Veľkonočné ráno

Užalostené
ženy
sa v nedeľné ráno
ponáhľali k hrobu.
Neočakávajú žiadne
prekvapenie, nemyslia
na vzkriesenie, pretože na vlastné oči
videli, ako bolo Ježišovo mŕtve telo uložené do hrobu. Život v hrobe končí. Ženy to vedeli.
Na cintorín prichádzame s istotou, že ten,
ktorého sme pochovali, nebude na nás čakať
sediac na pomníku. V Ježišovom prípade,
v najhlbšom bode ľudských očakávaní sa začína odohrávať niečo úplne odlišné. Kameň je
od hrobu odvalený. Ženy zostávajú ustrašené.
S takým niečím absolútne nepočítali. Chceli
pomazať Kristovo mŕtve telo a tu je im povedané: „ON ŽIJE! VSTAL Z MŔTVYCH!“
Myslím, že nikto nemôže správne sláviť
veľkonočné sviatky bez preľaknutia sa
z toho, ako Boh prevrátil očakávania človeka,
očakávania ľudí, očakávania žien. Kde ľudia
nenachádzajú slová, tam začína rozprávať
Boh. Kde doteraz stál múr, otvárajú sa dvere.
Kde sa zdalo všetko nepriechodné, začína
nová cesta. Tým, ktorí sa uspokojili žiť v žiali,
smútku a beznádeji vytvára sa zrazu priestor,
Krížová cesta s pánom dekanom

Inzercia:

v ktorom počujú výzvu odovzdať sa a otvoriť
novému nepoznanému tajomstvu, ktoré chápe
iba srdce.
Hlboká veľkonočná radosť bytostne preniká
každého človeka, ktorý s vierou prijíma veľký
dar od Krista – víťazstvo nad smrťou a večný
život. Veľkonočná radosť má prežiariť aj naše
osobné ťažkosti, kríže a výzvy. Nedá sa žiť
tisíc vecí a kdesi medzi tým azda trocha osláviť
Ježišovo zmŕtvychvstanie.
Sláviť Veľkú noc môžeme ako zbožnú
bezduchú tradíciu alebo ju môžeme sláviť ako
rozhodujúcu skutočnosť v našom živote. Keď
sú pre nás veľkonočné sviatky iba zbožnou
tradíciou, potom budeme ozdobovať hroby
a uchováme si Ježiša v posvätnej pamiatke.
Rozpamätáme sa na neho iba ako na dobrého
človeka minulosti. Ale tým neoslavujeme
pravé Kristovo víťazstvo! Sláviť veľkonočné
sviatky znamená vnútorne vyznať: „JEŽIŠ
ŽIJE!“ Veľká noc je znamením našej budúcnosti. Každý z nás je osobne oslovený, aby žil
večný život s Bohom. Smieme povstať z našich
temnôt, bezmocností a pocitov viny. Ježiš nás
z toho dvíha skrze svoje zmŕtvychvstanie.
Prajem vám, aby sa Ježišovo zmŕtvychvstanie
stalo pre vás výzvou k hlbšiemu a radostnejšiemu životu.
Rastislav Polák, dekan

Na margo
uplynulých dní
Parlamentné voľby sú za nami, karty sú
rozdané a čakáme, akýže to zlepenec vznikne
na ľavej či pravej strane politického spektra.
Teraz sa aspoň v kocke mienim venovať tomu,
čo predchádzalo šokovaniu občanov z výsledku volieb.
Predseda strany Smer – SD sa síce považuje
za víťaza volieb, ale keď výsledky seriózne
vyhodnotí, nemal by zabudnúť akú chybu urobil, keď rozdeľoval dotácie pre mestá a obce
podľa straníckeho trička, alebo keď neakceptoval primátorov a starostov, ktorí neboli
nominantmi vládnej strany (príklad: nepozvanie a následne nevpustenie primátora mesta
na aktív, kde sa riešil nepriaznivý stav jeho
regiónu...)
V poli porazených sa nachádza aj KDH, ktoré
doplatilo na boj o moc v strane, ktorú postupne opustili Lipšic, či Procházka. No začiatok konca strany sa začal prejavovať už vtedy,
keď do župných volieb išli jeho nominanti na
spoločnej kandidátke so Smerom...
Niet pochýb, že sklamaní sú aj občania, ktorí
volili Most – Híd či SMK. Kým v prípade
Mosta - Híd prekážala voličom príliš veľká
váhavosť Bélu Bugára pred voľbami i po nich
či s Ficom alebo bez neho, zatiaľ v SMK absentovala osoba agresívnejšieho lídra, ktorý
nekompromisne dokáže poukázať na chyby svojich konkurentov. Nad neustále klesajúcim počtom maďarských voličov by
sa možno mohli zamyslieť obaja maďarskí
lídri a uvažovať o spoločnej kandidátke.
V opačnom prípade hrozí, že najbližšie zostanú už obaja pred bránami parlamentu...
Čerešničkou na torte je čin prezidenta Kisku,
ktorý po voľbách neakceptuje vôľu 210 tisíc
voličov a dal najavo, že robí rozdiely medzi
občanmi. Nikto nechcel, aby odovzdal poverenie na rokovanie o zložení vlády M. Kotlebovi, ale nepozvanie demokraticky zvoleného
poslanca – lídra strany, hraničí minimálne
aroganciou...
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Na zlepšovanie podmienok v menej podnetnom prostredí
Po dobrej skúsenosti v minulom
období s terénnou sociálnou prácou
sa mesto Rim. Sobota opäť zapojilo do Národného projektu Terénna sociálna práca v obciach I, na
základe výzvy z Implementačnej
agentúry MPSVaR SR,v rámci Operačného programu Ľudské zdroje.
V rámci projektu budú vykonávať
sociálnu prácu v meste Rim. Sobota a v Mestskej časti Dúžavská cesta traja terénni sociálni pracovníci
a traja terénni pracovníci. Výberové
konanie bolo mestom Rim. Sobota
vyhlásené na jedno voľné pracovné
miesto „terénneho sociálneho pracovníka“ (TSP), piati sociálni pracovníci splnili podmienky stanovené Implementačnou agentúrou

MPSVaR SR a bolo možné s nimi
uzavrieť od februára 2016 pracovnú zmluvu aj bez výberového
konania. Začiatkom marca prebehlo na Mestskom úrade v Rim.
Sobote výberové konanie na obsadenie zvyšného jedného pracovného miesta „Terénny sociálny pracovník“ (TSP), ktorého sa
zúčastnilo celkom 7 uchádzačov,
z ktorých 5 spĺňali podmienky
účasti. Päťčlenná výberová komisia v zložení: Mgr. Igor Takáč
(IA MPSV SR) - predseda, Ing.
Zlatica Azimiová (úrad splnomocnenca vlády SR pre RK), PhDr.
Angela Kecskemétyová (MsÚ R.
Sobota), Mgr. Ľudmila Končeková (ÚPSVaR R. Sobota) a Mgr.

Danka Hladovcová (ÚzS SČK),
na základe výsledkov z osobných
pohovorov s uchádzačmi rozhodla,
že do pozície TSP navrhuje Mgr.
Mariana Bystrianskeho a za jeho
náhradníčku Mgr. Evu Jamnickú.
Týmto projektom sa nadväzuje na
predchádzajúci projekt obdobného
zamerania. S cieľovými skupinami sa bude i naďalej prispievať
k zvyšovaniu osvety, k prevencii
vzniku, ale i k náprave sociálno-patologických javov a porúch
psychického, fyzického a sociálneho vývinu v komunite.
Hlavným cieľom projektu bude
zlepšenie životných podmienok
ohrozených skupín, poskytovanie
komplexných sociálnych, konzul-

tačných služieb pre cieľovú skupinu projektu a následné zvýšenie
životnej úrovne minority, ako aj
postupná integrácia s majoritnou
spoločnosťou, asistencia pri styku
s úradmi štátnej správy a samosprávy, zvýšenie informovanosti a motivácie cieľovej skupiny,
prevencia sociálno-patologických
javov v rodine, nabádanie k zvyšovaniu školskej dochádzky detí
z minoritných rodín, zlepšenie
miery dodržiavania hygienických
návykov cieľovej skupiny, zlepšenie životnej situácie a integrácia
sociálne vylúčených skupín obyvateľov. Realizácia projektu bude
trvať do júna 2019.
-fr-

Dobrovoľní hasiči sa rozlúčili

Bol
jedným
z nás, ktorý sa
tešil zo života tak
ako my. Nebol
len kolegom, ale
p r e d o v še tk ý m
vzácny človek a úprimný priateľ. Ani sa nám nechcelo veriť, že
človek plný optimizmu, ktorý mal
rád ľudí a veľmi rád sa s nimi
tešil zo spoločných úspechov, sa
navždy, pred niekoľkými dňami,
vzdialil do diaľav, odkiaľ už niet
návratu.
Vladko Rúfus, rodák z Rimavskej
Píly, prežil svoje detstvo a stredoškolské štúdiá v Hnúšti, ale
väčšinu svojho života prežil na
Vyšnej Pokoradzi. Svoj život,
okrem svojej rodiny, zasvätil dobrovoľným hasičom. Pracoval
v rôznych funkciách na Okresnom

výbore Dobrovoľnej požiarnej
ochrany (DPO) v Rimavskej Sobote. Tejto práci sa venoval celou
svojou dušou a veľkým zanietením. Bral to ako svoje poslanie,
ktoré mu dávalo zmysel života. Organizoval formou súťaží
hasičské previerky dobrovoľných
požiarnych zborov obcí nášho
okresu, preto ho poznali generácie starostov. Obdobne tomu bolo
aj v detských súťažiach „Plameň“
a v súťažiach „požiarneho útoku“,
ktoré boli postupovými a vo viacerých prípadoch reprezentanti
nášho okresu postúpili do celoštátneho finále. Bol akýmsi
„generálnym manažérom“ týchto súťažných výprav a zároveň
i kvalifikovaným rozhodcom. Bol
pri zrode medzinárodnej súťaže
o „Gemerský pohár“ v požiarnom

útoku a otcom myšlienky súťaže
„požiarný útok do kopca“, ktorý sa
organizoval na Vyšnej Pokoradzi.
Za dlhoročnú iniciatívnu prácu
v DPO bol ocenený prezidentom
SR najvyšším vyznamenaním.
Prezident ÚV DPO ho v roku
2005 povýšil na Vrchného inšpektora DPO. Vladko bol výnimočný
aj v tom, že mal rád literatúru
a spev. Ako recitátor predniesol
báseň nad hrobom básnika Ivana Kraska v Lukovištiach, pri
jeho úmrtí v roku 1958, ale aj
pri príležitosti 50. výročia úmrtia
básnika, v roku 2008. Bol členom
mužského spevokolu Dr. Sama
Daxnera v Tisovci a zúčastňoval
sa s nim súťaží i koncertov. Vladko nezabudneme na Teba, zostaneš navždy v našich pamätiach
-fri v srdciach! 		

OZNAM
Okresné
riaditeľstvo
Policajného zboru v Rimavskej Sobote
(ďalej len „OR PZ“) oznamuje, že
z dôvodu zvýšeného počtu občanov vybavujúcich evidenčné úkony
na oddelení bezpečnosti cestnej
premávky a dopravných evidencií
okresného dopravného inšpektorátu OR PZ (na Ul. Hostinského
č. 2 v Rimavskej Sobote), sa od
1. februára 2016 rozšírili stránkové
dni o UTOROK od 8:00 do 12:00
hod. a od 13:00 do 15:00 hod.
kpt. Mgr. Katarína Baboľová
VO OR PZ v Rimavskej Sobote

Listujeme v našej histórii: Matej Hrebenda
Matej Hrebenda Hačavský bola
nenápadná osobnosť našich dejín. Nebol to spisovateľ, ani
politik. Jeho najväčšou vášňou
boli knihy a čítanie. Prešlo veľa
času, kým si Slováci uvedomili, koľko síl venoval slepý
Hrebenda tomu, aby ľudí presvedčil, že len čítanie privedie chudobný ľud k múdrosti
a k lepšiemu životu. Vďaka
nemu sa od roku 1955 mesiac marec oslavoval v celom
Československu ako
symbol kníh a čítania. Aj
v súčasnosti je oslava kníh
spojená s marcom a je doménou najmä knižníc. Množstvo
besied, interaktívnych podu-

jatí, literárnych súťaží, prehliadok vlastnej tvorby či noci
v knižnici je súčasťou propagácie knižníc, kníh i čítania.

Čítanie nad zlato! Tak znel
názov súčasnej rozprávky,
ktorú si žiaci primy a kvarty
Reformovaného gymnázia vy-

počuli v podaní knihovníčok
Knižnice Mateja Hrebendu.
Preniesli sa v čase o 220 rokov
späť do Hačavy, rodiska Mateja
Hrebendu. V zážitkovom čítaní
nazreli do triedy v dedinskej
škole na vyučovanie krasopisu, kde sa potrápili pri písaní
s husím brkom. Vyskúšali
si prácu mendíka i hlásnika,
predávali knihy na jarmokoch.
Zistenie, že aj veľké osobnosti
boli kedysi deťmi - zvedavými,
živými a neposednými zmenili pohľad študentov na starých
fúzatých pánov a distvingované
dámy, ktorí sa na nich pozerajú
z učebníc, dobových obrazov,
či pamätníkov.
Janka Pósová

Gemerské zvesti
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Oblastný výbor SZPB bilancoval, plánoval a oceňoval
V priestoroch Klubu záujmových
činností seniorov v Rim. Sobote
sa v pondelok, 7. februára, uskutočnilo riadne zasadnutie Oblastného výboru SZPB, na ktorom sa
zúčastnili jeho členovia - zástupcovia ZO z celého okresu. Rokovanie
poctil svojou prítomnosťou aj Ing.
Pavol Sečkár PhD., predseda ÚR
SZPB. Správu o činnosti oblastného výboru predniesol jeho predseda, Ing. Pavel Brndiar. Minulý
rok bol veľmi bohatý na významné
udalosti. Okrem nich sa uskutočnil
i zjazd SZPB a bolo treba rozpracované zjazdové uznesenia napĺňať.
Prehĺbila sa spolupráca s niektorými spoločenskými organizáciami, ako Úniou žien, Jednotou
dôchodcov, vzťahy so školami
získali novú kvalitu – organizovali sa spoločenské kvízy, športové
aktivity, besedy so žiakmi a pod.
Zlepšila sa celková propagácia
činnosti oblastného výboru, ale aj
samotných základných organizácií
v médiách. Najlepšia propagácia
je však osobná, pri rozlúčkach,
pri pietnych stretnutiach, pri kla-

dených vencov na určité výročia
a pod. Miestne organizácie sa snažia
získavať nových členov. Aj keď
starší členovia opúšťajú ich rady,

v priestoroch Župného domu.
V ďalšej časti sa venoval pripravovaným aktivitám OV. Veľmi
zaujímavou časťou bude realizá-

zatiaľ je stav členskej základne
v plusových číslach. Predseda
ďalej zhodnotil odoberanie Bojovníka, ktorý sa dostáva aj do škôl,
na obce i mestá. Obdobne je tomu
tak aj s ročenkou odbojára. Veľmi
dobre bola zostavená i propagačná
skladačka Mgr. J. Molitorisa „SNP
v Malohonte“ a pracuje sa aj na
príprave brožúrky z konferencie
„100. výročia narodenia PhDr. J.
Boľfíka“ a odhalenia jeho busty

cia nového pietneho miesta pri
Rimavskej Bani, kde bude vybudovaný skanzen bojov „Pamätné
bojisko SNP“ ako súčasť cesty
SNP. V druhej polovici mája sa
uskutoční peší pochod „Cesta hrdinov SNP“ z Rim. Soboty, cez Klenovec do Tisovca, kde sa očakáva
cca 100 účastníkov z celého Slovenska s možnosťou pričlenenia
sa ďalších po trase. Táto trojdňová
akcia bude mať na vytipovaných

pietnych miestach aj bohatý kultúrno spoločenský program. Na záver
vystúpenia pán Brndiar, spoločne
s p. Sečkárom odovzdali, na návrh
ÚV SZPB, Čestné medaily M.R.
Štefánika II. st., Jánovi Babaríkovi
z Rim. Zalužian a JUDr. Jozefovi
Pupalovi z Čierneho Potoka, pri
príležitosti ich životného jubilea.
(viď. foto) Ďakovný list S. N.
Ryžova, 1. tajomníka Veľvyslanectva RF v SR, bol prečítaný a
odovzdaný J. Sládkovi. V bohatej
diskusii sa podelili o svoje názory
členovia OV i pán Sečkár, ktorý
zaujal stanoviská k aktuálnym
problémom zväzu i spoločnosti. Rezonovali úspešné akcie, ktoré mali
odozvu u širokej verejnosti, vedomostný kvíz žiakov bude zahrnutý
v súťažiach MŠ SR, regionálny
stolnotenisový turnaj škôl, kde treba poďakovať primátorovi Rim.
Soboty za ceny, bohatá účasť členov na regionálnych i celoštátnych
oslavách, atď. Na záver zasadania
oblastného výboru prijali jeho členovia uznesenia, ktoré ich posúvajú k ďalšej kvalite spoločnej práce.

-fr-

Vyznamenanie Ministra práce sociálnych vecí a rodiny SR

Minister práce sociálnych vecí
a rodiny SR ocenil pri príležitosti medzinárodného svetového
dňa sociálnej spravodlivosti a 25.
výročia služieb práce, ďakovným
listom ministra práce, sociálnych
vecí a rodiny SR pani PaedDr.
Helenu Husárovú, na návrh vedenia Úradu práce, sociálnych
vecí a rodiny v Rimavskej Sobote, za dvadsaťročnú iniciatívnu
a príkladnú prácu v sociálnej
oblasti, ktorý si prevzala pri slávnostnom odovzdávaní v Bratislave.

Pani PaedDr. Helena Husárová, dlhoročná špeciálna pedagogička, je
sociálne cítiaci človek, ktorá aktívne (viac ako 20 rokov) pôsobí
v oblasti sociálnych vecí a rodiny.
Iniciovala a založila Krízové centrum SOS n.o. v októbri 2003
v nevyužívanej časti bývalého
Domova mládeže v Rimavskej
Sobote, za účelom sociálnej pomoci, humanitárnej starostlivosti
a charitatívnej činnosti pre týrané
ženy s deťmi, dievčatá opúšťajúce detské domovy, ženy s deťmi
bez ubytovania a ženy v krízových
situáciách z celého Slovenska .
Je
zakladateľkou
občianskeho združenia VIENALA (VIEra-NÁdej-LÁska) v Rimavskej
Sobote, na podporu a pomoc
duševne a telesne chorým deťom.
Je to jediné zariadenie v regióne,
ktoré poskytuje pomoc deťom
s ťažkým zdravotným postihnutím formou denného stacionára.
Jeho cieľom je riešenie krízových
situácií postihnutých detí, pomoc

deťom s poruchami správania
a poskytovanie starostlivosti prostredníctvom denného stacionára.
Pani doktorka Husárová sa celý
svoj profesijný život venuje
ľuďom, ktorí sú odkázaní na
pomoc v ťažkých životných
situáciách.
Získala
viaceré
vyznamenania za svoju pedagogickú činnosť, humanitárnu a charitatívnu pomoc. Mnohým svojim
zverencom vrátila do života nádej,
vieru a lásku. Je akčným človekom, ktorý si vie získať okolo seba
zanietených ľudí a nerobí jej problémy pomáhať tým, ktorých postretlo životné nešťastie a ocitli sa
v krízových životných situáciách.
Za najpodstatnejšiu chybu považuje nevšímavosť. Ako hovorí
„vnímajme okolie nielen očami
a ušami, ale najmä srdcom. Keby
sme si jeden druhého lepšie všímali, mohlo by sa mnohému zlu
predísť!“ Od začiatku deväťdesiatych rokov dochádza každý deň
za svojou prácou do okresného

mesta z Hrčiarských Zalužian.
Na poste riaditeľky Špeciálnej
základnej školy v Rim. Sobote je
do dnešných dní. Prostredie okresného mesta jej umožnilo naplniť
si svoje plány pomoci ľuďom
v núdzi. Popri svojej profesii, desať rokov pracovala v poradnom
orgáne vlády SR, v koordinačnom
výbore pre otázky zdravotne postihnutých občanov Slovenskej republiky. Tam sa snažila všemocne
presadzovať návrhy na zlepšenie
práce so zdravotne postihnutými
deťmi a občanmi. Podieľala sa na
vypracovávaní koncepcie výchovy
a vzdelávania detí so zdravotným
postihnutím. Má veľmi dobré rodinné zázemie, ktoré jej umožňuje
plne sa venovať tejto jej srdcovej
záležitosti. Srdečne blahoželáme!
Ku gratulantom sa pripája
i primátor mesta JUDr. Jozef Šimko, ktorý si nesmierne váži vysoko
spoločensky
záslužnú
prácu
PaedDr. Heleny Husárovej, presahujúcu rámec mesta Rim. Soboty.
-fr-

Zápis do 1.ročníka Základných škôl v školskom roku 2016/2017
Mesto Rimavská Sobota oznamuje rodičom detí, ktoré do 31.08. 2016 dovŕšia vek 6 rokov, že zápis do 1. ročníka základných škôl v zriaďovateľskej
pôsobnosti mesta Rimavská Sobota v súlade so Všeobecne záväzným nariadením mesta č. 132/2015 o zápise dieťaťa na plnenie povinnej školskej
dochádzky sa uskutoční začiatkom apríla 2016 – 1. 4. ZŠ P. Dobšinského, 1. 4. ZŠ P.K. Hostinského, 1. 4. ZŠ Š.M.Daxnera, 1. 4. ZŠ a MŠ
Dúžavská cesta, 5. 4. ZŠ M. Tompu. O presnom čase bude každá škola informovať osobitne.
Na zápis je nutné doniesť rodný list dieťaťa a preukaz totožnosti rodiča. Podrobnosti o zápise zverejní každá základná škola v zriaďovateľskej
pôsobnosti mesta na svojom webovom sídle.
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Prijatie žien primátorom mesta

Pri
príležitosti
tohtoročného
Medzinárodného
dňa žien, prijal primátor mesta JUDr. Jozef Šimko, vo vynovenej obradnej sieni Mestskej radnice, pozvané ženy, ktoré zastávajú významné riadiace pozície v inštitúciách na území okresného
mesta. Stalo sa to už tradíciou, aby si takto uctil
a vyzdvihol ženy, ktoré sa maximálne agažujú
v spoločenskom a politickom živote v zá-ujme
vytvárania lepších životných podmienok pre
občanov mesta a okresu. Vo svojom príhovore poďakoval všetkým ženám, ktoré si poctivo a zodpovedne plnia úlohy, čo im každodenne život prináša,
mnohokrát i na úkor vlastného súkromia a rodiny,
a pritom stačia rozdávať šťastie, radosť a lásku.
Zaslúžia si, aby v mesiaci marci, v ktorom prichádza s novým životom jar, prežívali tento sviatok pri
množstve kvitnúcich kvetov a ich prekrásnych vôní.

Inzercia:

GZ-13/16
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Na prahu novej sezóny koncertov vážnej hudby

V novodobej histórii mesta Rim.
Sobota má svoje nezastupiteľné
miesto
hudobná
vzdelanosť
našich občanov. Postarala sa o to
aj 85 ročná história základného
umeleckého školstva v meste.
Nielen že pripravila viacerých
špičkových hudobných interprétov
a ďalších pokračovateľov hudobného vzdelávania na vlastnej ZUŠ,
ale aj mnohým obyvateľom mesta
vštepila lásku k hudbe a ich schopnosť započúvať sa do nádherných
tónov klasickej hudby, ktorá
prináša spektrum emocionálnych
zážitkov, tak potrebných aj
v súčasných medziľudských vzťahoch. Môžeme byť hrdí na to, že
v týchto intenciách premýšľali viacerí aktívni občania mesta
a rozhodli sa začiatkom osemdesiatych rokov minulého storočia
založiť klub priateľov hudby.
Množstvo koncertov vážnej hudby
v roku 1979 a 1980 (16) s priemernou účasťou na každom z nich 84
poslucháčov, ich podnietil vytvoriť
prípravný výbor v zložení: MUDr.
Ivan Bransdorfer – predseda, Elena Pusztayová – tajomníčka a členovia: Marta Bystrianska, Tibor
Lehotský, Magdaléna Četveríková
a Ivona Emeritzová. Zahájil svoju
činnosť 17. septembra 1980 a za-

Žije medzi nami ...

kladajúca členská schôdza klubu sa
uskutočnila 18. marca 1981 v sále
polikliniky (dnešná nová budova
okresného súdu). Medzi hosťami
privítali i národnú umelkyňu Máriu
Kišoňovú – Hubovú, Dr. Pavla Hamella – námestníka Slovkoncertu
v Bratislave a Arpáda Lévaiho.
Pri tejto príležitosti sa uskutočnil
aj slávnostný koncert – husľový
recitál Petra Michalicu a Eleny
Michalicovej. V programe zazneli
diela Johannesa Brahmsa, Antonína Dvořáka, Nikola Paganiniho,
Fritza Kreislera, Jozefa Malovca, Bedřicha Smetanu a Františka
Ondříčka. Po dohode s vtedajším
riaditeľom OÚNZ, MUDr. Júliusom Alexym, sa stala sála polikliniky koncertným miestom
klubu, keďže v „starej osvete“ nebol na to priestor. Dušou všetkých
akcií hudobného života v rámci
KPH bola Elena Pusztayová, ktorá
v sedemdesiatich rokoch pôsobila
na Ľudovej škole umenia v Rim.
Sobote (dnešná ZUŠ), neskôr ako
dramaturgička v Mestskom osvetovom stredisku. Organizovala
aj množstvo výchovných koncertov na ZŠ a SŠ. Prelomom v histórii KPH bolo zorganizovanie 1.
Rimavskosobotskej hudobnej jari.
Táto udalosť vstúpila do histórie

mesta, veď na jej koncertoch bolo
382 poslucháčov. Pod týmto číslom sa skrýva vnímavý, hudobne
vyspelý a vďačný poslucháč, ktorý
odmeňoval účinkujúcich umelcov
spontánnym potleskom. Hudobný
život mesta napredoval, ročne to
bolo 9 – 11 koncertov. Odmenou
pre členov a poctou pre mesto
boli účinkujúci špičkoví domáci
i svetoví interpreti, ktorí k nám
zavítali. Účinkoval tu Slovenský
komorný orchester s dirigentom
Bohdanom Warchalom, dychové
kvinteto zo Švédska, Dánsky komorný orchester, Krajský symfonický orchester z Banskej Bystrice,
Štátna firharmónia Košice a pod.
Zazneli tu recitály rôznych
klavírnych virtuózov, napr. Marián
Lapšanský, Peter Topercer, M.
Pivka, Z. Paulechová, P. Máté,
S. Zamborský a ďalší. Za prvých
deväť rokov usporiadal KPH 95
koncertov, na ktorých účinkovalo
140 domácich a 31 zahraničných
umelcov. Poslucháči sa zoznámili
s dielami komornej hudby, orchestrálnej klasiky, súčasnej klasiky,
ale i vokálnej tvorby (sólisti SND).
Široká ponuka hudobných žánrov,
začiatkom deväťdesiatych rokov,
spôsobila novému výboru KPH,
vedeného MUDr. Ivom Losom,

starosti v slabšej účasti členov
na koncertoch vážnej hudby. Výbor sa začal zaoberať príčinami
tohto stavu. Bolo treba zlepšiť
propagáciu koncertov, zaviesť programové bulletiny, zvýšiť osvetu
s použitím ďalších informačných
možností a pod. Preto sa sústredil
na ďalšiu výchovu poslucháča,
rozšírením výchovných koncertov
na školách. Bolo treba zmeniť
ich informatívny charakter na esteticko-výchovný. 		
-fr-

množstvom vyznamenaní, opierajúc sa o paličku. Tento tajomný muž sa volá Ladislav Sládek,
je členom mestskej organizácie
SZPB a osobnosťou vojnových
rokov i aktívnym budovateľom
novej povojnovej spoločnosti. Je
to človek, ktorého osudy by sme
vám radi priblížili v nasledujúcich
riadkoch.
Aká bola jeho životná púť až do
oslobodzovania Budapešti?
Svetlo sveta sa pred nim rozsvietilo v marci 1928 ako prvorodenému dieťaťu
manželom
Jánovi SLÁDEKOVI a Márii, rodenej SLEZÁKOVEJ. (Okrem Ladislava mali rodičia ešte dcéru Agnesu (1935) a syna Jána (1939).
Rodičia bývali
pri železnici
„v strážnom domku“, ako sa vtedy
označovali domčeky, kde bývali
pracovníci železníc (najčastejšie výhybkári, spúšťači rámp na
priecestiach) v Senci. Tu začal
chodiť v roku 1934 do „Slovenskej
štátnej ľudovej školy”.
Zlom v živote rodiny, obdobne
ako všetkým občanom Slovenska, nastal po Viedenskej arbitráži, v novembri roku 1938, kedy
časť južného Slovenska musela
byť odstúpená Horthyovskému
Maďarsku. Zo dňa na deň sa museli deti učiť výlučne po maďarsky
a prerieknutie sa v rodnej reči bolo
okamžite trestané. Za opakované

tieto previnenia hrozila otcovi strata zamestnania u štátnej Maďarskej
železnice MÁV. Otca následne,
v roku 1939, premiestnili do
strážneho domku v Nových Zámkoch, kde mladý Lacko navštevoval Maďarskú meštianskú školu.
No a okrem potierania materinskej
reči a národného povedomia, mal
vstúpiť do organizácie „LEVENTE“ ( obdoba Hlinkovej mládeže),
kde sa mladí muži pripravovali na
vojenské poslanie.
Mladý „rebel“, postrehol akú
budúcnosť by mal, keby sa podriadil vtedajšiemu režimu. Chápal
nevinné deportácie ľudí nepohodlných režimu, o vojnových obetiach
sa dozvedal denne...
Aby ušetril rodičov od perzekúcii, a bez toho, aby o svojich
zámeroch niekomu niečo povedal, utiekol z domu a vybral sa
smerom na východ k blížiacej sa
Červenej armáde. Chcel sa dostať
po prejdení frontu k jednotkám
I. Čs. brigády v ZSSR. O jeho
osude nikto nevedel a tak bol vyhlásený za nezvestného. Príslušné
Maďarské inštitúcie však rodičom
neverili, že o chlapcovi nič nevedia a tak otca, ak nechcel prísť
o prácu „preventívne“ preložili do
okupovaného Srbska. Niekoľko
týždňová púť na východ „stopom“ nebola ľahká. Sem tam ho
zviezol nejaký furman. Živobytie

si zaobstarával príležitostnou krátkodobou prácou, ale najčastejšie
sa nad „chlapčiskom” zľutovali
a čo to mu aj pridali na cestu. Cez
frontu prešiel tak, že tvrdil, že ide
na druhú stranu pre „zemiaky“
k rodine, lebo nemajú čo jesť. Nakoniec sa v polovičke roka 1944
dočkal príchodu Červenej armády.
aj keď ho cez frontovú líniu nepustili pri Rumunskom meste
ERDÉLY, patriace Maďarsku. Po
oslobodení tejto oblasti sa hlásil
k veliteľovi jednotky, ktorá ich
oslobodila a po prijatí sa žiadal,
aby mu bolo umožnené zaradenie
k československej jednotke. Veliteľ
jednotky ho však, vzhľadom na
jeho vek, zaradil do vojenského
výcviku a po viac ako mesiaci
veliteľ rozhodol, že ostane pri jeho
jednotke, pri veliteľstve, ako vojak–tlmočník. Bolo to v čase keď
sa nachádzali pri meste Bereck.
Prednosťou mladého Lacka bolo,
že vedel okrem slovenčiny aj
maďarsky, a ako bolo vtedy v móde
medzi mladými, že sa sami učili
aj ruský jazyk. Tak mladý vojak–
tlmočník, so samopalom v rukách,
postupoval už ako vojak Červenej
armády a oslobodzovali postupne
mestá Kiskoros, Ábony, (bývalé
kráľovské sídlo - dnes študentské
mestečko) Godolló, cez Rákospa-frlotu až po Budapešť.

(dokončenie v budúcom čísle...)

V 36. ročníku Rimavskosobotskej
hudobnej jari sa môžeme tešiť na
4 koncerty so zaujímavou dramaturgiou. Koncerty KPH:
29.3.2016 Fórum rimavskosobotských talentov II.
Dom kultúry MsKS - 18.00 hod.
(Michal Antal – gitara, Juliana Čar-

noká – klavír, Pavel Orosz – gitara,
Alexandra Patakyová-spev, Adriana
Šajgalová - akordeón, Evamária Reichelová - priečna flauta)

12.4.2016 Koncert gitaristov
Mestská galéria o 18.00 hod.
(Jókaiová Darina – gitara, Dávid
Hnat – gitara)

		

Utiekol z domu, aby vstúpil do Červenej armády

V našom meste, medzi nami, žije
už viac ako desať rokov muž, ktorý
je nenápadný, skromný, veľa toho
nenahovorí, ale jeho životné osudy
boli ťažké a zaujímavé. Bol jedným
z tých, ktorí sa pričinili o to, že my
všetci ostatní žijeme v spoločnosti, ktorá nám poskytuje optimálne
životné podmienky. Má pri sebe
aj svoju oporu, manželku Ruženu
a spoločne sa tešia z jesene života
v byte na Cukrovarskej ulici. Pravidelne ich vídame pri kladení vencov pri pomníku Červenej armády
v máji, v auguste i v decembri.
Prichádza v zelenej uniforme
plukovníka v zálohe Slovenskej
armády, na hrudi s nespočetným

(pokračovanie v budúcom čísle...)

www.rimavskasobota.sk
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Rozpis LSPP stomatológov

Výzva riaditeľky OV DPO
Vážení hasiči, primátori
a starostovia!

Riaditeľka OV DPO v Rim.
Sobote v spolupráci s riaditeľom Stredoslovenského
múzea v Banskej Bystrici,
PhDr. Jánom Hradeckým
a riaditeľom KR HaZZ
v Banskej Bystrici, plk. Ing.
Dušanom Sľúkom, Vás žiada o spoluprácu pri zabezpečení výstavy „Hasičské zbory v Banskobystrickom kraji“. Výstava bude mať tieto okruhy:
1. História hasičského zboru – doklady o založení,
rok vzniku, ľudia, listiny, listy, fotografie, zástava
(stav zachovania), kto je autorom spomienok, zápisov
histórie, kronika zboru (ak existuje), úspechy, diplomy,
vzácne osobnosti, vzácne návštevy – doklady;
2. Historická technika – striekačky (ručné, motorové), prívesné vozíky, hadice, čakany s opaskami,
šišáky a vedrá (plechové, látkové a pod.);
3. Uniformy – historické, slávnostné, prilby, vyznamenania, diplomy, či významné uznania;
4. Výnimočné udalosti, zásahy, rarity – počas vojny,
s príbehom a podložené dokladmi, zápismi v kronike.
V našich radoch je veľa milovníkov histórie, technicky
zdatných reštaurátorov, v klubovniach našich spolkov

sa nachádza dostatok materiálu, vhodného k zostaveniu výstavy v reprezentatívnych priestoroch Stredoslovenského múzea. Preto neváhajte a poskytnite
najlepšie z nich. Výstava je plánovaná v mesiacoch
máj až jún 2016.
Po dohode s vedením múzea je potrebné urobiť ponuku
k výberu exponátov. K tomu je potrebné:
1) odfotografovať navrhovaný predmet (digitálna fotografia – fotoaparát, mobil);
2) urobiť stručný popis, o čo ide a prečo ho navrhujete
na výstavu;
3) pripojiť meno a kontakt na konkrétnu osobu, ktorá
zapožičia daný predmet (pre prípravu
zmluvy o výpožičke);
4) odoslať spracované podklady pre ponuku (bod 1,2,3)
na adresu: ssm@ssmuzeum.sk (do predmetu e-mailu
napísať „Výstava hasiči“ v termíne do 30.3.2016
Výber predmetov na výstavu bude oznámený vybraným majiteľom exponátov. Zabezpečenie zvozu
bude zrealizované v spolupráci s KR HaZZ, v termíne do 22.4.2016. O spôsobe zvozu budú majitelia
vybraných exponátov včas informovaní. V prípade
ďalších informácií-kontakt na riaditeľa SSM v Banskej Bystrici, PhDr. Jána Hradeckého, ktorý je aj
kurátorom výstavy (e-mailom, telefón: 048/412 58 96,
mobil: 0905 620 33).
Ing. Jozefína Očenášová (tel.: 0918 973 082)

Zdravotná pohotovosť

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

22.03. MUDr. Andrea Agócsová
23.03. MUDr. Irena Pálházyová
24.03. MUDr. Silvia Vargová
25.03. MUDr. Anton Malatinec
26.03. MUDr. Jana Babíková
27.03. MUDr. Gabriela Gulyásová
28.03. MUDr. Irena Pálházyová
29.03. MUDr. Silvia Vargová
30.03. MUDr. Anton Malatinec
31.03. MUDr. Róbert Rajský
01.04. MUDr. Jana Babíková
02.04. MUDr. Irena Pálházyová
03.04. MUDr. Anton Malatinec
04.04. MUDr. Silvia Vargová
05.04. MUDr. Andrea Kuráková

Starosta obce Utekáč

RIADKOVÁ INZERCIA:

• Ponúkam pôžičky s výhodným úrokom. Volajte: 0905 329 178

službu vykonáva každý stomatológ
od 8:00 do 12:00 vo svoj. ambulancií
25.03.2016 MUDr. Pálešová
(OZS Ožďany)
56 94 666
26.-27.03.2016 MUDr. Sekelská
(ZŠ Dobšinského 1744) 56 31 566
26.-27.03.2016 MUDr. Sklenková
(ZŠ Clementisa)
0908 902 065

GZ-01/16

• Kešovka - pohodlná pôžička pre zamestnaných, dôchodcov, invalidných
dôchodcov, živnostníkov 0903 279125		
GZ-14/16
• Prijmeme brigádničku, dôchodkyňu do predajne textilu Oscom,
Hlavné námestie 18, RS. 				
GZ-16/16

LESY Slovenskej republiky, štátny podnik
OZ Rimavská Sobota
vyhlasujú obchodnú verejnú súťaž na predaj:

• Osobný automobil, značka Lada 4x4, typ 2121/40/U,
EČV RS-796BF, rok výroby 2007
• Osobný automobil značka Lada Niva 4x4, typ
2121/40/U, EČV RS-214BJ, rok výroby 2007
• Osobný automobil značka Lada Niva 21214, typ
2121/40/T, EČV RS-210BJ, rok výroby 2005
• Osobný automobil, značka VAZ 21214B, typ Lada
Niva 21214, EČV RS-210AO, rok výroby 2003
• Osobný automobil kombi, značka Škoda Fabia, typ
6Y, EČV RS-562, rok výroby 2005
• Osobný automobil značka Škoda Felicia Pick-Up, typ
EHH673, EČV RS-830AG, rok výroby 1996
Súťažné podmienky si navrhovatelia osobne prevezmú
alebo písomne vyžiadajú na adrese: LESY Slovenskej
republiky, š.p., OZ Rimavská Sobota, Potravinárska 1855,
979 01 Rimavská Sobota.
Kontaktná osoba: Ing. Jaroslav Zorvan,
mobil: +421 918335182, tel.: +421 475634940,
fax: +421 475634942, e-mail: jaroslav.zorvan@lesy.sk
Súťažné návrhy možno doručiť v lehote do 1.4.2016 do
12:00 hod. v súlade so súťažnými podmienkami. Lehota
na oznámenie výsledkov súťaže je do 1.5.2016

GZ-14/16

v zmysle § 3 a § 4 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 596/2003 Z. z.
o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých
zákonov v znení zmien a doplnkov a § 5 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 552/2003 Z. z. o výkone práce vo verejnom záujme v znení neskorších
predpisov vyhlasuje
VÝBEROVÉ KONANIE na miesto:
riaditeľ/ka Základnej školy s materskou školou Utekáč,
s predpokladaným nástupom od 1. 7. 2016 alebo podľa dohody
Predpoklady na výkon kariérovej pozície riaditeľa školy sú stanovené v § 6 zákona NR
SR č. 317/2009 Z. z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch
a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
KVALIFIKAČNÉ PREDPOKLADY:
Vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa požadovaného študijného odboru pre
príslušný druh a typ školy podľa vyhlášky Ministerstva školstva Slovenskej republiky č. 437/2009 Z. z., ktorou sa ustanovujú kvalifikačné predpoklady a osobitné
kvalifikačné predpoklady pre jednotlivé kategórie pedagogických zamestnancov
a odborných zamestnancov v znení neskorších predpisov.
OSTATNÉ PREDPOKLADY:
• dosiahnutie kariérového stupňa „pedagogický zamestnanec s prvou atestáciou“,
• minimálne 5 rokov pedagogickej praxe,
• bezúhonnosť,
• zdravotná spôsobilosť,
• ovládanie štátneho jazyka.
ZOZNAM POŽADOVANÝCH DOKLADOV :
1. žiadosť o účasť vo výberovom konaní,
2. overené kópie dokladov o splnení kvalifikačných predpokladov,
3. overená kópia dokladu o absolvovaní 1. atestácie (1. kvalifikačnej skúšky
alebo jej náhrady),
4. doklad o preukázaní bezúhonnosti – výpis z registra trestov nie starší ako
tri mesiace,
5. potvrdenie o dĺžke výkonu pedagogickej činnosti,
6. preukázanie zdravotnej spôsobilosti pre výkon funkcie riaditeľa,
7. profesijný životopis,
8. návrh koncepcie rozvoja školy,
9. písomný súhlas uchádzača k použitiu osobných údajov pre potreby výberového
konania.
MIESTO PREDKLADANIA ŽIADOSTI O ÚČASŤ VO VÝBEROVOM
KONANÍ (poštou alebo osobne):
Obecný úrad Utekáč č. 848/52, 985 06 Utekáč
Kontaktná osoba: Miroslav Barutiak, č. t. 0911 252 433
TERMÍN UKONČENIA PRIJÍMANIA ŽIADOSTÍ: 29. 04. 2016 do 14.00 hod.
Obálku s požadovanými dokladmi označte nápisom:
„VÝBEROVÉ KONANIE -NEOTVÁRAŤ“.
Termín a miesto výberového konania oznámi výberová komisia prihláseným
Miroslav Barutiak
uchádzačom najmenej 7 dní pred termínom jeho konania.
starosta obce
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Veľkonočné sviatky
v Rímskokatolíckej farnosti
Celodenné vysluhovanie sv. zmierenia pred Veľkonočnými sviatkami streda 23. marca 2016 8:00 - 17,30 hod. (Počas sviatkov nespovedáme!)
Zelený štvrtok:
ráno sv. omša a dopoludňajšia Adorácia NEBUDE!
Pamiatka Pánovej večere:
16:30 (v maď. jazyku)
18:00 (v slov. jazyku + umývanie nôh 12 mužom)
Veľký piatok:
Liturgia Pánovho utrpenia a smrti. Je to deň pokánia záväzného v celej
Cirkvi a prísny pôst.
Ráno 8:00 spievaná modlitba liturgie hodín a náreky.
Obrady slávenia utrpenia a smrti Pána:
12:00 (v maď. jazyku)
15:00 (v slov. jazyku)
Poklona pri Božom hrobe po poobedňajších obradoch až do soboty 16:15
Krížová cesta ulicami mesta začne o 20:00 pred farským kostolom.
(Sviece do procesie s chránitkom, môžete použiť aj pri obnove krstných sľubov
na Veľkonočnú vigíliu, si môžete zakúpiť v kostole za 1,50 Eur , alebo vlastné).

Biela sobota:
ráno o 8:00 spievaná modlitba liturgie hodín a náreky.
Veľkonočná vigília Pánovho zmŕtvychvstania:
18:00 (v maďarskom jazyku)
21:00 (v slovenskom jazyku)
Prineste si sviecu na obnovenie krstných sľubov. Obrady Veľkonočnej
vigílie sa slávia najskôr až po západe slnka čo je v tento deň 17:56
Veľkonočná nedeľa:
mesto – farský kostol: 7:30 (slov.), 9:00 hod. (maď.), 10:30 (slov), 17,00
hod. (slov), Kružno 9:15 hod, Zacharovce 10,30 hod.
Veľkonočný pondelok:
mesto – farský kostol: 7:30 (slov.), 9:00 (maď), 10:30 hod. (slov),
Čerenčany 8,00 hod., Kružno 9:15, Zacharovce 10:30

Čitatelia nám píšu... 			
Zbystrite pozornosť :) Viete, že
v Rimavskej Sobote na rohu Daxnerovej ulice je veľmi zaujímavé
Bistro?
Už viac krát som šla okolo, pretože
je to jedna z hlavných ulíc do centra
mesta. Tento nápis ako mi majiteľ
Maťo objasnil, značí mesto Negril
na Jamaice, ktorú navštívil. Podľa
neho tam bolo všetko krásne, tak
preto názov Negril.
Môžem povedať, či to bola šťavnatá
zeleninka, vynikajúci pstruh alebo
slivkové pirohy, veľmi mi chutilo.
Dokonca pirohy s fantastickým
slivkovým lekvárom ma dostali aj
chuťovo, aj vôňou a ulahodili mojim chuťovým pohárikom.
Podávajú tu jedlá dochutené
s citom. Každý deň varia čerstvé
a máte pestrý výber. Či ste vegetarián, alebo mäsožravec, prídete
si na svoje. Pripravili, navarili
a ochutili už 14 853 rozmanitých
jedál a číslo stále stúpa.

Bistro Negril

Priznám sa, že už som viac jedál v
tejto netradičnej reštike ochutnala.
Chcete kvalitu namiesto kvantity?
Chcete vyskúšať niečo nové, netradičné, výborné a výhodné? Je
zaujímavé, že jedlo si vyberiete
buď ako meníčko, alebo si môžete
vybrať to, na čo máte práve chuť.
Skombinovať a zaplatiť pochúťky
podľa váhy.

Máte na výber 2 druhy stravovania,
ktoré prispôsobíte svojmu vlastnému želaniu.

1. Viac toho čo máte radšej. Máte
radšej viacej mäsa, viacej zeleninky, viacej ryže či viac zemiakov?
Naberte si čo Vám chutí. Môžete si
nakombinovať zo všetkého čo je
v ponuke.
2. Zvoľte si vlastné kombinované
menu:
● môžete si nakombinovať zo štyroch hlavných jedál
● vybrať z troch príloh, alebo si ich
navzájom skombinovať
● vyberte si z dvoch čerstvých
šalátov
● nechcete prílohu? nevadí, naberte si dva šaláty :-)
● ochuťte si ich dresingom

● vyberte si z dvoch polievok
(mäsité aj zeleninkové)
Prezradím Vám tajomstvo. Zistila
som prečo nám jedlo v Negrile tak
chutí. Lebo v kuchyni sa rozlieha
dobrá atmosféra, priateľská nálada
a pri varení si spievajú :-)
Pracujete v RS, ste senior dôchodca, či jednoducho sa Vám dnes
nechce variť? Od roku 2016 priniesol Negril donáškovú službu. Skutočne zdravé, chutné a výhodné.
Viete že jedlo vplýva a tvorí asi 1⁄3
z celkového zdravia? Nie je preto
jedno čo jete. Vždy si vyberajte jedlo, ktoré je Vášmu telu prospešné
a po ktorom sa cítite dobre. Možno
budete aj príjemne šokovaní nejakou pochúťkou, čo si naberiete
a zažijete skutočne nový skvelý
chuťový zážitok. Bistro Negril,
Daxnerova 493, 979 01 Rimavská
Sobota Tel: 0903 457 863, 0903
401 921 Web: www.negril.sk
Lenka Slniečková
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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.
Anonymné príspevky nezverejňujeme.
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Koncom februára pripravili organizátori ankety jubilejného 50.
ročníka vyhlásenia Najlepšieho
športovca okresu za rok 2015,
skutočnú oslavu športu. Na pódiu
divadelnej sály MsKS sa predstavila absolútna športová špička,
ktorá reprezentuje náš región
na svetových, európskych i celoštátnych podujatiach. Môžeme
byť hrdí na to, že i navzdory
ťažkým podmienkam, sa darí
mnohým športovcom dosahovať
prenikavé výsledky. Musíme
k nim pripočítať aj veľa obetavej,

www.rimavskasobota.sk
Vyhlásenie ankety aj trochu ináč...
Šport v marci / apríli
dobrovoľníckej a oduševnelej
práce viacerých zanietených
trénerov, v mnohých prípadoch aj
bez nároku na odmenu. Treba kvitovať pekné gesto organizátorov,
ktorí sa rozhodli verejne oceniť
túto prácu niektorým z nich,
udelením ďakovných listov. Možno, že jeden z nich by si zaslúžil
aj vyšší level ocenenia. Je to Igor
Antal, ktorý bol dušou športového
diania v okrese i meste Rim. Sobota viac ako polstoročie a bol aj
autorom tejto ankety, ktorá začala
v roku 1966 a nepretržite trvá až
do dnešných dní. Bol síce profesionálnym telovýchovným pracovníkom, ale nad rámec svojich
povinností sa venoval propagácii
športu, trénerskej práci a organizácii širokého spektra športových podujatí i s medzinárodným nádychom.
Oslavnú atmosféru podujatia vytvára nielen to, čo sa odohráva na
javisku, ale aj to ako reaguje na
dianie hľadisko. Aj keď na jednej strane pripravenosť podujatia
po stránke športovej, kultúrnej
a spoločenskej bola veľmi zodpovedná, nedá sa to povedať
o propagácii podujatia a účasti
športovcov, či verejnosti na tom-

to podujatí. Je len na škodu veci,
že v poloprázdnom hľadisku boli
prítomní len ocenení športovci, ich
tréneri, prípadne ich rodičia a niekoľko oficiálnych hostí. Chýbali
v prvom rade ostatní nominovaní športovci v jednotlivých
kategóriách, zástupcovia základných a stredných škôl, učitelia
telesnej výchovy, ktorí sú hlavní
propagátori športu na školách,
vedúci
športových
krúžkov
a široká športová verejnosť.
Je smutné, že práve to, čo je
najpodstatnejšie – predstaviť
občanom mesta tých, ktorí mu
robia dobré meno a mládeži
vhodné športové vzory na živo,
sa nenaplnilo. Výchovný i motivačný moment podujatia sa
akosi vytratil. Určite to nebolo
spôsobené úmyselne a preto by
si mali organizátori budúcich vyhlásení uvedomiť, že všetko treba
pripraviť do detailu a nepodceniť
žiadny prvok prípravy obdobného podujatia v budúcnosti. -fr-

pozvánka na majstrovské zápolenia

Stolný tenis

Ml. Rim. Sobota - Topspin Margecany
2.4.2016 o 10:00 - 1. liga Muži
Ml. Rim. Sobota - Geológ Rožňava B
2.4.2016 o 16:00
telocvičňa Hviezdoslavova

Volejbal
Slovan Rim. Sobota - Tesla Lip. Hrádok B
3.4. 2016 o 10:00 - Kadetky

Stolný tenis – 1. liga
10. kolo výsledky:
Mladosť Relax Rim. Sobota ŠKST Ružomberok „B“

7: 7

(Voliar-2, Mihalík-2, Horváth-3)
Mladosť Relax Rim. Sobota - TJ
Javorinka Levoča „A“

7 : 7

(Voliar- 2, Mihalík- 2, Horváth- 2,
Voliar-Michalík - 1)

Úspechy Falconu
na pražskom Cobra cup 2016

Medzinárodné
plavecké preteky
o Pohár priateľstva 2016

Prvý marcový víkend
sa
v Mestskej krytej plavárni
v Rim. Sobote uskutočnil
5.ročník medzinárodných plaveckých pretekov o Pohár priateľstva 2016. Otvorenia pretekov
sa zhostil viceprimátor Rim. Soboty, Ing. Ladislav RIGÓ, ktorí
v mene mesta privítal všetkých
prítomných športovcov, trénerov
a aj početné obecenstvo. O rastúcej popularite pretekov doma
aj v zahraničí svedčí aj fakt, že
pre veľký záujem museli usporiadatelia pristúpiť k redukcii prihlásených a po stanovení minimálnych výkonnostných limitov
sa pretekov sa zúčastnilo 304
plavcov. Okrem 38 plaveckých
klubov zo Slovenska sa pretekov zúčastnili aj plavci z Čiech
a Srbska. Spolu za dva súťažné dni
plavci absolvovali 1718 štartov.
Domáci plavecký klub reprezen-

tovalo celkovo 13 plavcov , ktorí
sa aj v silnej konkurencii dokázali presadiť. O medaily sa zaslúžili Kristína Repková - strieborná
v disciplíne 50 m znak, Sofia Klementová (na fotke) - 3 x bronz (100
m voľný spôsob, 50 m prsia a 100
m polohové preteky), Jakub Husár
- 2 x bronz (200 m voľný spôsob
a 200 m polohové preteky) a Linda Skruteková získala bronzovú
medailu na 100 m znak.
Vedenie Plaveckého klubu v Rim.
Sobote týmto ďakuje všetkým,
ktorí boli nápomocní pri zabezpečení organizácie preteku : TSM
Rim. Sobota, OD Tesco RS, Balex s.r.o, Lekáreň Jazmín, Reumex
s.r.o, Slovak Telekom RS, V. Majerčík - RIO zdravotné potreby,
MUDr. Azimi, Tupperware RS,
Pekáreň Mive – Miroslav Juhás
Hnúšťa, poisťovňa ALLIANZ - p.
E. Cabanová.

text + foto: Ing. L. Klement

Posledný februárový víkend
patril medzinárodnej súťaži v taekwonde pod názvom „Cobra cup
2016“, ktorá sa konala v hlavnom
meste Českej republiky, v Prahe.
Tohto turnaja sa celkovo zúčastnilo 194 pretekárov z 19 klubov
a 3 krajín. Zastúpenie tu mal aj
Falcon taekwondo klub Rim. Sobota. Ako prvý do bojov nastúpil
najmladší Damien Pavel Frgolec,
v kategórii children A-27 kg. Vo
svojom finálovom zápase predviedol skvelú zručnosť, rýchlosť a
bojovnosť, ktoré mu nakoniec priniesli zaslúžené 1. miesto. Lukáš
Kurek, v kategórii children B-30
kg, i napriek tomu, že to bola jeho
prvá účasť na zahraničnom turnaji, počínal si veľmi dobre. Lukáš
vďaka tvrdej príprave a odhodlaniu dokázal poraziť súperov až

v troch zápasoch a získal, okrem
skúseností, aj zaslúžené 1. miesto. V kategórii pupills B-33 kg,
zabojovala za Falcon aj Anetka
Lukáčová. V zápasoch nedala
svojim superkám šancu a obsadila
tiež 1. miesto. Ako posledná nastúpila za Falcon do bojov Laura
Dávidová, v kategórii kadetky B
- 41 kg. Hoci je v tejto kategórii
ešte len začiatočníčka, vo finálovom zápase predviedla skvelý
výkon a od zlatej medaily ju delil
len jediný bod ( 5:6). Nakoniec sa
umiestnila na peknom 2. mieste.
Falcoňákom ďakujeme za skvelú
reprezentáciu klubu Falcon Rim.
Sobota, mesta i Slovenska. Za finančnú pomoc ďakujeme vedeniu
klubu Falcon a firme MedservisIng. A. Džadoň.
-mk-

Slovenský pohár v Pezinku 2016

Judisti Lokomotívy RS sa v sobotu (12.3.2016) zúčastnili Slovenského pohára 2016 mladších,
starších žiakov a žiačok v Pezinku,
ktorý bol súčasťou medzinárodného turnaja. Zišlo sa na ňom 468
judistov z 55 oddielov a šiestich
štátov Európy - Ukrajiny, Čiech,
Rumunska, Maďarska, Rakúska

a Slovenska. Vo veľmi silne obsadenej súťaži sa najviac darilo Nine
Tonhajzerovej ( do 57 kg) ml.
žiačok a obsadila druhú striebornú
priečku. Lukáš Koóš ( do 42 kg)
ml. žiakov si zmeral svoje sily s viacerými zahraničnými pretekármi
a dosiahol na bodované piate miesto.
		
–ľa-

