Na margo
uplynulých dní
sa nenazdali a máme
A niza sme
sebou prvý mesiac roku

Poslanci mali
schvaľovať rozpočet,
zastupiteľstvo prerušili

sa v bývalom Župnom dome
29. januára
konalo prvé tohtoročné riadne zasad-

nutie mestského zastupiteľstva. Ťažiskovým
bodom rokovania bolo schvaľovanie rozpočtu mesta na rok 2019, poslanci sa mali zaoberať aj majetkovoprávnymi otázkami, správou o mestských lesoch či zložením mestskej
rady.
Ešte v úvode rokovania prešli zmeny programu
rokovania. Na návrh poslaneckého klubu Odvážme sa zrýchliť bola stiahnutá informatívna
správa o nakladaní s mestskými lesmi v roku
2018 a presunutá na februárové zastupiteľstvo,
aby bola podľa slov predsedu klubu Romana
Vaľa prerokovaná v príslušnej komisii. Prešiel
aj návrh poslanca Jozefa Tótha, aby sa o rozpočte rokovalo pred majetkovoprávnymi otázkami.
Búrlivá diskusia o rozpočte
Vedenie mesta predložilo návrh rozpočtu, ktorý
pracuje s čiastkou takmer 18. mil. eur. V rozprave k tomuto bodu najprv vystúpil poslanec Demeter, ktorý predniesol pozmeňujúci návrh rozpočtu so zmenami v rôznych oblastiach. Tento
návrh bol vedeniu mesta a niektorým poslancom
rozdaný počas rokovania. Primátor Jozef Šimko
povedal, že takto sa rozpočet nepripravuje a ani
jeden poslanec, ktorý sa s týmto návrhom takto
narýchlo oboznámil, ho nemôže dostatočne posúdiť a zahlasovať zaň. Primátor okrem iného
vyhlásil, že takýto rozpočet je brzdou mesta.
Následná diskusia sa niesla v emotívnom duchu.
Hovorilo sa napríklad aj o školskom internáte,
ktorý chce samospráva prestavať na byty pre
mladé rodiny a zamestnancov budúcej väznice,

či o Kurinci, ktorý sa podľa poslancov z klubu
Odvážme sa zrýchliť síce rozvíja, ale mesto
nemá pripravenú koncepciu jeho rozvoja.
Primátorovi odobrali vedenie rokovania
Po tom, ako sa primátor dostal do slovnej prestrelky s poslancom Jánom Jurkemíkom, ktorý
sa sťažoval, že mu primátor počas jeho vystúpenia skáče do reči, ten navrhol, aby bolo primátorovi odobraté vedenie schôdze, čo poslanci schválili. Poslanecký zbor následne poveril
vedením zastupiteľstva viceprimátorku Andreu
Andrášiovú, ktorá pred schvaľovaním rozpočtu
vyhlásila päťminútovú prestávku, pretože poverený vedúci ekonomického odboru Miroslav
Bielak si všimol nezrovnalosti v navrhovanom
uznesení o rozpočte. Neskôr viceprimátorka
oznámila, že nie je ochotná naďalej viesť rokovanie, čo následne odmietol aj ďalší primátorov
zástupca Ladislav Rigó. Potom vystúpil hlavný
kontrolór mesta Mikuláš Czirmaz ktorý upozornil, že primátorovi nemalo byť odobraté vedenie
zastupiteľstva a prečítal aj, za akej situácie sa to
môže udiať, pričom skákanie do reči medzi ne
nepatrí. Následne celé vedenie mesta, niektorí
poslanci a väčšina pracovníkov MsÚ opustilo
sálu. Nastala chaotická situácia, poslanci sa išli
opäť poradiť a pokračovalo sa až po približne
pätnástich minútach. V sále zostalo prítomných
12 poslancov a zastupiteľstvo teda bolo uznášaniaschopné. Poslanci sa nakoniec dohodli, že
rokovanie bude viesť poslanec Peter Juhász a
prerušili zastupiteľstvo, ale bez konkrétneho termínu a miesta konania.
amb, foto: gecse

2019. Január môžeme kľudne
nazvať turbulentným mesiacom,
ktorý naplno odráža súčasný
stav našej spoločnosti. Na celoštátnej, ale žiaľ aj na miestnej
úrovni.
Snáď ešte nikdy nebola spoločnosť tak rozpoltená, ako v týchto dňoch. Sociálne siete i média sú
plné káuz. Vyberám z nich len niekoľko. Prezident
je obviňovaný z kontaktov s pozemkovou mafiou,
predseda parlamentu je viac ako podozrivý z plagiátorstva. Bývalý predseda vlády býva naďalej v
dome daňového podvodníka a všemožne sa snaží
dostať na Ústavný súd, no a parlament začal robiť
obštrukcie, aby prezident Kiska nestihol vymenovať všetkých ústavných sudcov. Podpredseda parlamentu je zapletený s novodobou Mata Hari, ktorá
ho volá Maznákom a predseda parlamentu nazýva svoju zástupkyňu cigánočkou, čo by v prípade
Kotlebu alebo Mizíka kvalifikovali možno za trestný čin. Bývalý policajný prezident je čím ďalej tým
viac spájaný so sledovaním zavraždeného novinára
Kuciaka a všetko sa blíži k tomu, že v parlamente
sa začnú poslanci navzájom napádať nielen slovne,
ale aj fyzicky. Podľa týždenníka Plus 7 dní takto
nejako vyzerá obraz prosperujúcej krajiny v srdci Európy, ktorá stojí na prahu voľby prezidenta i
poslancov do európskeho parlamentu.
Možno aj takáto celospoločenská atmosféra ovplyvnila priebeh posledného zasadnutia mestského
zastupiteľstva v našom meste, na ktorom poslanci
siahli aj k nezvyčajnému kroku odobratia vedenia
schôdze primátorovi mesta a musel zasiahnuť prítomný okresný prokurátor, aby vysvetlil poslancom,
že konali protiprávne. Pritom išlo o zasadnutie, na
ktorom sa mal schváliť rozpočet mesta na rok 2019.
Apropo rozpočet. Bolo by naivné si myslieť, že
mestom predložený návrh rozpočtu sa istá skupina
poslancov nepokúsi zmeniť na svoj profil. Ale máloktorý z nich si v tej chvíli uvedomil, že rozbitím
návrhu mesta sa nedokončia už začaté investície na
Kurinci, v mestskej záhrade či na námestí pri pošte,
o vyše 170-tisícovom znížení rozpočtu pre Technické služby, či o zastavení ďalšieho budovania ciest a
chodníkov v meste ani nehovoriac. Pritom rozpočet
mesta bol v zákonom stanovenej lehote zverejnený
a mohol sa k nemu každý občan vyjadriť, kým o
návrhu rozpočtu predloženom skupinou poslancov
sme sa dozvedeli priamo až na zasadnutí mestského zastupiteľstva...

www.rimavskasobota.sk
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Z poslaneckých interpelácií

P

oslanec Štefan Baláž ešte na
decembrovom mestskom zastupiteľstve tlmočil požiadavku obyvateľov bytovky na Malohontskej
ul. 26, ktorých opakovane trápia
stromy nachádzajúce sa v tesnej
blízkosti bytovky, a to ponad chodník od jej zadného vchodu.

„Zároveň majú problém so stromami,
ktoré sú zo zadnej strany bytovky nasadené v jej tesnej blízkosti, pričom
tienia majiteľom bytov bývajúcich
na nižších podlažiach. Preto prosia v
čase vegetačného pokoja o vypílenie
dvoch stromov, ako aj o vypílenie polovyschnutého stromu, ktorý je medzi uvedenou bytovkou a bytovkou
Malohonstká 24,“ uviedol poslanec.
Primátor Jozef Šimko odpovedal, že
v prvom stupni štátnu správu vo veciach ochrany drevín v rozsahu ustanovenom zákonom vykonáva odbor
rozvoja mesta, oddelenie stavebného poriadku, životného prostredia a
dopravy. „Vydávanie rozhodnutí na
súhlas s výrubom drevín v pôsobnosti obce je správnym konaním. Za
obyvateľov bytoviek podáva žiadosť
vždy správca bytovky alebo konkrét-

ne spoločenstvo vlastníkov bytov s
potrebnými prílohami ako právnická
osoba po predchádzajúcom prerokovaní s dotknutými vlastníkmi a užívateľmi bytovky. Podanie žiadosti o výrub je spoplatnené,“ uviedol J. Šimko
v odpovedi. Ako ďalej uvádza, podaním žiadosti na vydanie súhlasu na
výrub drevín podľa osobitných predpisov vzniká zároveň poplatková povinnosť, ktorú hradí spoločnosť alebo
organizácia, ktorá spravuje bytovku.
Následne môže byť tunajším úradom
posúdená odôvodnenosť žiadosti po vykonaní miestnej obhliadky.
„V prípade, ak k dosiahnutiu požadovaného stavu postačuje úprava korún
stromov rezom, bez potreby odstránenia celých stromov, nevyžaduje sa
osobitné povolenie a je potrebné sa
priamo obrátiť na Technické služby
mesta ako správcu mestskej zelene,“
uzavrel primátor.

Námestie pri pošte

Svoju interpeláciu predložil aj poslanec Ján Jurkemík, týkala sa obnovy
tunajšieho námestia pri pošte. „Prestavba námestia pred poštou v Rim.
Sobote bola ohlásená formou ohlášky
týkajúcej sa výmeny dlažby. Ohlá-

senie udržiavacích prác sa vydáva
ale len pri výmene starého za nové
alebo opravené, nie však pri zmene
dispozičného riešenia, čo sa na námestí pred poštou udialo. Žiadam o
zistenia, kedy sa dodatočne vydá stavebné povolenie a či na území mesta
prebehli alebo prebiehajú podobné
stavby bez stavebného povolenia financované z mestského rozpočtu,“
uvádza sa v interpelácií.
Primátor Jozef Šimko odpovedal, že
mesto ako stavebník na Obec Veľké Teriakovce ako určený stavebný
úrad 3. októbra 2018 podalo podľa
zákona žiadosť o vydanie stavebného povolenia na stavbu námestie pri
pošte v Rim. Sobote. „Uvedeným
dňom bolo začaté zlúčené územné
a stavebné konanie. Stavebný úrad
nariadil ústne pojednávanie spojené
s miestnym šetrením na 16. októbra
2018. S ohľadom na skutočnosti zistené počas pojednávania v stavebnom konaní, stavebný úrad následne
8. novembra 2018 prerušil a vyzval
stavebníka, aby svoju žiadosť v stanovenom termíne doplnil. Projektovú
dokumentáciu stavby je potrebné zo
strany projektantov prepracovať pod-

ľa stanovísk správcov inžinierskych
sietí, nakoľko neboli rešpektované
ochranné pásma inžinierskych sietí
a ďalších stanovísk dotknutých orgánov z hľadiska architektonického
riešenia nových objektov. Mesto podalo 31. októbra 2018 na stavebný
úrad ohlásenie stavebných úprav a
udržiavacích prác – Stavebné úpravy námestia pred poštou, úprava
spevnených plôch, parkové úpravy,
výmena verejného osvetlenia. Stavebný úrad 2. novembra oznámil, že
proti uskutočneniu stavebných úprav
v rozsahu ako sú uvedené v ohlásení
nemá námietky. Stavebné práce zahrňujú výmenu zastaranej a poškodenej
asfaltovej plochy za zámkovú dlažbu
v závislosti od spôsobu využívania(dopravného zaťaženia) jednotlivých
častí námestia , osadenie lavičiek,
vytvorenie zelených plôch, parkové
úpravy a obnovu verejného osvetlenia.
Na stavebné objekty, obsiahnuté v
žiadosti o stavebné povolenie, na
ktoré nestačí ohlásenie stavebného
úradu, bude vydané stavebné povolenie po doplnení žiadosti. Ide o objekt
drobných služieb, fontánu, verejné
toalety, park Soboťanov, požiarnu
nádrž na vodu, terasu a potrebné rozvody a prípojky inžinierskych sietí.
amb

Soboťania, hlasujme opäť za Žihadielko!

za Žihadielko aj v roku 2019, spojme sa pre dobrú vec a
Hlasujme
využime znova šancu vyhrať pre naše mesto ďalšie krásne ihrisko

Žihadielko. Na základe výzvy spoločnosti LIDL sa mesto opäť zapojilo
do súťaže a máme príležitosť získať detské ihrisko v špeciálnej kategórii pre mestá, ktoré už Žihadielko vyhrali. Pripravme si hlasy a hlasujme

od prvého dňa, aby bolo možné vybudovať pre naše deti ihrisko Žihadielko na Sídlisku Rimava.
Do hlasovania sa môžeme zapojiť od 14. januára až do 28. februára
2019. Hlasujme na stránke www.zihadielko.sk každý deň a vyhrajme
opäť krásne ihrisko pre naše mesto!

Gemerské zvesti

Vyhlásenie poslancov MsZ v Rimavskej Sobote
k prerušenému rokovaniu o rozpočte mesta

M

y poslanci mestského zastupiteľstva v Rimavskej Sobote vyhlasujeme, že aj napriek enormnej snahe, ktorú sme venovali príprave pozmeňujúceho návrhu zmien najdôležitejšieho dokumentu
pre mesto, teda rozpočtu, vyšla naša snaha nazmar
z dôvodu obštrukcií zo strany primátora a oboch viceprimátorov odchodom z rokovacej sály. Spoločne
s ním opustili sálu aj viacerí vedúci zamestnanci
mestského úradu. Týmto konaním bolo zabránené
v zákonnom pokračovaní zasadnutia mestského zastupiteľstva.
Po konzultácii s prítomným prokurátorom bolo
odporučené prerušenie schôdze. Podľa vyjadrenia
prokurátora pokračovanie prerušenej schôdze môže
viesť opäť pán primátor a veríme, že schôdza bude
vecná a konštruktívna.
Veríme, že v budúcnosti sa už nebudú opakovať
zo strany primátora urážlivé vyjadrenia na adresu
poslancov a že rokovania budú dôstojné a budú pre-

N

biehať v prospech občanov mesta. Sme presvedčení, že emócie vychladnú a vedenie mesta pristúpi
konštruktívne k zvolaniu prerušenej schôdze.
Vyzývame týmto pána primátora aby k zvolaniu prerušenej schôdze pristúpil zodpovedne, čím umožní
pokračovanie rokovania v záujme prijatia rozpočtu
mesta a ďalších dôležitých bodov z programu rokovania mestského zastupiteľstva.
Našou prioritou je schválenie kvalitného a progresívneho rozpočtu, ktorý umožní rozvoj mesta
Rimavská Sobota.
Poslanci mestského zastupiteľstva: Jaroslav Bagačka, Zoltán Cziprusz, Michal Demeter, Tibor Figei,
Ivan Hazucha, Peter Juhász, Ján Jurkemík, Róbert
Kuvik, Jaroslav Matzenauer, Tomáš Sliva, Štefan
Tankó a Roman Vaľo.
K tejto výzve sa pripájajú aj poslanci, ktorí nemohli
absolvovať zasadnutie mestského zastupiteľstva
Roman Slanina a Pavel Zvara.

Športuj s otvoreným srdcom

aša MŠ- Óvoda na Ulici Rybárskej v Rimavskej Sobote sa zapojila do Tesco projektu- Pintas pod
názvom „Športuj s otvoreným srdcom“. Cieľom projektu je zvýšiť pohybové a športové vyžitie detí,
rozvíjať ich telesnú zdatnosť a pohybovú vybavenosť, eliminovať obezitu, znižovať chorobnosť,
zabezpečiť pravidelný pobyt vonku spojený s intenzívnym pohybom, s dostatkom náradia, náčinia a motivujúcich prostriedkov. Športovou zónou obohatíme areál MŠ o ďalšie športové vybavenie, ktoré nie je
dostupné na verejných ihriskách, ako je detský pozemný hokej, obručová dráha, ortopedický chodník,
basketbal, priestor pre orientačné hry. Chceme podporiť záujem a rozšíriť možnosti širokej verejnosti , rodičov s deťmi zo sídliska, partnerských MŠ a ZŠ o pohybové aktivity. Športovou zónou a aktivitami zviditeľníme MŠ pre verejnosť v rámci mesta a sídliska, čo bude mať dlhodobý prínos pre ďalšie generácie detí.
Projekt propagujeme okrem iného kresbami a kultúrnymi vystúpeniami detí pre zákazníkov Tesca v
Rimavskej Sobote.
Obraciame sa na rodičov detí a na všetkých zákazníkov Tesca, aby nakupovali a hlasovali za náš projekt v
termíne od 21. januára do 17. februára 2019.
Ďakujú Vám deti a zamestnanci MŠ „Slniečko“

Uzavreli spoluprácu

P

redseda Banskobystrického samosprávneho
kraja Ján Lunter podpísal ešte na začiatku
januára dohodu o spolupráci so županom Novohradskej župy so sídlom v Šalgotarjáne Skuczim
Nándorom.
Spoločnou prioritou je rozvoj dopravnej infraštruktúry. „Našim cieľom je prepojiť asfaltovanou
vozovkou slovenskú obec Janice s maďarskou
prihraničnou obcou Susa pri Ózde, o čom už obe
župy spoločne rokovali s maďarským Ministerstvom zahraničných vecí v Budapešti. Vďaka lepšej ceste a novému cezhraničnému spojeniu by sa
zlepšila dostupnosť pre turistov z Maďarska k našej vodnej nádrži na Teplom vrchu s najteplejšou
vodou v okolí počas letných mesiacov. Investície

Pozvánka na výstavu:

Maľovanie
na hodváb

Po minuloročnej úspešnej premiére sa v priestoroch Radnice
mesta Rimavská Sobota znovu
predstaví autorka Judita Krajčiová s výstavou Maľba na hodváb.
Vernisáž výstavy sa uskutoční 19.
februára, na ktorej nebude opäť
chýbať ani ukážka maľby na hodváb.

do ciest pomôžu turistickému ruchu, ale zlepšia aj
každodennú dopravnú situáciu pre ľudí využívajúcich naše cesty tretej triedy v okrese Rimavská
Sobota. BBSK preto už v rozpočte na rok 2019
zaradil do registra investícií rekonštrukcie ciest
III/2753 a 2798, ktoré vedú od Teplého Vrchu až
po Rimavskú Seč v celkovej výške takmer 1 mil.
eur. Spolupráca s južným susedom prináša veľa
príležitostí na obnovu zanedbávaných vzťahov,
nové príležitosti v turistickom ruchu, kultúrnej
ale aj ekonomickej oblasti. Pracujeme na obnove
mostov cez rieku Ipeľ vo Vrbovke a Ipeľskom
predmostí. Pripravujeme víkendový skibus, ktorý spojí Šalgotarján s lyžiarskymi strediskami v
BBSK,“ uvádza sa v stanovisku banskobystrickej
župy.
Spracoval amb, zdroj: BBSK
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Komisie mestského
zastupiteľstva
Poslanci mestského parlamentu na pokračovaní mimoriadneho zasadnutia 8. januára schválili zloženie jednotlivých komisií
mestského zastupiteľstva.
Komisia na ochranu verejného záujmu pri
výkone verejných funkcionárov
Predseda: Andrea Andrášiová, členovia:
Ivan Hazucha, Jaroslav Bagačka, Štefan
Baláž, Michal Demeter, Ján Jurkemík, Štefan Tankó, Peter Juhász, Jozef Tóth, Anna
Zsóriová.
Komisia finančná
Predseda: Michal Demeter, členovia: Daniel Csúr, Ivan Hazucha, Dušan Hlinka, Aneta Vargicová, Jaroslav Matzenauer st., Róbert Básti, Róbert Szőkovács, Anna Zsóriová
Komisia školstva a kultúry
Predseda Ladislav Rigó, členovia: Lukáš
Kvietok, Jaroslav Bagačka, Miriam Szántóová, Roman Slanina, Ján Jurkemík, Mária
Páková, Štefan Orosz, Zoltán Cziprusz
Komisia ochrany verejného poriadku a
prevencie kriminality
Predseda: Jozef Tóth, členovia: Eva Bornayová, Gabriel Szántó, Ján Caban, Ján Karas, Katarína Baboľová, Jana Kišová, Csaba
Kusza, Viliam Vaš
Komisia pre rozvoj mesta a služby, európske projekty a cezhraničnú spoluprácu
Predseda: Pavel Zvara, členovia: Radovan
Ceglédy, Andrej Boros, Jaroslav Matzenauer,
Dušan Hlinka, Daniel Csúr, František Tóth,
Monika Drugdová, Anna Zsóriová
Komisia sociálnych vecí, rodiny a rómskej
problematiky
Predseda: Štefan Baláž, členovia: Erika Juhászová, Alena Okošová, Radovan Kováč,
Danica Köbölová, Zoltán Danyi, Ida Melichová, Ľubomír Mikláš, Juraj Farkaš
Komisia výstavby, dopravy a územného
plánovania
Predseda: Roman Vaľo, členovia: Eva Bornayová, Erik Klaubert, Branislav Veselko,
Robert Kuvik, Milan Kocka, Tomáš Básti,
Zoltán Máté, Tomáš Máté
Komisia - Zbor pre občianske záležitosti
Predseda: Erika Juhászová, členovia: Ľubica Varjúová, Gabriela Sabová, Eva Čarnoká, Aneta Cvachová, Elvíra Povinská, Mária
Páková
Komisia bytová
Predseda: Roman Slanina, členovia: Zoltán
Kóos, Jaroslav Matzenauer, Iveta Ferenczová, Štefan Tankó, Branislav Bukviar, Andrea
Andrášiová, Elena Tóthová, Tomáš Sliva
Komisia mládeže a športu
Predseda: Tibor Figei, členovia: Pavel Zvara, Jaroslav Dóbi, Gabriel Szántó, Michal
Slovák, Ondrej Bakša, Tibor Lévay, Juraj
Svoreň, Ferenc Auxt
Komisia pôdohospodárstva, lesného hospodárstva a životného prostredia
Predseda: Štefan Tankó, členovia: Ladislav
Sedmák ml., Michal Demeter, Radovan Slocík, Valér Cmorík, Ivan Hazucha, Štefan
Szőke, František Tóth, Vojtech Kovalčík
Komisia na riešenie sťažností
Predseda: Jaroslav Matzenauer, členovia
Ján Jurkemík, Štefan Tankó, Pavel Zvara
spracoval amb
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Predstavujeme poslancov – Roman Vaľo
R

oman Vaľo je 41ročný stavebný
inžinier a projektant. Je otcom troch
detí. Zvolený bol za
tretí volebný obvod
Sídlisko Rimava –
Malohontská, kde
spomedzi všetkých
kandidátov získal
najvyšší počet hlasov. V mestskom
parlamente patrí k nováčikom, je predsedom
poslaneckého klubu Odvážme sa zrýchliť.

Dôvody, prečo sa rozhodol kandidovať môžeme v určitej miere nájsť v práci, ktorou sa živí.
„Pracujem ako projektant a spoločne s mojimi
zamestnancami často cestujme po celom Slovensku, kde vidíme , ako sa dejú veci týkajúce sa
rozvoja mesta a obcí robiť poriadne,“ uviedol.
Ako ďalej dodal, v Rim. Sobote je už dlhodobo nekoncepčne nastavené smerovanie verejných finančných zdrojov na správne rozvojové
aktivity. „Dlhodobo je zanedbávaná pozitívna
komunikácia mesta s predstaviteľmi vládnej
moci, investormi či okolitými samosprávami,
ale aj pripravenosť na využívanie európskych
zdrojov,“ myslí si. „Aj tieto dôvody boli impulzom, prečo som sa rozhodol prijať ponuku
Rada Ceglédyho byť v jeho tíme a kandidovať.“
„Rada poznám od gymnázia a jeho vízia, ako by

malo naše mesto vyzerať a fungovať je aj mojou
víziou,“ odpovedal na otázku, prečo sa ho rozhodol v kampani podporiť. Prezradil, ako si v tíme
predstavujú Rimavskú Sobotu. „Vidíme ju ako
moderné, čisté a zelené mesto, kde je dostatok
pracovných príležitostí, ktoré sú aj dobré zaplatené. Mesto, kde starší aj mladší môžu príjemne
tráviť voľný čas a kde nemusia ďaleko chodiť za
kvalitnou kultúrou, športom či oddychom.

Zamestnanosť, transparentnosť
i kvalitný verejný priestor

V zastupiteľstve stojí Roman Vaľo na čele poslaneckého klubu Odvážme sa zrýchliť, ktorý je
jedinou názorovou platformou vytvorenou v
mestskom parlamente. Ako hovorí, je to klub
poslancov s rovnakým pohľadom na rozvoj
mesta. Jeho jednotliví poslanci síce vo voľbách
kandidovali s podporou rôznych politických
strán, no podľa Vaľa nikto z nich nie je členom
strany. Ich hlavné priority sú totožné s volebným
programom tímu, ktorého bola väčšina súčasťou.
„Je to predovšetkým vytváranie predpokladov
pre zvýšenie zamestnanosti, zlepšenie a zefektívnenie využívania verejných finančných zdrojov z
rozpočtu mesta na skutočné rozvojové aktivity,
transparentnosť mesta pri vykladaní finančných
zdrojov z rozpočtu mesta, efektívne a udržateľné
fungovanie mestských kultúrnych a športových
inštitúcií a takisto aj vytváranie kvalitného verejného priestoru pre život občanov mesta,“ prezradil.

Tomáš Baka vďaka tancu cestuje po svete

R

imavskosoboťania Tomáš Baka
a Orsolya Farkasová
tvoria už roky tanečný pár. Tomáš sa tancu venuje od svojich
šiestich rokov a odvtedy mu zaberá celý
voľný čas. A má ho
čoraz menej, keďže
už piaty rok študuje
medicínu na ostravskej univerzite.
Jeho otec je podnikateľ, mama vedie kanceláriu primátora Rimavskej Soboty. Tomáš navštevoval slovenskú materskú školu, no absolvoval osemročné štúdium v maďarskom jazyku na
tunajšom Reformovanom gymnáziu M. Tompu.
Na univerzite v Ostrave začínali stodvadsiati, teraz je ich sedemdesiat, a ako hovorí, je tam jediný
Maďar. Tancu sa začal venovať v tanečnom klube
Impulz, ktorý vedie Július Schwartz. Tomášovou
prvou tanečnou partnerkou bola Regina Kisbenedeková, ale po nejakom čase ju „prerástol“ a
už ďalej nemohli tvoriť tanečný pár. Po Regine
nasledovala Orsolya Farkasová z Gemerského
Jablonca, s ktorou teraz tvoria pár už aj mimo tanečného parketu. Mladý tanečník hovorí, že nie
je ľahké zosúladiť spoločné tréningy, keďže partnerka študuje v Bratislave. Je síce pravda, že obe
mestá nie sú od seba príliš vzdialené, ale aj keď
je to náročné, vždy si nájdu príležitosť na spoločné tréningy. Spoznali sa v júni 2011 a odvtedy sa
zúčastnili mnohých domácich i medzinárodných
súťaží. Spočiatku súťažili aj v štandardných tan-

coch, no kvôli školským povinnostiam a vzdialenosti sa teraz venujú len latinskoamerickým tancom. Slovenskí juniorskí majstri, štvrté miesto na
majstrovstvách Slovenska dospelých či 24. miesto
na svetovom šampionáte juniorov v Prahe. To sú
len niektoré úspechy tejto mladej dvojice. Vlani
cestovali do Thajska a Číny, v Bangkoku skončili na 17. a v Čcheng-tu na desiatom mieste. Ako
Tomáš povedal, z čínskeho mesta nevideli takmer
nič, no v Bangkoku boli tri dni a aspoň tam okúsili
atmosféru ázijskej metropoly. Jeseň mali súťažné
nabitú, už v októbri ich čakali majstrovstvá sveta, ktoré sa ale konali v Ostrave, v takmer domácom prostredí. Mali ambíciu skončiť v najlepšej
tridsiatke, no nakoniec sa im ušlo 54. miesto z
celkového počtu 88 súťažných párov. Neboli však
sklamaní, keďže sa v Ostrave zišli najlepší tanečníci sveta. Zvíťazili ruskí tanečníci pred dvoma
pármi z Nemecka. Tomáš si vylepšil chuť aspoň
na slovenskom pohári, vyhral 7. kolo v Košiciach
a skončil prvý. Najbližšie sa dvojica chystá na
majstrovstvá Slovenska, ktoré sa budú konať 23.
februára v Poprade.
Hoci v Ostrave študuje už piaty rok, ešte sa nerozhodol, kam chce ísť po absolvovaní školy.
„Možno budem okresným lekárom, no láka ma aj
cievna chirurgia,“ hovorí, no je presvedčený, že
tancu by sa chcel venovať aspoň do tridsiatky. „Ak
budem mať dostatok voľného času,“ konštatuje,
aj keď dopredu vie, že odpoveď bude negatívna.
„Kedysi som jazdil autom, plával, lyžoval, dnes
chodím poľovať,“ odpovedá a spomenie, že dlhé
roky chodievali s otcom na poľovačky do Tornali,
no dnes už len veľmi zriedka.
jdj, spracoval amb

Roman Vaľo prezradil aj, čomu sa chce venovať
vo volebnom obvode Sídlisko Rimava - Malohontská, za ktorý bol zvolený „Prioritou je vybudovanie krytých a zabezpečených stojísk pre
odpadové nádoby, vybudovanie bezpečných
venčovísk pre psy, integrácia cyklotrás do vnútroblokových komunikačných koridorov, výsadba
zelene, regulácia parkovania osobných motorových vozidiel a mnohé ďalšie.“ Ako dodal,
všetky tieto aktivity však musia ísť ruka v ruke s
rozvojom mesta a musia byť riešené koncepčne.

Nezávislosť novín

Predovšetkým športovú verejnosť zaujíma situácia ohľadom vytvorenia futbalovej akadémie v
meste. Podľa Vaľa, poslanci z klubu Odvážme sa
zrýchliť rokovali počas decembra s maďarským
partnerom, kde ho oboznámili so svojimi pripomienky, ktoré neskôr zaslali na zapracovanie do
návrhu zmluvy. „Lopta je teraz na druhej strane,
ale my urobíme všetko preto, aby sa táto investícia uskutočnila. Každopádne, každá investícia a
aktivita do športu, ktorá sa týka detí, má u mňa
podporu. Je potrebné ju nastaviť, aby správne
fungovala, ale deťom treba vytvárať možnosti
a priestor, aby sa rozvíjali nielen vedomostne v
rámci škôl.“ Nevyhol sa ani téme mestských novín. Podľa neho je v poriadku, keď mesto vydáva
vlastné informačné periodikum, no občania si
zaslúžia byť informovaní objektívne a pravdivo.
„Z tohto dôvodu navrhneme úpravu štatútu tak,
aby sme ich spravili nezávislými,“ uzavrel Vaľo.
amb, jdj

Polícia vyzýva:

Skontrolujte
si svoje doklady

dokladov v Banskobystrickom
Oddelenia
kraji vyzývajú občanov, aby si skontrolo-

vali platnosť svojich občianskych preukazov,
vodičských preukazov a cestovných pasov a
prišli si ich vymeniť včas, aby sa v letnom
období predišlo zbytočnému dlhému čakaniu
pri vybavovaní dokladov. Doklady si môžete
vybaviť aj pred skončením ich platnosti, na
ktoromkoľvek oddelení dokladov. Občiansky preukaz je možné bezplatne vymeniť
už 180 dní pred skončením jeho platnosti. O
prvý občiansky preukaz je možné požiadať
90 dní pred dovŕšením 15 roku veku občana.
O cestovný pas môžete požiadať taktiež pred
skončením jeho doby platnosti, nakoľko niektoré krajiny vyžadujú, aby bol cestovný pas
platný ešte aspoň pol roka po návrate zo zahraničia. Pripomíname, že každé dieťa, ktoré
ešte nedovŕšilo 15 rokov a nemá občiansky
preukaz do štátov, kde je tento doklad postačujúci na vycestovanie, musí mať pri vycestovaní do zahraničia platný cestovný pas.
Ďalej prosíme občanov, ktorí potrebujú elektronicky komunikovať s úradmi a nemajú
aktívny elektronický podpis, aby si ho prišli
bezplatne aktivovať na ktorékoľvek oddelenie dokladov, alebo cez internet na stránke
www.slovensko.sk.
Mária Faltániová,
hovorkyňa Krajského riaditeľstva
Policajného zboru v B. Bystrici

Gemerské zvesti

Jaskyniari bilancovali
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Ďakujem otcovi
Je celý otec, na mňa vravievali,
aj vlasy husté, tmavé, ako on.
Bola som vtedy ešte človek malý.
Bol pre mňa kráľom v svete kráľovom.
Otcova vyhňa, celá začiernená,
leskne sa mojím detstvom postriebrená,
v mysli za všetkým plačem nanovo.

je spravidla mesiacom na zhodnotenie
J anuár
činnosti uplynulého roka v jednotlivých organizáciách. Nebolo to inak ani u jaskyniarov, členov a
čakateľov Oblastnej speleologickej skupiny Rimavská Sobota, ktorí sa stretli na terénno-výskumnej
stanici pri Slizkom, aby vyhodnotili výsledky vykonanej práce v roku 2018 a vytýčili hlavné okruhy
prieskumných akcií v novom roku.

Jaskyniarska skupina v Rimavskej Sobote v Slovenskej speleologickej spoločnosti pracuje od roku 1972.
V počiatku skúmali jaskyne Drienčanského krasu, postupne však svoje pôsobisko rozšírili na celú Revúcku
vrchovinu, Rimavskú kotlinu, Cerovú vrchovinu, na
západnú časť Slovenského krasu a nekrasové jaskyne
skúmali aj v sopečných horninách Ostrôžok, Poľany,
Krupinskej planiny a Štiavnických vrchov. Vďaka ich
vytrvalej práce je v súčasnosti najdlhšou a najcennejšou jaskyňou nášho okresu Podbanište pri Slizkom
(1570 m), ktorá bola v roku 2001 vyhlásená za národnú prírodnú pamiatku, a vďaka ich systematickej
činnosti sa dostalo do povedomia odborníkov, že na
Slovensku existujú aj vulkanické jaskyne, jaskyne v
magnezitoch a jaskynné dutiny vzniknuté vyvetrávaním kmeňa pradávnych stromov.
V uplynulom roku jaskyniari svoju aktivitu zamerali
na lokalitu „Medzikadlub“ neďaleko od Hrušova. Je to
skrasovatená puklina prehĺbená do 4,5 m, prekopaním
ktorej sa očakáva objav spojovacej chodby Podbanišťa
s výverovou jaskyňou Kadlub pri Hrušove (od ktorej
sú podzemné priestory Podbanišťa vzdialené už len
okolo 150 m). Ďalej sa pracovalo na predĺžení Špaňopoľskej jaskyne. Jaskyniari ju objavili v roku 1978
v dĺžke 41 m a už niekoľko rokov sa snažia prekopať

Matematická olympiáda

sa v CVČ Relax v Rim. Sobote usku30.januára
točnilo okresné kolo Matematickej olympiády

pre žiakov základných škôl a 8-ročných gymnázií v
kategórii Z5 a Z9. Cieľom OK MO je aktivizovať žiakov v nadväznosti na výučbu matematiky v čase ich
mimoškolskej činnosti, vzbudzovať u žiakov záujem
o matematiku a jej aplikáciu, prehlbovať ich záujem o
sebavzdelávanie a viesť ich k samostatnej tvorivej činnosti, prispievať k vyhľadávaniu talentov v matematike
a podporovať ich odborný rast a rozvoj.
Okresného kola sa zúčastnilo 30 súťažiacich z 9 ZŠ a 2
OGY. V kategórii Z5 súťažilo 22 súťažiacich /z toho 4
úspešní/ a v kategórii Z9 8 súťažiacich /z toho 4 úspešní/.

hlinou upchatý úzky prívodný kanál bývalých podzemných vôd a dostať sa do pokračovania tejto vzácnej jaskyne. V uplynulom roku z chodby vytransportovali vyše 700 fúrikov usadenín a postúpili ďalej o 10
m. Narazili v nej na zvyšky kostí mladého medveďa
jaskynného, ktorý v našich krajinách žil pred 10-15
tisíc rokmi. Rimavskosobotskí jaskyniari sa zapojili
aj do kopania jaskyne Podhlavište pri Kameňanoch.
Ide o šikmo klesajúcu puklinovitú chodbu nad rovnomennou vyvieračkou s predpokladaným napojením na
priestory doteraz neznámej výverovej jaskyne. Aktivity na tejto lokalite je príkladom dobrej spolupráce
s košickými a liptovskými jaskyniarmi. Jedna akcia
bola venovaná Priepasti za kaštieľom v Divíne, ktorú
zorganizovali jaskyniari z Lučenca. Z priepasti odstraňovali sutinu, čím vzrástla jej hĺbka na 7,5 m.
Významným úspechom skupiny bolo preskúmanie doteraz nezaregistrovanej jaskyne Zlejkova diera v Štiavnických vrchoch. Našich jaskyniarov o nej informovali pracovníci Chránenej krajinnej oblasti Štiavnické
vrchy. Zistilo sa, že ide o malú jaskyňu vytvorenú sopečnými plynmi počas chladnutia andezitovej lávy z
mohutnej Štiavnickej sopky pred 13 miliónmi rokov.
Členovia skupiny v uplynulom roku vychádzali v ústrety školám a uskutočnili niekoľko prednášok o prieskume a ochrane jaskýň. V rámci valného zhromaždenia
Slovenskej speleologickej spoločnosti vystúpili s prezentáciou o prieskume netradičných (magnezitových,
sopečných, rozsadlinových, medzibalvanových a pod.)
jaskýň nášho regiónu, ktorá mala aj mediálny ohlas.
Ďakujeme všetkým našim priaznivcom a podporovateľom, ako aj mestu Rimavská Sobota za finančnú podporu našich aktivít.
Ľudovít Gaál, foto: Igor Balciar
Výsledky:
Kategória Z5: 1. miesto - Pavel Bednář, SZŠ Creative
Rim. Sobota, 2. miesto - Kristóf Máté, ZŠ M. Tompu Rim.
Sobota, 3. miesto - Alan Koudelka, ZŠ P. Dobšinského
Rim. Sobota, Anna Farkas, ZŠ M. Tompu Rim. Sobota.
Úspešným riešiteľom okresného kola v kategórii Z5 bol
ten súťažiaci, ktorý dosiahol 9 bodov a viac.
Kategória Z9: 1. miesto - Bálint Hizsnyan, 2. miesto Anikó Czegény, 3. miesto - Samuel Richard Maksi, všetci Gymnázium M. Tompu KRC Rim. Sobota
Úspešným riešiteľom okresného kola v kategórii Z9 bol
ten súťažiaci, ktorý dosiahol 12 bodov a viac.
Krajského kola v kategórii Z9, ktoré sa uskutoční 19.
marca 2019 v Banskej Bystrici, sa zúčastnia a postupujú
prví dvaja súťažiaci, alebo tí, ktorých doporučí krajská
komisia matematickej olympiády.
PaedDr. Dana Spišáková, CVČ Relax

Raz v podvečer za posvätného ticha,
keď boli dvere vyhne otvorené,
vošla som dnu, začala prudšie dýchať,
a rozprávka mi dala dovolenie,
že všetkého sa môžem dotknúť sama.
Ja maličká a vôkol všetko veľké,
bola som z toho taká vyľakaná,
zatúžila som po svojej postieľke,
a vybehla som v tomto strachu von.
Otec ma hľadal, vzal na mocné ruky,
a vyhňa ukázala svoju krásu dvom.
V sebe si nosím z vyhne známe zvuky.
Môj otec, kováč, mal robotu ťažkú.
Bol múdry, pracovitý, statočný,
a ten čas s ním bol pre mňa sviatočný.
Ja mu ďakujem za otcovskú lásku.

Marta Brisudová Siváková

Symbolika
a história
rastlín A-J
„Rastliny a byliny používa ľudstvo od pradávnych čias. Od
počiatkov dejín
pomáhali liečiť
telo aj ducha.
Boli ozdobou, slúžili pre úžitok, aj
ako prostriedok komunikácie s bohmi. Boli súčasťou toho, čo poskytovala okolitá príroda. Počas vekov ľudia nachádzali ich najrozmanitejšie
využitie - na obživu, pre uzmierenie
predkov, pre veštenie aj zariekanie,
pre ochranu domu i seba, na liečenie
aj oslavu.“ – uvádza sa v knihe Symbolika a história rastlín.
Autorkou knihy je Svetlana Bornayová, bývalá riaditeľka tunajšieho Gemersko-malohontského múzea, ktorá
do dvojdielneho zväzku zozbierala
množstvo faktov o symbolike rastlín.
Tie sú prezentované v abecednom
poradí a čitateľ sa dozvie nielen o
symbolike rastlín, ale aj o ich úlohe
v histórii, mágii, liečiteľstve, domácnosti a kuchyni či remeslách. V knihe
nechýbajú ani najznámejšie recepty
či rastlinný horoskop. Jednotlivé hesla sú ilustrované.
V prvom zväzku publikácie, ktorá
bola vydaná svojpomocne, sa predstavuje 73 rastlín od A po J. Knihu si
môžete zakúpiť v Turistickom informačnom centre v Rimavskej Sobote.
amb

www.rimavskasobota.sk
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Program GMOS:
11. februára STRETNUTIE DIVADELNÍKOV – pracovné stretnutie divadelníkov z regiónu, GMOS Rim. Sobota, 9:00 hod.
19. februára VOŇAVÉ MYDLÁ – tvorivá dielňa, GMOS
Rim. Sobota, 16:00 hod.
22. februára FAŠIANGY NA GEMERI A MALOHONTE – vyhodnotenie výtvarnej súťaže s tematikou fašiangov, 14:00 hod.
22. februára CELOSLOVENSKÁ VÝTVARNÁ SÚŤAŽ I. FERENCZYHO – slávnostné vyhodnotenie
XVII. ročníka súťaže a vernisáže výstavy z výherných
prác, ZŠ M. Tompu, Rim. Sobota, 13:30 hod.
22. februára FAŠIANGY NA GEMERI A MALOHONTE – vernisáž výstavy z výtvarnej súťaže s tematikou fašiangov, Knižnica Mateja Hrebendu, Rimavská Sobota
22. februára PRIADKY – Striežovce, 17:00 hod.
27. februára OKRESNÁ SÚŤAŽ MIHYÁLYA TOMPU – súťaž v prednese v maďarskom jazyku, MsKS Rim.
Sobota, 8:30 hod.
Február
VALENTÍNSKE TVORENIE – výroba valentínskych
darčekov, ZŠ v regióne
ČAROVNÁ STUDNIČKA – vzdelávacie aktivity v oblasti tradičnej ľudovej kultúry

Výstavy
Gemersko – malohontské múzeum v Rim. Sobote

do 28. februára
Baníctvo a železiarstvo v Gemeri-Malohonte – prostredníctvom zbierkových predmetov, fotografií a archívnych
materiálov sa predstavuje bohatá tradícia baníctva a železiarstva v Gemeri-Malohonte, od čias mladšej doby bronzovej až po súčasnosť.
do 29. marca
Veže zaliate slnkom. Architektonická tvorba Júliusa
Sándyho – na výstave sa prostredníctvom projektov, dokumentov a fotografií predstavuje tvorba významného architekta Júliusa Sándyho.

Radnica mesta

do 15. februára
Talenty ZUŠ – na výstave sa predstavujú práce žiakov odboru fotografie na tunajšej ZUŠ

Mestská galéria

do 15. februára
Nedopovedané – autorská výstava Ibolye Mihókovej prezentuje tvorbu tejto jedinečnej umelkyne a pedagogičky,
ktorá dlhoročne pôsobila na Základnej umeleckej škole v
Rimavskej Sobote. Výstava je venovaná jej pamiatke.
do 28. februára
Generácia X a Y – ide o putovnú výstavu Fóra mladých
architektov – Fiatal Építészek Fóruma, kde je predstavená
tvorba mladých architektov

Pozvánka: Na baňu klopajú...

Počas februárových štvrtkov - 7. 2., 14. 2. a 21. 2. 2019
sa v priestoroch výstavy Baníctvo a železiarstvo v Gemeri-Malohonte v Gemersko-malohontskom múzeu v
Rim. Sobote uskutoční komentovaná prehliadka výstavy
s jej autorkami - Mgr. Ľudmilou Pulišovou a Mgr. Martinou Oštrom Marekovou. Prehliadky sú určené školským
skupinám v doobedňajších hodinách (o 9.00 a 11.00 hod.)
a verejnosti v poobedňajších hodinách (o 16.00 hod.).
Prehliadka potrvá 60 minút a predstaví bohatú tradíciu baníctva a železiarstva v Gemeri-Malohonte od čias mladšej
doby bronzovej až po súčasnosť. Vstupné na komentované
prehliadky je 1€.
spracoval: amb

Kytička sušených kvetov

príležitosti 170. výročia bitky o
P riBranisko
na rozhraní Spiša a Šariša
je predmetom mesiaca február v Gemersko-malohontskom múzeu v Rim. Sobote
kytička sušených kvetov z úspešného boja.

Ako prezradila Éva Kerényi, historička múzea, stretnutie ozbrojených cisárskych a uhorských
vojsk sa odohralo 5. februára 1849 na vrchole s
názvom „Chválabohu“,
maď. Úristen. „Víťazná
kytička od Jánosa Pétermanna z Revúcej sa dostala do múzea darom
27. marca 1906 vďaka
miestnemu zverolekárovi Nándorovi
Palmovi z Rimavskej Soboty,“ uviedla. Predmet bude vystavený v priestoroch
stálej vlastivednej expozície múzea od 1. do
28. februára 2019.
Bitka o Branisko sa považuje podľa jej
slov za strategicky dôležitú udalosť zimnej výpravy revolučných rokoch 1848/49.
„Rakúšania sa snažili odrezať uhorským
honvédom jedinú možnú cestu do Prešova cez priesmyk Branisko,“ skonštatovala.
Zasnežený horský masív obsadili pod vedením generála Deyma. Dobre vycvičení vojaci, vrátane jednotky hurbanovcov,
s 18 delami zaujali obranné postavenie.

Na druhej strane plukovník Richard Guyon
bol v nadmernej presile: mal k dispozícii
honvédov z Banskej Bystrice, Novohradu,
Zemplína, strelcov, husárov, 11 diel a batériu granátometov, ktorú ukoristil v boji
v Spišskej Novej Vsi. „Veľkú časť jeho
vojska predstavovali však regrúti zo
Zvolenskej, Turčianskej, Liptovskej a Oravskej stolice, ktorí boli
sotva dva týždne pri armáde,“
dodala Kerényi s tým, že
v nesmierne náročnom boji
v snehu, čo zaťažilo pozíciu povstalcov, museli
útočiť do kopca priamo
pred pozície delostrelectva Rakúšanov. „Bitka trvala niekoľko hodín,
až napokon Rakúšania ustúpili
a na Branisku zaviala uhorská zástava,“ vysvetlila. Na druhý deň 6. februára 1849 Görgeyho armáda dorazila do Prešova, kde sa
konala slávnosť na počesť víťazstva. „Postavený dôstojný pamätník na počesť obetiam,
ktorý môžeme vidieť na starých fotografiách,
dnes už žiaľ nestojí. Na samotnom mieste
boja sa medzi mladými jedličkami nachádza drevená mohyla symbolicky zobrazená
kameňmi a dreveným stĺpom, ako pamiatka na túto historickú udalosť,“ uzavrela
É. Kerényi.
spracoval amb,
Éva Kerényi PhD., historička múzea

Múzeum vydalo zborník

dotácii z Fondu na podporu umenia vydalo Gemersko-malohontV ďaka
ské múzeum (GMM) v uplynulom roku 2018 už 14. ročník zborníka GE-

MER-MALOHONT, ktorý pravidelne vychádza od roku 2005.
Publikácia prináša najnovšie výsledky práce odborných pracovníkov múzea, ako aj externých prispievateľov, s tematickým zameraním na bohaté kultúrne a prírodné dedičstvo regiónu Gemer-Malohont. Najnovší 14. ročník zborníka obsahuje 15 odborných
príspevkov, rozdelených do celkov podľa odborov zastúpených v múzeu, a to: prírodné
vedy, archeológia, história, etnológia a história umenia.
Odbor prírodné vedy zastupuje príspevok biologičky GMM Moniky Gálffyovej, ktorá sa venuje vtáčím
spoločenstvám vodnej nádrže vo Včelinciach. Štúdia je výsledkom desaťročného výskumu na tejto lokalite
a prispieva k poznaniu vtáctva Rimavskej kotliny. V odbore archeológia prinášame výsledky zisťovacieho
archeologického výskumu na lokalite Nižný Skálnik – Maginhrad, ktorý vykonali dvaja pracovníci GMM
– archeológ Alexander Botoš a Daniel Bešina. Zaujímavé výsledky prináša aj príspevok Alexandra Botoša
a Dušana Hutku o novovekých archeologických nálezoch z centra mesta Tisovec. Trojica autorov Vladimír Mitáš, Róbert Malček a Alexander Botoš opisujú nálezy badenskej kultúry zo Širkoviec - Širkovského
hradu.
Najviac príspevkov zborníka je z odboru história. Historička múzea Éva Kerényi sa venuje téme kúpeľníctva
v regióne Gemer-Malohont s dôrazom na zbierkové predmety kúpeľného charakteru v zbierkach GMM.
Martina Oštrom Mareková a Ľudmila Pulišová pojednávajú o ťažbe a spracovaní mastenca a magnezitu v
okrese Rimavská Sobota. Téme baníctva sa venuje aj Arpád Lőrincz vo svojom príspevku o význame rodiny
Heinzelmannovcov pre gemerské baníctvo.
Až tri príspevky sú venované augustovým udalostiam roku 1968, nakoľko v roku 2018 sme si pripomenuli
50. výročie. Ján Aláč sa téme venuje v dvoch príspevkoch; v jednom prináša dramatické spomienky na augustové dni roku 1968 a v druhom pohľad na udalosti po 21. auguste 1968 v Rimavskej Sobote. Atmosféru
týchto udalostí v Tornali opisuje na základe vlastných spomienok archeológ Václav Furmánek.
V odbore história je zaradený aj príspevok o rodine Tóthovcov v Rimavskej Sobote, ktorý vznikol prepisom
a prekladom rukopisu už zosnulého architekta Zoltána Tótha z roku 1986. Riaditeľka múzea Oľga Bodorová
píše o klasicistickej kúrii Szathmáry Királyovcov v Rimavských Janovciach, ktorá je v súčasnosti v správe
GMM, o jej histórii a pôvodných obyvateľoch sme však doposiaľ vedeli len veľmi málo.
Etnológia je v zborníku zastúpená článkom Michaely Škodovej, pracovníčky Novohradského múzea a galérie v Lučenci, ktorá sa venuje téme priemyselného spracovania hliny na území mesta Poltár. Záver zborníka patrí architektúre a tvorbe lučeneckého architekta Oskara Winklera, ktorý vyhotovil aj dva projekty pre
Rimavskú Sobotu.
Všetky príspevky sú recenzované odborníkmi z jednotlivých vedných odborov. Zostavovateľkou a zodpovednou redaktorkou zborníka je riaditeľka GMM Oľga Bodorová. Publikácia je určená širokému okruhu
záujemcov o prírodu, históriu, hmotnú a duchovnú kultúru regiónu Gemer-Malohont. Vydanie publikácie z
verejných zdrojov podporil Fond na podporu umenia a je možné si ho zakúpiť v pokladni GMM za cenu 4€.
Zdroj: Mgr. Angelika Kolár, historička umenia GMM a výkonná redaktorka zborníka

Gemerské zvesti

Zreštaurovali neobarokovú sedačku

vlaňajška bola z historicK oncom
kej zbierky Gemersko-malohont-

ského múzea (GMM) v Rimavskej
Sobote obnovená ďalšia pozoruhodná zbierka pomocou Fondu na podporu umenia. Cieľom projektu bolo
reštaurovanie historického nábytku
- sedacej súpravy, ktorej pôvodným
majiteľom bola známa rimavskosobotská rodina fotografa Gejzu Pappa. Informovala o tom historička
GMM Éva Kerényi. Pappova rodina
žila na dnešnej Šrobárovej ulici a
táto sedacia súprava tvorila súčasť
vybavenia interiéru ich obývačky.
„Zámerom projektu bolo reštaurovanie sedacej súpravy a doplnenie
stálej expozície múzea o ukážku
historického nábytku, ktorý doposiaľ nebol prezentovaný,“ vysvetlila
Kerényi. Realizátorom reštaurovania bol Tibor Kováč z Liptovského
Hrádku, člen Reštaurátorskej komory na Slovensku, ktorý v priebehu
pol roka prinavrátil sedacej súprave
jej niekdajší vzhľad.
Ako Kerényi uviedla, sedacia súprava v remeselnom prevedení pochádza z druhej polovice 19. storočia

a pozostáva z trojmiestnej pohovky a dvoch kresiel s oblúkovite
prehnutým operadlom, na oboch
krajoch vyvýšenými, a s madlami
po stranách. „Madlá sú podopreté
drevenými podperami s rezbami
štylizovaných, akantových listov.
Nohy sú vpredu balustrové, točené,
zadné esovite prehnuté, dýhované.
Sedacia časť je vysoko čalúnená,
odpružená vinutými pružinami. Výplňovú vrstvu tvorí konské vlásie a
africká tráva. Viditeľné časti rámu
sú odýhované orechovou dýhou,“
opísala historička. Ako dodala, sedací nábytok bol poznačený značnou

degradáciou materiálov, bežným
používaním a do istej miery nevhodným deponovaním v minulosti. „Povrchová úprava vykazovala defekty
mechanického poškodenia, značne
poškodený bol i rezbársky detail.
Na mnohých miestach chýbala časť
dyhovania, všetky operadlové časti a
ich konštrukčné spoje boli priebežne ulomené, v celku ich držalo len
čalúnenie a poťahová látka. Sedacia
súprava bola čiastočne napadnutá
drevokazným hmyzom, aj klasické
čalúnenie bolo napadnuté lasicovitým alebo kunovitým zvieraťom, o
čom svedčia vytrhané zadné ope-

Pozvánka:

A
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radlové časti. Na jednom kresle
dokonca chýbali predné sústružené nohy vrátane osadenia, ostatné
konštrukčné spoje boli mechanicky
vo veľmi zlom stave,“ povedala
Kerényi s tým, že tieto časti boli v
minulosti devastačne poškodené
hrubou silou a značná časť chrbtovej, profilovej výplne chýbala.
V hornej operadlovej časti pohovky
a na obidvoch kreslách s podrúčkami chýbali všetky ozdobné štylizované rezby.
Ako ďalej uviedla, pri reštaurovaní
sedacieho kompletu z obdobia rokov
1870 - 1880 bola snaha o prinavrátenie hmotnej podstaty a pôvodného
vzhľadu tohto sedacieho nábytku.
„Tieto nábytkové kusy, vďaka finančným zdrojom Fondu na podporu umenia, sú odteraz súčasťou
stálej vlastivednej expozície Gemersko-malohontského múzea v Rimavskej Sobote, ktoré návštevníci môžu
obdivovať od nového roka 2019,“
uzavrela É. Kerényi.
spracoval amb, zdroj: Éva
Kerényi, historička múzea

Strávte tri dni v Hoteli Hajnal ***
v meste Mezőkövesd!

k správne odpoviete na našu otázku a do 15. februára pošlete správnu odpoveď na
našu adresu (Redakcia Gemerské zvesti, Svätoplukova u. 9., 979 01 Rimavská
Sobota alebo gemerskezvesti@rimavskasobota.sk), môžete vyhrať trojdňový pobyt
pre 2 osoby v meste Mezőkövesd. Ponuka je platná od marca do 31. mája alebo od
2. septembra do 21. decembra (okrem maďarských štátnych sviatkov). Pobyt ponúka
polpenziu, vonkajší a vnútorný bazén s liečivou vodou (100% liečivá voda), plavecký
bazén, detský bazén, saunu, soľnú komoru, infrakabínu, použitie posilňovne, podľa potreby župan, denne 1 džbán zásaditej zdravej vody, wifi a parkovanie.
Naša otázka: Mezőkövesd dodnes uchováva ľudové tradície, preto je naša otázka príznačná: čoho je hlavným mestom Mezőkövesd?

Hotel Hajnal Mezőkövesd

Unikátne spojenie profesionálnych hercov s amatérskymi!
o mimoriadne úspešnom jesennom turné sa Ťapákovci opäť vydávajú na
cesty naprieč Slovenskom. Od februára si budete môcť užiť toto unikátne
predstavenie až v 10 mestách vrátane Rimavskej Soboty, kde zavítajú v nedeľu 10. 3. 2019 o 19.00 hod. Príďte si vychutnať atmosféru v ťapákovskej
izbe a presvedčte sa spolu s nami, že za 100 rokov sa toho u nás až tak veľa
nezmenilo. Vstupné: 13€ / 15€ podľa sedenia. Predaj vstupeniek v MsKS,
TIC a cez Ticketportal.
“Vstávaj, ideme spať!” – nezabudnuteľná a tak charakteristická veta z tragikomického príbehu slovenskej rodiny Ťapákovcov zo začiatku 20.storočia. Svojim lenivým, ľahostajným a nezmyselným spôsobom myslenia a
konania nám Ťapákovci ukazujú, že za vyše sto rokov sa toho vlastne až
tak veľa nezmenilo.
Mestské kultúrne stredisko v Rim. Sobote

P

Hotel sa nachádza na hlavnom ťahu 3 km od Mezőkövesd a 150 metrov
od termálneho kúpaliska Zsóry. Úloha liečivej vody je veľmi dôležitá v
prevencii zdravia, v liečení a v rehabilitácii. Hotel Hajnal disponuje vlastným liečivým prameňom, ktorý vyviera z hĺbky 485 m s teplotou 36-38
°C. Bazén s liečivou vodou je v prevádzke počas celého roka (v lete
odkrytý, v zime zakrytý bazén). Pre návštevníkov ponúka hotel bazény
s liečivou vodou, plavecký bazén, detský bazén, saunu a infrasaunu.
Liečivý prameň je neustále pod kontrolou akosti. Každé ráno sa bazény
napúšťajú čerstvou liečivou vodou. Voda v bazénoch neobsahuje žiadne chemikálie, čím je zaručený jej optimálny liečivý efekt. Odporúča sa
na nasledovné choroby: reumatické choroby pohybového ústrojenstva,
zápal kĺbov, dna, reuma svalov, lumbago, rehabilitácia zlomenín, rehabilitácia po zranení, ochrnutia po krvácaní do mozgu, zápal pohrudnice,
zápal pohlavných orgánov, kožné ochorenia (svrab), psychická a fyzická
únava.

www.rimavskasobota.sk
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• Ponúkam

RIADKOVÁ INZERCIA:
• Skúšam šťastie, hľadám sponzora. Potrebovala by som finančne podporiť

vydanie mojich dvoch knižiek, a to básničiek a poviedok. Marta Brisudová
Siváková, tel. číslo 0902 139 170.
		
GZ-6/19
• Čierne uhlie na predaj. Cena 14 €/100 kg. Doprava zadarmo.

Tel. číslo: 00421 908 135 194.

			

GZ-7/19

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

Sobota vyhlasuje obchodnú verejnú súťaž na prenájom nebytových priestorov
na nádvorí budovy Čierny Orol (vpravo), Hlavné námestie č. 19/A v Rimavskej Sobote s výmerou 30,32m2. Podmienky sú uverejnené na úradnej tabuli
v SOŠ obchodu a služieb, Športová 1, Rimavská Sobota.
Bližšie informácie na: www.sosos.sk 			
GZ-13/19

7.-10. február LEGO® príbeh 2
16.-17. február 106 min., MP, dabing, 5 €
17:00 (16.2. o 17:00 maď. verzia) Animovaný USA

14.-15. február Alita: Bojový Anjel
20:00
122 min., MP od 12r., dabing, 5€
št., pi.
Akčný/Sci-fi
USA

7.-8. február Potomok
19:00
92 min., MN, titulky, vstup: 5 €
št., pi.
Horor/Thriller
USA

16.-17. február Na Streche 		
19:00
100 min., MP od 12r., vstup: 5€
so., ne.
Tragikomédia Česko/Slovensko

9.-10. február Trhlina
19:00
111 min., MN, vstup: 5€
so., ne.
Mysteriózny/Thriller Slovensko

21. február Striedavá Starostlivosť
17:15
93 min., MN, titulky, vstup: 4€
filmový klub Dráma
Francúzko

14.-15. február Nedoktuteľní
17:45
125 min., MP od 12r., titulky, 5€
št., pi.
Komédia/Dráma
USA

21.-22. február Mrazivá pomsta
19:00
118 min., MN, titulky, vstup: 5€
št., pi.
Akčný/Dráma/Thriller
USA

Spomienka...
Dňa 9.2.2019 uplynú 2 roky čo nás navždy
opustil náš milovaný manžel, otec, starý otec,
brat a švagor

Ján Michalčák
z Figy

Tí, ktorí ste ho poznali, venujte
mu tichú spomienku.
GZ-11/19

Manželka a deti

Spomienka...
V cintoríne hrobček malý a v ňom krásny kvet,
spinkaj synček milovaný, už ťa v svete niet.
Ani 5 rokov nezahojí, ako odišiel milovaný syn a brat

Roman Kasala
Ostávaš navždy v našich srdciach
GZ-10/19

rodičia a sestra

Zubný lekár

GZ-12/19

9. a 10. január od 8:00 hod. do
12:00 hod.
ZUBNÉ CENTRUM,s.r.o., MUDr.
Ján Jurkemík CSc., Gorkého 9, Rim.
Sobota, tel. 047/ 581 10 09
16. a 17. február od 8:00 hod. do
12:00 hod.
MUDr. František Kurák, Železničná
23, Rim. Sobota , tel.: 0908 652 162

vodoinštalatérske a kurenárske práce.
Tel. č: 0903 421 840
		

GZ-8/19

PRACOVNÁ PONUKA

Mesto Rimavská Sobota, Svätoplukova 9, 979 01 Rimavská Sobota
v zastúpení primátorom mesta JUDr. Jozefom Šimkom
ponúka
voľné pracovné miesto v pracovnej pozícii:

Referent, referentka školského úradu.

Predpokladaný nástup do práce: na základe vzájomnej dohody.
Základný plat (brutto):
• Výška základného – tarifného platu je určená podľa zaradenia do platovej triedy
a platového stupňa základnej stupnice zákona č. 553/2003 Z. z. o odmeňovaní
zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme.
• Referent školského úradu nie je odmeňovaný podľa platových taríf pedagogických zamestnancov.
Organizačná štruktúra:
• Uvedené pracovné miesto je organizačne začlenené pod Odbor školstva, mládeže a športu Mestského úradu v Rimavskej Sobote
Miesto výkonu práce:
• Mestský úrad, Svätoplukova 389/9, 979 01 Rimavská Sobota
Druh pracovného pomeru:
• v zmysle Zákonníka práce v súlade so zákonom č. 552/2003 Z. z. o výkone
práce vo verejnom záujme,
• plný úväzok
Stručná charakteristika pracovného miesta - pracovná náplň:
• metodické usmerňovanie a kontrola v oblasti hospodárenia riadenia škôl a školských zariadení v zriaďovateľskej pôsobnosti obce
• zabezpečovanie preneseného výkonu štátnej správy na úseku školstva a ďalšia
administratívnosprávna činnosť na jednotlivých úsekoch územnej samosprávy v
rozsahu prenesených kompetencií orgánov štátnej správy na orgány územnej samosprávy v zmysle legislatívnych predpisov SR, nariadení vlády, smerníc a vyhlášok
týkajúcich sa oblasti školstva - (zákon NR SR č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe v
školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení
neskorších predpisov, zákon č. 245/2008 Z. z o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v z.n.p., zákon č.317/2009 Z. z. o
pedagogických a odborných zamestnancoch a o zmene a doplnení zákonov v z. n.p.
a ďalších zákonov SR a nariadení vlády a smerníc MŠVVaŠ SR)
• poskytovanie odbornej, metodickej a poradenskej činnosti školám a školským
zariadeniam v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta
Požadované kvalifikačné predpoklady a osobitné kvalifikačné požiadavky
pre príslušný druh a typ školy v zmysle vyhlášky Ministerstva školstva SR č.
437/2009 Z. z., ktorou sa ustanovujú kvalifikačné predpoklady a osobitné kvalifikačné požiadavky:
• ukončené vysokoškolské vzdelanie 2. stupňa – zameranie učiteľstvo pre základnú školu
Ďalšie požiadavky:
• minimálne 5 rokov pedagogickej praxe
• znalosť platnej legislatívy pre oblasť školstva v samospráve
• zdravotná spôsobilosť
• spôsobilosť na právne úkony v plnom rozsahu
• užívateľská znalosť práce s PC a internetom
• bezúhonnosť (doklad o bezúhonnosti je výpis z registra trestov nie starší ako tri mesiace)
K prihláške je potrebné doložiť tieto doklady:
• písomná žiadosť o zaradenie do výberu na osobný pohovor
• štruktúrovaný profesijný životopis s uvedením telefónneho kontaktu a s prehľadom vykonávanej praxe
• potvrdenie od predošlých zamestnávateľov o dĺžke výkonu pedagogickej praxe
• úradne overená fotokópia dokladu o najvyššom dosiahnutom stupni vzdelania
• výpis z registra trestov nie starší ako tri mesiace v čase podania žiadosti
• úradne osvedčené čestné vyhlásenie o spôsobilosti na právne úkony v plnom rozsahu
• písomný súhlas uchádzača k použitiu osobných údajov pre účely osobného pohovoru podľa zákona č. 122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov
Prihlášku a požadované doklady je potrebné doručiť v zalepenej obálke s označením „Pracovná ponuka – Referent ŠÚ - NEOTVÁRAŤ“ osobne do podateľne Mestského úradu v Rimavskej Sobote alebo poštou v termíne najneskôr
do 18.02.2019 do 16.00 h. na adresu: Mestský úrad, Prednosta MsÚ - JUDr.
Štefan Szántó, Svätoplukova 9, Rimavská Sobota, 979 01.
Výber uchádzačov bude prebiehať formou osobných pohovorov. Na osobný pohovor budú telefonicky pozvaní len tí uchádzači, ktorí budú spĺňať vyššie uvedené kvalifikačné predpoklady a stanovené požiadavky a do určeného termínu
predložia všetky požadované doklady.
JUDr. Jozef Šimko
primátor mesta
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Džudisti na prvej
tohtoročnej súťaži
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Dobre rozbehnutý
finálový zápas s
nečakaným záverom

výbornom zápase hráčov HKM Rimavská Sobota v Trebišove,
Poktorý
vyhrali 5:1, sme sa mohli tešiť z postupu do finále východnej

Lokomotívy sa v sobotu 12. januára 2019 zúčastnili MedziD žudisti
národného turnaja v Poľskom Bielsko Biala. Na turnaji detí a mlá-

deže pomenovanom Prekonáme hranice sa počas dvoch dní stretlo na
dvanástich tatami až 1300 džudistov z 94 oddielov z 8 štátov Európy
- Slovenska, Česka, Rakúska, Nemecka, Maďarska, Ukrajiny, Chorvátska a Poľska. Tento turnaj je jedným z najväčších v Európe, ktorý sa
koná pre žiakov a žiačky. Otvoril ho námestník Ministra športu a cestovného ruchu Poľska Jan Widera, viceprezident Bialsko Biala Waldemar Jedrusiňski a vedúci katedry Telesnej kultúry a športu City Hall
Richard Radwan.
Náš oddiel reprezentovali dvaja džudisti. Staršia žiačka Natália Gažiová, ktorá štartovala v kategórii U 14 vo váhe do 40 kg, skončila v silne
obsadenej hmotnosti na 3. bronzovom mieste, keď podľahla v zlatom
skóre poľskej pretekárke a nepostúpila do finále. V kategórii mini žiaci
do 30 kg štartoval Maťko Gaži, ktorý skončil na 7.mieste, keď sa mu
v repasáži nepodarilo zdolať poľského pretekára.
Do poľského Biesko Biala sprevádzali džudistov tréneri Miloš Gaži
a Lenka Babicová.
Za podporu oddielu Lokomotívy ďakujeme mestu Rimavská Sobota,
firme TONI s.r.o. / požiarna ochrana/ p. Igor Tonhajzer, Kvety Henrieta
Mišuráková, a ZŠ Š. M. Daxnera – Mgr. Peter Černý na sídlisku Západ.
Ľubomír Antal, predseda Lokomotíva Judo Rimavská Sobota

skupiny. Súperom našich chlapcov sa stal HK Bardejov, ktorý do finále
postúpil cez Gelnicu rovnako v dvoch zápasoch. Prvý vzájomný zápas
finálovej série sa odohral v sobotu 26. januára v Rimavskej Sobote.
Finálový zápas východnej skupiny sa začal z ostra. Obe mužstvá nastolili vysoké tempo a hral sa tvrdý a dôrazný hokej. V 8. minúte sa domácim naskytla
príležitosť vo forme presilovej hry. Tú sa im však využiť nepodarilo, no pár
minút po jej skončení sa ujali vedenia gólom Koniara, ktorý po prihrávke od
Vilchinskeho strieľal k žŕdke. V prvej tretine sa už stav nemenil, aj keď sme
na ľade videli niekoľko šancí, hlavne na strane domácich.
V druhej tretine narastala aj nervozita, ktorá sa pretavila do menších šarvátok. V úvode druhého dejstva sa Rimavskosoboťanom podarilo využiť
presilovku. Spoza brány prihrával Koniar pred bránu dobre postavenému
Budovi, ktorý triafal do odkrytej brány. Nasledovalo niekoľko vyložených
šancí domácich, ktorým urputne odolával brankár Bardejova Dzúr. Ten v
celom zápase predvádzal perfektný výkon. V polovici stretnutia sa do streleckých štatistík zapísali aj hostia. Presilovku využil Leskovjanský, ktorý
sa prešmykol cez dvojicu sobotských obrancov a Križana prekonal strelou medzi nohy. Následne rozhodca vylúčil dvoch hráčov Bardejova. Domácim sa tak naskytla obrovská príležitosť aby opäť odskočili o dva góly.
A aj sa im to podarilo. V 34. minúte po nastrelení Matušku dotlačil puk do
brány Buda.
Tretia tretina bola úplne iná ako dve predchádzajúce. Domáci do nej nastúpili, ako keby už bolo o všetkom rozhodnuté a k hre pristupovali veľmi nezodpovedne. To zapríčinilo aj ich zakopnutie. Hneď v úvode prestrelil Lopáček
Križana, ktorý mal zakrytý výhľad. Počas zvyšku tretej tretiny boli na koni
hostia a domáci im nedokázali oponovať. V 52. minúte sa Bardejovčanom
podarilo počas presilovky vyrovnať. Od modrej nastreľoval Poláček a odrazený puk od brankára dorážal Česelka. Ku koncu tretiny už každý očakával
predĺženie, no 20 sekúnd pred koncom urobili domáci obrancovia obrovskú chybu, ktorú využil hosťujúci Palko a ten v priamom súboji s Križanom
s ľahkosťou zakončil. Domáci sa následne ešte snažili vyrovnať hrou bez
brankára, no času už bolo málo, a tak sa z víťazstva a vedenia v sérií tešili
Bardejovčania.
Početná divácka kulisa na štadióne v Rimavskej Sobote videla dve tretiny
krásneho, dynamického hokeja hodného finále. Bohužiaľ, tretiu tretinu domáci „odflákli“, a tak si sami môžu za prehratý zápas. Aj napriek tomu mohli
byť diváci spokojní so zápasom, ktorý bol určite príťažlivý.

Mesto Rimavská Sobota

Vyhlasuje obchodnú verejnú súťaž podľa §281
a nasl. Obchodného zákonníka a vyzýva k podaniu návrhov na uzatvorenie nájomnej zmluvy
1. oceľová hala – sklad s.č. 4028 na parcele č. KN C 804/12 zastavané
plochy a nádvoria o celkovej výmere 219 m2
- výška nájmu bude sa stanovuje v zmysle so VZN mesta Rimavská
Sobota č. 72/2004 o podmienkach nájmu a podnájmu nebytových priestorov a pozemkov vo vlastníctve Mesta Rimavská Sobota. Minimálna výška
nájmu je určená v závislosti od druhu činnosti.
- účel nájmu : za účelom podnikania v súlade s územným plánom mesta
Rimavská Sobota
Podmienky verejnej obchodnej súťaže budú zverejnené na webovej stránke mesta a na úradnej tabuli mesta Rimavská Sobota.
Obchodná verejná súťaž začína dňom 23.1.2019 a končí dňom 15.2.2019.
Informácie na internetovej stránke mesta www.rimavskasobota.sk, na
úradnej tabuli mesta, resp. na telefónnych číslach 047/5604626, 0903 284
353, 0908 977 459 ( prihlášky do súťaže na webovej stránke mesta, resp.
na MsÚ – odd. majetkové ). Prihlášky zasielať v zalepenej obálke s názvom „Neotvárať – prenájom oceľové haly Kasárne s.č. 4028“.

HKM Rimavská Sobota - HK Bardejov 3:4 (1:0, 2:1, 0:3)
STAV SÉRIE 0:1
Góly: 12. Koniar Tibor; 22. Buda Slavomír; 34. Buda Slavomír - 30. Leskovjanský Matúš; 42. Lopáček Tomáš; 52. Česelka Peter; 60. Palko Martin;
Strely: 31:35. Vylúčenia: 1:5 na 2 min. Presilovky: 2:2. Oslabenia: 0:0.
Rozhodcovia: Lesay - Šebeň, Nosek. Diváci: 650.
Chceli by sme sa poďakovať všetkým, ktorí v sobotu zavítali na zimný
štadión a podporovali našich chlapcov.
Marek Hanzel, HKM RS
Foto: Denis Szőke
Hokejisti HKM RS v sobotňajšom zápase druhého kola finálovej skupiny
východ zdolali vonku HK Bardejov 1:0. Na druhý deň doma vyhrali 4:3 a
postúpili do finále druhej ligy. V ňom narazia na HK Levice. Prvý zápas sa
uskutoční na ľade súpera 9. februára.
red

www.rimavskasobota.sk
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Tréner roka 2018 je z Rimavskej Soboty

sobotu 12. 1. 2019 sa v hoteli
V Plejsy
v Krompachoch uskutoč-

nil 2. Galavečer a 1. Ples SATKD
WT. Na galavečere sa vyhodnotili
celkové výsledky športovcov a klubov za rok 2018 v jednotlivých kategóriách. V Krompachoch sa stretlo
spolu vyše 120 členov SATKD, rodičov a priateľov Taekwonda. Po vyhlásení výsledkov večer pokračoval
plesom až do neskorého rána. „Obidve časti večera boli pripravené na
vysokej úrovni, celkový dojem spríjemnil moderátor, DJ a vystúpenia
mažoretiek z Krompách a slovenských Taekwondistov z jednotlivých
klubov,“ opísal tréner FALCONu
Jaroslav Dóbi. Čestným hosťom večera bol MUDr. Eidi Hakimi 4.Dan,
zakladateľ viacerých Slovenských
klubov, medzi ktoré patrí aj klub v
Rimavskej Sobote, ktorý tu vďaka
nemu vznikol už v roku 1994. Od
roku 2003 do súčasnosti je pokračovateľom Falcon.
Najlepšími športovcami za rok 2018
sa v jednotlivých kategóriách stali
športovci, ktorí v nich nazbierali najviac bodov. Vyhodnotení boli pretekári v športovom zápase (Kyorugi)
a Poomsae. Podobne sa vyhodnotili aj kluby, ktoré počas roka 2018
nazbierali najviac bodov v jednotlivých ligách v obidvoch disciplínach.
Falcon sa v roku 2018 rozhodol pomôcť rozvoju POOMSAE na Slovensku a už v prvom roku sa umiestnil na 3. mieste v hodnotení klubov
v tejto disciplíne v rámci Slovenska.
V roku 2018 tréner FALCONU Miroslav Bitala priniesol nový dych do
tejto disciplíny a aj v roku 2019 máme
záujem pokračovať. Prvou skúškou
bude turnaj FALCON CUP 2019,
ktorý bude už dvojdňový a kde jednou z disciplín bude aj POOMSAE.
Náš hendikepovaný športovec Roman Farkaš vyhral kategóriu P20 –
seniori / paraPoomsae / a stal sa v
tejto disciplíne a kategórii najúspešnejším športovcom za rok 2018 .
Asi najväčším prekvapením bolo
pre hlavného trénera Falconu Jaroslava Dóbiho, keď vyhlásili výsledky kategórie tréner roka 2018. „Keď
som počul svoje meno, nechcel som
tomu uveriť,“ uviedol Dóbi, ktorý sa
stal trénerom roka 2018. „Cenu mi
odovzdal môj prvý tréner MUDr.
Eidi Hakimi, čím to ocenenie pre
mňa získalo ešte väčšiu váhu. Osobne som to nečakal, lebo si myslím,
že na Slovensku pôsobí mnoho trénerov, ktorí majú toho odtrénované
omnoho viac. Pri rozhodovaní a hlasovaní asi zavážil aj fakt, že vo Falcone sa snažíme každoročne rozbehnúť niečo nové. Vybudovali sme tu

Tréneri TAEKWONDO Slovenska
komunitu „FALCON FAMILY“, ako
prví sme sa začali venovať hendikepovaným športovcom“, nápomocní
sme v rozvoji POOMSAE a robíme
plno ďalších nenápadných krokov,
ktoré napomáhajú rozvoju Taekwonda na Slovensku,“ vymenoval tréner
Falconu.
Nakoľko vyhlásených v kategórii
bolo spolu asi 35, spomenieme len
niektoré ďalšie. Klubom roka 2018
sa stal Koryo ŠKP Košice. Za mimoriadny prínos pri rozvoji športu
boli ocenení MUDr. Eidi Hakimi,
Mgr. Nora Angyalová a Gabriela Fiačanová Ižáriková. Najlepším
klubom v kategórii športový zápas
sa stal Black Tiger klub Snina. Najlepší klub v kategórii Poomsae sa
stal Taekwwondo klub Hnúšťa a Tisovec. Kompletné výsledky sa dajú
nájsť na oficiálnom webe SATKD.

Tréner roka 2018 Jaroslav Dóbi

„Na záver by som sa chcel poďakovať našej Falcon Family, osobitne
športovcom, ktorí získavajú body,
aby sme sa vôbec mohli uchádzať
o rôzne ocenenia. Ďakujeme sponzorom a mestu Rimavská Sobota,
bez ktorých by sme sa nemohli zúčastňovať takého množstva turnajov.
TAEKWONDO definitívne uzavrelo
rok 2018 a už sme zbierali body pre
rok 2019 na našom domácom turnaji FALCON CUP 2019, ktorému
predchádzal seminár POOMSAE,“
uzavrel Dóbi.
Zdroj:
Ing. Jaroslav Dóbi, FALCON

Tréneri FALCON Taekwondo a Eidi Hakimi

