Vyberáme
z čísla

Nocľaháreň pomáhala
aj uplynulú zimu
K sociálnym službám mesta patrí aj
prevádzkovanie nocľahárne, ktorá je
určená pre ľudí bez domova.
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Odkryli žiarové hroby

a začiatku apríla bolo pri stavebných prácach
na Daxnerovej ulici objavených 19 urien pilinskej kultúry.
Ako informoval archeológ Gemersko-malohontského
múza v Rim. Sobote Alexander Botoš, urny sa nachádzali v hroboch, ktoré boli odkryté počas realizácie
prístavby k meštianskemu domu. Ten sa prestavuje na
základnú školu. „Keďže je to v blízkosti objektu Csillagház, kde bolo pri stavebných prácach v roku 2016
objavené pohrebisko pilinskej a kyjatickej kultúry s
53 hrobmi, bol tu nariadený záchranný archeologický
výskum,“ informoval Botoš. Ako ďalej dodal, vtedajší objav pohrebiska bol obrovským prekvapením, aj
napriek predpokladu, že niekde v Rim. Sobote muselo
existovať pohrebisko, keďže na území stredovekého
jadra mesta sa nachádzala osada pilinskej a kyjatickej
kultúry. Objav terajších hrobov už taký prekvapujúci nebol. „Nastala však otázka, v akom stave budú
ďalšie nálezy, keďže je to zastavaná mestská štvrť, a
preto sme nevedeli, či sa nejaké hroby objavia. Predpokladalo sa však, že pohrebisko mohlo pokračovať

východným smerom,“ spresnil.
Podľa Botoša sa momentálne nedá s istotou povedať,
či je žiarových hrobov 19 ako urien, pretože sa nedalo
určiť, či sa jedna amfora rovná jeden hrob. „Stávalo
sa, že jedinec, ktorý bol spopolnený, bol z rôznych
dôvodov vložený do viacerých popolníc,“ vysvetlil
Botoš a dodal, že presný počet hrobov sa určí až pri
antropologickej analýze kremačných zvyškov. Ako
ďalej uviedol, urny sa po vybratí z hrobov preplavovali, aby sa oddelil kremačný obsah od prípadných nálezov. Následne sa urny zrekonštruujú a v budúcnosti
možno aj vystavia.
Pilinská kultúra bola kultúra strednej a mladšej bronzovej doby v severnej časti Karpatskej kotliny (14501100 pred n.l.). Spoločnosť bola rozvinutá, mala už
predstavy o posmrtnom živote. Hlavným spôsobom
obživy ľudí tejto kultúry bolo poľnohospodárstvo, intenzívne sa zaoberali výrobou bronzových predmetov,
kde boli zastúpené všetky druhy nástrojov, zbraní a
šperkov.
amb, foto: Alexander Botoš

Kraj získal na rekonštrukcie
ciest 33 miliónov eur od vlády
Vláda na svojom výjazdovom rokovaní
v Medzilaborciach schválila návratnú
finančnú výpomoc 33 miliónov eur pre
Banskobystrický kraj.
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Výstava o kúpeľníctve
Jednotlivé kúpele, kúpeľných lekárov či
obľúbenosť jednotlivých miest predstavuje výstava pod názvom Kúpeľníctvo
v Gemeri v 19. storočí.
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Slovanistky skončili tretie
VK Slovan Rimavská Sobota – VK Elba
Prešov 2:3 (25:19, 25:20, 18:25, 23:25,
14:16) a 3:0 (25:17, 25:18, 25:20)
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Opäť prebehli zhromaždenia obyvateľov
mestských častí

V

priestoroch Základnej školy P.K.Hostinského v Rim. Sobote sa 17. apríla uskutočnilo zhromaždenie s obyvateľmi mestskej časti Rožňavská-Šibeničný vrch-Sabová-Vinice.

Na v poradí štvrtom zhromaždení, ktoré organizuje samospráva, sa zišla približne päťdesiatka
občanov. Na programe bola voľba členov Výboru mestskej časti (VMČ) a diskusia.
V úvode si vzal slovo primátor Jozef Šimko, ktorý sa vyjadril k situácii v meste i v mestskej časti. Spomenul, že keď v roku 2010 nastupoval do
funkcie primátora, mesto bolo v zlej ekonomickej
situácií (vysoké úverové zaťaženie, nesplatené
faktúry) a malo zlé cesty a ulice. Ako dodal, za
osem rokov sa úverové zaťaženie podarilo znížiť, celkovo sa opravilo 168 ulíc a 90% mesta je
podľa neho v poriadku. Skonštatoval, že terajšia
ekonomická situácia mesta je dobrá a mesto bude
mať prebytok vyše 600-tisíc eur. Hovoril tiež o
rozdielnych názoroch medzi ním a poslancami z
klubu Odvážme sa zrýchliť na prijatý rozpočet,
ale aj niektoré investičné akcie (prestavba bývalého študentského domova, výstavba toboganu,
pasportizácia atd.). Spomenul, že vo volebnom
obvode sa za uplynulé roky podarilo opraviť ulice, chodníky, vybudovali sa parkoviská, no v tohtoročnom rozpočte sú pre túto mestskú časť vyčlenené financie len na vybudovanie venčoviska.
Následne si občania zvolili zástupcov do výboru
mestskej časti. Pôsobiť v ňom budú Ján Caban
(predseda), Zoltán Máté (podpredseda), Mária
Hangácsiová (tajomníčka), Peter Kamenský,
Branislav Veselko a poslanci zvolení sa mestskú
časť Štefan Tankó, Erika Juhászová, Ján Jurkemík a Robert Kuvik.
Aj tentoraz mohli občania predostrieť svoje požiadavky či pripomienky. Upozornili, že na Školskej ul. chýbajú smetné koše a v altánkoch na
cyklotrase sáčky na odpad. Iný občan kritizoval,

že sa na ulici síce vybudoval nový chodník, ale
je urobený tak, že po daždi mu tečie do dvora
voda. Hovorilo sa aj o budove bývalého študentského internátu. Mnohí občania sa obávajú, že ak
sa tam vybudujú byty pre mladé rodiny, nastane
podobná situácia, ako s bytovkou na Českej ul.
Primátor na to uviedol, že také niečo nedopustí. Obyvatelia Rožňavskej ul. upozornili na zlý
technický stav budovy škôlky, pred bytovkou 2125 sa zhromažďuje voda, ktorá následne zateká
do pivníc. Požiadali aj, aby sa dokončilo parkovisko. Občan zo Šibeničného vrchu sa sťažoval
na nefungujúci rozhlas a chýbajúce smetné koše.
Sťažnosti občanov smerovali aj na neodstránený
posyp po zimnej údržbe, ale aj k budove bývalého Luxu.
Bezdomovci, smetné koše, osvetlenie
Ďalšie zhromaždenie prebehlo 24. apríla, tentoraz s občanmi mestskej časti Staré mesto- Chrenovisko. Do VMČ boli zvolení Peter Baláž, ktorý sa stal predsedom, Peter Ehn (podpredseda),
Lukáš Kvietok (tajomník), Mária Mandzákova

a Ladislav Matyinko. Vo VMČ budú pôsobiť
s poslancami Ladislavom Rigóom, Evou Bornayovou, Michalom Demeterom a Jaroslavom
Matzenauerom. Primátor Jozef Šimko hovoril
opäť o situácii v meste. Skonštatoval, že v tomto
volebnom obvode boli opravené takmer všetky
ulice, zrekonštruovalo sa Tompovo námestie,
Námestie Š. M. Daxnera či námestie pri pošte
a na Ul. Mikszátha bolo vybudované parkovisko.
V diskusii zaznela kritika na situáciu s bezdomovcami, ktorí sa zdržujú na Hlavnom námestí. Je tu tiež málo smetných košov a je potrebné
opraviť reklamné pútače. Smetné koše chýbajú
aj na Námestí Š.M.Daxnera a pred kultúrnym
domom nefunguje fontána. Obyvateľ Škultétyho
ul. upozornil na prašné parkovisko, preto požiadal samosprávu, aby sa naň dal asfalt alebo
zámková dlažba. Na Daxnerovej ulici je v katastrofálnom stave osvetlenie pri garážach, ako
aj chodník smerom na Gorkého ulicu. Na Ul. A.
Markuša chýba detské ihrisko, na Chrenovisku
smerom k hlavnej ceste sa tvorí skládka odpadu
amb, foto: gecse

Nocľaháreň pomáhala aj uplynulú zimu

K sociálnym službám, ktoré poskytuje mesto, patrí aj prevádzkovanie nocľahárne, ktorá je určená pre ľudí bez domova. Využiť ju
mohli aj uplynulú zimu.

Mesto Rimavská Sobota
prevádzkuje vlastnú nocľaháreň od roku 2010. Sídli na
Hviezdoslavovej ul. a občania bez domova v nej majú
možnosť prenocovať, umyť
sa, prípadne využiť sociálne poradenstvo. Ako uviedla
vedúca nocľahárne Marcela
Rošková, zariadenie je prevádzkované počas zimných mesiacoch každoročne od 15. októbra do 14. apríla v otváracích hodinách denne od
siedmej hodine večer do siedmej hodiny rána, od 8. januára otvárali zariadenie už o 18:00. Poplatok za noc je 1 euro pre ľudí s trvalým pobytom
v meste, o polovicu menej zaplatia ľudia, ktorí poberajú hmotnú núdzu.
Pre ľudí s trvalým pobytom mimo Rim. Soboty je určený poplatok vo
výške 1,20 eur.
Tí, ktorí sa rozhodnú využiť služby nocľahárne, v nej majú vytvorené
podmienky na základnú osobnú hygienu alebo na prípravu nenáročnej
stravy. „Navyše zamestnanci Odboru sociálnych vecí a kultúry poskytujú
ľuďom poradenstvo priamo v zariadení prípadne na tunajšom Mestskom
úrade,“ podotkla Rošková. V nocľahárni však platia prísne pravidlá –

žiadny alkohol či omamné látky. Kapacita zariadenia je 17 osôb, z toho
13 mužov a 4 ženy. Ako uviedla M. Rošková, služby zariadenia využilo
priemerne 8 ľudí.
Počas Vianoc bola nocľaháreň podľa slov Roškovej otvorená nepretržite od 24. decembra od 17:00 hod. do 26. decembra do 7:00 hod ráno.
„V tomto období sa pre ubytovaných ľudí každoročne pripravuje sviatočná večera a vianočné balíčky. V nich sa nachádzajú potraviny s dlhodobou zárukou spotreby, ktoré si nevyžadujú náročnú prípravu. Tento rok
poskytla trvanlivé potraviny, ako aj hygienické potreby aj tunajšia farnosť
Rímskokatolíckej cirkvi, ktoré ubytovaným občanom v nocľahárni prišiel
osobne odovzdať dekan farnosti Rastislav Polák. Týmto chceme vysloviť
úprimné poďakovanie Slovenskému červenému krížu v Rim. Sobote ako
aj Rímskokatolíckej farnosti v Rim. Sobote, ktorým nie je osud ľudí nachádzajúcich sa v núdzi ľahostajný za ich vecnú podporu.“
Presne údaje o počte bezdomovcoch v Rimavskej Sobote neexistujú.
Podľa odhadu Odboru sociálnych vecí a kultúry MsÚ na území Rim. Soboty ich môže byť v meste približne osemdesiat. Badať však nie veľmi
priaznivý trend. Kým pred niekoľkými rokmi to boli väčšinou ľudia v
stredných rokoch, teraz sa bezdomovcami stávajú väčšinou mladí ľudia
okolo 20-25 roku života. Príčinou ich bezdomovectva je v mnohých prípadoch alkoholizmus a toxikománia. Ako bolo spomínané, pracovníci
Odboru sociálnych vecí a kultúry poskytujú ľuďom bez prístrešia sociálne poradenstvo, no stáva sa, že mnohokrát pomoc odmietnu.
amb, foto: gecse
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Predstavujeme poslancov MsZ – Jaroslav Bagačka
J

aroslav Bagačka je riaditeľom Strednej odbornej
školy obchodu a služieb v Rimavskej Sobote. Za
poslanca bol zvolený vo štvrtom volebnom obvode,
do ktorého patria Sídlisko Západ, Sobôtka a Kľačany. Pochádza z Hnúšte, vyrástol vo Veľkých Teriakovciach, v Rimavskej Sobote žije už vyše 30 rokov.

Vo funkcii riaditeľa SOŠOS v Rim. Sobote pôsobí od
roku 1999. Školu navštevuje v tomto školskom roku 510
žiakov. Tí môžu získať maturitné vysvedčenie v odboroch hotelová akadémia,
kozmetik, obchodný pracovník a takisto v nadstavbovom štúdiu v odboroch
spoločné stravovanie, podnikanie v remeslách a službách a vlasová kozmetika.
Na výber majú tiež rôzne učebné odbory, ako stavebná výroba, kuchár, čašník
kaderník alebo murár. Na škole ponúkajú tiež pomaturitné štúdium hygiena
potravín. Ako Bagačka uviedol, absolventi si v službách nájdu prácu pomerne
ľahko, no problémom sú nízke mzdy, čo u nich znižuje motiváciu pracovať
v týchto odboroch. Ako podotkol, na úrade práce končí približne 20% absolventov ich školy a asi 5-6 sa dostanú na vysokú školu. V škole majú 38% žiakov maďarskej národnosti, toto číslo podľa Bagačku za posledné roky stúpol
o 11%. Žiaci školy dosahujú na domácich či zahraničných súťažiach mnoho
úspechov a spolupracujú aj s rôznymi partnerskými školami. Táto spolupráca
je podľa Bagačku na výbornej úrovni hlavne so školami z Poděbrad a Egru.
Partnerov privítajú na domácej pôde už čoskoro, v júni sa totiž v Rim. Sobote
bude konať tradičná a obľúbená súťaž v odborných zručnostiach FourFest.
Ponovembrové zastupiteľstvo
J. Bagačka prvýkrát zasadol do mestského parlamentu už v roku 1990, po
revolúcii, kedy sa menili spoločenské pomery. Kandidoval za stranu Verejnosť proti násiliu, ktorá spolu s inými stranami vytvorila veľkú koalíciu a v
ponovembrovom zastupiteľstve mala väčšinu. Spomína, že v tom období v
zastupiteľstve sedelo vyše 40 poslancov, medzi ktorými boli silné osobnosti
ako István B. Kovács či Daniel Brezina. „Bolo to zaujímavé obdobie, robili
sa veľké rozhodnutia, absolvovali dlhé zasadnutia, ktoré niekedy trvali aj do
noci.“ V tom období bol primátorom Rim. Soboty Pavol Brndiar a podľa
Bagačku bola s ním spolupráca na dobrej úrovni. Druhýkrát zasadol Bagačka

do poslaneckých lavíc v roku 2010, kedy začal svoje prvé volebné obdobie
na čele Rim. Soboty terajší primátor Jozef Šimko. V tom čase, ako aj teraz,
kandidoval za SDKÚ, no ako hovorí, nie je členom strany. Ideovo síce patrí k
stredopravému spektru, ale uvedomuje si, že v takomto sociálne slabšom regióne, akým je Rim. Sobota, nie je tvrdá pravicová línia správna. „Aj preto by
som v mestskom zastupiteľstve nerád pristupoval k radikálnym pravicovým
riešeniam a v niektorých situáciách by som sa možno správal ľavicovejšie ako
strana SMER,“ uviedol.
Stredopravé spektrum
V terajšom mestskom zastupiteľstve sa pridal do klubu Odvážme sa zrýchliť.
Dôvodom bolo jednak to, že v minulosti sa stredopravé spektrum poslancov
väčšinou ocitlo v menšine. „Po posledných komunálnych voľbách sa ukázalo,
že je tu silná skupina poslancov, ktorá má dobrý program i silné osobnosti,
takže bolo vhodné sa pridať niekde, kde sa bude dať niečo presadiť. Zároveň sa tento program neodlišuje od mojich priorít. Navyše, klub sa pravidelne
schádza na stretnutiach, poslanci sa snažia byť pripravení na MsZ a venujú sa
témam. V tomto je tento klub niečím nový,“ vysvetlil. Vadí mu napätie, ktoré
vzniklo medzi primátorom a niektorými poslancami práve z klubu Odvážme
sa zrýchliť. „Prikláňam sa však k názorom klubu najmä smerom k väčšej
transparentnosti, koncepčnosti v práci, k niektorým úsporným krokom, dodržiavaniu zákonov vo verejnom obstarávaní a získavaniu nových investícií“
povedal Bagačka s tým, že ideálne by bolo, keby sa spolupráca medzi primátorom a poslancami zlepšila.
„Čo sa týka oblasti školstva, trápi ma, že do škôl idú dlhodobo nízke kapitálové výdavky. Preto som sa zasadzoval, aby sme v tohtoročnom rozpočte
navýšili financie pre školy,“ uviedol a dodal, že v tejto oblasti mu chýba od
samosprávy aj akási vízia. Vníma, že v obvode, za ktorý bol zvolený, sa v posledných rokoch toho veľa spravilo a občania smerujú svoje požiadavky skôr
do oblasti čistoty a poriadku, prípadne k psičkárom, alebo opravám konkrétnych chodníkov. Funkciu poslanca berie J. Bagačka ako službu celému mestu
a z tohto dôvodu ho zaujímajú problémy občanov aj v iných častiach mesta.
Myslí si, že poslanec by mal zastupovať aj určité hodnoty a za veľmi dôležité
považuje, aby sa k určitým hodnotám či postojom prihlásila aj samospráva. Je
za to, aby mestské noviny pokračovali, podporil však zmenu ich štatútu, aby
získali väčšiu nezávislosť.
amb, jdj

Pri mestskom cintoríne vysadili
pamätný strom
D
ub cerovský vysadila Spáva Chránenej krajinnej oblasti Cerová vrchovina v spolupráci
s Oddelením životného prostredia na Mestskom
úrade (MsÚ) v Rimavskej Sobote. Má pripomínať 100. výročie štátnej ochrany prírody na Slovensku.

Strom vysadili v stredu 17. apríla v tunajšom parku vedľa mestského cintorína. Sadenie stromu sa
uskutočnilo v rámci podujatí, ktoré pripravilo ministerstvo životného prostredia pri príležitosti 100.
výročia štátnej ochrany prírody na Slovensku.
Ako informovala Eva
Belanová, riaditeľka
Správy CHKO Cerová vrchovina v Rim.
Sobote, jednou takouto akciou je vysadenie
100 pamätných stromov na území Slovensku, ktoré budú pripomínať toto jubileum.
V rámci územnej pôsobnosti CHKO Cerová vrchovina boli
vysadené štyri stromy.
„Keďže naša územná pôsobnosť zasahuje do troch
okresov, v každom z nich bol vysadený strom,“
uviedla Belanová. Ako spresnila, v obci Kalinovo
bola za okres Poltár vysadená jarabina oskorušová
a za samotnú CHKO Cerová vrchovina bol v Hajnáčke, rovnako ako v Rim. Sobote, vysadený dub

cerovský. Prvý strom vysadili v obci Ľuboreč v lučeneckom okrese a konkrétne išlo o lipu. Na sadení
stromu v Rim. Sobote sa zúčastnil aj Ján Bozó z Oddelenia stavebného poriadku, životného prostredia
a dopravy na tunajšom MsÚ či predstavitelia inštitúcií a organizácií, ktoré spolupracujú so Správou
CHKO Cerová vrchovina.
Belanová tiež prezradila, kedy sa začala písať história štátnej ochrany prírody. „Bolo to 20. októbra
1919, kedy československý minister pre správu Slovenska Vavro Šrobár
podpísal nariadenie
pre vznik Vládneho komisariátu na
ochranu
pamiatok
na Slovensku, ktorého súčasťou boli aj
prírodné pamiatky.“
Ako ďalej povedala,
Správa CHKO Cerová vrchovina si v
tomto roku pripomína
aj iné jubileum, konkrétne 30 rokov svoje
činnosti, v rámci ktorého pripravili rôzne podujatia.
Jedným z nich je výstava pod názvom 30 rokov
ochrany prírody v Cerovej vrchovine, ktorú môžu
návštevníci vidieť v tunajšom Gemersko-malohontskom múzeu.
amb

Na prelome marca a apríla začali stavať
na sídlisku Rimava ihrisko Žihadielko.
Nachádza sa medzi bytovkou B1 a B2 v
blízkosti už stojaceho detského ihriska.
Ihrisko Žihadielko bude slávnostne odovzdané občanom mesta v sobotu 8. júna.

Z redakčnej
pošty
Každý človek má svoje vlastné uvažovanie, a teda si urobí uzáver z prečítaného
sám, či to už napíše ten, ten alebo ten.
Nikto nepotrebuje, aby mu predpisovali, čo si má myslieť. Tak prečo stopnúť
niekomu pero? Dúfam, že čoskoro bude
titulná strana „Gemerských zvestí“ zasa
ozdobená príhovorom pána Štefana Szántóa. Noviny sú pre všetkých, píšucich
i čítajúcich.
Marta Brisudová Siváková,
Ladislav Sivák
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Kraj získal na rekonštrukcie ciest 33 miliónov eur od vlády
láda na svojom výjazdovom
V
rokovaní v Medzilaborciach
schválila návratnú finančnú
výpomoc 33 miliónov eur pre
Banskobystrický kraj na rekonštrukciu ciest II. a III. triedy.
Z toho 8 miliónov eur je určených
na rekonštrukciu ciest prevažne
v Revúckom okrese spájajúcich
Tisovec s Červenou Skalou a Muráň s Tornaľou. Ide o investičnú
pomoc, vďaka ktorej bude možné
opraviť asi dvakrát viac ciest, ako
by bol kraj schopný zrekonštruovať iba z vlastného rozpočtu.

Pre Banskobystrický kraj z finančnej
výpomoci štátu pripadla najvyššia
suma spomedzi troch podporených
krajov, 33 miliónov eur. Vláda tak
reflektovala, že práve v Banskobystrickom kraji je zlý stav cestnej
infraštruktúry najakútnejší. Banskobystrický kraj má v správe cesty v
celkovej dĺžke 2 455 km, 605 kilometrov ciest II. triedy a 1 849 kilometrov ciest III. triedy. Z ciest II.
triedy je 223 kilometrov v nevyhovujúcom a 11 kilometrov v havarijnom stave. Na cestách III. triedy je v
nevyhovujúcom stave 747 kilometrov a 80 kilometrov je v havarijnom
stave. Dohromady je teda v nevyhovujúcom a havarijnom stave viac ako
43 percent ciest v Banskobystrickom
kraji. Ide o bezúročnú návratnú finančnú výpomoc. 25 miliónov eur
sa bude čerpať dvakrát ročne do

31.5. a 30.11. v období rokov 2019
až 2021 na základe predloženej žiadosti z kraja. Splácať sa bude v rovnomerných ročných splátkach počas
obdobia desiatich rokov s odkladom
splácania do konca roka 2021.
„V kraji nemáme dostatok nadradenej cestnej siete, preto musia cesty
II. a III. triedy suplovať aj úlohu
ciest I. triedy, vďaka čomu sú ešte
viac opotrebované,“ povedal župan
Ján Lunter. „Chcem oceniť rozhodnutie predsedu vlády Petra Pellegriniho, ktorý bol ochotný so mnou o
tejto dôležitej otázke rokovať, počúvať o potrebách ľudí v regiónoch
a urobiť správne rozhodnutie. Som
rád, že všetky kluby vyjadrili tomuto
kroku podporu. Preto už v najbližšom zastupiteľstve predložím návrh
na schválenie tejto vládnej pomoci,“
dodal Lunter.

Prvé zmeny čakajú Revúčanov
Prvými cestami, ktoré sa z pomoci vlády dočkajú rekonštrukcie sú
cesty II/531 a II/532 v menej rozvinutých okresoch Revúca a Rimavská Sobota. Podľa rozhodnutia
vlády sa cesty II/531 a II/532, spájajúce Tisovec s Červenou Skalou a
Muráň s Tornaľou, zrekonštruujú z
vládnej pôžičky za 8 miliónov eur,
následne sa preklasifikujú na cesty
I. triedy a do svojej správy si ich
zoberie štát. Po tejto preklasifikácii
bude pôžička zo strany štátu odpustená.
„Počas posledných rokov BBSK
zvyšuje rozpočet na obnovu ciest
aj z vlastných zdrojov. V súčasnom rozpočte kraj vyčlenil približne 13 miliónov eur a chceme
ich ešte navýšiť, zhoda panovala v

Opitý vodič skončil s autom v rieke

N

a Veľkonočný pondelok 22. apríla
havaroval opitý muž,
ktorý viezol dve maloleté deti. K nehode
došlo v popoludňajších
hodinách v Hnúšti.
„32-ročný muž tu po
miestnej komunikácii
viedol osobné motorové vozidlo Škoda
Felícia, pričom sa plne
nevenoval vedeniu vozidla a situácii v cestnej premávke a na ulici Clementisa narazil do
tam zaparkovaného vozidla, ktoré poškodil,“
informovala banskobystrická krajská policajná
hovorkyňa Petra Kováčiková. Ako dodala, následne s vozidlom pokračoval v jazde v smere
na Klenovec, kde za obcou Maša narazil bočnou
časťou svojho vozidla do ľavej zadnej časti v
tom istom smere jazdiaceho auta Suzuki Baleno.
„Ani toto nezastavilo 32-ročného muža, ktorý
napriek tomu pokračoval v jazde a v časti Kudlovo prešiel s vozidlom do ľavého jazdného pruhu, zišiel s vozidlom mimo cestu, kde narazil do
priekopy,“ uviedla Kováčiková s tým, že vozidlo
bolo nárazom vymrštené a skončilo prevrátené
na streche v koryte rieky. 32-ročný muž viezol
vo vozidle dvoch maloletých chlapcov vo veku

zastupiteľstve, aj keď sme odobrili
spolufinancovania projektov financovaných z eurofondov v rámci
programu IROP, preto sa teraz budeme v zastupiteľstve usilovať, aby
sme pomoc od vlády mohli prijať čo
najskôr, aby sa rekonštrukcie ciest
mohli čo najskôr začať,“ dodal župan Ján Lunter.
Podľa Zoltána Cziprusza z klubu
SMK ide o veľmi dôležitú investíciu. „Tým, že južné okresy kraja sú
prepojené prevažne cestami II. a III.
triedy, všetky investície, ktoré smerujú do rekonštrukcie ciest považujem za pozitívnu správu. Chceme,
aby aj naše okresy boli atraktívne
pre investorov, k čomu sú dobré
cesty nevyhnutné,“ povedal.
(redakčne krátené)
Zdroj: BBSK

Gemerský expres

D

o regiónu Gemer bude počas mája a júna
vypravený nový mimoriadny turistický
spoj – Gemerský expres. Každú sobotu od
4.mája do 22. júna odvezie cestujúcich z Košíc
na Gemer po tratiach, po ktorých už osobné
vlaky nejazdia.

10 a 13 rokov, ktorí utrpeli pri nehode zranenia,
s ktorými boli prevezení do nemocnice. „Vodič
bol po nehode vyzvaný k dychovej skúške na
zistenie alkoholu, pričom bola u neho nameraná
hodnota, ktorá v prepočte predstavovala približne 1,12 promile alkoholu,“ dodala Kováčiková
a pokračovala, že pri následných úkonoch bolo
zistené, že ide o muža, ktorý nie je držiteľom
vodičského oprávnenia. Vodičovi bola obmedzená osobná sloboda a bol umiestnený do cely
policajného zaistenia. „Povereným príslušníkom
okresného dopravného inšpektorátu mu bolo
vznesené obvinenie z prečinu ublíženia na zdraví a prečinu ohrozenia pod vplyvom návykovej
látky,“ uzavrela hovorkyňa.
amb

Gemerský expres nadväzuje na podobný spoj,
ktorý vlani v lete i počas tejto zimy prevádzkovala krajská organizácia cestovného ruchu Košice Región Turizmus v spolupráci so Železničnou
spoločnosťou Slovensko. Ako uviedol predseda
Košického samosprávneho kraja Rastislav Trnka, veria, že jednodňové výlety na Gemer využijú aj tí, ktorí prídu do Košíc počas majstrovstiev
sveta v hokeji. Gemerský expres bude premávať
každú sobotu od 4. mája do 22. júna s ranným
odchodom o 8:00 hod. z košickej železničnej
stanice. V stanici Plešivec sa súprava rozpojí a
cestujúci si môžu zvoliť, ktorým smerom budú
pokračovať – buď na Slavošovce alebo Muráň.
Košice Región Turizmus opäť pripravil ku Gemerskému expresu aj prehľad tipov na miesta
na trase, ktoré sa oplatí vidieť. Záujemcovia sa
k nim a k cestovným lístkom dostanú v Regionálnom informačnom bode v Košiciach, ale aj na
novom webe www.vylety.kosiceregion.com.
spracoval amb,
zdroj: Košice Región Turizmus

Gemerské zvesti

Katalóg o maliarovi Júliusovi Sándym

N

a vydanie monografického katalógu o maliarovi Júliusovi Sándym (1827 – 1894) získalo
Gemersko-malohontské múzeum (GMM) v Rim.
Sobote dotáciu z Fondu na podporu kultúry národnostných menšín. Autorkou a zostavovateľkou je historička umenia Angelika Kolár.
Múzeum už od svojho vzniku systematicky buduje
zbierku výtvarného umenia, ktorej počiatky súvisia
s pamätnou Umelecko-archeologickou výstavou Gemerskej
župy v roku 1882. Podstatnú
časť tejto výstavy, od ktorej datujeme vznik múzea, tvoril so
svojimi dielami dnes málo známy maliar Július Sándy. Hoci
priamo z regiónu nepochádzal,
jeho životná cesta ho zaviedla
do Rimavskej Soboty, kde sa
v roku 1862 oženil s Paulínou
Jánosdeák, dcérou miestneho
právnika Andrása Jánosdeáka
a jeho manželky Zuzany Káposztás. Dostal sa tak
do rodiny, ktorej významnými predkami boli sochár
Štefan Ferenczy, teológ a reformovaný kňaz Jozef
Ferenczy, prvý mešťanosta Rimavskej Sobory Jozef
Káposztás alebo básnik Mihály Tompa, ktorý bol
krstným otcom Sándyho manželky.
Július Sándy sa maliarskej tvorbe začal venovať
už v mladom veku a svoj talent zdokonaľoval na
mníchovskej akadémii. Výtvarné štúdium predčasne ukončil v čase vypuknutia maďarskej revolúcie
1848/49, ktorej bol účastníkom na poste delostreleckého poručíka. Po porážke revolúcie sa opäť
vrátil k maliarstvu, v ktorom nachádzal útočisko.
Jeho najobľúbenejšími žánrami boli krajinomaľ-

ba a portrét, ale venoval sa tiež historickej maľbe,
mytologickým témam a zátišiam. V dobových novinách sa môžeme stretnúť aj s jeho ilustráciami.
V krajinárskych kompozíciách zachytával miesta,
kde sa zdržiaval a ktoré navštívil. Dokumentoval
tak súdobú podobu architektúry miest, okolitej prírody, jaskýň, hradov a hradných zrúcanín, vodopádov, tatranských štítov a pod. V portrétnej tvorbe
sa sústredil predovšetkým na stvárnenie členov svojej rodiny a blízkych priateľov.
Jeho diela odrážajú kultivovaný
maliarsky prejav s dôsledným
vypracovaním detailov v štýle
biedermeieru.
Nenávratnou stratou je zničenie
veľkej časti jeho pozostalosti počas druhej svetovej vojny.
Možno aj to je príčinou, že sa
Sándyho meno dnes takmer nevyskytuje v umenovednej literatúre a postupne upadlo do zabudnutia. Niekoľko diel sa zachovalo v múzeách a
vo vlastníctve rodinných príslušníkov. Medzi nich
patrí aj Sándyho pravnuk Tamás Konok, známy maďarský výtvarník, ktorý z úcty k svojim predkom
v Rimavskej Sobote časť týchto diel v roku 2016
daroval Gemersko-malohontského múzeu.
Nová publikácia je súhrnom informácií o živote a
pôsobení maliara Júliusa Sándyho a prostredníctvom bohatej obrazovej prílohy sa čitateľ môže
oboznámiť s jeho tvorbou. Vydanie publikácie finančne podporil Fond na podporu kultúry národnostných menšín. Dostupná je za cenu 3 € v pokladni múzea.
Mgr. Angelika Kolár, historička umenia GMM

ynášanie Moreny je starý ešte pohanský zvyk, ktorý symbolicky pretrváva v niektorých obciach a mestách dodnes. Morena bola staroslovanská bohyňa zimy a smrti. Zosobnenie niečoho nepríjemného, čoho sa chceli
ľudia na jar zbaviť. Rituálnou rozlúčkou s Morenou privolávali teplú a životodarnú jar. Na území Gemera - Malohontu mala síce pekné mená Baba
alebo Hana, ale to jej nepomohlo, aby ju mladé dievčatá dva týždne pred
veľkonočnými sviatkami vyniesli za chotár, tam povyzliekali z krásnych
šiat, podpálili a hodili do očistných vôd potokov alebo riek...
Túto dávnu tradíciu každoročne prezentujú členovia DFS Lieskovček pri
CVČ Relax v Rimavskej Sobote. Zachovávajú tak zvyky našich dedov a
starých materí, za čo im patrí veľká vďaka.
Zdroj: CVČ Relax v Rim. Sobote

Básnické okienko...

Osud

Koľkokrát človek príde na rázcestie,
odchádza z neho po nesprávnej ceste.
To osud dá smer krokom našim,
a jedno dianie iné plaší.
Náhody. Tie nie sú, len prekvapenia chodu.
Vraj, rozhodnem sa. Osud káže nám.
Každému človeku to zviaže, a v batohu
si človek nesie celý život sám.
~~~
A boli krásne šťastné dni,
a boli aj tie iné.
To osud nám ich dáva po jednom,
kým celú zbierku minie.
~~~
Milujem život taký, aký je,
čakám každý deň s láskou na prídel.

Marta Brisudová Siváková
Ospravedlňujem sa všetkým čitateľom
mojich básničiek za drobné chyby, ktoré
vznikli nedopatrením pri ceste textu z rukopisu do tlače. Kto má záujem, nech mi
zavolá na moje telefónne číslo 0902 139
170, rada mu odovzdám všetky správne
texty.
Marta Brisudová Siváková

Upozornenie!

Keďže minulé číslo Gemerských zvestí
nebolo do domácností riadne roznesené,
na žiadosť autorky sme sa rozhodli
uverejniť básničku ešte raz.

Tvorivé dielne

Vynášali Morenu

V

5

V

mestskej galérii v Rimavskej Sobote sa pred veľkonočnými sviatkami
tvorilo. Najprv tu v sobotu 15. apríla prebehla ďalšia Tvorivá sobota s
Petrou. Pod dohľadom lektorky Petry sa deti naladili na jarnú nôtu. Spoločne im pod rukami rozkvitali krásne kvietky a farebné obrázky „pozbierané z vody“. Vo farbení pokračovali deti aj v druhej úlohe, kde tentokrát
maľovali akrylovými farbami na plátienka. Ďalšie tvorivé dielne sa uskutočnia 25.5. od 10:00 do 12:00 hod. Vstupné 2€.
17. apríla sa v priestoroch galérie stretli ženy na Veľkonočných tvorivých
dielňach. Panovala príjemná a veselá atmosféra. Prírodnými farbami
zafarbili vajíčka, ktoré vlastnoručne ozdobili a venovali sa vyšívaniu slovenských výšiviek.
Zdroj: Mestská galéria v Rim. Sobote, foto: gecse

www.rimavskasobota.sk

6

V múzeu otvorili výstavu o kúpeľníctve na Gemeri
kúpele, kúpeľných lekárov či obľúbenosť jednotlivých
J19.ednotlivé
miest predstavuje výstava pod názvom Kúpeľníctvo v Gemeri v
storočí, ktorú pripravili v tunajšom Gemersko-malohontskom
múzu v Rim. Sobote.

Výstavu otvorili 17. apríla a je venovaná vzniku a vývinu kúpeľníctva na
území historického Gemera. Územie dnešného Slovenska je jedným z najbohatších oblastí historického Uhorska z hľadiska kúpeľov. Vybudované
kúpeľné mestá okolo termálnych vôd Horného Uhorska dosiahli svoj vrchol
popularity v poslednej tretine 19. storočia, ktorá sa právom nazýva aj zlatou
érou kúpeľníctva. Aj Gemer sa mohol pýšiť množstvom studených kyseliek a termálnych prameňov, v ktorých bola vďaka chemickým analýzam
preukázaná mimoriadna liečivá sila, a i jeho kúpele patrili ku kľúčovým
dejiskám kultúrnej histórie regiónu.
Výstava je rozdelená do štyroch okruhov. Prvý sa venuje kúpeľným tradíciám od dávnych čias až po 19. storočie. Druhá časť výstavy sa viac zameriava na Gemer a zrod a vývoj jednotlivých kúpeľov, ktorých tu bolo sedem
(Dobšiná, Hajnáčka, Hodejov, Jelšava, Leváre, Revúca a Rožňava), ale aj na
kúpele Čiž, ktoré ako jediné dodnes fungujú. Ďalší okruh sa venuje kúpeľnému turizmu, pretože Gemerčania nenavštevovali len domáce kúpele, ale
hlavne tí majetnejší chodili do zahraničia. Posledná časť výstavy ukazuje
dnešný stav kúpeľníctva a aké príčiny môžeme hľadať za zánikom kúpeľov,
ktoré už neexistujú. Toto všetko sa dozvedia návštevníci prostredníctvom
textových panelov a upomienkových predmetov. Tie verne dokumentujú

kedy a kam chodili naši predkovia na rekreáciu. Výstavu pripravila historička GMM Éva Kerényi, ktorá sa téme kúpeľníctva venuje niekoľko rokov a
o tejto téme vydala v roku 2017 knihu. Ako prezradila, výstava je unikátna,
pretože takto komplexne kúpele na Gemeri neboli ešte nikdy prezentované.
Výstava potrvá do konca septembra.
amb

Predmetom mesiaca máj
sú zreštaurované staré tlače

P

redmetom mesiaca máj je šesť
zreštaurovaných starých tlačí 17. - 19. storočia z historickej
knižnice
Gemersko-malohontského múzea v Rimavskej Sobote. Vystavené budú od 2. do 31.
mája.
V roku 2018 získalo Gemersko-malohontské múzeum dotáciu z Fondu na podporu umenia vo výške 5
347,- € na realizáciu štvrtej etapy
projektu „Reštaurovanie tlačí 17.
- 19. storočia“. Fond na podporu
umenia je hlavným partnerom projektu. Banskobystrický samosprávny kraj spolufinancoval projekt z účelových prostriedkov sumou 283,- €. Zrealizované bolo komplexné
odborné reštaurovanie šiestich vybraných starých tlačí z historickej knižnice múzea. Zreštaurovaný bol
napríklad rozsiahly, dvojjazyčný, Grécko-latinský a latinsko-grécky lexikón, vydaný v Drážďanoch a v
Lipsku v roku 1714 na viac ako 1 100 stranách. Jeho autorom je Cornelius Schrevelius (1615 - 1664),
doktor medicíny, predstavený gréckeho gymnázia v holandskom meste Leiden. Kniha bola vytlačená na
ručnom papieri, mala pôvodne tvrdú väzbu. Lepenkové knižné dosky a chrbát boli celoplošne pokryté
hladkým pergamenom, bez výzdoby. Nevhodné podmienky uloženia knihy v minulosti, vlhkosť a mikrobiologické napadnutie spôsobilo degradáciu materiálov, tzv. spráchnivenie hlavne poslednej knižnej
zložky a zadnej knižnej dosky, zachovanej len vo fragmentoch. Reštaurátorské postupy pri tomto dokumente zahŕňali mikrobiologický rozbor, meranie hodnoty pH dokumentu, následné rozobratie knižného
bloku, mechanické čistenie, mokré čistenie a neutralizáciu, doplnenie strát papierovej podložky tekutou
papierovinou, spevňovanie krehkých častí pomocou japonského papiera, následnú kompletizáciu a zošitie knižného bloku, zhotovenie a aplikáciu novej lepenkovej knižnej dosky archívnej kvality, následne
nového i pôvodného pergamenového knižného pokryvu. Nový pergamen pochádza z kozľacej kože. Na
knihu bol vyhotovený ochranný obal z archívnej lepenky. Reštaurovanie šiestich starých tlačí realizoval
Mgr. Art. Štefan Kocka, reštaurátor historickej knižnej väzby, člen Komory reštaurátorov Slovenska.
Použité pracovné postupy a fotografie zreštaurovaných tlačí sú obsiahnuté vo všetkých hodnotiacich
správach reštaurátorských prác, ktoré sú prílohou vystavených tlačí.
Knižnica Gemersko-malohontského múzea, budovaná počas 137 rokov existencie múzea, obsahuje 45
875 knižničných jednotiek a tvorí ju historický a príručný knižný fond. Historický knižný fond zahŕňa
32 854 tlačí z obdobia od 16. storočia až do začiatku 20. storočia. Fond vznikol prevažne z knižných darov inštitúcií a osobností z regiónu Gemer-Malohont. Múzeum uskutočňuje komplexný systém ochrany
fondu a zabezpečuje odborné reštaurovanie poškodených kníh. V rokoch 2005 - 2018 sme zabezpečili
prostredníctvom dotačne podporených projektov zlepšenie klimatických podmienok inštaláciou klimatizačnej jednotky a germicídnych žiaričov v historickej knižnici a reštaurovanie 168 poškodených
starých tlačí zo 16. - 19. storočia. Všetky zreštaurované knihy sú dostupné k bádaniu v knižnici múzea.
(redakčne krátené)
Zdroj: Mgr. Iveta Krnáčová, knihovníčka GMM

Pozvánka:
Sobotský blšák

Mestské kultúrne stredisko (MsKS) v
Rim. Sobote Vás pozýva na burzu oblečenia, hračiek, kníh, potrieb do domácností a iného použitého tovaru. Sobotský blšák bude v sobotu 11. 5. 2019
od 9.00 hod. do 13.00 hod. v Dome
kultúry, vchod od fontány. Burza je verejná a vstup pre kupujúcich je zdarma.
Organizátor prosí všetkých záujemcov
o predaj, aby sa nahlásili na FB do komentára ku podujatiu textom „prídem“.
Môžu aj volať na tel. číslo 5621550,
alebo napísať na mail msksrs@rsnet.sk.
Zdroj: MsKS

GZ-32/19
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RIADKOVÁ INZERCIA:
• Prenajmem byt v Rimavských Janovciach. T.č.: 0904 990 506
2.-5. máj
18:00
pi. - ne.

Mia a biely lev		

9.-10. máj
20:00
št. - pi.

2.-3. máj
20:00
št. - pi.

Zamilovaná Gloria

9.-12. máj Yao			
18:00
103 min., MN, titulky, vstup: 5€
v ne. o 20:00 Komédia/Dráma Fran./Senegal

4.-5. máj
19:30
so. - ne.

The Beach Bum

11.-12. máj Pokémon: Detektív Pikachu
18:00
104 min., MP od 12r., dabing, 5€
so. - ne.
Akčný/Dobrodružný
USA

98 min., MP, dabing, vstup: 5€
Rodinný/Dobrodr.
Francúzko
102 min., MP od 12r., titulky, 5€
Dráma/Romantický USA/Chile
95 min., MN, titulky, vstup: 5€
Komédia 		
USA

High life			

110 min., MN, titulky, vstup: 5€
Dráma/Sci-fi Nem./Fra./VB/Poľsko

• Konverzačná technika, solárne systémy, rozvody ÚK a plynoinštalácie.

Tel. č: 0903 421 840

		

Zubný lekár

GZ-36/19

4. a 5. mája od 8:00 hod. do 12:00 hod.
MUDr. Eva Remeňová, Športová 14, Rim. Sobota, tel.: 047/5627351
8. mája od 8:00 hod. do 12:00 hod.
KASTAMED, s.r.o., MUDr. Katarína Polievková, Okružná 53, Rim.
Sobota, tel: 5633940
11. a 12. mája od 8:00 hod. do 12:00 hod.
MUDr. Agáta Dulovičová, K. Mikszátha, Rim. Sobota, tel. číslo 5623196

Lekárne

8.mája 7:00 – 22:30
Lekáreň Jazmín, Železničná 686/23, Rimavská Sobota

GZ-30/19

• Predávame brojlerové kurčatá na farme Večelkov, cca 2,5kg.

Cena: 1,65€/kg. Tel.: 0915 650 861

		

GZ-34/19

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

bota vyhlasuje obchodnú verejnú súťaž na prenájom nebytových priestorov
v budove Junior komplex, ul. Železničná č. 703 v Rimavskej Sobote (aj jednotlivo): 3. pochodie s výmerou 570,91m2 a 2 garáže s výmerou 24m2. Podmienky sú uvedené na úradnej tabuli v SOŠ obchodu a služieb, Športová 1,
979 01 Rimavská Sobota. Bližšie informácie na: www.sosos.sk.
GZ-35/19
• Ponúkam

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

GZ-22/19

JARNÉ UPRATOVANIE 2019

Vážení občania,
tak ako každý rok, aj teraz v termíne od od 25.04.2019 do 30.05.2019 sa
bude uskutočňovať jarné upratovanie. Na tento účel budú rozmiestnené
veľkoobjemové kontajnery podľa uvedeného harmonogramu. Mobilný zber
nebezpečných odpadov sa uskutoční dňa 18.05.2019 (sobota).
Žiadame občanov, aby túto možnosť maximálne využili.
HARMONOGRAM ROZMIESTNENIA VOK NA JARNÉ UPRATOVANIE:
25.04.–02.05.2019
Ul. K.Mikszátha - parkovisko
Križovatka Ul. Rožňavskej a Ul.
Školskej
Nám. Š.M.Daxnera - parkovisko KD
Sídlisko Rimava – medzi bytovkou
B-1 a B-2
Sídlisko Západ – pri veľkom M-Markete
02.05. – 09.05.2019
Šibeničný vrch – Ul. Železničiarska
oproti obchodu a budovy bývalej
materskej školy
Ul.A. Markuša
Tomašová – Ul. Tomašovská pri bývalom veľkosklade OTEX
Chrenovisko – oproti obchodu
Bývalá ubytovňa MsBS na Ul. Gorkého
09.05. –16.05.2019
Bakta – pri futbalovom ihrisku
RO Kurinec – pri autobusovej zastávke
Sobôtka – nová časť
Sobôtka – stará časť
Vinica – autobusová zastávka vrch
Vinica – pod Oštromom
16.05. – 23.05.2019
Dúžava – pri kultúrnom dome
Mojín – pri autobusovej zastávke
Vyšná Pokoradz – pri kultúrnom

dome
Nižná Pokoradz – pod kostolom, na
konci obce
Sabová - pri bytovkách
23.05. – 30.05.2019
Ul. Dobšinského
Veľkoobjemový kontajner - VOK je
určený na zber objemového odpadu.
Do tohto VOK v žiadnom prípade
nepatrí nasledovný odpad: stavebný odpad, nebezpečný odpad (napr.
žiarivky, výbojky, monočlánky, akumulátory, obaly z náterových hmôt)
a pod. Odpad zo zelene, ktorý nebol
z akéhokoľvek dôvodu skompostovaný, bude možné v tých istých
termínoch umiestniť ku kontajnerom
(VOK). Nebezpečné odpady možno
v priebehu celého roka odovzdať
zdarma v areáli firmy DETOX (areál býv. ZŤS na Košickej ceste).
Mobilný zber nebezpečných odpadov sa uskutoční dňa: 18.05.2019
(sobota)
Prípadné ďalšie miesta resp. termíny
pristavenia VOK budú riešené priebežne podľa potreby a požiadaviek.
Bližšie informácie a podrobnejšie
podmienky je možné dohodnúť na
mestskom úrade, oddelení stavebného poriadku, životného prostredia
a dopravy – č. tel. 5604648 a vo fi.
DETOX – č.tel. 5604153.

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.

Gemerské zvesti

Slovanistky skončili tretie
VK Slovan Rimavská Sobota
– VK Elba Prešov 2:3 /25:19,
25:20, 18:25, 23:25, 14:16/
a 3:0 /25:17, 25:18, 25:20/
v poslednom 40 dvojkole
1. ligy žien skupiny východ
vo volejbale
V prvom stretnutí sme viedli
2:0, no ma víťazstvo to nestačilo, pretože naše hráčky po hrubých chybách prenechali víťazstvo súperovi, aj keď v skrátenej
hre v 5 sete sme pri skóre 14:11
nepremenili tri mečbaly. Keďže
sa hralo o tretie miesto, naše
hráčky potrebovali v druhom
stretnutí zvíťaziť. To sa nám podarilo po zlepšenej hre a najmä vďaka blokom Žírošovej sme stretnutie dotiahli do víťazného konca a skončili sme na treťom mieste. O úspech sa
podelili kapitánka a nahrávačka Alena Kudlíková ml., ktorá
bodovala 16-krát a 12-krát, Žírošová (15,18), Sojková (11,7), Hanušová (10,10) Kačániová (9,8), Szökeová (3,7).
Trénerka Alena Kudlíková st. začala súťaž s 9 hráčkami, no po zraneniach hráčok a nechuti hrať, súťaž dohrali iba
so šiestimi hráčkami a v troch zápasoch dokonca musela nastúpiť aj trénerka. Akú mala 1. liga úroveň oproti minulému ročníku? Omnoho slabšiu a to hlavne z dôvodu, že silnejšie družstvá sa do súťaže neprihlásili a I. ligu hralo vo
východnej skupine iba 6 družstiev. Nečudujme sa tomu, veď lepšia ani nemôže byť, keďže nám neboli dobré školské
športoviská, športové triedy, útvary talentovanej mládeže a strediská vrcholového športu a to nielen vo volejbale, ale
vo všetkých športoch. Pozrime sa na výsledky našich reprezentačných družstiev aj v športoch hádzaná, basketbal a
ďalších, kde sme v mládežníckych a družstvách dospelých dosahovali aspoň európsku úroveň.
V súťažiach každoročne štartuje menší počet družstiev, nie však z nedostatku financií, ale z nechuti športovať. Napríklad, pred 30-timi rokmi hralo v Stredoslovenskom kraji volejbal viac družstiev ako teraz na celom Slovensku.
Viem o čom hovorím, keďže som bol trénerom volejbalu 30 rokov a profesionálnym pracovníkom telovýchovy
nepretržite 40 rokov.
Igor Antal, viceprezident VK Slovan Rim. Sobota

Chanbaristom sa darilo
na súťaži v Trenčíne

14. apríla sa v
Trenčíne konal
Open Chanbara Championship 2019,
ktorý bol zároveň 2. kolom
tohtoročnej
chanbara ligy.
Zúčastnilo sa
ho
približne
80 chanbaristov so strednej
Európy - Slovenska, Česka,
Maďarska, ale
aj Rumunska, Rakúska a Macedónska). Otvorené boli kategórie deti (mini,
6-8, 9-11, 12-14, juniori a senior ženy a muži.
Rimavskosobotský klub Falcon reprezentovalo 5 športovcov. Spolu priniesli domov 18 medailí (11 zlatých a 7 strieborných) a 3.miesto v hodnotení klubov (celkovo ich bolo 11). V kategórii deti 6–8 r. vybojoval Matej
Gregorec 3 zlaté a jednu striebornú medailu a František Bohó jednu zlatú
a tri strieborné. Medzi 9-11 ročnými získal dve zlaté medaily Lukáš Černák, ktorý sa dostal aj do finále o absolútneho majstra vo svojej kategórii.
Medzi 12 - 14 ročnými získal Tomáš Kuvik jednu zlatú a jednu striebornú
medailu a Lukáš Kurek jednu zlatú medailu. V kategórii dospelých si vybojoval Tibor Figei 3 zlaté a jednu striebornú medailu.
Pre Tomáša Kuvika, Lukáša Kureka a Tibora Fugeia to bol posledný test
pred majstrovstvami Európy, ktoré sa uskutočnia v Bielorusku 4. - 5. mája.
FALCON bude reprezentovať na týchto majstrovstvách ešte Ladislav Laššák.
Zdroj: Tibor Figei

9
Futbal TIPOS
III. LIGA STRED
20. kolo 18.4.
MŠK Rimavská Sobota –
FK Železiarne Podbrezová B 1:1 (1:1)
Góly RS: Hrnčiar
R: Oružinský, Čičmanec, Hanesová
Diváci: 250
Zostava RS: Páriš, Spasojević, Jass,
Köböl, Kalmár, Kováč - Mazur (79.
Suja), Kuridze, Hrnčiar, Janković,
Lovyniuk, Vasilko
21. kolo 27.4.
MFK Ružomberok B MŠK Rimavská Sobota 0:2 (0:1)
Góly RS: Kuridze, Janković
R: Belko, Moják, Súhrada Diváci: 350
Zostava RS: Páriš, Spasojević - Jass
(90. Suja), Köböl, Kalmár, Kováč - (85.
Fajčík), Mazur (79. Suja), Kuridze Hrnčiar (90. Dudek), Janković - Lovyniuk (74. Lupták), Vasilko
Ďalší program MŠK Rim. Sobota
22. kolo 4.5. o 17:00
MŠK Rimavská Sobota – MŠK
Fomat Martin
30. kolo 8.5 o 17:30
MŠK Rimavská Sobota – FK Čadca
23. kolo 11. 5 o 17:00
MFK Žarnovica - MŠK Rimavská
Sobota

Pozvánka: Gemerský triatlon
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www.rimavskasobota.sk

Falcon na Trenčín open 2019 V

sobotu 13. apríla sa v Trenčíne konal v poradí III. ročník medzinárodného turnaja Trenčín
Open 2019 v taekwondo WT. Na turnaji sa zúčastnilo 22 klubov zo 6 krajín. Za Falcon klub nastúpilo 11 zápasníkov a 11 členovia nás reprezentovalo
v predvádzaní foriem (poomsae). Skupinku tvorili
skúsení zápasníci, ale aj viacerí nováčikovia.
V predvádzaní foriem (poomsae) nás reprezentovali Lucka Laššáková, Adrián Mag, Oliver Bitala, Zuzka Franeková, Viktória Bitalová, Angelika
Bialová, Roland Bial, Marek Bitala, Leonard Demeter a Alex Rapčan. V kategórii parapoomsae
nás reprezentoval hendikepovaný športovec Roman Farkaš, ktorý si vybojoval zlato. V predvádzaní foriem získali striebro Lucka Laššáková a
Adrián Mag a bronz si vybojovali Roland Bial
a Zuzana Franeková. Vo dvojiciach skončili na
striebornej priečke Oliver Bitala a Alex Rapčan, v
trojiciach boli strieborní Oliver Bitala – Adrián
Mag – Alex Rapčan.
V zápase nastúpili Adrián Mag, Alex Rapčan,
Marek Spodniak, Lukáš Kurek, Tomáš Kuvik, Roland Bial, Marek Bitala, Matúš Ďurica,Oliver Fekeshazy, Ľuboslav Lehotský a Stephan Pekarčík.
Stephan Pekarčík a Marek Spodniak si vybojovali zlaté medaily, striebro získal Marek Bitala
a bronz Matúš Ďurica, Tomáš Kuvik, Adrián
Mag a Alex Rapčan.
Chcem sa poďakovať hlavnému trénerovi Ing.
Jaroslavovi Dóbimu a rodičom, ktorí podporovali Falcon bojovníkov . Na turnaji nás zastupovali
aj rozhodcovia Peter Kojnok, Viktória Bitalová a
Miroslav Bitala.
Ing. Robert Kuvik

J

Maduar vystúpi na amfíku

edinečná atmosféra, spomienky na staré dobré časy, či skvelá párty - to všetko vás čaká 18. mája 2019 na koncerte skupiny Maduar, legendy 90. rokov,
ktorá oslavuje už neuveriteľné 25. výročie od vydania svojho prvého albumu s
megahitom Do It. Ide o záverečný koncert jarnej časti turné s názvom Hafanana
The Best Of Tour, ktorý sa členovia kapely rozhodli v spolupráci s MsKS usporiadať na rimavskosobotskom Amfiteátri. Pôjde o skutočnú open air party pod
holým nebom, na ktorej Maduar predstaví naživo všetky svoje najväčšie hity.
Vďaka veľkej scéne s dvomi veľkoplošnými LED stenami, na mieru šitej videoprojekcii a pozvaniu špeciálneho hosťa, ktorým je Ivanna Bagová, víťazka
Hlasu Česko Slovenska, sa tak návštevníci môžu tešiť nielen na unikátny audiovizuálny prierez tvorbou kapely, ale aj mimoriadny umelecký zážitok.
Bratia Matyinkovci si navyše pre svoje rodné mesto pripravili aj jedno prekvapenie. Rozhodli sa totiž dať priestor mladým talentom z regiónu a predstaviť
ich v rámci svojho programu. Ako povedali, "Nezabudli sme na to, ako sme
tu pred viac ako 30 rokmi začínali a ako sme sa tešili z každej možnosti predstaviť sa pred sobotským publikom. Preto chceme dať príležitosť aj dnešným
mladým šikovným ľuďom zviditeľniť sa v domácom prostredí. Podarilo sa nám
vymyslieť zaujímavú formu ako ich zakomponovať do dramaturgie nášho koncertu a vytvoriť tak veľmi zaujímavé spojenia, ktoré dajú našim skladbám nový
nádych. Na pódiu sa tak s nami predstavia napríklad 20 gitaristi pod vedením
Mariky Pákoovej, Detský spevácky zbor Nádej či Tanečný súbor JUGA, ktoré
fungujú pri našej ZUŠ. V rokovaní máme ešte aj ďalšie kooperácie, dúfame, že
sa ich podarí zrealizovať a odprezentovať počas koncertu. Máme z toho celého
nesmiernu radosť."
Brány Amfiteátra sa otvárajú o 20:00. Návštevníkov budú čakať stánky s občerstvením a Retro Deejay Béla Kamenyik so skvelou dávkou toho najlepšieho z
90-tych rokov O 21:00 začína samotný koncert, ktorý potrvá až do 23:00 a po
koncerte pokračuje opäť Oldies Party až do polnoci.
V deň koncertu o 18:00 čaká členov kapely ešte jedna milá povinnosť, a tou je
slávnostné otvorenie expozície mapujúcej históriu Maduaru od jej začiatkov až
po dnes v Gemersko-malohontskom múzeu v Rimavskej Sobote. Je to vôbec
prvá výstava, na ktorej sa môžu návštevníci stretnúť s doposiaľ nepublikovanými fotografiami a predmetmi zo súkromného i profesionálneho života bratov Matyinkovcov, ako sú napr. kostýmy z vystúpení a videoklipov, fotografie,
vstupenky z prvých koncertov, ocenenia, diskografia, plagáty z vystúpení a pod.

