Nezabudnuteľný oslavný koncert
speváckeho zboru Bona Fide

Ten, kto si odpustil prechádzku v teplom sobotnom podvečere (21. mája) a prišiel sa
pozrieť do divadelnej sály MsKS, na koncert
jubilujúceho speváckeho zboru Bona Fide,
nemusí ľutovať. Každému sa dostalo neskutočné obohatenie o nádherný estetický zážitok
z prekrásnych piesní bohatej studnice slovenských i zahraničných vokálov. Pod taktovk-

ou dirigentky PaedDr. Janky Dobrockej sa
rozozvučali zamatové hlasy 30 žien speváckeho telesa v úvodnej piesni Soli Deo Glória
a precítené od srdca pokračovali aj v ďalších
programových piesňach. Ich ozdobou boli aj
skvele zaspievané sóla a duetá v podaní Márie
Balogovej, Viery Slatinskej a Štefana Hájeka.

Naše mesto sa v dňoch 19.-21. mája stalo domovom cca 300 mládežníckych spevákov,
ktorí si, ako členovia speváckych súborov,
zmerali medzi sebou svoje vokálne umenie
na 47. ročníku celoštátnej postupovej súťaži
a prehliadke „Mládež spieva 2016“ . Táto prebiehala v priestoroch Domu kultúry MsKS

v Rim. Sobote, pod záštitou Petra Plavčana-ministra školstva SR a Jozefa Šimka – primátora
mesta Rim. Sobota. Vyhlasovateľom súťaže
bolo Národné osvetové centrum Bratislava
a organizátor MsKS v Rim. Sobote, v súčinnosti s Mestom Rim. Sobota a ZUŠ Rim. Sobota

(dokončenie na 5. strane)

Slovenská mládež si zaspievala
v Rimavskej Sobote

(dokončenie na 5. strane)
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Na margo
uplynulých dní
S kultúrno – spoločenskými
akciami sa v mesiaci máj
akoby vrece roztrhlo. Podujatí rôzneho žánru bolo
toľko, že s troškou nadsádzky by sme mohli hovoriť
o Rimavskej Sobote ako
o hlavnom meste kultúry.
Dalo to zabrať aj vedeniu
mesta na čele s primátorom, aby sme stihli
absolvovať jednotlivé podujatia, zvlášť, keď
väčšinu z nich mesto aj spoluorganizovalo.
Všetko sa začalo s oslavami Dní mesta,
v rámci ktorých sa na dvoch pódiách (v Dome
kultúry a na Hlavnom námestí) vystriedalo
množstvo umeleckých súborov.
Potom prišiel rad na veľkolepý koncert
legendárnej maďarskej skupiny OMEGA,
ktorá do kostola reformovanej cirkvi prilákala ozaj veľký záujem.
Ani v tomto roku sa nezabudlo pripomenúť si
Deň matiek. Mesto Rim. Sobota v spolupráci
s Krajskou úniou žien organizovalo pri tejto
príležitosti regionálne oslavy, v rámci ktorých
si pani Lýdia Agócsová z Gemerského Jablonca prevzala z rúk primátora mesta Jozefa
Šimka ocenenie Matka roka.
Hodnotný kultúrny zážitok poskytol aj
koncert speváckeho zboru Con Moto
v katolíckom kostole sv. Jána Krstiteľa, no
a samozrejme aj dvojdňová celoštátna súťaž
mládežníckych speváckych zborov z celého
Slovenska.
Čerešničkou na torte boli určite oslavy
45.výročia vzniku zmiešaného speváckeho
zboru Bona Fide, ktorý pod vedením dirigentky Jany Dobrockej pripravil pre účastníkov
slávnostného koncertu parádny galaprogram.
Občania a návštevníci Rimavskej Soboty
nebudú mať núdzu o kvalitnú kultúru ani
v nasledujúcich dňoch, čoho zárukou je
aj neutíchajúca aktivita novej riaditeľky
Mestského kultúrneho strediska Milany Jutkovej. O tom ani nehovoriac, že v plánoch
primátora mesta je v rámci letnej turistickej
sezóny organizovanie kultúrnych podujatí počas víkendov aj v rekreačnom areáli
Kurinec – Zelená voda...
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Mojín má talent

Podľa známej televíznej šou sa
výbor Mestskej časti v Mojíne
rozhodol, že uskutoční, v súčinnosti s miestnou Osvetovou besedou,
podobnú súťaž v podmienkach
nášho regiónu. Po vyhlásení súťaže,
začiatkom apríla, prišlo na casting
16 talentovaných detí vo veku 4
– 13 rokov nielen z Mojína, ale aj
z Rim. Soboty a Jesenského. Svoje schopnosti predvádzali v speve,
tanci, recitácii, v hre na hudobný
nástroj a odborná porota mala veľa
práce pri posudzovaní, vybrať skutočne tých 10 najlepších do finále.
To sa uskutočnilo v sobotu 7. mája
v kultúrnom dome v Mojíne, za

veľkého diváckeho záujmu. Všetkým súťažiacim diváci nadšene
tlieskali a po hodnotení poroty
sa zúčastnili hlasovania. Najviac
hlasov získal najmladší tanečník
súťaže, štvorročný Róbert Šereš
z Mojína, ktorý sa stal víťazom 1.
ročníka súťaže. Predsedníčka VMČ,
pani Silvia Kanátová, zhodnotila
tento 1. ročník súťaže „Mojín má
talent“ ako veľmi úspešný: „Dostali
sme do „varu“ tri generácie - deti,
rodičov i starých rodičov. Kultúrny
dom ožil a plná sála ľudí sa tu cítila
veľmi dobre. Všetci nás podporili,
čo nás potešilo a radi pripravíme
v budúcom roku aj 2. ročník.“ -fr-

My a spoločnosť

V utorok (17.5.) pripravili v Podkroví Knižnice Mateja Hrebendu
pracovníčky náučného oddelenia knižnice netradičné podujatie:
Brainstorming, pre študentov
1. ročníka Strednej odbornej školy obchodu a služieb - odboru hotelová akadémia v Rim. Sobote na
tému My a spoločnosť.
Sociálna pedagogička, Mgr. Zuzana Mináriková z Centra pedagogicko-psychologického poradenstva a prevencie v Rim. Sobote,
metódou brainstormingu uviedla
študentov do problematiky základných ľudských práv. Jedná sa
o skupinovú kreatívna techniku,
pri ktorej ide o zhromažďovanie
čo najväčšieho množstva nápadov
a názorov na vybranú tému bez obmedzení a kritiky. Ľudia sa niekedy
boja svoje myšlienky a nápady
povedať, lebo si myslia, že sa zosmiešnia. Táto technika pomáha
prekonať sociálne a psychické
bariéry, ktoré blokujú vznik nových,
netradičných, kreatívnych a originálnych nápadov. Prvýkrát bola
táto metóda zrealizovaná v USA
v roku 1938 a prítomní účastníci ju
nazvali brainstorming, čo v preklade
znamená búrka, resp. vytriasanie
mozgov (brain-mozog, storm-búrka). Jej zakladateľom bol reklamný

pracovník Alex Faickney Osborn.
V príjemnom prostredí knižnice sa
študenti po krátkom úvodnom predstavení (sedenie v kruhu), osmelili
a ochotne spolupracovali so sociálnou pedagogičkou v skupinách,
ktorá hravou formou navodila
problematiku práv a povinností človeka. Pani Mgr. Mináriková
skonštatovala, že študenti v priestoroch knižnice reagujú oveľa lepšie,
ako v školskom prostredí. V závere
stretnutia zdôraznila študentom, že
oni sami si utvárajú svoj kolektív
a nesú zodpovednosť za to, ako
sa budú k sebe správať. Už teraz
prejavili veľký záujem pokračovať
v brainstormingu v knižnici a tešia
sa na nové stretnutia. Organizovaním podujatí metódou brainstorming chceme, aby sa mladí
ľudia nebáli vysloviť svoj názor,
myšlienku, aby sa naučili diskutovať na rôzne témy a vedeli sa
navzájom počúvať, vážiť si seba aj
ostatných ľudí. Ďakujeme všetkým
zainteresovaným na podujatí a pani
Mgr. Minárikovej za kreatívne spracovanie témy ľudských práv, ktoré
študenti prijali inou formou, než je
prezentovaná na vyučovacej hodine
v škole a viditeľne ich to zaujalo
a bavilo, pretože sami boli hlavnými
aktérmi podujatia. A.Kuricová, H.Nagyová

Štátne skúšky na OA-KA

Obchodná akadémia v Rim. Sobote je jedna z mála škôl v kraji,
na ktorej môže žiak získať štátnu
skúšku, ktorá mu zvýši jeho kvalifikáciu a tým aj možnosti lepšieho uplatnenia sa v praxi. Minulý
týždeň 15 najlepších žiakov tretích
ročníkov (OA-KA) vykonalo štátnu skúšku, ktorá je pod gesciou
Katedry pedagogiky Národohospodárskej fakulty Ekonomickej
univerzity v Bratislave. Jej účelom
bolo preveriť a zhodnotiť úroveň
vedomostí, zručností a schopností
z administratívy a korešpondencie.
Obsah štátnej skúšky pozostáva
z dvoch častí, v ktorých sa overu-

jú zručnosti účastníkov: písanie
rýchlosťou najmenej 200 čistých
úderov za minútu s minimálnou
presnosťou odpisu 99,50 % a schopnosť vyhotoviť dva druhy písomností v normalizovanej úprave
v stanovenom časovom limite. Examinátorom skúšky bol bývalý absolvent
obchodnej
akadémie,
odborný asistent
Ing. Ladislav
Pasiar, PhD. Úspešní žiaci tak získajú na záver školského roka dve
vysvedčenia. Jedno vysvedčenie
bude so známkami za polročnú
prácu a druhé bude vysvedčenie zo
štátnej skúšky z písania na počítači
a korešpondencie. 		
-fr-

Absolventi strojárskych
odborov a Európsky certifikát

Stredná odborná škola technická
a agropotravinárska v Rim. Sobote
je jedinou odbornou školou v našom
regióne, ktorá svojim absolventom
v študijných a učebných odboroch,
vie poskytnúť okrem maturity
a výučného listu aj európsky certifikát, vydaný Slovenskou obchodnou a priemyselnou komorovou.
Tento umožní svojmu držiteľovi
zo študijných odborov: mechanik
elektronik, mechanik počítačových
sietí i technik a prevádzka dopravy,
zamestnať sa v príslušnom odbore
kdekoľvek v Európskej únii. Ako
potvrdil riaditeľ SOŠTAP Ing.
Karol Kisantal, nárok na certifikát
majú len študenti, ktorí dosahovali počas celého štúdia výborné
výsledky, riadne ukončili štúdium
i záverečné učňovské skúšky na
výbornú a v praktickej maturite

dosiahnu výsledok najhoršie na
veľmi dobre. Slovenská obchodná
a priemyselná komora, ktorá deleguje do skúšobných komisií svojich zástupcov, aby potvrdili študijné výsledky žiakov, následne vydá
v dvojjazyčnom prevedení (slovensko-nemeckom) európsky certifikát,
podpísaný predsedom komory, Ing.
Petrom Mihókom, PhD. Nárok na
získanie certifikátu majú len žiaci
denného štúdia uvedených študijných odborov a jedného učebného
odboru. Na záverečných skúškach
a praktických maturitách sú prítomní
v skúšobnej komisii aj zástupcovia
asociácie Zväzu zamestnávateľov
Slovenska, čo len dokumentuje ich
záujem o kvalitne pripravených
a manuálne zručných odborníkov
pre náš automobilový priemysel.

Dom Matice Slovenskej v Rim. Sobote poskytol začiatkom mája svoje
priestory výstave krojovaných bábik z Horného Gemera, ktorá bola
určená predovšetkým predškolákom a školákom. Krojované bábiky
zapožičali zo svojich súkromných
zbierok autorky - Mária Stachurová z Vlachova, Marta Molnárová,
Zuzana Tomková, Mária Uhrínová
a Monika Cmierová z Rožňavského
Bystrého. Počas trvania výstavy
Dom MS navštívilo asi 200 detí
materských a základných škôl,
ktoré si okrem vystavovaných exponátov vypočuli aj prednášky
o odievaní a živote našich predkov na historickom území Gemer
- Malohont. Na porovnanie, prostredníctvom farebných ilustrácii,

boli deťom prezentované aj kroje
z oblasti Južného Gemera. Ako
ďalší doplnok na porovnanie, pani
Cmierová poskytla aj tri bábiky,
ktoré boli oblečené ako šľachtičné,
konkrétne odev Žofie Bosniakovej
a Žofie Serédyovej. Keďže región
Horný Gemer bol v minulých
storočiach známym centrom baníctva, na bábikách nechýbali ani slávnostné banícke uniformy. Výstava
priblížila deťom prostredníctvom
bábik ľudové tradície a ľudové
kroje, typické pre náš región Gemer - Malohont. Potešili sa nielen
deti, ale aj ich rodičia i starí rodičia.
Možno sa venujú podobnej záľube,
ktorú sa oplatí prezentovať širokej
verejnosti. Radi to vystavíme
v Dome MS v Rim. Sobote.

Výstava krojovaných bábik
z Horného Gemera

-fr-

Mgr. I. Šulková, riaditeľka DMS RS
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Vám patrí úcta a vďaka

História Dňa matiek siaha až do
obdobia antiky. V starovekom
Grécku oslavovali ženu ako darkyňu života už 250 rokov pred n.l.
Oslavu matiek v jej dnešnej podobe začali oslavovať v 16. storočí
v Anglicku ako tzv. Nedeľu
matiek, ale novodobá tradícia
začína 8. mája 1914 v USA, keď
schválil kongres na jej oslavu
„druhú májovú nedeľu“. Toto si
osvojili takmer všetky krajiny na
svete. V bývalom Československu
a štátoch socialistického zriadenia sa tento sviatok nahradil v 50.
rokoch marcovým Medzinárodným dňom žien. Tradícia osláv
Dňa matiek bola znovu obnovená
až po 1989.

viedli na svet svoje deti, poskytli
im materinskú lásku, oporu, urobili s nimi prvé krôčiky, naučili
prvé slová a naštartovali ich ku
krásnemu a spokojnému životu.
Uviedol skutočnosť, že deti sú
skúpe na slová vďaky, ale uvedomujú si to neskôr, aký citový
a výchovný vklad dostali, a môžu
za to všetko poďakovať len svojej
milujúcej mame. Materinská láska sa vtlačí do srdca na celý život
a mama je vždy tá prvá, ktorá podá
pomocnú ruku, poradí a pomôže.
Preto si zaslúži našu lásku, pozornosť, uznanie, ale i ocenenie.
V hľadisku je mnoho úžasných
žien, ktoré okrem svojho vrúcneho a láskyplného vzťahu k svo-

Okresná organizácia Únie žien
Slovenska v Rim. Sobote v súčinnosti s Mestom Rim. Sobota už
tradične, niekoľko rokov, organizuje túto oslavu, venovanú matkám, pracujúcim na rôznych úsekoch spoločenského života, ktorej
vyvrcholením je aj vyhlásenie
matky roka okresu Rim. Sobota.
V polovici mája sa v divadelnej
sále Domu kultúry MsKS uskutočnili tohtoročné oslavy. Pred bohatou účasťou žien – matiek predniesol slávnostný príhovor JUDr.
Jozef Šimko, primátor okresného
mesta. Poďakoval v ňom všetkým
prítomným matkám, ktoré pri-

jim deťom a k rodine, sú ochotné
odkrojiť kus času, aby boli nápomocné svojim kolegom v práci,
verejnoprospešným
aktivitám
(napr. mestu), nezištne pomáhali
iným ľuďom a dosiahli vynikajúce
výsledky. Mnohé, ktoré zastávajú
vyššie pracovné posty, sú súčasťou
poradného zboru primátora mesta. Tieto aktívne ženy si Mesto
vysoko cení, veď niektoré z nich
boli ocenené Cenou mesta, resp.
verejným uznaním primátora
v rámci osláv Dni mesta. V závere
im poprial ešte mnoho tvorivých
síl, porozumenia v rodine, veľa
lásky od najbližších, pevné zdra-

vie a radosti z dosiahnutých
výsledkov.
Následne moderátorka vyhlásila „ Matku roka 2016“, ktorou
sa stala pani Lýdia Agócsová
z Gemerského Jablonca. Táto
70 – ročná, stále agilná a aktívna
matka dvoch detí, ktorá dlhé roky
pracovala ako ekonómka na troch
JRD v okolí Gem. Jablonca, sa
významne zapísala do spolkového
i verejného života v obci. Nielen
ako členka ochotníckeho divadla,
ale hlavne ako dlhodobá predsedníčka ZO Československého
zväzu žien v obci, neskôr Únie
žien Slovenska. Bola členkou Ústredného výboru ČSZŽ v Prahe, tri
volebné obdobia bola poslankyňa
Krajského národného výboru
v B. Bystrici a 18 rokov zastávala
post poslankyne Obecného zastupiteľstva v Gem. Jablonci. Ocenenie a kvety jej odovzdali : PaedDr.
Helena Husárová, predsedníčka
KO ÚŽS a JUDr. Jozef Šimko,
primátor mesta Rim. Sobota,
ktorí jej zároveň k oceneniu zablahoželali. Na záver slávnostnej
ceremónie poďakovala pani Lýdia
Agócsová za túto poctu, ktorá sa
jej dostala pri príležitosti okrúhleho jubilea. Vyjadrila radosť z toho,
že i napriek úmrtiu manžela pred
39 rokmi zvládla výchovu svojich detí a úspešne pomohla svojim spoluobčanom zlepšiť život
v obci. Na úplný záver krásneho
odpoludnia sa v rámci kultúrneho programu predstavili ochotníci divadelného súboru dospelých
MsKS DIVOSUD s naštudovanou
hrou MATKA od Juliusa Barča –
Ivana, v úprave PhDr. Ľubomíra
Šárika, ktorou budú reprezentovať
naše mesto na Celoslovenskej prehliadke amatérskych divadelných
súborov.
-fr-

Na základe osobného pozvania
mimoriadných a splnomocnených
veľvyslancov Ruskej federácie
v SR A. L. Fedotova, Bieloruskej
republiky v SR V. Serpikova
a riaditeľa kancelárie veľvyslanectva
Kazašskej
republiky
v SR -radcu Sayana Kuľžanova,
sa pri príležitosti štátneho sviatku spomenutých troch krajín (9.5.)
zúčastnil spomienkových osláv
Dňa víťazstva a 71. výročia konca
druhej svetovej vojny v Európe aj
príslušník Červenej armády, občan
Rim. Soboty plk.v.v. Ladislav
Sládek s manželkou Ruženou
a JUDr. Jozef Pupala, predseda
ZO SZPB v Čiernom Potoku.
Tok času odnáša z našich radov
priamych účastníkov protifašistického odboja. Aj v tento slávnostný deň bola na Slavíne prítomná

len desiatka veteránov, priamych
účastníkov protifašistického odboja z Ruska, Ukrajiny, Slovenska a
medzi nimi bol i Ladislav Sládek.
Na Slavíne ich osobne pozdravili spomínaní veľvyslanci, ale aj
podpredseda NR SR Béla Bugár,
predseda vlády SR Robert Fico,
podpredseda vlády SR Peter
Pelegríni a ďalší ústavní činitelia.
A.L.Fedotov vo svojom úvodnom
prejave vzdal hold padlým vojakom Červenej armády, ktorých
je na Slavíne pochovaných viac
ako 6000 a pri oslobodzovaní
Slovenska padlo viac ako 60000
červenoarmejcov, vyše 10000 Rumunských vojakov a vyše 2000
príslušníkov l.Čs. armádneho zboru v ZSSR.
Veľmi vecný a aktuálny príhovor mal aj podpredseda vlády

SR Peter Pelegríni, ktorý okrem
vďaky osloboditeľom poukázal
na súčasný trend protifašistického
odboja, reštauráciu fašizmu,
a vyslovil otázku „kde sú tí poslanci NR SR, ktorí v parlamente
bojujú
proti
vzmáhajúcemu
fašizmu, keď nie sú teraz na tomto
významnom mieste?“
Po ukončení oficiálnych osláv,
z prítomných veteránov najviac
pútal mladých účastníkov občan
Rim. Soboty, červenoarmejec,
plk. L. Sládek, hlavne potom, čo
ho osobne prišiel pozdraviť podpredseda vlády Peter Pelegríni.
Najdojemnejší zážitok bol, keď
pána Sládeka obklopili deti
v uniformách červenoarnejcov
a spoločne so svojimi blízkymi
sa s ním fotografovali a viedli neformálne rozhovory. JUDr. J. Pupala

Červenoarmejec na Slavíne

OZNAM
Okresné
riaditeľstvo
Policajného zboru v Rim. Sobote Vám
oznamuje, že od 01. júna 2016
dôjde k zmene adresy vydávania
dokladu Osvedčenia o evidencii
časť I. Občanovi bude toto osvedčenie od uvedenej doby vydané na
oddelení dokladov Rim. Sobota,
odbore poriadkovej polície OR PZ
v Rim. Sobote, na Ul. Stavbárov 2,
v stránkových dňoch. (budova OO
PZ Rimavská Sobota).
Stránkové dni:
pondelok: 7:30 - 12:00, 12:30 - 15:00
streda: 7:30 - 12:00, 12:30 - 17:30
piatok: 7:30 - 12:00
kpt. Mgr. Katarína Baboľová

SENIORSKÉ
ZVESTI

Milí seniori,
zahajujeme rubriku, v ktorej by
sme Vás chceli informovať o najaktuálnejších novinkách, ktoré
vznikajú ako výsledok po zasadnutiach Republikovej organizácie
Jednoty dôchodcov na Slovensku
(RO JDS), resp. pri rokovaniach
vedúcich predstaviteľov RO JDS
s vládou SR, s odborovými zväzmi,
alebo zahraničnými predstaviteľmi
seniorských organizácií.
Seniori nášho okresu majú svoje
zastúpenie v Krajskej organizácii
JDS i v Republikovej organizácii
JDS Mgr. Jozefom Rajzingerom
PhD. , predsedom Okresnej organizácie JDS v Rim. Sobote. Ostatné
zasadanie Republikovej rady (RR)
JDS sa uskutočnilo v Trenčíne, koncom apríla. Rokovanie viedol Ing.
Igor Fabian, 1. podpredseda RO JDS.
RR JDS víta zvyšovanie počtu
členov JDS a skutočnosť, že ich
počet po prvýkrát prekročil hranicu
85000. Pozitívne je hodnotený aj
rast počtu základných organizácií
JDS. Ďalej predniesol informácie,
ktoré po zasadnutí X. snemu JDS
sú odpoveďami pána premiéra,
ktoré sprostredkoval minister PSVaR Ján Richter. Na základe týchto
informácií boli určené hlavné úlohy
JDS v roku 2016.
1. Doriešiť diskrimináciu starobných dôchodkov,
2. Zmeniť vianočný príspevok na 13
dôchodok,
3. Riešiť valorizáciu dôchodkov –
nový model výpočtu valorizácie,
4. Zvýšiť objem fin. prostriedkov na
relaxačno-liečebné pobyty,
5. Doriešiť bezplatného cestovania
dôchodcov a študentov autobusom
na najbližšiu železničnú stanicu,
6. Podporiť zlepšovanie podmienok
pre jeseň života dôchodcov.
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Takto sme oslavovali 45. rokov Bona Fide

Oslava 45. výročia vzniku v podaní súboru

Ku gratulácií sa pridal aj primátor mesta

Súbor diriguje Janka Dobrocká

Krst nového CD

Hosťujúci zbor Con Moto Slovakia

Mužská časť súboru

Duet v podaní Viery Slatinskej a Štefana Hájeka

Gemerské zvesti
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Nezabudnuteľný oslavný koncert speváckeho zboru Bona Fide

(dokončenie z 1. strany)

Koncert 45. ročného rimavskosobotského
miešaného
zboru
moderovala pani D. Plichtová,
ktorá medzi hosťami podujatia
privítala poslanca NR SR Mgr.
Stanislava Mizíka, primátora
Rim. Soboty JUDr. Jozefa Šimka
i prednostu MsÚ JUDr. Štefana Szántóa. Jubilanta prišiel
pozdraviť aj mladý, ale ambiciózny spevácky zbor, pozostávajúci
z dirigentov mládežníckych speváckych zborov z celého Slovenska – CON MOTO, ktorý zo svojho bohatého repertoáru zaspieval
domácim priaznivcom zborového
spevu niekoľko piesní vo vlastnej
úprave. Veľmi zaujímavo a krásne
zneli piesne v spoločnej interpretácii oboch speváckych zborov.
Výsledkom ich predchádzajúcej
spolupráce bol spoločný koncert

v chráme St. Madeleine v Paríži
a v ďalších francúzkych mestách (v
r. 2014). Ich novo vydané cédečko
„Spomienky na Paríž“ bolo slávnostne pokrstené lupienkami červených kvetov počas tohto jubilejného koncertu, za prítomnosti
dirigentov oboch zborov Jiřího
Slovíka (CZ) a Janky Dobrockej.
V scenári koncertu nechýbali ani
spomienky na dirigentov zboru, ktorí sa zaslúžili o jeho vznik
v roku 1971 a prvé roky úspešného
pôsobenia – Tibora Gabonáša
a Elenky Pusztayovej, ako i na
nedávno zosnulého aktívneho člena Gejzu Laczka a svoje poďakovanie vyjadrili v smútočnom
Rekviem. Príjemnejšou udalosťou
koncertu bolo ocenenie najstarších
členiek zboru, ktoré sa zborovému
spevu venujú od začiatku vzniku
súboru: pani Viera Slatinská, Eva

Hrivnáková a Ružena Dusová.
Okrem kvetinových darov a gratulácií od primátora mesta Jozefa
Šimka a riaditeľky MsKS Milany Jutkovej si prevzali aj vecný
dar. Poďakovanie od ocenených
zaznelo z úst V. Slatinskej v podaní árie Vyznanie od skladateľa
G. Dusíka. Pred finále koncertu
predniesol primátor mesta slávnostný príhovor, v ktorom vyjadril svoje nadšenie a obdiv nad
výsledkom práce zboru, ktorému
poďakoval za veľké množstvo
vystúpení doma i v zahraničí a za
reprezentáciu mesta Rim. Sobota. Nádherná práca s patričným
oduševnením a zanietením všetkých jej členov, priniesla novú
kvalitu. Z úctou hľadí do histórie
zboru nielen na jeho zakladateľov,
ale hlavne pokračovateľov, či už to
bola Mgr. Gabriela Rúfusová, ale-

bo Mgr. Soňa Langová, ale hlavne
od roku 1997 PaedDr. Janka Dobrocká. Jej manažérske, odborné
a osobnostné danosti ocenil
primátor odovzdaním „Ďakovného
listu za šírenie dobrého mena mesta Rim. Soboty“. Záver finále
patril oslavnej árii z opery G. Verdiho La Traviata v podaní sólistov
a zboru Bona Fide. Množstvo gratulantov sa následne vyrojilo na
javisko divadelnej sály. Jubilujúcemu súboru gratulovali zástupcovia
FS Rimavan,, FS Háj, Dychovej
hudby Sobotienka, Speváckeho
zboru Csemadoku, zástupkyňa GM
osvetového strediska v Rim. Sobote a ďalší. Ďakovný list poslala
jubilantovi aj generálna riaditeľka Národného osvetového centra
v Bratislave, PhDr. Jana Kresáková.
Na úplný záver koncertu zaznela
pieseň „Aká si mi krásna...“
-fr-

Tempo Košice, SZ ZUŠ Senica,
DSZ Gaudeamus Prešov, DSZ
Cambiar La Múzica Pohronská
Polhora, DSZ Iuventus paedagogica Levoča, MSZ Schola Mariana
Komárno a MSZ GaZŠ Sándora
Máraiho Košice. Výber súťažných
piesní bol voľný, s jednou povinnou skladbou a v stanovenom
limite. Odborná porota, ktorej
predsedala Prof. MgA. Blanka Juhaňáková, ArtD., veľmi detailne
posúdila výkony všetkých zúčastnených zborov. Na spoločnom
záverečnom hodnotení vyjadrila
vedúcim súborom svoje odborné
postrehy, či už v pozitívnom alebo negatívnom zmysle. Všetkým
však ide o to, aby sa spev dostal
čo najbližšie k srdcu mladých spevákov a vyjadroval čo najvernejšie
aj najpresvedčivejšie charakter
skladby. V mnohých prípadoch
bolo cítiť zo spevákov vnútorné
vyžarovanie, rytmiku, dokonalé
frázovanie, harmóniu všetkých
hlasov ale i ľahkosť v predvedení
skladby. Predsedníčka v závere
poďakovala všetkým za krásny

zážitok pri prezentácii práce
mladých v zboroch, ktorej úroveň
významne vzrástla, čo potvrdilo aj
ich vyžarovanie radosti zo spievania. A to je cieľom tejto súťaže.
Poďakovala aj domácim organizátorom, vedených Ing. Milanou Jutkovou - riaditeľkou MsKS,
za príkladnú organizáciu celého
podujatia.
Súčasťou podujatia boli úspešne
zorganizované aj dva workshopy
pre všetkých účastníkov. Prvý
na tému Africká hudba, viedol
Jiří Slovík (CZ) a druhý na tému
Čínska hudba, viedla Wing Wun
Ip (Čína). Prítomní si osvojili po
dve zaujímavé skladby, doplnené
rytmickými špecifikami, ktoré
im dali nahliadnuť do mentality
i výrazových prostriedkov z oboch
svetadieloch.
Po predvečernom promenádnom
koncerte na Hlavnom námestí sa
v divadelnej sále DK MsKS uskutočnil galaprogram a po ňom
sa slávnostne vyhlásili výsledky
súťaže. Ceny odovzdávali prof.
Blanka Juhaňáková (predsedníčka

poroty), Martin Puhovič (člen poradného zboru NOC pre zborový
spev) a Mgr. Andrej Kotlárik (riaditeľ odboru ZUČ NOC). Zlaté pásmo získali: MSZ Schola Mariana
s VJM Komárno, SZ pri ZUŠ Senica s pochvalou poroty a DSZ Cambiar La Musica Pohronská Polhora
s pochvalou poroty. Cenu primátora
mesta Rim. Sobota za interpretáciu
skladby Miklóša Kočára „Psallite
Deo“ získal MSZ Schola Mariana
s VJM Kmárno, ktorú odovzdala
viceprimátorka JUDr. A. Andrášiová. Cenu MsKS v Rim. Sobota za
hlasovú kultúru získal SZ pri ZUŠ
Senica. Cenu Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR
za vynikajúci dirigentský výkon
získal Mgr. O. Hluchý zo SZ ZUŠ
Senica. Cenu hudobného fondu
v Bratislave za najlepšiu interpretáciu povinnej slovenskej skladby, ako i Cenu NOC s postupom
na medzinárodný festival adventnej a vianočnej piesne v Bratislave
získal dievčenský spevácky zbor
Cambiar La Musica z Pohronskej
Polhory.
-fr-

Slovenská mládež si zaspievala v Rimavskej Sobote

(dokončenie z 1. strany)

Súťaž, ktorú hostí Rim. Sobota už po
štvrtýkrát (2010,2012,2014,2016)
mala impozantnú predohru pri
jej otvorení v Rimskokatolíckom
kostole Sv. Jána Krstiteľa, keď po
slávnostných príhovoroch prednostu MsÚ Štefana Szántóa a riaditeľa
odboru ZUČ NOC Adreja Kotlárika, vystúpil 20 členný zmiešaný
spevácky zbor Con Moto, pozostávajúci z dirigentov mládežníckych
speváckych zborov z celého Slovenska, ktorý dirigoval Jiří Slovík
a zaspieval vo fantastickej akustike kostola niekoľko cirkevných
piesní, upravených ľudových, klasických zborových, spirituálov a na
záver i temperamentnú rytmickú
pieseň z Afriky. Koncert zboru,
ktorý má aj medzinárodné skúsenosti, ukázal vysokú kvalitu interpretácie a potvrdil, že mládežnícke
spevácke zbory na Slovensku vedú
vysokokvalitní hudobní pedagógovia a odborníci.
Do celoslovenského finále postúpilo osem speváckych zborov: Free
Harmony pri ZUŠ Poprad, DSZ

Piesne v srdci zrodené z úst seniorov

Jednou z úloh Jednoty dôchodcov Slovenska je aj poskytovanie
možností na voľnočasové aktivity seniorov v kluboch seniorov.
V palete aktivít je i oblasť spevu,
recitácie, hry na hudobný nástroj,
ktoré sú najobľúbenejšie. Bohatosť
regionálnych piesní spája seniorov
k myšlienke ich prezentácie na
prehliadkach záujmovej činnosti, ktoré sa pravidelne organizujú
na rôznych úrovniach. V polovici
mája sa uskutočnila regionálna
prehliadka speváckych zborov
v Tomášovciach pri Lučenci, ktorej
organizátorom bol Krajský výbor
JDS v B. Bystrici, za spolupráce
s Okresným výborom JDS v Lučenci a obcou Tomášovce. Okres R.
Sobotu reprezentoval spevácky

zbor DÚHA z Klubu seniorov mesta Rim. Sobota, KS Sinec Hnúšťa,
KS Hrachovienka Hrachovo,
a KS- spevácka skupina Klenovec.
Okres Lučenec – seniorský spolok
Lučenec, Spievanky Lovinobaňa,
Ružinčianka Ružiná, Javor Divín,

Háj z pod Haliera Tomášovce
a okres Poltár – Fialôčka Poltár.
Rimavskosobotská Dúha, vedená
Vierou Slatinkou, sa predstavila
hudobno-poetickou kompozíciou
MATKA. Poetické vstupy mala
Vlasta Botlíková a Marta Do-

biášová. Na klavíri doprevádzala
Mgr. Eva Čarnoká. Zaujala celá
dramaturgia vystúpenia, vrátane
výberu piesní kde sa striedali
piesne populárne, ľudové i klasické. Ako jediný zbor spieval
piesne s viacerými hlasmi, čo
zvýraznilo umeleckú hodnotu
vystúpenia. Ostatné súbory predviedli známe ľudové piesne z ich
regiónov a v mnohých prípadoch
sa pripojili k nim súbory v hľadisku. Okrem poetických prednesov
zazneli i humorné prozaické, zo
života dnešných dní a častušky
s vtipnými textami. Prehliadka
upevnila spoločenský a priateľský
rozmer tohto stretnutia. Na záver
zaznela, ako mohutný chorál, seniorska hymna „Zahučali hory”. -fr-

www.rimavskasobota.sk
RIADKOVÁ INZERCIA:
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• Ponúkam pôžičky s výhodným úrokom. Volajte: 0905 329 178

GZ-01/16

• Ponúkam doma vyrobenú duchnu, paplón, vankúš, cena dohodou

č.t. 56 49 553, volať po 18:00 hod.			

GZ-26/16

• Kešovka - pohodlná pôžička pre zamestnaných, dôchodcov, invalidných
dôchodcov, živnostníkov 0903 279125
		
GZ-14/16
• Prenajmem dvojizbový byt v Rimavskej Sobote. Tel.:0908 823 891

GZ-24/16

• Stredná odborná škola obchodu a služieb, Športová 1, 979 01 Rimavská

Sobota vyhlasuje obchodnú verejnú súťaž na prenájom nebytových priestorov na prízemí budovy Čierny orol, Hlavné námestie č. 19/A v Rimavskej
Sobote (vstup z ulice Juraja Jánošíka) s výmerou 38,29 m2. Podmienky sú
uverejnené na úradnej tabuli v SOŠ obchodu a služieb, Športová 1, Rimavská
Sobota. Bližšie informácie na: www.sosos.sk		
GZ-29/16

Centrum voľného času Relax v Rim. Sobote
ponúka prázdninové letné pobyty a tábory
Júl:

Letný športový pobyt
Sebechleby

Termín: 29. 06. – 03. 07. 2016
Vedúci: Mgr. Mihók
Cena: 120,- €
Vek: 7 – 15 rokov

Letný pobyt Piešťany

Termín : 04. – 09. 07. 2016
Vedúci: Mgr. Pavol Novotný
Cena : 140,- €
Vek: 7 – 15 rokov

Mestský tábor s dennou
dochádzkou I. turnus:
„Z každého rožka troška“

GZ-07/16š

Termín : 04. – 08. 07. 2016
Vedúca MsT: PaedDr. Dana
Spišáková
Cena : 45,- €
Vek: 7 – 12 rokov

Mestský tábor s dennou
dochádzkou II. turnus:
„Mini Relax Tours“

Termín : 11. 07. – 15. 07. 2016
Vedúca MsT : PaedDr. Ivana
Pivarníková
Cena : 50,- €
Vek: 7 – 12 rokov

August:

Mestský tábor s dennou
dochádzkou III. turnus:
„Poznávame krásy
Slovenska“

Termín : 15. – 19. 08. 2016
Vedúca MsT : Bc. Jaroslava
Lajgútová
Cena : 50,- €
Vek: 7 – 12 rokov

Aj tento rok do univerzitných lavíc zasadnú žiaci základných škôl

Slávnostnou imatrikuláciou v aule Ekonomickej fakulty Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici odštartuje dňa 4.júla 2016 10. ročník Detskej univerzity UMB.
Na výchovno-vzdelávacom programe sa budú žiaci základných škôl stretávať 4.7. - 15.7.2016
vo veku od 9 – 15 rokov. Jednotlivé témy, primerané veku, ktoré spracovali vysokoškolskí učitelia
fakúlt. Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici, sú zamerané na:
Rastlinnú a živočíšnu ríšu, Medzinárodný obchod, Informačno-komunikačné technológie, Pohybové aktivity, ktoré spestrí športová olympiáda					
Viac informácií: www.du.umb.sk
Začiatkom mája si dobrovoľní
i profesionálni hasiči pripomenuli
Sviatok Svätého Floriána–svojho patróna. Pri tejto príležitosti
pristavili hasiči Okresného riaditeľstva HaZZ svoju techniku na
parkovisko pred Zlatým býkom
a umožnili tak dobrovoľným
hasičom DHZ z Rim. Bane, prezentovať ukážky zásahovej činnosti. Túto exhibíciu otvoril predseda
Okresného výboru DPO, Ing. Vladimír Šándor. Cvičebná hasičská
jednotka z Rim. Bane v plnom nasadení a za zvukov sirén, či blikajúcich
majákov, ukázala ako vyzerá reálny
zásah a zožala obdiv a veľký potlesk
prítomných divákov. Po nich prišli
na rad Plameniaci, ktorých zastupovali nováčikovia z DHZ Hrachovo a minuloroční víťazi okresného
kola Plameň – deti z DHZ, ktorí

Deň všetkých hasičov

predviedli ukážky z CTIF a Ožďany pod vedením vedúceho mládeže
Gabriela Kalinu sa predviedli
v preteku jednotlivcov. Poslednou
ukážkou zaujali dorastenky z DHZ
Rim. Brezovo, ktoré ešte donedávna žali úspechy v kategórii Plameň
nie len v okrese, ale aj na kraji. pri
prevádzaní požiarneho útoku. Po
náročných ukážkach si prítomné
deti pozreli z blízka techniku profesionálov, ale aj dobrovoľných
hasičských zbrorov – Iveco Daily
- Rimavská Baňa a CAS 25 Š706
RTHP – Ožďany. Po ukončení
ukážok, program pokračoval v DK
MsKS v podobe výstavy detí zo
ZŠ a DHZ v okrese. Bol vyhodnotený už XIII. ročník súťaže vo
výtvarnom prejave s témou „Hasiči
budúcnosti“. Poďakovanie patrí
všetkým učiteľom a školám, ktoré

zapojili svojich žiakov do súťaže
a vďaka nim mohli vyhrať nádherné
ceny. Ďakujem sponzorovi výtvarnej súťaže - Spoločnosti Kaufland,
ktorá do súťaže venovala ceny
a vyčarila tak deťom úsmev na tvári
a radosť v očiach. ĎAKUJEME!
Všetkým víťazom srdečne blahoželáme a držíme im palce na
celoslovenskom kole výtvarnej
súťaže. Víťazi výtvarnej súťaže
podľa kategórií:

do 9 rokov – Zuzana Kubičeková,
Evanjelická ZŠ Z.Oravcovej, R.Sobota
od 10 - do 12 rokov – Kristína Nagyová, ZŠ Jesenské , ul. Mieru 154
od 13 - do 15 rokov – Klaudia Kuruová, ZŠ s MŠ P.E.Dobšinského,
Teplý Vrch
V mene Okresného výboru DPO
v Rim. Sobote ďakujem všetkým,
ktorí sa podieľali na Dni hasičov.
Ing. Jozefína Očenášová
Riaditeľka OV DPO v RS

Gemerské zvesti

2. - 5.
jún 2016
18:00

Ninja Korytnačky 2

2. - 6.
jún 2016
20:00

Hra peňazí

6.
jún 2016
18:00

Zkáza krásou

9. - 11.
jún 2016
18:00

Warcraft: Prvý stret

9. - 10.
jún 2016
20:00

V zajatí démonov 2

112 min., MP, dabing. vstup: 4€
Akčný/Sci-fi

Kultúrno-spoločenská pozvánka
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USA

95 min., MP od 12r., titulky, vstup: 4€
Dráma/Thriller
USA
90 min., MP od 12r., 3€
Dokumentárny 		
93 min., MP od 12r., dab., 4€
Fantasy/Akčný
134 min., MN, tit., vstup: 4€
Horor

11. - 13.
jún 2016
20:00

Ostrí chlapci

12. - 13.
jún 2016
18:00

Odkaz vo flaši

Česko

pozýva na seminár:

USA

Výklad zákona č. 253/1998 Z. z. o hlásení
pobytu občanov SR a registri obyvateľov
SR v znení neskorších predpisov a príslušné
ustanovenia Občianskeho zákonníka

USA

115 min., MP od 15r., titulky, vstup: 4€
Komédia
USA
112 min., MP od 12r., titulky, vstup: 4€
Krimi/Thriller
Dánsko/Nem.

Lektor: JUDr. Marek Dlapa
06.06.2016 (pondelok) o 9:00 hod.

Webové stránky obcí a ich RO a PO podľa
zákonných pravidiel
Lektor: Ing. Erika Kusyová
09.06.2016 (štvrtok) o 9:00 hod.

Personalistka a mzdová účtovníčka
v II.Q roku 2016
Lektorka: Ing. Pavol Kukučka
09.06.2016 (štvrtok) o 9:00 hod.

Miesto konania seminárov:

GZ-016

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

Film „Stanko“ zaujal rimavskosobotských divákov

V sobotu večer, 14. mája, sa v kine
Orbis premietol filmový debut
režiséra a scenáristu Rasťa Boroša
z Rimavských Janoviec. Bola to
premiéra v našom meste, hoci film
uzrel svetlo sveta už v roku 2015.
Medzitým bol na filmovom festivale vo Waršawe priaznivo prijatý
kritikou a pozitívne ohlasy sú aj
z prezentácie v Česku.
Hrdosť na svojho úspešného občana, absolventa filmovej fakulty
AMU, ktorý si plní svoj celoživotný sen, prišli prejaviť aj
občania Rim. Janoviec, na čele
s ich starostom, Stanislavom Krahulcom. Tragikomická roadmovie,
inšpirovaná životom reálnych ľudí,
zaujala prítomných divákov, čo sa
odrazilo aj v množstve otázok na

tvorcov v besede po skončení filmového predstavenia. Pred divákov
sa postavili tvorcovia filmu Rasťo
Boroš (režisér a scenárista), Barbara Harumová Hesová (producentka) a Peter Haruma (strihač).
Film vznikol s podporou Audiovizuálneho fondu a okrem Talianska sa natáčal aj v Rim. Sobote,
Poltári, Lučenci a Hnúšti. Hlavnú
postavu stvárnil Peter Kočan, absolvent akadémie umení v Banskej
Bystrici, a postavu dievčiny Ivana
Kanalošová, žiačka ZŠ v Poltári.
Veľmi zaujímavá bola výprava
i vybrané exteriéry. Napr. v Taliansku sa točilo vo vyľudnenom
mestečku, ktoré bolo evakuované
v dôsledku zemetrasenia a tak tu
získali povolenie len na vlastné

nebezpečie. Obdobne tomu bolo aj
v ďalších sekvenciách na talianskom vidieku a na cestách cez vysokohorské sedlá, či málo frekventované pláže. To však vyplývalo zo
samotného deja filmu, keď peniaze na benzín získavala dvojica
kradnutím a chcela sa vyhnúť stretom s políciou, musela sa presúvať
po cestách 3.- 4. tr. V diskusii sme
sa ďalej dozvedeli o zážitkoch
z natáčania, o technických problémoch s osobným autom, v ktorom
celý dej prebiehal, o ústretových
reakciách ľudí, ktorí si tu zahrali
ako neprofesionálni herci, resp.
komparzisti, nielen u nás, ale aj
v Taliansku.
Malú mačičku, ktorá spríjemňovala cestu hlavným predstaviteľom,

získali z útulku a po skončení nakrúcania si ju ponechala hlavná
predstaviteľka.
Strihač
Peter
Haruma uviedol, že celkom natočili 60 hodinový materiál, čo
im dalo zabrať pri strihaní filmu.
Vzhľadom k málu finančných
prostriedkov, strihal to na svojom
súkromnom zariadení doma. Na
otázku ich ďalších plánov a tvorby sa vyjadril Rasťo Boroš s optimizmom. Má síce rozpracovaných
viac scenárov pre televíziu, ale
tento filmový projekt ho „nakopol“
k ďalšej filmovej práci. Otestovali
si svoje sily, získali potrebné skúsenosti, spokojný je aj s dobrou spoluprácou s producentkou Barbarou
Harumovou Hesovou a to všetko
znásobuje ich snahu pokračovať.
-fr-
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V polovici mája, sa počas
víkendu
uskutočnil
turnaj v jude žiackych kategórií
„Medzinárodná veľká cena mesta
Rimavskej Soboty“, na ktorej sa
zúčastnilo 479 pretekárov zo 49
klubov 9 štátov (Česko, Rakúsko, Poľsko, Ukrajina, Maďarsko,
Srbsko, Rumunsko, Slovinsko
a Slovensko). Súťažilo sa celkove
v 59 vekových i váhových kategóriách, na 6 tatami, rozložených
na ploche zimného štadióna. Turnaj
finančne podporil Banskobystrický
samosprávny kraj, Slovenský zväz
juda, primátor mesta Rim. Sobota,
firmy FPD, Gemernákup, Ekoltech,
SAD Lučenec a hlavní sponzori
Ing. Ľubomír Užík a Ing. František
Tóth.
Predseda oddielu juda TJ Mladosť
Relax Rim. Sobota, Ing. Jozef
Nociar, slávnostné otvoril turnaj.
K pretekárom sa prihovorili i Ing.
Ladislav Rigó - viceprimátor mesta
a Ľubomír Antal – hlavný rozhodca turnaja. Turnaj prišiel podporiť
svojou prítomnosťou aj čestný
predseda SZJ Ing. Anton Siekel a
tiež predseda SZJ Mgr. Ján Krišanda, ktorý ocenil pred zahájením
turnaja pohármi Veroniku Útisovú
za 2. miesto v celoslovenskom rebríčku starších žiačok za rok 2015
a Boldu Zongu Sztankovics za 3.
miesto v celoslovenskom rebríčku
mladších žiačok. Po tejto ceremónii preletela nad nastúpenými
judistami orlica, ako symbol mesta z mestského erbu, a pristála na
stupni víťazov, kde ju očakával
Jaroslav Kanát ml., nový majiteľ
chovnej firmy dravcov z Mojína,
čím dali pokyn k zahájeniu turnaja.
Na tatami začali najskôr najmladší judisti, ktorí sa s vervou
pustili do zápasenia. O čistotu bojov sa staralo celkom 24 rozhodcov, 12 pomocných rozhodcov,

www.rimavskasobota.sk

Veľká cena mesta v jude
potvrdila TOP kvalitu turnaja

6 technikov záznamových zariadení a ďalších obslužných osôb.
Všetko prebiehalo hladko v stanovenom časovom rozpise. Nastala
pravá súťaživá atmosféra. Nebolo
to len povzbudzovanie z tribún
štadióna, ale aj z blízkosti tatami,
kde si na svoje prišli tréneri zápasiacich judistov, aby im pošepli tie
najlepšie rady. Zápasenia priniesli
mnoho radosti, ale aj sĺz z prehier. Taký je už šport. Po ukončení
bojov v jednotlivých kategóriách
sa konalo, vo vyhradenej časti
štadióna, vyhlásenie víťazov. Medaily, poháre i vecné ceny potešili
len najlepších, veď ich dostávali
od pekných krojovaných dievčat
z detského folklórneho súboru Lieskovček pri CVČ Relax.
K približujúcemu sa záveru turnaja som oslovil niektoré prítomné
osobnosti, aby som zistil ich dojmy
a pohľady na tento medzinárodný
turnaj. Pani Judita Pisárová, bývalá
majsterka SR v jude, teraz medzinárodná rozhodkyňa a trénerka
juda v rakúskom Linci, vyzdvihla
jeho vysokú úroveň (organizačnú
i športovú), ktorá je porovnateľná
s úrovňou Európských pohárov
vyšších kategórií. „Pripravujem
žiačky a vzhľadom na špičkovú
úroveň VC Rim. Soboty, sme dali
prednosť pred obdobným turnajom,
v tom istom termíne, u nás v Rakú-

sku. Okrem svojich 10 zverenkýň je
tu so mnou aj výber (20 judistov)
z kraja Dolné Rakúsko a všetci sú
nadchnutí organizáciou, starostlivosťou i blízkosťou haly k ubytovaniu.“ A čo výsledky turnaja? pýtam
sa ďalej. „Som nadmieru spokojná
s výkonmi mojich dievčat, majú
niekoľko pódiových umiestnení.
Je to aj vec dlhodobého tréningu
i motivácie. Určite prídeme aj na
budúci rok“. Svoje pocity vyjadril
aj tréner judistov USK Praha pán
Čermož (zástupca národného tréningového strediska): „MVC Mesta
Rimavská Sobota 2016 probíhala
v nadstandardně příjemné atmosféře, počínaje skvělým přijetím
pořadatelů, až po milou a vstřícnou obsluhu v občerstvení. Daleká
cesta se vyplatila nejen z pohledu získaných umístění a nových
zkušeností, ale i z bezvadného
zážitku z prostředí. My rozhodně
děkujeme a všem našim kolegům
a závodníkům ze spřátelených oddílů v Čechách i okolí doporučíme
účasť v příštím roce!“ A ako vníma tento veľký turnaj prezident SZ
juda, Mgr. Ján Krišanda? „Neuveríte, ale Váš turnaj poznám 40
rokov. Na jeho 1. ročníku som bol
ako žiak, na predchádzajúcich ako
hosť a dnes som tu stretol aj svojho rivala zo žiackych čias, Jarka
Kanáta. A veru, mali sme si čo

Na majsterky Slovenska si ešte musia počkať

Nečakaný úspech sa podarilo dosiahnuť dorastenkám florbalového
Slovana. Na základe umiestnenia
v Stredoslovenskej lige sa kvalifikovali na Turnaj o majstra Slovenska.
A v sobotu 14.mája na ňom
vystúpili na fantastický bronzový
stupienok!
Nepotešili nás len výsledkom, ale
najmä spôsobom, ktorým ho dosiahli. Už v prvom zápase proti

hráčkam FbK Tvrdošín, neskorším
majsterkám Slovenska (s kádrom
plným reprezentantiek SR) uhrali
prijateľný výsledok 1:3, a pritom
víťazky v závere bránili výsledok
proti veľkému nátlaku Slovanistiek. Neopísateľnú
bojovnosť
a snahu potvrdili v druhom zápase
o postup zo skupiny, keď v druhej
tretine prehrávali s FbC Žochár
Topoľčany už 1:3, aby svojho
súpera v tretej tretine sfúkli z palubovky a zvíťazili
5:3. V semifinále Slovanistky narazili na
ďalšieho z favoritov
na celkové prvenstvo z NTS FK ZŠ
Nemšová. Po zlom
začiatku vyhrali síce
poslednú tretiu treti-

nu, ale celkovo prehrali 2:6, čo ich
odsunulo do boja o bronzové medaily. Tu sa stretli s extraligovým
FBC Mikuláš Prešov. Slovanistky
v úvodnej tretine dvakrát doťahovali gólový náskok súpera, na
napriek tomu ju vyhrali 3:2, náskok
udržali i v druhej tretine a v tretej,
rozumnou hrou, nepustili súpera do
záverečného tlaku. A preto máme
tretie najlepšie mladé florbalistky
v SR! Vzhľadom na podmienky
prípravy a krátku históriu tohto
športu v našom meste je to neuveriteľný úspech!
Slovan Rim. Sobotu reprezentovali: brankárky Bolhová a Schvarcová, hráčky Ružičková, Hanová,
Vengrínová, Vašová, Gondová,
Csériová, Čintalanová a kapitánka
Vaslíková.
-fr-

povedať! Ale teraz k dnešnému turnaju. Náš zväz na základe reitingu
hodnotenia turnajov na Slovensku,
má 6 TOP medzinárodných turnajov, medzi ktoré patrí aj VC Rim.
Soboty. I dnes sa to potvrdilo, bolo
to na veľmi vysokej úrovni a ťažko
hľadať porovnateľné v zahraničí.
Na tieto turnaje chodí slovenská
i zahraničná špička. A pokiaľ chcete hostiť len tých najlepších, latka sa musí držať vysoko. Turnaje
s vysokým reitingom podporuje
i náš zväz a sme radi, že judo má
v meste svoje zázemie i podporu mesta. Je neskutočné, koľko
rodičov vašich judistov je zapojených do organizácie, za čo im
všetkým patrí obrovské poďakovanie. Ale absolutórium sa zaslúžia
Ing. Nociar a Juraj Svoreň, ktorí
šéfovali organizačnému štábu turnaja!”
Umiestnenie pretekárov TJ
Mladosť Relax CVČ Rimavská
Sobota:
Supermini U09:
2. Fedor Alex (24 kg)
3. Zvara Martin (27 kg)
1. Závadský Sebastián (30 kg)
3. Spodniak Marek (40kg)
Mini U11 :
5. Nyíforová Sofia (32 kg)
2. Müller Antonín (27 kg)
3. Fedor Mikuláš (27 kg)
3. Vetrák Miroslav (27 kg)
2. Bernáth Lukas (46 kg)
3. Zvara Lukáš (46 kg)
4. Buday Fabián ( +50 kg)
Mladší žiaci a žiačky U13 :
3. Škorňová Bronislava (36 kg)
1. Kóšik Bruno (42 kg)
5. Medveď Adrián (46 kg)
Starší žiaci a žiačky U15 :
3. Útisová Veronika (44 kg)
4. Sztankovics Bolda Zonga (48 kg)
2. Ádam Viktor (+73 kg)
3. Pilz Lukáš (+73 kg)
-fr-

Siláci z OA tretí
na Slovensku
Žiaci Obchodnej akadémie sa
nominovali
na celoslovenské
finále družstiev v silovom päťboji žiakov stredných škôl, ktoré
organizovala Slovenská asociácia
športu na školách v priestoroch
Gymnázia v Púchove.
OA – KA Rim. Sobota reprezentovali žiaci: A. Gombala,
V. Hruška, D. Köböl a D. Tergácz.
V silnej konkurencii silákov, ktorí
koketujú s kulturistikou, mali
možnosť si overiť nielen svoju silu, ale aj vôľové a mentálne
schopnosti. Držali sa statočne
a ich 3. miesto na Slovensku je
vynikajúcim výsledkom.
Mgr. Zdena Babicová

