Mesto prijalo mierové posolstvo

„Priniesli sme Vám mierový odkaz. Je to pre nás veľká česť odovzdať Vám horiacu pochodeň,
ktorá je symbolom mieru, priateľstva, porozumenia a harmónie medzi ľuďmi“, zaznelo z úst
kapitána tímu Ondřeja Veselého (CZ) pri dobehu cca 20 člennej bežeckej skupiny pred mestskú
Radnicu na Hlavnom námestí, v sobotu 4. mája, kde ju privítal viceprimátor Ing. Ladislav Rigó
a prevzal pochodeň na čas zastavenia na mestskej Radnici. (dokončenie na 2. strane)

Búrlivé rokovanie
župných poslancov

Vďaka poslancovi Bagačkovi sme skoro prišli o kruhový objazd

Dňa 6.6.2016 sa uskutočnilo rokovanie poslancov BBSK v Banskej Bystrici. Jednou
z hlavných tém rokovania bola otázka pridelenia finančných prostriedkov na asfaltovanie
ciest v okrese Rimavská Sobota, patriace pod
VÚC BBSK. Nášho mesta sa osobitne týkala

otázka vybudovania kruhového objazdu na
križovatke ulíc Malohontská– Jánošíková.
Po predchádzajúcich rokovaniach jednotlivých
komisií BBSK z celkovej sumy 6.8 mil. eur
pre okres Rimavská Sobota bola vyčlenená
suma 952 000,- eur. (dokončenie na 2. strane)

Na margo
uplynulých dní
Táto pravidelná rubrika je
zvyčajne venovaná udalostiam uplynulých dní, no tentokrát nastala situácia, že sa
skôr venujeme témam, ktoré
sú pred nami. Čakajú nás
totiž hektické dni, plné zaujímavých rokovaní, ktoré
môžu hodne napovedať
o
ďalšom
smerovaní
nášho mesta i regiónu.
Uplynulý víkend síce bol v znamení zahájenia
finálového turnaja majstrovstiev Európy a aj
naše oči sú upreté na Francúzsko v očakávaní
výraznejšieho úspechu našich reprezentantov,
ale my na úrade sa naplno venujeme dvom
dôležitým udalostiam. Ešte skôr než sa poslanci mestského zastupiteľstva rozídu na
letné dovolenky, čaká ich dôležité rokovanie,
na ktorom okrem schvaľovania záverečného
účtu mesta, budú sa medzi iným zaoberať
aj hospodárením v mestských lesoch, prehodnotením vydávania Gemerských zvestí
a Gömöri Hírlap, alebo so stavom naplnenosti materských a základných škôl v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta. Ale pred nami je
aj azda najdôležitejšia udalosť roka a tým je
výjazdové zasadnutie Vlády SR, ktoré sa má
uskutočniť v najbližších dňoch práve v našom
meste. Kabinet Róberta Fica tým plní jeden
zo svojich sľubov, že výjazdové zasadnutia
vlády budú prioritne zamerané na riešenie
rozvojových potrieb jednotlivých regiónov.
A keďže okres Rimavská Sobota je zaradený
medzi oblasti, ktoré majú nárok na špeciálne
podmienky pri podpore ekonomicko-sociálneho rozvoja, ústrednou témou výjazdového
rokovania by mala byť bezpochyby pomoc
pri znižovaní vysokej miery nezamestnanosti, ktorej hodnota v našom regióne ďaleko prevyšuje celoslovenský priemer. Nie je
zanedbateľná ani skutočnosť, že vláda počas
svojich výjazdov zvykne uvoľňovať zo svojej
rezervy pre daný región aj niekoľko miliónov eur a prítomní ministri majú možnosť na
vlastné oči vidieť neutešený stav, v akom sa
okres nachádza. Verme, že oči budú mať dobre
otvorené a nájde sa u nich aj ochota pomôcť
tomuto ťažko skúšanému regiónu...

Mesto privíta premiéra i Vládu SR

Na základe rozhodnutia Vlády SR razantnejšie sa vysporiadať s vysokou mierou nezamestnanosti v okrese Rim. Sobota a po
posúdení Akčného plánu okresu Rimavská Sobota, sa uskutoční výjazdové zasadnutie Vlády SR 23. júna 2016 v Rimavskej Sobote.
V týchto dňoch už pracuje prípravný organizačný štáb zasadnutia, ktorý posudzuje všetky detaily k úspešnému zvládnutiu rimavskosobotského
rokovania.
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Duchovne po stopách hrdinov SNP

Pri príležitosti blížiaceho sa 72.
Výročia SNP, Armáda SR v spolupráci s Oblastným výborom
SZPB v Rim. Sobote, primátormi
a starostami
miest a obcí
v Rimavskej doline (Rim. Sobota,
Kociha, Rimavská Baňa, Kraskovo, Babinec,, Rimavské Brezovo,
Hnúšťa, Klenovec a Tisovec) uskutočnila pochod 70 príslušníkov
armády SR a Zboru väzenskej
a justičnej stráže MV SR pod názvom: „Duchovne po stopách hrdinov SNP“. Trojdňový pochod začal
ráno 25.5.2016 položením vencov pri pamätníku osloboditeľov
mesta - vojakov Červenej armády.
Účastníkov pochodu privítal prednosta OÚ v Rim. Sobote JUDr.
Pavol Struhár. Príhovory predniesli primátor mesta Rim. Sobota JUDr. Jozef ŠIMKO, predseda
ObV SZPB v Rim. Sobote Ing.
Pavol Brndiar a za duchovných
vojakov sa prihovoril plk. Marian
Bodolló, ktorý vo svojom príhovore zdôraznil apolitickosť celej

akcie a zdôraznil, že je to prejav
úcty všetkým, ktorí sa postavili
na odpor v boji proti fašizmu a na
obete represálií na teritóriu Gemera - Malohontu. Následne si
účastníci pochodu prezreli v Gemersko-malohontskom
múzeu
stálu expozíciu protifašistického
odboja na Gemeri. Počas prvej
etapy Rim.Sobota-Čerenčany-Malé
Teriakovce-Kociha-Rim. Baňa, sa
v obci Kociha k účastníkom pochodu prihovorila starostka obce
Tatiana Klimová. Položením vencov obetí pri pomníku si uctili
pamiatku zavraždených nevinných
7 obetí v obci. Etapa bola ukončená
v obci Rim. Baňa, v katastri ktorej
sa odohrali obranné boje pri postupe nemeckých jednotiek Horst
Wessel k potlačeniu SNP. Po bohoslužbe v tamojšom gotickom
kostole, ktorú celebroval plk.
Marian Bodolló, účastníci položili
vence k pamätníku osloboditeľom
obce vojakom červenej armády.
Tu sa k účastníkom pochodu i os-

tatným prítomným
prihovorila
starostka obce Mgr.Elena Polóniová, priamy účastník SNP Mgr. Július Molitoris a zástupca Veľvyslanectva Ruskej federácie v SR pplk.
Jevgenij Borisenko. Po večeri pripravilo obecné zastupiteľstvo pre
účastníkov pochodu „povstaleckú
vatru“. Na druhý deň, druhá etapa
viedla po osi Rimavská Baňa –
Kraskovo – Babinec (partizánský
štáb mjr. Kozlova) - Rimavské
Brezovo – Hnúšťa – Klenovec. Na
čele konvoja bol „vlajkonosič“ a na
konci ho sprevádzali vozidlá policajného zboru so svetelným majákom. V Rim. Brezove, po položení
vencov k pamätníku hrdinu SNP
Pavla Knappa, privítal účastníkov pochodu, na slávnostnom obede, starosta obce. Potom sa účastníci presunuli do
Hnúšte, mesta, kde sídlil počas
SNP Okresný Revolúčný národný výbor a povstalecká nemocnica. Na námestí, pred pamätníkom
SNP, privítal účastníkov pochodu primátor mesta Mgr. Michal
Bagačka . Po večeri absolvovali
účastníci pochod do Klenovca,
kde prenocovali v Základnej škole.
V piatok začala 3. etapa položením
vencov k pamätníkom obetí prvej
a druhej svetovej vojny v Klenovci

a osobitne pri reliéfe francúzskeho
národneho hrdinu, rodáka z Klenovca, účastníka protifašistického
partizánskeho hnutia vo Francúzku,
Karola Pajera a príhovorom starostky obce, Mgr .Zlatice Kaštanovej .
Po ukončení pietneho aktu sa účastníci pochodu vydali cez lazy a hory
v smere Klenovec-Rástočné-Poľana-Babina-Tisovec. V tejto oblasti
mali partizáni aj po potlačení SNP
svoje základne a kde ich „dvojitý“ partizánsky agent v sprievode ozbrojených Nemcov udával
a označených odvliekli do koncentačných táborov. Medzi udanými
partizánmi bol aj spisovateľ Vladimír Mináč, rodák z Klenovca.
Putovali po chodníčkoch, ktoré
ožívali duchom statočných hôrnych
chlapcov Slovákov, Čechov, partizánov krajín bývalého ZSSR.
V Tisovci privítal účastníkov pochodu primátor mesta Tisovec Ing.
Peter Mináč, ktorý po položení
vencov k pamätníku SNP, vo svojom príhovore ocenil „duchovné
posolstvo“, ktoré vojaci priniesli
do Tisovca. Záver pochodu bol
ukončený v evajelickom kostole
„biblickým
zamyslením-modlitbou. Každý účastník pochodu po
stopách SNP dostal pamätný list.
JUDr. Jozef Pupala

Búrlivé rokovanie župných poslancov

(dokončenie z 1. strany)

Mesto prijalo mierové posolstvo

(dokončenie z 1. strany)

V krátkom príhovore predstavil
naše historické mesto. Vyjadril obdiv realizátorov myšlienky, týmto
spôsobom propagovať mierovú
vzájomnosť ľudí celého sveta
a odovzdal kapitánovi tímu propagačný darček. Ten následne predstavil zostavu bežcov, ktorí pribehli do Rim. Soboty. Zahraniční
účastníci, väčšinou ultramaratónci,
reprezentujúci Nový Zéland, Cookove ostrovy v Polynézii, Moldavsko, Srbsko, Irán, Rusko a Anglicko, boli doplnení na našom
území slovenskými bežcami. Potom
odovzdal viceprimátorovi tričko
s logom podujatia a spoločne zaspievali znelku behu, ktorej autorom
je športovec, umelec a mierový filozof Sri Chinmoy, zakladateľ tejto
bežeckej misie (1987). Po krátkom
občerstvení sa štafeta vydala na
ďalšiu púť. Viceprimátor, v novom
tričku, sa stal načas členom tímu,
aby poslov mieru odprevadil z cen-

tra mesta na ďalšiu púť smerom na
Lučenec. Ďalšia cesta na Slovensku je cez V. Krtíš, Nové Zámky,
Trnavu, Bratislavu až po rakúsku
hranicu.
Štafeta začala svoju púť vo februári
t.r. od budovy OSN v New Yorku,
kde sa rozdelila na vetvy : Americkú, Európsku, Ázijskú, Austrálsku a Africkú a bežci navštívia
celkom 140 štátov sveta. Na Európskom kontinente začala v Portugalsku a horiaca pochodeň, ktorá
sa nesie formou štafetových úsekov,
prejde cez všetky európske štáty,
s celkovou dĺžkou trasy 24000
km a svoju misiu ukončí v októbri
v Ríme. Rukoväť pochodne, ktorá
je dutá, je miestom úschovy želaní,
ktoré vyjadrujú ľudia po trasách
a po ukončení budú spracované.
Treba veriť, že budú vypočuté,
a ľudstvo sa zbaví množstva
lokálnych vojen, násilností voči
menším národom a strachu z terorizmu. 			
-fr-

Medzi inými sa to týkalo asfaltovania cestných úsekov:
- Hrachovo – až po hranicu okresu
RS-Poltár
- Rimavská Sobota – Teplý Vrch
- Jesenské – Širkovce
- Pavlovce - Belín
- Riečka – Neporadza
ako aj vybudovania kruhového objazdu v Rimavskej Sobote.
Svoj podpis pod túto dohodu dali
všetci šiesti poslanci BBSK za okres
Rimavská Sobota Šimko, Rigó,
Juhász, Auxt, Struhár, Bagačka.
Na samotnom búrlivom rokovaní
poslaneckého zboru sme boli všetci
nemilo prekvapení, že dohodnutá
suma pre okres Rimavská Sobota
bola znížená o čiastku 180 tisíc eur.
Je zaujímavé, že bola vynechaná
práve suma, ktorá bola určená na
výstavbu kruhového objazdu na
ul.Malohontskej v našom meste.
Keď sme túto skutočnosť spoločne
s pánom poslancom a zároveň
viceprimátorom mesta Ladislavom
Rigom namietali, na naše nemalé
prekvapenie poslanec NR SR, krajský poslanec BBSK i primátor mesta Hnúšťa Michal Bagačka svojím

vyhlásením stiahol svoj podpis
zo spoločnej dohody, čím ohrozil
pridelenie financií na tento účel.
Našťastie sa na stranu nášho
okresu postavil jednak samotný
župan Marian Kotleba ako aj väčšina poslancov BBSK vrátane predsedu finančnej komisie BBSK pána
Jaroslava Demiana a prednostu
Okresného úradu Pavla Struhára
a samozrejme poslanci za náš okres
páni Juhász i Auxt.
Po ďalších rokovaniach
došlo
k dohode, že finančné prostriedky
budú na stavbu kruhového objazdu
pridelené zmenou prvého rozpočtu
BBSK.
Teší ma, že sa naším úsilím podarilo vybojovať požadovanú čiastku
v celej výške, aj na asfaltovanie
ciest v okrese Rimavská Sobota.
Je smutné, že pán poslanec NR SR
a primátor mesta Hnúšťa Michal
Bagačka si nekládol za povinnosť
zotrvať na rokovaní zastupiteľstva VUC BBSK a hlasovania sa
nezúčastnil. Prítomní poslanci VUC
prvú zmenu rozpočtu jednohlasne
odsúhlasili.

Primátor zvoláva mimoriadne MsZ

JUDr. Jozef Šimko
primátor mesta a poslanec VUC BBSK

Na základe žiadosti poslancov MsZ v Rimavskej Sobote (Bitala, Urban, Hazucha, Baláž, Klaubert, Rigó, Cziprusz)
zo dňa 8.6.2016 primátor mesta zvoláva mimoriadne mestské zastupiteľstvo s jediným bodom rokovania: „Vyčlenenie finančných prostriedkov na činnosť MŠK Rimavská Sobota na obdobie od 1.6.2016 do 31.12.2016”, ktoré sa
uskutoční dňa 14. júna 2016 o 13:00 v zasadačke mestského úradu.

Gemerské zvesti

Asfaltovanie ulíc sa blíži k záveru

Mesto Rimavská Sobota aj
v roku 2016 pokračuje v prácach
na obnove povrchu miestnych
komunikácií s cieľom vylepšenia
ich stavebného a dopravno-technického stavu. Obnova je zameraná na súvislú výmenu živičných

situácia neumožňovala realizáciu
dokončiť v pôvodnom termíne
v požadovanej kvalite. Vzhľadom
na požiadavky obyvateľov mesta
a mestských častí, boli zaradené
do asfaltovania ďalšie ulice v rozsahu cca 15 515,55 m2. Výmera

povrchov, vysprávky a úpravy
nerovností, opravy kanalizačných
šácht v nevyhnutnom rozsahu a obnovenie existujúceho vodorovného
dopravného značenia, doplnenie
obrubníkov. Dodávateľom prác je
na základe verejného obstarávania
spoločnosť INŽINIERSKE STAVBY, a.s., KOŠICE. Zoznam ulíc pre
asfaltovanie v r. 2015 predstavoval
rozsah 27 141 m2, za vykonané
práce Mesto Rim. Sobota uhradí
307 553,81 € v zmysle výsledku
verejného obstarávania na predmet
zákazky. V roku 2015 sa realizovali práce v rozsahu 10 951,18 m2 na
kompletnej obnove stredu mesta
a ostávajúce práce sa dokončievajú
v tejto dobe, keďže poveternostná

bude upresnená po ukončení prác
na základe geodetického zamerania. Dopad na rozpočet mesta
Rim. Sobota sa očakáva po zrealizovaní a odovzdaní diela dodávateľom počas ďalších 10 rokov
formou mesačných splátok istiny
a poplatku za reštrukturalizáciu,
s predpokladaným termínom prvej
splátky v júni 2016 a poslednej
splátky v máji 2026. Konkrétny
postup je realizovaný postúpením

finančnej pohľadávky dodávateľa,
ktorá vznikne plnením predmetu
diela vyplývajúcej zo Zmluvy
o dielo na Slovenskú sporiteľňu, a.s.
Zoznam vyasfaltovaných ulíc:
SNP č 1. vjazd + parkovisko, Tompova ul., nám. Š.M. Daxnera, ul.
Stavbárov, Bottova ul. + chodník,
Rimavská ul., Cukrovarská – od
LIDL po OA + chodník pred bytovkou, Vyšná Pokoradz – nová
ulica, Rožňavská ul. - chodníky
+ obrubníky, chodník od Hotela Carrera po Gaštanovú ul.,
Fučíkova ul. – chodník, Tompova
ul. – chodník (od Fučíkovej po
Šrobárovú), Tompova ul. – chodník (od Fučíkovej po Bottovu),
Rybárska ul. – chodník od autobusovej zastávky po PALAZZO,
Rimavská ul. – vjazd od L. Svobodu, Novomeského ul. – chodník vo vnútrobloku, Šibeničný
vrch – chodník od hotela Carrera po železničné priecestie,
Železničiarska ul. – chodník, ul.
B. Bartóka – vjazdy ku mliekárni, ul. B. Bartóka – BD 5-9, Hotel
Zlatý Býk – príjazdová cesta k
parkovisku, Hotel Zlatý Býk –
parkovisko, MsKS – cesta pred
Galériou, ul. B. Bartóka – od

Prehľad za asfaltovanie 2011-2016:
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kruhového objazdu až po námestie (kocky), Cesta za OTP
a knižnicou MH až po zámkovú dlažbu, Š. M. Daxnera –
72 b.j. – cesta + parkovisko, Š.
M. Daxnera – BD 7-9 – cesta +
parkovisko, Š. M. Daxnera – 45
b.j. – cesta, Š. M. Daxnera – 45
b.j. – parkovisko, Š. M. Daxnera
– BD 4-6 – vjazdy, Dúžavská
cesta, parkovisko ul. Kirejevská, Rožňavská – 1 a 5 vjazdy,
Včelinec – prístup ku garážím,
Malohontská 1-5, Družstevná - 3
vnútrobloky, Cintorín - odbočka
k DS po oplotenie, Vinica - okrajová komunikácia zo západnej
strany, Jarná ul. - cesta + chodník,
Záhrad. osada – Chrenovisko
(od I.brány ZO po hornú bránu),
ul. Lesná – Sobôtka, Parkovisko Malohontská (čínsky múr),
ul. Okružná – od Tomašovskej
po Sedliacku, ul. Okružná –
pred HALY-GALY po stolárstvo, ul. Čerešňová, ul. Veterná,
ul.Agátová – chodník, Mestská
záhrada – vstupná časť, Sídlisko
Rimava – parkoviská, ul. Športová – rozšírenie MK. Chodníky
Chrenovisko, Šrobárová, Školská
a B. Bartóka – budú revitalizované
zámkovou dlažbou.
-fr-

Hoteliéri rimavskosobotskej hotelovky s portfóliom

V týchto dňoch sa rozdávali na
stredných
školách
maturitné
vysvedčenia. Na Súkromnej strednej odbornej škole v Rim. Sobote
boli značne obsiahlejšie ako tie,
ktoré si pamätá generácia rodičov.
Je to kompletný spis - moderne
portfólio, ktoré odporúča budúcim
zamestnávateľom kvalitu absolventa.
„Snahou našej školy je, aby

zamestnávateľ dostal čo najobjektívnejšie informácie o našom
absolventovi,“ uvádza zástupca
Súkromnej strednej odbornej školy
PaedDr. Norbert Ádám a pokračuje: ,, preto po prvýkrát v histórii
školy odchádza s veľavravným
portfóliom. Toto obsahuje: maturitné vysvedčenie a vysvedčenia
z jednotlivých ročníkov, ktoré
majú len informatívny charakter;

Triedny učiteľ Mgr. Lukáš Hlaváč a riaditeľka Mgr. Gizela Kubačková
odovzdáva portfólio absolventovi Petrovi Dulovičovi

výučný list, ktorý žiak dostane
po úspešnej maturite ho oprávňuje
podnikať v hotelierstve, gastronómii či pohostinstve; zápočet
praxe – detailný prehľad o tom,
v ktorých prevádzkach absolvoval
odbornú prax (min. 1400 hodín )
a čo konkrétne tam robil; Europass Mobility - medzinárodný
certifikát potvrdzujúci zahraničné
cesty v rámci projektov alebo prax
v reštauráciách a hoteloch v Španielsku, Grécku, Nórsku, v Česku,
ba i na ostrove Mallorca (stáže
a kurzy, ktoré žiak počas štúdia
absolvoval, dokladujeme certifikátmi); mnohí odchádzajú
s certifikátom baristu, sommeliéra,
barmana, niektorí sú dokonca znalcami whisky. Portfólio dopĺňajú
diplomy z rôznych súťaží, ktorých
sa žiak zúčastnil, napr. Barista Junior, kde náš žiak získal titul majstra, či z rôznych regionálnych gastronomických súťaží v susednom
Maďarsku, kde sa tradične umiestňujeme v zlatom pásme. Záujmy
žiakov sú široké, nie vždy spojené

len s gastronómiou, niektorí majú
diplomy z rôznych súťaží. Nikdy sa nedá vedieť, čo sa žiakom
v živote zíde. Do portfólia patria
aj doklady o konkrétnych podujatiach, ktorých sa žiak počas štúdia
aktívne zúčastnil, ktoré recepcie či
bankety pre rôzne mestské a iné
organizácie pomáhal pripravovať.
Samozrejmosťou je štruktúrovaný
životopis Europass v slovenskom
aj anglickom jazyku, kde sa okrem
iných zručností presne uvádza,
ktoré jazyky a na akej úrovni žiak
ovláda, či vie používať aj písomnú formu alebo jazykom len hovorí, resp. číta v ňom. Sme hrdí, že
9 žiakov sa aj vďaka projektom
rozhodlo maturovať z angličtiny
na vyššej úrovni B2 a dosiahli
výborné výsledky (vyššie % ako je
slovenský priemer). Rovnako nás
teší, že niektorí absolventi zvládnu komunikáciu aj v španielčine
alebo nemčine. Sme radi, že žiakov
vyprevádzame do života takto vyzbrojených, lebo isto aj vďaka portfóliu už majú viacerí prácu“.
Mgr. M. Hlušíková

www.rimavskasobota.sk
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PROGRAM

24.06.2016 - Piatok
Námestie Karola Salvu, Dvory

• Od ľanu po plátno - ukážka pestovania a

• Tradície objektívom Kolomana Zúrika
st. - výstava fotografií venovaná spomienke na

miestni obyvatelia

16:00

autora pri výročí nedožitých 90-tin

• Otvorenie dvorov tradičných gastronomických špecialít - Klenovský, Francúzsky,

Matičný, Medový, Štrúdľový, Striežovský,
Chovateľský, Heligonkársky, Na Ráztočnom,
U starých mám...

• Jarmok ľudových remesiel
• Od ovečky po gubu - ukážka
spracovania ovčej vlny - Ján Fotta
z Klenovca

• Zdravie z lúk a pasienkov - pre-

zentácia mlieka, mliečnych výrobkov a ich vplyvu
na zdravie človeka
• Liečivé bylinky - prezentácia liečivých rastlín
• Śo dobryho na jarmoku - prezentácia remeselných majstrov a dvorov
16:15 • Na pažiti - program detských

folklórnych súborov

- účinkujú detské folklórne súbory: Hájik
a Lieskovček z Rimavskej Soboty, Zornička
a Mladosť z Klenovca, Čížiček z Tisovca, Lykovček z Revúcej, Alžbetka Váradiová, Barborka
Luptáková

Kultúrny dom
17:45 • Medailón pre Dušana Šarkana -

spomienka na rezbára, účinkuje: Alexander Ladziansky a FS Sitňan z Banskej Štiavnice
18:30 • Roztratené zrnká - komorný program venovaný obciam Muráň, Muránska Lehota, Muránska Dlhá Lúka, Muránska Huta

Námestie Karola Salvu
20:00 • Slávnostné otvorenie Klenovskej
Rontouky - 38. ročníka GMFS - účinkuje:

Folklórny súbor Vepor z Klenovca
• Dobri dzeň Vam, ľudze - Muzika Milana
Rendoša z Košíc
• Jánska noc má svoju moc - účinkujú: FS
Vepor z Klenovca, FSž Marína zo Zvolena, FS
Považan z Považskej Bystrice, FSk z Hrochote, FS
Detva z Detvy, Bratia Štefánikovci z Nimnice, FS
Sitňan z Banskej Štiavnice
• Na Jäna, na Jäna – ĽH FSž MARÍNA zo Zvolena - zabavte sa spolu s nami

25.06.2016 - Sobota

Námestie Karola Salvu, Dvory, Kultúrny
dom
09:00 • Jarmok remesiel

spracovania ľanu

• Výroba hrablí, kosísk, drevených vidiel • Od ovečky po gubu - ukážka spracovania
ovčej vlny

• Zdravie z lúk a pasienkov - prezentácia
mlieka, mliečnych výrobkov
• Liečivé bylinky - prezentácia liečivých rastlín
• Klenovecký syrec - ochutnávka tradičného
klenovského syrca
• Śo dobryho na jarmoku - prezentácia remeselných majstrov a dvorov

10:00
• Detičky poďte do dielničky - tvorivé remeselné dielne - účinkujú: DFS Zrkadielko z
z Revúcej, Ratolesť z Detvy

Hnúšte,

Lykovček

Heligonkársky dvor za kultúrnym domom
10:00 • Heligonkári na Klenovskej
Rontouke - autorská výstava maliara Štefana
Pelikána

• Klenovská heligónka - prehliadka heligonkárov

Námestie Karola Salvu
12:30 • Pod Muráňom - škola spevu pre všet-

kých s FSk Levenda z Muráňa
13:00 • Daś fajnovô - škola tanca pre všetkých
- klenovské tance
14:00 • O starostkin dukát - súťaž v šikovnosti a zručnosti účinkujú členovia zúčastnených
folklórnych kolektívov a hosť DFS Ratolesť z Detvy
15:30 • Od Váhu i od Hrona - Folklórny
súbor Považan z Považskej Bystrice
16:30 • Drótova nôta - súťaž ľudových hudieb
FSž Marína zo Zvolena, FS Považan z Považskej
Bystrice, Bartošovci z Čierneho Balogu, ĽH FS
Vepor z Klenovca, ĽH FS Hont z Krupiny, hosť
programu: FS Ipoly - Mihálygerge
• Od jari do jesene - účinkujú folklórne
skupiny Spod Kohúta z Revúčky a Muránskej
Zdychavy, Levenda z Muráňa, Hôra z Rejdovej,
FS Lykovec z Revúcej, sólisti z FS Sitňan z Banskej Štiavnice, FS Hont z Krupiny
• Vedno sa potešmo - účinkujú 45 ročný FS
Rimavan z Rimavskej Soboty, 30 ročný FS Sinec
z Hnúšte, 45 ročný FS Vepor z Klenovca, 30
ročná FSk Tisovec

20:30 • FSž Marína zo Zvolena - 50.
ročný jubilant
22:00 • Návraty - Poddukelský umelecký
ľudový súbor - PUĽS z Prešova

Gemerské zvesti
Pred niekoľkými rokmi som bol
pozvaný od priateľa na návštevu
južnej časti Rakúska – Štajerska.
Žil v malom mestečku neďaleko Grázu, trochu menšom ako
Rim. Sobota. So svojou manželkou býval v rodinnom dome, na
periférii mesta, a o niekoľko domov ďalej i jeho dcéra s dvomi
dcérami, ktoré mali 9 a 11 rokov.
Keďže obaja dopoludnia pracovali,
doporučili mi, že program mi zabezpečia vnučky, pretože mali už
prázdniny. Uvítal som toto riešenie a ako bývalý pedagóg som bol
zvedavý ako to zvládnu. Deň začal
výberom bicykla, ktorých mali
pred domom niekoľko. Už prvý
dojem bol pozitívny, keď prišli
pre mňa vo vzorne bezpečnostnom
cyklistickom vystrojení s prilbou
a vestou i ako sa bezpečne správali na cyklistickom chodníku, ktorý
viedol do centra mesta. Prvá naša
spoločná jazda viedla na mestskú
Radnicu, kde pre svojich starých
rodičov vybavili a vybrali farebné
vrecia pre separovaný zber komunálneho odpadu. Do budovy
Radnice ma vzali so sebou a s takou hrdou zanietenosťou mi ukázali kde má kanceláriu ich primátor
(Burgermeister) i kde má zasadačku mestská rada. Odtiaľ sme
sa presunuli na druhý okraj mesta.
Ukázali mi prvú mestskú atrakciu, ktorou bola stanica úvraťovej
úzkokoľajnej železnice, čo viedla
cca 15 km malebným údolím do
cieľovej obce. Pred stanicou bol

Vitajte na mestskej Radnici...
pracovný ruch, robili tam parkovisko, a dievčatá ma rovno zaviedli za
ich Burgermeistrom, ktorý si tam
kontroloval stav dokončovacích
prác. S úctou sa mu pozdravili
a predstavili ma ako ich domáceho
hosťa s takou hrdosťou, že som
ostal úplne zaskočený. Počas tých
pár dní mojej návštevy mi poukazovali všetky pamätihodnosti nielen v meste, ale aj v širšom okolí.
Obdivoval som aj ich kondíciu, veď
sme prešli po úzkych asfaltových
cestách a stúpaniach k rôznym samotám, rozhľadni, zámku, kúpalisku a pod. Videl som nádherné
panorámy, získal som množstvo
nových poznatkov o živote, mentalite, kultúre i gastronómii našich
rakúskych susedov. A to vďaka
dvom malým dievčatkám, ktoré
mi o všetkom hovorili s takou hrdosťou a zanietením, že mi to pripadalo ako v rozprávke. Ale bola to

polovice mája previedla už niekoľko skupín žiakov miestnych
škôl. Boli to prváci i druháci z Obchodnej akadémie, šiestaci zo ZŠ
P.K. Hostinského v Rim. Sobote.
V odbornom výklade sa dozvedeli históriu mesta, históriu Radnice, prezreli si v suteréne Radnice výstavu o meste, navštívili
obradnú sieň, kde sa dozvedeli o
aktivitách Zboru pre občianske
záležitosti z úst pani Emy Vraniakovej, dostali sa aj do úradnej miestnosti primátora mesta, kde ich
prijal primátor JUDr. Jozef Šimko.
Zoznámili sa so symbolmi mesta –
erbom, vlajkou, pečaťou i znelkou
mesta. Ukázal im slávnostné insignie a reťaz, ktoré nosí na hrudi
pri rôznych slávnostných príležitostiach. Žiaci videli štandardu
mesta, ktorá zdobí jeho pracovňu.
Neskôr ich vyzval, aby sa u neho
posadili a viedol s nimi družnú debatu o práci na radnici, o zveľaďovaní mesta, o rekreačnej oblasti
Kurinec, o športe v meste a pod. Na
záver návštevy sa deti zoznámili
s prácou TIC, zapísali sa do kroniky
TIC a mohli si zakúpiť malé darčekové suveníry. Uvedené návštevy
na radnici obohatili všetkých zainteresovaných i prítomných, čo je
aj ich účelom. Zahájená tradícia
týchto návštev mestskej radnice
otvára nové možnosti vytvárania si
pozitívneho vzťahu mladých ľudí
k svojmu mestu, k hrdosti na dosiahnuté výsledky i jeho históriu.
-fr-

Sopky v knižnici

Dušan Valent, všestranný publicista a lektor, ktorého zaujíma všetko,
čo je nezvyčajné a pozoruhodné
zaujal svojou prednáškou o sopkách šiestakov, siedmakov a ôsmakov zo Základnej školy P. K. Hostinského v Rim. Sobote, ktorá sa
uskutočnila 26. mája v priestoroch
knižnice MH. Prednášajúci vyštudoval geológiu a paleontológiu na
Prírodovedeckej fakulte UK. Vedeckej publicistike v rôznych periodikách sa venuje od roku 2007.
Pre deti a mládež pravidelne prednáša po celom Slovesku od roku
2010. Zameriava sa na popularizáciu prírodných vied, na prírodné záhady, kritické myslenie,
zdravie a fitness. Teraz rozprával
o záplavách lávy a o pozemských
sopkách vyšších ako Everest.
Žiaci s nadšením počúvali čo sú
Zombie sopky, batolity, vulkalické
explózie, ktoré počuť do diaľky aj
tisíc kilometrov. Dozvedeli sa, že
sopky vyhadzujú sopečné bomby
až do 50 kilometrovej výšky. Pán

realita!! Táto príjemná skúsenosť
ma viedla k tomu, aby som si zistil
prameň takejto vedomostnej vybavenosti o meste v podaní malých
školáčok. „Je to súčasť školskej
prípravy, ale i výchovy v rodine,“
potvrdil mi môj rakúsky priateľ.
Trochu som mu aj závidel, že má
také šikovné vnučky. To ma inšpirovalo, aby som si zistil, ako je
to v podmienkach nášho mesta. Potešilo ma, že iniciatívu poznávania
mesta si vzalo za svoje Turistické
informačné centrum mesta (TIC),
ktoré sídli na Hlavnom námestí
pod radnicou a poskytuje toto
poznávanie pre všetky typy škôl v
meste. Tieto v rámci rozšírenia tém
v učebných osnovách o prvky regionálnej výchovy v spoločenských
predmetoch, spolupracujú s TIC
a plánujú si návštevy rimavskosobotskej radnice. Vedúca TIC – Bc.
Jana Mišuráková v priebehu druhej
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Valent vysvetľoval, čo sú vražedné
prúdy, lahary a nebezpečné pyroplastické prúdy. Vysvetlil, že najväčšou záplavou nebola voda, ale
záplava lávy na severe Ázie, ktorá
zaplavila skoro jednu polovicu
Európy. Hovoril o havajských sopkách, Pompejách, supervulkáne
Yellowstone, sopke Svätá Helena,
islandských sopkách a o najvyššej
neviditeľnej sopke sveta, ktorou je
Mars (vysoká 21 km). Je plochá
a vidno ju pomocou ďalekohľadu.
Žiaci sa dozvedeli, že sopkami
zničené kontinenty boli 6 rokov
bez leta, že po výbuchu sopky
môžeme pozorovať zmenu farby Mesiaca, ktorý sa zdá modrý.
Stretnutie s Dušanom Valentom
ozvláštnilo a doplnilo poznatky
žiakov z prírodných vied. Lektora
potešil záujem detí, ktoré horlivo
i s nadšením reagovali a kládli
zvedavé otázky. Prejavili záujem
vypočuť si aj ostatné zaujímavé interaktívne prednášky s projekciou
Dušana Valenta.
Anna Kuricová

Mažoretky v úspešom
napredovaní

Kalendár podujatí mažoretkového
športu je i tento rok bohatý. Dievčatá po úspechu na Majstrovstvách Slovenska využívajú všetky ponúkané podujatia, aby sa na
blížiace Majstrovstvá Európy dobre pripravili. Riaditeľka CVČ
Relax, ale aj ich trénerka PaedDr. Ivana Pivarníková, má svoj
recept, aby dievčatá boli skvele
prípravené. V priebehu mesiaca
máj absolvovali dve medzinárodné súťaže a vybojovali v nich
3x ZLATO a 3x STRIEBRO.
V Bratislave (14.5.) sólistky
mažoretkového súboru Estrella,
po poctivej príprave sa umiestili
takto: Sólo 2 baton senior – Viktória Gémešiová – 1.miesto, Sólo
baton senior – Viktória Gémešiová
– 2. miesto, Sólo pom pom senior
– Viktória Gémešiová – 5. miesto, Sólo baton junior – Daniela
Petrincová – 6. miesto, Sólo pom
pom junior – Vanesa Litavská – 8.
miesto. V Galante (21. 05.) Rim.
Sobotu reprezentovali aj ostatné

dievčatá z vekovej kategórie junior a senior. Svoj talent predviedli
v nasledovných choreografiách
: Miniformácia junior pom pom
– A. Ferenczová, V. Litavská, M.
Múčiková, V. Sajková, D. Petrincová, D. Trochová – 1.miesto,
Sólo pom pom senior – Viktória
Gémešiová – 1. miesto, Sólo baton
senior – Viktória Gémešiová – 2.
miesto, Veľká formácia baton senior – 2. miesto, Sólo baton junior
– Daniela Petrincová – 4. miesto,
Trio baton senior – D. Kovácsová,
A. Ferenczová, V. Gémešiová – 4.
miesto, Sólo pom pom junior –
Vanesa Litavská – 5. miesto Za
veľkú podporu a pomoc dievčatá
ďakujú najmä svojim rodičom,
CVČ RELAX a p. Svoreňovi
za prepravu. Dievčatá najbližšie
čaká ďalšia súťaž v Záhorskej Vsi
a napokon Majstrovstvá Európy
v mažoretkovom športe v Púchove.
Sólistka Viktória Gémešiová sa
najbližšie predstaví v súťaži Česko Slovensko má talent.
-fr-

www.rimavskasobota.sk
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RIADKOVÁ INZERCIA:
• Ponúkam

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

Spomienka

• 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

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 kanáli
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.

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 17.6.2016 si
pripomenieme smutné
10. výročie úmrtia
nášho drahého

Štefana Krnáča
S láskou a úctou spomínajú
smútiaca manželka, sestra, rodina a Ďuso a Nela s rodinou.
GZ-27/16

Slovenské hody na súkromnej hotelovke

Každá
stredná
škola má svoje
špecifiká,
tradície a perspektívy,
ktoré sú zakotvené v študijných
programoch pre
prípravu budúcich
odborníkov. Nie
je tomu ináč ani
na Súkromnej strednej odbornej
škole v Rim. Sobote, kde v jednom
zo študijných odborov – hotelová
akadémia, sa študenti 3.G triedy
rozhodli vo svojej spoločnej ročníkovej práci preskúmať historickú
podstatu Slovenskej kuchyne. Od
februára pracovali na detailoch pod
vedením učiteľky odborných predmetov Mgr. Jany Stierankovej, aby
teóriu premenili na chutné recepty
a v závere odprezentovali tieto jedlá
v honosnej podobe na garden párty
– t.j. pri stolovaní v prírode. Až pri
podrobnom štúdiu študenti zistili,
že slovenská kuchyňa je veľmi rôznorodá a náročná na ručnú domácu prácu. Preto sa zamerali na tri
okruhy prípravy: Historická slovenská
kuchyňa,
Gemerská
kuchyňa a Moderná slovenská
kuchyňa. A tak sa pri prezentácii
objavili také jedlá ako krupoto –
kaša z jačmenných krúpov, pražmo – šalát z naklíčených obilnín či
medovina, kapustníky, zemiakové
lokše, gemerské guľky s kyslou
kapustou, domáca ťahaná štrúdľa
atď. Pre mäsových „fajnšmekrov“ sa pripravila dusená divina
s tymianovými zemiakmi, jahňacie
kotlety na červenom víne i pikantný držkový perkelt. Nechýbali

ani bryndzové halušky so slaninkou a kôprom, šúľance s makom
a na pitie nielen medovina, ale aj
ľadové bylinkové čaje, domáca
pálenka či minerálna voda z Gemera. Prezentácia „Slovenských
hodov“ sa uskutočnila koncom
mája v exteriéri školy na Sídlisku
Západ. Žiaci vynaložili množstvo
energie v príprave, podieľali sa aj
na vyhotovení pozvánok, na výzdobe jedálneho lístka, na výzdobe
terasy a priestoru garden party
vyzdobenými májmi, zabezpečili
krojovanú obsluhu, FS Rimavan
so sólistami a cimbalovou hudbou.
Výsledkom bola špičková prezentácia umu, šikovnosti a schopností všetkých žiakov 3. G triedy,
a hlavne pripravených jedál Slovenskej kuchyne, ktoré vysoko
ocenil v príhovore aj prítomný
primátor mesta JUDr. Jozef Šimko.
Veľkú pochvalu za nezabudnuteľný
deň vyjadril Bc. Michal Fajin, generálny riaditeľ hotela Astrum Laus
v Leviciach, ktorý si svoje hotelierske schopnosti zdokonaľoval

pri niekoľkoročnej obsluhe pápeža
Jána Pavla II. Svoje nadšenie
vyjadril aj ponukou poskytnúť
týmto žiakom možnosti kvalitnej prípravy v odbornom výcviku
vo svojich štvorhviezdičkových
hoteloch vo Vysokých Tatrách,
kde chodí zahraničná klientela.
Je to aj výzva pomôcť tomuto
regiónu rozvinúť hotelierstvo na
špičkovú úroveň. Vďační žiaci si
ho za túto ponuku zvolili za čestného triedneho učiteľa. Hostia,
medzi ktorými boli aj sponzori
podujatia, sa tu cítili veľmi dobre.
Všetci ocenili i prácu riaditeľstva školy vedeného riaditeľkou
Mgr. Gizelou Kubačkovou, ktorú
i navzdory viacerým neprajníkom
v meste, zdobí odhodlanie vytvárať
s kolektívom kvalitných učiteľov
také podmienky na prípravu žiakov,
aby pozdvihli úroveň hotelierstva
a gastronómie v Gemer-Malohonte i Novohrade a tak otvorili tieto
regióny zahraničným návštevníkom.
-fr-

Auto nie je
výkladná skriňa!
• Keď opúšťate motorové vozidlo,
čo i len na okamih, nenechávajte
kľúče v zapaľovaní. Vozidlo vždy
zamykajte a skontrolujte všetky
okná, či sú uzavreté a nezabúdajte
ani na strešné okno, nenechávajte na sedadlách cenné veci, kufríky, kabelky, peňaženky, mobilné
telefóny, laptopy a pod.
• Nikdy si nenechávajte firemné
pečiatky a hlavičkové firemné
papiere na sedadlách, môžu byť
zneužité.
• Demontuje si čelný panel z autorádia a vezmite si ho so sebou,
zlodeji si prezerajú aj príručné
skrinky v aute.
• Nakúpené veci si vždy radšej
odložte do kufra, kde ich nie je vidieť.
• Parkujte na prehľadných a v nočnej dobe na dobre osvetlených miestach.
•Ak parkujete dlhšiu dobu, odmontujte si anténu, stierače, nosič batožiny, rýchloupínaciu guľu.
• Nenechávajte v aute technický
preukaz, či ústrižok zo zaplateného
povinného zmluvného poistenia.
• Zamykajte si kolesá (bezpečnostné skrutky alebo matice).
• Zabezpečte si vozidlo mechanicky
(uzamykanie riadiacej páky závorovým zámkom, uzamykanie volantu prídavnou tyčou, bezpečnostné fólie na sklo), aj elektronicky
(skrytým vypínačom elektrického
okruhu zapaľovania, imobilizér).
• Venujte pozornosť osobám, ktoré
sa potulujú okolo Vášho auta.
Nemusí ísť vždy len o nevinný záujem o technické vlastnosti, či vzhľad
vozidla! Ak máte možnosť vidieť na
parkovisko, sledujte pohyb cudzích
osôb (zdanlivo bezcieľny pohyb
po parkovisku okolo viacerých
áut, nazeranie do vozidiel, pokusy
otvárať viaceré autá, otvárať autá
na inom mieste ako dvere vodiča a
podobne) takto sa správajúce osoby
oznámte ihneď polícii na linku 158.
kpt. Mgr. Katarína Baboľová
skupina prevencie VO OR PZ v RS

Gemerské zvesti
Počasie limituje otvorenie RO Kurinec

16. - 19.
jún 2016
18:00

Hľadá sa Dory

16. - 17.
jún 2016
20:00

Centrálna inteligencia

18. - 19.

Podfukári: 2. dejstvo

v ne. aj o 16:00

jún 2016

18:00

20.
jún 2016
18:00
20.
jún 2016
20:00
23. - 24.
jún 2016
18:00
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Na Kurinci je už otvorený pre širokú verejnosť športový areál ( tenis, golf , volejbal) od 27. mája 2016. Prevádzkové
hodiny sú denne v čase od 10.00 hod. - 20.00 hod. Ako nás informoval riaditeľ TSM Tibor Barto, otvorenie celého
areálu pre rekreačné účely sa blíži a bude závisieť od počasia (viacdňové ustálené teplé počasie), či sa prevádzka začne
v predpokladanom termíne od 15. júna 2016.

90 min., MP, dabing, vstup: 4€
Animovaný 		
USA

114 min.,MP od 12r., tit., vstup: 4€
Akčný/Sci-fi		
USA
131 min.,MP od 12r., tit., vstup: 4€
Akčný/Dobrodružný/Triller USA

Sedem statočných (film. klub)
123 min., MP od 12r., vstup: 3€
Western
USA

Para nad riekou (filmový klub)

90 min., MN., vstup: 3€
Dokumentárny Česko/Slovensko

Prázdniny All Exclusive

93 min.,MP od 12r., dab., vstup: 4€
Komédia
Francúzko

23. - 27.
Deň nezávislosti:Nový útok
jún 2016
128 min.,MP od 12r., tit., vstup: 4€
20:00
Akčný/Sci-fi 		
USA
v nedeľu dabing, v pondelok maďarská verzia
25. - 27.
jún 2016
18:00

Všetko čo mám rád

90 min., MP od 12r., vstup: 4€
Dráma
Československo

Rimavskosobotskí divadelníci medzi najlepšími

Začiatkom júna, z poverenia Ministerstva kultúry SR a Národného
osvetového centra v Bratislave,
uskutočnilo Mesto Rimavská Sobota, prostredníctvom Mestského
kultúrneho strediska, v priestoroch
Domu kultúry, 25. ročník celoštátnej postupovej súťaže a prehliadky divadla dospelých hrajúcich
pre deti. Do celoštátneho finále sa
kvalifikovali víťazi krajských kôl
z celého Slovenska: DS Replika
ZUŠ Košice s inscenáciou Sen, ktorý
žiješ; Divadlo Alterna ZUŠ Rim.
Sobota – Kauza čiapočka; Agape
DSS Merema Modra – Drotári; SD
Hopi Hope Košice – Urashima Taro;
Divadlo mladých pri Gymnáziu Žilina – Pavlína z úľa; Divadlo „A“
a Divadlo Shanti Prievidza – Pom
Pom; DDS ZUŠ Levice – Belasý
vták; DS Štúdio J ZUŠ Košice –
Podivuhodný príbeh pána Z; DS
Trma-vrma SŠ Poprad – Stačilo, už
som veľká!; DS Gong Bratislava –
Lietajúci Santini. Všetkých účinkujúcich privítal viceprimátor Ing. Ladislav Rigó. Zdôraznil, že festival,
ktorý sa v Rim. Sobote koná už po
16-krát za sebou, sa stal súčasťou
mestskej histórie a vytvára in-

špiratívne podhubie aj pre aktívnu
prácu miestnych divadelníkov. Riaditeľka MsKS Ing. Milana Jutková,
vedúca organizačného štábu podujatia, následne privítala odbornú
porotu v zložení: Mgr.art. Lenku
Dzadíkovú, ArtD. – DU Bratislava
ako predsedníčku, Mgr. Miroslava
Dacha, ArtD. – VŠMU Bratislava,
PhDr. Ľubomíra Šárika – dramaturg Rim. Sobota. Po tomto úvode
sa dvojdňový festival rozbehol na
plné obrátky. Viaceré divadelné
priestory v KD umožnili plynulý
priebeh súťaže; jednotlivé divadelné
súbory sa mohli v pokoji pripraviť
na svoje výkony aj s celou výpravou
a technickým zabezpečením inscenácie, len diváci a porota sa
presúvali. „Bol to veľmi vydarený
ročník. Videli sme to najlepšie, čo
v tejto sezóne vzniklo a urodilo sa
toho veľmi veľa,“ zmienila sa mi
predsedníčka poroty a pokračovala:
„boli to precízne inscenácie, ktoré
boli tematicky, druhovo a žánrovo
veľmi pestré, obdobne tomu bolo
i v dĺžke trvania. Všetky boli zaujímavé, pútavé a hlavne adresované deťom. Od rozprávkových

textov, cez literárne predlohy, až
po paródie na rozprávkové texty.
Do tejto mozaiky textov sa dostali
aj súťažiaci dvoch súborov s handicapom, ktoré svojou kvalitou mali
rozmery profesionálneho divadla,
napr. inscenácia Drotári. Porota
mala preto veľmi ťažkú úlohu, ale
som presvedčená, že sme to zvládli
so cťou.“ „Ako ste bola spokojná
s vytvorenými podmienkami v Rim.
Sobote pre súťaž tohoto rangu?“
pýtam sa ďalej. „Máte veľkolepý
KD, ktorý Vám môžu závidieť i niektoré krajské mesta. Veľká výhoda je
v tom, že je v ňom niekoľko hracích
priestorov a tým sa nestráca čas na
prípravu vystúpenia, hlavne keď je
veľa súborov. Nahustený program
vystúpení sa tak s pohodou zvládal,
hoci sme mali obmedzený čas na
rozborové semináre.“ „A ako sa
Vám pozdávali domáci organizátori?“ pýtam sa na záver. „Prvý príjemný dojem som nadobudla, keď
nás pani riaditeľka MsKS vítala
pri vchode do KD. Ten sa znásobil,
keď moderovala celý festival. Bolo
to veľmi milé! Organizácia tohto
podujatia je mimoriadne náročná

a domáci organizátori to zvládali,
i v obmedzenej personálnej kapacite, veľmi dobre. Som presvedčená, že všetky zúčastnené
súbory boli nadmieru spokojné
s pobytom v Rim. Sobote. Všetkým patrí úprimné poďakovanie.“
Tohtoročný Festival bol ukončený
slávnostným vyhodnotením súťaže
a prehliadky. V jeho úvode dostali zúčastnené divadelné súbory od
predsedníčky poroty účastnícke
listy a upomienkové predmety. Ďakovný list Národného osvetového
centra (NOC) a Cenu Detskej poroty Agora Fórum získalo Agape
DSS Morema Modra za inscenáciu
DROTÁRI; Ďakovný list NOC
a Cenu odbornej poroty získal
DS Trma-vrma SŠ Poprad za inscenáciu Stačilo, už som veľká!;
Ďakovný list NOC a Cenu Fondu
za podporu umení získalo Agape
DSS Morema Modra za inscenáciu
DROTÁRI; NOC udelilo Cenu
MsKS Rim. Sobota za 3. miesto
Divadlu mladých pri Gymnáziu
Žilina za inscenáciu Pavlína z úľa;
NOC udelilo 2. miesto Divadlu
Alterna ZUŠ Rim. Sobota za inscenáciu Kauza čiapočka; NOC
udelila 1. miesto a Cenu primátora mesta Rim. Sobota DS Gong
Bratislava za inscenáciu Lietajúci
Santini. Cenu víťazom odovzdala
viceprimátorka mesta Rim. Sobota JUDr. Andrea Andrášiová.
Víťazi postúpili na Scénickú žatvu
do Martina, ktorá je vyvrcholením
prezentácie najlepších inscenácií
všetkých kategórií ochotníckych
divadiel pre deti.
-fr-
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Päť titulov majstrov SR do Rim. Soboty

Natália Gažiová

V sobotu, 28. 05. 2016, sa džudisti TJ Mladosť Relax Rimavská
Sobota zúčastnili v Žiline na Majstrovstvách Slovenskej republiky
v džude mladších a starších žiakov
i žiačok. Majstrovstiev sa zúčastnilo celkovo 247 džudistov a džudistiek zo všetkých 35 klubov v SR.
Z TJ Mladosť Relax Rim. Sobota sa
na tatami predviedlo 12 džudistov.
V kategórii starších žiačok si titul
majsterky SR vybojovali Veronika Útisová (do 48 kg) a Bolda
Zonga Sztankovics (do 52 kg),
obe po troch víťazných zápasoch.
Tretí titul Majstra SR zabezpečil
pre oddiel TJ Mladosť Relax Rim.
Sobota Dávid Deák (do 50 kg)

v kategórii starších žiakov.
Medailovú zbierku z tohto podujatia rozšírili o striebro mladší žiaci
Bruno Kóšik (do 42 kg) a Bronislava Škorňová (do 36 kg) a v kategórii starších žiakov Viktor Ádam
(nad 65 kg). Bronz získali mladší
žiaci Kornel Bodor (do 30 kg)
a Alec Vetrák (do 42 kg) a starší
žiak Lukáš Pilz (nad 65 kg).
Pekné umiestnenia si vybojovali
aj mladší žiaci Jozef Medveď (do
34 kg) - 5. miesto, Matúš Vetrák
(do 38 kg) - 5. miesto a Adrián
Medveď (do 55 kg) - 7. miesto.
Výpravu džudistov sprevádzali
tréneri Juraj Svoreň, Mgr. Richard
Útis a Tomáš Kóšik.

Druhý rimavskosobotský klub judo
- Lokomotíva vyslal na vrcholný
šampionát, ktorý odráža celoročnú
systematickú prípravu mladých judistov, 4 svojich zástupcov. Možno ich vyzdvihnúť za ich výkony,
pretože sa všetci dostali na stupne
víťazov. Najúspešnejší z nich boli
dvaja - mladšia žiačka Natália
Gažiová (do 28 kg) a mladší žiak
Lukáš Koós (do 46 kg), ktorí získali titul Majstri SR . Ostatní dvaja - striebornú medailu si odniesla
mladšia žiačka Nina Tonhajzerová
(do 63kg) a bronzovú mladší žiak
Ján Trímaj (do 65 kg) . Na súťaži
ich sprevádzali tréneri Antal, Gaži,
Babicová a rodič p. Tonhajzer.

Lukáš Koóš

Veronika Útisová

Bolda Zonga Sztankovics

Dávid Deák

Zvíťazili učiteľky zo ZŠ P.K. Hostinského

Jubilejný 10. ročník amatérskeho
regionálneho stolnotenisového turnaja žien uskutočnila aktívna organizácia Únie žien Slovenska v Rim.
Sobote, v telocvični na Hviezdoslavovej ulici, v posledný májový deň.
Krajská predsedníčka únie PaedDr.
Helena Husárová privítala na úvod
čestných hostí – poslanca NR SR
Mgr. Michala Bugačku, prednostu OÚ JUDr. Pavla Struhára,
v zastúpení primátora mesta , prednostu MsÚ JUDr. Štefana Szántóa,
i ďalších hostí - prítomných riaditeľov okresných inštitúcií, riaditeľov základných a stredných
škôl, aby mohla vyjadriť potešenie nad hojnou účasťou 30 žien
z okresov Lučenec, Revúca, Poltár
a Rim. Sobota, reprezentujúcich 12
družstiev, na tomto tradičnom turnaji. Zápasy sa rozohrali na 5 stoloch a všetky družstvá išli do nich
s tým, poraziť vlaňajšieho víťaza,
družstvo učiteliek zo ZŠ Š.M.
Daxnera. Priebeh turnaja ukázal,
že uvedená myšlienka nadobudla aj
reálne skutočnosti.
Výsledky:
Semifinále ZŠ P.K. Hostinského
– ŠZŠ Jelšava 3 : 1; ZO UŽS R.
Sobota – ŠZŠ R. Sobota 2 : 3

O 3. miesto ŠZŠ Jelšava - ZO ÚŽS
R. Sobota 0 : 3
Finále
ZŠ P.K. Hostinského –
ŠZŠ R. Sobota 3 : 2
Pohár víťaza získali hráčky ZŠ P.K.
Hostinského: Mgr. Katarína Nagyová, Mgr. Marta Kureková, Mgr.
Beáta Svoreňová;
K turnaju sa vyjadrila p. Husárová:
„Jenou z úloh Únie žien Slovenska je presadzovať u našich členiek zdravý životný štýl a v tom
je športovanie. Väčšina z nich má
sedavé zamestnanie a som rada, že

aj týmto turnajom sme ich dostali
do pohybu. Záujem o turnaj sa nám
zväčšuje, o čom hovorí aj číslo 30
hráčok. Naše športové aktivity
chceme ešte rozšíriť. Koncom júna
by sme radi uskutočnili turistickú
vychádzku na Muránsku planinu
a nejakú pohybovú aktivitu plánujeme aj v zime. Je to dobré, že sa
ženy takto stretávame. Okrem športu máme aj mnoho iných koníčkov,
či záujmov a dobre padne, keď si
po športovej aktivite spoločne sadneme a vymeníme si skúsenosti.“

Oblastný zväz

viacboja všestrannosti
v Rimavskej Sobote
usporiada
18. júna 2016 o 10:00
v športovom areáli
ZŠ Š.M. Daxnera
na Sídlisku Západ

Majstrovstvá SR
vo viacbojoch
všestrannosti
v kategóriách:

mladší a starší žiaci,
mladší a starší dorastenci
Disciplíny:
beh na 60 m,
vytrvalostný beh 500 – 1500m,
skok do diaľky, šplh 4 m,
hod medicinbalom,
plávanie - 25 m a 50 m.

Za okres Rim. Sobota
bude súťažiť
35 pretekárov.
Príďte povzbudiť!

