Vláda SR schválila akčný plán
okresu Rimavská Sobota

Je piatok, 24. júna 2016 9,10 hod, na Hlavnom
námestí pred radnicou Mesta Rimavská Sobota
zastavuje šedý mikrobus, z ktorého vystupuje
premiér vlády Róbert Fico. Víta ho primátor
mesta Jozef Šimko so zástupcami vedenia Mesta. Nasleduje starý slovanský spôsob privítania
– s chlebom a soľou, po ňom primátor mesta
odvedie svojho hosťa do obradnej siene radnice, kde ho potleskom privítali primátori a starostovia okresu Rimavská Sobota. Tu primátor
oficiálne privítal premiéra vlády SR, ale
i členov komisie pre zostavenie akčného plánu

okresu: Michala Bagačku, poslanca NR SR,
Petra Mináča, predsedu ZMOGaM a Gabriela
Mihálya, hlavného koordinátora AP. V bohatej
diskusii sa premiér vlády uistil o vážnych problémoch celkového chodu života 85 tisícového
okresu, v ktorom je až 12 000 nezamestnaných. O týchto problémoch, ale i ďalších
kardinálnych potom rokovala Vláda SR
v priestoroch Domu kultúry MsKS. Počas dvojhodinovej schôdze prerokovala Akčný plán
okresu Rim. Sobota, ktorý si osvojila a navrhované riešenia prijala vo svojich uzneseniach.
pokračovanie na 2. strane

Na margo
uplynulých dní
Chceme či nechceme, ale
v týchto dňoch hrá prím futbal. V plnom prúde sú majstrovstvá Európy a vďaka
televíznym staniciam máme
možnosť sledovať všetky
zápasy
kontinentálneho
šampionátu bez ohľadu na
to, či fandíme slovenskej,
českej alebo maďarskej
reprezentácii. S futbalom sa jednoducho roztrhlo vrece a o večerný program máme postarané na jeden celý mesiac.
Futbal bol na programe aj tzv. mimoriadneho zasadnutia mestského parlamentu zvolaného na popud niektorých poslancov, ktorí
už majú v posledných rokoch vo zvyku vždy
v máji alebo v júni rozhodovať o tom, či sa
mestský klub prihlási do nového súťažného
ročníka alebo nie. Dokonca niektorí poslanci
skúmali aj možnosť prihlásenia sa do niektorých z nižších súťaží ako je druhá liga. No
ako už zvyčajne, futbal aj tentokrát zvíťazil
a poslanci horko-ťažko odklepli ďalšiu finančnú
injekciu pre klub, aj keď konečné rozhodnutie
sa nerodilo ľahko. Niektorí poslanci zásadne
odmietali ďalšie financie pre futbal, iní sa alibisticky vyhli hlasovaniu, ale našli sa aj takí,
ktorí síce žiadosť o zvolanie zasadnutia podpísali, ale nakoniec sa ho ani nezúčastnili...
Príchodom letného počasia naplno ožilo aj
rekreačné zariadenie na Kurinci. Športovo-rekreačná zóna je už síce v prevádzke
niekoľko týždňov, ale ozajstným ťahákom je
bazénový komplex s geotermálnou vodou. Vedenie mesta sa opätovne rozhodlo bezplatne
voziť ľudí autovláčikom z Rimavskej Soboty
na Kurinec a späť, ba dokonca bezplatné je na
Kurinci aj parkovanie pre osobné autá a autobusy. No a v súvislosti s výškou vstupného do
bazénov, čo zvykne byť často terčom kritiky
niekoľkých stále nespokojných stojí za pozornosť, že kým na Kurinci je celodenný vstup
pre dospelých 4 eurá a po 17.hodine 2 eurá,
zatiaľ v Číži zaplatí návštevník na celý deň 7
eur a 2 eurá za čipové hodinky, na kúpalisku
v Rapovciach je vstupné dokonca 10 eur pre
dospelých a 8 eur pre deti do 15 rokov...

Rimavskosoboťania,
budete mať svoje noviny i naďalej!

Rozhodli o tom poslanci MsZ na rokovaní MsZ 21.6.2016. GZ – GH budú vychádzať v nezmenenom

náklade i rozsahu ako dvojtýždenník. Najbližšie číslo si nájdete vo svojich schránkach od 3.

augusta 2016
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Vláda SR schválila akčný plán okresu Rimavská Sobota
O prijatých opatreniach sa
vyjadril premiér nasledovne:
„Dnes sme prijali vážne
rozhodnutia v Rimavskej Sobote. Aj keď sme sa dnes ocitli v
tieni udalostí rozhodnutia občanov Veľkej Británie – vystúpiť
z Európskej únie, nesmie nás
to zlomiť. Život ide ďalej, toto
rozhodnutie nie je tragédia,
ale realita. Európa sa musí
prebudiť a nás čaká od 1. júla
veľmi ťažká úloha – riadiť Európu. Aj keď ide o veľké sústo
pre vládu, chceme sa popasovať
aj s úlohami, ktoré nám vyplývajú zo schváleného zákona
o podpore menej rozvinutých
okresov. Je ich dvanásť a požívajú veľké zvýhodnenia, či už
v oblasti získavania investorov,
resp. pri zvyšovaní počtov pracovných miest. Po Kežmarku
a Lučenci sme už v treťom
okrese, ktorý zo všetkých vykazuje najvyššiu mieru nezamestnanosti. Chcem potvrdiť, že

tento materiál nebol pripravovaný úradníkmi v Bratislave,
ale vznikol zdola. Som rád, že
sú s nim oboznámení zástupcovia samosprávy, verejnej
správy a občianskych združení
v okrese. Cieľom akčného plánu bolo zmobilizovať všetko,
čo na danom území prispeje
k vyriešeniu problémov a s plnou
zodpovednosťou viem zaručiť,
že do roku 2020 bude v okrese
vytvorených viac ako 2000 pracovných miest. Našim cieľom
bude poskytnúť finančné zdroje, ktoré by v súčte viacerých
príspevkov (regionálny, podnikateľský a pod.) mali posilniť
okres v rokoch 2016-2020 až
o 157 mil. €.. Prebrali sme aj
otázku cestnej infraštruktúry,
hlavne rýchlostnú cestu R2 v
smere Zvolen – Lučenec – Rim.
Sobota – Košice, o ktorú máme
eminentný záujem. Budeme ju
riešiť v najbližšom období, obdobne aj jej financovanie.“

Na otázku konkretizácie opatrení v sociálnej oblasti odpovedal minister práce, soc. vecí
a rodiny Ján Richter v tom
zmysle, že sa budú snažiť oddeliť skupinu nezamestnaných,
ktorí chcú pracovať a pre nich
sa budú pripravovať pracovné
príležitosti. Pre dlhodobo nezamestnaných, ktorí nechcú pracovať a majú problémy s exe-

kútormi, je pripravený variant
riešenia, v ktorom sa sprísnia
podmienky poskytovania sociálnych dávok. Výjazdové
zasadanie Vlády SR prinieslo
nové pohľady aj pre ostatných
členov kabinetu. Treba dúfať, že
to všetko padlo na úrodnú pôdu
a po ukončení mandátu tejto
vlády budeme zas o krok ďalej.
			
-fr-

Rimavskosobotský futbal v šľapajách bájneho Fénixa
Mimoriadne zasadnutie Mestského zastupiteľstva v Rimavskej Sobote

Od začiatku mesiaca jún zvolal
primátor mesta 14. júna už druhé
mimoriadne zasadanie mestského
zastupiteľstva, ktorého jediným
bodom bolo schválenie finančnej
dotácie pre MŠK Rimavská Sobota - futbalový klub. Akceptoval tak
požiadavku deviatich poslancov
MsZ, ktorí sa stotožnili s požiadavkou oddĺženia MŠK a tým
aj možnosti prihlásenia svojich
oddielov do nastávajúcej sezóny
2016/17 do termínu 23. júna 2016,
ktorý vypísal riadiaci orgán súťaže
Slovenského futbalového zväzu.
Kým výsledok prvého mimoriadneho MsZ bol neúspešný, na druhé
MsZ sa nový riaditeľ MŠK a poslanec MsZ, Mgr. Miroslav Bitala,
pripravil s dôkladnou analýzou
skutkového stavu. Uviedol, že až
70 % nákladov chodu klubu je hra-

dených z príspevkov sponzorov,
ostatné ide z vlastných príjmov.
Uskutočnil sa personálny audit
v hráčskom kádri, v ktorom zostali len domáci hráči (11). Pre súťaž
bude káder doplnený o odchovancov zo st. dorastu. I naďalej sa
bude hrať najvyššia slovenská liga
v kategórii starší žiaci, ktorí budú
postupne prechádzať do zriadeného
útvaru talentovanej mládeže, a
tento sa postupne premení na futbalovú akadémiu s vlastnou finančnou dotáciou zo SFZ (2017/18).
Funkcionári MŠK, vrátane jeho
riaditeľa, nepoberajú žiadne odmeny a všetci majú záujem čestne
vrátiť staré záväzky, ktoré zdedili
po predchádzajúcom vedení klubu.
Chcú začať z nulovej štartovacej
čiary s maximálnym prehľadom
hospodárenia klubu, ktorý budú
zverejňovať pravidelne na novoobnovenej stránke klubu. Nové
vedenie už pripravilo novú koncepciu rozvoja futbalu v meste,
ktorej súčasťou je i štúdia o optimalizácii počtu ľudí v klube. Podpora ich iniciatívy je zdokumentovaná cca 4000 podpismi občanov
Rim. Soboty. V diskusii vystúpil
ako prvý poslanec V. Vaš s otázkou, odkiaľ takú sumu získať, keď
rozpočet mesta už nemá žiadne
rezervy. Treba predovšetkým riešiť

nezamestnanosť v meste, potom
poriadok v meste a bezpečnosť.
Dôležité je aj zdravie občanov
a vzdelávanie detí. Chýba koncepcia športu v meste a financovanie
z pohľadu náročnosti jednotlivých
športov a ich úspešnosti. Treba
z futbalu prepustiť „žoldnierov“ a
stavať na vlastných odchovancoch.
Vyjadril svoj nesúhlas s poskytnutím dotácie. Tento názor podporil aj poslanec J. Sojka a doplnil, že
futbal je už dnes skôr biznisom a
čiernou dierou pre financie. Chýba
mu transparentnosť a inteligentná práca. Treba ľuďom v meste
poskytnúť možnosti, aby mali za
čo jesť a až potom riešiť nadstavbu, tj. aj futbal. Návrh tiež nepodporí. Poslanec S. Urban podporil
iniciatívu nového vedenia, veď
MŠK zamestnáva cca 30 ľudí obslužného personálu, trénerov od
prípraviek až po starší dorast a
títo by prišli o prácu. Viac ako 200
detí by zostalo bez trénerov napospas ulice. Treba novému vedeniu
umožniť bezproblémový vstup
do riadenia futbalu a pokoj k rozbehnutiu ich iniciatív k získavaniu financií na kvalitnú prípravu
všetkých mužstiev. Poslanec Z.
Bán podporil svojho predrečníka
s tým, že by malo mesto metodicky
pomôcť pri zostavení rozpočtu

MŠK, uhradiť „finančnú sekeru“
a stanoviť mesačný limit pre
poskytovanie finančných prostriedkov, resp. podávať mesačné hlásenia o použití financií. Poslanec I.
Hazucha sa vyjadril, že súhlasí
s poslancami Vašom a Sojkom
v mnohých myšlienkach, ale hlasovať bude za prijatie, pretože verí
tomuto vedeniu a je presvedčený,
že situácia sa touto finančnou pomocou radikálne zmení. Poslanec
Š. Baláž, dlhoročný funkcionár
ženského volejbalu, ktorý tiež niekoľko rokov zápasil s nedostatkom
financií v klube, sa vyjadril, aké
sú to nepríjemné pocity. Uviedol,
že futbal bol, je a bude športom
č.1 ku ktorému inklinuje najviac
mládeže. Preto ho aj podporí. Poslanec Z. Főző, predseda komisie
ŠKMaŠ, dokumentoval podporu
mládeže na konkrétnych projektoch. Vzhľadom na to, že sa aj
v tomto prípade jedná o mládež,
vec podporí. Keďže o ďalšiu diskusiu už nebol záujem, predsedajúci
viceprimátor L. Rigó ju ukončil
a predseda návrhovej komisie S.
Urban predniesol návrh na uznesenie. Prítomných bolo 15 poslancov
a za prijatie uznesenia hlasovalo
8, čo bola nadpolovičná väčšina.
Proti boli dvaja a piati sa zdržali
hlasovania. Uznesenie bolo prijaté.
-fr-

Gemerské zvesti

Bude odzvonené domácemu násiliu ?!
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Školenie terénnych sociálnych pracovníkov k realizácii projektov prevencie násilia
V ostatnom čase sa čoraz častejšie hovorí v sociálnom styku
o pojme násilie. Najväčšiu
frekvenciu má hlavne v partnerských vzťahoch, kde ohrozuje
bezpečnosť, telesnú a duševnú
integritu žien. Násilie páchané
na ženách úzko súvisí s históriou
inštitúcie
manželstva,
rodiny a
s nerovnocenným
postavením žien voči mužom
v spoločnosti. Domáce násilie je spôsobené psychickým,
fyzickým a sexuálnym týraním
v rodine, ktorý má dopad nielen
na spolužitie manželov, ale najviac postihuje nevinné deti.
V súčasnosti sa tento kardinálny
problém rieši cez Ministerstvo
práce, sociálnych vecí a rodiny
SR, ktoré pripravuje multiinštitucionálnu spoluprácu v rámci
krajov.
Koordinačné a metodické centrum pre rodovo podmienené
a domáce násilie v Bratislave
s Inštitútom pre výskum práce
a rodiny v Bratislave uskutočnilo
v polovici júna dvojdňové školenie pre terénnych sociálnych

pracovníkov (TSP) regiónu – juh
Banskobystrického kraja (Revúca,
Poltár, Lučenec a Rim. Sobota)
na tému: „Prevencia, eliminácia
a identifikácia násilia na ženách.“
Tento projekt školenia sa zrealizoval s podporou Nórskych grantov. Viac o podujatí, ktorého sa
zúčastnilo cca 30 TSP mi povedal
lektor Mgr. Ing. Andrej Kuruc:
„Spolupracujeme s implementačnou agentúrou a v rámci ich
národného projektu, ktorý sa venuje terénnej sociálnej práci sme
sa dohodli, že vyškolíme v teréne
všetkých TSP, ktorých zamestnávajú v rámci tohto projektu. Najhoršia
situácia, čo do výskytu prípadov
násilia, je práve v tomto regióne.
Preto sme začali náš dvojdňový
tréning najskôr v Rim. Sobote.
Našim cieľom je, aby sme frekventantov naučili identifikovať hranicu, kedy už dochádza k násiliu,
kedy je treba zasiahnuť a akú
pomoc môžu vyhľadať ženy voči
páchateľovi násilia (poradenským
centrom, políciou apod.). Existuje
aj bezplatná linka pre ženy, ktorá
je v prevádzke non-stop, jej číslo

je 0800 212 212 ; Tu dostane žena
základné informácie, ako ďalej
postupovať, kontakty na inštitúcie
v danom regióne – bezpečné ženské
domy, alebo zariadenia núdzového
bývania, kde sa žena uchýli aj so
svojimi deťmi.
TSP dávame základný právny prehľad v tejto problematike, aby vedeli danej žene pomôcť, napr. podať trestné oznámenie, spracovať
návrh na poskytnutie výživného,
vybaviť finančné dávky atď. Budú
môcť konzultovať prípad v špecializovaných poradenských centrách, alebo na úradoch práce,
sociálnych vecí a rodiny.“
„Hovoril ste o našom problémovom regióne. Čo treba urobiť, aby sa tento stav zlepšil?“ pýtam sa ďalej.
„Európske štandardy hovoria, že
na každých 30 000 obyvateľov by
sa malo vytvoriť jedno poradenské
centrum s určitou kapacitou
a bezpečné ubytovanie. Mal by sa
vyvinúť tlak aj zdola a pomôžu aj
Nórske granty na vybudovanie
tohto zariadenia. Ministerstvo
práce, soc. vecí a rodiny sa bude

zameriavať na takéto oblasti, aby
bola táto služba dostupná. Platí
tu zákon o sociálnych službách
a zriaďovateľom týchto služieb
môže byť neverejný poskytovateľ
– Občianske združenia, alebo
verejný (VÚC, obce ). Aj keď
VÚC majú v kompetencii celý
balík sociálnych služieb, mali
by sa zaujímať i o problematiku
domáceho násilia. V sociálnej
oblasti by mohlo pomôcť aj naše
koordinačno-metodické centrum
účinnou metodickou pomocou.
Od roku 2017 sa pripravuje nové
programové obdobie pre Nórske
granty, v rámci ktorého bude
možnosť včas pripraviť projekt
a požiadať o zriadenie týchto nových poradenských centier
s bezpečným ubytovaním,“ povedal na záver pán Kuruc. Myšlienky sú isto podnetné a treba dúfať,
že priestory v bývalom študentskom domove s novou iniciatívou
rozšíria kapacitu poskytovaných
služieb pre poradenské centrum
a ďalšieho núdzového ubytovania.
-fr-

Záverečný účet Mesta najlepší za ostatných 15 rokov
Júnové zasadnutie Mestského zastupiteľstva v Rimavskej Sobote

• Hospodárenie v lesnom celku
mestské lesy Rim. Sobota
• Záverečný účet a výročná správa Mesta za rok 2015
• Školské obvody ZŠ na území
mesta Rim. Sobota - doplnenie
• Gemerské zvesti – Gӧmӧri Hírlap – pokračovanie vo vydávaní
• I. zmena rozpočtu Mesta Rim.
Sobota na rok 2016
• Majetkoprávne rozhodnutia MsZ
• Naplnenosť materských a základných škôl v meste Rim. Sobota.

V zasadacej miestnosti MsZ
v bývalom Župnom dome sa uskutočnilo, v utorok 21. júna, riadne
zasadanie mestského zastupiteľstva, ktoré podľa programu riešilo nastolené témy. Po procedurálnej časti sa rozprava zamerala
na zhodnotenie stavu mestských
lesov, vzhľadom na končiaci sa
desaťročný nájom ich dočasného
hospodára, firmy LesKorp s.r.o.
Rim. Sobota. Aj keď konateľ
firmy, Ing. Valér Cmorík sa snažil
obhájiť všetky úkony starostlivosti
o porasty a nakladanie s drevnou
hmotou, ktoré ako hospodárom
ukladal zákon, vyskytli sa v ostatnom období určité pochybnosti
od občanov mesta. Preto záver
diskusie vyznel do rozhodnutia,
že v budúcom období si Mesto

bude samo obhospodarovať svoje
lesy na základe vlastného lesohospodárskeho plánu a vytvorením
vlastnej s.r.o.

ku tohtoročnej turistickej sezóny
v RO Kurinec. Z prebytku budú
riešené i ďalšie podĺžnosti Mesta.
Do školského obvodu Mesta Rim.

„Je to veľmi dobrá vizitka práce
vedenia Mesta, ale i poslancov
MsZ“ vyslovil túto vetu Ing. Mikuláš Csirmaz, predseda finančnej
komisie, pri podaní stanoviska komisie k záverečnému účtu
hospodárenia mesta za rok 2015
a pokračoval: „Tento výsledok je
najlepší za mnohé roky dozadu.
Prebytok hospodárenia za rok
2015 bol + 447.975,66 €. Mesto
znížilo svoje úverové zaťaženie
o 3,1 mil. €.“ V diskusii vystúpil
poslanec S.Urban s dotazom vybudovania sľúbeného detského
bazéna na Kurinci. Bol uistený, že
bazén sa bude realizovať zo zis-

Sobota pribudlo územie obce Bátka pre školopovinných žiakov 5.
– 9. ročníka ZŠ s vyučovacím jazykom slovenským z dôvodu, že
toto bolo v obci zrušené. Tým sa
doplnilo VZN č. 71/2004 o určení
školských obvodov na území mesta Rim. Sobota.
MsZ prerokovalo správu o vydávaní mestských novín GZ-GH.
Ich opodstatnenosť zdokumentoval predseda redakčnej rady
novín, JUDr. Š. Szántó, výsledkom ankety na 1583 respodentoch,
ktorá sa uskutočnila medzi občanmi mesta počas tohtoročných Dní
mesta, študentmi OA. Až 87,4 %

občanov si želá pokračovať vo
vydávaní novín, pretože je to pre
nich cenný zdroj objektívnych
informácií o dianí a programoch
v meste. Po dlhšej diskusii poslanci odsúhlasili ďalšie vydávanie
dvojtýždenníka mestských novín,
ktoré budú nepredajné a budete
ich dostávať do svojich poštových
schránok.
V rámci prvej zmeny rozpočtu,
poslanci odsúhlasili poskytnutie
sumy 3000,- € Miestnemu odboru
Matice Slovenskej, pre zhotovenie
ďalšej busty národného buditeľa
do aleje významných osobností.
Počas majetkoprávnych otázok poslanci odsúhlasili predaje, výmeny
a prenájmy nehnuteľností na území
mesta. O nich budú dotknuté osoby
vyrozumené. Následne odsúhlasili aj informatívnu správu o stave
naplnenosti MŠ a ZŠ v meste
v končiacom sa šk. roku 2015/2016,
ktorá hovorí o miernom zvýšení
celkového počtu detí v MŠ,
v školských kluboch detí, ale
v znížení počtov na ZŠ v zriaďovateľskej pôsobnosti Mesta Rim.
Sobota, na úkor súkromných ZŠ.
Na základe predbežných dislokácií
pre š. rok 2016/17 bude celkový
stav žiakov na mestských ZŠ
rovnaký, ako v minulom šk. roku.
-fr-
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Jubilejný 20. ročník Gemerskej kytičky
Vo víre spevu a tanca

Preplnené parkoviská v okolí Domu kultúry MsKS
v Rim. Sobote, koncom prvého júnového týždňa
signalizovali, že v jeho útrobách sa odohráva
niečo veľmi pútavé a ojedinelé. Do posledného
miesta naplnená divadelná sála dala tušiť, že na
javisku sa odohrá niečo výnimočné a veľkolepé.
Keď vystúpila na javisko viceprimátorka mesta
JUDr. Andrea Andrášiová a pripomenula všetkým
aké je poslanie učiteľa a čo všetko pre to robia
učiteľky v materských školách v pôsobnosti Mesta Rimavská Sobota, bolo zrejmé, aké vzrušujúce
galapredstavenie bude na javisku. Prvý krásny
dojem navodili dve modré víly z jasného nebíčka
a vyslovili škôlkárske „ďakujem ocko a mamička, lebo pre vás sa začína 20. Gemerská kytička.“
V sále boli v očakávaní rodičia i starí rodičia, aby sa
vytešili zo schopností a výkonov svojich ratolestí.
A veru sa mali z čoho tešiť. Od prvého vystúpenia „umeleckých gymnastiek“ zo stuhami z MŠ
Daxnerovej, cez spev detského speváckeho zboru „Slniečko“ z MŠ na Rimavskej, či srdiečkový
tanec MŠ Rožňavská, tanec detí MŠ Hatvaniho na motívy skladby I. Bartošovej „Tri oriešky
pre popolušku“ i tanec „Učiteľka tanca“, moderné tance i mačací tanec MŠ na Rimavskej,
vojenský tanec v maskáčoch MŠ Dobšinského
i tanec z cirkusového prostredia, námornícky
tanec MŠ Daxnerova i ďalšie, držali celú sálu
v príjemnom napätí. Viac ako dvesto detí im pripravilo skutočne krásny kultúrny zážitok. Treba
pochváliť všetky panie učiteľky za veľmi pútavé
a kreatívne choreografie, výber hudobného doprovodu a spevov, ale hlavne za nácvik a trpezlivosť
v príprave vystúpení. Určite sa im podarilo odhaliť
aj množstvo pohybovo talentovaných a nadaných
detí, s ktorými sa oplatí i naďalej pracovať v tejto
oblasti a tým im ukázať širokú škálu možností pre
ich budúce voľnočasové aktivity v našom meste.

Gemerské zvesti
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Primátor oceňoval najlepších predškolákov, žiakov a študentov

Už tradične, na konci školského
roka, primátor mesta JUDr. Jozef
Šimko prijíma v obradnej sieni
mestskej Radnice najúspešnejších predškolákov, žiakov ZŠ
a študentov SŠ, aby im zablahoželal
k dosiahnutým výborným výsledkom a poďakoval za reprezentáciu
mesta v uplynulom školskom roku.
Tohtoročné prijatie sa uskutočnilo
v stredu 22. júna a okrem slávnostného príhovoru pána primátora sa
predstavilo viacero talentovaných
účinkujúcich zo ZUŠ, MŠ a ZŠ,
ktorí svojou interpretáciou zvýraznili slávnostnú atmosféru prijatia. Všetci ocenení sa podpísali do

pamätnej knihy mesta:
Materské školy:
Simonka Szitanková (MŠ Rybárska),
Romanka Gembická(MŠ Rožňavská),
Zsofia Máté(MŠ Ul.Daxnerova),
Dávid Poliak (MŠ Ul.Hatvaniho),
Grétka Krokavcová(MŠ Ul. P. Dobšinského), Dominika Kováčováčová
(MŠ Sídlisko Rimava),

Základné školy:
Lukáš Nôta (ZŠ P. Dobšinského),
Adriana Maláková (ZŠ P.K.Hostinského), Nikoleta Széplakyová (ZŠ
P.K.Hostinského),
Adriana
Gavurová (ZŠ Š.M.Daxnera), Daniel
Farkaš (ZŠ M. Tompu), Simon Sogel (ZŠ M. Tompu), Laura Segedy-

ová (Evanjelická ZŠ), Erika Káková
(Súkromná ZŠ K.Mikszátha), Anna
Berkyová (ŠZŠ Ul.Bottova), Patrik Lang (ŠZŠ Ul.Bottova), Scarletta Bušová (ŠZŠ s VJM), Veronika Útisová (Mladosť Relax CVČ)
Stredné školy:
Enikő
Kováčová
(Obchodná
akadémia), Michal Štork (Obchodná

akadémia), Martin Vargic (Gymnázium I. Kraska), Bernadett Mária
Illés (Gymnázium M.Tompu), Norbert
Balyo (SOŠTAP Ul.Okružná), Martin Martinček (SOŠOS), Dominik
Prílepok (SSOŠ-HA),

Základná umelecká škola:
Dominik Melich a Matej Kováč

Domáce základné školy zaskočila tisovská ZŠ
XXXIII. ročník Okresnej vlastivednej súťaže PRAMENE

Už od roku 1983 organizuje Gemersko-malohontské múzeum Okresnú
vlastivednú súťaž „PRAMENE“
Jej cieľom je prehĺbenie vedomostí
žiakov v oblasti regionálnej histórie
a je určená žiakom 7. ročníkov
ZŠ. Súťaž je pravidelne každý rok
a tento rok sa do súťaže prihlásilo spolu 11 družstiev z ôsmych
základných škôl z okresov Rim. Sobota, Poltár a Revúca. Orientovaná
je hlavne na stálu expozíciu GMM.

1. miesto

Príprava na súťaž je aj motiváciou
k návšteve múzea a k systému samostatnej prípravy. Predchádza jej
rozsiahly lektorský výklad zameraný na obsah súťaže. Má päť častí,
ktoré odrážajú skladbu zbierkových
fondov múzea. V dvoch častiach sa
odpovedalo ústne (žiaci si ťahali
otázky) a v troch častiach písomne
(súťažiace družstvá písali test).
Odpovede jednotlivých družstiev
hodnotila odborná porota (odborní

pracovníci, kurátori fondov GMM).
Predsedníčkou poroty bola riaditeľka múzea PhDr. Oľga Bodorová. Jej členkou bola i zástupkyňa
MsÚ, PaedDr. Mária Chovanová.
Víťazné družstvá získali okrem
diplomov i zaujímavé vecné ceny.
Tou najhlavnejšou je množstvo vedomostí, ktoré si osvojili o regióne
v ktorom žijú, nad rámec povinností v škole. Je potešujúce, že
v posledných ročníkoch súťaže sa

2. miesto

do súťaže hlásia aj školy nielen
z mesta Rim. Sobota, ale aj zo vzdialenejších lokalít okresov Rim. Soboty, Poltára a Revúcej. Tento rok
to boli školy z Revúcej, z Tisovca,
z Kokavy nad Rimavicou, z Tornale
a z Jesenského. Víťazstvo si odnieslo družstvo ZŠ Dr. Vladimíra Clementisa, Tisovec (päťčlenné) pred
družstvami ZŠ P. Dobšinského,
Rim. Sobota II. a ZŠ P. K. Hostinského, Rim. Sobota III.
-fr-

3. miesto

Vdýchla fotografiám myšlienky a život

V minulých dňoch získala diplom a cenu za farebnú fotografiu
„Moje spomienky III“ na krajskej
súťažnej prehliadke amatérskej fotografie AMFO 2016 vo Zvolene,
odkiaľ postúpila na celoslovenskú
súťažnú prehliadku, ktorá bude vo
výstavných priestoroch Synagógy
v Leviciach. Je ňou amatérska fotografka, členka Krajského štúdia
amatérskych
výtvarníkov
pri

Krajskom osvetovom stredisku
a pracovníčka Informačného turistického centra v Rimavskej Sobote – Agáta Bartová. Fotoaparát
jej bol stálym spoločníkom po celý
doterajší život. Inšpiráciou pre jeho
ovládanie boli skvostné výzdoby priečelí mnohých historických
budov mesta, ich architektúry, v
ktorom od malička žila i pracovala
a ktoré si chcela navždy zadokumentovať. Je to Rimavská Sobota,
ktorú má veľmi rada a na ktorú je
do dnes pyšná. Len štyri roky žila
mimo svojho mesta, v Košiciach, kde študovala Strednú školu
umeleckého priemyslu-odbor úžitková fotografia. Po skončení štúdia
nastúpila do OÚNZ v Rim. Sobote
ako samostatná výtvarníčka oddelenia zdravotnej výchovy. Neskôr sa
stala metodičkou v DK MsKS, kde
mala aj svoje fotolaboratórium. Jej
doménou bola čierno-biela fotografia, ktorá je i dodnes umelecky atraktívna. V tom čase začínala farebná

fotografia, ale bola dosť nákladná. Stala sa členkou spolku amatérskych výtvarníkov pri GMOS
v Rim. Sobote, ktorý bol nápomocný pri ich tvorbe. Pravidelne
sa stretávali, tvorili a zúčastňovali spoločných výstav. Snaha po
vyššom odbornom raste s príchodom nových technológií a spôsobov
fotenia ju priviedla do Krajského
štúdia amatérskych výtvarníkov
v B. Bystrici, kde spolupracovala s profesionálnymi fotografmi
a výtvarníkmi. Tu sa aktivizuje až
do dnešných dní. Medzitým prešla pracovať do TIC, kde sa venuje
dokumentárnej fotografii, hlavne
pri príprave propagačných materiálov o meste Rim. Sobota. Vydala aj knižku „Mesto Rim. Sobota vo fotografii“, ktorú si odnášali
prominentní hostia primátora mesta. Svoje práce začala aktívnejšie
vystavovať po roku 1998. Pred 10
rokmi uskutočnila svoju najväčšiu
výstavu svojej tvorby v Gemer-

sko-malohontskom múzeu pod
názvom „Hľadanie“. Vystavovala
aj v družobnom maďarskom meste
Tiszaujváros (2011), kde tamojším obyvateľom predstavila historické skvosty mesta i súčasnosť
Rim. Soboty. Jej fotografie sú na
pohľad jednoduché, zrozumiteľné,
oslobodené od teatrálnej páčivosti.
Ich umeleckosť sa zameriava na
prírodné úkazy, kde hľadá nejaké
symboly, ktoré príroda vyčarí. Staré
stodoly, drevenice, drevené stavby, detaily dreva, ktoré odhaľujú
pulz doby a vytvárajú abstraktné
motívy – to je jej srdcová inšpirácia. Pani Agáta Bartová sa v týchto
dňoch dožila aj okrúhleho jubilea,
ktoré jej v životnej púti prehodilo
výhybku medzi tých, ktorí už majú
viac času na seba, na odpočinok
i na tvorivé aktivity a vychutnávanie si krásy pozemského života. Kolektív reakcie GZ jej ďakuje
za spoluprácu a praje krásnu jeseň
života! 		
-fr-
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Mesto Rimavská Sobota
Svätoplukova 9, 979 01 Rimavská Sobota
v zastúpení primátorom mesta JUDr. Jozefom Šimkom

Spomienka

ponúka

Prevádzka v materských
školách v zriaďovateľskej
pôsobnosti mesta
Rimavská Sobota
počas letných prázdnin 2016.

voľné pracovné miesto na obsadenie pracovnej pozície:

Referent, referentka pre styk s médiami
Požadované kvalifikačné predpoklady:
- ukončené úplné stredoškolské vzdelanie s maturitou
Ďalšie požiadavky:
- prax v oblasti žurnalistiky alebo v elektronických médiách
- dobrá znalosť slovenského jazyka
- znalosť platnej legislatívy pre oblasť samosprávy
- komunikačné schopnosti
- schopnosť tvorivo pracovať s textom
- užívateľská znalosť práce s PC a internetom
- bezúhonnosť (doklad o bezúhonnosti je výpis z registra trestov
- nie starší ako 3 mesiace)
K prihláške je potrebné doložiť zoznam požadovaných dokladov:
- písomná žiadosť o zaradenie do výberu na osobný pohovor
- štruktúrovaný životopis s uvedením telefónneho kontaktu a s prehľadom
- vykonávanej praxe
- úradne overená fotokópia dokladu o najvyššom dosiahnutom stupni
vzdelania
- výpis z registra trestov nie starší ako tri mesiace v čase podania
žiadosti
-..písomný súhlas uchádzača k použitiu osobných údajov pre účely
pracovnej ponuky podľa zákona č. 122/2013 Z. z. o ochrane osobných
údajov v znení neskorších predpisov.
Prihlášku a požadované doklady je potrebné doručiť osobne alebo
poštou v obálke s označením „Pracovná ponuka - Referent, referentka pre styk s médiami - NEOTVÁRAŤ“ v termíne najneskôr do
15.07.2016 do 24.00 h. na adresu:
Mestský úrad,JUDr. Štefan Szántó, prednosta MsÚ,
Svätoplukova 9, Rimavská Sobota, 979 01.
Uchádzači, ktorí spĺňajú požadované predpoklady a do určeného termínu
k prihláške predložia všetky požadované doklady, budú o mieste a čase
konania výberu písomne vyrozumení.
JUDr. Jozef Šimko
primátor mesta

Prevádzka v materských
školách počas letných
prázdnin 2016

Štefan Pocklan

Júl 2016 budú v prevádzke:
MŠ – Óvoda Daxnerova 30/486
MŠ – Rožňavská 29/854
MŠ – Óvoda Rybárska 50/1743

Už je tomu 8 rokov čo si nás
opustil.
Števo, veľmi nám chýbaš: August 2016 budú v prevádzke:
smútiaci rodičia, manželka
MŠ P.Dobšinského 1
Lucia, syn Marek a sestra
MŠ I. Hatvaniho 321
Božka s rodinou. GZ-31/16
MŠ Sídlisko Rimava 28/1066

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

• Obchodná

akadémia - Kereskedelmi Akadémia, K. Mikszátha 1,
979 80 Rimavská Sobota, vyhlasuje obchodnú verejnú súťaž na
prenájom nebytových priestorov.
Podrobné informácie sú uvedené na úradnej tabuli Obchodnej
akadémie - Kereskedelmi Akadémia, K. Mikszátha 1, Rimavská
Sobota a na internetovej stránke školy www.obchars.sk
GZ-31/16

• Predám

2-izbový byt s balkónom na 1. poschodí v pôvodnom
stave na ul. Tržná 1. cena: dohodou, telefón: 0910 600 966 GZ-32/16

• Dám

do prenájmu kanceláriu vo výmere 41m2 (WC, kuchynka)
a veľkú garáž v centre mesta. telefón: 0949 293 003
GZ-33/16

ZEM a VEK v Rimavskej Sobote

Koncom minulého mesiaca sa
v Okresnej knižnici MH v Rimavskej Sobote uskutočnila prednáška a beseda so šéfredaktorom
mesačníka ZEM a VEK Tiborom
Eliotom Rostasom a redaktorom
tohto mesačníka Mariánom Benkom. Podujatia sa zúčastnila vyše
päťdesiatka poslucháčov nielen
z Rim. Soboty, ale aj širokého
okolia. Prišli záujemcovia z Tornale, Hrnčiarskych Zalužian,
Čierneho Potoka ba dokonca aj
z Bratislavy, ktorí prišli tráviť
víkend do nášho okresu.
Po úvodnom informovaní o súčasnom vývoji vo svete, doma, objektivite informovanosti obyvateľov
všeobecne, o moci finančných
oligarchov, ktorí prostredníctvom
médií a rúškom „demokracie“,
i pomocou politických strán presadzujú svoje záujmy a ciele. Zaujímavá bola aj diskusia. Účastníci
chceli počuť názor hostí, kto je
zodpovedný za súčasnú reštavráciu
fašizmu, za bezhraničnú expanziu
USA prostredníctvom NATO a EÚ

do bývalého socialistického teritória, za neustále daňové zaťažovanie širokej verejnosti a naopak,
za nárast blahobytu a nesmierneho
majetku úzkej skupiny oligarchov –
boháčov...
Odzneli aj také otázky, či je vôbec u nás a vo svete skutočná
demokracia, keď sa popiera účasť
najširšieho počtu občanov na priamej demokracii a tvrdo sa obhajuje
zastupiteľská demokracia. Tento
princíp postačuje tzv. „nenahraditeľným“ politikom, ktorí boli
prominentmi bývalého režimu, alebo sú poslancami, od prevratu v no-

vembri 1989.
Máme poslancov, ktorí sú poslancami od roku 1989, každé
nasledujúce volebné obdobie menili politické tričká, a keď o nich
nebol záujem zakladali nové strany, len aby sa udržali „pri koryte“!
„Demokratické“ média ich prezentujú ako „demokratické čisté
brilianty“ a my sme si ich zvolili. Je
všeobecným javom, že systém kolabuje, o čom svedčí aj politická klíma nie len vo svete, ale predovšetkým na Slovensku. Politické špičky,
závislé a poplatné oligarchom,
urobia všetko preto, aby sa súčasné

pomery zakonzervovali.
Bola nastoľovaná otázka, kto vojnu
chce, pripravuje, komu by prospela
a kto chce mier, porozumenie medzi
národmi. Rezonovala i otázka osudu malých štátov, ale aj slovanská
jednota a súdržnosť. Čudujeme sa,
že máme v „parlamente“ (k úcte k
Štúrovcom nebudem túto inštitúciu
nazývať Národná rada SR), mafiánov, kolaborantov z cudzou mocou,
prostitútky, fašistov a profesionálov
„odborníkov“, ktorí po skončení
vysokej školy nič iného nerobili, len
boli poslancami a tak ich presvedčenie absolútne nekorešponduje z realitou väčšiny občanov. Diskusia za
rozprúdila tak, že z plánovaného
hodinového stretnutia sa stala viac
ako dvojhodinová „panelová diskusia“. Mnohí účastníci tejto akcie vyslovili želanie, uskutočniť
takýchto stretnutí s fundovanými
osobnosťami
častejšie, pretože
z ostatných oficiálnych médií sa dozvedáme „len tú jednu demokratickú
pravdu“!
JUDr. Jozef Pupala

Gemerské zvesti
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Pracoval som sám na tom čo ma baví
Raper „NORBEE“: Niet lepšej veci na svete, než nájsť si spriaznenú dušu...

30. jún 4. júl 2016
18:00

Legenda o Tarzanovi

30. jún 1. júl 2016
20:00

Oslnení slnkom

2. - 3.
júl 2016
20:00

Predtým ako som ťa
spoznala

4.
júl 2016
19:00

Dior a ja (filmový klub)

4.
júl 2016
20:30
7. - 8.
júl 2016
19:00
7. - 8.
júl 2016
21:00
9. - 11.
júl 2016
19:00

110 min., MP od 12r., vstup: 4€
Dobrodružný/Akčný
USA
120 min., MN, titulky, vstup: 4€
Krimi/Dráma
Taliansko/Fran.

110 min.,MP od 12r., tit., vstup: 4€
Dráma		
USA
89 min., MP, titulky, vstup: 1€
Dokumentárny
Francúzko

Eva Nová (filmový klub)

106 min., MP od 12r., vstup: 3€
Dráma Česko/Slovensko

Mike a Dave zháňajú
baby

98 min.,MP od 12r., tit., vstup: 4€
Komédia		
USA

Očista 3

106 min.,MP od 15r., tit., vstup: 4€
Horor/Akčný/Thriller
USA

Legenda o Tarzanovi

110 min., MP od 12r., vstup: 4€
Dobrodružný/Akčný
USA

(pondelok o 20:30)

9. - 10.
júl 2016
21:00

Lucie: Príbeh jednej kapely

89 min.,MP od 12r., vstup: 4€
Dokumentárny
Česko

11.
júl 2016
19:00

Zem ktorá hľadá svoje nebo

14. - 18.
júl 2016
19:00

Doba ľadová: Mamutí tresk

70 min., vstup: 3€
Dokumentárny

Slovensko

101 min., MP, dabing, vstup: 4€
Animovaný/Komédia
USA

v sobotu a nedeľu aj o 17:00; v ne. o 17:00 maďarská verzia

Inzercia:

GZ-016

Norbert Bán má 21 rokov a býva
v neďalekom Cakove. Keď chodil
do základnej školy, učaroval mu
rap. Odvtedy sa ho drží a inšpiruje ho k vlastnej tvorbe. A keďže ho
robí dobre, je to aj dôvod na náš
rozhovor
Ako si sa dostal k rapu?
Mal som 12 rokov, keď mi sestra
doniesla jeden rapový maďarský
album, volá sa Sub Bass Monster.
Veľmi sa mi zapáčil, inšpiroval
ma a začal som písať vlastné texty pesničiek. Začal som rapovať.
Najprv doma, pred rodinou a pred
kamarátmi. Rodine sa moja tvorba
páči.
Potom som mal menšiu pauzu.
V roku 2010 som išiel na strednú
školu, tam som opäť začal počúvať
rap, skúšal som robiť sám aj hudbu. Pozrel som si aj na internete,
ako to robia iní, ale väčšinou som
sa naučil všetko sám, a napísal som
aj ďalšie texty. Na hudobný nástroj
som nechodil, sám sa učím hrať na
syntetizátore.
Čo ťa inšpiruje v tvorbe?
Všetko čo prežijem v živote, čo
vidím, to dám do textu a do hudby.
Aj pozitívne aj negatívne veci, aj lásku a sklamanie, všetko. Veľa ľudí
žije len problémami, tak som skúsil
napísať niečo v tom zmysle, že nie
je potrebné žiť stále len starosťami,
občas je dobré sa aj zasmiať.
Mám doma také home štúdio,
v ňom tvorím. Hudbu tvorím na
počítači. Poznám sa aj s niektorými

Fascinujúci koncert hudobnej jari

hudobnými skupinami, s ktorými aj
spolu robíme hudbu, volajú sa: McBenőő, Mett, Abudabi, Bloo Blasco, Jooner, Komédiás.
Ako by si charakterizoval svoj
štýl rapovania?
Myslím si, že mám svojský štýl,
ktorý je charakteristický melodickými refrénmi.
Prezentoval si už svoje umenie na
verejnosti?
Minulý rok v lete som mal svoje
prvé vystúpenie v Číži. Na pódiu
som sa cítil veľmi dobre, obecenstvo bolo výborné, trému som
vôbec nemal. Zaspieval som päť
pesničiek.
Mám už štyri albumy, na tom
najnovšom „95 KARÁT” je 14
pesničiek, zatiaľ som ho rozdal
len kamarátom. Je tam rapovanie
po maďarsky aj po slovensky,
v slovenčine rapuje Norki.
Chcel by som sa poďakovať kamarátom, s ktorými som na tvorbe
albumu spolupracoval:
Norys, Mett, McBenőő, Komédiás,
Bloo Blasco, Bee, Meaty, Legenda, Recondite, Norki (Slovensko).
Zároveň by som chcel poďakovať
producentom, ktorí sa spolupodieľali na tvorbe podkladovej hudby v albume: McBenoo , Melancholy, Correct, Bloo Blasco.
Môj prvý videoklip z tohto albumu,
ktorý bol natočený v roku 2015,
sa volá: „Nézz fel!“, „Pozri hore“.
Je možné si ho pozrieť na linku:
https://youtu.be/5ROwAja8tzQ
Vyrobilo ho filmové štúdio C.A.W.
v Rim. Sobote, natočil ho Előd,
s ktorým som sa skamarátil a s
ktorým plánujem spolupracovať
aj do budúcna. Nečakal som taký
úspech a toľko pozitívnych ohlasov
na tento videoklip. Čas a energia,
ktorú sme na to vynaložili, teda

nebola márna. Verím, že tak tomu
bude aj do budúcna.
Je podľa teba ťažké presadiť sa
v tejto oblasti umenia?
Je pravda, že rapu sa venuje veľa
ľudí. Žijem v takom regióne, kde
nie sú až také možnosti na rozvoj
a prezentáciu, aké by som možno
chcel.
Čo hovoríš na iné žánre hudby,
napríklad na klasickú? Vypočuješ si ju? Dokáže podľa teba aj
ona inšpirovať pri tvorbe modernej hudby, rapu?
Páči sa mi Mozart, Vivaldi, Beethoven. Aj roková hudba sa mi
páči. Myslím si, že vážna hudba
má niečo do seba, inšpiroval som
sa napríklad skladbami: „Requiem,
Four season, Moonlight sonata“.
Okrem hudby ma inšpirujú aj filmy,
najmä akčné, a dráma.
Na čom najnovšie robíš?
Mám rozpracovaných niekoľko
ďalších hudobných projektov,
chcel by som natočiť aj nový klip.
Pri tvorbe hudby spolupracujem
aj s kamarátmi, oni dodajú hudbu, ja na ňu napíšem text. Klip
budeme natáčať v exteriéroch
aj v interiéroch. Spolupracujem
aj s Barbarou Nagy, ktorá býva
v Maďarsku, a ktorá vie veľmi
dobre naspievať refrény piesní.
Poznám sa s ňou už dávno, aj ona sa
venuje hudbe. Keď má človek rád
to čo robí, musí sa tomu venovať
každý deň. Aj ja to tak robím.
Chcel by som ľudí inšpirovať
k tomu, aby sa viac tešili zo života, veď netreba byť smutný každý
deň. Moje pesničky majú pozitívny
odkaz.
Ak Norbiho pozvú na nejaké podujatia, rád svoje raperské umenie
predvedie. Želáme mu teda veľa
tvorivej inšpirácie! Andrea Vörösová

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.

V komornom prostredí Domu kultúry
MsKS zažili milovníci vážnej hudby fascinujúci záverečný koncert
Con spirito - Hudobnej jari 2016,
v utorok 7. júna, dvoch najvýraznejších slovenských hudobných osobností súčasnosti, fenomenálneho
huslistu Milana Paľa a klaviristu
Ladislava Fančoviča. Tento koncert
bol venovaný husľovým sonátam
Ludwiga van Beethovena a Johannesa Brahmsa. Obidvaja interpreti
podali vynikajúce až virtuózne pre-

vedenia hry na svoje nástroje. Skladby fantasticky preciťovali, ich súhra
bola tak jedinečná, že nebolo cítiť,
ktorý z hudobných nástojov je dominujúci, vzájomne sa dopĺňali,
čo poslucháčov hlboko vtiahlo do
deja skladby. Bol to jeden z najvydarenejších a perfektných večerov
rimavskosobotských koncertov vážnej hudby, ktorý sa prítomným
(60) poslucháčom vryl do pamäte.
Treba poďakovať vedeniu KVH
a MsKS za poskytnutie tohto zážitku.

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.
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Chanbarista Tibor Figei zožal úspech v Taliansku

Cez víkend sa dvojica chanbaristov z reprezentácie: reprezentačný
tréner Boris Lieskovsky ml. (Samurai Klub Košice) a Tibor Figei
(Falcon Rim. Sobota) (foto) zúčastnili medzinárodného preteku pod
názvom Hirpiniacup v Salerne,
neďaleko Neapola v Taliansku.
Tohto preteku sa okrem talianskych a slovenských reprezentantov zúčastnili aj chanbaristi
z Egypta a Japonska. Súťažilo sa
v 4 disciplínach s rôznymi druhmi mečov. V kategórii seniorov
súťažilo približne 20 chanbaristov
na čele s reprezentantmi Talianska. Tibor Figei nevyšiel ani tento raz naprázdno, keď si vybojoval

striebornú medailu v tate chocken
(dlhý meč-štít). V prvom kole porazil chanbaristu z Talianska (čierny
pás), v druhom z Japonska (modrý),
v treťom z Egypta (čierny). V semifinále vyhral nad ďalším Talianom
(biely pás) a vo finále nestačil na
talianskeho reprezentanta. „Tentokrát nám dali možnosť zápasiť len
so 4 druhmi mečov, medzi ktorými
neboli moje obľúbené“, vysvetľuje
Tibor a pokračuje: „tento ťah organizátorov pridal na náročnosti, ale
s výsledkom som maximálne spokojný. Bolo to po prvýkrát, čo som
zápasil s čiernymi pásmi, reprezentantmi Talianska, ktorý boli aj na
Majstrovstvách Európy v Paríži.“

V tímovej súťaži porazil výber
sveta (Figei, Lieskovský), v disciplíne datotsu (kumite), talianskych reprezentantov 4:3, zlaţým
bodom Borisa Lieskovského.
V kihondose (kata) bol výsledok
opačný. Boris Lieskovský vybojoval 3 individuálne medaily a stal
sa aj celkovým víťazom vo svojej kategórii. Tibor a Boris si tak
z tímovej súťaže odniesli po jednej
zlatej a striebornej medaile. Je to
ďalší obrovský úspech slovenskej
reprezentácie, ktorá si po májových
Majstrovstvách Európy v Paríži (10
medailí a historické zlato T. Figeiho) odnáša domov prenikavé medzinárodné úspechy.
-fr-

Rimavskosobotskí viacbojári s tromi titulmi Majstrov SR

Z poverenia Slovenského zväzu
viacbojov všestrannosti pripravil Rimavskosobotský klub VV,
v sobotu 18. júna, majstrovstvá Slovenskej republiky v ôsmych kategóriách (4 mužských a 4 ženských)
letného viacboja všestrannosti.
Športový areál pri ZŠ Š.M. Dax-

nera obsadilo na celý deň cca 80
viacbojárov z celého Slovenska,
ktorí súťažili vo viacboji, pozostávajúcom z disciplín: beh na 60 m,
beh na 800 ,resp. 1000 m, 1500 m,
skok do diaľky, hod plnou loptou
1 kg, šplh na tyči – 4 m, plávanie 25
m, resp. 50 m.

Falconisti medzi
slovenskou špičkovou elitou

V Sobotu, 18. júna, sa v Bratislave
uskutočnil medzinárodný turnaj
Open Bratislava 2016. Celkovo sa
turnaja zúčastnilo 450 súťažiacich
z 50 tímov a z 11 krajín. Zápasilo
sa v športovom zápase Taekwondo WTF (olympijská disciplína).
Falcon Rim. Sobota mal svoje
zastúpenie v 15 kategóriách.
V kategórii detí - Matúš Ďurica, mal
proti sebe zdatných zápasníkov,
ale výborným výkonov ich zdolal
a získal 1. miesto. Damien Frgolec,
ktorý si tiež poradil so všetkými
súpermi získal 1. miesto. Lukáš
Kurek, ktorý prehral tesne 1:2 vo
finále, získal tak 2. miesto.
Kategórii mladších kadetov nastúpili Richard Engler, Tomáš Kuvik a Danny Zachar, ktorí v pre
Falcon Rim. Sobota získali 2. miesta. Za mladšie kadetky nastúpila
Aneta Lukáčová a získala pre klub
ďalšie 1. miesto.
V kategórii kadetiek Karolína

Mravcová, Laura Dávidová, a Cynthia Ferenczová, získali pre klub 3.
miesta. Pre zranenie sa nepodarilo
postúpiť ani Giovanimu Slancovi
a tak skončil na 3. mieste. V kategórii kadetov nastúpil Miroslav
Frgolec, ktorý v osemfinále vyradil
gréckeho zápasníka s majstrovským stupňom (čierny opasok),
ale v semifinále (po veľmi peknom výkone) podľahol ďalšiemu
súperovi a získal 3. miesto.
V kategórii juniorov
nastúpil
Marek Urek, ktorý pre klub po peknom výkone získal 3. miesto.
V kategórii seniorov nastúpil Peter Lancko , ktorý mal proti sebe
ťažkých súperov, podarilo sa mu
získal 5. miesto.
Veľká vďaka všetkým zápasníkom
Falconu za reprezentáciu Slovenska, ako aj domáci klub FALCON
a mesto Rim. Sobotu na tejto
súťaži. 		
Ing. R. Kuvik

Rimavskosobotskí viacbojári získali na majstrovstách 8 pódiových
umiestnení, z nich sa traja stali majstri SR, dvaja skončili na druhých
miestach a traja na tretích.
Majstrom SR v kategórii M-4
sa stal Patrik KOREŇ (ZŠ P.
Dobšinského R. Sobota) 364b
(60m – 9,00 s; 1000 m – 3:38,2
min.; diaľka – 398 cm, lopta 1 kg
– 13,80 m, šplh – 3,80 s, plávanie
25 m – 19,0 s)
Majstrom SR v kategórii M-5 sa
stal Matej VYRVA (OZ VV R.
Sobota ) 403b (60 m – 8,9 s, 1000
m – 3:22,7 min., diaľka – 3,77 cm,
lopta 1 kg – 14,30 m, šplh – 4,5 s,
plávanie 25 m – 13,10 s;)
Majstrom SR v kategórii M-7 sa

stal Filip HRIVNÁK (Gymnázium I. Kraska R. Sobota) 347b
(60 m – 9,00, 1500 m – 5:46,4
min., diaľka – 467 cm, lopta 1 kg
– 11,40, šplh – 3,60 s, plávanie 50
m – 43,30 s).
Na druhých miestach skončili:
kat. M-5 Peter BOJTOŠ (OZ VV
Rim. Sobota), 368b;
kat. M-6 Šimon SOGEL (ZŠ M.
Tompu Rim. Sobota), 400b;
Na tretích miestach skončili: kat.
M-5 Matej SLANINA (ZŠ Š.M.
Daxnera R. Sobota 353b;
kat. Ž-6 Stanislava SIVIČEKOVÁ (ZŠ P.K. Hostinského R.
Sobota) 337b;
kat. M-6 Tomáš KOÓŠ (ZŠ
Š.M.Daxnera R. Sobota) 396b.

POHRONIE CUP 2016

Družstvo MŠK Rimavská Sobota
(prípravka U9 – 2007) sa dňa 11.
júna 2016 zúčastnilo na veľkom
futbalovom turnaji v Žiari nad Hronom – POHRONIE CUP 2016.
Prihlásených 12 mužstiev bolo
rozdelených do
dvoch skupín
a zverenci trénera Richarda Rubinta mali v skupine družstvá:
MFK Tatran L. Mikuláš, FK Inter
Bratislava, FK Dukla B. Bystrica a
FK Nitra. Mladí rimavskosobotskí
futbalisti sa nezľakli zvučných
mien svojich súperov a v každom

zápase, počas celého hracieho dňa,
podávali výborné výkony. Tieto
im nakoniec priniesli aj pekné 3.
miesto.
Výsledky MŠK v skupinovej fáze:
RS-MFK Tatran L.Mikuláš 5:0,
RS-FK Inter Bratislava 1:1, RSFK Dukla B.Bystrica 1:1, RSFC Nitra 5:0; štvrťfinále: RS- FC
Baník Horná Nitra 2:0; semifinále:
RS- FK Junior Šaca 0:2
V zápase o 3. miesto vyhrali sobotskí futbalisti suverénne
nad domácimi futbalistami: MŠK
R.Sobota – FK Pohronie 5:0
Turnaj vyhrala prípravka FK Duslo
Šala, keď vo finále zdolali FK Junior Šaca v pomere 2:1.
Zostava MŠK Rimavská Sobota:
A. Brosman,
R. Rubint,
J.
Kamenský, D. Petrovský, T.
Hanzlovičová, M. Martincová, D.
Štúrik, A. Básti, R. Brosman, M.
Kováč, A. Koudelka a A. Siviček.
Tréner R. Rubint.
Konečné poradie:
1.
FK Slovan Duslo Šaľa
2.
FK Junior Šaca
3.
MŠK Rimavská Sobota

