Na margo
uplynulých dní

V Materskej škole
na Rožňavskej je už 5 tried

Začiatkom apríla sa slávnostne, za účasti
predstaviteľov mesta Rim. Sobota, sprevádzkovala spodná časť zrekonštruovaného tretieho pavilónu MŠ na Rožňavskej ul., kde sa
vytvorili podmienky k výchove a vzdelávaniu
pre ďalších 21 detí. Mesto Rim. Sobota realizovalo tento projekt „Prestavba DJ na MŠ
– 1. NP MŠ Ul.Rožňavská“ na základe zmlu-

vy o poskytnutí dotácie zo štátneho rozpočtu
prostredníctvom rozpočtu Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR na rozšírenie
kapacít materských škôl, ktorá bola podpísaná
dňa 8.7.2015 a dodatok č.1 dňa 9.11.2015
s celkovým rozpočtom 48 187,32 €, z ktorej
štát poskytol čiastku 45 000,- €.

(pokračovanie na 3. strane)

22.apríl DEŇ ZEME

Keď dostali 22.apríla 1970 ekológovia v USA
fotografie z kozmu, na ktorých bola vidieť krehkosť a jedinečnosť našej planéty, rozhodli sa
vyzvať ľudí k spoločnému úsiliu na ochranu
Zeme. Iniciátorom bol environmentálny aktivista, senátor Spojených štátov z Wisconsinu, Gaylord Nelson. Vyzval študentov, aby vypracovali
projekty, zamerané na nutnú potrebu ochrany
životného prostredia. Cieľom tohto dňa, je pripomenúť si našu závislosť na cenných daroch,
poskytovaných Zemou. Tento sviatok je ovplyvnený pôvodnými dňami Zeme, ktoré sa konali
pri oslavách jarnej rovnodennosti, 21. marca,
a oslavovali príchod jari.
(pokračovanie na 3. strane)

Noc v knižnici s H. Ch. Andersenom

Je piatok večer, 1. apríla 2016.
Knižnica utícha a knižky sa chystajú na nočný odpočinok. Ale dnes sa
spať nebude! Odmenou pre najaktívnejších čitateľov z rimavskosobotských škôl je nocovanie medzi
knihami, ktorému predchádza večer
plný hier, zábavy i poučenia.
Aká bola v poradí už šiesta Noc
s Andersenom?
(pokračovanie na 3. strane)

V minulom čísle nášho
dvojtýždenníka
sme
sa
v tejto rubrike venovali vzniku novej vládnej koalície
a vyjadrili aj naše želanie,
aby ľudia, ktorí sa dostali k
moci ďalej nekradli, alebo
aspoň nie toľko čo doteraz a potom snáď svitne
nádej, že aj životná úroveň ľudí žijúcich
v našom chudobnom regióne sa zlepší.
No uplynulo len osem dní od nástupu nového
ministra školstva do vlády a už ho ide opozícia
odvolávať s odôvodnením, že nebýva zvykom,
aby funkciu ministra získal zdiskreditovaný
človek, ktorý post zneužíva na obohacovanie
svojej rodiny. A to prosím ešte učitelia ani
nevyšli do ulíc demonštrovať za svoje platy...
Dlho nemlčal ani Zsolt Simon, ktorý sa poslancom parlamentu stal za Most – Híd, ale
pre údajný nesúhlas so vstupom Mostu do
vlády, opustil jeho poslanecký klub. On pre
zmenu poukázal na nechutný biznis okolo
prenajatia Brestenskej jaskyne na Orave bez
výberového konania a za pre štát nevýhodných
podmienok len štyri dni po voľbách. Vyzval
svojho straníckeho kolegu a nového ministra
životného prostredia Lászlóa Solymosa, aby
sa pozrel na prsty svojho predchodcu ministra Žigu, ktorý mal zmluvu podpísať. Občan
samozrejme kvituje „hrdinský čin“ bývalého
ministra pôdohospodárstva, ale zároveň sa aj
pýta, či by k takémuto veľkolepému odhaleniu došlo aj vtedy, ak by po koaličných rokovaniach získal aj on sám funkciu ministra
vo vláde Róberta Fica. No pre objektívnosť
dodajme, že Zsolt Simon už v novembri 2013
upozorňoval v súvislosti s novelou zákona
o ochrane prírody, že vláda chce dať jaskyne
na komerčné využitie svojim kamarátom bez
verejnej súťaže...
A to sme prosím len pár týždňov po voľbách.
Medzi tým sa dozvedáme, že terorista Abdeslam strávil niekoľko dní pred parížskym
atentátom v Nitre a minister vnútra Kaliňák
len kokce, keď sa ho na to novinári pýtajú.
A to ani nedostal otázku, že či má vedomosti
o tom, kde všade po Slovensku sa takéto osoby
ešte aj dnes môžu zdržiavať?
No ďakujem pekne za takýto začiatok vládnutia nového vládneho zlepenca....

www.rimavskasobota.sk
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Jednotnosť poslancov je pozitívum pre mesto

V utorok, 5.apríla, sa uskutočnilo
zasadnutie Mestského zastupiteľstva v Rimavskej Sobote, ktoré
malo len jeden bod: Program hospodárskeho a sociálneho rozvoja
mesta (PHSR) na obdobie 2014
– 2020. Rokovanie viedol primátor
mesta, JUDr. Jozef Šimko, a po
procesných aktoch v úvode rokovania, odovzdal vedenie bodu Ing.
Eve Murárikovej, ktorá bola so
svojim tímom autorkou tohto materiálu. Na návrhu stratégie rozvoja
mesta sa podieľali aj občania mesta. Je len na škodu, že z celkového
počtu obyvateľov mesta (24268
k 21.04.2015) odpovedalo dotazníkom len 177 (0,7% obyvateľov).
O to bolo zložitejšie pripraviť
stratégiu tak, aby vyhovovala
každému. V analytickej časti autori
zhrnuli celkový stav vnútorného
prostredia, ktorý sa evidoval po
ukončení predchádzajúceho pro-

gramovacieho obdobia. Zároveň sa
stal aj podkladom pre prípravu analytickej časti materiálu, na ktorú
naväzuje programová časť a realizačná časť. Stratégia sa vzťahuje
k časovému horizontu, v ktorom
má zmysel hodnotiť dopady aktivít a projektov, podporených
jej rozvojovým programom, čo
predstavuje výhľad do roku 2030.
Autori vychádzali i z nadnárodného dokumentu Európa 2020,
ktorá stanovila dosiahnutie piatich
cieľov: zamestnanosť, výskum
a vývoj, zmena klímy a energetická
udržateľnosť, vzdelávanie a boj
proti chudobe a sociálnemu vylúčeniu. Strategickým cieľom rozvoja
mesta je vytvoriť podmienky pre
zvýšenie kvality života mesta, pre
zvýšenie jeho konkurencieschopnosti a ekonomickej výkonnosti
s vyváženým rozvojom oblastí trvale udržateľného rozvoja a reš-

pektovaním strategických cieľov
VÚC BBSK. Bola vytvorená vízia
rozvoja mesta na uvedené obdobie,
ktorá obsahuje tri priority – v ekonomickej oblasti, sociálnej oblasti
a oblasti infraštruktúry, ktoré sú
ďalej podrobne rozpracované. Prioritné osi rozvoja budú riešiť: Rozvoj ľudských zdrojov a zvyšovanie
kvality života obyvateľov, inovácie
a rast konkurencieschopnosti priemyslu, cestovný ruch, dopravu,
informačnú spoločnosť, životné
prostredie a poľnohospodárstvo.
V programovej časti je uvedený, už
aj vo finančnom vyjadrení, operačný program IROP (integrovaný
rogionálny operačný program)
a zverejnené sú aj navrhované projekty. Realizačná časť programu
predstavuje garanta strategického
dokumentu, ktorým je Mesto Rim.
Sobota, zastúpené primátorom
mesta a mestským zastupiteľst-

vom. Koordinátorom realizácie
bude mestský úrad, prostredníctvom odboru rozvoja mesta. PHSR
sa tak stáva živým dokumentom,
ktorého realizácia bude sledovaná
(minimálne raz za rok) a program
bude podľa potreby doplňovaný
a upravovaný. Otvorenosťou dokumentu sa zabezpečí flexibilita pri
určovaní priorít rozvoja mesta na
základe zmien vonkajšieho prostredia a podľa preferencií obyvateľstva. V živej diskusii k predloženému
dokumentu sa vyjadrilo viacero
poslancov, ktorí dané myšlienky,
resp. vízie rozšírili aj o svoje návrhy. V globále vyjadrili spokojnosť
s takto pripraveným materiálom,
ktorý považujú za dostatočný itinerár mesta pre programovacie
obdobie 2014 – 2020, čo potvrdili
aj v hlasovaní, keď za prijatie programu, aj s pripomienkami, hlasovali všetci poslanci jednomyseľne.

Musíme vrátiť život do zaostalých regiónov!

V systéme chodu národného hospodárstva majú okrem ministerstiev svoju nezastupiteľnú úlohu
odborné komory. Ich úlohou je
zabezpečovať prepojenosť ekonomických a hospodárskych plánov jednotlivých rezortov s výrobnou praxou. Ako prostriedok sú
využívané inovačné technológie,
pracovné programy, infraštruktúra
a monitoring výrobných kapacít,
ľudské zdroje a ich príprava, podnikateľské aktivity (malé a stredné podnikanie), oceňovanie, resp.
certifikácia výrobných kapacít
a pod. Jednou z týchto komôr je aj
Slovenská obchodná a priemyselná
komora (SOPK), ktorá má svoje
zastúpenie v každom kraji, resp. má
svoje kancelárie aj vo vybraných
okresoch. Na posledný marcový
deň zvolala Ing. Marína Spirová,
PhD., riaditeľka Banskobystrickej
regionálnej komory SOPK Valné
zhromaždenie do Cikkerovej siene
historickej radnice v B. Bystrici.
Medzi prítomnými členmi boli
aj zástupcovia nášho okresu,
kon-krétne i riaditeľ SOŠTAP
v Rim. Sobote, Ing. Karol Kišantal.
V programe rokovania bolo viacero odborných tém, týkajúcich
sa
ekonomicko-hospodárskeho
rozvoja kraja. Jeho súčasťou bolo
už tradičné ocenenie úspešných
firiem i jednotlivcov-jubilantov
a vyhlásenie výsledkov súťaže 22.
ročníka „Krištálový merkúr“ za
rok 2015, zameraný na inovačné
aktivity (inovácia produktov, technológií, marketingu, organizácie
práce a Mladý inovátor), ktorý
vypísala Banskobystrická regionálna komora SOPK a Úrad priemyselného vlastníctva.
Po ukončení rokovania som oslovil

predsedu SOPK, doc. Ing. Petra
Mihóka, CSc., o jeho vyjadrenie
k realizácii zákona č. 336/2015
o podpore menej rozvinutých
okresov a o možnostiach SOPK
pomôcť týmto okresom, konkrétne
rimavskosobotskému.
Ako vidíte z pohľadu SOPK prijatie tohto zákona?
Regionálna politika každého štátu
sa orientuje na tie regióny, resp.
subregióny, ktoré sú najviac postihnuté nízkymi ekonomickými
aktivitami, v dôsledku čoho narastá
nezamestnanosť a vyprázdňovanie
týchto regiónov. Najväčšie riziko
vidím, pokiaľ by vláda nevenovala pozornosť ich ďalšiemu ekonomickému rozvoju, že sa stanú
nehodnotiteľné z hľadiska budúceho rozvoja, čo zničí hlavne ľudské
zdroje. Vláda koncom minulého
roka zadefinovala celkom
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takýchto okresov v SR, vrátane
Rim. Soboty. Naša pomoc sa nasmeruje na vlastné aktivity, zamerané na podporu malého a stredného
podnikania. Na nich je orientovaný samotný program – podpora infraštruktúry a ľudské zdroje.
My musíme vrátiť život do týchto
regiónov, aby úplne nevykapal! To
by malo byť obsahom prvej etapy
našej pomoci, ako reštartovanie,
na ktoré by sa naviazalo ďalšie
oživenie.
Mohol by ste byť konkrétnejší?
Tu na Valnom zhromaždení sme
hovorili do akých aktivít motivovať podnikateľov z regiónu, ale aj
z iných regiónov, ktorí by prišli do
tých piatich zaostalých okresov na
juhu kraja. My zaručene prídeme
s určitými návrhmi a budeme inšpirovať podnikateľov aj iných
regiónov, aby k reštartovaniu

využili tie výhody, ktoré sú poskytované z hľadiska daňových úľav
i podpory tvorby pracovných miest,
ako špeciálne programy pre tieto
okresy. Do troch mesiacov prídeme
s návrhmi do Rim. Soboty. Určite
sa zameriame na to typické pre
okres: rozvoj agro-potravinárskeho
komplexu s niektorými tradičnými
výrobkami, ale i s niečim, čo založí
novú tradíciu.
V akom časovom horizonte by
mala prvá etapa prebiehať?
Toto sa nedá urobiť len jedným
opatrením. Pôjde hlavne o zastavenie doterajšej degradácie regiónu
a poskytnúť určitý reštart. Pre zrovnocenenie regiónov musia nasledovať ďalšie programy. Vláda príde
určite s ďalšími úlohami. Hlavne
nám ide o to, aby sa mladí odborníci vrátili do týchto regiónoch,
a aby sa v nich našli. Oni určite prídu, keď zistia, že budú mať v nich
určité výhody, vrátia sa k rodinám,
koreňom a budú sa cítiť dobre.
Začne sa rozvíjať infraštruktúra
vo všetkých oblastiach, vrátane
kultúry a pod.
Ako
sa
komora
angažuje
v príprave ľudských zdrojov,
hlavne v oblasti školstva?
SOPK je už dnes hlavným hráčom
v oblasti duálneho vzdelávania, ale
i v oblasti celoživotného systému
prípravy. V tomto šk. roku 2015/16
SOPK pokrýva 2/3 študijných,
resp. učebných odborov na počet
firiem v SR, duálnym vzdelávaním.
Náš zástupca, Ing. Holeček – predseda rady zamestnávateľov, reprezentuje všetky zamestnávateľské
štruktúry voči Ministerstvu školstva SR i regionálnym školský
orgánom. Ako hlavný hráč, presadzujeme v tomto období naše návr-

-fr-

hy do programového vyhlásenia
vlády, vrátane podpory finančného
zabezpečenia školstva. Dnes evidujeme až dvojnásobný záujem
o duálne vzdelávanie, preto sme
pripravení iniciovať legislatívne
úpravy v súčasnom školskom
zákone.
Myslíte si že MŠ SR tento obrovský
nápor zvládne?
Sú noví ministri školstva i nosných
výrobných rezortov – hospodárstva
a pôdohospodárstva, kde bude prioritou duálne vzdelávanie. Budeme
diskutovať s nimi a uvidíme
s akými zámermi budú prichádzať.
Budú mať možnosť ukázať, či bude
progresívne, inovatívne, kvalitatívne na vyššej úrovni ako tomu
bolo pred cca 25 rokmi (rezortné
školy – odborné učilištia) a či uspokoja nielen jednotlivcov, ale i trh
práce. Absolútne kľúčová je filozofia duálneho vyučovania – prepojiť celú metodiku, priebeh štúdia
a odbornej praxe pre skutočné potreby praxe. Školy nám nemôžu
generovať nezamestnaných! Zatiaľ je tomu tak u všetkých typov
škôl až po univerzity. A to je veľmi
zlé! Obrovské objemy financií,
ktoré idú do oblasti vzdelávania,
nám takto odplávajú a nezhodnotia
sa. Tento štát si nemôže dovoliť
taký luxus vyhadzovania peňazí.
Duálne vzdelávanie musí byť preto
začlenené do celoživotného systému prípravy. Musíme vychádzať
už od materských škôl, cez základné, stredné až po vysoké školy.
Pokiaľ ich neprepojíme jednou
niťou, tak bez toho sa nedá robiť
reforma školstva. Chceme ju presadiť takú, ktorá zadefinuje systém
celoživotného vzdelávania.
Ďakujem za rozhovor.
-fr-

Gemerské zvesti

Noc s H. Ch. Andersenom

(dokončenie z 1. strany)

Dvadsaťdeväť detí z Rim. Soboty
a blízkeho okolia, v sprievode
rodičov i starých rodičov, zaklopalo na brány Knižnice Mateja Hrebendu v Rim. Sobote,
hneď po 17. hodine. S ruksakmi,
v ktorých nechýbali spacie vaky,
pyžamká, baterky a iné drobnosti
sa teperili do podkrovia. Ustlali si
pod hviezdami i v 13. komnate.
A potom sme to spustili. Predstavovanie, odovzdávanie preukazov spáča a už sme vhupli
rovnými nohami do rozprávky.
Tentokrát to bola rozprávka
Hansa Christiana Andersena O princeznej na hrášku. Bláznivý
prvý apríl si s rozprávkou pohral a
zmenil ju na detektívku „Prípad
hrášok“. Deti s hosťami, Sofiou
Máriou Sojkovou ako policajnou
komisárkou a princom Samom,
pátrali po zmiznutom hrášku.
Navštívili kráľovský hrad, Krajinu
vychádzajúceho slnka i najmenšie
kráľovstvo Janka Hraška. Hrášok
sa síce nenašiel, ale pravá láska
princa k ozajstnej princeznej bola
odmenou za strastiplné hľadanie.
Po dramatizácii, v ktorej si zahrali
všetci, sme sa posilnili dobrou pizzou a program pokračoval „Veľkou rozprávkovou záhadou“.
Spáči a spáčky riešili zábavné

úlohy, v ktorých si potrápili
mozgové závity, lúštili tajné kódy,
dokazovali zručnosť a šikovnosť
vo viazaní uzlov na viazankách,
spoznávali drahé kamene, rozbíjali vajíčka , jedli burizony čínskymi paličkami, skladali orgiami,
cvičili jogu. Nechýbal im zmysel
pre humor a snaha urobiť maximum pre druhého. Výsledkom
bola torta pre víťaza, na ktorej si
všetci zamaškrtili. Po polnočnej
prechádzke Hlavným námestím
a priľahlými uličkami sa pre najmenších spáčov program stíšil
a pokračoval čítaním a filmovou
rozprávkou, po ktorej nasledoval
spánok. Veľkáci sa v 13. komnate
strašili a jašili, čítali i chichotali sa do 5 hodiny rannej. Ťažké
vstávanie uľahčila vankúšová
vojna, ktorá naštartovala nový
deň. Po raňajkách a záverečnom
hodnotení sa rozdali darčeky od
sponzorov a pohľadnice. Zápisom do kroniky sa deti rozišli
dospávať rozprávkovú noc do
svojich domovov. Poďakovanie
za neuveriteľný večer a noc patrí
pracovníčkam KMH, fotografovi A. Gecsemu, animátorovi S.
Bencsőovi, Sofii Márii Sojkovej,
M. Pósovi, P. Nitkovej. Ďakujeme
a dovidenia v roku 2017.
Janka Pósová

22. apríl Deň Zeme

(dokončenie z 1. strany)

V modernom poňatí ide o ekologicky motivovaný sviatok, upozorňujúci ľudí na dopady ničenia
životného prostredia. Do roku
1990 venovali pozornosť Dňu
zeme predovšetkým na americkom kontinente, ale od roku 1990
sa stal celosvetovým fenoménom.
Medzinárodné ústredie DŇA
ZEME má sídlo sídlom v Stanforde (Kalifornia USA). Deň
Zeme by si mal každý jeden
z nás spraviť každý deň v roku,
napr. recyklovaním odpadkov, šetrením neobnoviteľných zdrojov
alebo snahou o udržateľný rozvoj
ochrany životného prostredia.
Žiaci Strednej odbornej školy
technickej a agropotravinárskej
v Rim. Sobote si už tradične pripomenú dňa 22.4. - DEŇ ZEME.
Tak, ako aj po iné roky, rôznymi
nástenkami, plagátmi a besedami s odborníkmi, ale i brigádami
v areáli školy. Členovia environ-
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mentálneho krúžku pripravujú
materiály na triednické hodiny,
kde si žiaci s triednymi učiteľmi
pripomenú históriu a význam Dňa
Zeme, nebezpečenstvo vypaľovania porastov na jar, ale aj mesiac
lesov. Na hodinách informatiky
budú žiaci tvoriť letáky, upozorňujúce na nebezpečenstvo
a škodlivosť vypaľovania porastov. Tie budú distribuované do
rodín našich žiakov. Pri príležitosti Dňa Zeme bude na škole
zorganizovaný už 4. ročník malej
environmentálnej olympiády, kde
môžu víťazi získať rôzne vecné
ceny. Okrem týchto aktivít, ktoré
organizujeme pravidelne každý
rok, tento rok nás čaká ešte jedna
aktivita navyše, štvrtý farebný deň
- ZELENÝ DEŇ. Tak ako aj v predošlé farebné dni, bude sa sčitovať
oblečenie zelenej farby. Víťazná
trieda získa na konci školského
roka chutnú sladkú odmenu
z dielne našich cukrárov.

V materskej škôlke...

Ing. Vašová

Verejným obstarávaním sa dodávateľom stavebných prác stala spoločnosť Ondrej MOLNÁR-STAVOSERVIS,
Veľký
Blh. Vytvorená 5.trieda MŠ je
sprevádzkovaná od 7. marca 2016
pre 21 detí o ktoré sa starajú 2
učiteľky. Udržateľnosť projektu je

daná na obdobie 7 rokov. Úspešnou
realizáciou projektu bola zvýšená
kapacita materskej školy a vytvorený priestor pre umiestnenie
ďalších detí v zariadení. V budúcnosti sa počíta s ďalšími investíciami do revitalizácie materskej školy,
aby spĺňala podmienky moderného
vzdelávacieho zariadenia.
-fr-

účastníkov bol 8872 zo 414 škôl.
Koordinátorkou súťaže na Gymnáziu IK bola Mgr. B. Balciarová.
Titul EXPERT získavajú žiaci,
ktorí sa umiestnili do 100. miesta
na Slovensku. Z našej školy boli
úspešní: Klaudia Zacharová, Filip
Godavec, Christofer Kiňo, Peter
Sakál, Matej Stellan Likavec, Juraj
Orság, Michal Mišurák, Matthias
Kasar, Igor Paľovský, Martin Var-

gic, Filip Kováč, Július Husár, Peter
Mura, Erik Pásztor, Filip Hrivnák.
TOP EXPERTI sú žiaci, ktorí sa
v oboch témach umiestnili v celoslovenskom meradle do 100.
miesta. Našimi TOP EXPERTMI
sú Igor Paľovský, Filip Godavec,
Erik Pásztor, Michal Mišurák.
Všetkým srdečne blahoželáme,
želáme
veľa
úspechov
aj
v budúcom ročníku súťaže!

(dokončenie z 1. strany)

Experti z Gymnázia Ivana Kraska

Celonárodná súťaž EXPERT
spočíva vo vypracovaní testu
z dvoch súťažných tém, ktoré si
každý súťažiaci ľubovoľne zvolí
spomedzi týchto ponúknutých
tém: Spoločnosť kedysi a dnes
(dejepis, občianska náuka, umenie,
všeobecný rozhľad), Svetobežník
(fyzická a humánna geografia),
Mozgolamy (logické hádanky, postupnosti, zaujímavé slovné úlohy,

kombinačné, pojmové myslenie),
Do you speak English? (čítanie,
bežné výrazy, gramatika a reálie),
Tajomstvá prírody (biológia,
fyzika, astronómia, chémia), Góly,
body, sekundy (história a druhy
športu, rekordy, olympionizmus,
športovci, fyziológia tela športovcov, strava). Súťaže EXPERT
sa v tomto šk. roku zúčastnilo 34
žiakov našej školy, celkový počet

PaedDr. Miriam Szántoová

Na OA sa objavil talent v písaní na počítači

Písanie desaťprstovou hmatovou
metódou prispieva k efektívnemu
využívaniu pracovného času a racionalizácii pracovného výkonu.
Aby bolo vyučovanie zaujímavé
a prinieslo žiakom požadovaný
efekt bez toho, aby žiaci boli

znechutení stereotypným opisovaním textov, prináša program
ZAV zaujímavé cvičenia, ktoré
žiaci postupne riešia a tak získavajú presnosť, rýchlosť, vytrvalosť
a sebakontrolu pri písaní. Program ZAV začala v tomto šk. roku
využívať na vyučovaní predmetu
administratíva a korešpondencia aj
OA – KA v Rim. Sobote. Celá výučba je rozdelená na 2 400 cvičení.
Cvičenia programu ZAV sú zamerané na: opakovanie, názorné
vysvetlenie nového hmatu, hmatové cvičenia, prstové cvičenia,
nácvik frekventovaných skupín
slov, minútové cvičenia, nácviky
písmen, nápravné cvičenia, pre-

vierky presnosti, súťaže. Jednou
z talentovaných žiačok na OA –
KA v Rim. Sobote je aj Nikoleta
Vraštiaková (I.A trieda), ktorá
všetkých 2400 cvičení prešla za
necelých 7 mesiacov. Autor programu ZAV p. Jaroslav Zaviačič
(bývalý vicemajster sveta v písaní
na stroji) a p. Helena Zaviačičová
(deväťnásobná majsterka sveta
v písaní na klávesnici a držiteľka
doposiaľ
neprekonaného
svetového rekordu) sa pochvalne
vyjadrili písomne na adresu našej
žiačky: „Milá slečno Nikoleto, obdivujeme Váš talent kombinovaný
s pílí při výuče a tréninku psaní
na počítači v ZAV. Nejpokročile-

jší žáci nám pomáhají vždy oveřit
funkčnosť posledních zpracovaných cvičení. Těšíme se, že budete mezi prvními, kteří nám na
vývoji budou pomáhat. Ještě jednou velmi gratulujeme a zdravíme
z Prahy. Jaroslav a Helena Zaviačičovi.“
N. Vraštiaková reprezentovala našu školu aj na súťaži ZAV
Zvolen 2016, kde sa zúčastnila
ako jediná žiačka 1. ročníka
a dosiahla pekný výkon 270
čistých úderov za minútu. V apríli sa aj so spolužiakmi zapojí do
medzinárodnej internetovej súťaže
INTERSTENO 2016 a veríme, že
výsledky budú opäť zaujímavé. -r-
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Na prahu novej sezóny koncertov vážnej hudby

(dokončenie z GZ č. 6)

Pozitívny vietor zavial do týchto
snáh v druhej polovici deväťdesiatych rokov, keď sa predsedníčkou
stala Mgr. Eva Čarnoká, učiteľka
hudby ZUŠ. Počty koncertov sa
začali zvyšovať, okrem priestorov
v DK MsKS sa využívali priestory
v kostoloch, mestskej galérii, kine
Orbis. Zastabilizoval sa aj počet
členov na cca 50 a pribudli záujemcovia aj zo susedného Lučenca. Klub sa posilnil, keď na post
tajomníčky klubu nastúpila nová
pracovníčka MsKS, Mgr. Katarína Zsélyiová. Vzhľadom na to, že
koncerty sa zabezpečujú prevažne
len z grantov, píše projekty a organizuje koncerty. Za posledné desaťročie je to ročne 7 – 8 koncertov.
Poslucháči sa mohli potešiť z viacerých umeleckých telies a umelcov: Pressburger Quartet, Dagmar
a Jozef Zsapkovci, Ivan Gajan,
Peter Michalica, Eleonóra a Miki
Skutovci, Jordana Palovičová,
Pressburger Klezmer Band, Cellomania (Jozef Podhradský, Eugen
Prochác, Jozef Lupták, Ján Slávik),
Ronald Šebesta, Muchovo kvar-

Žije medzi nami ...

teto, Ivo Kahánek, Bratislavské
gitarové kvarteto, Gábor Csalog
so svojimi študentmi z Budapešti, flautové trio Flautisimo, Miriam Rodrigez Brűllová, Sándor
Javorkai, atď. Je potešením uviesť
i úspešné koncertné účinkovanie
špičkových
inštrumentalistov
z nášho regiónu: Mária Hacskóová (2005), Gabika Ujpálová
(2007), Hajnalka Vargová (2007),
Eva Cáhová-Kosorínová (2011),
Marián Lapšanský (2013), Vojtech
Botos ((2015), Juliana Čarnoká
(2015), Adriana Šajgalová (2015),
Eva Mária Reichelová (2015),
Adam Korcsog (2015), Michal
Antal(2015), Pavol Orosz (2015).
S úrovňou vyspelosti rimavskosobotského publika boli nadmieru
spokojní aj samotní interpreti.
O svojich príjemných dojmoch je
plno záznamov v kronike KPVH.
V súčasnosti, keď sa klub dostal do
pozitívnej eufórie, zas zasiahol štát
necitlivo do grantového systému.
Od začiatku t.r. zmenilo Ministerstvo kultúry SR zdroj financovania
a pravidlá poskytovania. Vyradilo
z možnosti žiadať o grant všetky

príspevkové organizácie, medzi
ktoré spadá i MsKS v Rim. Sobote. Nakoniec sa našlo riešenie
a my sa môžeme tešiť, že koncerty
budú pokračovať, vďaka pani Chalupkovej z Hudobného centra
v Bratislave. Poslucháči si aj v tejto sezóne prídu na svoje a už teraz
sa môžu tešiť na známych umelcov
z oblasti vážnej hudby. Keď sa
v jubilejnom, 35. ročníku našich
stretnutí, uskutočnil koncert absolventov rimavskosobotskej ZUŠ,
s nadšením sme prijali ponuku, aby
sa podobný koncert uskutočnil aj
v tomto kalendárnom roku. Študenti konzervatórií s radosťou
prijali pozvanie, aby opäť ukázali svoju šikovnosť a talent pred
našim obecenstvom.
Čo znamená hudba v našom živote? Hudba je jedným z najlepších
prostriedkov k prebudeniu citov
Hudba je liekom na trápenie duše.
Hudba je most, ktorý spája ľudí
z rôznych brehov, je loďou, ktorá
kolíše srdce a dušu. Niet pochýb
o tom, že hudba má v našom živote
a v živote všetkých účinkujúcich
významné miesto. Interpreti, ktorí

nám spríjemnia chvíle, sú navyše
ako športovci. Ich tréning zručnosti prstov je niečo, čo nikoho z nich
nemôže obísť. Kým vás hudobný nástroj, ktorými sú vaše ruky
a myseľ, začne poslúchať, ubehne
veľa veľmi tvrdých rokov. Ale
akých krásnych... Je to ťažký život, prináša úskalia, ktoré zvonku
nevidieť.
Dúfame, že s potešením prijmete
stretnutia s ďalšími interpretmi
i inštrumentalistami, ktorí sa predstavia nielen pre Kruh priateľov
vážnej hudby v Rimavskej Sobote,
ale i pre širokú verejnosť nášho
mesta.
-fr-

Dnes Vás pozývame na druhú časť
36. Rimavskosobotskej hudobnej
jari 2016:
10.5.2016 - Štefan Szabó (rodák
z Rim. Soboty) - gitara, Ján Fiala –
bicie, perkusie a vibrafón)
Dom kultúry o 19.00 hod.
7.6.2016 - Milan Paľa - husle,
Ladislav Fančovič - klavír
Dom kultúry o 19.00 hod.

Utiekol z domu, aby vstúpil do Červenej armády 2.časť

Dočkal sa ukončenia 2. sv. vojny.
Počas urputných bojov o Budapešť bol aj Lacko ranený črepinou
z delostreleckého granátu do ľavej
nohy. No jeho bojový druh červenoarmejec prišiel o jedno oko.
Ako červenoarmejec zaradený
k
veliteľstvu
jednotky
sa
zúčastňoval aj na zabezpečovaní
poriadku v oslobodených mestách,
najmä v nočných hodinách,
pomáhal pri zásobovaní civilných
orgánov, pri obnove života v obciach a mestách, zásobovaní potravinami, ale aj kontroly správania vojakov Červenej armády
k obyvateľstvu apod.. Vojnové dni
a týždne ubiehali. Bojové stretnutia
s nepriateľom na krátky čas striedal
relatívny pokoj, počas oddychu,

zásobovania obyvateľstva a postupujúcich jednotiek. Krok, za krokom sa blížila fronta k vytúženým
hraniciam domova! Nemci chceli
Budapešť udržať za každú cenu.
Silné, niekoľko stupňové pásma opevnení okolia Budapešti,
znemožnili mesto oslobodiť čelne
útokom. Tak sa veliteľstvo maršála
Malinovského zo severu na západ
a maršála Tolbuchina z juhu na
severozápad rozhodlo obchvatom
uzavrieť prístup a zásobovanie opevnenej Budapešti. Tam sa dostala
aj jednotka Ladislava Sládeka, na
Liniu Želiezovce-Lavoce-Štúrovo.
Po úspešnej ofenzíve Nemeckých
vojsk a čiastočnom ústupe vojsk
Červenej armády sa podarilo obidvom frontom Nemcov obkľúčiť

Riaditeľstvo gymnázia IK v Rim. Sobote, ZRPŠ
a Národná Transfúzna Stanica SR v Banskej Bystrici
vyhlasujú pri príležitosti 11. výročia úmrtia študenta M. Sucháča, ktorý
podľahol zákernej nemoci

4. ročník „Kvapka krvi Martinka Sucháča“

a začiatkom februára bola Budapešť
oslobodená. Kapitulácia Nemecka a koniec 2. Svetovej vojny
mladého Červenoarmejca Ladislava Sládeka zastihla na zriadenom
poľnom letisku Červenej armády v
Sládkovičove-Lúčnom Dvore. Tak
sa skončila vojnová púť mladého
červenoarmejca – Slováka Ladislava Sládeka. Po oslobodení Nových
Zámkov, poslal veliteľ Ladislava
do zálohy s povzbudením, že oslobodená vlasť bude potrebovať
takýchto statočných ľudí. Vlastne,
až tu sa jeho veliteľ dozvedel skutočný vek Lacka, ktorý sa robil
starším, aby ho prijali k vojakom
a neposlali domov. Návrat domov
bol neopakovateľný. Železničný
strážny domček č.2 v Nových

Zámkoch, kde bývali jeho rodičia,
bol poškodený od bômb. Keď sa
objavil vo dverách mladý červenoarmejec, ani rodičia ani súrodenci nespoznávali v ňom syna, či
súrodenca. Po prvých slovách bolo
o to krásnejšie a radostnejšie zvítanie, keď si všetci uvedomili, že
prežili hrôzy vojny! Mladý Lacko
však dlho na domácej lavici neobsedel. Vojnou zničené mesto Nové
Zámky, najmä železničná stanica,
križovatka do piatich smerov si
vyžadovali rýchlu obnovu. Mladý,
vojnou „ostrieľaný“ Lacko, sa
zapojil do mestskej poriadkovej
polície a až 17.mája 1945 si mohol
v kľude vydýchnuť, že vojny mal
dosť. Táto „ilúzia“ trvala len do
konca roka 1951. 		
-fr-

Účasťou vyjadríte svoj humánny
vzťah k spoluobčanom, ktorí túto
drahocennú tekutinu potrebujú
k obnove svojho zdravia, alebo
k záchrane ich života.
Študenti, pedagógovia, občania,
ktorým zdravotný stav dovolí, pripojte sa k nám!
Odber sa uskutoční vo štvrtok,
5. mája 2016, v priestoroch
Gymnázia IK v Rim. Sobote

v tropických krajinách
- nemáte poruchu zrážanlivosti krvi
- v poslednom polroku ste
nepodstúpil tetovanie, piercig
Každý záujemca predloží pri
registrácii:
platný občiansky preukaz
platný zdravotný preukaz
preukaz darcu krvi (okrem
prvodarcov)

Darovať krv môže :
- ak ste dovŕšil vek 18 rokov
a neprekročil vek 60 rokov
- neprekonal ste doteraz žiadnu
infekčnú chorobu
- nepôsobil v ostatných rokoch

Účastník pred odberom :
- (cca 14 hodín) nesmie použiť
omamné látky, konzumovať mastné jedlo, mliečne výrobky, čokoládu, orechy.
- doporučuje sa vypiť aspoň 0,5l
tekutín (čaj, multivitamín, minerálka, číra voda).
gym. IK

www.rimavskasobota.sk
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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
• Prijmeme brigádničku, dôchodkyňu do predajne textilu Oscom,
Hlavné námestie 18, RS. 			

GZ-16/16

• Ponúkam na predaj pozemky v Nižných Valiciach: ovocný sad 65509 m2

Spomienka

Spomienka

23. apríla 2015
Opustil svet živých
môj dobrý muž

po 2 €/m2, stavebný pozemok 4552 m2 po 2 €/m2, TTP 28248 m2 po 0,50€
m2. Kontakt: 0904 620 175, 0905 655 111		
GZ-15/16

• Ponúkam zvoz a odvoz ľudí do Rakúska (opatrovateľky) a do Čiech.

Tel.: 0915 151 382 			

GZ-17/16

• Ponúkam jednoizbový byt do podnájmu. Platbu dopredu (3 mesiace)

Tel: 0904 748 015 			

GZ-17/16

Vážení spoluobčania a podnikatelia!

Vo veku 62 rokov

Srdečne Vás pozývame na

JARMOK pri príležitosti DNÍ MESTA
v dňoch 5. a 6. mája 2016,
ktorý organizuje MESTO Rimavská Sobota
na Hlavnom námestí (kultúrny a spoločenský program)
na Ulici Povstania (stánky na spotrebný tovar, ĽUV predmety),
na Jánošíkovej ulici (stánky na občerstvenie).

V prípade záujmu podnikateľov o predajné miesto je potrebné sa
telefonicky kontaktovať na tel. č. 047/5604665, príp. 047/5604685.
Povolenia sa vydávajú od 18. apríla 2016
Poplatky za miesta v zmysle Všeobecného záväzného nariadenia Mesta
Rim.Sobota č. 113/2012:
•
za predajné stánky 4 € / m2/deň (šírka 2 m) – obuv, textil, hračky,
cukrovinky, rozličný tovar;
•
za osobné motorové vozidlo 3,30 € auto/deň
•
za predaj ľudovoumeleckých predmetov 2 € m2/deň (v prípade
predaja vlastnej výroby, spojeného s prevádzaním výroby priamo
na mieste predaja, môže usporiadateľ vrátiť predávajúcemu celý
poplatok, resp. časť vyrúbeného poplatku)
Predajné miesta na občerstvenie sú očíslované, poplatok predstavuje 88,- €/ 2
dni za jedno miesto. Jedná sa o parkovací box o rozmeroch cca 2,4 x 5 m (presný
rozmer vybratého boxu bude upresnený telefonicky. Poplatok za miesto Vám bude
vypočítaný tiež na základe telefonického dohovoru. V prípade požiadavky na
zapojenie elektrickej energie je suma 10 €/ 2 dni. Za likvidáciu odpadu je suma
1,70 €/ 2 dni. Odsúhlasený poplatok je potrebné uhradiť poštovou poukážkou na
účet mesta a odfaxovať doklad o úhrade na faxové číslo 047/5604679. Následne
Vám bude pridelené miesto a vystavené povolenie na predaj, ktoré je možné prevziať si na Mestskom úrade – odbore rozvoja mesta, najneskôr v deň uskutočnenia jarmoku do 9,00 hod.

Tešíme sa na Vašu účasť!
Vážení občania,

pravdepodobne sa aj vo Vašej domácnosti nachádza nebezpečný odpad s obsahom škodlivých látok, ktorý nepatrí do bežného komunálneho odpadu. Ak sa rozhodnete osobne prispieť
k ochrane životného prostredia nášho mesta, môžete bezplatne odovzdať uvedené druhy
odpadov na profesionálne zneškodnenie pracovníkom firmy DETOX s.r.o. Banská Bystrica,
ktorí vykonávajú mobilný zber odpadu.

Termín zberu: 14. 05.2016 ( Sobota )
Ulica

Ul. Školská		
Ul. Železničiarska
Ul. K. Mikszátha
Sídlisko Rimava
Tomašová		
Sídlisko Západ
Sobôtka		
Chrenovisko		
Vyšná Pokoradz
Nižná Pokoradz
Bakta		
Vinica		
Dúžava		
Mojín		

Umiestnenie zastávky

plocha oproti pohostinstvu Hviezda		
pred obchodom s potravinami		
plocha oproti Obch. akadémii		
parkovisko pri M - Markete		
plocha pred areálom OTEX		
parkovisko na ul. J. Bodona		
plocha pred obchodom s potravinami		
pred obchodom			
pred Kultúrnym domom			
pred Kultúrnym domom			
pred Kultúrnym domom			
pred obchodom s potravinami		
pri Kultúrnom dome			
pri autobusovej zastávke			

Miloš Török

Čas

7:30 - 7:50
7:55 - 8:15
8:20 - 8:40
8:45 - 9:05
9:10 - 9:30
9:35 - 9:55
10:00 - 10:20
10:30 - 10:50
11:00 - 11:20
11:30 - 11:50
12:05 - 12:25
12:35 - 12:55
13:15 - 13:35
13:40 - 14:00

Ďakujem všetkým dobrým
ľuďom, mojej rodine a priateľom, ktorí mi v ťažkých
chvíľach veľmi pomohli a stále
pomáhajú. Ďakujem aj za
spomienku, ktorú mu pri
1. výročí jeho smrti venujete.
Manželka Betka.
GZ-20/16

V Tvojich očiach žiarila len láska a dobrota,
budeš nám chýbať do konca života.
Osud Ti nedoprial medzi nami byť,
ale v našich srdciach budeš stále žiť.

Dňa 13.4.2016 sme si
pripomenuli smutné
1. výročie úmrtia
nášho drahého

Mariana Krupu
S láskou a úctou spomínajú
smútiaca rodina, priateľka
Ivetka s rodinou
GZ-21/16

Mestská bytová správa, s.r.o. Tržná 2, 979 01 Rimavská Sobota

Prijme (hľadá) zamestnanca – zamestnankyňu na plný pracovný úväzok
na pracovnú pozíciu:

SAMOSTATNÝ TECHNIK BYTOVÉHO FONDU
A NEBYTOVÝCH PRIESTOROV

s možnosťou nástupu od 1.5.2016 s miestom výkonu práce Rim. Sobota.
Požiadavky: minimálne úplné stredoškolské vzdelanie technického zamerania (vítané odbor stavebníctvo), chuť pracovať, skúsenosti a prax
v odbore vítaná, spoľahlivosť, svedomitosť, flexibilita, samostatnosť,
držiteľ VP sk. B
Žiadosti s profesným životopisom posielajte do 30.4.2016
Kontakt : Mestská bytová správa s.r.o.
Tržná č. 2
979 01 Rimavská Sobota
e-mail : konatel@msbs.sk

Mestská bytová správa s.r.o. Rimavská Sobota
Správca bytov a nebytových priestorov
JUDr. Zoltán Koós

Regionálna televízia LocAll už vysiela aj terestriálne
Regionálna televízia LocAll, v rámci rozširovania a skvalitňovania poskytovania informácii pre divákov, pripravila niekoľko zaujímavých noviniek.
Od začiatku apríla je možné, okrem káblových
rozvodov, sledovať vysielanie Regionálnej televízie LocAll
aj terestriálne t. j. prostredníctvom analógového pripojenia cez klasickú (vonkajšiu alebo izbovú) anténu.
Digitálnym signálom v DVB-T systéme, v pásme UHF v multiplexe, na kanály
č. 25 je mesto Rim. Sobota pokryté na 100 %, vrátane jeho mestských častí, a tiež
okolité obce Bakta, Rimavské Janovce, Pavlovce až po Jesenské. A na druhej
strane sú signálom pokryté aj Veľké Teriakovce, Vrbovce a Hrachovo.
Naladiť si vysielanie Regionálnej televízie LocAll je veľmi jednoduché. Stačí si
pripojiť televízny prijímač na vonkajšiu alebo izbovú anténu a v pásme UHF vyhľadať kanál č. 25. Po načítaní sa na obrazovke objaví zoznam šiestich televízií,
vrátane TV LocAll. Vysielanie všetkých šiestich televízii je možné prijímať bez
akýchkoľvek poplatkov.
Pri ich sledovaní Vám želáme veľa pekných a príjemných zážitkov.
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Gemerské zvesti

21.-24.
apríl 2016
18:00

Zázraky z neba

21. a 24.
apríl 2016
18:00

Noc v New Yorku

22., 23. a 25.
apríl 2016
20:00

Hardcore Henry

23. - 24.
apríl 2016
16:00

Lovec: Zimná vojna

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

90 min., MN, titulky, vstup: 4€
Akčný/Dobrodružný/Sci-fi USA/Rusko

114 min., MP od 12r., vstup: 4€
Akčný/Dobrodružný/Dráma/Fantasy USA

28. apríl - 1. máj Ako básnici čakajú na zázrak
2016
120 min., MP, vstup: 4€
18:00
Dobrodružný/Romantický/Sci-fi USA
28. - 29.
apríl 2016
20:00

Kultúrno-spoločenská pozvánka
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Kolónia

110 min., MN, titulky, vstup: 4€
Dráma
Nemecko/Lux./Fran.

30. apríl 2. máj 2016
18:00

Deň matiek

2.
máj 2016
20:00

Dvojníci

120 min., MP od 12r., titulky, vstup: 4€
Animovaný/Akčný/Dobrodružný USA

115 min., MP od 12r., vstup: 3€
Vojnový
Dánsko

KLUB ZÁUJMOVEJ
ČINNOSTI SENIOROV
19. a 26. 04. 2016
Nácvik klubového spevokolu
24. 04. 2016
Hádaj, hádaj, hádaj
27. 04. 2016
Výborová schôdza

20.4.2016 13:00
Deň zeme - vytvorenie mozaiky
z PVC vrchnákov Ekorelax

22.4.2016 9:00
Apríl - mesiac lesov
(prednáška s videoprojekciou) Ekorelax

12. a 19. 3.2016 9:00
Sústredenie mažoretiek Estrella
- Sála CVČ
29.4.2016 14:00
Stavanie májov CVČ Relax

30.4.2016 9:00
Sústredenie mažoretiek príprava
programov na májové dni CVČ Relax

1.5.2016 9:00
Vystúpenia súborov CVČ RelaxHlavné námestie

Prichádza Kvízmajster!
Interaktívna súťaž pre mládež

Mladí recitátori súťažili
o postup na krajskú súťaž HK

Najstaršia a najprestížnejšia súťaž v oblasti umeleckého prednesu poézie
a prózy, v tvorbe recitačných kolektívov a divadiel poézie detí, mládeže
a dospelých, sa už po triednických, školských, okresných kolách dostala
na úroveň regionálnych kôl. Jej organizátor, Gemersko-malohontské
osvetové centrum v Rim. Sobote, pripravil začiatkom apríla pre svojich
súťažiacich exkluzívne prostredie k prezentácii – v priestoroch Gemersko-malohontského múzea v Rim. Sobote. Dve komisie hodnotili výkony
prednášajúcich v 4. vekových kategóriách v prednese poézie a prózy.
Víťazi regionálneho kola 62. ročníka „Hviezdoslavov Kubín 2016“,
ktorí postúpili do krajského kola:
Poézia
I. kategória
II. kategória
III. kategória
IV. kategória

Samuel Kurák - ZŠ P.K. Hostinského, Rim. Sobota
Eva Együdová - ZŠ P.K. Hostinského, Rim. Sobota
Zuzana Ďuricová - Gym. I.Kraska, Rim. Sobota
Mária Adamská - PSLG, Revúca

Próza
I. kategória
II. kategória
III. kategória
IV. kategória

Oliver Kiss - ZŠ Hviezdoslavova 1, Revúca
Natália Gažiová - ZŠ P. K. Hostinského, Rim. Sobota
Adrian Kilik - Gymnázium M. Kukučína, Revúca
Filip Miháľ - Gymnázium I.Kraska, Rim. Sobota

Postupujúcim víťazom gratulujeme!				

-fr-

Mestské kultúrne stredisko pripravuje novú zábavno-vedomostnú
súťaž s názvom Kvízmajster. Interaktívna kvízšou pre stredoškolákov
má ambíciu prispieť k zvýšeniu kultúrnej gramotnosti v regióne. Prostredníctvom moderovaných audiovizuálnych kvízov a množstva praktických
zábavno-vedomostných úloh chce hravou formou priblížiť žiakom stredných škôl významné diela a osobnosti kultúrneho života na Slovensku,
zorientovať ich v kultúrnom dianí dneška i minulosti a motivovať ich k
hlbšiemu záujmu o slovenskú, miestnu a regionálnu kultúru. Zaujať chce
aplikovaním prvkov zo známych televíznych šou, akými sú Jeopardy!,
Milionár, Duel, Riskni milión! či Milujem Slovensko.
V neposlednom rade chce projekt posilniť regionálnu medziškolskú spoluprácu. Študenti z Rimavskej Soboty, Hnúšte, Tisovca, Tornale, Revúcej
a Rožňavy si budú môcť porovnať znalosti z oblasti hudby, filmu, divadla,
literatúry či výtvarného umenia. Kvízmajster však preverí aj ich taktické
zmýšľanie a kolektívnu súdržnosť. Víťazný tím si okrem množstva
vedomostí a nezabudnuteľných zážitkov zo súťaže odnesie aj atraktívne
ceny, vrátane výletu pre celú triedu.
Súťaži bude predchádzať kvalifikačné kolo, z ktorého vzíde 8 najlepších
triednych kolektívov. Tie sa stretnú vo vyraďovacích kolách, ktoré budú
prebiehať v priestoroch Domu kultúry v septembri a októbri 2016. Pre prihlásenie sa do súťaže je potrebné vyplniť registračný formulár a do 13.
mája 2016 ho doručiť na adresu Mestského kultúrneho strediska alebo
e-mailom na msksrs@rsnet.sk. Prihlášku, ako aj podrobné informácie
o projekte, nájdu záujemcovia na stránke www.domkultury-rs.sk.
Tomáš Bálint
autor projektu

Gemersko-malohontské osvetové stredisko
v Rimavskej Sobote
Vás pozýva na výstavu: Výrobky z dreva
od Miroslava Habrana v budove GMOS
výstava potrvá do konca apríla 2016
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Minimaratón

Komisia školstva, kultúry, mládeže
a športu pri MsZ v Rim. Sobote
vyhlasuje po prvýkrát beh
„Minimaratón Kurinec“ pre žiakov ZŠ.
Týmto podujatím chceme viesť
žiakov k bežeckým aktivitám
a k zdravému životnému štýlu.
V tomto roku nebude mať podujatie charakter súťažný, ale len
propagačný - športom pre vlastné
zdravie.Členovia komisie dúfajú,
že sa na tejto akcii zúčastníte v čo
najväčšom počte.
Beh bude súčasťou osláv
DNI MESTA RIM. SOBOTA
6. mája 2016 o 10:00 hod.
Trať: Cyklistická cesta na Kurinec
Štart: pri Hypernove (Hostinského ul.)
Registrácia: od 9:30 hod.
Cieľ: Posledný altánok na cyklotrase
Dĺžka trate: cca 3500 metrov
Kategórie: 6.roč., 7.roč., 8.roč.
Z každého ročníka môže škola prihlásiť max. 2 štvorčlenné koedukované družstvá (2 chlapci, 2 dievčatá); Spoločne s nimi si môžu zabehnúť i učitelia, alebo ped. dozor.
O zložení družstiev rozhoduje škola. Celé družstvo musí prísť do cieľa
spoločne!
Prihlášky: do 22. apríla 2016
na e-mailovú adresu sekretára:
viliam.vidinsky@rimavskasobota.sk

www.rimavskasobota.sk

Tri zápasníčky Lokomotívy
Majsterkami Slovenska

Vynikajúco
si
počínali
zápasníčky Lokomotívy Rim.
Sobota na šampionáte SR
v zápasení ženských zložiek,
v Košiciach. Historicky prvá väčšia
výprava zápasníckych ,,amazoniek“ z Gemera, priniesla vynikajúci úspech. V súťaži družstiev
sa stali vicemajsterkami Slovenska.
V
predchádzajúcich
rokoch sporadicky zastupovala
naše mesto jedna pretekárka. Tento
rok to už bola pätica zápasníčok,
pod vedením trénera Miša Radnótiho, a hneď úspech ako hrom!
Majsterkami Slovenska sa stali:
v kategórii mladších žiačok
Natália Gažiová (do 29 kg)
(obhájila vlaňajší titul), v kategórii junioriek Michaela Antalová
(do 63 kg) a medzi ženami Lucia
Staššáková (do 69 kg). Strieborné
medaily: v kategórii kadetiek
Kristína Čintalanová (do 56 kg)
a Dominika Vaslíková (do 70 kg).
V súťaži 17 družstiev z celého
Slovenska si vybojovali fantastické
2. miesto so ziskom 38 bodov (len
2 body za víťaznými Košicami.
Jozef Radnóti, podpredseda Lokomotívy R.Sobota: ,,Dosť dlho
nám trvalo v klube, aby sme presvedčili dievčatá skúsiť šťastie na
zápasníckej žinenke. Oplatilo sa,
veď 3 zlaté a 2 strieborné medaily
sú toho dôkazom. V súťaži druž-

stiev sme 2.miestom vypálili favoritom rybník. Po súťaži bol za mnou
reprezentačný tréner žien pán Timko s pozvánkou na reprezentačné
sústredenie pre tri naše pretekárky,
ktorých výkon sa mu veľmi páčil.
Chcem poďakovať dievčatám

za krásny výsledok a pozvať do
telocvične T18 pod Šibiakom, aj
ďalšie dievčatá, ktoré by sa chceli venovať zápaseniu. Tréningy
zápasenia sú v pondelok-stredu-piatok od 16.00 do 18.00 hod.”
-jr-

Reakcia funkcionárov na článok Blahoželáme majstrom Slovenskej republiky

Do redakcie sme dostali list od funkcionárov Výkonného výboru Okresného združenia telesnej kultúry
v Rimavskej Sobote, ktorí sa cítia
dotknutí
niektorými uvedenými
skutočnosťami v článku „Vyhodnotenie športovcov trochu inak“.
Sme otvorení k názorom našich čitateľov, preto vám reakciu na článok
GZ v plnom znení uverejňujme:
Obzretie sa za jubileom... Reakcia
na článok „Vyhodnotenie športovcov trochu inak“
Článok uverejnený k 50. Jubilejnému vyhodnotenie najúspešnejších športovcov okresu Rimavská
Sobota a Revúca, uskutočnené
dňa 26.2.2016, obsahuje niekoľko
nepresností. Bola vytknutá malá
účasť na akcii. Propagáciu akcie
riešila pracovná skupina menovaná
primátorom mesta a jej predsedom
bol viceprimátor, p. Ing. Rigó L.,
propagácia bola prevádzaná cez internet ako aj cez facebook na stránke OZTK. Iste mohla byť propagácia i cez mestský rozhlas, ale
občania boli informovaní o možnosti voľného vstupu na akciu.
Určitá nepresnosť bola uvedená
v článku hodnotenia zaslúžilých
funkcionárov športového diania.
Bolo vyhodnotených 18 zaslúžilých
trénerov, funkcionárov – ktorí počas

svojho konania dosiahli najväčšie
úspechy v danom športe. Mená ako
Kobelovský, Baláž, Tomosváry,
Svoreň, Oštrom, Majorský, Szogedi,
Tóth G., a pod. hovoria veľa o športe
v okrese. Naznačené bolo, že p. Antal Igor nebol dostatočne ocenený.
Pre úplnosť uvádzame, že p. Igor
Antal bol ocenený nasledovne:
Pri príležitosti 15. Výročia OZTK
pamätnou plaketou, Pri príležitosti 65. Rokov – jubilea pamätnou
plaketou, Pri príležitosti 70.Rokov
– jubilea menovaného plaketou,
Pri príležitosti 25. výročia vzniku
Asociácie športu pre všetkých na
úrovni SZTK a AŠZ najvyšším
vyznamenaním... Pri príležitosti 50.
Jubilejného ročníka Ďakovný list.
Považujeme tieto ohodnotenia za
primerané, a dúfame že aj p. Antal.
Preto sa domnievame, že pisateľ
článku p. J. Mitter pred vydaním informácií by si mal tieto overiť. Inak
článok považujeme za primerané
zhodnotenie akcie, nebyť týchto nepresností.
VV-OZTK aj touto cestou vyslovuje poďakovanie všetkým sponzorom
a p. primátorovi Jozefovi Šimkovi
za podporu pri organizovaní jubilejného ročníka ktorý sa uskutočnil
v meste Rimavská Sobota.
predseda Dezider Balajthy

V mesiaci marec získali športovci Rimavskej Soboty tituly:

Veronika Utisová

JUDO - dorast
Mladosť RELAX Rim. Sobota
váh. kategória: do 44 kg

tréneri: Juraj Svoreň a Richard Utis

Patrik Boršoš

JUDO - junior
Mladosť RELAX Rim. Sobota
váh. kategória: do 60kg
tréneri: Juraj Svoreň a Richard Utis

Zuzana Očenášová

JUDO - junior
Mladosť RELAX Rim. Sobota
váh. kategória: do 70kg
tréneri: Juraj Svoreň a Richard Utis

Filip Katreniak

Hokej - starší žiaci
Dukla Trenčín
(začínal v Rim. Sobote)
reprezentant SR do 15 r.

