Na margo
uplynulých dní
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Stanovisko JUDr. Jozefa Šimka, primátora Rimavskej Soboty k aktuálnej situácii

MIENIM POKRAČOVAŤ
V ROZVOJI MESTA
Vážení spoluobčania,
milí Soboťania,

v slušných demokraciách sa stáva zaužívaným
zvykom, že víťaz 100 dní
po vyhratých voľbách
predkladá určitý odpočet
svojej činnosti, oboznámi
verejnosť s tým, ako sa
rozbehli aktivity deklaJUDr. Jozef Šimko rované v predvolebných
sľuboch a volebných programoch.
Začiatok nového volebného obdobia predznamenáva možný vývoj, dáva určitý predobraz o
tom, aké výsledky môžeme očakávať v novom volebnom období. Čiastočne vykresľuje aj úroveň a
charakter novozvolených poslancov na základe ich
aktivity, alebo nečinnosti, snáď nepripravenosti.
V našom prípade uplynulých 100 dní vystavuje
čiastočný účet o zrýchlení čí spomalení rozvoja
nášho mesta, ale aj o tom, či všetkým zvoleným
zástupcom naozaj záleží na vyváženom rozvoji a
v tej súvislosti aj na ochote spolupracovať s primátorom resp. s ďalšími poslancami. Doterajší
priebeh zasadnutí mestského zastupiteľstva, ich
úroveň ukazujú, že v ostatných komunálnych voľbách boli do mestského parlamentu zvolení okrem
schopných aj ochotní, teda ľudia, ktorí môžu mať
pocit, že sa na nich usmialo šťastie. Len so šťastím, bez znalosti a ochoty sa nedá dlhodobo pracovať a takýto stav sa postupne môže obrátiť proti
samospráve.

Tento môj názor vyplýva z doterajšieho priebehu zasadnutí zastupiteľstva i poradných orgánov.
Nekompetentnosť časti poslancov sa prejavila,
keď ma protizákonne zbavili vedenia zastupiteľstva. Tento, na Slovensku bezprecedentný príklad
dokazuje, že poslanci klubu „Odvážme sa zrýchliť“ a niektorí ďalší poslanci buď nepoznajú zákony, na základe ktorých funguje samospráva, alebo
jednoducho uplatnili metódu arogancie moci. Po
predčasnom ukončení tohto zastupiteľstva vydali síce učesané vyhlásenie, kde sa ani slovkom
nezmienili o tom, že konali v rozpore s platným
zákonom. Až po stanovisku Okresnej prokuratúry
v tichosti zrušili nezákonne prijaté uznesenie. Neospravedlnili sa ani primátorovi, ani vyše päťtisíc
voličom, ktorí ho volili a ani vlastným voličom,
že nezvládli domácu úlohu a prišli na zasadnutie
nepripravení, nenaštudovali si potrebné zákony, na
základe ktorých majú pracovať a rozhodovať.
Doteraz sa uskutočnilo 9 (!) zasadnutí mestského zastupiteľstva a okrem procedurálnych záležitostí a kreovania poradných orgánov sme nič
nevyriešili. „Odvážil“ som sa pozrieť do materiálov z uplynulých rokov a zistil som, že od roku
1989, teda za 30 rokov, sa naše mestské orgány po
nových voľbách nikdy takto pomaly nerozbiehali
a pritom najmä po „nežnej“ sme prežívali hektické obdobia, ale v názoroch na rozvoj mesta sa
poslanci dokázali zjednotiť. Je to na škodu veci,
ale najmä na škodu obyvateľov Rimavskej Soboty a mestských častí, že sme sa doteraz práve na
kardinálnych otázkach rozvoja mesta nedokázali
dohodnúť.
pokračovanie na 2. strane

inule som sa v tejto rubrike zmienil
o tom, že mesiac marec
bude bohatý na dôležité
udalosti. No to, čo sa doteraz udialo, prekonalo
všetky moje očakávania.
Poďme ale pekne po poriadku.
Máme za sebou oslavy Medzinárodného
dňa žien, ako jeden zo spôsobov vyjadrenia
našej úcty k všetkým ženám a pred sebou
oslavy Dňa učiteľov, ktorí si tiež zaslúžia,
aby sme ich pri tejto príležitosti uctili a
ocenili. Medzitým sa uskutočnilo prvé kolo
prezidentských volieb a ich organizácia dala
celému osadenstvu úradu poriadne zabrať.
No my na radnici miesto toho, aby sme sa čo
najviac sústredili na organizovanie podobných podujatí a čo najdôstojnejšie pripravili
blížiace sa oslavy Dní mesta, pripravujeme
jedno mestské zastupiteľstvo za druhým.
Vrátane ustanovujúceho mestského zastupiteľstva, ktoré bolo 4. decembra 2018, sa novozvolený mestský parlament mal v stredu
13. marca 2019, teda počas troch mesiacov,
zísť už po deviaty krát. Poslanci mestského
zastupiteľstva mali mať na programe rokovania jediný bod a tým bol rozpočet mesta
na rok 2019. No zo zasadnutia, na ktorom
mali konečne rozhodnúť o najdôležitejšom
mestskom zákona roka, sa ospravedlnilo
až 14 poslancov. Zrejme je to len náhoda,
že celý poslanec klub Odvážme sa zrýchliť
mal v ten deň iné, dôležitejšie povinnosti...
A keďže mestské zastupiteľstvo pre nízky
počet prítomných poslancov nebolo uznášaniaschopné, ani nemohlo oficiálne rokovať.
Čo na tom, že sme sa už prehupli do druhej
polovice marca a všetky plánované investičné akcie sú kvôli rozpočtu zastavené a
letná turistická sezóna na Kurinci je dokonca vážne ohrozená. Neprítomných poslancov to zrejme netrápi a o pojme zrýchľovania majú svojské chápanie.
Kým v minulom volebnom období sa zišli
poslanci počas celého roka maximálne desaťkrát, v piatok 15. marca, keď je uzávierka tohto čísla, nikto nedokáže povedať,
koľko mestských zastupiteľstiev sa v mesiaci marec ešte bude konať. No samozrejme aj za účasti väčšiny poslancov...
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pokračovanie z 1. strany
Aj v minulosti sa medzi poslancami
a primátormi vyskytli názorové nezrovnalosti, ale nikdy nevyústili do
tak tvrdej konfrontácie, kde sa porušuje zákon a ignoruje sa legálne
zvolané zasadnutie.
Toto moje stanovisko píšem 13.
marca vo večerných hodinách, kedy
analyzujem a zamýšľam sa nad tým,
prečo poslanci spomínaného klubu
odignorovali dnešné zasadnutie,
kde sme sa mali vrátiť k rozpočtu
mesta a hľadať také kompromisné
riešenia, ktoré by nadviazali na doterajšie pozitívne výsledky a založili aj nové riešenia, ktoré obsahujú
programy nových poslancov. Samozrejme, v riešeniach platia dve
zákonné zásady:
1. Dokončiť rozbehnuté akcie
schválené predchádzajúcim mestským zastupiteľstvom. Zastaviť
rozpracované akcie pred dokončením je nemorálne, škodlivé a nekompetentné, lebo by sa zvyšovala
rozostavanosť. V nedokončených
akciách by boli utopené stovky tisíc eur a namiesto toho, aby slúžili
obyvateľstvu, budú ohradené pletivom a budú pripomínať nedokončené diela nekompetentných ľudí,
ktorí sa zahrávajú s trpezlivosťou
voličov. Podobných poslancov sme
mali aj v predchádzajúcich obdobiach a vieme ako dopadli.
2. Pri naplánovaní nových akcií
sa musíme pohybovať v reálnych
finančných limitoch a rešpektovať Zákon o rozpočtových pravidlách.
Jednoducho povedané – nové akcie
áno, ale najmä po dokončení rozostavaných, aby sme nezvyšovali zadlženosť mesta.
Rozpory medzi vedením mesta,
časťou poslancov a poslaneckým
klubom „Odvážme sa zrýchliť“
pretrvávajú v názoroch najmä na
rozostavané akcie. Ja trvám na ich
dokončení, pretože boli stavané legálne, zákonne, majú všetky atribúty stavieb a majú dvíhať infraštruktúrnu úroveň mesta.
Tobogan na Kurinci je stavba

t.r. už nebudú mať prostriedky ani
na mzdy.

Schátraná budova Domova mládeže
v súlade s projektovou dokumentáciou. Je budovaný ako organická súčasť aquaparku s ambíciou
nadregionálneho významu. Predchádzajúce zastupiteľstvo na jeho
výstavbu schválilo v minulom
rozpočte 300 tisíc eur, na dokončenie je potrebné schváliť 92 tisíc
eur. Konštrukcia je na tvári miesta,
všetky výkopové práce sú urobené,
pripravené sú armatúry na betonárske práce. Ak sa peniaze včas neschvália, musíme z miesta všetko
odpratať, jamy zasypať a vzniknú
veľké materiálne aj morálne škody.
Fontána v Mestskej záhrade
sa naplánovala a začala realizovať
na všeobecné želanie mnohých
občanov i neziskových organizácií. Stavba je pred dokončením.
V tohtoročnom rozpočte treba na jej
dokončenie schváliť už len pätinu z
celkového rozpočtu a ak sa fontána
dokončí, bude ozdobou parku, pre
radosť všetkých návštevníkov.
Námestie pri Pošte – prvá etapa
bola ukončená zhotovením dlažby.
V pláne je dokončiť povrch širšieho
námestia až po kruhový objazd, postaviť 5 obchodných miestností slúžiacich drobným službám, osadiť
lavičky, postaviť fontánu a upraviť
zeleň.
Rekonštrukcia bývalého študentského domova. Tu pretrváva
osobitné protirečenie, pretože sa
presadzujú dve úplne odlišné koncepcie. Časť poslancov presadzuje
urobiť z bývalého domova Dom sociálnych služieb. Tento návrh znie
ľúbivo a aj ja by som ho podporo-

Plánovaný tobogan na Kurinci

val, keby bol reálny. Platný zákon
umožňuje zriaďovať len také sociálne zariadenia, ktoré majú kapacitu
do 40 miest, teda tento veľký komplex budov je na to nevhodný. Ak
by sme napriek tomu chceli prebudovať tento objekt na Dom sociálnych služieb, všetko by sme museli
urobiť z mnohomiliónového úveru
a v týchto aktivitách by nás zastavil
zákon a ani banky by nám potrebný
úver neposkytli. O budúcich vysokých prevádzkových nákladoch ani
nehovoriac. Náš návrh je postaviť
132 bytov pre mladé rodiny s deťmi za 6,5 mil. eur. Z tejto čiastky
by nám 55 % poskytol štátny fond
rozvoja bývania ako nenávratný
finančný príspevok a zvyšných 45
% by splácali ako dlhodobú hypotéku mladé rodiny, ktoré by sa po
jej splatení stali majiteľmi týchto
bytov. Samospráva by pri realizácii
tejto koncepcie pomohla zastaviť
odliv mladých ľudí z nášho mesta.
Rozpočet Technických služieb
mesta
Spomínaný poslanecký klub navrhol znížiť rozpočet TSM o 171
tisíc eur, pričom tento mestský podnik služieb má už 10 rokov rovnaký rozpočet. Za uvedené obdobie
vzrástla minimálna mzda o vyše
100%, teda samotný rozpočet sa pri
rovnakej hodnote prakticky znižoval. Ak zoberieme do úvahy zvyšovanie miezd, energií a zastaraný
strojový park, vychádza nám, že
TSM nebudú spôsobilé plniť požiadavky mesta, občanov a od októbra

Mohol by som spomenúť aj
ďalšie akcie. Ak teda stručne zhrniem a zhodnotím rozpočet, ktorý
navrhli poslanci klubu „Odvážme
sa zrýchliť“ spolu s ďalšími štyrmi
poslancami, tak mi vychádza, že
takýto rozpočet nebude aktívnym
nástrojom, ale naopak, brzdou rozvoja mesta. Preto sa s ním nestotožňujem a nepodpísal som ho. Tu
oprávnene vzniká otázka, na aké
aktivity chcú spomínaní poslanci
preskupiť peniaze, ktoré by poslúžili na dokončenie spomínaných i
ďalších akcií? Medzi inými navrhujú skompletizovať pasportizáciu
ciest, ulíc, chodníkov, objektov, vypísať a zaplatiť architektonické súťaže, spracovať koncepciu rozvoja
mesta, postaviť lanovú dráhu, atď.
Pasportizácia je spracovanie
evidencie hmotného a nehmotného
majetku, pre jeho efektívnu prevádzku, údržbu a modernizáciu.
Obsahuje databázu technických
údajov, tabuľky v papierovej i digitálnej forme, má obsahovať textovú
časť, tabuľkovú časť i mapovú časť.
My pasportizáciu máme. Mesto neriadime len spoza kancelárskeho
stola, pravidelne chodíme do terénu, konzultujeme s občanmi a poznáme stav každej cesty, každého
chodníka, každej budovy, každého
športoviska či kultúrnej ustanovizne. Ak by sme takúto prácu zadali
firme, stálo by to mestskú kasu desaťtisíce eur a kopu času a nič nové
by sme sa nedozvedeli. Všetky práce by sme spomalili a predražili.
My existujúci pasport aktualizujeme na tvári miesta najmä s občanmi
a organizáciami, ktorých sa to týka.
Architektonické súťaže sme
podľa potreby vypisovali aj doteraz. Bohužiaľ, niektoré boli príliš
drahé a niektoré sa nikdy nezrealizovali. Aj tu platí porekadlo, že
dvakrát meraj a raz rež, aby sme z
mestského rozpočtu zbytočne nedotovali niektorých projektantov.
pokračovanie na 3. strane

Časť námestia pri pošte

Gemerské zvesti
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dokončenie z 2. strany
Naše mesto malo a má svoju
koncepciu rozvoja. Základnou
koncepciou je Územný plán mesta, ktorý sa každoročne aktualizuje.
V rokoch 2004-2006 sa postupovalo
podľa vypracovaného a schváleného
mestského rozvojového programu.
MsÚ si v roku 2006 objednal u odbornej firmy vypracovanie Koncepcie rozvoja Rimavskej Soboty na
roky 2007 – 2013. Materiál bol drahý, jeho čiastočná realizácia mestu
nepomohla.
Po mojom nástupe do funkcie primátora v roku 2010 sme vo vlastnej
réžii a bez drahej cudzej pomoci
vypracovali koncepciu rozvoja mesta na roky 2011-2016, ktorú sme v
uplynulom volebnom období znovu aktualizovali. V tejto súvislosti
pripomínam, že sa do súčasného
rozvojového dokumentu premietol
môj volebný program a zapracovali
sa pripomienky poslancov, občanov,
neziskových organizácií a cirkvi.
Na základe takého dokumentu sme

mestskom rozpočte nesúhlasí s naplánovanými prostriedkami na infraštruktúru a v interpelácii žiada
opravu komunikácie v obvode, kde
ho voliči volili. Mal by sa im pozrieť
do očí a povedať pravdu. Tiež nie je
v poriadku, že skupina poslancov
pred voľbami vydala leták, v ktorom sľubujú rozvoj RO Kurinec, na
druhej strane neschvália peniaze na
dokončenie toboganu. Bohužiaľ, takých a podobných prípadov je viac.

Rozostavaná fontána v mestskej záhrade
realizovali rozvoj rekreačnej oblasti Kurinec, rekonštrukciu Mestskej
záhrady, Nám. M. Tompu , Nám. Š.
M. Daxnera, výstavbu cyklotrasy na
Kurinec i jeho neskoršie rozšírenie,
skvalitnenie infraštruktúry v oboch
cintorínoch, zateplenie škôl a mestských budov, výstavbu a rekonštrukciu športovísk, výstavbu a obnovu
dopravnej infraštruktúry /cesty, parkoviská/, chodníkov atď. Teda naša
koncepcia rozvoja bola aktuálna,
aktualizovaná a napĺňala sa v zmys-

Poslanci neprišli
na mimoriadne zastupiteľstvo

R

imavskosobotskí poslanci sa mali zísť 13. marca na mimoriadnom rokovaní mestského zastupiteľstva, ktoré zvolal primátor Jozef Šimko.
Na programe bol jeden bod rokovania – uznesenie o rozpočte mesta na rok
2019, ktoré primátor nepodpísal. Ako je známe, na februárovej schôdzi bol
schválený pozmeňujúci rozpočet, ktorý pripravili poslanci združení okolo
klubu Odvážme sa zrýchliť. Primátor sa už vtedy vyjadril, že takýto rozpočet
zabrzdí rozvoj v meste, a preto ho nepodpíše.
Z 21 poslancov sa dostavili len siedmi a tak zastupiteľstvo nebolo uznášaniaschopné. Neprišli všetci deviati poslanci klubu Odvážme sa zrýchliť, ale ani
dvaja poslanci SMK a SMER-SD a jeden poslanec MOST-HÍD. Aj napriek
tomu, že schôdza nebola oficiálne začatá, primátor sa vyjadril k niekoľkým
bodom prijatého pozmeneného rozpočtu, ktoré podľa neho ohrozia investičné akcie pripravované mestom. Vo svojom hodinovom príhovore hovoril o
budove bývalého študentského internátu na Školskej ulici, ktorý chce samospráva prebudovať na byty pre mladé rodiny, ako aj o výstavbe toboganu na
Kurinci, obnove Mestskej záhrady, námestia pri pošte či ciest a chodníkov.
Ďalšie mimoriadne zastupiteľstvo zvolal J. Šimko na 20. marca.
amb
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Zasadnú poslanci

oslancov čaká v v závere mesiaca riadne naplánované zastupiteľstvo.
Uskutoční sa 26. marca o 14:00 hodine, tradične v budove bývalého
Župného domu v Rim. Sobote.
Na programe budú majetkovoprávne otázky či návrh plánov práce komisií pri
MsZ. Poslanci tiež rozhodnú, komu bude udelená Cena mesta za rok 2019 a
budú sa zoberať aj rokovacím poriadkom MsZ, etickým kódexom voleného

le požiadaviek a v záujme občanov.
Môžeme ju vo vlastnej réžii aktualizovať. Bude rýchlejšie spracovaná
a reálnejšia, akoby ju spracovala cudzia firma za drahé peniaze.
Touto cestou znovu vyzývam
všetkých mestských poslancov na
spoluprácu v prospech nášho mesta a mestských častí. Vyzývam ich
na spoluprácu konkrétnu, nie deklaratívne. Bolo by dobré, keby sa
nestávali prípady, keď poslanec v

V mojom poslaní je najvyššou
prioritou rozvíjať a skrášľovať naše
mesto a mestské časti v prospech
všetkých obyvateľov. V napĺňaní tohto poslania pracujem tvrdo a
koncepčne. Niekedy som odhodlaný pracovať aj na hrane zákona, ale
nikdy sa neuspokojím s priemernosťou, vždy sa snažím v rámci možností dosiahnuť maximum. Vždy
som tak doteraz pracoval a v tomto
trende mienim pokračovať aj v tomto volebnom období.
JUDr. Jozef Šimko
primátor mesta Rimavská Sobota

Na radnici prijali ženy

obradnej sieni rimavskosobotskej radnice sa 12. marca uskutočnilo
V
slávnostné stretnutie pri príležitosti Medzinárodného dňa žien (MDŽ).
Oslavy MDŽ pripadajú na 8. marca a na Slovensku majú svoju tradíciu. Na

tento deň nezabudlo ani vedenie mesta Rimavská Sobota. Z rúk primátora Jozefa Šimka, jeho zástupcu Ladislava Rigóa a prednostu tunajšieho mestského
úradu Štefana Szántóa si približne štyridsiatka žien prevzala to, čo ženské srdce
najviac poteší – kvet, v tomto prípade karafiát. Obdarované boli ženy rôznych
profesií a pôsobiace v rôznych inštitúciách na území mesta. Okrem rimavskosobotskej samosprávy sa na organizovaní podujatia podieľala aj Krajská organizácia Únie žien Slovenska.
Prítomným ženám sa prihovoril aj primátor mesta Jozef Šimko. „Želám vám,
aby ste milovali a boli milované, aby ste nikdy nemali dôvod na slzy, ale len a
len pre úsmev, aby ste rozosievali teplo, krásu ženské dobro, aby ste boli istotou
vašich domovov a istotou vašich rodín. Vám, ale aj všetkým ženám, patrí moja
vďaka,“ zaželal im J. Šimko.
Milé predpoludnie spestrili svojim hudobným vystúpením žiaci a učitelia zo
Základnej umeleckej školy v Rimavskej Sobote.
amb
predstaviteľa samosprávy či štatútom mestských novín. Rokovať sa bude tiež
o návrhu plánu podávania projektov na získanie finančných zdrojov podľa
zverejnených harmonogramov, návrhom záväzného strategického dokumentu pre oblasť dopravy, ktorý obsahuje ucelenú sieť cyklodopravných trás a
návrhom plánu spracovania kompletnej aktualizácie a digitalizácie územného
plánu mesta a financovania prostredníctvom dotácie z ministerstva dopravy
resp. životného prostredia. Zasadnutia MsZ sú verejné.
amb
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Predstavujeme poslancov MsZ – Jozef Tóth
J

ozef
Tóth
(KSS) začal
vlani v mestskom parlamente svoje tretie
volebné obdobie. Vtom prvom zasadol do
poslaneckých lavíc ako náhradník
po zosnulom Jánovi Farkasovi.
Ako bývalý policajt odišiel do dôchodku a momentálne pracuje v
domove dôchodcov v Tornali. Bol
jedným z poslancov, ktorí nehlasovali za rozpočet z dielne klubu Odvážme sa zrýchliť, pretože chcel,
aby bol prijatý návrh rozpočtu
vypracovaný mestom.

Jozef Tóth sa zúčastnil v „Kruháči“
na niekoľkých rokovaniach s poslancami klubu Odvážme sa zrýchliť.
Ako hovorí, nepovažuje tieto jednostranné rokovania za šťastné riešenie, pretože sú poslanci, ktorí by nikdy nevstúpili do budovy Kruháča.
Tvrdí, že na týchto stretnutiach navrhol riešenie, aby sa poslanci stretli
minimálne s riaditeľom technických
služieb mesta a ekonómom mesta
napríklad v zasadačke mestského
úradu, teda mimo Kruháča a na základe dohody by sa prijal rozpočet
vypracovaný mestom, aby sa mohli
dokončiť začaté investičné projekty.
Nesúhlasí s tvrdením, že mesto bolo
zle riadené, pretože na základe predbežných informácií bude finančný
prebytok mesta z vlaňajšieho roka
vo výške okolo 700-tisíc eur, i keď to

V

bol volebný rok. V posledných štyroch rokoch sa obnovilo mnoho ulíc
a ciest a aj Kurinec láka čoraz viac
ľudí z regiónu i mimo neho. „Pamätám si, že v prvom volebnom období,
kedy som sa stal poslancom, prebiehala vojna medzi vedením mesta a
poslancami (niektorí z nich sedia
aj teraz v poslaneckých laviciach)
a konečný výsledok bol ten, že sa
v meste obnovilo len málo ulíc a aj
spustenie výstavby rekreačnej oblasti Kurinec - Zelená voda sprevádzali
nezhody,“ uviedol Tóth.

Futbalová akadémia je pasé
Neverí, že sa z bývalého internátu
na Školskej ulici podarí vytvoriť
domov dôchodcov, ako to navrhuje
klub Odvážme sa zrýchliť. Ak by sa
na to použili verejné financie zo štátneho rozpočtu, hrozí situácia, že by
bolo do domova dôchodcov umiestnené len mizivé percento dôchodcov
z Rim. Soboty a zvyšok budú klienti
z iných regiónov, napríklad aj z Košíc. Podľa Tótha je riešením vybudovať menšie zariadenie sociálnych
služieb v budovách, ktoré vlastní
mesto a to, keďže by nepoberalo dotáciu z verejných financií, by si určovalo, kto a za akých podmienok tam
bude umiestnený. Len vtedy by to
bol mestský domov dôchodcov. Prijatý pozmenený rozpočet obsahuje
podľa poslanca mnohé riziká a hrozí,
že sa v meste zastaví rozvoj. Nemyslí si, že v terajšej situácii je až taká
dôležitá pasportizácia ulíc a veľký
zmysel nevidí ani v požiadavke opä-

tovne vytvoriť koncepciu rozvoja
Kurinca. „Keď je asfaltovanie ulíc
na 90-percent dokončené, namiesto
pasportizácie by sa mal radšej vypracovať plán údržby a opráv, aby
bol prehľad, ktoré ulice boli opravené a ktoré je ešte potrebné opraviť a
tak racionálne a plánovite vynakladať peniaze do ich opráv. Aj Kurinec
je z väčšej časti dokončený, všetci
nám ho závidia a my ideme toto
spochybňovať?“ pýta sa Tóth. Podľa neho je futbalová akadémia pasé.
„Bol som členom komisie, ktorá rokovala s maďarskou stranou. Vždy
sme sa dohodli za rokovacím stolom
ústne, aj ruky sme si podali a keď
sme dali výsledky na papier, prišla
odpoveď maďarskej strany, že to nie
je pre nich prijateľné,“ rozhorčil sa.
Chýbajúca kanalizácia či detské
ihrisko
Tóth kandidoval vo voľbách za Komunistickú stranu Slovenska, no
vraví, že nie je jej členom. Pôvodne
chcel kandidovať ako nezávislý, ale
kvôli zmenenému zákonu nebolo
ľahké vyzbierať dostatok podpisov
tak, aby nebol porušený zákon o
ochrane osobných údajov. So stranou sa dohodol, že v zastupiteľstve
bude politický nezávislý. Ako vraví,
za jeho vstupom do politiky je presťahovanie sa do Tomašovej. Predtým býval s rodinou na sídlisku Západ a keď prišil bývať do mestskej
časti Tomašová, začal sa zaujímať o
politiku, pretože túto časť zastupovali poslanci, ktorí nebývali v mest-

Víťazkou Zuzana Čaputová

.prezidentských voľbách, ktorých prvé
kolo sa konalo 16. marca, sme vyberali,
kto obsadí na najbližších päť rokov prezidentský úrad.
O tento post sa uchádzali 13 kandidáti. V meste Rimavská Sobota sa na voľbách zúčastnilo
z 18 417 zapísaných voličov 7 048, čo predstavuje účasť 38,26%. Prvá skončila advokátka
Zuzana Čaputová, ktorej odovzdalo hlas 3072
Rimavskosoboťanov, čo predstavuje 43,89%.
Druhý skončil eurokomisár Maroš Šefčovič,
ktorý získal od obyvateľov Rim. Soboty 1197
hlasov (17,10%) a tretí bol sudca Štefan Harabin s 848 hlasmi (12,11%). Nasledujú Marian
Kotleba (12,05%), Béla Bugár (6,92%), Eduard Chmelár (2,28%), Milan Krajniak (1,85%)
a František Mikloško (1,82%). Ostatní kandidáti nezískali ani jedno percento.
V rimavskosobotskom okrese skončila na prvom mieste Z. Čaputová pred M. Šefčovičom a B. Bugárom.
Štvrtý bol M. Kotleba, za ním Š. Harabin. V našom okrese prišlo voliť 21 671 voličov, účasť bola 33,72%.
Na celom Slovensku prišlo k urnám 2 158 859 voličov, účasť bola 48,74 %.
Ďalej postúpili Zuzana Čaputová, ktorá získala 870 415 hlasov (40,57 %) a Maroš Šefčovič s 400 379
hlasmi (18,66 %). Druhé kolo prezidentských volieb sa uskutoční v sobotu 30. marca.
amb

Mení sa čas!

V nedeľu 31. marca sa mení zimný čas na letný. Hodinky si posunieme z 2:00 na 3:00 hod.

skej časti a o občanov v Tomašovej
sa nestarali. Najprv bol predsedom
výboru mestskej časti a to tri volebné
obdobia. Jednou z Tóthových priorít
je vybodovať na Mojíne a Dúžave
kanalizáciu. Vo všetkých častiach
ktoré zastupuje t.j. Tomašová, ul.
Dobšinského, Kurinec, Včelinec,
Dúžava, Mojín by chcel postupne v
tomto volebnom obvode vybudovať
detské ihriská. V Tomašovej sa chce
zasadiť o vybudovanie oddychovej
zóny a centra pre mladé rodiny a
ako hovorí, celú mestskú časť je potrebné skrášliť. Aj v tejto časti chýba
kvetinová výzdoba a tiež osadenie
lavičiek a smetných kúp. Podľa jeho
vyjadrenia je potrebné vyasfaltovať
Ul. Janka Kráľa, vybudovať chodník na Sedliackej ul. a tiež vykonať
rekonštrukciu vonkajších omietok a
z časti aj okien na bývalej materskej
škôlke, ktorá teraz slúži mestskej
časti Tomašová ako kultúrny dom.
V tejto budove sídli Výbor mestskej
časti a v časti horného poschodia OZ
Východisko pre lepší život. Tiež by
bolo potrebné opraviť zvonicu, ktorá
je historickou pamiatkou. Jozef Tóth
hovorí, že má jednu dcéru, ktorá so
svojou rodinou býva v Bratislave.
Prezradil, že 3,5 ročný vnúčik Michal s nimi trávil jarné prázdniny,
pretože boli zatvorené aj materské
školy. Dúfa, že primátor a poslanecký zbor nájdu spoločnú reč, pretože
ak sa to nestane, môžeme očakávať
ťažké roky bez rozvoja, tak ako to
bolo do roku 2015.
amb, jdj

Získali sme už
druhé Ihrisko
Žihadielko

Obyvatelia mesta Rimavská Sobota sa
opäť spojili pre dobrú vec a v rámci
projektu spoločnosti LIDL IHRISKO
ŽIHADIELKO hlasovali pre rok 2019 v
špeciálnej kategórii miest, ktorú tvorili
víťazi z rokov 2016-2018. Naše mesto
obsadilo druhé miesto s celkovým počtom 146 348 odovzdaných hlasov, a tým
sme získali ďalšie ihrisko Žihadielko,
ktoré bude stáť na Sídlisku Rimava už
o pár mesiacov.
Zo srdca ďakujem všetkým obyvateľom, ktorí za naše mesto hlasovali a pomohli tak získať ihrisko pre potešenie
našich detí.
JUDr. Jozef Šimko,
primátor mesta
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Klub tanečného športu IMPULZ vychoval skvelých tanečníkov

T

anečný klub Impulz pracuje v Mestskom kultúrnom stredisku v
Rim. Sobote od roku 2006. Je zameraný na súťažné spoločenské
tance – štandard a latino. O tom, aké majú tento rok v klube novinky,
ale aj o rôznych iných aktivitách súvisiacich s tancom a pohybom, nám
porozprávala zakladateľka a vedúca klubu Tatiana Koniarová.
Od vlani sa im podľa jej slov darí najmä v organizovaní tanečných kurzov
pre dospelých. „Tento rok je naozaj výnimočný v tom, že stále viac a viac dospelých sa chce naučiť tanec, prípadne si ho zopakovať,“ uviedla Koniarová
a dodala, že tým, ktorým sa tanec zapáči, môžu pokračovať v tanečnom klube Impulz. Ten oficiálne funguje od roku 2006, je registrovaný pri OZ SORIMA a pracuje aj pri MsKS. Ako ďalej prezradila, v klube sa venujú okrem
dospelých aj deťom. Ich počet sa im síce teraz podarilo čiastočne rozšíriť,
no nie je ich toľko, ako v časoch, keď začal klub fungovať. „Verím, že opäť
získame mladé páry pre tento nádherný šport a dobré meno TK IMPULZ
bude naďalej rezonovať v tanečnom svete doma i v zahraničí,“ povedala.
Úspešné tanečné páry
No v tanečnom klube netancujú len pre radosť, majú za sebou aj výrazné
úspechy. Predovšetkým je to tanečný pár Tomáš Baka a Orsolya Farkasová,
ktorí už súťažia za dospelých a majú najvyššiu triedu S. V klube začínali ako
šesť roční a počas rokov nazbierali mnoho úspechov na domácich a svetových súťažiach. Pýšiť sa môžu aj titulom majstrov Slovenska, množstvom
prvých miest v Slovenskom pohári kde sa za rok 2018 v kategórii Dospelí
umiestnili na 1. mieste. Vlani sa stali semifinalistami Svetového pohára v
Číne / WDSF World Cup Chengdu/, kde skončili na 10. mieste, čo sa na
Slovensku nepodarilo nikomu. Úspech dosiahli aj vlani v Bangkoku. Okrem
tejto dvojice klub úspešne reprezentujú na Slovensku i mimo neho aj seniori Lukačko – Mašlonková, čoho dôkazom je ich skvelé umiestnenie na nedávnej súťaži v Rakúsku, kde boli v medzinárodnej konkurencii v kategórii
Senior2 v STT na 6. mieste, v LAT skončili druhí, druhí boli aj v kategórii
Senior3 v STT a v LAT skončili na 1. mieste. Úspešný bol aj pár G. Sendrei
– Z.Šiminská, dnes Zuzka tvorí tanečný pár Danim Sólomym.
Potrebovali tanečníkov
T. Koniarová prezradila aj čo-to o začiatkoch klubu. „Predtým sa nám v
meste darilo viac organizovať plesy a rôzne spoločenské podujatia, avšak
nemali sme vlastných tanečníkov, a tak sme ich museli pozývať z okolitých
miest, kde už pôsobili tanečné kluby. Jeden takýto fungoval aj v Rožňave.
Trénerom tam bol pán Schwarcz, ktorého sme tiež pozývali na naše vystúpenia. Neskôr sme ho oslovili, či by bol ochotný trénovať aj u nás. Súhlasil
a klub sa postupne ujal. „Spočiatku k nám chodilo veľa detí a neskôr sme
klub rozšírili aj o dospelých,“ vysvetlila Koniarová. Ako ďalej dodala, po
nejakom čase začali organizovať aj vlastnú tanečnú súťaž pod názvom Sobotský tanečný parket. Jedným z dôvodom bolo, aby aj ľudia odtiaľto mali

možnosť vidieť súťažiť domácich tanečníkov. „Vlani sa súťaž neuskutočnila, pretože v termíne, ktorý sme mali naplánovaný, sa konali majstrovstvá
sveta v Ostrave, na ktorých súťažili aj Tomáš a Orsolya. Okrem toho je to
aj finančne náročné podujatie a sponzorov je akosi málo. No verím, že tento
roka sa nám podarí súťaž usporiadať,“ uviedla Koniarová. Okolo klubu je
podľa jej slov množstvo práce - od zabezpečenia tréningov, sústredení až
po propagáciu či hľadanie sponzorov. „Je to nejedna voľná sobota a nedeľa,
vlastne dni keď súťažne páry môžu trénovať individuálne. Takto bol u nás
vlani aj Fábio Belucci, účastník v Lets ´dance.“ Napríklad klub získal vďaka
T. Koniarovej šaty na vystúpenia - štandardné i latino, čo je nemalá finančná
položka. I dnes sa snažia zabezpečovať vystúpenia pre plesy, či rôzne spoločenské podujatia.
Joga i LATINO fitness
Ako ďalej T. Koniarová povedala, v Mestskom kultúrnom stredisku ponúkajú aj ďalšie aktivity súvisiace s pohybom. Od začiatku marca opäť odštartovali Latino fit dance, ktorého lektorom je tentoraz tanečník Csaba Ádám
z Lučenca. Záujemcovia sa na jeho hodinách naučia kroky a choreografie
latino tancov ako samba, salsa, rumba či mambo. „Vzniklo to vlastne z toho,
že máme ženy, ktoré chceli tancovať, ale nemali svojho partnera,“ povedala
Koniarová. K ďalším aktivitám, ktoré dlhodobo ponúkajú, patrí aerobik a
joga, ktorú cvičia aj páni a pochvaľujú si ju. Pre ženy sú to aj orientálne a
havajské tance. Z nadchádzajúcich plánov spomenula T. Koniarová aj to, že
by rada oživila súťaž Lets Dance a počas leta by chceli pohyb vytiahnuť aj
do ulíc Rimavskej Soboty, ako to robili v minulosti.
amb, foto: gecse

Ťapákovci, predstavenie pre deti i hodina etnografie

V

Mestskom kultúrnom stredisku (MsKS) v Rim. Sobote sa v prvej
polovici marca uskutočnilo niekoľko zaujímavých podujatí.
Marec začali v MsKS netradičnou hodinou etnografie. István Horsa a jeho
priatelia z Komárna potešili žiakov ZŠ M. Tompu a Gymnázia M. Tompu svojimi ukážkami ľudových hudobných nástrojov, pesničiek a tancov.
V piatok 8. marca privítali v Dome kultúry v Rim. Sobote bábkové divadlo
Csodamalom z Miškovca. Predstavenie pre najmenších bolo v maďarskom
jazyku. Ako uviedlo MsKS na svojej facebookovskej stránke, bábkové divadielko malo v piatok svoje milé a vnímavé publikum a čakajú ich na ďalšom
predstavení 31.mája. Pre deti a ich mamičky sú určené aj stretnutia, ktoré
sa konajú v Dome kultúry každý utorok o 16:00 hod. V rámci programu
zameraného na bábätká „Ringató-Kolembačka“ sa všetci spolu pod odborným vedením Anity Hubayovej učia kreatívne a zábavnou formou, pomocou riekaniek, pesničiek a básničiek rozvíjať pohybové a psychické funkcie,
zmysly a reč svojich detí. Stretnutia prebiehajú v maďarskom jazyku. Všetci
záujemcovia sú vítaní.
10. marca zavítalo na dosky divadelnej sály Domu kultúry predstavenie Ťapákovci. Dramatizáciu novely Boženy Slančíkovej-Timravy zrežíroval režisér Viktor Vincze st. V Rimavskej Sobote vystúpili Marek Majeský, Marián
Labuda ml., Erik Peťovský, Tomáš Vincze, Andrea Karnasová a super ochotníci, medzi ktorými si zahrala aj Rimavskosoboťanka Klaudia Belicová.
V Dome kultúry bola vypredaná sála. Ťapákovci patria k vrcholným dielam
slovenskej dramatickej tvorby, v ktorej Božena Slančíková Timrava svojským humorom rozpráva o živote v jednej dedinskej izbe. Svojim lenivým,
ľahostajným a nezmyselným spôsobom myslenia a konania Ťapákovci ukazujú, že za vyše sto rokov sa toho vlastne až tak veľa nezmenilo. Počas 80

minút si diváci uvedomia, že naša spoločnosť síce technologicky postupuje
míľovými krokmi vpred, ale pohľad na svet, prístup k riešeniu životne dôležitých problémov a vzorce ľudského správania zostávajú v mnohom stále
rovnaké.
Zdroj: Mestského kultúrne stredisko v Rim. Sobote, foto: gecse
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Program GMOS:
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.
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.

Prihlás sa do Kvízmajstra!

Mestské kultúrne stredisko v Rim.
Sobote 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 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..
spracoval: amb

V múzeu bola beseda s Danielom Majlingom

V

Gemersko-malohontskom múzeu v Rim. Sobote
sa konala 11. marca beseda so spisovateľom Danielom Majlingom.

Knižnica Gemersko–malohontského múzea každoročne prezentuje zaujímavé knižné tituly autorov pochádzajúcich z regiónu Gemer-Malohont. Každoročne to
robí v rámci podujatia Marec- mesiac knihy. V tomto
roku prebieha už jeho 14. ročník a tentoraz sa predstavila tvorba Daniela Majlinga, ktorý pochádza z Revúcej. Autor je od roku 2014 dramaturgom v Slovenskom
národnom divadle v Bratislave a predtým pôsobil v tejto funkcii v nitrianskom Divadle Andreaj Bagara.
Majling síce žije v Bratislave, ale píše na Gemeri, kam
prichádza za svojimi rodičmi. Zaslúžil sa o vznik knihy poviedok Ruzská klazika a je literárnym autorom a
zároveň aj výtvarníkom dvoch kníh komiksov Rudo a
Zóna. Antológia poviedok Ruzská klazika vyšla vo vydavateľstve BRAK v roku 2017. Výberom tém, postáv
a prostredia pripomína diela slávnych ruských klasikov,
je však len ich humorne ladenou napodobneninou, podľa vlastných slov autora, fejkom. Kniha bola nominovaná na cenu Anasoft litera 2018. Komiks Rudo, ktorý
vydal LABYRINT a vyšiel v českom jazyku v roku
2014, obsahuje zábavné príhody povaľača Ruda. Komiks vyjde čoskoro aj v slovenčine, no v novom, rozšírenom vydaní. Ďalší komiks, Zóna, ktorý vyšiel vo vydavateľstve BBRAK, je detektívkou, kde Rudo, možno

V

Týždeň mozgu

dňoch 11. až 17.marca 2019 sa na Slovensku už
12-krát uskutočnila celosvetová kampaň Týždeň
mozgu.
Týždeň mozgu sa vo svete oslavuje od roku 1996. Vo
viac ako 60 krajinách sveta sa konajú osvetové podujatia, ktorých cieľom je upriamiť pozornosť verejnosti na
ľudský mozog a jeho činnosť, tiež hovoriť o mozgových
ochoreniach a spôsoboch ich prevencie. Mozog je potrebné precvičovať v každej etape ľudského života, najmä s pribúdajúcim vekom, preto má akcia za cieľ odporúčať a upozorniť na aktivity, ktoré udržia mozog v takej
kondícii, aby bol v pohotovosti. Každodenné činnosti
ako je premýšľanie, udržiavanie vitality, okysličovanie
mozgu pohybom na vzduchu, tréning prostredníctvom
aktivít, ako je lúštenie krížoviek, sudoku, hlavolamov,
čítanie kníh a komunikácia s rozmanitou skupinou ľudí

M

ten istý, možno iný, pátra po zmiznutom kamarátovi.
Autor ho pomenoval po tajuplnej oblasti na Gemeri a
jeho dej sa odohráva aj v Rimavskej Sobote.
Počas besedy Majling prezradil, že je lokálpatriot a
na Gemer veľmi rád a často jazdí. Rozpovedal sa aj o
svojej práci dramaturga. Prezradil, že veľmi rád prepisuje prozaické diela pre javiskové uvedenie a úplne
najradšej robí poviedky. Na diskusii boli okrem širokej
verejnosti aj stredoškoláci. Tých zaujímalo aj to, ktoré
komiksy autora ovplyvnili. Majling s úsmevom odpovedal, že to boli predovšetkým tie, ktoré vychádzali v
časopise ABC. Povedal, že sa vôbec neorientuje v komiksoch o superhrdinoch, napríklad od Marvel-u, ale
rád má skôr komiksy pre dospelých, akým je Sin City
od Franka Millera.
amb
sú spoľahlivou prevenciou.
Práve kvôli zvyšujúcemu sa nárastu výskytu demencií
v populácii je potrebné, aby sa téma tohto ochorenia čo
najviac odtabuizovala a venovala sa jej dostatočná pozornosť. Alzheimerovou chorobou a príbuznými demenciami trpí v Európe 7,3 miliónov ľudí. V roku 2040 bude
trpieť Alzheimerovou chorobou a ďalšími formami demencie viac ako 11 miliónov Európanov.Počet pacientov
na Slovensku sa odhaduje na 60 000 pacientov s Alzheimerovou chorobou a príbuznými ochoreniami. Predpokladá sa, že v roku 2040 vzrastie počet postihnutých na
180 000! Medzi najčastejšie príznaky Alzheimerovej
choroby patrí zhoršovanie pamäti, ktoré narušuje
schopnosť plniť jednoduché úlohy každodenného života,
časté opakovanie otázok, zmeny nálad a správania, zlá
orientácia v známom prostredí či časová dezorientácia.
Zdroj: Mgr. Zuzana Bokorová,
RÚVZ so sídlom v Rimavskej Sobote

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
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V múzeu otvorili výstavu o ochrane
prírody v Cerovej vrchovine

7
Básnické okienko...

Hráč

Jackpot, jackpot, za ním každý beží,
Jackpot, jackpot, ako blízko leží.
Jackpot, jackpot, pár čísel a je to.
Jackpot, jackpot, hýbe celým svetom.
Tiket som vyplnil, podal ho v zberni.
Výhra ma oslní, čoskoro, ver mi!
Už sa teším, spriadam plány, čo si kúpiť môžem.
To, čo nemám, výhra dá mi a vyskočím z kože.
Keď čísla vytiahli, moje sú vedľa.
Nadávam: „Vy diabli!“ Zasa som prehral.
Takto to ide deň čo deň. Majetok sa zbehol.
Musím urobiť niečo preň. Kúpim desať žrebov.

CH

ránená krajinná oblasť Cerová vrchovina si v tomto roku pripomína 30. výročie svojho vyhlásenia a pri tejto príležitosti vznikla výstava 30 rokov ochrany prírody v Cerovej vrchovine. V Gemersko-malohontskom múzu v Rim. Sobote si ju môžete pozrieť od 14.
marca, kedy výstavu slávnostne otvorili.
Riaditeľka Správy CHKO Cerová vrchovina Eva Belanová predstavila výstavu a v príhovore okrem iného poďakovala všetkým, ktorí sa podieľali na
jej tvorbe.
CHKO Cerová vrchovina, ktorá sa nachádza na juhu stredného Slovenska v okresoch Lučenec a Rimavská Sobota, vyhlásilo ministerstvo kultúry 10. októbra 1989 na pôvodnej výmere 16 820 hektárov.
V roku 2000 boli hranice územia upravené a rozloha CHKO sa zväčšila na 16
771 ha. Na jej území platí druhý stupeň ochrany, vyšší, 4. a 5. stupeň ochrany
platí v maloplošných chránených územiach. Cerová vrchovina je známa svojím vulkanickým reliéfom, ktorý však predstavuje menej ako 10 % plochy,
ostatnú časť tvoria pieskovce. V území sa stretávajú panónske a karpatské
prvky, a tak tu môžeme vidieť teplo a suchomilné biotopy a na ne viazané

druhy rastlín a živočí- Bol by som bohatý, peňazí mal dosť.
chov, ale v chladnejších Zlákal ma rohatý, a teraz mám zlosť.
polohách sú zastúpené Keby som vyhral nazad to, čo som prestávkoval.
aj niektoré podhorské a Že rozum je vždy nad zlato, vedieť som dávno mal.
horské druhy.
Jackpot, jackpot, za ním každý beží,
Výstava, ktorú pripraJackpot, jackpot, ako blízko leží.
vila Správa CHKO CeJackpot, jackpot, pár čísel a je to.
rová vrchovina v spoluJackpot, jackpot, hýbe celým svetom.
práci s GMM, predstaví
nielen rastlinstvo, živoMarta Brisudová Siváková
číšstvo a neživú prírodu
tohto regiónu, ale aj jej
históriu a činnosť Správy CHKO Cerová vrchovina pri ochrane tohto jedinečného územia. Výstava potrvá do 9. mája. Okrem tejto výstavy prebiehajú
v priestoroch múzea aj výstavy Vesmír očami detí a Veže zaliate slnkom.
Tvorba Alexandra Sándyho.
Spracoval amb

Pozvánky: Bartók v Rimavskej Sobote a Prvá Jarná Burza
M

estské kultúrne stredisko v Rim. Sobote Vás
pozýva pripomenúť si 95 rokov od koncertu
Bélu Bartóka v našom meste. Podujatie Bartók v
Rimavskej Sobote venované tejto príležitosti sa
bude konať v piatok 29. 3. 2019 o 18.00 hod. v
divadelnej sále DK. Pripravilo ho OZ Oxymoron v
spolupráci so ZUŠ a MsKS, hlavným partnerom je
FPU, ktoré podporilo podujatie z verejných zdrojov.
V programe vystúpia žiaci a učitelia ZUŠ, zoskupenie Bartók 4 – koncert štyroch hudobníkov, improvizátorov, vychádzajúcich z tvorby a odkazu Bélu
Bartóka, hosťami bude Spevácka skupina Uljanka.
Podujatie uzavrie dokumentárny film o Bartókovi.

O

znamujeme všetkým milovníkom krásnych originálnych ručne vyrobených vecičiek, s láskou upečených a uvarených tradičných pôstnych a
veľkonočných dobrôt, výrobkov remeselníkov a hlavne ľudového zvykoslovia, tancov a spevov, že sme sa rozhodli zorganizovať Prvú jarnú bio/eko/
handmade burzu. Bude v piatok, 5. 4. 2019 od 13.00 hod. vo foyer Domu
kultúry v Rimavskej Sobote. Spolu oslávime príchod jari, zabaví nás pásmo

PROGRAM
Vystúpenie žiakov a učiteľov ZUŠ
Bartók 4
Koncert štyroch hudobníkov, improvizátorov, vychádzajúcich z tvorby a odkazu Bélu Bartóka.
Štefan Szabó / jazzový gitarista, improvizátor
Radim Hanousek / jazzový saxofonista, improvizátor, skladateľ
Vladimír Micenko / improvizátor
Ján Fiala / bubeník, vibrafonista
Spevácka skupina Uljanka
Dokumentárny film o Bartókovi
Viac na informácií na www.domkultury-rs.sk
ľudových piesní a tancov s veľkonočnou tematikou, pre deti budú pripravené
tvorivé dielne. Vstup zdarma.
Pozývame všetky šikovné žienky a samozrejme aj mužov, ktorý sa zaoberajú
handmade výrobou, aby prišli ponúknuť svoje výrobky a potešili nimi ľudí,
ktorí čím ďalej tým viac uprednostňujú ich kúpu.
Zdroj: Mestské kultúrne stredisko v Rim. Sobote
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Mesto Rimavská Sobota

21.-22.mar. Dobrá Smrť
18:00
83 min., MN, titulky, vstup: 5€
št. - pi.
Životopisný
SK/ČR/FR/AT

23.-24.marec LoveNIE			
19:00
100 min., MP, vstup: 5€
so. - ne.
Romantická komédia
Česko

21. marec
19:30
št.

Ostrým nožom

28.-31.marec Dumbo			
17:00
113 min., MP od 7r., dabing, 5€
št. - ne.
Rodinný/Fantasy
USA

22. marec
19:30
pi.

Trhlina			

111 min., MN, vstup: 5€
Mysteriózny/Thriller Slovensko

28.-29.marec My			
19:00
121 min., MN, titulky, vstup: 5€
št. - pi.
Horor/Thriller
USA

23.-24.marec Putovanie so Sobíkom
17:00
86 min., MP, vstup: 5€
so. - ne.
Rodinný
Fran./Fínsko/Nórsko

30.-31.marec Úhoři majú nabito		
19:00
100 min., MP od 12r., vstup: 5€
so. - ne.
Čierna komédia
Česko

89 min., MN, vstup: 5€
Dráma
Slovensko

RIADKOVÁ INZERCIA:
• Predajňa MODEX - Mária Pelleová, SNP 16, Rimavská Sobota - oproti

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

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

GZ-17/19

• Ponúkam

Zubný lekár

GZ-22/19

23. a 24. marca od 8:00 hod. do 12:00 hod.
Medi – Cif s.r.o. - MUDr. Štefan Cifruš, Dobšinského 1092/30, Rim. Sobota, tel.: 0903545306
30. a 31. marca od 8:00 hod. do 12:00 hod.
MUDr. Vlasta Tereková, Poliklinika, Námestie J. Francisciho 373,
Hnúšťa, tel. číslo 54 24 377

vyhlasuje obchodnú verejnú súťaž (OVS) podľa § 281
a nasl. Obchodného zákonníka a vyzýva k podaniu návrhov
na uzatvorenie kúpnej zmluvy na:
Odpredaj oceľovej haly v areáli bývalých kasární kpt. Nálepku v Rimavskej Sobote
s. č. 4044 na parc. č. C KN 804/64 spolu s pozemkom pod halou v minimálnej cene
141 000,00 € + priľahlý pozemok o výmere cca 4500 - 4800 m2 v cene 9,96 €/ m2.
Odpredaj oceľovej haly v areáli bývalých kasární kpt. Nálepku v Rimavskej Sobote
s. č. 4045 na parc. č. C KN 804/65 spolu s pozemkom pod halou v minimálnej cene
77 600,00 € + priľahlý pozemok o výmere cca 3000 - 3200 m2 v cene 9,96 € /m2.
V čase zverejnenia OVS je záujemca povinný na účet mesta IBAN:
SK63 0200 0000 3500 2902 9392, vedený vo VÚB a.s. , pobočka Rimavská Sobota zložiť zábezpeku vo výške 3000,00 €/ 1 hala (v prípade záujmu oboch hál
6000,00 €). Zábezpeka musí byť pripísaná na účet mesta najneskôr v deň ukončenia
obchodnej verejnej súťaže, t.j. dňa 18.04.2019. Žiadosti zasielať v zalepenej obálke s názvom: „Neotvárať- odpredaj oceľových hál “.
Obchodné verejné súťaže začínajú dňom: 20.03.2019 a končia dňom 18.04.2019.
Informácie a podmienky obchodnej verejnej súťaže, na internetovej stránke mesta
www.rimavskasobota.sk, na úradnej tabuli mesta, resp. na MsÚ – oddelenie majetkové - tel. čísla: 047/56 04 626, 047/56 04 633, 0903 284 353 (prihlášky do súťaže,
podmienky OVS na webovej stránke mesta, resp. na MsÚ – oddelenie majetkové).
Mesto Rimavská Sobota
vyhlasuje v zmysle § 9a ods. 9 zákona č. 138/1991
Zb. o majetku obcí v znení
neskorších predpisov obchodnú verejnú súťaž
na podnájom nebytových priestorov v nájme MsBS., s.r.o., Rimavská Sobota:
1. ul. Malohontská
2. ul. Daxnerova
Výmera prenajatých priestorov:
1. Celková plocha: 23,00 m2 (hlavný podnikateľský priestor - miestnosť o výmere 17,08 m2, spoločné a sociálne priestory 5,92 m2) - prízemie
v budove Domu služieb na Ul. Malohontskej v Rimavskej Sobote
(možnosť podnájmu od 1.5.2019).
2. Celková plocha: 33,77 m2 (hlavný podnikateľský priestor - miestnosť
o výmere 25,08 m2, spoločné a sociálne priestory 8,69 m2) - I. poschodie
v budove Domu služieb na Ul. Malohontskej v Rimavskej Sobote.
3. Celková plocha: 70,38 m2 (hlavný podnikateľský priestor - miestnosti
o výmere 20,89 m2, 8,69 m2, 8,74 m2, spoločné a sociálne priestory 32,06 m2) - prízemie v budove na Ul. Daxnerovej s.č. 470 v Rimavskej Sobote.
4. Celková plocha: 402,96 m2 (hlavné podnikateľské priestory - miestnosti o výmere 135,80 m2, sklady 35,22 m2, spoločné a sociálne priestory o výmere 15,10
m2, letná terasa 157,50 m2 a zadný dvor 59,34 m2 ) – prízemie v budove na Ul.
Daxnerovej s.č. 470 v Rimavskej Sobote.
5. Celková plocha: 107,22 m2 (hlavný podnikateľský priestor - miestnosť o výmere 21,20 m2 a 77,91 m2, spoločné a sociálne priestory 8,11 m2) - prízemie v budove
na Ul. Daxnerovej s.č. 470 v Rimavskej Sobote.
Výška nájmu v zmysle VZN mesta Rimavská Sobota č.72/2004 na hlavný
priestor, 3,52 €/m2/rok na spoločné a sociálne priestory.
Obchodná verejná súťaž začína dňom 20.03.2019 a končí dňom 03.04.2019. Prihlášky zasielajte na Mesto Rimavská Sobota, Odbor ekonomický, oddelenie
majetkové, Ul. Svätoplukova 9, 979 01 Rimavská Sobota v zalepenej obálke s
názvom: „Neotvárať- podnájom (presné uvedenie priestoru)”.
Bližšie informácie o obchodnej verejnej súťaži na internetovej stránke mesta www.
rimavskasobota.sk, resp.na tel. č. 047/5604626, 0903 284 353, 047/5511915
Mesto Rimavská Sobota
vyhlasuje v zmysle § 9a ods. 9 zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení
neskorších predpisov obchodnú verejnú súťaž
na podnájom nebytového priestoru v nájme MsBS., s.r.o., Rimavská Sobota:
ul. Francisciho 4-8 – prízemie, vchod č. 4 bytového domu.
Výmera prenajatých priestorov:
1. Celková plocha: 24,03 m2 (hlavný podnikateľský priestor - miestnosť o výmere
18,37 m2, spoločné a sociálne priestory 5,66 m2)
Výška nájmu v zmysle VZN mesta Rimavská Sobota č.72/2004
Obchodná verejná súťaž začína dňom 20.03.2019 a končí dňom 03.04.2019.
Prihlášky zasielajte na Mesto Rimavská Sobota, Odbor ekonomický, oddelenie majetkové, Ul. Svätoplukova 9, 979 01 Rimavská Sobota
v zalepenej obálke s názvom: „Neotvárať- prenájom NP Francisciho 4”
Bližšie informácie o obchodnej verejnej súťaži na internetovej stránke mesta www.
rimavskasobota.sk, resp. na tel. č. 047/5604626, 0903 284 353, 047/5511915

Gemerské zvesti – Gömöri Hírlap, Rimavskosobotské informačné periodikum (zaregistrované na MK SR č. EV 5138/15, ISSN 0323-0589). Vydáva mesto Rimavská Sobota, IČO: 00 319 031. Adresa redakcie: Svätoplukova 9,
979 01 Rimavská Sobota, 2. posch., č. dverí 15/15a, tel. kontakt: 5604674, 5604676, e-mail: gemerskezvesti@rimavskasobota.sk, gomorihirlap@rimavskasobota.sk. Redaktor za slovenskú časť: Martin Ambróz,
martin.ambroz@rimavskasobota.sk, za maďarskú časť: Juhász Dósa János, jan.juhasz@rimavskasobota.sk; technický redaktor: Ing. Michal Murárik. Vychádza ako dvojtýždenník. Distribúcia do schránok domácností mesta Rimavská Sobota Slovenskou poštou, a.s. Tlač: RENO – Ing. Bartolomej Tkáč. Autorské práva vyhradené. Ďalšie šírenie textov, fotografií a grafiky je možné len s písomným súhlasom vydavateľa. Vydavateľ nie je
zodpovedný za obsah a pravdivosť inzerátov a za prípadné spôsobené škody. Uzávierka materiálov je 5 pracovných dní pred vydaním novín. Redakcia si vyhradzuje právo príspevky skrátiť, redakčne upraviť alebo aj neuverejniť.
Anonymné príspevky nezverejňujeme.
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Medzinárodné plavecké preteky o Pohár Priateľstva 2019
V

dňoch 9. a 10. marca sa v Mestskej krytej plavárni v Rimavskej
Sobote uskutočnil už 7. ročník medzinárodných plaveckých pretekov
o Pohár priateľstva. Otvorenia pretekov sa ujal viceprimátor Rimavskej
Soboty Ing. Ladislav Rigó, ktorý v
mene mesta privítal v Rimavskej Sobote všetkých športovcov, trénerov,
ako aj početné obecenstvo a zaželal
im veľa športových úspechov.
Tento ročník sa pretekov zúčastnilo
26 plaveckých klubov zo Slovenska a
zahraničia. Okrem domácich klubov
z celého Slovenska sa pretekov zúčastnili aj plavecké kluby zo Srbska
Celkove sme v našej plavárni privítali 237 plavcov, ktorí absolvovali v
sobotu a nedeľu spolu 1302 skokov
do vody.
Napriek početnej maródke v radoch
domácich plavcov reprezentovalo
plavecký klub a mesto Rimavská So-

bota celkovo 14 plavcov, ktorí sa aj v
silnej konkurencii dokázali presadiť.
Spolu získali 15 medailí, keď sa nám
medailovo už začínajú presadzovať
aj najmenší plavci. V najmladšej kategórii sa darilo Ele Valachovej, ktorá
zo štyroch štartov vybojoval dve zlaté, a po jednej striebornej a bronzovej
medaile. Výborne zaplávala aj Sabina
Iždinská, ktorá si vyplávala 2 x zlatú
medailu a jednu bronzovú medailu. O
ďalšie medaily sa zaslúžili Sofia Kle-

mentová, ktorá si vyplávala 2 zlaté,
4 strieborné a 1 x bronzovú medailu, Kristína Repková jednu striebornú a bronzovú medailu a striebornú
medailu si vyplávali naši plavci aj v
zmiešanej štafete 4 x 50 m voľný spôsob – kategória Open v zložení Sofia
Klementová, Martin Tengler, Kristína
Repková a Marek Tengler. Potešujúce sú zaplávané časy aj ostatných
plavcov, z ktorých si viacerí zlepšili
svoje osobné rekordy. 

Obsadenie a ranking pretekov je úzko
zviazaný s organizáciou a zabezpečením pretekov, a preto sa chceme
poďakovať všetkým, ktorí boli nápomocní pri zabezpečení pretekov. Tie
každým rokom získavajú na kvalite
a robia dobrú reklamu klubu a mestu Rimavská Sobota. Poďakovanie
patrí Mestu Rimavská Sobota, Technickým službám mesta Rimavská
Sobota, Koro Rimavská Sobota, OD
Tesco RS, Tauris a.s., Reumex s.r.o,
Pekáreň Mive – Miroslav Juhás, IK
Catering, Odborový zväz Polície
RS, Belotti s.r.o , Roller s.r.o., Best
Automax s.r.o, Inexa s.r.o, Kamenárstvo Ulický, p. Radovan Ceglédy a v
neposlednom rade aj rodičom našich
plavcov, bez ktorých by sme tieto
preteky nevedeli zvládnuť na požadovanej úrovni.
Ing. Ladislav Klement,
plavecký klub Rimavská Sobota

Detská tour Petra Sagana v Rimavskej Sobote

R

imavská Sobota bude po prvýkrát
dejiskom súťaže, ktoré nesie meno
najznámejšieho slovenského cyklistu. Detská Tour Petra Sagana je projekt
pre deti, ktoré môžu ukázať svoje cyklistické schopnosti i zručnosti a zmerať
si sily s rovesníkmi nielen z okolia, ale aj celého Slovenska.
Tohtoročná Detská Tour Petra Sagana odštartuje 1. kolom v Rimavskej Sobote. Súťaž sa uskutoční v nedeľu 31. marca v Mestskej záhrade, od 8.00 hod.
do 10:00 hod. bude prebiehať prezentácia a o 10:30 hod. štartuje kategória
Baby, následne aj ostatné kategórie. Súťaž bude prebiehať na trávnatých a
spevnených cestách parku. Jedným z organizátorov je Mesto Rimavská Sobota. Prihlásiť sa je možné cez online prihlasovací systém na https://1ko-

Judo Grand prix
Ostrava 2019
V

novej atletickej hale na
ôsmich tatami sa v dňoch
23.- 24. februára konalo Judo
Grand Prix Ostrava 2017.

Za účasti asi 1300 pretekárov
z 15 štátov Európy a 117 oddielov sa Lokomotíva judo
Rimavská Sobota nestratila.
Staršia žiačka Natália Gažiová štartovala v hmotnosti do 40 kg, kde súťažilo až
15 pretekárok. V tejto silnej
konkurencii našla Natália len
jednu premožiteľku zo Švédska a obsadila bronzovú tretiu
priečku.
V prvom zápase zdolala Poľku Jedrzejek hodnotením ipon
pred časovým limitom, v druhom zápase natrafila na reprezentantku Poľska
Switek, ktorú tiež zdolala na ipon v časovom limite. V semifinále prehrala
so Švédkou Babulfath a kvôli tejto prehre postúpila do malého finále o bronzovú priečku. V zápase o bronz zvíťazila nad Poľkou Szalkiewicz.
Do Ostravy sprevádzali džudistku Lenka Babicová a Miloš Gaži.
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

lo-detskatour-petrasagana.mtbiker.sk/. Prihlásiť sa na súťaž je možné aj v
deň konania podujatia na prezentácii, nutné je však prísť s dostatočným predstihom. Súťažiť sa bude v kategóriách Baby, Mikro, Mili, Mini, Mladší Žiaci/
Žiačky a Starší Žiaci/Žiačky. Každá kategória je súťažou chlapcov a dievčat.
Vyhlasovaná je každá kategória zvlášť. Vyhlasovať a oceňovať sa budú 3
najlepší vo všetkých súťažných kategóriách v celkovom poradí súťaže 2019.
Štartovné tvoria symbolické 2 eurá pre všetky kategórie s výnimkou Baby
(rok narodenia 2014 a viac), kde sa za štart neplatí.
Počas celého podujatia bude pre účastníkov pripravený aj kultúrny program.
Na deti budú čakať nafukovacie atrakcie, Strider zóna, bike aréna, maľovanie
na tvár, divadlo, program partnerov súťaže a iné.
red

Zápasník Molnár
vicemajstrom Slovenska
ladý zápasník
M
Lokomotívy
Rimavskej Sobo-

ty Brian Molnár
zaknihoval pekný
úspech na majstrovstvách
Slovenska mužov v
zápasení gréckorímskym štýlom
ziskom striebornej
medaily za 2.miesto v hmotnosti do 55 kg. Hoci je ešte vekom len dorastenec, hneď svoj prvý štart medzi mužmi premenil na medailu. K titulu mu
chýbalo lem kúsok športového šťastia. Po dvoch lopatkových víťazstvách,
vo finále po veľmi vyrovnanom priebehu prehral tesne 8:9 s pretekárom z
Bánoviec. Bez medaily tentoraz skončil Pavol Rapčan. Treba však dodať,
že štartoval o 2 váhové kategórie vyššie, nakoľko ho v polovici marca čakajú
majstrovstvá Slovenska juniorov vo voľnom štýle, kde obhajuje titul a bude
bojovať o štart na ME v Španielsku, a preto by nebolo rozumné upravovať hmotnosť aj na mužov. Po dvoch prehrách s reprezentantmi Slovenska
obsadil vo váhe do 67 kg nepopulárne 4. miesto. V tej istej váhe skončil
Attila Kondáš piaty. V súťaži družstiev obsadila naša Lokomotíva solídne
8. miesto. „Prvýkrát po 15 rokoch neštartoval jeden z našich najúspešnejších zápasníkov, mnohonásobný majster Slovenska Michal Radnóti a tiež
Richrad Totkovič a Marian Radnóti. Tentoraz sa predstavili na šampionáte Slovenska v Trenčíne ako rozhodcovia,“ zhodnotil Majstrovstvá Slovenska tréner Lokomotívy Jozef Radnóti.
Zdroj: Jozef Radnóti, tréner Lokomotíva Rim. Sobota

www.rimavskasobota.sk
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Úspešný ročník okresnej kolkárskej súťaže

o rekonštrukcii a znovuotvorení mestskej kolkárne sa
uskutočnil 3. ročník okresnej kolkárskej ligy, ktorý po
všetkých stránkach prekonal tie predchádzajúce. Posun nasal najmä vo výkonnosti väčšiny hráčov a niektorí z nich
(Gabriel Bodnár, Norbert Duda a Samko Duda) už súťažia
v druholigovom, resp. dorasteneckom družstve kolkárskeho klubu. Aj ďalší účastníci okresnej súťaže vykazujú
slušnú výkonnosť a keby prejavili záujem pravidelne trénovať a zapojiť sa do činnosti kolkárskeho klubu, mohli sa
prepracovať do vyšších súťaží.
V končiacom sa ročníku súťažilo 8 družstiev a 56 kolkárov,
z nich 10 žien. Družstvá odohrali 112 zápasov, v ktorých
zvalili takmer štvrť milióna kolov. Najlepší výkon v jednom zápase podalo družstvo „Skálničania A“, keď zvalilo
2055 kolov. Medzi jednotlivcami najhodnotnejšie výkony
v jednom zápase podali: J. Kubaliak 572, E. Lesko 567, G.
Bodnár 565, J. Barto 555 a I. Antal 551 zvalených kolov.

Konečné tabuľky:
Družstvá:		

Jednotlivci:

Okresná liga vyvrcholí súťažou jednotlivcov, v rámci ktorej sa uskutoční aj
športové a spoločenské vyhodnotenie celého ročníka a načrtnú sa podmienky
pre nastávajúcu sezónu, kde plánujeme zorganizovať súťaž s ešte viacerými
účastníkmi. Vyhodnotenie a súťaž jednotlivcov pripravujeme na apríl t. r.,
termín včas oznámime všetkým zainteresovaným.
-ar-

Zlatá medaila pre Slovensko zo
svetového pohára vo Francúzsku

P

očas víkendu 16-17. februára sa
v rámci svetového pohára konali
majstrovstvá Francúzska v disciplíne
Poomsae a Para-Poomsae pod názvom French Open Poomsae G1 2019
vo Francúzskom meste Lille. V konkurencii 18 krajín sa predstavili dvaja
súťažiaci TKD Klubu Hnúšťa - Tomáš Mravec v kategórii para-poomsae junior P20 a Ivanka Kyseľová v
kategórii poomsae cadet. Predchádzal im medzinárodný Poomsae seminár Coucha pod vedením hlavného
rozhodcu WT Mustapha Moutarazak,
ktorý absolvoval hlavný tréner TKD
Hnúšťa Mgr. Maroš Oláh a získal tak
medzinárodnú licenciu Coucha v kategórii poomsae. Tá je potrebná pre
absolvovanie vrcholových medzinárodných Taekwondo WT turnajov
označených - G.

Prvé miesto Tomáša, Ivana šiesta

Prvý súťažný deň nastúpil Tomáš, ktorému sa po odcvičení dvoch súťažných poomsae
formácií podarilo vyhrať prvé miesto a stal sa vo svojej kategórii majstrom Francúzska.
Druhý súťažný deň nastúpila Ivanka. Tá i napriek nečakaným zdravotným problémom,
ktoré narušili jej tréningový proces, dosiahla v konkurencii svetovej špičky spomedzi
16 súťažiacich po odcvičení dvoch vylosovaných poomsae formácií postup do finálovej
osmičky. Vo finále sa jej žiaľ po odcvičení ďalších dvoch vylosovaných poomsae formácií nepodarilo dosiahnuť medailové priečky, ale jej výkon bol uspokojivý. Sme radi, že
sa nestratila a svojimi súťažnými zostavami si zabezpečila cenný postup do finále medzi
top svetovú špičku, kde získala napokon 6. miesto a od lepšieho umiestnenia ju delili len
stotiny bodov.
V mene TKD klubu gratulujeme za úspešnú reprezentáciu Slovenska, Taekwondo klubu
Hnúšťa a miest Hnúšťa a Rimavská Sobota.
Tomáš Mravec

Príďte si zacvičiť
do Domu kultúry!

Mestské kultúrne stredisko vám každý pondelok od 18.30
ponúka aeróbne cvičenie zamerané na les mills grit cardio
workout, intensive training (s použitím činiek), pound drumstick fitness (s použitím paličiek), toning workout, aerobic, fitness a warm up modern dance class. Každý utorok od 18.00
si pre zmenu môžete zacvičiť jogu (pre menej náročných) a
každú stredu v rovnakom čase aj power jogu, ktorá sa od
tej klasickej líši svojou dynamikou a posilňovacími prvkami.

