Rekreačná oblasť Kurinec
priťahuje rekreantov

Zaťažkávajúcu skúšku zažíva Rekreačná oblasť Kurinec. Polovica letnej sezóny ja už za
nami, krásne letné dni lákajú mnohých do exkluzívnych častí bazénového komplexu,
ale i športových zariadení. Pri pokladniach sú každodenné raňajšie rady záujemcov,
z ktorých veľké množstvo turistov priváža do komplexu z mesta vyhliadkový vláčik.
Na parkoviskách sa vo väčšej miere objavujú autá a karavany so zahraničnými ŠPZ.
Ľudia sa vyjadrujú k možnostiam rekreácie pochvalne. Verme, že tomu bude tak aj
v druhej polovici leta.

Mažoretky Estrella postúpili
na Majstrovstvá sveta!

Dievčatá z rimavskosobotského súboru mažoretiek CVČ si v apríli vybojovali postup
na Majstrovstvá Európy (ME), ktoré sa po prvýkrát konali na Slovensku. Nominácie
získali s tromi choreografiami. Na ZŠ v Púchove sa stretlo 7. júla vyše 2700 mažoretiek
z 12 krajín a 90 súborov. Konkurencia bola viac než silná, ale Estrelly to neodradilo.
Počas prvého súťažného dňa si vybojovali krásne 4. miesto s formáciou KLASIK SENIOR BATON, v ktorej súťažili všetky členky súboru vekovej kategórie junior a senior.
dokončenie na 7. strane

Na margo
uplynulých dní
O letných mesiacoch sa
v médiách hovorí ako
o uhorkovej sezóne. Tém na
písanie je poskromne, takže
ostáva priestor v krátkosti sa
vrátiť k výjazdovému zasadnutiu vlády v Rimavskej
Sobote. (Uznesenie Vlády
SR č.254 z 24.6.2016 prinášame v plnom znení na inom mieste – pozn.
red.)
Vláda síce prisľúbila regionálny príspevok pre
projekty v okrese vo výške 6,3 milióna eur na
štyri roky (z toho viac ako milión eur má prísť
do konca tohto roka), ale pre nás ostáva záhadou, ako sa naplní hlavný cieľ akčného plánu
rozvoja okresu a tým je zníženie nezamestnanosti v regióne. Pretože ak si pozorne prečítate jednotlivé body uznesenia , tak napríklad
v súvislosti s výstavbou rýchlostnej cesty R-2
po Ožďany, sa do konca roka 2018 hovorí iba
o spracovaní projektovej dokumentácie pre
stavebné povolenie.
Zrejme veľa pracovných miest neprinesie ani
rekonštrukcia vykurovania výpravnej budovy železničnej stanice v Tisovci alebo pošty
v Hnúšti, o rekonštrukcii prístreškov pre cestujúcich na železničných zastávkach v Jesenskom, v Rim. Janovciach, v Likieri, v Tisovci,
v Šíde či v Hodejove ani nehovoriac.
Skeptickí sme aj v súvislosti s inými bodmi
uznesenia, zvlášť, keď máme pred sebou aj
uznesenie Vlády SR č.804 z roku 2007, ktoré
ukladá realizovať výstavbu rýchlostnej cesty
R-2 na úseku Zvolen – Košice do 31.12.2012.
Takže výhrad k novým sľubom vlády je dosť, ale
žiaľ nemohol sa k nim vyjadriť na tlačovke po
zasadnutí vlády ani samotný primátor Rimavskej Soboty, pretože tam pozvánku nedostal.
Škoda, pretože nám mohli ušetriť cestu do
Banskej Bystrice, kde na následnej tlačovke
primátor informoval médiá o svojej nespokojnosti s prijatým uznesením Vlády SR. Niet sa
čomu čudovať, veď z prisľúbeného balíka na
realizáciu akčného programu sa nášmu mestu
ujde zrejme menej (ak vôbec niečo), ako nám
pripadlo z rozpočtu BBSK na opravu miestnych komunikácií...
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Čiastočne splnené vládne uznesenie evokuje pesimizmus

V závere mesiaca jún sa konalo
v Rim. Sobote výjazdové zasadnutie Vlády SR, ktoré sa venovalo problematike zaostalosti
Rimavskosobotského
okresu
a prijatiu Akčného plánu rozvoja okresu Rim. Sobota. Vychádzajúc z prijatých uznesení

Vlády SR, z jeho výjazdového
uznesenia v Tisovci v septembri
2007 (uvádzame ďalej v plnom
znení), možno konštatovať,
že nebolo do následného výjazdového zasadnutia (2016)
naplnené v plnom rozsahu. To
prináša aj určité obavy, aby aj

VLÁDA SLOVENSKEJ REPUBLIKY

UZNESENIE VLÁDY SLOVENSKEJ REPUBLIKY
č. 804 z 26. septembra 2007 v Tisovci
k analýze sociálno – ekonomickej situácie okresu Rim. Sobota a návrhom na zlepšenie v sociálnej, hospodárskej a kultúrnej oblasti
č. materiálu 17124/2007
predkladateľ: minister hospodárstva
Vláda
A. berie na vedomie
A.1. analýzu sociálno-ekonomickej situácie okresu Rim. Sobota
a návrhy na zlepšenie v sociálnej, hospodárskej a kultúrnej oblasti;
B. schvaľuje
B.1. návrh nariadenia vlády SR, ktorým sa dopĺňa nariadenie vlády SR č.
623/2006 Z.z., ktorým sa ustanovuje výška úhrady na užívanie vymedzených úsekov diaľníc, ciest pre motorové vozidlá a ciest 1. triedy;
C. ukladá
predsedovi vlády
C.1. zabezpečiť uverejnenie nariadenia vlády SR uvedeného
v bode B.1. tohto uznesenia v Zbierke zákonov SR,
ministrovi dopravy, pôšt a telekomunikácií
.C.2. realizovať výstavbu rýchlostnej cestnej komunikácie R2
v úseku Zvolen-Košice-Šaca do 31. decembra 2012
C.3. riešiť reklasifikáciu ciest II/530 a II/531 na cesty 1. triedy
do 31. augusta 2008
ministrovi výstavby a regionálneho rozvoja
C.4.-.finančne podporiť regionálnu rozvojovú agentúru pre
oblasť Rim. Soboty s cieľom zabezpečenia kvalitnej
tvorby projektov na rozvoj daností cestovného ruchu
v regióne do 31. decembra 2008
ministerke práce, sociálnych vecí a rodiny
C.5. v záujme riešiť vysokú a dlhodobú nezamestnanosť, najmä
marginalizovaných skupín, vytvoriť sieť sociálnych
podnikov, predovšetkým v južných častiach Banskobystrického samosprávneho kraja (okresy Rim. Sobota
a Revúca) na začleňovanie znevýhodnených účastníkov
na trhu práce v uvedených regiónoch v spolupráci so
samosprávami uvedených miest a s využitím aktívnych
opatrení trhu práce a vnútorných kapacít regiónu v oblasti
poľnohospodárskej
prvovýroby,
výroby
energetických
obnoviteľných zdrojov a pod. do 30. júna 2008
ministrovi životného prostredia
ministrovi pôdohospodárstva
C.6. podporovať projekty v okrese Rim. Sobota súvisiace
s rozvojom enviromentálnej infraštruktúry, odstránením
enviromentálych záťaží a ochrany životného prostredia
(najmä v oblastiach čistenie a odvádzanie odpadových
vôd, zásobovanie pitnou vodou a nakladanie s odpadmi)
do 31. decembra 2010
ministrovi výstavby a regionálneho rozvoja
ministrovi dopravy, pôšt a telekomunikácií
ministrovi kultúry
C.7. podporiť zrealilzovanie projektov Komplexného využitia
kultúrnohistorického dedičstva a prírodných daností
regiónu oživením ozubnicovej železničnej trate Tisovec –
Pohronská Polhora a prestavbou nevyužitých železnič-

to posledné nepostihlo obdobný osud. Určitou jeho výhodou
k naplneniu bude, že od 1.12.
2015 platí zákon o pomoci
menej rozvinutým okresom,
čo dáva určitú záruku a nádej
na zlepšenie situácie v okrese.
Akčný plán je dielom akčného

výboru okresu a bude záležať
len na jeho dobrej spolupráci
pri realizácii uznesení s príslušnými ministerstvami (Uznesenie Vlády SR č. 254 z 24. júna
uvádzame pre Vašu kontrolu
v plnom znení).

ných tratí na cyklistické cesty do 31. decembra 2008
ministrovi pôdohospodárstva
C.8. pri alokovaní finančných prostriedkov a podpore projektov
financovaných v rámci Programu rozvoja vidieka na roky
2007 – 2013 prostredníctvom osi 4 (LEADER) zohľadniť
vysoké zastúpenie vidieckého obyvateľstva v rámci BB
kraja a na tento účel prijať nevyhnutnú zmenu príslušných
uznesení vlády SR do 15. októbra 2007
ministrovi hospodárstva
C.9. podporiť realizáciu prípravy priemyselných zón v Hnúšti
a Rim. Sobote do 31. decembra 2009
C.10.v spolupráci s predsedom Banskobystrického samosprávneho kraja predložiť na rokovanie vlády vyhodnotenie
úloh prijatých v tomto uznesení do 15.októbra 2009
D. odporúča
predsedovi Banskobystrického samosprávneho kraja
D.1. v spolupráci s primátormi miest Hnúšťa, Tisovec, Revúca,
Rim. Sobota, ministrom výstavby a regionálneho rozvoja,
ministrom dopravy, pôšt a telekomunikácií a ministrom
kultúry zabezpečiť a realizovať projekty Komplexného
využitia kultúrnohistorického dedičstva a prírodných
daností regiónu oživením ozubnicovej železničnej trate
Tisovec-Pohronská Polhora a prestavbou nevyužitých
železničných tratí na cyklistické cesty
					do 31.decembra 2008
Vykonajú:
predseda vlády,
		minister hospodárstva,
		
minister dopravy pôšt a telekomunikácií,
minister výstavby a regionálneho rozvoja,
		
ministerka práce, sociálnych vecí a rodiny,
		
minister životného prostredia,
		minister pôdohospodárstva,
		
minister kultúry

VLÁDA SLOVENSKEJ REPUBLIKY

UZNESENIE VLÁDY SLOVENSKEJ REPUBLIKY
č. 254 z 24. júna 2016 v Rim. Sobote
k návrhu Akčného plánu rozvoja okresu Rim. Sobota

č. materiálu 20723/2016
predkladateľ: minister dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja
Vláda
A. schvaľuje
A.1. Návrh Akčného plánu rozvoja okresu Rim. Sobota
s pripomienkami prijatými na rokovaní vlády;
B. ukladá
podpredsedovi vlády a ministrovi vnútra
podpredsedovi vlády pre investície a informatizáciu

Gemerské zvesti
podpredsedníčke vlády a ministerke spravodlivosti
ministrovi dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja
ministrovi hospodárstva
ministerke pôdohospodárstva a rozvoja vidieka
ministrovi kultúry
ministrovi životného prostredia
ministrovi zdravotníctva
ministrovi školstva, vedy, výskumu a športu
ministrovi práce, sociálnych vecí a rodiny
splnomocnencovi vlády SR pre rómske komunity
.splnomocnencovi vlády SR pre podporu najmenej rozvinutých okresov
B.1. zabezpečiť plnenie opatrení a úloh vyplývajúcich z Akčného
plánu rozvoja okresu Rimavská Sobota priebežne do roku 2020
podpredsedovi vlády pre investície a informatizáciu
B.2. v rámci jednotlivých operačných programov zabezpečiť realizáciu dopytových výziev pre najmenej rozvinuté okresy tak,
aby vytvorili možnosti pre podporu realizácie aktivít Akčných
plánov v oblastiach vzdelávania, výchovy a rozvoja školstva,
zamestnanosti, životného prostredia, pôdohospodárstva, rozvoja
malých a stredných podnikov, infraštruktúry, občianskej vybavenosti, podpory miestnych akčných skupín podieľajúcich sa na
realizácii Akčných plánov		
priebežne do roku 2020
ministrovi dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja
B.3. pokračovať v príprave rýchlostnej cesty R2 a v úseku
Lovinobaňa - Ožďany spracovať projektovú dokumentáciu pre
stavebné povolenie 			 do 30. novembra 2018
B.4. pokračovať v príprave rýchlostnej cesty R2 v úseku
Ožďany – Zacharovce spracovať projektovú dokumentáciu pre
stavebné povolenie			 do 30. novembra 2018
B.5. pokračovať v príprave rýchlostnej cesty R2 v úseku Zacharovce – Bátka spracovať projektovú dokumentáciu pre stavebné
povolenie
do 30. júna 2019
B.6. pokračovať v príprave rýchlostnej cesty R2 v úseku Bátka - Figa
spracovať projektovú dokumentáciu pre stavebné povolenie
					
do 30. júna 2019
B.7. zabezpečiť zaradenie rekonštrukcie pošty Hnúšťa do investičného
plánu Slovenskej pošty, a.s. a zabezpečiť začatie jej realizácie
					
do 31. mája 2018
B.8. zrekonštruovať prístrešky pre cestujúcich na železničných zastávkach (Jesenské zastávka, Rim. Janovce,
Likier, Hodejov, Šíd, Tisovec-mesto a Hnúšťa zastávka) pre
skvalitnenie podmienok poskytovaných služieb cestujúcej
verejnosti na účely cestovného ruchu, s možnosťou poskytnutia
priestoru pre implementácie informačných a turistických materiálov k danému regiónu 		
do 31. decembra 2019
B.9. zrekonštruovať vykurovanie výpravnej budovy železničnej stanice Tisovec pre skvalitnenie podmienok poskytovaných služieb verejnosti		
do 30. septembra 2016
B.10. začať proces verejného obstarávania pre výber zhotoviteľa rekonštrukcie priecestného zabezpečovacieho zariadenia v km 38,775 trate Jesenské – Brezno, Halny – Brezno,
v úseku Jesenské – Tisovec pre zvýšenie bezpečnosti na
priecestiach z dôvodu zlepšenia rozhľadových pomerov
a prevencie vzniku nehodových udalostí do 31. decembra 2016
B.11. začať proces verejného obstarávania pre výber zhotoviteľa
rekonštrukcie priecestného zabezpečovacieho zariadenia
v km 41,270, 41,482, 41,690 trate Jesenské – Brezno,
Halny – Brezno, v úseku Jesenské – Tisovec pre skrátenie
doby uzavretia priecestia pre užívateľov cestnej komunikácie a pre zvýšenie bezpečnosti
do 31. decembra 2016
B.12. poskytnúť dotácie na vypracovanie dokumentácie v oblasti
zamestnanosti a vzdelávania, ako povinnej súčasti žiadosti o nenávratný finančný príspevok z programu INTERREG
V-A				
do 31. decembra 2016
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B.13. poskytnúť dotácie na vypracovanie plánov rozvoja cezhraničných tematických ciest a na vypracovanie projektových dokumentácií na výstavbu alebo modernizáciu infraštruktúry cestovného ruchu, ktoré sú súčasťou cezhraničných tematických ciest, ako povinnej súčasti žiadosti
o nenávratný finančný príspevok z programu
INTERREG
V-A, prípadne iných externých zdrojov do 31. decembra 2016
B.14. poskytnúť regionálny príspevok vo výške 6 355 000 € v súlade
s Akčným programom rozvoja okresu Rim. Sobota, z toho
1 300 000 € v roku 2016, 1 200 000 € v roku 2017, 1 210 000 €
v roku 2018, 1 275 000 € v roku 2019 a 1 370 000 v roku 2020
					
priebežne do roku 2020
B.15. vydať metodické usmernenie na koordináciu aktivít regionálnych rozvojových agentúr a Rady pre rozvoj najmenej rozvinutého okresu pri príprave a realilzácii Akčného plánu rozvoja
okresu				
do septembra 2016
ministrovi financií
B.16. uvoľniť finančné prostriedky pre rok 2016 na regionálny príspevok pre Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja
SR podľa Akčného plánu rozvoja okresu Rim. Sobota
					
do 15. júla 2016
ministerke pôdohospodárstva a rozvoja vidieka
B.17. vyhlásiť výzvu v rámci implementácie integrovaného regionálneho operačného programu na špeciálny cieľ 2.2.3. Zvýšenie
počtu žiakov stredných odborných škôl na praktickom vyučovaní
		
do 31. decembra 2016
B.18. odporúčať miestnym akčným skupinám koordinovať svoje kapacity a finančné zdroje s akčnými plánmi
B.19. zabezpečiť v súlade s existujúcou legislatívou poskytnutie pozemkov v správe Slovenského pozemkového fondu pre výstavbu verejno-prospešnej stavby a realizáciu projektov Akčných
plánov				 do 31. decembra 2016
podpredsedníčke vlády a ministerke spravodlivosti
B.20. pripraviť návrh novelizácie legislatívnej úpravy exekučných
konaní tak, aby bola limitovaná doba trvania týchto konaní
					
do 31. decembra 2016
podpredsedovi vlády a ministrovi vnútra
B.21. pripraviť legislatívny návrh posilnenia kompetencií Okresných
úradov umožňujúcich efektívnu podporu politiky regionálneho
rozvoja v zmysle vládou schválených Akčných plánov
					
do 31. decembra 2016
C. odporúča
predsedovi Banskobystrického samosprávneho kraja
C.1. prehodnotiť nastavenie zamerania stredného školstva pre potreby okresu Rim. Sobota		
do 30.júla 2016
ministerke pôdohospodárstva a rozvoja vidieka
C.2. zabezpečiť schválenie harmonogramu vypisovania výziev
v rámci integrovaného regionálneho operačného systému tak,
aby sa zohľadnili špecifiká najmenej rozvinutých okresov.
Vykonajú:
podpredseda vlády a minister vnútra,
		
podpredseda vlády pre investície a informatizáciu,
		
podpredsedníčka vlády a ministerka spravodlivosti,
		
minister dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja,
		
minister financií,
		minister hospodárstva,
		
ministerka pôdohospodárstva a rozvoja vidieka,
		
minister kultúry,
		
minister životného prostredia,
		minister zdravotníctva,
		
minister školstva, vedy, výskumu a športu,
		
minister práce, sociálnych vecí a rodiny,
		
splnomocnenec vlády SR pre rómske komunity,
		
splnomocnenec vlády SR pre podporu najmenej
		rozvinutých okresov

Príprava stavebného konania pre kruhový objazd sa začína

Koncom júla si prevzal na Úrade BBSK primátor Rim. Soboty, JUDr. Jozef
Šimko, plnú moc od predsedu BBSK, ktorá ho splnomocňuje na plné zastupovanie BBSK pred štátnymi a inými organizáciami pri vybavovaní podkladov
pre vydanie územného a stavebného rozhodnutia na stavbu:
„Okružná kružovatka II/531 – Malohontská ulica, Rimavská Sobota“
Týmto rozhodnutím sa spúšťa proces prípravy a následne i realizácie výstavby
uvedeného kruhového objazdu, ktorý by mohol byť dokončený do konca t.r.
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Vzácna zhoda pri hlasovaní mestských poslancov

Poslanci schválili úver na asfaltovanie

Na 26. júla 2016 zvolal primátor mesta, JUDr. Jozef Šimko,
do zasadačky Ms úradu, neplánované zasadnutie Mestského
zastupiteľstva, ktorého jediným
bodom bolo schválenie podmienok odkúpenia pohľadávky
za obnovu miestnych komunikácií. Poslancom bol predložený účet za prevedené práce
zmluvným dodávateľom, ktorý

miesto plánovaných 307 352,- €
vyúčtoval hodnotu 676 535,- €.
Primátor to odôvodnil tým, že
bol urobený väčší rozsah prác
(viac m2), aby operatívne vyhovel požiadavkám výborov
mestských častí. Aj z úst diskutujúcich poslancov zaznievali
pozitívne reakcie obyvateľov
mesta, ktorí sú veľmi spokojní
s novými úpravami mestských

komunikácií, čím mesto opeknelo. Úlohou ďalších dní bude
riešenie parkovacích plôch
v jednotlivých častiach mesta
a pred dôležitými inštitúciami
(Úrad práce SVaR a pod). Mesto
si na asfaltovanie vybavilo úver
v Slovenskej sporiteľni, a.s.,
ktorej sa podľa prijatého uznesenia zaviazalo v 120 – tich rovnomerných splátkach, po dobu

10 rokov, tento splatiť. Úverová
zaťaženosť mesta sa zvýši z terajších 29,65 % na 34,65 %, čo
je stále prijateľné a nebude to
brániť ďalšiemu rozvoju mesta. Poslanci poverili primátora mesta, aby úverovú zmluvu
s takto dohodnutými podmienkami uzavrel a podpísal. Za prijatie uznesenia hlasovali všetci
prítomní poslanci(18).
-fr-

Štedrosť hypermarketu TESCO pocítila MŠ Hatvaniho

Charitatívne aktivity spoločnosti TESCO už niekoľko rokov
pomáhajú občanom v lokalitách,
kde stoja hypermarkety, resp.
supermarkety tohto obchodného reťazca. Od tohto roka sa
spoločnosť rozhodla, že budú
viac lokálny, k čomu prispôsobili obsah vyhlásených grantových ponúk. Táto súťaž dostala
názov: „Vy rozhodujete, my
pomáhame“ Ich organizátorom
je TESCO STORES SR, a.s. v
súčinnosti s nadáciou TESCO.
V marci zverejnila okruhy tém,
ktoré sa dotýkali detí a mládeže, dobrovoľníctva, zdravotne
a mentálne znevýhodnených
občanov, sociálne znevýhodnených občanov, študentov,
problémových rodín, seniorov,
verejnosti a zvierat. Elektronické žiadosti mali uzávierku
v apríli a hlasovanie sa uskutočnilo od 11. mája do 7 júna t.r.
O tom, kto zo žiadateľov dostane príspevok na svoj projekt,
rozhodovali kupujúci občania

hodením žetónu do urny v predajniach TESCO počas obdobia
hlasovania. Na Slovensku bolo
podaných 438 projektov pre
ktoré hlasovalo celkom 3 272
201 kupujúcich občanov. Aj náš
región bol zastúpený zaujímavými projektmi. Najviac hlasov
získal projekt MŠ Hatvaniho
v Rim. Sobote „Bezpečná škôlka“ – 16401 hlasov. Projekt rieši
dopravnú výchovu ako dôležitú

súčasť výchovy a vzdelávania
v materskej škole. Zameriava sa
na cvičenie dopravných situácií
a vytvorenie podmienok dopravného ihriska. Druhý skončil
projekt
Domova Nezábudka
z Tornale na športové aktivity
– 10802 hlasov a tretia je obec
Rim. Seč k podpore komunitných aktivít – 4553 hlasov.
Riaditeľ hypermarketu TESCO
v Rim. Sobote Alexander Pisza

pozval 30. júna zástupcov zamestnávateľa MŠ a vedenia
MŠ Hatvaniho do obchodného
domu, aby im slávnostne odovzdal šek na 1300,- €, ktoré im
prináleží na základe hlasovania
kupujúcich občanov. Pán viceprimátor Ing. Ladislav Rigó,
ktorý má v kompetencii aj riadenie MŠ i ZŠ a riaditeľka MŠ
Eva Juhászová prevzali tento
šek pre 115 detí MŠ a poďakovali za štedrosť obchodnej firmy, ktorá nad rámec tejto súťaže
podporuje v meste Rim. Sobota
i denný stacionár Veronika, klub
Skleróza multiplex, westernový
deň v meste, a pod..
Veľké poďakovanie však patrí
vám, naši obyvatelia, ktorí nakupujete v Tescu a podporili
ste projekt pre MŠ Hatvaniho.
V tomto roku sa môžete zapojiť ešte raz do obdobného hlasovania, lebo TESCO si tento
program „Vy rozhodujete, my
pomáhame“ zopakuje aj na jeseň.			
-fr-

Galéria Ganevia vystavovala „nositeľné obrazy“

Aspoň tak som ich nazvala po
tom, čo som si aj ja mohla jeden
z nich na workshope so Zsuzsa
Juhász stvoriť. Prekrásny maľovaný hodváb s dekoratívnymi
ornamentami a jemnými detailami ozdobia každú ženu. Farebne
je na výber od žiarivo červenej,
cez modré, zelené, fialové, mramorované, batikované… Skutočne maľované šatky a šály sú

doplnky vhodné na každú príležitosť. Zsuzsa je hlavnou vychovávateľkou v Nových Zámkoch a učí aj výtvarnú výchovu
pre veľké deti. K hodvábu prišla
náhodou pred 3 rokmi, keď ostala doma s úrazom a na skrátenie chvíľ sa dostala do kontaktu
s hodvábom. Súčasťou výstavy
bol aj workshop na ktorom som
sa zúčastnila a tak som mohla
poodhaliť čaro tejto techniky
maľovania hodvábu. Nie je to
až také jednoduché, keď ste začiatočník, pretože hodváb musí
byť pevne napnutý na drevenej
konštrukcii z mäkkého dreva,
pretože ak sa naň začne maľovať zvlhne, látka povolí a musí
sa opäť vyšponovať. Aj s farbami to musíte vedieť, lebo tie
sa na hodvábe radi rozliezajú
a rozpíjajú. Treba im udať správny smer kontúrovacou farbou.
Pre začiatočníčky odporúčame

urobiť základné tvary čarovnou
fantómovou fixou, ktorá sa po
vypratí stratí. Potom už pokračuje samotná maľba špeciálnymi farbami na hodváb, priamo
na to určenými. Sú riediteľné
vodou, takže sa dajú krásne tieňovať aj do seba vpúšťať. Čo
ma však skutočne uchvátilo, bol
efekt soli. Soľné zrniečka jemné, či hrubšie naťahovali do seba
farbu a tým vytvárali na hodvábe prekrásne, nenapodobiteľné
efekty. Dokončenú maľbu bolo
treba riadne vysušiť fénom
a prežehliť, pretože tým sa farby fixujú. Okrem šatiek a šálov
môže byť maľovaný hodváb aj
ako obraz, alebo šaty, sukňa či
tunika.
Na výstave sme objavili aj prenádherné skladané šperky Alice
Stancz, ktorými sa zaoberá už
viac rokov. Prvá motivácia u nej
bola, že si chcela vyrobiť pre

seba šaty s výzdobou ako mala
jej stará mama. Tiež už niekoľko rokov vedie krúžok pre ženy
aj pre deti, kde sa môžu naučiť
výrobu šperkov.
Ako sa vyjadrila Ildikó Száz na
vernisáži Zsuzsa Juhász maľuje na hodváb tajomný rozhovor
svetla s premenami ročných období a Alica Stancz stvárňuje
svoje sny do korálkových šperkov.
Chcú, aby sme pochopili, že nosením ich ručných prác vlastne
aj my sami dotvárame samotné
diela.
Spolu robia výstavy už 2 roky.
Mali výstavy v Gabčíkove, vo
Dvoroch nad Žitavou, v Nových
Zámkoch, v Tvrdošovciach.
Tento rok môžete ich diela vidieť ešte vo Fiľakove, v maďarskom Putnoku, v Leviciach a vo
V. Mači.
Lenka Slniečková
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Kyberšikana očami gymnazistov

Gymnáziu
Ivana
Kraska
v Rim. Sobote sa podarilo získať pre školský rok 2015/2016,
v rámci špecializovaného grantového programu e-Školy pre
budúcnosť, od Nadácie Orange finančnú podporu vo výške
1115 eur na realizáciu projektu
Stop kyberšikane! Vďaka tomu
mohli žiaci II.B triedy realizovať projektové vyučovanie,
v rámci ktorého šírili povedomie o tomto fenoméne. Tento
projekt bol prínosom nielen
pre deti z materskej školy, ale
aj pre žiakov našej školy, ktorí spoločne s Mgr. Liptákovou
zorganizovali rôzne podujatia
tykajúce sa problematiky kyberšikany. Hlavným cieľom
prednášok a workshopov bolo
dostať deťom do povedomia
tento problém, ktorému žiaľ
podlieha drvivá väčšina škôl

na Slovensku. Gymnazisti-druháci mali možnosť usporiadať
dva workshopy. Prvý prebiehal
v knižnici Mateja Hrebendu,
kde si žiaci prímy a sekundy vypočuli informácie o kyberšikane, pozreli si krátky film a scénku. Nasledovali aktivity, ktoré
priniesli vo svojej tvorivej atmosfére deťom veľa skúseností
a spestrili im deň. Prednáška

prebiehala pomocou brainstormingových aktivít, kde boli
žiaci uvedených tried oceňovaní sladkou odmenou. Vytvorili
si tiež vlastných emotikonov
a nahlas sa vyjadrili k danej
problematike. Druhý z dvoch
workshopov sa konal v materskej škole – Slniečko na Rybárskej ulici. Gymnazisti si pre
škôlkarov pripravili alternatív-

nu verziu rozprávky Snehulienka, v ktorej sa hlavná postava
nepýta zrkadla, kto je najkrajší
na svete, ale túto otázku jej zodpovie facebook a počet laikov
pri fotke. A tak si deti aspoň
čiastočne uvedomili, že šikana
nie je správna a táto jej forma
už vôbec nie, keďže mnohokrát
to môže skončiť až na polícii,
v horších prípadoch smrťou.
Prípravy na projekt vznikali na
hodinách etickej výchovy, kde
sa pripravovali plagáty, rôzne
rekvizity do predstavenia, či
návrhy na tričká. Fotoreportáž,
plagáty z projektu a videá, zverejnené na facebokovskej stránke školy, pripomínajú úspech
projektu. Veríme, že sa nám
v budúcnosti podarí uskutočniť
mnoho ďalších podobných projektov.
Oskar Vígh
žiak II.B triedy GIK

Preventívne aktivity obchodu s bielym mäsom

Horúci deň 27.6.2016 v Podkroví KMH schladila študentov 3. ročníka OA vážna téma:
Obchod s bielym mäsom. Kapitánka Mgr. Katarína Baboľová,
pracovníčka skupiny prevencie
OR PZ v Rim. Sobote prednášala o obchode s ľuďmi, v
ktorej ide o nelegálnu organizovanú trestnú činnosť. Predsta-

Slovenské národné stredisko pre
ľudské práva v Bratislave vyhlásilo v roku 2016 4.ročník výtvarnej
súťaže Moje ľudské práva. Cieľom súťaže je osveta zameraná na
dodržiavanie ľudských práv. Táto
ponúka nielen príležitosť podporiť
záujem o všeobecnú problematiku
dodržiavania ľudských práv, ale aj
praktickú odozvu v oblasti ich pociťovania. Beata Fülöpová, žiačka
ZŠ P. Kellnera Hostinského získala bronzové ocenenie za plagát na
tému ,,Sloboda prejavu sa týka aj

vila definíciu obchodu s ľuďmi
a rizikové faktory (vonkajšie
a vnútorné). Vysvetlila mechanizmus, ako ľahko sa môže človek dostať do problémov a stať
sa obeťou (inzerát zverejnený
na viditeľnom mieste s telefónnym číslom na odtrhnutie je
vďačné lákadlo a hlavne veľmi
pochybné). Cez nábor, transport, prechovávanie a ukrývanie až po prijímanie na nútenú
prácu, kde obeti zoberú doklady
a je stratená.
Pani kapitánka vysvetlila, aké
je dôležité nedať si z rúk doklady a hlavne dobre si prečítať
pracovnú zmluvu, ktorá musí
byť v jazyku, ktorý ovláda.
Treba si overiť sprostredkovateľskú agentúru, adresu zamestnávateľa uvedenú na pracovnej
zmluve, ubytovanie, či tieto
kontakty nie sú fiktívne (www.
bezpecnecestovanie.iom.sk).

Pripomenula, že je dobre mať:
finančnú rezervu (aspoň na návrat domov); kópiu dokladov;
predplatenú telefónnu kartu;
dohovorený signál, ak by sa
niečo stalo; pracovnú zmluvu;
slovník; mapu krajiny.
Prednáška bola obohatená
príbehmi štyroch ľudí, ktorým sa náhodou podarilo ujsť
z rúk priekupníkov a vrátiť sa
domov. Negatívne následky
a zážitky z ich života bohužiaľ
už nikto nevymaže. Študenti
si z prednášky okrem zaujímavých informácií odnášali aj
prezenty od pani policajtky vo
forme brožúrky Bez informácií
sa stávaš otrokom s náramkom
s t.č. bezplatnej linky pomoci
0800 800 818. Dúfajme, že ju
nikdy nebudú musieť využiť.
Info z internetu: „Obchod
s ľuďmi tu bol stále. Dnes to
voláme novodobé otroctvo.

Sloboda prejavu sa týka aj mňa
mňa.“ Ocenenie jej osobne odovzdal pred záverom šk. roku, Mgr.
Marian Mesároš, výkonný riaditeľ
národného strediska, na pôde základnej školy. V zmysle Dohovoru
o právach dieťaťa aj deti majú
právo slobodne sa vyjadrovať
o všetkých záležitostiach, ktoré sa
ich dotýkajú, pričom sa názorom
detí musí venovať primeraná pozornosť zodpovedajúca ich veku
a úrovni. Dieťa má právo na slobodu prejavu: Toto právo zahŕňa slobodu vyhľadávať, prijímať a roz-

širovať informácie každého druhu
bez ohľadu na hranice, či už ústne,
písomne alebo tlačou, prostredníctvom umenia alebo inými prostriedkami podľa voľby dieťaťa.
Treba si však uvedomiť, že sloboda
prejavu je aj veľká zodpovednosť
a má svoje hranice. Aj tu musí platiť slušnosť, tolerancia, vyhýbanie
sa urážkam, ponižovaniu a znižovaniu ľudskej dôstojnosti. S tým je
spojená aj úcta a rešpekt voči rodičom, učiteľom a starším ľuďom.
-fr-

Ide o utajený, medzinárodne
organizovaný a sofistikovaný
trestný čin. Popri obchodovaní
s drogami a nelegálnom obchode so zbraňami sa z obchodu
s ľuďmi stal tretí najvýnosnejší a zároveň aj najrýchlejšie sa
rozvíjajúci druh organizovanej
trestnej činnosti.“
Podľa odhadov každý rok
uviaznu v pasci priekupníkov
milióny ľudí. Z nich sa podarí
identifikovať približne 45-tisíc
obetí ročne. Obeťami sú najmä
mladí vo veku 16 až 25 rokov,
či osoby zo sociálne slabších
skupín. Odhaľovanie takýchto
prípadov je náročné, pretože
obete sa boja a často sa hanbia
o probléme hovoriť. Tieto prípady rieši národná jednotka
boja proti nelegálnej migrácii.
18. október bude Európsky
deň boja proti obchodovaniu
s ľuďmi.
Anna Kuricová, KMH RS

www.rimavskasobota.sk
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RIADKOVÁ INZERCIA:
Mesto Rimavská Sobota
vyhlasuje v zmysle § 9a ods. 9 zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí
v znení neskorších predpisov
obchodnú verejnú súťaž

na podnájom nebytových priestorov v nájme MsBS., s.r.o., Rimavská Sobota:

1. ul. Malohontská — Dom služieb
2. ul. Daxnerova
Výmera prenajatých priestorov:
1. Celková plocha: 44,22 m2 (hlavné podnikateľské priestory — miestnosti o výmere 31,58 m2 a 3,68 m2, spoločne a sociálne priestory o výmere 8,96 m2) - prízemie v budove Domu služieb na Ul. Malohontskej
v Rimavskej Sobote.
2. Celková plocha: 33,77 m2 (hlavný podnikateľský priestor - miestnosť
o výmere 25,08 m2, spoločné a sociálne priestory 8,69 rn2) - I. poschodie
v budove Domu služieb na Ul. Malohontskej v Rimavskej Sobote.
3. Celková plocha: 70,38 m2 (hlavný podnikateľský priestor - miestnosti
o výmere 20,89 m2, 8,69 m2, 8,74 m2, spoločné a sociálne priestory
o výmere 32,06 m2) - prízemie v budove na Ul. Daxnerovej s.č. 470
v Rimavskej Sobote.
Výška nájmu v zmysle VZN mesta Rimavská Sobota č.72/2004 na
hlavný priestor, 3,52 €/m2/rok na spoločné a sociálne priestory.
Obchodná verejná súťaž začína dňom 01.08.2016 a končí dňom
19.08.2016. Prihlášky zasielajte na Mesto Rimavská Sobota, Odbor ekonomický, oddelenie majetkové, Ul. Svätoplukova 9, 979 01 Rimavská Sobota v zalepenej obálke s názvom: „Neotvárať- nájom (presné uvedenie
priestoru)” Bližšie informácie o obchodnej verejnej súťaži na internetovej stránke mesta www.rimavskasobota.sk, resp. na tel. č. 047/5604626,
0903 284 353, 047/5511915

• 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

•

Ďakujeme personálu Diagnostického centra nemocnice Svet
.zdravia v Rimavskej Sobote pod vedením primárky MUDr.
A. Rakayovej za mimoriadne ľudský a ústretový prístup počas CT
a Sono vyšetrení našej 99 ročnej starkej M. Gáboríkovej.
Želáme celému kolektívu veľa síl a pozitívnej energie do ich
náročnej práce - rodina Matyinková.		
GZ-34/16

Poďakovanie...
Ďakujeme všetkým, ktorí prišli 14.7.2016 odprevadiť
na poslednú cestu Ing. Štefana Lajku.
Veľká vďaka patrí zamestnancom onkologického
a interného oddelenia, primárke MUDr. Pálkovácsovej,
MUDr. Popálenej a v neposlednom rade všetkým sestričkám. Ďakujeme im za svedomitú a obetavú prácu.
Smútiaca rodina.
GZ-35/16
4. - 5.
august 2016
19:00
4. - 8.
august 2016
21:00
6. - 7.
júl 2016
19:00

Zozn@mka

Program KINO ORBIS

90 min., MP od 12r., vstup: 4€
Komédia 		
Česko

Jednotka samovrahov

130 min., MN, titulky, vstup: 4€
Akčný		
USA

Učiteľka

102 min.,MP od 12r., vstup: 4€
Dráma
Slovensko/Česko

6. - 7.
august 2016
17:00

Děda

112 min., MP od 7r., vstup: 4€
Rodinný/Komédia
Česko

11. - 14.
Tajný život maznáčikov
august 2016 106 min., MP od 12r., vstup: 4€
18:00
Animovaný/Komédia
USA
V ne. o 19:30 a v nedeľu o 18:00 maď. verzia
11. - 13.
august 2016
19:30

Buchty a klobásy

83 min.,MN., titulky, vstup: 4€
Komédia pre dospelých
USA

Šíria dobré meno školy vo svete

Každoročne využívajú možnosť
zahraničnej praxe žiaci Strednej
odbornej školy obchodu a služieb na Športovej ulici (riaditeľ PaedDr. Jaroslav Bagačka)
v hoteloch na Cypre, v Grécku
a v Nemecku. Bolo tomu tak
i v tomto roku, keď devätnásti
žiaci túto možnosť využili. Po
prihlásení museli absolvovať
osobné pohovory so zamestnancami agentúry a zamestnávateľom priamo na pôde školy.

Museli spĺňať vekové podmienky (16 - 20 rokov), preukázanie potrebnej úrovne komunikatívnosti v cudzom jazyku,
odborné zručnosti, ovládanie
matematických úkonov, ale
aj snaha učiť sa niečo nové.
Úspešní uchádzači boli zaradení
podľa potrieb zamestnávateľov
do rôznych hotelov, kaviarní

a na rôzne pozície: čašník, barista,
pomocná sila v kuchyni, upratovanie. Zahraničná prax na Cypre
a v Grécku trvá od mája do októbra 2016 a v Nemecku od 15.
marca do 15. septembra 2016
v trojmesačných intervaloch.
„Tri žiačky 4. roč. hotelovej
akadémie Nikoleta Bánová,
Nikola Fazekašová a Frederika
Bartalošová, ktoré odleteli na
Cyprus 30. apríla 2016 vykonávajú zahraničnú prax v hoteli

Kermia Beach na Cypre. Prvé
dve z nich tu boli aj minulý rok
a zamestnávateľ bol s ich zručnosťami a pracovnými výkonmi
veľmi spokojný. Preto privítal
ich opätovný príchod praxovať
aj túto sezónu,“ povedala koordinátorka zahraničnej praxe
a vyučujúca anglického jazyka
Ing. Monika Brezovická. Za-

čiatkom mája sa k nim pripojil
tretiak Marek Kožiak, zaradený do hotela Aphrodite Hills
na Cypre a začiatkom júla, po
vykonaní záverečných skúšok,
odleteli na zahraničnú prax kuchári Martin Martinček a Júlia
Lakatošová. „Prvá skupinka
piatich žiakov odišla na zahraničnú prax do Nemecka už
v marci, v apríli a máji po jednom
a v júni traja Okrem nich začali od júna v sieti zmrzlinových
kaviarní pracovať na hlavný
pracovný pomer traja žiaci z našej školy, ktorí svoje štúdium už
ukončili maturitnou skúškou,“
povedal koordinátor zahraničnej praxe a vyučujúci nemeckého jazyka Mgr. Viktor Chlpoš
a dodal: „Žiakom sa na praxi
páči. Spočiatku si však museli zvyknúť na nové prostredie,

systém práce i komunikáciu
v nemeckom jazyku. Praxujúci
pripravujú zmrzlinové poháre,
ktoré sa podávajú v kombinácii
s ovocím a kávovinovými výrobkami, obsluhujú hostí, ale aj
upratujú. Ak sa osvedčia, majiteľ prisľúbil, že tam môžu mať
trvalé zamestnanie. Veríme, že
získané skúsenosti hotelákom
pomôžu a po ukončení štúdia
sa uplatnia na trhu práce nielen
u nás, ale aj v zahraničí.“ Je skvelé, že odborné vedomosti a zručnosti, ktoré žiaci na našej škole
získali počas štúdia a odborného
výcviku v priebehu zahraničnej
praxe zúročia, a že sa zdokonalia nielen v cudzích jazykoch,
ale hlavne ich zahraničná prax
obohatí aj v odbornej oblasti
a naučí ich samostatnosti.
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Mažoretky Estrella postúpili
na Majstrovstvá sveta!

(dokončenie z 1. strany)

V tejto formácii sa tancuje výhradne len na dychové orchestre
na čele s kapitánkou, ktorá dáva
dievčatám povely. V piatok si
dievčatá oddýchli a v sobotu sa
od skorého rána pripravovala na
štart naša sólistka Viktória Gémešiová. Na ME postúpila ako
druhá vicemajsterka SR v kategórií – sólo baton senior (sólo
s jednou paličkou) a nomináciu si vybojovala aj v kategórii
– sólo 2x baton. Nervy a stres
sa prejavili u viacerých súťažiacich, nakoľko sa v tejto kategórii súťažilo na ME po prvýkrát.
Poznačilo to aj Viktóriu. Zostava
s jednou paličkou jej nevyšla
podľa predstáv, ale jej krásne 10.
miesto v konkurencii 25 diev-

Už osem rokov poskytuje ZUŠ
v Rim. Sobote odborné vzdelávanie na výtvarnom odbore pre
záujemcov – dospelých, ktorí si
chcú rozšíriť svoj obzor vo výtvarnom umení a zdokonaliť sa
v zručnostiach, potrebných pre
vlastnú tvorbu. Pod dohľadom
odborných učiteľov ZUŠ môžu
pracovať v troch ateliéroch –
maľby, keramiky a fotografie,
niekoľko hodín týždenne počas
školského roku. Začiatkom júla
(na záver šk. roka 2015/16). sa
začína písať nová tradícia prezentácie tvorby študujúcich
„dospelákov“ formou súbornej
výstavy ich výtvarných prác,
ktorej vernisáž sa uskutočnila vo
výstavných priestoroch MsKS.
Výstavu otvoril riaditeľ ZUŠ
Mgr. Marián Lacko a vyjadril
potešenie nielen z množstva študujúcich dospelých, ale hlavne
z úrovne výtvarných prác, ktoré
svojim obsahom či precíznosťou

čat si zaslúži vysoké uznanie.
Kategória s dvomi paličkami
je najťažšia kategória na scéne
mažoretkového športu.
Viktória túto kategóriu preferuje
a jej výkon, s ktorým sme boli
veľmi spokojní, porota ohodnotila neuveriteľným 6. miestom
v konkurencii 14 dievčat. Dievčatá si vybojovali postup na
Majstrovstvá sveta, ktoré sa budú
konať v chorvátskom Poreči
v septembri (22. – 25.09.2016).
Poďakovanie patrí rodičom,
krajčírkam, fanúšikom a predovšetkým sponzorom, ktorí
umožnili Viktórií Gémešiovej
zúčastniť sa aj Twirlingového
Campu, kde sa stretne s lektormi
z rôznych kútov sveta.
PaedDr. Ivana Pivarníková

Dospelí žiaci ZUŠ vystavovali
stvárnenia techniky dosahujú
level vyšších umeleckých škôl.
„Som rád, že sme odštartovali
takúto formu výstavy prác dospelých, ktorá určite prispeje
k ich ďalším ašpiráciám, motivácií a k získavaniu cenných
výstavných skúseností.“ Poďakoval všetkým autorom prác
i MsKS za poskytnutie výstavných priestorov a vyjadril nádej,

že obdobné výstavy súborných
prác sa stanú každoročným
vyvrcholením ich tvorby. Na výstave sa prezentovali: za ateliér
kresby, maľby a grafiky - Radoslav Černinský, Anna Murínová, Iveta Kikancová, Igor Maňovský; ateliér keramiky - Milan
Struhár, Alica Balážová, Daniela
Slováková, Eva Nagyová, Lenka Simanová, Katarína Dvor-

ská; ateliér fotografie – Ibolya
Mihóková, Darina Urbanová,
Daniela Páneková a Nikoleta
Gečeová.
Oslovil som jednu z vystavujúcich, Danielu Slovákovú, ktorá
pochádza z Brazílie a v ZUŠ-ke
ukončila prvý ročník. Jej doménou je keramika a šperky. Ako
uviedla, pochádza z výtvarnej
rodiny (otec dizajnér, matka výtvarníčka) a ona sama študovala
dizajn v São Paulo. V Rim. Sobote býva dva roky a svoje práce
tvorí doma. ZUŠ-ka jej umožnila rozšíriť si výtvarnú realizáciu s keramikou, ktorá ju veľmi
baví. Pochvaľovala si aj pobyt
v Rim. Sobote:
„Veľmi sa mi tu páči aj vzhľadom na to, že tu nemám taký
rušný a rýchlo utekajúci život
ako v Brazílii, čo mi umožňuje
pokojne sa venovať mojim trom
láskam – manželovi, dcérke
a výtvarnej tvorbe.“
-fr-
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Biatlonista ozdobou Gemerského triatlonu

Aktívny Športový klub Bike&Run Rim. Sobota usporiadal posledný júnový víkend III.
ročník Gemerského triatlonu
pre každého na Kurinci. Veľmi
vydarené podujatie prebiehalo
za teplého letného počasia za
peknej účasti športovcov, ktorí
mali možnosť výberu duatlonu,
triatlonu podľa kategórií. Bolo
veľmi milé, že organizátori na
úvod zaradili duatlonové preteky najmladších adeptov: škôlkárov, miniduatlon (6-7. roč.)
a miniduatlon (8-9. roč.), čím
upriamili pozornosť aj návštevníkov, že sa tam deje zaujímavé športové zápolenie. Maličkí
pretekári najskôr na bicyklíkoch
zvládli predpísanú vzdialenosť
a potom tú istú prebehli behom.
Bolo úžasné sledovať malých
pretekárov, ako si to navzájom
rozdávali, kto bude rýchlejší.
Ocenení neboli len prví traja
v kategórii, ale aj všetci ostatní
sa tešili z pripravených odmien.
Triatlonové preteky začali pre
všetky kategórie z móla jazera
vytrvalostným plávaním. Z jazera potom vybiehali pretekári

malou rovinkou do depa, kde si
obuli cyklistické tretry, nasadali
prilby a vydali sa na bicykloch
na stanovené vzdialenosti podľa kategórii. Po ich absolvovaní
sa v depe prezuli do bežeckých
maratóniek a vydali sa na bežeckú trať. Medzi juniormi si
najlepšie viedol Richard Bořuta
z Rim. Soboty (hráč hokejového dorastu Dukly Trenčín), ktorý si svoj individuálny tréningový plán dopĺňa všestrannými
športovými aktivitami. Svoju
triatlonovú trať absolvoval za
39:40,0 min. V súťaži junioriek
svoju všestrannosť potvrdila víťazstvom Stanislava Sivičeková
z Teplého Vrchu, ktorá pred týždňom získala bronzovú medailu
na Majstrovstvách Slovenska
v letnom viacboji všestrannosti.
Dosiahla celkový čas 55:53,2
min. V hlavnej kategórii mužov si víťazstvo odniesol slovenský reprezentant v biatlone a olympionik Matej Kazár
z Dukly Banská Bystrica, keď
zelenovodskú triatlonovú trať
zvládol za 1:19;00 hod., s viac
ako sedem minútovým násko-

Futbalisti MŠK R. Sobota
pred jesennou DOXXbet ligou

Jesenná časť II.
futbalovej ligy je
za dvermi. Počas
tohto víkendu sa
divákmi oživia
futbalové štadióny a my budeme
veľmi zvedaví, ako do súťaže vkročia futbalisti MŠK R. Sobota, ktorí
majú ťažký úvod súťaže (stretnutia
s najväčšími ašpirantmi na postup).
Ich príprava na sezónu začala v domácich podmienkach už 20. júna.
Z kádra odišlo niekoľko hráčov, ale
postupne sa podoplňoval novými,
väčšinou z domácej liahne. O stave prípravy kádra MŠK informoval vedúci mužstva Attila Domík
a konateľ klubu Miroslav Bitala.
Attila Domík – Najväčšie kvantum
objemu domácej prípravy tvorila
kondičná príprava. Týždenne sme
absolvovali 7 tréningových jednotiek a počas víkendov to boli
prípravné zápasy. Hráči mali aj
individuálne tréningové plány, aby
odstránili zistené nedostatky. Dnes,
kedy sme prešli viac na technickú
prípravu a nácvik štandardných
situácií, je cítiť, že aj herný prejav mužstva sa zlepšil. Začína byť
jasno aj v obsadení postov, káder
mužstva sa uzatvára. Pre nastávajúcu sezónu sú v kádri brankári -

Prošovský a Olejník (z Dunajskej
Stredy); hráči do poľa - Vasilko
(z Vranova n/T), Gazda, Petrusz,
Morháč, Petrán, Vargic (všetci
z minulého kádra), Hnyp (z Ukrajiny), Pűspöky (Kalinovo), Trabalík
(Ružomberok), Husaník (z Fiľakova), Hattori (Japonsko), Kuridze
(Moldava), Laukovič (Trnava).
V riešení je ešte cca 5 hráčov
a káder doplnia 2 – 3 perspektívni dorastenci MŠK. Realizační tím
budú tvoriť: asistent trénera Miroslav Kéry, vedúci mužstva Attila
Domík, Otto Fridrich, masér Jozef
Petrusz, lekár MUDr. Dávid Ádam
(alt. MUDr. Sliva).
Aký máte výkonnostný cieľ pre
nastávajúcu sezónu? pýtam sa
M. Bitalu : „V prvom rade chcem
poďakovať
poslancom
MsZ
v Rim. Sobote, že odsúhlasili nami
žiadaný príspevok pre klub, ktorý
nám umožní uvažovať aj o výkonnostných cieľoch. Vzhľadom na
reorganizáciu súťaží po budúcom
ročníku, musíme skončiť najhoršie na 6. mieste, aby sme sa dostali
do spoločnej druhej ligy. Celkom
v nej bude 16 účastníkov, z ktorých
bude 6 z terajšej 2. ligy – západ,
6 z terajšej 2. ligy - východ
a 4 víťazi tretích líg. Súťaž pre nás
začína v nedeľu 7. augusta o 17:00

hod. na štadióne VSS Košice.“
Čo chcete odkázať fanúšikom
a skalným MŠK Rim. Sobota?
pýtam sa na záver: „Chcem Vás
všetkých, ktorí fandíte rimavskosobotskému futbalu, poprosiť,
aby ste našich hráčov prichádzali v hojnom počte povzbudiť.
Aj keď máme ťažký úvod, ale
mám za to, že všetci vás budú
chcieť presvedčiť, že začíname od
nuly s novým vedením klubu, novým realizačných tímom a novým
elánom. Budú vám chcieť ukázať,
že v mužstve je viacero veľmi
dobrých a talentovaných hráčov
a poskytnú vám príjemnú zábavu
z hry. Pozývam vás a prajem zo
srdca, aby ste sa cítili na tribúnach
čo najlepšie a vyžívali sa z peknej
kombinačnej hry, okorenenej peknými gólmi. Pre členov Fan-klubu
máme pripravené zaujímavé prekvapenia. Treba prísť a presvedčiť
sa!“
Jesenná časť ligy začína začína nasledovnými zápasmi:
1. kolo - 7. 8. o 17:00 FC VSS Košice - MŠK Rim. Sobota
2. kolo - 13. 8. o 17:00 MŠK Rim.
Sobota - FC Lokomotíva Košice
Celý rozpis jesennej časti ligy prinesieme v budúcom čísle.
-fr-

kom pred druhým Martinom
Lindákom zo ŠST Bratislava.
V kategórii mužov nad 40 rokov, si najlepšie počínal Pavol
Botoš z Brezna s výsledným
časom 1:33;30 hod. V kategórii žien zvíťazila Stanislava
Vavrošeková z Bike&Run Rim.
Sobota za 2:05;30 hod. V hoby
triatlone zvíťazil Levente Kovács z Miskolca a v hoby duatlone (cykl.+beh) Diana Bastiová
z Lučenca. V triatlonovej štafete si najlepšie počínali pretekári
z Tempa Tornaľa (B. Babús, P.
Pavlík, J. Ďurán), keď dosiahli
výsledný čas 1:20;45 hod.
Treba pochváliť organizátorov
za veľmi pekný medzinárodný
pretek, ktorý za plnej prevádzky rekreačnej oblasti Kurinec,
propagoval možnosti všestranného športovania aj s overením
si svojich síl. Každý účastník
dostal upomienkový darček
a výborný guľáš na záver. Mnohí z prítomných sa už teraz tešia
na budúci ročník Gemerského
triatlonu.
-fr-

Volejbalový klub Slovan
Rimavská Sobota
Slovenská volejbalová
federácia – sekcia beach
volejbalu
Vás pozývajú na

Majstrovstvá SR žien
kategórie „A“
a 8. ročník
medzinárodného
turnaja žien
a junioriek o Pohár
predsedu
predstavenstva
Roľníckej spoločnosti
Bottovo,a.s.
v plážovom volejbale
6. – 7. augusta 2016
o 9:00
plážové volejbalové
kurty v Rekreačnej
oblasti Kurinec
Príďte povzbudiť
špičkové volejbalistky!

