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Pripomenuli si rok
od vraždy novinára

o štvrtok 21. februára 2019 ubehol rok od
brutálnej vraždy novinára Jána Kuciaka
a jeho snúbenice Martiny Kušnírovej. Na
deň výročia tejto hroznej udalosti sa vo vyše
päťdesiatke miest na Slovensku i zahraničí
uskutočnili spomienkové zhromaždenia. Výnimkou nebola ani Rimavská Sobota.

Pri pamätníku padlých v 1. Svetovej vojne na
Hlavnom námestí sa vo štvrtok podvečer zišla približne stovka ľudí, aby si pripomenuli
dva zmarené ľudské životy. Ešte pred oficiálny
programom prichádzali ľudia k pamätníku, kde
symbolicky poukladali horiace sviečky. Zhromaždenie v Rim. Sobote sa začalo symbolicky
dvanástimi údermi gongu, ako pripomienka
toho, že od vraždy ubehlo presne dvanásť mesiacov. Pred davom následne vystúpili organizátori
podujatia a prečítali báseň Jána Kuciaka, ktorú

novinár napísal v roku 2008. Odzneli aj slová z
listu Zlatice Kušnírovej, matky zavraždenej Martiny. „Stojte pri nás v tomto nedobrovoľnom boji,
aby ich vražda bola nezávislé vyšetrená, aby sa
zistili objednávatelia a aby sa vyšetrovali všetky
tie kauzy, o ktorých Janko písal. Toto už nie ej len
o nich dvoch, ale aj o nás všetkých,“ uvádzalo sa
okrem iného v liste. Čítal sa aj list Jána Kuciaka,
otca zavraždeného novinára a s príhovorom vystúpili aj organizátori podujatia. Zhromaždenie
sa nieslo v pokojnom duchu. Usporiadala ho
Rimavská kaviareň a Za slušné Slovensko.
Ján Kuciak bol investigatívny novinár spravodajského webu Aktuality.sk. Dvojicu mladých ľudí
zavraždili 21. februára 2018 v ich dome vo Veľkej Mači. Za jeho vraždu zaplatil objednávateľ
minimálne 70-tisíc eur. Obvinené sú zatiaľ štyri
osoby, všetky sú vo väzbe.
amb

zábava, spev a dobrá nálada
FAŠIANGY V MESTE Bujará
sprevádzala fašiangový sprievod,
ktorý prechádzal mestom v piatok
popoludní 1. marca. Nechýbali v
ňom masky od výmyslu sveta - čerti,
rôzne kofy, smrtka, ale aj turoň – najtypickejšia maska fašiangov. Korene
fašiangov siahajú dávno do minulosti, odjakživa boli symbolom radosti,
veselosti a hojnosti a sú v podstate
obdobím prechodu od zimy k jari.
Podujatie zorganizovalo tunajšie
Centrum voľného času Relax a Gemersko-malohontské osvetové stredisko v Rim. Sobote.

esiac marec je a predovšetkým hlavne bude
bohatý na dôležité udalosti.
Sme necelé dva týždne pred
prvým kolom prezidentských
volieb a tak niet pochýb, že
táto udalosť je momentálne
tou najdôležitejšou. Záujemcov o prezidentský palác bolo neúrekom, no
blížiacim sa koncom kampane počet nádejných
kandidátov akosi klesá.
Prvou lastovičkou, ktorá nečakane ohlásila svoj
koniec v boji o funkciu hlavy štátu, bol spočiatku nádejný kandidát Strany maďarskej komunity József Menyhárt, ktorému ale nikdy nikto nedával príliš veľkú šancu. Jeho kandidatúra skôr
vyzerala na pokus o odobratie hlasov veľkého
konkurenta Bélu Bugára a hlavne zviditeľniť sa
pred európskymi, ale i pred parlamentnými voľbami, ktoré pre jeho stranu neveštia nič dobrého.
Lenže jeho neskúsenosť a možno i naivnosť sa
ukázala vo chvíli, keď mu prieskumy nedávali
prakticky ani percento šancí a on sa v snahe vyhnúť blamáži vzdal v prospech Mistríka. Vyzýval svojich voličov podporiť toho Mistríka, ktorý sa už o dva dni neskôr tiež vzdal kandidatúry
v prospech Zuzany Čaputovej. Ten sa tiež zľakol
prieskumov verejnej mienky aj napriek tomu, že
ešte deň pred svojim útekom z boja spolu s manželkou pózoval pred televíznymi kamerami ako
najvhodnejší budúci prezident. Čo na tom, že na
kampaň vynaložil státisíce eur -údajne zo svojich úspor – zrazu zistil, že nemá čo hľadať v súčasnej politike. Tak či onak, v prípade Menyhárta i Mistríka ide o politickú krátkozrakosť, ale
aj o zradenie svojich potencionálnych voličov...
V tieni prezidentskej kampane sa diali veci aj na
našej, miestnej politickej scéne. Už ani spočítať
neviem, po koľký krát od novembra minulého
roku, keď sa konali komunálne voľby, sa zišli
poslanci mestského zastupiteľstva. Hlavnou témou bol rozpočet mesta na rok 2019 a aj keď sa
našiel dostatok hlasov na jeho schválenie, tešiť
sa nie je veľmi čomu. Primátor mesta okamžite avizoval vetovanie tohto uznesenia, pretože
poslancami pozmenený rozpočet považuje z
hľadiska rozvoja mesta za likvidačný. Verme
však, že do najbližšieho zasadnutia mestského
zastupiteľstva dôjde k zbližovaniu názorov a nakoniec aj k prijatiu takého rozpočtu, ktorý bude
v maximálnej miere vyhovovať hlavne samotnému mestu a jeho obyvateľom...
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Poslanci schválili pozmeňujúci návrh rozpočtu

26.

februára v bývalom Župnom dome v Rim. Sobote
pokračovalo prerušené januárové
mestské zastupiteľstvo a následne
sa konalo aj naplánované februárové rokovanie mestského zastupiteľstva.

Januárová schôdza bola prerušená
po tom, ako poslanci odobrali primátorovi Jozefovi Šimkovi vedenie
schôdze, na čo primátor aj väčšina pracovníkov mestského úradu
opustila schôdzu. V tom čase sa
rokovalo o rozpočte mesta na tento
rok.
V úvode minulotýždňového zastupiteľstva upozornil primátor Jozef
Šimko, že podľa prijatého uznesenia, ktoré bolo okresným prokurátorom vyhodnotené ako protiprávne, by nemal viesť rokovanie
a preto požiadal, aby poslanci predmetné uznesie zrušili, čo sa aj stalo.
Následne sa rokovalo o rozpočte
mesta. Už na januárovej schôdzi
predložila skupina poslancov z
klubu Odvážme sa zrýchliť vlastný návrh rozpočtu. Ako sa primátor vyjadril teraz, ale aj na minulej
schôdzi, takto navrhnutý rozpočet
je brzdou mesta a podľa neho sú
niektoré zámery v návrhu rozpočtu
nezraelizovateľné, ako napríklad
premena bývalého domova mládeže na Dom pre seniorov, čo podľa
platných zákonov nie je možne.
Navrhnutý rozpočet počíta aj s výrazným znížením financií pre Technické služby mesta, čo podľa Šimka
môže ohroziť fungovanie tejto inštitúcie. Ako ďalej vyhlásil, ak nebudú schválené požadované financie
na výstavbu toboganu na Kurinci,
ohrozí to letnú turistickú sezónu v
rekreačnej oblasti. Ohrozené je podľa neho aj dokončenie námestia pri
pošte, Mestskej záhrady alebo budovanie chodníkov a ciest. Predseda
klubu Odvážme sa zrýchliť Roman
Vaľo reagoval, že nie je pravda, že
zastavujú rozvoj mesta. Zdôraznil,
že chcú transparentnejšie nakladanie s financiami mesta a dodal že,
trvajú na všetkých návrhoch v ich
pozmeňujúcom návrhu rozpočtu.
Poslanci napokon takto navrhnutý

rozpočet schválili, za boli 14, jeden
proti a traja sa zdržali.
Takto prijatý rozpočet počíta s celkovými príjmami vo výške 18 046
101 eur a celkovými výdavkami
vo výške 18 045 096 eur. Prebytok
rozpočtu je s finančnými operáciami vo výške 1005 eur a bez finančných operácií 414 898 eur. Primátor
Jozef Šimko vyhlásil po schválení
rozpočtu, že ho nepodpíše a podrobne to vysvetlí na najbližšom
mestskom zastupiteľstve.
Zmeny v mestskej rade
V ďalšej časti rokovania sa mestské
zastupiteľstvo zaoberalo majetkovoprávnymi otázkami a poslanci vzali
na vedomie správu o kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra. Schválili
aj návrh plánu kontrolnej činnosti
hlavného kontrolóra na prvý polrok
aj s doplnením kontrol, ktoré navrhli
poslanci klubu Odvážme sa zrýchliť. Prešiel aj ďalší ich pozmeňujúci
návrh, ktorý sa tentoraz týkal rámcového programu zasadnutí mestského
zastupiteľstva a mestskej rady.
Keďže Jozef Šimko vymenoval za
viceprimátorku Andreu Andrášiovú
a tá sa automaticky stala členkou
mestskej rady, z tohto orgánu bol od-
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volaný Jozef Tóth.
Okrem
Andrášiovej sú členmi
mestskej rady aj
ďalší viceprimátor
Ladislav Rigó a poslanci Jaroslav
Bagačka, Jaroslav Matzenauer, Robert Kuvik, Tomáš Sliva a Roman
Vaľo.
Zasadnutie vlády
Februárové zasadnutie sa konalo
bezprostredne po skončení pokračujúceho zastupiteľstva. Poslanci
z klubu Odvážme sa zrýchliť predložili návrh zaradiť do programu
schôdze body o zmene rokovacieho
poriadku, etického kódexu a štatútu
Gemerských zvestí a Gömöri Hírlap.
Primátor však s tým nesúhlasil, pretože tieto body neboli vedeniu mesta predložené do šiestich dní pred
konaním zastupiteľstva. Poslanci sa
teda dohodli, že sa o týchto bodoch
bude rokovať na nasledujúcom mestskom zastupiteľstve. Následne sa
zastupiteľstvo už druhýkrát počas
dňa zaoberalo majetkovoprávnymi
otázkami.
Po tomto bode si mali poslanci vypočuť informatívnu správu o výjaz-

dovom zasadnutí vlády SR, ktoré sa
konalo 13. februára v Jesenskom a
ktorú mal predložiť prednosta Okresného úradu v Rim. Sobote Csaba
Csízi. Ten však na zasadnutie , ako
mnohokrát predtým, neprišiel. K tomuto bodu sa rozpútala dlhá diskusia, počas ktorej Jozef Šimko nešetril
kritikou plnenie akčného plánu, ktorý prijala vláda na výjazdovom rokovaní pred tromi rokmi v Rim. Sobote.
Podľa primátora plán nerieši situáciu
v našom okrese, vláda neustále klame a skresľuje čísla. Podľa poslanca
Ivana Hazuchu ani jedna vláda neprišla s receptom, ktorý by vyriešil situáciu, no oceňuje, že sa vláda zaujíma
o najchudobnejšie okresy, ktoré, aj
keď v malom, finančne podporuje.
Vo všeobecnej rozprave sa diskutovalo aj o futbalovej akadémii.
V závere prešla zmena, ktorá určila
začiatok rokovania zastupiteľstiev na
14.00 hod. a schválený bol dodatok k
smernici č.1 primátora mesta.
amb, foto: gecse

Odvážni poslanci zrýchlili rozpočet

y, deviati poslanci klubu Odvážme
sa zrýchliť, ako aj naši kolegovia Juhász, Cziprusz, Sliva, Hazucha a Kuvik,
sme sa odvážili pripraviť a schváliť taký návrh rozpočtu, ktorým zabezpečíme
zrýchlenie rozvoja mesta Rimavská Sobota. Podarilo sa nám vyčleniť financie
na prípravu priemyselného parku, prípravu Centra pre seniorov, rekonštrukcie
materských a základných škôl, cyklotrasy, architektonickú súťaž pre rekreačnú
oblasť Kurinec a Mestskú záhradu, vianočné osvetlenie, rekonštrukciu autobusových zastávok, kanalizáciu v Tomašovej, osvetlenie ulice Sobôtky, rozvoj

kultúry, outdoorové fitnes centrum a cyklo-skejt polygón v Mestskej záhrade
pre mládež a mnohé ďalšie rozvojové aktivity, ktoré v budúcnosti pomôžu k
zvýšeniu zamestnanosti, zlepšeniu športového a kultúrneho života Soboťanov.
Ďalšou tohtoročnou prioritou bude obnova vozového parku Technických služieb mesta Rimavská Sobota z dôvodu skvalitnenia poskytovaných služieb
Vám Soboťanom.
Pomocou schválenému rozvojovému rozpočtu posunieme mesto Rimavská
Sobota opäť bližšie k mestám kde sa bude dobre žiť.
Skupina 14-tich poslancov MsZ

Gemerské zvesti
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Predstavujeme poslancov MsZ – Erika Juhászová
poslankyňa a vysvetľuje, že aj to bol
jeden z dôvodov, prečo sa rozhodla
pre komunálnu politiku, v ktorej sa
pohybuje s prestávkami už niekoľko
rokov. Aktuálne je to jej druhé obdobie vo funkcii. A prečo sa opäť rozhodla vstúpiť do politiky? „Chcem
byť blízko pri tom, kde sa niečo deje
a okrem iného chcem byť nápomocná v oblasti mne blízkej, čiže v rámci
Zboru pre občianske záležitosti.“

P

oslankyňa Erika Juhászová je
učiteľkou Obchodnej akadémie
- Kerskedelmi Akadémia v Rimavskej Sobote, kde vyučuje slovenčinu. Zvolená bola za druhý volebný
obvod, pod ktorý patria mestské
časti Rožňavská, Šibeničný vrch,
Sabová, Vinice, Nižná Pokoradz
a Bakta. V komunálnych voľbách
kandidovala za politickú stranu
SMER-SD. Získala spolu 602 hlasov, čo jej vynieslo v rámci obvodu
druhé miesto. V Rimavskej Sobote žije od detstva, má dve dospelé
dcéry. Dlhé roky pôsobí v Zbore
pre občianske záležitosti.
V Rimavskej Sobote žije od mala a
k tomuto mestu je citovo viazaná, a
preto jej na meste záleží. „ Rada by
som sa podieľala na jeho skrášľovaní
a zdokonaľovaní, aby sme k návratu
sem naozaj prilákali mladých ľudí,
no nielen rodákov, ale aj z iných
miest. Na mladých ľuďoch mi záleží,
veď som s nimi v kontakte prakticky celý môj aktívny život,“ hovorí

Prioritou aj mestský cintorín
„Podporujem zásadne rozvoj mesta,
ale predovšetkým sa chcem zamerať
na najpálčivejšie problémy, ktoré trápia našich občanov. Mojou snahou je
zlepšovať podmienky k dôstojnému
životu všetkých občanov, bez ohľadu na ich vek,“ prezradila Juhászová
svoje zámery a doplnila, že jej prioritou je aj obnovenie mestského cintorína, ktorý často navštevuje v rámci
rozlúčok so zosnulými a kde sa už
niekoľko rokov pokúšajú odstrániť
problémy so zatekajúcou strechou.
„Mojou snahou je dosiahnuť modernizáciu týchto priestorov, nakoľko sú
už zastarané a nepraktické. Veď sa
tu stretávajú ľudia aj z iných miest a
bolo by pre mesto prospešné , keby
sa vyrovnalo ostatným mestám či
obciam, ktorým záleží na miestach
poslednej rozlúčky s občanmi,“ povedala Juhászová a dodala, že nie je
jej ľahostajný ani stav chodníkov či
cesty na Šibeničnom vrchu. „Na tieto
úseky sa pri asfaltovaní akosi pozabudlo, pritom aj tu žijú občania, ktorí prispievajú daňami do mestského
rozpočtu. Takisto mi na srdci ležia

obce ako Bakta či Nižná Pokoradz,
ktoré sa už dlhé roky trápia s nedoriešenou infraštruktúrou, kanalizáciou,
chodníkmi alebo parkovou zeleňou,“
povedala a doplnila, že aj keď je
v meste ešte toho dosť, čo by sa tu
mohlo vybudovať, dôležité je predovšetkým dokončiť začaté investície
a ako príklad uviedla Kurinec, námestie pri pošte či Hlavné námestie.

Futbalová akadémia
ju nepresvedčila
E. Juhászová prezradila, že ako bývalá športovkyňa – atlétka pestuje k
športu určitý vzťah. „Avšak nemilé
skúsenosti či spomienky na moje
aktívne bežecké roky vo mne vyvolali zmiešané pocity, keď vidím, ako
sa mesto zaoberá len futbalom a na
ostatné športy sa akosi zabúda. Keď
niekto chce, môže dosiahnuť výsledky aj bez futbalovej akadémie, ktorej
koncepcia ma absolútne nepresvedčila,“ neodpustila si poslankyňa kritiku
a zaspomínala si na svoj vyrovnaný
halový československý rekord v behu
na 60 metrov. „Spolu s trénerom sme
sa museli uspokojiť s rozrytou dráhou
na štadióne a dlhou školskou chodbou a aj napriek takýmto skromným
provizórnym podmienkam sa dostavili výsledky,“ povedala, pričom
zdôraznila, že oblasti športu sa chce
venovať aj v komunálnej politike,
chce ho podporovať, predovšetkým
mladú nádejnú športovú generáciu,
ktorá by mala možnosť rozvíjať svoj
talent vo viacerých druhoch športu za
rovnakých podmienok.
„Ako na začiatku niečoho nového aj

my poslanci sa spoznávame a hľadáme spoločnú cestu, ktorej cieľom
by mala byť spokojnosť občanov
a rozvoj nášho mesta,“ zhodnotila
poslankyňa prvé mesiace fungovania
mestského zastupiteľstva. „Myslím si
, že naša spolupráca bude napredovať, veď sme volení občanmi mesta
a určite všetci chceme pre nich len
to najlepšie. Verím, že nás táto naša
spoločná snaha spojí.“
Práca v ZPOZ ju stále napĺňa
Eriku Juhászovú poznajú ľudia aj
vďaka práci v Zbore pre občianske
záležitosti, kde pôsobí približne 25
rokov. Ako hovorí, aj po tých dlhých
rokoch ju táto práca stále napĺňa.
„Byť pri uvítaniach najmladších občanov mesta, vzdať poctu a vďaku
jubilujúcim občanom, tešiť sa z lásky
mladých ľudí pri svadobných obradoch a dôstojne vyprevadiť občanov
na ich poslednej ceste, je to najkrajšie
a najhodnotnejšie, čo poslanec občanovi môže dať. Práca v ZPOZ je balzamom na moju dušu,“ uviedla s tým,
že sa bude snažiť podieľať na budovaní takých podmienok života, aby
naši starší občania nikdy neľutovali,
že svoj život prežili práve v Rimavskej Sobote. „Aby sa mladí ľudia v
našom meste cítili tak dobre, že nikdy
nebudú mať potreby svoj život prežiť
niekde inde mimo nášho mesta. Ak
sa nám, poslancom, spolu s vedením
mesta toto v tomto volebnom období
podarí aspoň z časti dosiahnuť, budem na seba určite patrične hrdá,“
dodala E. Juhászová na záver.
amb

Informácia pre voliča – zmena niektorých
volebných okrskov a volebných miestností

P

odľa § 8 ods. 1 zákona č. 180/2014 Z. z. o podmienkach výkonu volebného práva a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „volebný
zákon“) na odovzdávanie hlasovacích lístkov a na sčítanie hlasov voličov
utvára starosta obce, primátor mesta, v hlavnom meste Slovenskej republiky Bratislave a v meste Košice starosta mestskej časti (ďalej len „Starosta
obce“) volebné okrsky a určuje volebné miestnosti v lehote uvedenej v rozhodnutí o vyhlásení volieb t.j. do 30. januára 2019. Starosta obce pri určovaní volebnej miestnosti prihliada na to, aby do volebnej miestnosti mali čo
najľahší prístup aj zdravotne postihnutí voliči.


Zmena nastáva vo volebných okrskoch číslo:
12,13,14,15,16.

Vo volebnej miestnosti Gymnáziu Ivana Kraska – Ivan Krasko Gimnázium,
P. Hostinského 3, Rimavská Sobota boli dva volebné okrsky č. 12 a č. 13.
Volebný okrsok č. 12 Gymnázium Ivana Kraska – Ivan Krasko Gimnázium,
P. Hostinského 3 zahŕňa ulice:
P. Hostinského 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18
Sídlisko Rimava 1, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26
Vo volebnej miestnosti Materská škola Sídlisko Rimava 30 je utvorený
volebný okrsok č. 13 a 14.

Volebný okrsok č. 13 Materská škola Sídlisko Rimava 30 zahŕňa ulice:
Malohontská 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 19, 21
Volebný okrsok č. 14 Materská škola Sídlisko Rimava 30 zahŕňa ulice:
Sídlisko Rimava 9, 11, 13, 15, 17, 19, 21, 23, 25, 27, 29, 32, 36
Volebný okrsok č. 15 Stredná odborná škola obchodu a služieb, Športová 1,
Rimavská Sobota zahŕňa ulice:
Jánošíkova 20, 22, 24, 26
Kvetná,
Malohontská 23, 25, 27, 29, 31, 33, 35, 37, 39, 41, 43, 45, 47
Sídlisko Rimava 35, 37, 39, 41, 43, 45
Športová
Volebný okrsok č. 16 Stredná odborná škola obchodu a služieb, Športová 1,
Rimavská Sobota zahŕňa ulice:
Malohontská 18, 20, 22, 24, 26, 49, 51, 53
Sídlisko Rimava 34
Štadion
Zmena v prečíslovaní volebných okrskov :
volebný okrsok č. 26 – Mojín na volebný okrsok č. 27 – Mojín
volebný okrsok č. 27 – Dúžava na volebný okrsok č. 26 - Dúžava

red
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Z poslaneckých interpelácií

Poslanec Ján Jurkemík vzniesol ešte na januárovom zasadnutí mestského zastupiteľstva
interpeláciu, v ktorej žiadal informáciu, aké
boli náklady spojené s údržbou a opravou verejných cestných komunikácia a chodníkov
realizovaných v rokoch 2017 a 2018. Vedieť
chcel aj to, ktoré ulice boli zahrnuté do spomínanej údržby a koľko metrov štvorcových
bolo zahrnutých do uvedenej údržby, v akej
hrúbke obrusnej vrstvy a aký typ obrusnej
vrstvy bol použitý, akú záruku na prevedené
práce poskytuje dodávateľ a ako bol likvidovaný odpad z tejto obrusnej vrstvy.

Primátor Jozef Šimko odpovedal, že zámerom
mesta bolo aj v roku 2017 a 2018 pokračovať v
obnove povrchu miestnych komunikácií, parkovísk a verejných priestranstiev s cieľom vylepšiť
ich stavebný a dopravno-technický stav. Obnova
bola zameraná na súvislú výmenu živičných povrchov, vysprávky a úpravy nerovností, opravy
kanalizačných šácht v nevyhnutnom rozsahu a
obnovenie existujúceho vodorovného dopravného značenia, prípadne doplnenie obrubníkov.
Oprava živičného krytu sa vykonala podľa stanovených podmienok: pred pokládkou obrusnej
vrstvy bol vykonaný spojovací postrek asfaltovou emulziou v množstve 0,7 kg/m2, obrusná
vrstva bola v konštantnej hrúbke minimálne 50
mm, kryt – obrusná vrstva bola zhotovená z cestného asfaltu. Záručná lehota bola stanovená na
5 rokov. Odpad z obrusnej vrstvy bol zneškodnený dodávateľom a časť bola použitá v rámci
recyklácie na opravu komunikácií v záhradkárskej osade.
V roku 2017 a 2018 bolo asfaltovaných 112
758,10 m2 komunikácií, parkovísk a verejných
priestranstiev, čo si vyžiadalo náklady v celkovej
výške 1 489 446, 75 eur.
Komunikácie, parkoviská a verejné priestranstvá, ktoré boli asfaltované:
2017
Novomeského – parkoviská, Clementisa – parkoviská, Mestská záhrada – chodník, J. Bodona –
Rybárska (parkovisko), J. Bodona – (pred CBA),
Chodník okolo pomníka Holokaustu, Sídlisko
Rimava B2, Družstevná – chodníky, Cintorín-

P

ska-chodník, Škôlka Hatvaniho, Kirejevská-parkovisko, multifunkčné ihrisko, Sídlisko Rožňavská, Chodník pri škôlke Rožňavská, parkoviská
Ľ.Svobodu, parkovisko Rimavská, parkovisko
Cukrovarská, Sídlisko Rimava od CBA po most
2018
Sabová, garáže Rožňavská, Družstevná vnútroblok, Bakulínyho, Hurbanova + Šrobárova,
Kpt.Šmála, Jánošíkova, Janka Kráľa+garáže,
Železničná , P.Hostinského pred bytovkami,
J.Bodona- od Rybárskej po Rimavskú, Kirejevská – od Tomašovskej po Sedliacku, Kraskova,
prístupová komunikácia Kurinec, Hatvaniho,
Hostinského 6-18, E.Putru, Dobšinského 14-24 /
chodník/, Sídlisko Rimava B1, Gaštanová, Škultétyho, Sídlisko Rimava 1-7, Záhradnícka, Pivovarská, Cestárska, Ul. Malohontská – chodníky a
parkoviská medzi blokmi 18 – 26, Ul. Kirejevská
– parkovisko, Ul. Mikszátha – chodník, Mestská
záhrada – cyklochodník, Parkoviská pred OA,
Garáže ul. Mládeže, Parkovisko Rožňavská, Kurinec – chodník, Kurinec – parkovisko, K.Mikszátha – vnútroblok, Mestská záhrada Golden
klub, Cyklochodník pri Golden klube, Sídlisko
Rimava – parkovisko, Ul. Športová – Stomatologické centrum + SVB a NP 3070/5, Sobôtka –
prístup.cesta k BD 96-99, vjazd do dvora medzi
Kirejevskou a Novomeského, Príjazd k plavárni,
Sedliacka – prepoj, Mojín – cesta ku Kanátovcom, Vinica – cesta, Tormáš – cesta, Ul. Česká
2-16, Tržná, Ul. Škultétyho-dvor, Novosadská, E.
Putru, CVČ RELAX, Dúžava, Vyšná Pokoradz,
Kurinec – aut. zastávka, Sobôtka, Parkovisko L.
Svobodu, MŠ Dobšinského, Sídlisko Rimava 7,
Parkovisko pri plavárni, Družstevná-vjazd do
ZŠ, Pivovarská – chodníky, Športová, cesta pri
cintoríne, Chrenovisko-záhradkárska oblasť,
chodník L.Svobodu
+ úprava uličných vpustí, mreží, hydrantov, šupátok
Pokládka zámkovej dlažby:
chodníky 2017 - pokládkou zámkovej dlažby
boli obnovené chodníky na ul. Hatvaniho, Nám.
M. Tompu, Ul. K. Mikszátha, Mestská záhrada,
L. Svobodu, Sídl. Rimava a asfaltovaním Rožňavská. Cintorínska, pri škôlke Rožnavská o celkovej výmere 5 465 m2 – 203 300 €

chodníky 2018 – pokládkou zámkovej dlažby a
pokládkou obrubníkov boli obnovené plochy a
chodníky – Sídl. Rimava, Tulipánová, Jánošíkova, Jesenského. Tomašovská, Malohontská,
Rožňavská, Svätoplukova, Kurinec, L. Svobodu, Kirejevská – o celkovej výmere 4 306 m2 –
216 290 €
Kamerový systém či bankomat
Ján Jurkemík sa pýtal aj na to, či by bolo možné
zriadiť pobočku pošty v časti sídliska na Rožňavskej ul. Ako vyplynulo z primátorovej odpovedi,
mesto v tejto súvislosti 11. januára 2019 písomne
oslovilo Slovenskú poštu v Rim. Sobote, ale nedostalo odpoveď.
Ďalšia poslancova interpelácia sa týkala zavedenia kamerového systému na uvedenom sídlisku a
aké má v tomto smere mesto plány. Ako sa v odpovedi primátora uvádza, bezpečné zóny v meste sa riešia postupným rozširovaním kamerového
monitoringu. Prioritne sú kamery umiestňované
do zón s vyšším výskytom protispoločenskej
činnosti a na monitorovanie okolia školských
zariadení. Na základe výzvy Rady vlády SR pre
prevenciu kriminality na predkladanie žiadostí o
poskytnutie dotácie zo štátneho rozpočtu na financovanie projektov v oblasti prevencie kriminality pre rok 2019 je zo strany mesta spracovaný
projekt a do 4. marca bude predložená žiadosť
o podporu rozšírenia kamerového systému o 8
kamier, v ktorej budú riešené aj kamery na Rožňavskej ul. V prípade podporenia projektu budú
nainštalované do konca roka.
Ako poslednú predložil Ján Jurkemík požiadavku obyvateľov sídliska Západ, ktorá sa týkala
vybudovania ochranných smetných kontajnerov
najmä na komunálny odpad. „Má mesto nejaké
plány ohľadom vybudovania takýchto zariadení?,“ pýtal sa poslanec v interpelácií.
V odpovedi primátora sa uvádza, že mesto má
zámer postupne budovať takéto ochranné prístrešky na celom svojom území, kde je to technický možné z hľadiska priestorového usporiadania. Počet vybudovaných prístreškov však záleží
od toho, koľko finančných prostriedkov bude na
tento účel vyčlenených v rozpočte mesta.
amb

280 prípadov jazdy pod vplyvom alkoholu

olícia v Banskobystrickom kraji sa aj počas predminulého týždňa zamerala na zodpovednosť vodičov vo vzťahu k požívaniu alkoholu. „Napriek pravidelným kontrolám, ktoré polícia na cestách vykonáva,
bolo zistených iba počas 8. týždňa v rámci nášho kraja
47 prípadov, kedy účastníci cestnej premávky boli
pod vplyvom alkoholu,“ informovala banskobystrická
krajská policajná hovorkyňa Petra Kováčiková. Ako
ďalej dodala, z uvedeného počtu si až 12 vodičov sadlo
za volant s viac ako jedným promile alkoholu (trestný
čin ohrozovania pod vplyvom návykovej látky) a v 20
prípadoch išlo o priestupky. Nemotorových účastníkov
pod vplyvom alkoholu bolo zistených 15. „Od začiatku roku 2019 do 24. februára sme zaznamenali až
280 prípadov jazdy pod vplyvom alkoholu, z toho 62
trestných činov, 153 priestupkov - 68 u nemotorových
účastníkoch, pričom za toto obdobie sa v našom kraji
stalo až 19 dopravných nehôd, pod ktoré sa podpísala
jazda pod vplyvom alkoholu,“ uviedla Kováčiková.

Bezpečná jazda má v prvom rade chrániť život a zdravie, to je to najdôležitejšie čo chce mať každý z nás.
„Banskobystrickí policajti preto prijímajú na základe
podrobných dopravno-bezpečnostných analýz opatrenia, ktorými chcú naďalej zvyšovať bezpečnosť,“
ozrejmila krajská policajná hovorkyňa a doplnila, že
jednou z najčastejších príčin vzniku dopravných nehôd
je aj jazda pod vplyvom alkoholu či drog a iné ďalšie
porušenia povinností účastníkov cestnej premávky.
„Akýkoľvek počet alkoholov u vodičov je na našich
cestách pre nás neprijateľný a našim cieľom je ho čo
najviac eliminovať. Vzhľadom na fakt, že „šoféri“ si
pod vplyvom alkoholu za volant sadajú ďalej, budeme
v týchto kontrolách ešte dôslednejší, špeciálne cestné kontroly bude polícia v Banskobystrickom kraji
vykonávať vo zvýšenej miere a bude voči nedisciplinovanosti na cestách nekompromisná,“ uzavrela Kováčiková.
amb

Bagačka novým
štátnym tajomníkom

oslanec NR SR za
Pbývalý
stranu SMER-SD a
primátor Hnúšte

Michal Bagačka bude
novým štátnym tajomníkom
ministerstva
vnútra SR. Rozhodla
o tom Vláda SR na svojom rokovaní 20.
februára. Bagačka by sa mal stať štátnym
tajomníkom od 15. marca.
Ako uviedlo ministerstvo na svojej web
stránke, Michal Bagačka 16 rokov pôsobil ako primátor Hnúšte, od roku 2005 je
poslancom Banskobystrického samosprávneho kraja. Má bohaté pracovné skúsenosti
z oblasti verejnej správy, ktoré využije aj v
práci pre rezort vnútra. Organizačne bude
pod neho patriť sekcia verejnej správy.
amb

Gemerské zvesti
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Predmetom mesiaca je súborné dielo Sándora Petőfiho

G

emersko-malohontské múzeum v Rim.
Sobote vystavuje aj v mesiaci marec zaujímavý predmet. Tentoraz je ním dvojzväzkové reprezentatívne vydanie súborného diela
Sándora Petőfiho z roku 1907 z historickej
knižnice múzea. Vystavené bude od 1. do 29.
marca.

Ako uviedla knihovníčka múzea Iveta Krnáčová, Összes költeményei (Súborné dielo) Sándora Petőfiho bolo vydané v roku 1907 v Budapešti v reprezentatívnom dvojzväzkovom vydaní v
maďarskom jazyku. „Dielo je doplnené početnými ilustráciami,“ uviedla s tým, že väzba je potiahnutá špeciálnou bavlnenou tkaninou zhotovenou technikou ripsovej väzby s úpravou moaré, ktorá
pripomína vlnenie na vodnej hladine alebo mramor. „Tkanina je zdobená
farebným rastlinným motívom a zlátením, pričom zlátená je i oriezka kníh,“
priblížila knihovníčka a dodala, že vo väzbe je centrálne umiestnený kovový
reliéf spodobňujúci autora.
Sándor Petőfi (1823 - 1849) bol maďarským básnikom, predstaviteľom romantizmu. Pochádzal z maďarsko-slovenskej rodiny Istvána Petroviča a Má-

rie Hrúzovej. Po gymnaziálnych štúdiách pôsobil v divadelníctve, pracoval
i v redakciách maďarských časopisov a literárne tvoril. Keďže maďarská
romantická literatúra bola úzko prepojená s ideami buržoáznej revolúcie v
Uhorsku, v rokoch 1848/49 bojoval v uhorskej armáde i Petőfi. Žiaľ, padol v
bojoch pri Segešváre. Jeho hrob nebol nikdy nájdený.
Sándor Petőfi sa priatelil s významným gemerským básnikom Mihályom
Tompom (1817 - 1868). I vďaka tomuto priateľstvu Petöfi uskutočnil svoju
poznávaciu cestu po Gemeri-Malohonte v roku 1845 a následne i v roku
1847. Zaujímal sa najmä o pamätihodnosti, navštívil viacero miest, Rimavskú Sobotu navštívil pri oboch svojich cestách. Počas týchto ciest napísal
niekoľko básní venovaných regionálnym osobnostiam a pamiatkam (Garaj
1997). V Rimavskej Sobote si v roku 1845 do svojich Úti jegyzetek (Cestovné poznámky) zapísal: „Môj priateľ H... mi poskytol ubytovanie vo svojom
dome, v čase keď aj holubníky boli plné hostí. V jednu noc som prišiel neskoršie, všetky postele boli už obsadené, nuž som nemal inú možnosť, ako
si ľahnúť na zem.“ A práve na druhý deň po neslávnom prenocovaní mesto
Rimavská Sobota udelilo Petőfimu titul čestného tabulárneho sudcu. Svedectvom danej udalosti je pamätná tabuľa i stála expozícia v dome, v ktorom
básnik počas svojej návštevy býval. Dom v súčasnosti nesie názov Múzsák
Háza. (Dom múz).
Spracoval amb, zdroj: Iveta Krnáčová, knihovníčka GMM

Štartuje Hudobná jar

Básnické okienko...

V

utorok 19. marca o 19.00 hod. sa
v divadelnej sále Domu kultúry
(vchod od fontány) uskutoční prvý koncert 39. ročníka Hudobnej jari. Predstaví sa na ňom hudobné teleso Ensemble
Ricercata v zložení Helga Varga Bach
(soprán), Ronald Šebesta (klarinet),
Milan Paľa (husle) a umelecký vedúci Ivan Šiller (klavír). Hlavnou ideou
zoskupenia je sprístupňovanie a popularizácia domácej i svetovej súčasnej
komornej tvorby formou atraktívnych
koncertných dramaturgií. Vstupné je 3€
/ 2€ pre členov KPH. Predaj vstupeniek
na mieste. Súbor prijal názov Ricercata
(z tal. ricercare – hľadať, pátrať, skúmať, bádať atď.) a v tomto duchu aj každoročne starostlivo hľadá, pátra, objavuje – diela „staré“ i nové.
spracoval amb, zdroj: Mestské kultúrne stredisko v Rim. Sobote

M

Šansóny Chantal Poullain

estské kultúrne stredisko v Rim. Sobote pozýva
všetkých milovníkov šansónu, francúzštiny a
vynikajúcej hudby vo štvrtok, 11. 4. 2019 o 19.00
hod. na koncert Chantal Poullain-Polívkovej, ktorá
vystúpi v Rimavskej Sobote v sprievode jazzovo ladenej kapely Štěpán Markovič trio. Šansóny Chantal,
to je hlboko posadený sexy hlas, lahodná francúzština, kapela v zložení Štěpán Markovič / saxofón, Jan
Kořínek / kontrabas, Ondřej Kabrna / klavír, a atmosféra sladkého Francúzska. Vstupné: 12€ predpredaj
/ 15€ na mieste. Predaj vstupeniek v MsKS a TIC.
Chantal Poullain-Polívková sa narodila 17. augusta
1956 vo Francúzskom Marseille.
Je česko-francúzska filmová a divadelní herečka. Vyštudovala divadelnú akadémiu v Ženeve, potom študovala v Anglicku, hrala v niekoľkých francúzskych
a švajčiarskych televíznych filmoch. Bola vydaná za
Bolka Polívku, s ktorým má syna Vladimíra Polívku
(* 1989). V Českej republike bývala v Brne, teraz
žije v Prahe. Chantal spieva jednak svoje vlastné
piesne, ale tiež tradičné francúzske šansóny so šarmom jej vlastným. Koncert uvádza Chantal v češtine
a vďaka svojej charizme okúzli publikum ako to vie
len ona.
Zdroj: Mestské kultúrne stredisko v Rim. Sobote

Cena dobra

Je tak samozrejmé, že je klas na poli,
že bude z neho chlieb.
Je tak samozrejmé, že nás nič nebolí,
že bude v úľoch med.
Keď nie je kvetov do vázy,
keď strašia živé obrazy,
len keď sa dobro pokazí,
vtedy sa cení, keď ho niet.
Veď zlo vždy krúži okolo,
a dobro, to je vratký svet,
a šťastie chodí so smolou,
a lámavý je každý kvet.

Marta Brisudová Siváková

Vyhodnotenie
súťaže

V minulom čísle Gemerských zvestí a Gömöri
Hírlap sme vyhlásili súťaž o trojdňový pobyt
pre 2 osoby v meste Mezőkővesd. Šťastnou výherkyňou sa stala Viktória Karczagová z Rim.
Soboty, ktorej týmto srdečne gratulujme. Výherkyňu vyžreboval primátor Rim. Soboty Jozef Šimko.
red
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Program GMOS:
14. marca UPLEŤME SI
KOŠÍK – detská tvorivá dielňa – pletenie košíkov z pedigu,
GMOS Rim. Sobota, 16:00 hod.
15. marca DEŇ TANCA – regionálna súťaž moderného tanca, MsKS Hnúšťa, 10:00 hod.
19. marca ČAROVNÁ STUDNIČKA – tvorivá dielňa – výšivka krivou ihlou, GMOS Rim.
Sobota, 10:00 hod.
22. marca NESKRÝVAJ, ČO
DOMA MÁŠ II. – regionálna
súťaž amatérskej filmovej a video tvorby s postupom do CINEAMY, GMOS Rim. Sobota,
17:00 hod.
26. marca STROMČEKY
ŠŤASTIA – tvorivá dielňa – výroba stromčekov šťastia, GMOS
Rim. Sobota, 15:00 hod.
29. marca DETSKÁ DIVADELNÁ REVÚCA – regionálna súťažná prehliadka detských
divadelných súborov, MsKS Revúca, 8:00 hod.
29. marca – DIVADLO OČAMI DETÍ – detský výtvarný
prejav – vyhodnotenie 22. ročníka regionálnej súťaže, MsKS
Revúca, 12:00 hod.
29. marca – 12. apríla DIVADLO OČAMI DETÍ – výstava výtvarných prác, MsKS
Revúca, denne 8:00-14:00 hod.
MAREC
FAŠIANGY V GEMERI
A MALOHONTE – výstava
výtvarných prác žiakov ZŠ s tematikou FAŠIANGY, Knižnica
Mateja Hrebendu v Rim. Sobote, denne 8:00-16:00 hod.

N

Výstava hodvábnych šatiek

a rimavskosobotskej radnici sa opäť predstavuje výstava ručne maľovaných hodvábnych šatiek
Maľba na hodváb.

Výstava sa sem vrátila po roku, kedy zožala u publika
veľký úspech Vernisáž výstavy sa uskutočnila vo výstavných priestoroch radnice 19. februára a otvorila ju
autorka farebných šatiek Judita Krajčiová. Len na pripomenutie, autorka pochádza z Rožňavy, kde doteraz žije.
Už ako dieťa veľa kreslila a maľovala, no nenavštevovala
umeleckú školu. Asi nikoho neprekvapí, že na základnej
škole mala najradšej výtvarnú výchovu a ako si spomína,
najradšej mala tie hodiny, keď mali navrhovať vzory na
textil. Od roku 2001 pracuje v Múzeu Betliar, momentálne ako vedúca oddelenia marketingu. Aj popri práci
sa vo voľnom čase venovala nejakému druhu ručných
prác. V posledných rokoch sa vrátila k obľúbenému navrhovaniu vzorov na textílie, čo realizuje aj pri maľbe na
hodváb. Sú to väčšinou hodvábne šatky a šály a časť z
nich sa predstavuje aj na výstave v radničných priestoroch. K videniu sú tu šatky a šály rôznych veľkostí, farieb
a rôznych motívov. Diváci mohli počas vernisáže vidieť
aj to, ako takáto maľovaná šatka vzniká. Judita Krajčiová im totiž predviedla, ako takéto maľovanie na hodváb

Na baňu klopajú

S

minulosťou a súčasnosťou baníctva a železiarstva v
našom regióne sa počas februára mali možnosť zoznámiť návštevníci Gemersko-malohontského múzea
(GMM) v Rim. Sobote vďaka podujatiu s názvom Na
baňu klopajú... Práve ním odštartovali v múzeu rok
2019.
Podujatie pozostávalo zo sérii komentovaných prehliadok
výstavy Baníctvo a železiarstvo v Gemer-Malohonte, ktorú
v múzeu sprístupnili ešte vlani v septembri a prezentácie
publikácie Gemer je vesmír...grafikon 165 166 167. Prehliadky boli určené jednak žiakom škôl, ako aj širokej verejnosti.

VÝTVARNÉ
SPEKTRUM
– regionálne kolo výstavy neprofesionálnych výtvarníkov,
GMOS Rom. Sobota, denne od
8:00 hod.- 15:00 hod., piatky od
8:00-12:00 hod.
VEĽKONOČNÉ TVORENIE
– ZŠ v okresoch Rimavská Sobota a Revúca

Výstavy
Gemersko-malohontské
múzeum v Rim. Sobote
do 29. marca
Veže zaliate slnkom. Architektonická tvorba Júliusa Sándyho – na výstave sa prostredníctvom projektov, dokumentov
a fotografií predstavuje tvorba
významného architekta Júliusa
Sándyho.
spracoval: amb

Prihlás sa do Kvízmajstra!

M

estské kultúrne stredisko pre Vás
pripravuje 4. ročník úspešnej zábavno-vedomostnej súťaže Kvízmajster! Si stredoškolák a zaujímaš sa o
kultúru? Baví Ťa hudba, film, divadlo
či literatúra? Chceš sa zabaviť, niečo
nové dozvedieť a vyhrať zaujímavé ceny? Tak presvedč
svojich spolužiakov a prihláste sa do najlepšej interaktívnej kvízšou v regióne! Vyplňte prihlášku (nájdete ju na
www.domkultury-rs.sk) a do 1. apríla 2019 nám ju pošlite
na adresu: Mestské kultúrne stredisko Rimavská Sobota,
Námestie Š.M. Daxnera 1723, 979 01 Rimavská Sobota
alebo e-mailom na: kvizmajster@tvrimava.sk.
Čo je Kvízmajster?
Kvízmajster je zábavno-vedomostná súťaž pre stredné

prebieha. A nie je to práca jednoduchá, pretože hodváb
je materiál, ktorý rýchlo schne, ľahko sa na ňom spravia
fľaky a ani najmenšia chybička sa už nedá opraviť. V kultúrnom programe vystúpila žiačka ZUŠ v Rim. Sobote
Barbora Luptáková z Vyšnej Pokoradze, ktorá je zlatým
slávikom za rok 2017. Hudobne ju sprevádzala na akordeóne Janka Dobrocká.
Výstavu zorganizovalo Turistické informačné centrum v
Rim. Sobote a bude otvorená do konca marca.
amb
Prehliadkou sprevádzali etnologička múzea Ľudmila Pulišová a referentka Martina Marek Oštromová, ktoré stoja za
výstavou o baníctve. Návštevníkom pútavou formou priblížili bohatú tradíciu baníctva a železiarstva v regióne od čias
mladšej doby bronzovej až po súčasnosť, ale porozprávali im
tiež mnoho informácií o zaniknutých železiarňach v Likieri-Hnúšti a v Tisovci či o zaniknutej bani Burda – Rovné.
Okrem histórie baníctva sa hovorilo aj o vývoji baníckeho
odevu, o zvykosloví i samotnej práci baníkov. Počas prehliadky sa návštevníci podozvedali aj mnoho zaujímavostí, napríklad čo bola tzv. fľaša trpezlivosti, alebo že v našom okrese
fungovala prvá magnezitová rotačná pec na svete.
Ako uviedla Martina Marek Oštromová, účelom komentovaných prehliadok bolo nielen predstaviť samotnú výstavu,
ale aj minulosť baníctva a železiarstva v regióne, ktoré tu
bolo popri roľníctve a remeselnej výrobe jedným z hlavných
zamestnaní. „Zaujímavosťou tejto výstavy i komentovaných
prehliadok bolo nielen pripomenúť, čo tu v minulosti bolo a
žiaľbohu zaniklo, ale pri určitých témach sme sa snažil vyzdvihnúť aj súčasnosť, niečo, čo z tej minulosti pretrvalo
dodnes,“ vysvetlila Marek Oštromová. Ako príklad uviedla
spracovanie mastenca a magnezitu, ktoré tu funguje dodnes.
„Málokto vie, že tento okres je v podstate akýmsi priebojníkom v tejto oblasti a máme sa dodnes čím pýšiť,“ dodala.
Ďalšou aktivitou podujatia bola prezentácia Kino Gemer zo
záveru mesiaca, na ktorej bola predstavená publikácia Gemer
je vesmír...grafikon 165 166 167.
amb
školy pôsobiace v regióne Gemer-Malohont. Súťaž sa tematicky zameriava na oblasť slovenskej, miestnej a regionálnej kultúry (hudba, film, divadlo, literatúra, výtvarné
umenie). Jej primárnym cieľom je prispieť k zvyšovaniu
kultúrnej gramotnosti stredoškolskej mládeže.
Ciele projektu
Prostredníctvom interaktívnych moderovaných kvízov
projektovaných na plátno, doplnených o množstvo praktických zábavno-vedomostných úloh, chce Kvízmajster
hravou formou priblížiť žiakom stredných škôl významné
diela a osobnosti kultúrneho života na Slovensku a v regióne, zorientovať ich v kultúrnom dianí dneška i minulosti a
motivovať ich k hlbšiemu záujmu o slovenskú, miestnu a
regionálnu kultúru. Kombinuje pritom prvky známych televíznych šou, akými sú Milionár, Duel, Čo ja viem, Dobre
vedieť! či Milujem Slovensko.
Zdroj: Mestské kultúrne stredisko Rim. Sobota
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Poznáme najlepších športovcov regiónu

V

Kultúrnom dome v Hnúšti
boli 22. februára ocenení najúspešnejší športovci regiónu Gemer-Malohont za rok 2018.
V 53. ročníku Športovec roka 2018
regiónu Gemer-Malohont, ktorú organizuje Okresné združenie telesnej
kultúry (OZTK) v Rim. Sobote, boli
okrem jednotlivcov a kolektívov
vyhlásené ocenenia v osobitných
kategóriách. Najúspešnejším kolektívom regiónu sa stal Falcon Klub
Rimavská Sobota, ktorý získal spolu
7 ocenení.
Osobitnú cenu získal hendikepovaný športovec Roman Farkaš z Falcon klub Rimavská Sobota. Najviac
hlasov od internetových hlasujúcich
získal džudista Lukáš Zvara z TJ
Mladosť RELAX. Cenu dostala aj
Tamara Poláková, ktorá sa zapojila
do internetového hlasovania.

B

Počas galavečera vystúpili v programe rôzne súbory a športové celky
pôsobiace v Hnúšti a okolí. Boli medzi nimi aj deti z tamojšieho Centra voľného či workoutová skupina
Back to Elements z Tisovca. Podujatie moderoval novinár Peter Mišo.
V kategórii žiaci sa na prvom mieste umiestnila 14 ročná chanbaristka Laura Dávidová z FALCON
TAEKWONDO klub Rimavská
Sobota. Druhá skončila džudistka
Natália Gažiová z oddielu Lokomotíva judo RS a tretí skončil chanbarista Lukáš Kurek z FALCON
TAEKWONDO klub RS.
Najlepším v kategórii dorastenec sa
stala taekwondistka Veronika Spodniaková z FALCON TAEKWONDO klub RS. Druhá v tejto kategórii
skončila fitneska Micheal Ďubeková
z Fitnes klub Iskra Hnúšťa a tre-

tia bola Tereza Ďuricová z Falcon
Taekwondo klub RS.
V kategórii dospelí skončil prvý kulturista Vojtech Lázok z Fitnes centrum Tornaľa. Druhé miesto sa ušlo
zápasníkovi Lokomotívy RS Akhsarbekovi Gulaevovi, ktorý bol vlani
v tejto kategórií na prvom mieste.
O jednu pozíciu oproti vlaňajšku si
pohoršil aj chanbarista Tibor Figei z
FALCON TAEKWONDO klub RS,
ktorý skončil tretí.
V kategórii kolektívy obhájili
umiestnenia z minulého ročníka
prvý Falcon klub Taekwondo RS a
druhý Lukostrelecký klub Bašta. Na
treťom mieste skončil Zápasnícky
oddiel Lokomotíva RS.
V technických športoch sa prvé
miesto ušlo Tiborovi Lévayovi st. z
Lukostreleckého klubu Bašra. Druhí

skončili tanečníci Orsolya Farkasová a Tomáš Baka z Tanečného klubu
Impulz z Rim. Soboty. Tretí bol Ondrej Cerovský, motocyklista z Motosport Klubu Rim. Janovce.
Ocenili aj najlepších športovcov
Hnúšte. Stali sa nimi Jakub Prokop
(Fitnes Klub ISKRA Hnúšťa), bedmintonista Vladan Pevný (Bedmintonový klub pri Gymnáziu Mateja
Hrebendu v Hnúšti), teakwondistka
Ivana Kyseľová (Taekwondo klub
Hnúšťa), kickboxer Ján Radič (Kick
- Box Leon Hnúšťa) a Taekwondo
klub Hnúšťa. Počas slávnostného
programu si ocenenia vyslúžili aj
mnohí športoví funkcionári - jubilanti, medzi nimi aj Štefan Szántó či
Ján Forgon. Mimoriadne ohodnotenie dostal primátor Hnúšte Roman
Lebeda.
amb

Júliusa Nôtu zavraždili pred desiatimi rokmi

olo šeré, hmlisté februárové popoludnie 20.
februára 2009, keď vlak míňal stanicu v Rimavských Janovciach. Nezastavil, pretože tam
nečakal žiadny cestujúci. Niekoľko metrov
odtiaľ, medzi obcou a stanicou, svetlá a policajné záblesky signalizovali, že sa niečo deje.
No až vo večerných hodinách sme sa dozvedeli
zo správ, že Július Nôta, tréner rimavskosobotského MŠK, bol zavraždený len pár metrov od
svojho domova. Odvtedy ubehlo už desať rokov a doteraz nebol za tento čin nikto potrestaný. Avšak priatelia a známi na Júliusa Nôtu
nezabudli a každoročne si ho pripomínajú na
futbalovom turnaji v Rimavských Janovciach
a Jesenskom.

Július Nôta sa narodil 23. apríla 1971, jeho kariéra sa spája s MŠK v dobe, keď klub pôsobil
v najvyššej futbalovej lige. Nôta neskôr odišiel
do najvyššej maďarskej ligy, kde hral za Diósgyőr, Dunaújváros, Zalaegerszeg, ako aj budapeštianske kluby Honvéd a Vasas. V čase, keď bol
zavraždený, pôsobil ako tréner brankárov v Rim.
Sobote a trénoval aj slovenských reprezentačných
mladíkov. Za vraždu bol stíhaný vtedy 23-ročný
muž z Rimavských Janoviec, no pre nedostatok
dôkazov ho súd oslobodil a odsúdil ho len za nedovolené ozbrojovanie a držanie drog.
Už v roku, kedy bol J. Nôta zavraždený, zorganizovali na jeho počesť v Jesenskom futbalový
turnaj. Neskôr sa k tejto iniciatíve pripojili aj Rimavské Janovce, rodná obec zavraždeného tréne-

ra. Csaba Singlár, manažér futbalového klubu v
Jesesnkom, zorganizoval v tomto roku turnaj už
po desiatykrát a ako hovorí, Nôta mal veľa priateľov obci Jesenské, takže vôbec neváhali, keď sa
takáto myšlienka objavila.
V tomto roku sa turnaja zúčastnilo spolu šesť tímov. V každom hrajú hráči nad 35 rokov, jeden
hráč môže mať od 30 do 35 rokov. Vstupný poplatok je pre každý tím vo výške 50 eur a ako je
už tradíciou, vyzbieranú sumu odovzdá rodine
Júliusa Nôtu starosta Jesenského Gabriel Mihályi
a predseda tamojšieho futbalového klubu Gejza
Tóth. Zuzana Nôtová, vdova po Júliusovi Nôtovi
a jej mladší syn Jakub aj tento rok navštívili turnaj. Z dvojice chlapcov je s futbalom spojený ten
starší, Julko, ktorý je v súčasnosti druhým bran-

károm v Dukle Banská Bystrica a práve začal študovať telesnú výchovu na Univerzite Mateja Bela
v Banskej Bystrici. Avšak mladší syn Jakub, ktorý
je prvákom na Strednej odbornej škole obchodu
a služieb v Rim. Sobote, sa o futbal nezaujíma.
Okrem miestneho tímu Realtherm sa turnaja zúčastnili aj tri tímy z Rim. Soboty - Damm House,
ŠKP, MŠK, ale zástupcu tu mala aj rodná obec
Nôtu Rimavské Janovce a Lučenec. Zápasy sa
hrali na 1x15 minút. Víťazom sa stalo mužstvo
Damm House z Rim. Soboty, za ním skončil bývalý tím Júliusa Nôtu, rimavskosobotský MŠK
a tím policajtov ŠKP. Nasledovali ich Lučenec,
Jesenské a poradie tento rok uzavreli Rimavské
Janovce.
jdj/amb, foto: gecse, Tibor Somogyi
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RIADKOVÁ INZERCIA:
• Predajňa MODEX - Mária Pelleová, SNP 16, Rimavská Sobota - oproti
7.-14.marec Kapitán Marvel
19:00
132 min., MP od 12r., titulky, 5€
št. - ne.
Sci-fi/Akčný		
USA

14.-15.marec Skryté túžby		
20:00
98 min., MN, titulky, vstup: 5€
št. - pi.
Romantický/Dráma Maďarsko

9.-10.marec Psie veličenstvo
17:00
85 min., MP, dabing, vstup: 5€
so. - ne.
Rodinný/Animovaný Belgicko

16.-17.marec Čarovný park		
17:00
85 min., MP, vstup: 5€
so. - ne.
Dobrodružný/Animovaný USA

14.-15.marec Sklenená izba		
18:00
104 min., MP od 12r., vstup: 5€
št. - pi.
Milostná dráma
Česko

16.-17.marec Zelená kniha		
19:00
130 min., MP od 12r., titulky, 5€
so. - ne.
Dráma/Komédia
USA

Spomienka...

VÚB banky, medzi kaviarňou a bytovkou, Vám ponúka za výhodné ceny
kožené kabáty, saká, čiapky, vesty aj kožušinové vetrovky, pánske aj dámske
a rôzne iné doplnky.			
		
GZ-15/19
• Predám domáce plátno 35m. Tel: 0914 246 969

• Predám ovocnú záhradu 17 ár. vo Vinici s chatkou v osobnom vlastníctve

parc. č. 3596/4. Cena podľa dohody.
Informovať sa môžete na č. tel.: 0911243531, 0944193895

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

Slovensko oslovujú v prezidentskom súboji
známe aj neznáme mená, straníci aj ľudia, za
ktorými nestoja stranícke štruktúry, miláčkovia mainstreamu a tí druhí, kandidáti s viditeľnou finančnou podporou i bez nej, proste
rôzni. Slovensko čaká na zmenu a Slovensko v zmenu dúfa. Na to však nestačí vymeniť bábky, treba vymeniť aj bábkohercov.
Mgr. Robert Švec je nezávislý kandidát s národnou ( nie nacionálnou !) orientáciou, ktorý
okrem generačnej zmeny ponúka aj svoju odbornosť a ochotu konať na
prospech suverénnej Slovenskej republiky a jej občanov.
Príďte si vypočuť jeho víziu o prezidentskom úrade a úradovaní
dňa 6. marca 2019 o 17.00 do guľovej sály Domu kultúry v Rimavskej Sobote.

GZ-8/19

Zubný lekár

Arpádom Hankom,
GZ-18/19

GZ-20/19

• Ponúkam

Ďakujeme celej rodine, známym, priateľom,
susedom, bývalým kolegom a spolupracovníkom
kultúrno-výchovných inštitúcií mesta, vedúcim
odborov bývalého ONV v Rim. Sobote, ktorí sa
prišli rozlúčiť na poslednej ceste dňa 19.2.2019
s milovaným otcom, starým i prastarým otcom

ktorý nás dňa 16.2.2019 v tichosti opustil.
Súčasne ďakujeme za prejavenú sústrasť
a kvetinové dary.
S bolesťou v srdci smútiaca rodina

GZ-17/19

GZ-12/19

9. a 10. marca od 8:00 hod. do
12:00 hod.
MUDr. František Šesták, Cukrovarská 23, Rim. Sobota, tel.: 5634551
16. a 17. marca od 8:00 hod. do
12:00 hod.
AjaDent, s.r.o. – MUDr. Andrea
Tyborová, Cukrovarská 131/23, Rim.
Sobota, tel. číslo: 47 5627188

Spomienka...
Dňa 12.3.2019 uplynie rok, čo nás navždy
opustil náš milovaný manžel, otec a starý otec

Jozef Zagyi

z Gemerských Dechtárov
GZ-21/19

Navždy zostaneš v našich srdciach.
Smútiaca rodina

Pozvánka:
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Hokejisti Rimavskej Soboty ukončili sezónu
na druhom mieste v celoslovenskej druhej lige

okejový ošiaľ v Rimavskej
Sobote vyvrcholil v sobotu
23. februára tretím finálovým
stretnutím druhej ligy na ľade v
Detve. Vyrovnaný stav série a kvalita oboch tímov zaručovali zaujímavý a napínavý zápas.
Do zápasu vstúpili lepšie Levičania.
Tí si už v druhej minúte otvorili strelecký účet gólom Königa. V jedenástej minúte sa podarilo Rimavskosoboťanom odpovedať gólom Budu v
presilovke. Eufória však trvala len
jedenásť sekúnd, keď Levičania opäť
naklonili vedenie na svoju stranu.
Strieľal Bogoslovskii. Zápas sa zlomil o ďalších tridsať sekúnd, kedy
hokejisti Levíc už vyhrávali o dva
góly. Presadil sa Vrťo. Soboťania sa
následne snažili zvrátiť stav, no súper
predvádzal perfektnú defenzívnu činnosť a nepustil ich takmer k ničomu.
S postupujúcim časom narastala na
hokejkách hráčov z Gemera nervozita, z čoho vyplynulo množstvo vylúčení, ktoré im uberali sily v zápase.
V polovici zápasu boli naraz vylúčení až dvaja hráči HKM, a tak mal
súper výhodu o dvoch hráčov. Tú sa
im podarilo využiť po tridsiatich sekundách gólom Kohúta a bolo už 4:1.
V úvode tretej tretiny rozprúdila atmosféru na zaplnenom detvianskom
štadióne šarvátka medzi Luchnikovom a Mihalíkom. Luchnikov dostal

HKM Rimavská Sobota vylepšil minuloročné tretie miesto na tohtoročné
striebro. Aj keď po zápase nikto neskrýval smútok, môžeme byť všetci pyšný na tento veľký úspech pre
rimavskosobotský hokej. Celkové
druhé miesto v druhej hokejovej lige
je pre nás odmenou za tvrdú prácu,
ktorú sme odvádzali celú sezónu, aj
keď sme mali najvyššie ciele.

trest do konca stretnutia a pri odchode do šatne ešte pobavil tribúny svojim divadlom. Následne vysoký tlak
nezvládol ani gólman Rimavskej
Soboty Križan, ktorý vybuchol na
rozhodcu a vyslúžil si osobný trest.
Päť sekúnd pred koncom stretnutia
Levičania ešte upravili konečný stav
stretnutia na 5:1.
Víťazom druhej hokejovej ligy sa tak
pre sezónu 2018/2019 stal HK Levice, ktorý sa pobije o účasť v prvej lige
s Prešovom. Leviciam gratulujeme,
želáme veľa šťastia v súboji o prvú
ligu a ďakujeme za kvalitne odohratú, napínavú a férovú finálovú sériu.
Určite však musíme uznať, že titul je
v správnych rukách. Aj keď oba tímy
predviedli obrovskú kvalitu a bojovnosť, Levice boli o niečo vyššie.

HK Levice - HKM Rimavská
Sobota 5:1 (3:1, 1:0, 1:0)
KONEČNÝ STAV SÉRIE 2:1
Góly: 2. König Dávid; 11.
Bogoslovskii Vladislav; 12. Vrťo
Juraj; 34. Kohút Ivan; 60. Šramaty Erik - 11. Buda Slavomír
Strely: 41:26.
Vylúčenia: 6:10 na 2 min., navyše Slovák 10 min. OT za napádanie rozhodcov, Mihálik 5 min.
za bitku, Luchnikov 5+DKZ za
bitku a Križan 10 min. OT za
nešportové správanie.
Presilovky: 2:1.
Oslabenia: 0:0.
Rozhodcovia: Štefik, Bachúrik Kollár, Ivan.
Diváci: 1378.

Najväčším víťazstvom pre nás sú
naši perfektný fanúšikovia. Ďakujeme úplne všetkým, ktorí počas sezóny prišli podporiť našich chlapcov.
Túto sezónu sa nám podaril obrovský
míľnik, a to viac ako 1000 divákov
na domácom zápase s Levicami. Tá
atmosféra bola neopakovateľná. Nesmierne si vážime, že ste nás v tak
obrovskom počte prišli podporiť do
Detvy. Bolo tam skoro 1400 divákov,
čo Detva ešte ani raz nezaznamenala
na zápase extraligy a s pokorou môžeme povedať, že prevaha bola fanúšikov z Rimavskej Soboty. Veríme,
že v rovnakom počte sa stretneme
aj v septembri na zápasoch v sezóne
2019/2020, a ak náš trend stupňovania bude pokračovať, možno sa budeme tešiť z toho, čo nám túto sezónu o
chlp ušlo.
Marek Hanzel, HKM RS
foto: Denis Szőke

Lukostrelci na
Džudisti Lokomotívy na Medzinárodnej
valentínskej súťaži
Grand Prix v Banskej Bystrici

D

žudisti Lokomotívy sa v sobotu a nedeľu 16. a
17. februára zúčastnili 6. ročníka Medzinárodného Grand Prix Banská Bystrica 2019 v džude
žiakov, žiačok, dorastencov a juniorov.
Náš oddiel reprezentovali džudisti Natália Gažiová, Lukáš Koóš, Bendo Erik a Balog Robert.
Na začiatku súťaže bola Natália Gažiová odmenená Slovenským zväzom džuda za dosiahnutie
strieborného umiestnenia v Rankingliste starších žiačok za rok 2018. Srdečne jej gratulujeme.
Na súťaži v Banskej Bystrici sa zúčastnilo 517
džudistov z 12 krajín Európy - Maďarska, Česka,
Rakúska, Ruska, Slovinska, Chorvátska, Nemecka,
Talianska, Kazachstanu, Ukrajiny, Ruska a Slovenska.
V kategórii starších žiačok štartovala Natália Gažiová vo váhe do 40 kg. Nesklamala a vo veľmi
ťažkej konkurencii zahraničných džudistiek zvíťazila nad všetkými vo svojej kategórii a obsadila zlatú priečku. Natália štartovala aj v kategórii
dorasteniek v hmotnosti do 40 kg a aj tu dokázala
zvíťaziť a obsadiť zlatú priečku.
Robert Balog štartoval v kategórii starších žiakov
v hmotnosti nad 73 kg, kde si vybojoval bronzovú
tretiu priečku.
Lukáš Koóš sa v tomto roku dostal do kategórie

16.
dorastencov, kde štartoval v hmotnosti do 73 kg.
Pretekári boli nad jeho sily, skončil v druhom kole
a ostal bez umiestnenia.
Aj Erik Bendo v kategórii starších žiakov v hmotnosti do 66 kg skončil v druhom kole a bez
umiestnenia. Touto cestou ďakuje výbor Lokomotívy všetkým džudistom za vzorné reprezentovanie
oddielu a mesta Rimavská Sobota.
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 R. Sobota

februára usporiadal lukostrelecký klub
VICTORIA Želovce 3D súťaž v lukostreľbe pod názvom Valentínska šípka. Zúčastnili sa jej lukostrelci zo Slovenska aj Maďarska.
Trať bola postavená dobre, celý deň nechýbala
dobrá nálada. Strieľalo sa na 24 3D cieľov.
Za L.K. Bašta sa zúčastnilo súťaže osem členov,
ktorí obstáli nasledovne:
Laura Hegedűs Antal si vystrieľala 1. miesto a
nazbierala spolu 429 bodov, najviac zo všetkých
súťažiacich! Luca Dancs, Krisztina Bukovszky,
László Hegedűs obsadili 1. miesta. Márti Dávis
a Michal Feledy skončili na 2. mieste a Gergely
Dancs a Attila Bukovszky obsadili 4. miesto.
Ďakujeme sponzorom: Mestský úrad v Rim.
Sobote, Vercajch Centrum Zvolen, Gobako Košice, Rado Ceglédy, Agrosolum a RIO Jedáleň.
Tibor Lévay, LK Bašta
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Lokomotíva najúspešnejším klubom Slovenska,
Rapčan opäť majstrom Slovenska

H

istorický úspech dosiahli zápasníci Lokomotívy Rimavská Sobota v roku 2018. Po prvýkrát vo svojej viac ako 45-ročnej histórii obsadili
1.miesto spomedzi 35 klubov celého Slovenska.
Tento obrovský úspech dosiahli ziskom 471 bodov, keď o 5 bodov predbehli ZK Košice 1904,
ktorý získal 466 bodov. Na 3.mieste skončila Dunajplavba Bratislava so ziskom 457 bodov. Tento
rebríček sa vyhlasuje každý rok na Valnom zhromaždení Slovenského zápasníckeho zväzu, ktorý
sa tentoraz uskutoční koncom marca v Šamoríne.
Rebríček je zostavený na základe všetkých bodov, ktoré kluby dosiahli na OH, MS, ME a MSR
všetkých vekových kategórií a ligových súťaží
dospelých a dorastu, podľa stanovenej bodovacej
tabuľky. O tento krásny úspech sa pričinili všetci
zápasníci, tréneri a funkcionári rimavskosobotského zápasenia, za čo im určite patrí veľké poďakovanie. Nedá sa však nespomenúť aspoň troch
našich zápasníkov, ktorí sa pričinili o najviac bodov. Senior Aksharbek Gulaev za 2. a 5.miesto na
majstrovstvách Európy a 5.miesto na majstrovstvách sveta, dorastenec Pavel Rapčan, ktorý získal 3 tituly majstra Slovenska z celkového počtu
12 titulov pre náš oddiel a žiačka Natália Gažiová
za 8.miesto na majstrovstvách Európy.
„Dosiahnuť takýto úspech a dostať sa až na vrchol
rebríčka je iste snom každého funkcionára, trénera
a športovca. Nám sa to vlani podarilo po prvýkrát,

za čo chcem v mene
oddielu poďakovať
každému
nášmu
zápasníkovi, ktorý získal čo i len 1
bod. Veď na konci o
našom triumfe rozhodlo len 5 bodov
pred Košicami. Aj v
roku 2017 sme boli
na krásnom 2.mieste, keď nás porazila
Dunajplavba Bratislava, ale prvenstvo
Aksharbek Gulaev
je o niečom inom a
to ešte nebudem spomínať aké podmienky máme
my a aké niektoré kluby za nami. Je to krásne pocta za roky driny na žinenkách. Zopakovať takýto
úspech bude nesmierne ťažké, ale určite sa o to
znovu pokúsime. Veď s jedlom rastie chuť,“ zhodnotil Jozef Radnóti, podpredseda ZO Lokomotíva
Rimavská Sobota.
Zápasník Rapčan obhájil
titul majstra Slovenska
Pavol Rapčan, najúspešnejší dorastenec Lokomotívy Rimavská Sobota v roku 2018 - 3 tituly a 1
bronz z majstrovstiev Slovenska a účastník juniorských majstrovstiev sveta, obhájil svoj vlaňajší
titul juniorského majstra Slovenska v gréckorím-

skom štýle. Majstrovstvá Slovenska tejto vekovej kategórie sa konali na žinenkách v športovej
hale v Šamoríne. Rapčan získal suverénne zlato
za 1.miesto vo váhe do 60kg, keď všetky zápasy
vyhral pred časovým limitom. O druhú medailu
bronzového lesku sa za 3.miesto vo váhe do 55kg
pre Rimavskú Sobotu pričinil vekom ešte len kadet Brian Molnár. Aj tretí pretekár Rimavskej Soboty Jakub Vydra, vekom tiež kadet, bodoval do
súťaže družstiev za 4.miesto vo váhe do 55kg,
keď v priamom súboji o medailu prehral so svojím
klubovým kolegom Molnárom na body. V súťaži
družstiev obsadila naša Lokomotíva s 20 bodmi
pekné 5.miesto.
Jozef Radnóti – podpredseda
ZO Lokomotíva Rimavská Sobota

Slovensko má bronz, zaslúžil sa oň
Rimavskosoboťan Tomáš Mravec
- 6. februára sa konali v poradí
rú prípravu na turnaje, ako aj jeho

5.

.už 8. majstrovstvá sveta Para
Taekwondo WT - G-10, tentoraz v
tureckom meste Antalya. Na tomto
šampionáte malo Slovensko prvý
krát zastúpenie, nominovalo reprezentanta Tomáša Mravca z Rimavskej Soboty, zverenca TKD klubu
Hnúšťa v disciplíne Poomsae – kategória P20 junior, ktorý pracuje pod
vedením trénera Mgr. Maroša Oláha
(3.Dan) a asistentky trénera a svojej
sestry Karolíny Mravcovej (2.Dan).

Tohto ročníka sa zúčastnilo 400
športovcov z 69 štátov sveta a po
prvý krát aj sedem nových krajín
Jordánsko, Saudská Arábia, Senegal,
Slovensko, Švajčiarsko, Tanzánia a
Uganda. Bol to veľmi kvalitne zastúpený svetový šampionát, na ktorom
sa zúčastnil aj prezident svetovej
asociácie Taekwondo WT pán Dr.
Chungwon Choue.
Taekwondo bolo zahrnuté do rodiny paralympíjských športov v roku
2015. Jeho formálny debut bude na
najvážnejšej udalosti štvorročného
obdobia venovanej športovcom s
hendikepom - na budúcoročnej paralympiáde 2020 v japonskom Tokiu.
Preto bol tento turnaj pre mnohých
športovcov dôležitý v zbieraní rankingových bodov (maximálny počet
sa udeľuje na majstrovstvách sveta)

na nomináciu na túto budúcoročnú
paralympiádu. Súťažilo sa v obidvoch Taekwondo disciplínach Kyorugi (športový zápas) a Poomsae
(predvádzanie foriem).
Tomáš nastúpil hneď prvý súťažný
deň v disciplíne Para Poomsae, kde
sa mu napokon podarilo vybojovať
pre Slovensko historický prvú bronzovú medailu zo svetového para
šampionátu. Išlo sa na KO systém
(eliminačný turnajový systém), na
ktorý nie je Tomáško ešte zvyknutý,
lebo podľa týchto pravidiel zatiaľ
súťažil len raz - na majstrovstvách
Chorvátska 2018. Podľa tohto vyraďovacieho systému nastupujú
vylosovaní dvaja cvičenci, ktorí po
sebe na striedačku zacvičia dve formácie Poomsae a po ukončení sa
rozhodne podľa pridelených bodov,
kto postúpi do ďalšieho kola. To-

máškovi sa podarilo zacvičiť obidve
zostavy bez chýb, len na úplnom
konci druhej zostavy trochu zrýchlil
kvôli stresu, ale celkovo to bolo veľmi dobre odcvičené. Týmto by sme
chceli poďakovať za podporu Slovenskej asociácii Taekwondo WT,
Slovenskému paralympijskému výboru, SZSMP a v neposlednom rade
aj sponzorom z Rimavskej Soboty,
ktorí nám zmiernili cestovné náklady na tento vrcholový turnaj - Radovanovi Ceglédymu, Miroslavovi
Porubiakovi , Stanislavovi Belákovi,
pretože bez tejto pomoci by sme sa
nemohli zúčastňovať takého počtu
zahraničných turnajov.
Ďalej chceme poďakovať trénerom TKD Hnúšťa – Mgr. Marošovi
Oláhovi a Mgr. Ivane Kyseľovej
2.Dan za obetavý prístup a dob-

sestre Karolíne, ktorá sa Tomášovi
každodenne venuje. Poďakovanie
patrí aj naším priateľom z Chorvátskeho Para Taekwondo zväzu - prezidentovi Vladovi Požežanacovi a
hlavnej trénerke Martine Peranović,
ktorí majú dlhoročné skúsenosti s
Para Taekwondom. Ďakujeme im
za pomoc a za cenné rady nie len
na turnajoch.. Sprostredkovali nám
osobné stretnutie s riaditeľom Para
Taekwondo WT Olof Hansson zo
Švajčiarska, ktorý nám prisľúbil
pomoc a rady do budúcnosti, za čo
ďakujeme. Hlavný tréner Mgr. Maroš Oláh sa stretol aj s hlavným rozhodcom tohto turnaja Mustaphom
Moutarazakom z Francúzka, kde
rozobrali podrobnosti medzinárodného Poomsae Coach seminára vo
Francúzku, ktorého sa tréner zúčastní a po jeho absolvovaní získa medzinárodnú licenciu kouča, čo je tiež
prínos pre slovenské Taekwondo.
Po tomto úspechu nás najbližšie čakajú majstrovstvá Francúzka Poomsae a Para Poomsae G1 Svetový
pohár v Lille, kde sa budeme snažiť
o dobrú reprezentáciu Slovenska,
mesta Rimavskej Soboty a terajšieho klubu TKD Hnúšťa. Ďakujeme za
podporu.
Zdroj: Tomáš Mravec

