktivít bude nad rámec mesta
Rim. Sobota i regiónu. V mesiaci jún uskutočnia Tajomný les,

v druhej polovici júla Stredoveké
dožinkové slávnosti. V mesiaci
máji plánujú uskutočniť kasting
na súťaž „ Mojín má talent“, do
ktorého chcú zapojiť aj záujemcov
z okresného mesta Rim. Sobota
a jeho okolia. Už dnes majú
množstvo žiadostí o rezerváciu
pre školy z celej SR na atraktívne ukážky života zveri
v lese a sokoliarstvo. V aktivách
budú pokračovať v mesiaci október (pre juibilantov), november
(Halloween) a december (Mikuláš). Vzhľadom na plánovanú
návštevnosť mestskej časti Mojín
na množstve aktivít, chcú mať svoju obec v čistote a v poriadku. Veria, že uvedený počet aktivačných
pracovníkov túto prácu zvládne
a tým sa vynasnažia urobiť dobré
meno nielen Rim. Sobote, ale aj
občanom mestskej časti.

S finančnou podporou BBSK bola
realizovaná obnova obecného
rozhlasu v mestskej časti Bakta.
Cieľom projektu, na ktorý mesto
Rim. Sobota žiadalo o finančnú
podporu BBSK, bolo obnoviť
obecný rozhlas v mestskej časti Bakta, za účelom zabezpečenia pravidelnej informovanosti
obyvateľov o veciach verejných,
o podujatiach mesta, mestskej časti ako aj operatívne v prípade neplánovaných udalostí a varovných

hlásení. Obnova nefunkčného
systému bola zabezpečená v decembri 2015 inštaláciou novej
ústredne o výkone do 600W
s rádiom, MP3 prehrávačom, USB
vstupom, mikrofónom v objekte kultúrneho domu a 14 ks externých reproduktorov, kabeláže
a príslušenstva. Finančná podpora z dotácie BBSK predstavuje
3000 € na inštaláciu reproduktorov,
kabeláže a príslušenstva, na ktoré
bolo zo strany mesta Rim. Sobota

zabezpečené kofinancovanie vo
výške 639,65 €. Z rozpočtu mesta Rim. Sobota bola financovaná
aj dodávka a inštalácia ústredne
s mikrofónom vo výške 490,09 €.
Obsluha obecného rozhlasu je
v správe výboru mestskej časti
Bakta.

Rokovanie VMČ v Mojíne

V Bakte už funguje obecný rozhlas

-fr-

Ing. Eva Muráriková
vedúca odboru rozvoja mestas

Bezpečný internet

Sociálne siete neodmysliteľne patria
k súčasnému životu. Využívajú ich
ľudia rôznych vekových kategórií.
Sociálne siete nám poskytujú mnoho výhod, ale môžu nastať situácie,
kedy nás ich používanie môže dostať do nepríjemnej situácie. Medzi
výhody môžeme považovať vzájomnú komunikáciu, nadväzovanie
a udržiavanie kontaktov. Nevýhodou
môže byť ak používateľ zverejní
nepravdivé informácie, čo je takmer
nemožné zistiť a overiť.
Podľa § 4 ods.1 zákona č. 122/2013
Z. z. o ochrane osobných údajov,
osobnými údajmi sú údaje týkajúce sa určenej alebo určiteľnej
fyzickej osoby. Túto možno určiť
priamo alebo nepriamo, najmä na
základe všeobecne použiteľného
identifikátora alebo na základe jednej či viacerých charakteristík alebo znakov, ktoré tvoria jej fyzickú,
fyziologickú, psychickú, mentálnu,
ekonomickú, kultúrnu alebo sociálnu identitu. Pozor! Všetko, čo uvediete na internete, sa môže dostať
k širokému okruhu ďalších neznámych osôb, ktoré môžu vaše osobné údaje zneužiť, zverejnené údaje
a informácie môžu byť nástrojom
na vydieranie, vyhrážanie, či iného
podvodného konania. Zásady ochrany osobných údajov a súkromia:
- Chráňte si svoje osobné údaje,
zvážte komu a aké údaje poskytnete.
- Len vy sami ste zodpovední za
údaje a informácie, ktoré zverejníte.
- Rozmýšľajte o tom, čo chcete, aby
sa o vás vedelo. Čo raz zverejníte na
internete sa už nedá vziať späť. Ak
chcete kamarátovi dať svoju adresu
alebo telefónne číslo urobte to radšej
osobne.
- Zvážte, aké fotografie a videá, na
ktorých sa nachádzate, zverejníte.
- Chráňte svoju e-mailovú adresu.
Zvoľte si bezpečné heslo a nezverejňujte ho.
- Myslite aj na práva druhého. Nezverejňujte informácie o iných
bez ich súhlasu (fotografie a videá
svojich kamarátov). Požiadajte
svojich kamarátov, aby ani oni
nezverejňovali bez vášho súhlasu žiadne informácie, ktoré sa vás
týkajú. I keď sa zdá, že svet internetu je anonymný, ale nie je to tak.
Používaním internetu sa môžete stať
obeťou trestného činu, ale svojím
konaním sa tiež môžete dopustiť
protiprávneho konania. Môžete sa
od počítačov stať aj závislý. Závislý človek nedokáže ovládať svoje konanie. Takto postihnutému
človeku veľa krát môže pomôcť
rodina, priatelia, ak mu poskytnú
nový zmysel života. Sú však i situácie, kedy je potrebné prijať pomoc
odborníkov (psychológov, psychiatrov). Príčiny závislosti: nuda,
chýbajú voľno časové aktivity, chýbajú kamaráti, nízke sebavedomie,
osobný neúspech, problémy v škole
(napr. zlý prospech, šikanovanie),
konflikty v rodine, nezáujem o deti
zo strany rodičov (rodičia nemajú
čas).
kpt. Mgr. Katarína Baboľová
VO OR PZ v Rimavskej Sobote
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Stovka Hájistov na javisku očarila

Nebol to pokus o zápis do Guinesovej knihy rekordov, ale galaprogram 40 ročného folklórneho
súboru Háj v preplnenej divadelnej sále DK MsK,
v piatok 19. februára 2016. Bol to fascinujúci
pohľad na javisko, na ktorom v pestrofarebných
krojoch predvádzalo svoje umenie, v niekoľkých
momentoch naraz, viac ako 40 tanečných párov,
podporované ľudovou hudbou a dvadsiatkou
spevákov vlastnej ženskej a mužskej zložky.
Je až neuveriteľné, že počas 40 rokov vo FS Háj
účinkovalo cca 300 folkloristov a vystriedalo sa
tu 6 generácii účinkujúcich. Tri aktívne z nich sa
predstavili aj na tomto galaprograme: Háj (dospelá zložka), Hájik (mládežnícka zložka), Hájiček (detská zložka) a Šej Háj (spevácka zložka) a všetky z nich už získali významné ocenenia
na súťažných prehliadkach, resp. festivaloch.
V úvode sa predstavil najstarší člen FS, heligonkár
Jožko Ferko, a potom sa to všetko roztočilo rezkými tancami z Horehronia, Abova, Šariša a Gemera a speváci pridali i krásne piesne z týchto
rázovitých oblastí. Srdcový vzťah k folklóru ako
i „štafetové“ odovzdávanie tanečných zručností
ukázali tanečníci v lyžičkovom tanci, v ktorom
všetky tri zložky ukázali svoje brilantné rytmické
schopnosti so žonglérskym nádychom. Vedúci FS
Háj, manželia Peter a Andrea Hásovci, predviedli
dokonalý výsledok svojej 13 ročnej koncepčnej
práce, a my sa môžeme tešiť z toho, že slovenský
folklór a hlavne autentické ľudové zvyklosti Gemera – Malohontu, budú mať svojich pokračovateľov, ktorí budú i naďalej šíriť jedinečné umenie naši predkov. V galaprograme sa predstavila ĽH
Rada Kertisa so sólistami Dominikom Václavom
a Michalom Výbošťokom z Košíc. Programom
sprevádzala moderátorka Ing. Milana Jutková.
A teraz ten rekord: ešte nikdy nevystupovalo
naraz toľko účinkujúcich a tanečných párov na
javisku z jedného folklórneho súboru ako tento
jubilejný večer.
-fr-, foto: gecse

Gemerské zvesti
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Obhliadnutie sa za rokmi existencie FS Háj

Kultúrne dianie v meste Rim. Sobota významne dopĺňa folklórno
– tanečné teleso, v ktorom si našli
svoje miesto nadšenci ľudového
tanca, spevu a zvykoslovia, z radov stredoškolských študentov, neskôr i ostatných obyvateľov mesta. Založili ho manželia Gabriel
a Vierka Pavelekovci, ktorí sa najskôr stali dušou FS Mladosť pri ZŠ
na Družstevnej ulici a potom od
roku 1975 FS Háj pri Gymnáziu
v Rim. Sobote. Kým pán Pavelek
bol v pozícii managera, pani Vierka, ako bývalá aktívna tanečníčka FS Vepor v Klenovci, zaúčala
„svoje deti“ do tajov tradičného
ľudového prejavu v jeho tanečno – hudobných podobách. Svoj
záujem upriamili predovšetkým
na rodný región Gemer- Malohont
(konkrétnejšie na obce Klenovec,
Kokava nad Rimavicou a ich blízke okolie). Na základe množstva
materiálov získaných počas dlhodobého výskumu týchto lokalít,
vznikla séria choreografických
celkov. Ich úspešné uvedenie do

praxe bolo zúročené v obrovských
množstvách pozvaní a podujatí,
na ktorých sa „Hájisti“ pravidelne
zúčastňovali. Pavelekovci viedli
súbor bez prerušenia 25 rokov, vychovali rad nádejných tanečníkov
(i svojich pokračovateľov) a svojou
ľudskosťou i rodičovským prístupom, výrazne prispeli k formovaniu mladých ľudí v tomto silnom
kolektíve. Ich prínos je nadčasový,
pretože forma výchovy, akú „ujo
a teta“ Pavelekovci prezentovali,
sa stala východiskovou pre ďalšie
generácie tanečných pedagógov
a vedúcich pracovníkov v súbore.
Po smrti manželov Pavelekovcov
(1999-2000) zaujal ich miesto p.
Milan Klinčák. Jeho predstava
o zvýšení kvalitatívnej úrovne
tanca a obohatenia repertoáru
o ďalšie regióny Slovenska za
začala realizovať bezprostredne
po zaujatí pozície umeleckého šéfa
súboru. Zároveň vznikli aj ženská
a mužská spevácka zložka. Dôraz
sa začal klásť predovšetkým na
kvalitu prejavu a technickú vyspe-

losť ako jednotlivcov, tak aj celého
telesa. Pôvodné tance boli upravené do dynamickejších a atraktívnejších podôb, s dôrazom na ich
kultúrno-historickú hodnotu.
V roku 2003 došlo k zmene vo vedení, keď pozíciu vedúceho súboru
zaujal Peter Haás. O rok neskôr
vznikla prípravná zložka, ktorej
vedúcou sa stala Andrea Haásová
(Molnárová). Počas aktívneho obdobia si FS Háj hudobnú zložku
najskôr zabezpečil cimbalovou
hudbou Vojtecha Gyorgya, po roku
2002 ĽH Bartolomeja Váradiho.
V roku 2004 sa hudba omladila
v podobe ĽH Poľana s predákom
Jožkom Jackuliakom a po cca
3 rokoch vedenie súboru rozhodlo,
že hudobnú zložku si bude zmluvne zabezpečovať na významnejšie vystúpenia, resp. na zahraničné
zájazdy.
V ostatnom čase prešiel súbor
viacerými štrukturálnymi a organizačnými zmenami. V rámci
smerovania súboru sa dôraz kladie
predovšetkým na vysoký stupeň

autentickosti spracovávaných tancov a tiež vysokú vyspelosť interprétov tanca i spevu, zároveň sa
intenzívne pracuje na propagácii
ľudového umenia v meste a širokom okolí.
Cieľom posledných rokov je tiež
výrazne rozširovanie repertoáru
z pôvodného úzkeho profilu klenovských a kokavských tancov.
K spolupráci sa pozývajú renomovaní choreografi, taneční pedagógovia a tiež samotní nositelia
tradícií. Výsledky tohto snaženia
sú povzbudivé. Počas krátkej doby
sa súboru podarilo dostať do povedomia širokej verejnosti v meste
Rim. Sobota a zároveň sa úspešne
zapísať aj na mimoregionálnych
podujatiach.
V súčasnosti pôsobí FS Háj
pri Centre voľného času Relax
v Rim. Sobote. Skladá sa z tanečnej
(základná a začiatočnícka), speváckej (mužská a ženská) a hudobnej zložky. Počet členov súboru má
pekné číslo (30 – 40).
-fr-

Červený deň na škole - sviatok sv. Valentína

Na Strednej odbornej škole
technickej a agropotravinárskej
v Rim. Sobote uskutočnili z plánovaných piatich farebných dní už
druhý - červený. Týmto dňom bol
14. február - sviatok sv. Valentína
(sviatok všetkých zamilovaných).
O svätom Valentínovi, ktorý žil
v 3. storočí nášho letopočtu, koluje
veľa legiend. Jednou z najznámejších je kresťanská legenda, ktorá
hovorí o svätom Valentínovi, ktorý
bol kňazom a lekárom, žijúcim

za vlády cisára Claudia II., ktorý
aj navzdory cisárovmu zákazu
potajomky sobášil zamilovaných.
Cisár po odhalení zákazu, uväznil
Valentína a nechal ho popraviť 14.
februára roku 296. Pred svojou
smrťou napísal Valentín milostný list dcére väzenského dozorcu,
do ktorej sa zaľúbil. A tak vzniklo prvé valentínske prianie. Zvyk
posielať na sv. Valentína pohľadnice ako prejavy sympatií vznikol
oveľa neskôr. Táto milá tradícia

sa rozšírila najmä v 19. storočí,
keď sa svätovalentínske pozdravy
začali vyrábať hromadne. Svätý
Valentín sa tak stal patrónom
zaľúbených. Sviatok sv. Valentína
je príležitosťou drobným darčekom anonymne prejaviť svoju
náklonnosť k obdivovanej osobe,
ale aj možnosťou opätovne vyjadriť priazeň a poďakovanie svojim blízkym - manželke, rodičom,
súrodencom, priateľom, kolegom...
Vo Valentínskom týždni bol vo

Výstavba útulku spoločnou prioritou

Na základe uznesenia februárového
zasadania Mestského zastupiteľstva v Rimavskej Sobote, požiadal
listom primátor mesta Rim. Sobota, JUDr: Jozef Šimko, predsedu Združenia miest a obcí Gemera
a Malohontu, Ing. Petra Mináča,
o prerokovanie spoločného postupu pri riešení výstavby útulku pre

psov. V liste informoval o genéze
požiadavky vybudovania útulku,
ako i o výsledku petície občanov
k tejto problematike, ktorá obsahovala 3600 podpisov. Ďalej
navrhol, že výstavba útulku by
mohla byť spoločnou prioritou
miest a obcí, ktoré zastrešuje regionálne Združenie miest a obcí

Gemera a Malohontu, nakoľko útulok bude slúžiť aj obciam a mestám
celého okresu. Jednotliví členovia
združenia by mohli participovať na
združení finančných prostriedkov
za poskytnuté služby, čo by významne pomohlo danú problematiku riešiť.
-fr-

Vesmír očami detí

Už viac ako 35 rokov trvá tradícia
tejto výtvarnej súťaže detí, ktorú
každoročne vyhodnocuje porota
v rámci okresu a najlepšie práce
postupujú do celoštátneho kola.
Deti v nej stvárňujú svoje predstavy o vesmíre, o virtuálnom pohybe v kosmickom priestore, ale aj
o planete ZEM, ktorá je neoddeliteľnou súčasťou slnečnej sústavy.
V tomto roku sa celkom zúčastni-

lo 24 škôl z okresu s 265 prácami.
Porota, ktorej predsedníčkou bola
Mgr. Daniela Páneková, vyhlásila víťazov 5 kategórií a z každej
kategórie piatich postupujúcich do
celoslovenského kola. Diplomy
a ceny boli odovzdané pri zahájení výstavy s rovnakým názvom
v Gemersko-Malohontskom múzeu
24.2.2016.

Víťazi:
1. kat. MŠ – Sofia Krekáňová, MŠ
Dax. Tisovec
2. kat. ZŠ 1.-4. roč. – Fatima Jahodníková, ZŠ Klokočova Hnúšťa
3. kat. ZŠ 5.-9. roč. – Michal Šolc,
ZŠ V. Szombathyho Jesenské
4. kat. ZUŠ 1.-4. roč. – Urban
Černák, ZUŠ Hnúšťa
5. kat. ZUŠ 5.-9. roč. – Michaela
Klembuszová, R. Sobota

vestibule školy vyvesený plagát,
na ktorom si študenti mohli preštudovať informácie o sviatku zamilovaných. V piatok 12. februára
2016 žiacka školská rada, v spolupráci s koordinátorkou environmentálnej výchovy, pripravili
súťaž pre žiakov školy o najviac
červeného oblečenia v tento deň
v triede. Víťazná trieda získa na
konci školského roka chutnú sladkú odmenu.
Ing. Vašová, Ing. Vetráková

Využili „Ficov“
príspevok

Štátny príspevok na podporu
športovania na školách využili aj
žiaci SOŠ technickej a agropotravinárskej v Rim. Sobote. Na
prelome mesiacov január-február
2016 úspešne zrealizovali lyžiarsky
kurz na Donovaloch. Aj keď ubytovanie bolo skromnejšie, lyžovačka im všetky nedostatky plne
vynahradila. Na svoje si prišli
aj milovníci lyžiarskych bežiek,
i keď väčšina žiakov si bežky vyskúšala prvýkrát v živote. Štátny
príspevok urobil radosť 57 žiakom školy a 5-dňový pobyt priamo
na „donovalských“ lyžiarskych
svahoch. im poskytol nespočetne
veľa krásnych a nezabudnuteľných
zážitkov. Mnohým priblížil nové
možnosti využívania voľného času
v zimných mesiacoch.
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Cena mesta 2016

Rozpis LSPP stomatológov

službu vykonáva každý stomatológ
od 8:00 do 12:00 vo svoj. ambulancií
12.-13.03.2016 MUDr. Dulovičová
(Mikszátha 1)
56 23 196
19.-20.03.2016 MUDr. Gajanová
(Nová Bašta 80)
56 91 161

Máte tip na osobnosť?
Chcete ju navrhnúť?

Vážení občania,
zapojte sa do ankety mesta Rim. Sobota
Mesto Rim. Sobota prijíma návrhy na udelenie Ceny Mesta Rimavská Sobota, ktorá bude odovzdaná v rámci Dní
mesta na slávnostnom zasadaní mestského zastupiteľstva,
dňa 5. mája 2016. V zmysle čl. 45 Štatútu mesta sa toto
ocenenie udeľuje: za významné výsledky vedeckej, technickej, umeleckej, publicistickej a verejnoprospešnej činnosti alebo za ekonomický a kultúrny rozvoj mesta, či jeho
propagáciu, za záchranu ľudských životov a majetku mesta.
V jednom kalendárnom roku môžu byť udelené najviac
tri Ceny mesta. O tom, kto ich dostane, rozhodnú poslanci
mestského zastupiteľstva, pričom je potrebný súhlas trojpätinovej väčšiny.
Návrhy na udelenie Ceny mesta môžu mestskému zastupiteľstvu predkladať: poslanci, primátor, komisie, obyvatelia mesta, občianske združenia, spolky, vedecké
a umelecké inštitúcie pôsobiace na území mesta.
V návrhu na udelenie ceny mesta navrhovateľ uvedie meno
a priezvisko navrhovaného jednotlivca alebo kolektívu
a odôvodnenie návrhu.

Zdravotná pohotovosť

19.3. 20:30 - 21:30

INZERCIA

GZ-016

Pracovné dni: 16:00 – 07:00
Soboty, nedele a sviatky: nepretržite
Miesto výkonu LSPP:		
Dobšinského 4380, Rimavská Sobota
(zhotovovateľ si vyhradzuje právo na zmeny)

08.03. MUDr. Andrea Kuráková
09.03. MUDr. Irena Pálházyová
10.03. MUDr. Silvia Vargová
11.03. MUDr. Jana Babíková
12.03. MUDr. Irena Pálházyová
13.03. MUDr. Anton Malatinec
14.03. MUDr. Róbert Rajský
15.03. MUDr. Anton Malatinec
16.03. MUDr. Irena Pálházyová
17.03. MUDr. Jana Babíková
18.03. MUDr. Andrea Kuráková
19.03. MUDr. Jana Babíková
20.03. MUDr. Gabriela Gulyásová
21.03. MUDr. Jana Babíková
22.03. MUDr. Andrea Agócsová

Návrhy je potrebné podať v zalepenej obálke s označením
„CENA MESTA 2016“ do podateľne Mestského úradu
v Rim. Sobote, Svätoplukova 9, do 31.marca 2016, do 16.00 hodiny.
RIADKOVÁ INZERCIA:
• Ponúkam pôžičky s výhodným úrokom. Volajte: 0905 329 178

GZ-01/16

• Kešovka - pohodlná pôžička pre zamestnaných, dôchodcov, invalidných
dôchodcov, živnostníkov 0903 279125			
GZ-14/16
• Administratívna práca na dohodu, len pre dôchodcov (len ženy). 21 hodín
týždenne, 100 eur mesačne. Volať po 16 hod. 0905 421 350
GZ-15/16
• Gemersko-malohontské múzeum v Rimavskej Sobote vypisuje Obchodnú verejnú súťaž na prenechanie prebytočných nebytových priestorov do nájmu.
Bližšie informácie získajú uchádzači na stránke www.gmmuzeum.sk, email: direcGZ-16/16
tor@gmmuzeum.sk alebo tel.č. 0904 614 139.

GZ-13/16

Odišiel čestný člen klubu darcov krvi v Rim. Sobote

Začiatkom februára nás všetkých
zarmútila smutná správa, že nás
navždy opustil zaslúžilý umelec,
herec, recitátor Leopol Haverl.
Všetky média hodnotili jeho prínos
pre slovenské divadelníctvo a kinematografiu. Odbojárov oslovoval
najme úlohami hrdinov protifašistického odboja. Jeho zvonový čistý
hlas sa nám do pamäti vrýval už od
detstva v rozhlasových rozprávkách
i recitáciach. Po novembri 1989 bol
jedným z mála osobností, ktorý
si zachoval svoju „tvár“ a čistý
charakter. Jeho bezprostredný prejav „človečenstva“ a humanity
vyjadril i skutkami, stal sa bezplatným darcom krvi. Ďakujem osudu,
že mi bolo dopriate, sa na tejto ľudskej „roli“ s Leopoldom Haverlom,
alias „HAFKOM“ zoznámiť.
Nás darcov krvi z Gemera táto
správa zarmútila o to viacej, že
zaslúžili umelec Leopold HAVERL
bol od roku 1991 aj čestným čle-

nom Klubu darcov krvi (KDK)
v Rim. Sobote, ktorý vznikol
ako jeden z prvých na Slovensku
a vtedy i jediný v stredoslovenskom kraji. K príspevku pripájam dnes už historickú fotografiu
z nášho spoločného odberu krvi
v Bratislavskom Ružinove. (Ak sa
na fotografii spoznáte, venujte tichú
spomienku na nášho člena darcu
krvi). Od roku 1991 Klub darcov
krvi v Rim. Sobote každým rokom (9 rokov) organizoval zájazdy
darcov krvi do Bratislavy, kde sme
v nemocnici v Ružinove darovávali

krv. Pri prvom zájazde sme oslovili aj pána L. Haverla a HAFKO sa
ochotne k nám pripojil. Do dovŕšenia veku 65 rokov Hafko daroval
krv 27 krát a získal bronzovú (za
10 bezpl. odberov) a neskôr striebornú (za 20 bezpl. odberov). Darcovia krvi boli skutočne z celého
Gemera - Malohontu, od Čierneho
Potoka po Bretku, od Rim. Soboty
po Tisovec, od Tornale po Revúcu.
Za 9 rokov darovali pre Bratislavu
takmer 200 odberov krvi. Spomienky darcov krvi na spoločné odbery
krvi, posedenia, divadelné pred-

stavenia zostanú navždy v našich
pamätiach.
My darcovia krvi z Gemera - Malohontu sme ho poznali ako skromného, ľudského, človeka, ktorý si
i navdory zaneprázdenosti vždy
našiel čas (pred, alebo po predstavení), aby strávil s nami, na našu
radosť, nejakú tú chvíľku. Bol jeden
z mála umelcov, ktorý sa zapojil do
darcovskej činnosti. Okrem tejto oblasti si Hafko získal veľký
okruh ctiteľov aj tým, že nemenil
svoje názory s „politickou módou“.
V istom období získal pekný titul „najsympatickejčí neprezliekač
kabátov“! Aj touto cestou odbojári
a darcovia krvi prejavujú úprimnú
sústrať pani manželke Boženke
a ostatnej rodine nášho HAFKA.
Odpočívaj v pokoji, ostaneš navždy
v našich srdciach, lebo Tvoja krv
pulzuje medzi nami!
text a foto: JUDr. Jozef Pupala
zakladateľ KDK SČK v Rim.Sobote

Gemerské zvesti

8.
marec 2016
18:00

Farby piesku

10. - 13.
marec 2016
18:00

Carol

10. - 13.
marec 2016
20:00

Červený kapitán

12. - 13.
marec 2016
16:30

Chlapec a svet

17. - 19.
marec 2016
14:00

Kultúrno-spoločenská pozvánka
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80 min., MN, vstup: 3€
Dokumentárny Slovensko

118 min., MN, titulky, vstup: 4€
Dráma/Romantický

USA

115 min., MN, dabing, vstup: 4€
Rozprávka
Česko/Slovensko/Poľ.
80 min., MP, vstup: 4€
Animovaný
Brazília

Divergencia: Experiment

106 min., MP od 12r., dabing, vstup: 4€
Dobrodružný/Romantický/Sci-fi USA

17. - 18.
marec 2016
20:00

Chlapec

18. - 20.
marec 2016
16:00

Kung Fu Panda 3

19. - 20.
marec 2016
20:00

Dvojníci

19. - 20.
marec 2016
18:00

Denník komornej

97 min., MP od 12r., titulky, vstup: 4€
Horor/Thriller USA
94 min., MP, dabing, vstup: 4€
Animovaný/Akčný/Dobrodružný

103 min., MP od 12r., vstup: 4€
Komédia

USA

Česko

96 min., MN., titulky vstup: 4€
Dráma
Francúzko/Belgicko

KLUB ZÁUJMOVEJ
ČINNOSTI SENIOROV
09. 03. 2016
Zasadnutie rady OO - JDS
13. 03. 2016
Meranie krvného tlaku a relaxačná masáž pre členov klubu
16. 03. 2016
Spoločenské hry v klube
20. 03. 2016
Marec – Mesiac knihy - beseda

9.3.2016 9:00
OK Pytagoriády P6, P7, P8 pre
žiakov ZŠ a 8. roč. gymn. Okresný úrad

10.3.2016 9:00
OK Chemickej olympiády
v kategórii D pre žiakov ZŠ
a 8-ročných gymnázií ZŠ P. Dobšinského

12. a 19. 3.2016 9:00
Sústredenie mažoretiek Estrella
- Sála CVČ
15.3.2016 9:00
OK v stolnom tenise družstiev
žiakov a žiačok ZŠ telocvičňa na Hviezdosl. ul.

16.3.2016 8:00
OK Fyzikálnej olympiády
v kat. E, F pre žiakov ZŠ a 8-roč.
gymn. - CVČ Relax
16.3.2016 8:00
Spevácka súťaž- CVČ Relax
17.3.2016 8:00
Hviezdoslavov Kubín -

VÚ^<

Hvezdáreň vZŝŵĂǀƐŬĞũ^ŽďŽƚĞ
org. súčasť KHaP M. Hella, Žiar nad Hronom

pozývajú na

Deň hvezdární aplanetárií
v nedeľu 13. 3. 2016

CVČ Relax

18.3.2016 8:00
Okresná súťaž Poznaj slovenskú
reč - CVČ Relax
18.3.2016 14:00
Vynesemo tú kletú zimu - Mesto RS
20.3.2016 18:00
Zdravý životný štýl, beseda pre
mládež - CVČ Relax

15:30 hod. Vo svete Malého princa

Krátka cesta slnečnou sústavou͕ƉŽƐŽůƐƚǀŽƉƌŝŶĐĂa kúzlo hier;ƉƌŽŐƌĂŵƉƌĞĚĞƚŝͿ͕ƉŽǌŽƌŽǀĂŶŝĞ^ůŶŬĂ͘


17:00 hod. Ľadový svet Pluta

Nové fakty a zaujímavosti o Plute a trpasličích planétach͘


18:00 hod. Obloha nad nami

WƌĞŵŝĞƚĂŶŝĞŽƐúŚǀezdiach, zaujímavých objektoch,hviezdach a aktuálnych astronomických udalostiach roka.


18:30 – 21:30 hod. Pozorovanie

Poznávanie súhvezdí, objektov zimnej a jarnej oblohy, Jupiter s mesiacmi a Mesiac pred prvou štvrťou.

Viedol slovenský ľud za svetlom poznávania

Matej Hrebenda sa narodil
v Rimavskej Píle 10. marca 1796,
kde bol jeho otec Samuel notárom.
Od narodenia mal zrakovú chybu.
Veľmi rád čítal, no v noci čítať
nemohol. Nevidel. Keď nevidel,
počúval. Chodil od domu k domu
a prosil ľudí, aby mu čítali. Do
smrti im bol za to vďačný. Bol polosirotou a otec nemal čas na jeho
výchovu. Matej nemohol chodiť
do školy, preto sa vzdelával sám.
Ťažký život ho prinútil zarábať si
na svoje živobytie. Rozhodol sa,
že bude chodiť predávať knihy.
Knihy rozširoval po celom Slovensku. Prechodil aj Prahu, Viedeň, Pešť, i Dolnú zem. Vydavatelia mu predávali knihy a on ich
spájal nielen s predajom, ale nimi
aj poúčal ľudí, šíril kultúru a osvetu. Bol to ešte aj veľký národný
buditeľ.
V tých časoch mnohí pokladali čítanie kníh za nepotrebnú

vec, za výsadu vzdelancov. Na
cestách zachraňoval pred skazou
staré knihy, zasielal ich do škôl
a spolkových inštitúcií, alebo
ich donášal popredným vzdelancom. Takto mnoho kníh zachránil
a významnou mierou sa pričinil
o budovanie knižníc. Svojou kolportážou ovplyvnil kultúrny život
na Slovensku. I keď sám nevidomý, predsa viedol slovenský ľud
za svetlom poznávania.
Zároveň zbieral i ľudové piesne,
ktoré sa dostali do zbierok Jána
Kollára a Pavla Dobšinského. Zapisoval ich jeho pomocník, ktorý ho
od roku 1842 sprevádzal. Známe
sú jeho suplikantské cesty, počas
ktorých získal finančné prostriedky
na stavbu škôl, kostolov, činnosť
kultúrnych inštitúcií. Bol ľudovým
veršovníkom. V Matici slovenskej
sú uložené jeho básne, piesne,
vinše, listy, testament.
S batôžkom kníh, palicou v ruke

a najčastejšie oblečeného do
rimavského kroja – tak ho stretávali ľudia na jeho potulkách nielen
po rodnom kraji, ale i po iných
stoliciach a roztrúsených dolnozemských osadách. Bol priateľom
všetkých dobrých ľudí. Chodil
v temnotách a roznášal svetlo.
Prežil ťažký život, stíhalo ho jedno nešťastie za druhým, no napriek
osudu pociťoval radosť a šťastie,
keď mohol pomôcť svojmu národu. Ostal jednoduchým človekom,
ktorý neveľmi dbal o svoju slávu
a pocty. Hovorieval: “nemám nič,
nežiadam nič.“ Pritom viac videl
vo svojej slepote, ako mnohí cez
veľké okuliare. Bol v úzkom kontakte s predstaviteľmi slovenského
literárneho života. Poznalo ho celé
Slovensko, od J. Kollára, K. Kuzmányho, Š. Moysesa, Ľ. Štúra, J.
M. Hurbana, Jána i Sama Chalupku, G. Fejérpatakyho, A. Sládkoviča – až po obyčajných de-

dinských ľudí. Ako obetavý šíriteľ
slovenskej literatúry už za života pútal pozornosť súčasníkov
i nasledujúcich generácií. V roku
1980 (sté výročie jeho smrti) ho
vyhlásili za jubilanta UNESCO.
V Rim. Sobote v roku 1991 prijala okresná knižnica čestný názov
Knižnica Mateja Hrebendu v Rim.
Sobote. Tá sa stará vo svojich
aktivitách, aby osobnosť Mateja
Hrebendu a jeho tvorba bola pravidelne približovaná rôznymi formami svojim čitateľom. I v tomto mesiaci marec uskutočnia pracovníci
okresnej knižnice podujatia k 220.
výročiu narodenia Mateja Hrebendu Hačavského:
• Listujeme v histórii: Matej
Hrebenda Hačavský - prezentácia
v PPT pre žiakov 1. a 2. st. ZŠ
• Cyklus podujatí pre MŠ: Moja
obľúbená kniha - zážitkové čítanie o knihách a knižnici. Rozprávka
o Matejovi Hrebendovi.
-fr-
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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.
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Slávnostné vyhlasovanie jubilejného 50. ročníka najúspešnejších
športovcov okresov Rimavská Sobota a Revúca zažila divadelná sála
DK MsKS v Rim. Sobote, v piatok
26. februára, v podvečerných hodinách. Po hymnách a slávnostnom defilé mažoretiek, otvorili túto jedinečnú oslavu športu
primátor mesta JUDr. Jozef Šimko
a Dezider Balajthy, predseda Okresného združenia telesnej kultúry
v Rim. Sobote. Primátor vyjadril
veľké poďakovanie všetkým športovcom za dosiahnutie vynikajúcich výsledkov v minulom roku,
ktorými reprezentujú náš región
a tým ho dávajú do povedomia
v rámci celej SR i v zahraničí. „Sú to
naši diplomati, ktorí povýšili svoje
využívanie voľného času nielen na
vec súťaženia a prestíže, ale i prostriedok súčasného životného štýlu.
Je to najlepšia prevencia boja proti
negatívnym javom mládeže, a preto sa budeme snažiť tieto športové
aktivity maximálne podporovať,“
dodal na záver primátor. Predseda
OZTK následne predstavil hostí
podujatia, medzi ktorými boli
Mgr. M. Bagačka-poslanec NR SR
a primátor Hnúšte, Ing. Mgr. M. Kotleba-predseda VÚC BBSK, JUDr.
P. Struhár- prednosta OÚ a poslanec BBSK, Ing. P. Mináč - predseda
ZMOGaM a primátor Tisovca, Ing.
L. Rigó - poslanec BBSK a ďalších
vzácnych hostí. Moderátorka
podujatia, Ing. M. Jutková, prevzala slovo a po kategóriách prečítala rozhodnutie komisie, ktorá na
základe dosiahnutých výsledkov
vyriekla tento rezultát:
Do kategórie žiaci bolo nominovaných 12 športovcov a poradie
najlepších je:
1. Bruno KÓŠIK - judo TJ
Mladosť Relax R.Sobota; Tréneri:

www.rimavskasobota.sk

Najúspešnejší športovci za rok 2015

J.Svoreň, J. Nociar, R. Utis - Majster Slovenska, vyhral viacero
medzinárod. súťaží v zahraničí,
2. Viktória KORMOŠOVÁ – Lukostrelecký klub Bašta RS; tréner
T. Lévay- Majsterka sveta a SR,
víťazka viacerých medzinárodných súťaží,
3. Damien Pavol FRGOLEC – taekwondo Falcon R. Sobota; Tréneri:
P. Úrek, J. Dóbi, P. Lancko - Majster SR (2014, 2015), víťaz viacerých medzinárodných súťaží
v zahraničí.
Do kategórie technické šport. činnosti bolo nominovaných 5 športovcov. Poradie najlepších:
1. Ondrej CEROVSKÝ – Shooting klub R. Janovce; Tréner: St.
Krahulec: 6-násobný majster SR
a 4-násobný majster Maďarska
v šprinte motocyklov,
2. Mgr. Tibor FIGEI – COMARS
strelecký klub Rim. Sobota:
Majster SR, druhý na majstrovstvách Maďarska, víťaz viacerých
pretekov,
3. Michal ZEMAN – Shooting klub
R. Janovce; Tréner: St. Krahulec Majster SR a Maďarska v šprinte
M 1, z 15 pretekov 14 víťazných.
Do kategórie dorastu bolo nominovaných 7 športovcov. Poradie
najlepších:
1. Marián KOSOŇ – Zápasnícky

odd. Loko Rim. Sobota; Tréneri:
J. a M. Radnóti: Majster SR
v oboch štýloch do 120 kg, reprezentant SR,
2. Tomáš BAKA a Orsolya FARKASOVÁ - KTŠ IMPULZ R.
Sobota; Tréneri: J. Schwarz a D.
Bekeová; Vicemajstri SR v latinsko-amerických tancoch, sú
reprezentanti SR,
3. Patrik BORŠOŠ – judo TJ
Mladosť Relax R.Sobota; Tréneri:
J.Svoreň, J. Nociar, V.Kupka Druhý na M SR, viacero víťazstiev
na medzinárodných turnajoch.
Do kategórie dospelí bolo nominovaných 11 športovcov. Poradie
najlepších:
1. Roland BROSMAN - Roland
fitness R. Sobota; Tréner Štefan
Havlík; Majster SR a 5. miesto na
ME,
2. Bc. Arpád BUNJATOV – Karate
club Revúca; držiteľ 5 danu: Druhé
miesto na Majstrovstvách SR,
3. Miroslav BITALA - Falcon
taekwondo R. Sobota; Tréneri: P.
Urek, J. Dobi, P. Lancko: Majster
SR (titul obhájil z r.2014), víťaz
viacerých turnajov.
Do kategórie športové kolektívy
bolo nominovaných 13 kolektívov.
Poradie najlepších:
1. MŠK Slovan Rim. Sobota – (U15) ; tréner: Miroslav Kéry

Pohár primátora mesta získali domáci hokejisti

V sobotu 20. februára 2016 patril
rimavskosobotský zimný štadión
hokejistom, ktorí tie najlepšie
hráčske roky majú už za sebou.
Pohár primátora mesta, ktorý si
zapísal už 4. ročník, vyjadruje
poctu všetkým, ktorých „srdcovkou“ je hokej a prišli sem odprezentovať svoje nestarnúce umenie
a vychutnať si stále priťahujúcu
atmosféru hokejových zápasov.
Aj keď nasadenie a tvrdosť neboli také ako v boji o ligové body,
prevládali vtipné kombinácie
zakončené úspešnými strelami,
alebo úspešnými, či bravúrnymi
zákrokmi brankárov. A tak sa dalo
pozerať na krásu podstaty hokeja.
Turnaja sa zúčastnilo 5 družstiev.

Okrem domáceho MHK to boli
hokejisti Prievidze, Žiaru nad Hronom, Brezna a Kalinova. Hralo
sa systémom každý s každým.
Jedno družstvo tak odohralo štyri
zápasy, celkove ich bolo desať (2
x 20 min.). Celodenný maratón
zápasov turnaja najlepšie zvládli domáci hokejisti, ktorí nenašli
premožiteľa (so Žiarom n/H 5:0;
s Kalinovom 9:2; s Prievidzou 5:3;
s Breznom 4:2; celkom 4 víťazstvá,
skóre 23:7) a už po tretíkrát získali pohár primátora mesta. V drese
domácich sa predstavili: Dominik
Albert, Erik Galát, Jozef Oštrom,
Jozef Lalík, Štefan Hulina, Jaroslav Šulek, Miroslav Iványi, Radoslav Alberty, Adam Kubelka, Peter

Hanuska. Po ukončení turnaja som
oslovil predsedu org. štábu turnaja
M. Iványiho na jeho hodnotenie
turnaja: „Našim cieľom je spájať
ľudí, regióny a mestá športom.
Myslím, že sa to aj v tomto turnaji podarilo. Chceme v budúcom,
jubilejnom 5. ročníku, zabezpečiť
účasť družstviev zo zahraničia
(Rakúsko, Maďarsko) a turnaj hrať
dva dni. Mrzí ma slabšia účasť
divákov, aj keď vstup bol voľný.
Robíme to pre propagáciu hokeja,
aby sa ľudia pobavili. Pre budúci
ročník to vylepšíme. Som rád, že
aj atmosféra turnaja bola na slušnej
úrovni, hralo sa fair-play a všetci
odchádzajú z turnaja spokojní.“
-fr-

Víťaz druholigovej baráže a postup
do 1. ligy,
2. Plavecký klub Rim. Sobota;
Tréneri: J. Husár, M. Klein;
Pozoruhodné výsledky na Majstrovstvách SR, kraja vo viacerých
kategóriách, úspešná reprezentácia
v zahraničí,
3. Lukostrelecký klub Bašta RS; Tréneri: T. Lévay Počas minulého roka dosiahli viacero víťazstiev doma i v zahraničí, získali 68 medailí, z toho
33 zlatých.
Oblastný futbalový zväz v Rim.
Sobote udelil cenu Fair play Vojtechovi Gálovi (ŠK Bátka), ktorý pomohol svojmu kolegovi-trénerovi
pri prvej pomoci srdcového infarktu až do príchodu zdravotnej
služby. Za zásluhy o rozvoj futbalu
si prevzali ďakovné listy novinári
Attila Hacsi a Igor Antalík.
Ocenení boli aj bývalí predsedovia
OZTK : Ján Dovala, František Vaš
a JUDr. Ján Čilík. Krásnym gestom organizátorov bolo uctiť si
bývalých funkcionárov, či trénerov
odovzdaním ďakovných listov.
Za volejbal – JUDr. Š. Baláž,
stolný tenis – Stanislav Hartwig,
jazdectvo – Miloš Hronček, vozatajstvo – Ing. Ladislav Tomosváry,
Judo – Juraj Svoreň, zápasenie
– Jozef Radnóti, viacboj – Igor
Antal, turistika – Štefan Štefánek,
atletika – Vladimír Kobelovský,
hokej – Jozef Oštrom, futbal – Gejza Tóth (FK Jesenské), kolky – Ladislav Fekete, bedminton – Ivan
Majorský (Klenovec), streľba –
Alexander Szabó, plávanie – Juraj
Husár, lukostreľba – Tibor Lévay,
taekwondo – Peter Úrek.
Nádherný športový a kultúrny zážitok odovzdávania ocenení umocnili i špičkové výkony účinkujúcich
v kultúrnych vložkách. Príjemný
večer bol ukončený spoločenským
stretnutím veľkej športovej rodiny
-frv guľovej sále DK MsKS.

Judisti
z Lokomotívy
na severe Moravy
Judisti Lokomotívy R. Sobota
sa v sobotu (20.2.2016) zúčastnili Grand Prix Ostravy 2016 pre
mladších, starších žiakov a žiačok,
kde sa zišlo 560 judistov zo Slovenska, Poľska, Ukrajiny a Česka.
Vo veľmi silne obsadenej súťaži
mladších žiačok exelovala Natália
Gažiová (do 28 kg), ktorá si vybojovala zlatú medailu. Druhý
zástupca Lokomotívy Lukáš Koóš
(do 42 kg) obsadil v kategórii
mladších žiakov 9.miesto.
Antal Ľubomír

