Vyberáme
z čísla

Na Dúžave a Nižnej Pokoradzi
chýba kanalizácia
Aj počas uplynulých dvoch týždňov sa
konali zhromaždenia občanov v mestských častiach.
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Matkou roka je
Katarína Szedmáková

Dome kultúry v Rimavskej Sobote sa uskutočV
nilo spoločenské podujatie Deň matiek, ktoré
bolo venované všetkým matkám.

200-ročné krosná, na ktorých tkala jej stará mama a
mamička, opatruje dodnes. Doma má vzácnu zbierku
krojovaných bábik takmer z celého sveta. Spracovala
vlastnú encyklopédiu folklóru, kde opisuje odev, keramiku, architektúru. Pred 20 rokmi sa s manželom
Ladislavom prisťahovali do nášho mesta, aby bola
bližšie k synovi a jeho rodine. Naše mesto jej prirástlo k srdcu, o čom svedčí jej záujem o dianie v ňom.
Rada navštevuje služby Božie, aj z úcty k starému
otcovi, ktorý pôsobil ako farár. Mnoho rokov podporovala detské domovy. Jej drahá rodina je pre ňu
požehnaním. Radosť má z malej vnučky, ktorá tento
rok oslávila jeden rok.
Počas podujatia si ocenenie Matka roka 2019 za Banskobystrický kraj prevzala Kornélia Wirtshafterová.

Podujatie sa konalo pri príležitosti sviatku Dňa matiek a zorganizovala ho Krajská organizácia Únie
žien Slovenska a Mesto Rimavská Sobota. Otvorila
ho predsedníčka Krajskej organizácie Únie žien slovenska Helena Husárová.
Matkám sa prihovoril aj primátor Rimavskej Soboty
Jozef Šimko, ktorý vo svojom príhovore vyzdvihol
nenahraditeľnosť a jedinečnosť matky. Prítomní boli
aj viacerí predstavitelia politického a spoločenského
života z mesta a regiónu. V Kultúrnom programe vystúpili deti a žiaci tunajších základných škôl, Centra
voľného času Relax i Základnej umeleckej školy.
Na podujatí bola ocenená Matka roka 2019, ktorou sa
stala Katarína Szedmáková z Rimavskej Soboty. Na
toto ocenenie ju navrhla Krajská organizácia Únie žien Slovenska za dlhoročnú
Pozvánka:
výchovnú a vzdelávaciu prácu učiteľky
a za prácu na úseku osvetovej činnosti.
Ocenenie si prevzala z rúk primátora J.
Šimka a Heleny Husárovej.
Pani Katarína Szedmáková za svoju dlhoročnú prácu získala mnohé ocenenie.
Za prácu na úseku kultúrno-osvetovej
činnosti získala titul ministerstva kultúry Vzorný pracovník rezortu. Folklór
bol jej život, záľuba aj vášeň. Ako mladá tri roky aktívne tancovala v súbore
a neskôr viedla detské súbory, ktorým
upísala svoj um aj dušu. Dedičstvo svojich predkov si uchovala ako relikviu.

amb, foto: gesce

Beseda s Tiborom Hujdičom
Tibor Hujdič, ktorého poznáme pod
prezývkou „Pán Mrkvička“, besedoval
so žiakmi v tunajšej Knižnici Mateja
Hrebendu.
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V múzeu vystúpil MADUAR, v
galérii vyšívali
Do Noci múzeí a galérií 18. mája sa
zapojili aj tunajšie múzeum a galéria.
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Džudisti na domácej súťaži
11. mája sa džudisti z Lokomotívy zúčastnili XLIII. ročníka Medzinárodnej
Veľkej ceny mesta Rimavskej Soboty.
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Na Dúžave a Nižnej Pokoradzi chýba kanalizácia

A

j počas uplynulých dvoch týždňov sa konali zhromaždenia občanov v mestských
častiach. Tentoraz sa vedenie mesta stretlo s
obyvateľmi Dúžavy a Nižnej Pokoradze.

V Dúžave sa zhromaždenie uskutočnilo 15. mája
v tamojšom kultúrnom dome. Ako tradične, najprv si obyvatelia zvolili nový výbor mestskej časti. Predsedom sa stal Miloš Lesko, podpredsedníčkou Slavomíra Bartová a tajomníčkou Elena
Kureková. Ďalšími členmi sú Gabriela Krnáčová
a poslanci zvolení za piaty volebný obvod Zoltán Cziprusz, Tomáš Sliva a Jozef Tóth. Násled-

ne vystúpil viceprimátor L. Rigó, ktorý ospravedlnil neprítomného Jozefa Šimka. Rigó hovoril o
situácii v meste i rozpočte mesta a spomenul tiež
to, že vedenie mesta a poslanci okolo klubu Odvážme sa zrýchliť majú odlišné
názory, no je presvedčený, že
sa dokážu dohodnúť. Od bývalých členov výboru zaznela
na poslancov výčitka, že sa nezúčastňovali zasadnutí VMČ.
Tí reagovali, že nedostávali
pozvánky a nevedeli, kedy sa
zasadnutia konajú.
V diskusii sa ľudia pýtali, kedy
sa v obci vybuduje kanalizácia. Na margo toho Rigó uviedol, že túto otázku mal primátor v predvolebnom programe
a bude sa riešiť. Informoval
tiež, že od januára tohto roka
platí dodatok VZN, ktoré sa
týka aj zneškodňovania obsahu
žúmp. Podľa tohto dodatku pre
obyvateľov mesta, ktorí vlastnia alebo užívajú žumpy v lokalitách, kde nie je
možné pripojenie na verejnú kanalizácia, poskytne mesto dvakrát ročne na požiadanie bezplatnú
dopravu obsahu žúmp. Obyvateľ zaplatí len za
samotné zneškodnenie odpadových vôd paušálnu
sumu 25 eur na jeden vývoz. Vývoz zabezpečujú Technické služby mesta, ktorým treba takúto
požiadavku nahlásiť telefonicky. Poslanec Jozef

31. máj: Deň detí

Tóth vyzdvihol, že sa na zhromaždení zišiel taký
hojný počet ľudí, čo svedčí o tom, že sa dedina
organizuje a bude sa jej snažiť pomáhať. Ďalšie
požiadavky občanov sa týkali vyčistenia potoka,
ktorý prechádza obcou, umiestnenia kontajnerov
na biologický odpad, vyasfaltovania autobusovej
zastávky či zriadenia informačnej tabuli v obci.
Výbor VMČ Nižná Pokoradz
O týždeň neskôr sa uskutočnilo zhromaždenie s
obyvateľmi mestskej časti Nižná Pokoradz.
Aj v tejto mestskej časti si občania zvolili zástupcov do výboru. Predsedníčkou sa stala Lukrécia
Szabóová, podpredsedom Krisztián Szabó a tajomníčkou Renáta Megyaszaiová. Vo výbore
bude pracovať aj Ivana Bodnárová, Tomáš Tankó a poslanci mestského zastupiteľstva zvolení
za druhý volebný obvod Erika Juhászová, Robert
Kuvik, Štefan Tankó a Ján Jurkemík. Opäť vystúpil viceprimátor L. Rigó, aby občanov informoval o situácii v meste a vyzval ich aby svoje
požiadavky smerovali jednak na mesto i svojich
poslancov. Spomenul, že Rimavská Sobota získala od roku 2010 z rôznych projektov dokopy
vyše 5,5 mil. eur. V diskusii zaznela od mnohých občanov výčitka, že mesto sa málo stará o
mestské časti, ktoré sú mimo Rimavskej Soboty.
Sťažovali sa aj na to, že v dedine chýba kanalizácia, chodník, oplotenie okolo cintorína a sú málo
informovaní, čo sa deje v meste.
amb

SMK získala najviac hlasov

N

ajväčšiu podporu získala v okrese Rimavská Sobota vo voľbách do Európskeho parlamentu Strana maďarskej komunity. Hlasovalo za ňu 2913
oprávnených voličov. Druhý skončil SMER-SD so ziskom 1746 hlasov,
tretia ĽS-Naše Slovensko s 1557 hlasmi. MOST-HÍD presvedčil 1228 a koalícia PS/SPOLU 1113 voličov. Celkovo sa v rimavskosobotskom okrese,
v ktorom je 151 volebných okrskov, zúčastnilo na hlasovaní z 63 586 vyše
12-tisíc voličov, čo je 18,89%. V samotnom meste Rimavská Sobota volili
občania v 27 volebných okrskoch. Z 18 505 ich prišlo k urnám 3692, teda
19,95%. SMK získala 649 hlasov, Koalícia PS a Spolu 567, SMER 532,
ĽS –Naše Slovensko 480 a SaS 319 hlasov.
Na Slovensku sa volieb do Európskeho parlamentu zúčastnilo 1 007 398
voličov, čo predstavuje volebnú účasť 22,74%. Najviac hlasov získala koalícia PS a Spolu (20,11%). Nasleduje SMER-SD s 15,72%, ĽS-Naše Slovensko s 12,07%, KDH s 9,69%, SaS s 9,62% a OĽaNO s 5,25%. Slováci
zvolili 14 europoslancov, jeden nastúpi až po brexite.
amb

Gemerské zvesti

P

Najviac priestupkov v doprave

ríslušníci Mestskej polície v Rimavskej Sobote počas uplynulého roka riešili 2234 priestupkov.
Najviac (1290) ich bolo na úseku
dopravy. Priestupkov proti verejnému poriadku riešili 290. Vyplýva to zo správy o činnosti mestskej
polície v roku 2018, ktorú predložil na aprílovom mestskom zastupiteľstve náčelník MsP Peter
Berecz.
V hodnotenom období mestská polícia pripravovala a realizovala opatrenia na zabezpečenie verejného
poriadku, ako aj dodržiavanie všetkých právnych noriem platných na
území mesta 24. hodín denne. Výkon služby bol realizovaný do marca
s jedenástimi, neskôr s dvanástimi
policajtmi. Na jednu zmenu vychádzala spravidla jedna dvojčlenná
hliadka so služobným motorovým
vozidlom. Na MsP je naďalej v prevádzke chránená dielňa, kde pracujú
piati zdravotne ťažko postihnutí občania, ktorí majú na starosti sledovanie mestského kamerového systému a po 16.00 hodine sa ujímajú
aj funkcie operačného pracovníka.
Na sídlisku Dúžavská cesta sa o dodržiavanie verejného poriadku starajú 8 pracovníci miestnej občianskej poriadkovej služby, ktorá bola
spustená v roku 2017 na základe
úspešného projektu. Od novembra
minulého roka bola mestská polícia
presťahovaná do zrekonštruovaných
priestorov mestského úradu na Svä-
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toplukovej ulici
Kamerový systém
V Rimavskej Sobote je v prevádzke kamerový monitorovací systém
od augusta roku 2005. V súčasnosti pozostáva z 23 otočných a 12
statických kamier. Vlani boli časti systému obnovené. Z vlastných
zdrojov MsP boli nainštalované 2
nové otočné kamery a dve opotrebované kamery boli vymenené. Do
celého systému MsP investovala v
roku 2018 z vlastných zdrojov približne 7900 eur. Snahou MsP je rozširovať kamerový systém aj mimo
vlastného rozpočtu, predovšetkým
z projektov ministerstva vnútra. Na
základe takejto výzvy podali projekt
na rozšírenie kamerového systému
o ďalšie štyri kamery, no ten nebol
schválený. Na tento rok bol spracovaný ďalší projekt, vďaka ktorému
by sa systém mohol rozšíriť o ďalších deväť kamier, ale zatiaľ nebol
vyhodnotený.
Mestská polícia vlani prostredníctvom kamerového systému zistila
338 priestupkov, čo je o 30 prípadov
menej ako rok predtým. V 110 prípadoch poslúžili záznamy štátnej
polícii pri dokumentovaní trestnej
činnosti.
Najviac priestupkov na úseku dopravy
V rámci hliadkovej činnosti riešili príslušníci mestskej polície
2234 priestupkov. Najviac zistených priestupkov (1290) bolo na
úseku dopravy, a to predovšetkým

nerešpektovaním ustanovenia, ktoré regulujú zastavenie a státie. V
290 prípadoch boli zaznamenané
priestupky proti verejnému poriadku, priestupkov proti občianskemu spolunažívaniu bolo 22 a 37
priestupkov proti majetku. Mestská
polícia vlani zabezpečovala aj kontrolu dodržiavania Všeobecno-záväzných nariadení mesta, riešila 150
iných nemenej dôležitých prípadov,
ktoré nebolo možné zaradiť a zisťovala aj nedostatky technického charakteru na území mesta. Vlani prijali
na mestskej polícii od občanov 904
oznámení a sťažností, najviac z nich
sa týkalo dopravných priestupkov. V
priebehu vlaňajška mestskí policajti
realizovali v rámci prevencie besedu
pre žiakov ZŠ, na ktorej sa zúčastnilo 23 žiakov vo veku 11 a 12 rokov.
Témami prednášky bolo šikanovanie a návykové látky.
Problémoví bezdomovci
Zo správy tiež vyplýva, že problémom naďalej zostáva riešenie tzv.
bezdomovcov. Na území mesta bolo
vlani zistených približne 80 takýchto občanov, z ktorých väčšina často
migruje.
Sú to osoby so sklonmi k asociálnemu správaniu a často vyhľadávajú
miestam, kde je väčšia koncentrácia
občanov ako sú obchodné domy či
kostoly. Často sú pod vplyvom alkoholu alebo omamných látok a svojím správaním obťažujú či odpudzujú občanov. Takéto správanie však
podľa mestskej polície nie je možné

zadefinovať ako priestupok, ale aj v
prípade zistenia priestupku uloženie
akejkoľvek pokuty stráca význam a
neprináša očakávanú nápravu. V súvislosti s týmto problémom mestská
polícia úzko spolupracuje s oddelením sociálnych vecí a rodiny na
MsÚ, kde hľadajú zákonné možnosti riešenie tohto nepriaznivého
stavu. Niektoré prípady sa najmä
vďaka spolupráci s terénnymi sociálnymi pracovníkmi podarilo úspešne vyriešiť. Často sa však stáva, že
títo občania ponúkanú pomoc kategoricky odmietnu.
Situácia s bezpečnosťou je stabilná
V uplynulom roku boli v blokovom
konaní na mieste udelené a zaplatené pokuty v celkovej sume 8485 eur.
Ako správe náčelník mestskej polície P. Berecz skonštatoval, situácia
v stave verejného poriadku na území
mesta je v podstate stabilizovaná.
Dokonca je možné povedať, že sa
každým rokom mierne zlepšuje, čo
môže naznačovať aj nižší počet zistených priestupkov najmä v oblasti
dodržiavania verejného poriadku.
Mestskí policajti budú však naďalej
sústrediť svoju pozornosť hlavne
počas jarných a letných mesiacov,
sviatkov a vo večerných a nočných
hodinách na lokality Námestie Š. M.
Daxnera, Námestie M. Tompu, Ul.
Povstania, sídlisko Rimava, priestory pred hlavnou poštou, ako aj pred
niektorými nočnými prevádzkami,
kde sa schádzajú skupiny občanov.
amb

Schválili dotácie na šport a kultúru

a aprílovom mestskom zastupiteľstve boli
prerozdelené financie pre športové, kultúrne či sociálne združenia a kluby.

Pre športové kluby poslanci prerozdelili sumu
vo výške 47 656 eur. Kluby pôvodne žiadali
celkovo 62 270 eur. Boli im odsúhlasené nasledujúce sumy: Slovenský cykloklub Rimava 277
eur, Klub priateľov koní a rekreačného jazdenia,
občianske združenie 1500 eur, LOKOMOTÍVA
– JUDO Rim. Sobota 2558 eur, Sobotské ľadové
medvede 600 eur, Lukostrelecký klub Bašta BástyaÍjász Klub 2000 eur, Prvý šachový klub
Rim. Sobota 600 eur, Oblastná speleologická
skupina Rim. Sobota 500 eur, ARSENAL shooting club 1000 eur, Volejbalový klub Slovan
Rim. Sobota 6000 eur, Jazdecký club CARMINA 1000 eur, Športový klub polície Rim. Sobota
1500 eur, Plavecký klub Rim. Sobota 1771 eur,
OZ Cyklistický klub Rim. Sobota 1000 eur, Klub
slovenských turistov mesta Rim. Sobota 500 eur,
FALCON TAEKWONDO KLUB Rim. Sobota
4800 eur, Kolkársky klub Rim. Sobota 2000 eur,
FBC Slovan Rim. Sobota 1340 eur, Zápasnícky
oddiel Lokomotíva Rim. Sobota 4000 eur, Bedmintonový klub Rim. Sobota 1000 eur, TJ Mladosť RELAX, oddiel JUDO 7806 eur, Športový

klub Progres RS 204 eur, TJ Mladosť RELAX,
stolný tenis 1000 eur, Okresné združenie telesnej
kultúry v Rim. Sobote – OZTK 500 eur, Športový klub BIKE&RUN Team Rim. Sobota 400
eur, Spolok BAŠTA – Bástya egyesület 400 eur,
Slovenská Escrima Wing Tsun organizácia 1200
eur a Mestský Tenisový klub RS 1200 eur. Dotácie neboli schválené pre Klub starých skautov,
ATUNIVERSUM a Modelársky klub pri MsKS
RS – plastikoví modelári. Dotácia na činnosť je
poskytovaná aj Mestskému športovému klubu
Rimavská Sobota s.r.o, a to vo výške 140-tisíc
eur i tunajšiemu hokejovému klubu, ktorý dostal
20-tisíc eur. Celkovo ide z mestského rozpočtu
na aktivity v oblasti športu 206 656 eur.
Mestské zastupiteľstvo odobrilo aj dotácie subjektom na ich aktivity v kultúrnej oblasti a v
oblasti v humanitárnej a sociálnej starostlivosti.
Dostali celkovo 32 900 eur. Združenia pôvodne
žiadali 45 780 eur. Dotáciu vo výške 1000 eur
získal SZMCS-ZSMN 4.skautský zbor Istvána
Hatvaniho v Rimavskej Sobote, Projekt Ruiny
získal 1000 eur, OZ Via Nova BK 2000 eur, Naša
Sobota, občianske združenie 2000 eur, Gemerská Mládežnícka organizácia 2500 eur, Magna
Festum 3000 eur, OZ OXYMORON 1500 eur,
OZ Knižný svet 300 eur, Ústredie kultúry a osve-

ty Reformovanej kresťanskej cirkvi na Slovensku 1500 eur, Reformovaná kresťanská cirkev
na Slovensku, Cirkevný zbor Rimavská Sobota
1000 eur, OZ SORIMA Rimavská Sobota 1500
eur, Dom Matice slovenskej v Rim. Sobote 500
eur, KLASS v Slovenskej republike 500 eur,
OZ Fundament 800 eur, Centrum komunitných
technológií 1200 eur, OZ „Občianska alternatívna iniciatíva v SR“ 500 eur, OZ pri ZUŠ v Rim.
Sobote 1000 eur, Gemer-malohontský muzeálny
spolok Rimavská Sobota 1800 eur, Klub starších
„Wass Albert“ idősek klubja 300 eur, OZ Pósa
Lajos Társaság – Spoločnosť Lajosa Pósu – Pósa
Lajos Association Rimavská Sobota 1500 eur,
Cirkevný zbor evanjelickej cirkvi a.v. na Slovensku Rim. Sobota 2500 eur, OZ Líder Talent/
Mária Páková 2000 eur a Základná organizácia
CSEMADOK Rim. Sobota 3000 eur. Dotácia
nebola schválená Základnej organizácii Slovenského zväzu telesne postihnutých, Centrum
invalidov, podporený nebol ani OZ Projekt RUINY, Základná organizácia SZBP ČZ Rim. Sobota, ZO SZPB Júliusa Bolfika, Rímskokatolícka
cirkev, fsrnosť Rim. Sobota, Knižnica Mateja
Hrebendu a Miestny odbor Matice slovenskej.
Nepodporené subjekty žiadali dotácie vo výške
13 500 eur.
amb
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Predstavujeme poslancov MsZ – Tibor Figei
T

ibor Figei patrí v mestskom parlamente v
Rim. Sobote k nováčikom.
Kandidoval za tretí volebný obvod sídlisko Rimava – Malohontská, kde od
občanom získal 620 hlasov.
Je učiteľom i úspešným
trénerom a športovcom v
tunajšom klube Falcon,
kde sa venuje   bojovému umeniu chanbara. V
roku 2016 získal v tomto športe titul majstra
sveta.
Tibor Figei sa myšlienkou vstúpiť do politiky zaoberal už pred niekoľkými rokmi. Na začiatku minulého roka ho kontaktoval občiansky aktivista
Radovan Ceglédy, či by ho podporil v jeho kandidatúre. „Zobral som si čas na rozmyslenie a zhruba
po dvoch mesiacoch nato išiel do toho. Pravdupovediac, stratil som trpezlivosť s určitými vecami
v meste a ako športovec, tréner, funkcionár som
chcel využiť svoje skúsenosti a schopnosti, aby
som naše mesto posunul niekde inde alebo sa o to
aspoň pokúsil. Som nielen učiteľ, ale aj športovec
a preto si myslím, že školstvo, šport a kultúra potrebujú v našom meste výraznejšiu pomoc, predovšetkým systémovú,” vysvetlil Figei svoje dôvody
zastávať poslaneckú funkciu. Rovnako dôležité je
podľa neho aj to, aby samospráva začala využívať
eurofondy a ďalej sa nezadlžovala. „Keď to funguje v iných mestách, nevidím dôvod prečo by to
nemohlo fungovať aj u nás,” povedal a vzápätí dodal, že okrem troch projektov (asfaltovanie, Kurinec a mestská záhrada), by sa mali rozvíjať aj iné
projekty. „Keďže sa spomínané projekty rozvíjali
väčšinou za posledných osem rokov, je pochopiteľné, že všetko ostatné sa zbrzdilo,” myslí si. Tvrdí,
že v meste nie je čisto. „Je tu neporiadok a ľudí to
trápi. Myslím si však, že za to nemôžu TSM, ktoré sú predimenzované aj prácami, ktoré by nemali
vykonávať. Pravdaže, riešiť treba aj vysokú nezamestnanosť a chýbajú nám noví investori, ktorí sem
už, žiaľ, roky neprichádzajú,” uviedol a dodal, že

spomínané oblasti – čistota mesta, využívanie eurofondov a pritiahnute investora – patria medzi jeho
priority.
Prioritou je aj šport, dôležitá je komunikácia
„Keďže som športovec, mojou prioritou v tejto
oblasti je nastaviť systém, ktorý by pomohol športovým klubom, na čom už pracujeme niekoľko
mesiacov s našou komisiou. Chceme systém, ktorý bude odborný, transparentný a férový. Takisto
sa pracuje aj na koncepcii športu, čo je vlastne
celoslovenská záležitosť, a preto potrebuje mať
aj nadäznosť na zákon o športe,” ozrejmil Figei.
Ako ďalej dodal, všíma si, že školské zariadenia v
meste, najmä MŠ a ZŠ, sú v zlom stave. Väčšina z
nich si vyžaduje rekonštrukciu a dokonca niektoré
z nich sú v havarijnom stave. V rámci mestskej časti, kde bol zvolený, je podľa neho potrebné riešiť
predovšetkým problémy s čistotou a poriadkom,
odpadkovými košmi či bezpečnosťou. Dôležité je
tiež vybudovanie športového ihriska pre deti, venčoviska, parkovacích miest či viac zelene. V mestskom zastupiteľstve patrí medzi nových poslancov.
„Je tu nová generácia mladých ľudí, ktorí si musia
nájsť cestu k tým starším a skúsenejším a takisto aj
k primátorovi a vedeniu mesta. Sú témy a projekty,
v ktorých ťaháme za jeden koniec, a naopak, sú aj
také, kde máme odlišné názory a pohľady na rozvoj
nášho mesta. Pevne verím, že si spoločnú cestu na
rozvoj mesta nakoniec nájdeme a spolu ho posunieme správnym smerom. V niektorých veciach badať
rozdiel už aj teraz. Zastupiteľstvá sú kultivovanejšie, už to nie sú niekoľkohodinové maratóny, ako to
bolo v minulosti. Snažíme sa všetko riešiť koncepčne a systémovo, aby sme prispeli k modernizácii
nášho mesta.“
Presadiť chce koncepciu rozvoja športu
Ako bolo spomínané, poslancovou prioritou v oblasti športu je aj vypracovanie koncepcii rozvoja
športu v meste. Podľa jeho slov sa na nej ešte pracuje. „Ide o dlhodobú záležitosť a celoslovenský
problém. K tejto téme som mal pred niekoľkými
mesiacmi rokovania so štátnym tajomníkom pre
šport J. Gönczym, s ktorým sme sa zhodli, že to

patrí k najvyšším prioritám. Vypracovali sme už
nejakú analýzu našich športových klubov pôsobiacich v meste, na základe čoho sme začali pracovať
na systéme rozdelenia finančných dotácií v budúcich rokoch. Bohužiaľ, toto, ale aj iné veci, sa v
posledných rokoch zanedbalo. Mojou prioritou je
začať práve s týmto a s koncepciou (smerovania)
športu v meste. Systém, ktorý sme zatiaľ vypracovali, vychádza z faktorov, na ktoré sa viažu určité
indikátory. Zohľadňuje členskú základňu, športové
výsledky či podujatia organizované v meste. Neexistujú žiadne sympatie k určitým športom, alebo
klubom, všetko funguje na odbornej a vecnej báze.
V budúcnosti sa budeme určite zaoberať aj myšlienkou spoločného mestského športového klubu,
no k tomu treba ešte predtým vypracovať analýzu.“
Úspešný Falcon
Športu sa venuje dlhodobo, v klube Falcon výchova mladých športovcov, ktorí majú za sebou už
mnohé úspechy. Nie inak to bolo aj na nedávnych
Majstrovstvách Európy v chanbare v Minsku, kde
reprezentovali klub štyria športovci a získali tri
medaily. „Mojim cieľom je naďalej vychovávať a
viesť deti k tomu, aby boli úspešné, čo sa nakoniec
odrazí aj v ich životoch. Budú priebojnejšie a cieľavedomejší, jednoducho nestratia sa v živote. A
preto je dôležitý šport. O zdravotnom aspekte sa
ani nemusíme baviť,“ tvrdí. Čo sa týka budúcnosti, za sekciu chanbary čakajú Falcon koncom
roka Majstrovstvá sveta, ktoré sa tradične konajú
v Tokiu. „Do Japonska plánujeme vycestovať už
aj s uzdravenou Laurou Dávidovou (1.miesto ME
2017, 3.miesto MS 2018) a budeme sa snažiť hrdo
reprezentovať nielen naše mesto, ale aj Slovensko.
Určite dáme do toho všetko. Naše výsledky z posledných rokov to len potvrdzujú. Vždy hovorím
deťom, buď niečo robíš poriadne, alebo potom
neočakávaj výsledky,“ uviedol Figei. Ako dodal
na záver, v najbližšom období ich čakajú ešte majstrovstvá Česka v Prahe a potom si od súťaženia
dajú na niekoľko mesiacov pauzu, po ktorej začnú
prípravu na jesennú časť sezóny.
amb/jdj

Cesta za národnými dejateľmi Obchodná akadémia opäť úspešná

18.

mája sa vybrali členovia
Miestnej organizácie Matice slovenskej z Rimavskej Soboty do Martina. Prvú zastávku
sme mali v II. budove MS, kde
sme mali možnosť prezrieť si
priestory nádhernej budovy, ktorá bola postavená v rokoch 1925
– 1926. Videli sme zasadaciu
miestnosť, zaujali nás na chodbe portréty predsedov MS od jej vzniku a tiež
mapa Slovenska s aktívnou činnosťou miestnych odborov, kde bol vyznačený aj náš odbor. V areáli sme si prezreli busty významných osobností a tiež
drevenú plastiku sv. Cyrila a Metoda.
V Národnom cintoríne sme položili kytičky na hroby národných buditeľov,
ktorí majú busty v Aleji dejateľov v Rimavskej Sobote a to – Š. M. Daxner, Jozef Škultéty, J. F. Rimavský, Izabela Textorisová a Janko Jesenský.
Zaujali nás aj miesta odpočinku ďalších osobností z oblastí dejín, histórie,
športu a kultúry. Zapálením sviečok sme spomínali na prácu, ktorú vykonali pre náš národ, v dobe, v ktorej žili. Ďalšia naša cesta viedla z cintorína
do múzea. V Národnom etnografickom múzeu sme si prezreli miestnosti s
duchovnou kultúrou, národopisom, krojmi a dobovými predmetmi z 19. a
20. storočia. Matičiarky diskutovali s lektorkou o prácach, ktoré vykonávali
v mladosti a boli im známe mnohé vystavené predmety a tak spomínali na
svoje detstvo. Exkurzia bola prínosná pre dospelých a žiakov zo Základnej
školy Š.M.Daxnera v Rimavskej Sobote.
Mgr. Elena Nebusová, predsedníčka MO MS v Rimavskej Sobote

v súťaži INTERSTENO 2019

A

j v tomto školskom roku sa žiaci Obchodnej akadémie – Kereskedelmi Akadémia Rimavská
Sobota zapojili do medzinárodnej
internetovej súťaže INTERSTENO 2019. Celkovo sa súťaže zúčastnilo viac než 1 000 pretekárov
z celého sveta. Súťaž pozostáva z
10-minútového odpisu pri penalizácii 50 úderov za chybu, pričom sú hodnotené práce, ktoré spĺňajú stanovené kritériá rýchlosti a presnosti.
Súťaží sa v odpise v materinskej reči a vo viacjazyčnom odpise.
Do súťaže INTERSTENO 2019 sa úspešne zapojilo 7 žiakov: Dominik Majdan, Lucia Parobeková, Peter Ružička, Norbert Segeč z I. A triedy, Laura
Juhászová z I. SB triedy, Norbert Folk z II. A a Nikoleta Vraštiaková zo IV.
A triedy. Najlepší výkon dosiahla Nikoleta Vraštiaková, ktorá obsadila 8.
miesto na svete vo svojej kategórii – okrem textu v slovenčine si zmerala sily
so súťažiacimi v textoch písaných po anglicky, taliansky, španielsky, chorvátsky, nemecky, francúzsky, holandsky, česky, portugalsky, fínsky, maďarsky,
poľsky, rumunsky a turecky. Druhým najúspešnejším zo školy bol Norbert
Folk, ktorý obsadil 16. miesto na svete a súťažil v odpise v 13 jazykoch. Medzinárodná súťaž INTERSTENO prispieva k zvyšovaniu výkonov jednotlivých pretekárov, ktorí tak majú možnosť porovnať svoje výsledky s výsledkami súťažiacich z iných krajín a sú motivovaní stále zvyšovať svoje výkony.
Ing. Darina Brezovická

Gemerské zvesti

Júnovým predmetom mesiaca je pamätná medaila

P

očas júnovej prehliadky stálej vlastivednej expozície Gemersko-malohontského múzea v Rimavskej Sobote môžete vidieť pamätnú medailu Maďarskej
republiky rád (1919 - 1969). Pamätná
medaila bude vystavená do 30. júna 2019
v rámci prezentačnej aktivity Predmet
mesiaca, ktorá dotvára bohatosť zbierkových fondov múzea.
Po ukončení prvej svetovej vojny, na jar
1919 po vyhlásení Maďarskej republiky rád,
existovala určitá nádej na zachovanie celistvosti historickej Gemersko-malohontskej
župy a tým vysporiadanie problematiky jej
územného rozčlenenia medzi Československom a Maďarskom. Vznikla
zvláštna situácia. Zatiaľ čo územie Gemera sa počas svetovej vojny nestalo aktívnym bojiskom, počas krátkej existencie Maďarskej republiky rád,
vzniknutej 21. marca 1919 na niekoľko týždňov áno. 27. apríla jednotky
česko-slovenskej armády prekročili dočasnú demarkačnú líniu a začali útok
na južných susedov. Maďarská červená armáda začala proti intervenčným
tímom v máji 1919 postupne obsadzovať takmer celé územie niekdajšieho
historického Gemera-Malohontu. Miestne obyvateľstvo červenú armádu ignorujúc jej ľavicové socialistické idey – nadšene privítalo, dúfajúc v návrat
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do materinskej vlasti. Maďarská červená armáda postupne zaútočila na sever
a podarilo sa jej vytlačiť nepriateľa späť za líniu Tisovec - Jelšava - Rožňava. Župné sídlo, Rimavskú Sobotu, obsadili „červení“ 31. mája 1919, na
čo podžupanský úrad okamžite prestal fungovať a spolupracovať so socialistami. O osem dní neskôr opustili mesto československí vojaci aj úradníci. Gemer-Malohont a sídelné mesto Rimavská Sobota boli pod dohľadom
direktória. V meste sídlilo 39. veliteľstvo brigády a verejnú správu viedla
mestská robotnícka rada pod vedením veliteľa Emila Rothbarda. Politický
život mesta diktovala organizácia Maďarskej komunistickej strany. Územný
úspech si maďarská strana dlho neužila: odpoveďou na intervenčný zásah
bol Clemenceauov zoznam v júni toho roku, v ktorom francúzsky premiér
definitívne vyznačil nové štátne hranice Maďarska, tým sa začali opätovné
invázie česko-slovenských jednotiek na obsadenie územia Gemera. Posledné
jednotky Maďarskej červenej armády opustili Rimavskú Sobotu 5. júla 1919.
Na pamiatku tejto udalosti v roku 1969, pri príležitosti 50. výročia vyhlásenia Maďarskej republiky rád, Prezidentská rada Maďarskej ľudovej republiky tých, ktorí sa aktívne zúčastnili v pohyboch červenej armády a podporovali socialistickú ideu v rámci novej republiky i mimo nej, za lojalitu
vyznamenala Čestnou medailou Maďarskej republiky rád. Dokumentujúc
dané obdobie nášho regiónu, takáto medaila obohacuje i historickú zbierku
Gemersko-malohontského múzea v Rimavskej Sobote.
PhDr. Éva Kerényi, PhD.,historička múzea

Beseda s Tiborom Hujdičom

Hujdič, ktorého poznáme pod prezývkou „Pán Mrkvička“, patrí
Tibor
medzi najväčších slovenských propagátorov detského čítania.

Môžete ho stretnúť v školách, knižniciach, ale aj na rôznych podujatiach,
kde rozpráva o tom, prečo je čítanie dôležité a aké je úžasné, ak preň
nadchnete malého človiečika – budúceho čitateľa. Kedysi založil detské
kníhkupectvo Mrkvička, kde odporúčal len tie najkvalitnejšie knihy. Dnes
organizuje semináre a inscenované čítania, ktoré sú interpretované jedným
hercom formou, ktorá je na pomedzí dramatizovaného a scénického čítania. Práve tento kreatívny spôsob prezentácie kníh nás v knižnici zaujal a
sme radi, že pán Mrkvička prijal pozvanie do podkrovia Knižnice Mateja
Hrebendu v Rimavskej Sobote, kde 10. mája v troch predstaveniach otvoril deťom dvere do čarovného sveta kníh. Dramatizované čítanie z kníh
Špinuška, Kde žijú divé zvery či Rozprávky po telefóne zaujali deti 3. a 4.
ročníkov zo ZŠ P. K. Hostinského natoľko, že ich inšpirovali k výtvarnému
poďakovaniu.
Knižné hádanky alebo ako využiť intuíciu pri výbere dobrej knihy použil v
podujatí pre žiakov okresných gymnázií a ôsmakov zo ZŠ P. Dobšinského.
Pri hodnotení odpovedí krátkeho testu im predstavil príbehy jednotlivých
kníh, aby ich navnadil na ich prečítanie. V diskusii však išlo najmä o to,
ako rozpoznať kvalitnú knihu od nekvalitnej. Spolu sme strávili hodinu
času nad knihami bez príznakov nudy, naopak, zabávali sme sa a je zjavné, že časť účastníkov dostala na tieto knihy chuť. A to dokonca aj takí,
ktorí majú k čítaniu ľahostajný postoj či dokonca odpor. A to je skvelé.
Pán Mrkvička hovorí: „ Všetko, čo potrebujem vedieť, som sa naučil z

detskej
knihy“.
Kvalitné knihy pre
deti nesú neuveriteľné posolstvá,
ktoré môžu ovplyvniť naše vnímanie
sveta. V knihách
pre deti je odvaha,
statočnosť, láska,
boj s nebezpečenstvom, priateľstvo.
Jednoducho esencia tých najkrajších
vecí, o ktorých sa v knihách píše. Predstavuje knihy pre deti od nula rokov,
ale aj knihy pre skoro dospelých. Napriek tomu, že hovoríme o detských
knihách, jeho publikom nie sú deti, ale dospelí. Oslovuje rodičov a predstavuje im to najlepšie, čo sa v literatúre pre deti a mládež dá nájsť.
Podujatím „S knihou ma baví svet“ sme otvorili cyklus besied, prednášok,
čítačiek pre našich čitateľov a verejnosť pod názvom Kniha v srdci, srdce v knihe, ktoré podporil z verejných zdrojov Fond na podporu umenia.
Literárny projekt pravidelných stretnutí s osobnosťami slovenskej kultúry,
ktorí sa venujú jej tvorbe i propagácii, pokračuje 11. júna, kedy sa budeme
rozprávať o humore a smiechu v detskej literatúre s herečkou Stanislavou
Kašperovou.
Janka Pósová, KMH RS, foto: gecse

Pozvánka: Rozprávka maľovaná pieskom

uska Eva Aibazova je nekonvenčná, kreatívna a disciRumelkýň
plinovaná výtvarníčka. V súčasnosti jedna z najlepších
na svete v sandarte - piesočnej animácii. Na jej

lietajúce ruky a rozprávkový príbeh Alice z krajiny zázrakov Vás pozýva Mestské kultúrne stredisko v Rim. Sobote vo štvrtok 6. 6. o 17.00 hod. do divadelnej sály Domu
kultúry. V Rimavskej Sobote sa predstaví ako hosť na 28.
ročníku celoštátnej postupovej súťaže a prehliadky divadla
dospelých hrajúcich pre deti Divadlo a deti 2019. Vstupné
1€. Jej predstavenia sú obrazy maľované pieskom, ktoré sa
vzájomne prelínajú, doplňujú, logicky vrstvia a zanikajú.
„Eva nám pieskom namaľuje rozprávkový príbeh, ktorého budeme súčasťou,“ uvádza MsKS na svojej internetovej stránke. Divák príbeh vidí na plátne a súčasne sleduje
Evu počas jej tvorivej práce. Svoje umenie predviedla už na
svetových pódiách v Rusku, Európe, Egypte, Južnej Kórei,
Mexiku a tento krát znovu prichádza na Slovensko.
Zdroj: MsKS RS

Básnické okienko...

O šťastí
Ak pôjde šťastie okolo,
podám mu chlebík so soľou,
uvidím jeho tvár.
Keď príde jeho jar,
aj ja sa pridám k máju.
Šťastie sa skrýva, tak ako svetlo v tmách,
v slnkách nádejí, čo denne vychádzajú.

Marta Brisudová Siváková

www.rimavskasobota.sk
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Program GMOS:
31. 5. – 2. 6.  FEDIM TISOVEC 2019 – VI. Ročník celoštátnej postupovej súťaže a
prehliadky neprofesionálneho
divadla mladých, MsKS Tisovec, denne
31.5. – 2. 6.   NEDOPOVEDANÉ... – autorská výstava
Ibolye Mihókovej v rámci
celoštátnej divadelnej prehliadky FEDIM 2019 , MsKS
Tisovec, denne
7. 6.   FESTIVAL JANKA
PLICHTU – XXVII. ročník regionálnej prehliadky
dychových hudieb Gemera a
Malohontu, Daxnerov dom v
Tisovci, 17.00 hod.
11. 6.  UČÍME SA NAVZÁJOM – VOŇAVÉ MYDIELKA – tvorivá dielňa pre všetky generácie v rámci projektu
Čarovná studnička, GMOS
Rim. Sobota, 13:00 hod.
JÚN
ČAROVNÁ STUDNIČKA –
vzdelávacie aktivity v oblasti
tradičnej ľudovej kultúry pre
ZŠ a členov folklórnych kolektívov, región Gemer-Malohont
ROZPRÁVANIE
OBRAZOM – fotografická tvorivá
dielňa, GMOS Rim. Sobota,
14:00 hod.
NESKRÝVAJ, ČO DOMA
MÁŠ II. – výstava fotografií
neprofesionálnych fotografov,
GMOS Rim. Sobota, denne
od 8:00 – 15:00 hod., v piatky
do 12:00 hod.
ROZTRATENÉ
ZRNKÁ
– terénny výskum, Ratková,
Sirk, Rákoš, Ratkovská Suchá

Výstavy
Gemersko-malohontské
múzeum v Rim. Sobote
do 30. 9.
Kúpeľníctvo v Gemeri
v 19. Storočí – výstava
je venovaná vzniku a vývinu kúpeľníctva na území historického Gemera.
Mestská galéria
do 30.6.
Potrét SK – fotografická výstava Borisa
Németha, jedného z
najvýznamnejších slovenských fotografov.
spracoval: amb

V múzeu vystúpil MADUAR, v galérii vyšívali

H

udobné vystúpenie rimavskosobotskej skupiny   MADUAR, dve nový
výstavy či prednášku mohli zažiť návštevníci počas sobotňajšej noci 18. mája
v tunajšom Gemersko-malohontskom
múzeu. Malí aj veľkí mohli okúsiť nočné múzeum počas podujatia Noc múzeí
a galérií, ktoré sa konalo pri príležitosti
Medzinárodného dňa múzeí a galérií.
Podujatie s rovnakým názvom prebehlo aj v Mestskej galérii. Oba kultúrne
stánky mali vo večerných a nočných hodinách nezabudnuteľnú atmosféru.

Podujatiu prialo počasie, do múzea
našlo cestu takmer 750 návštevníkov.
Podujatie slávnostne otvorila riaditeľka
múza Oľga Bodorová. Pripomenula, že
GMM je piatym najstarším múzeom na
Slovensku a jeho vznik siaha do roku
1882. Po príhovore dostala slovo hudba,
konkrétne skupina MADUAR, ktorá
bola hosťom večera, nakoľko v ten večer bola sprístupnená výstava 25 rokov
MADUARU. Ladislav a Juraj Matyinkovci zaspievali aj slávny hit Hafanana
a pomáhali im aj diváci. Po vystúpení sa
obaja ponáhľali na amfíku, kde ich čakal
záverečný koncert jarnej časti celoslovenskej tour. Následne sa zvedavci rozpŕchli do miestností múzea, kdesi mohli
pozrieť nové i prebiehajúce výstavy, ale
svoju šikovnosť mohli tiež preukázať
v tvorivých dielňach. Okrem výstavy o
skupine MADUAR, ktorá je venovaná
25. výročiu vydania ich prvého albumu I
Feel Good v roku 1994, bola otvorená aj
exkluzívna výstava šiat cisárovnej Sisi.
Výstavné modely pochádzajú z dielne
profesionálnej krajčírky Moniky Czédly z maďarského mestečka Gödőlló,
ku ktorému mala táto panovníčka veľmi
vrúcny vzťah. V tamojšom kaštieli si
veľmi rada a často oddýchla aj spolu s

cisárom Františkom Jozefom. Sisi bola
považovaná za jednu z najkrajších žien
svojej doby a v neposlednom rade aj za
módnu ikonu. Mala vycibrený vkus a na
svoje šaty navrhovala špeciálne technické riešenia. Mnohé z týchto módnych
trendov tej doby predstavuje vystavená
kolekcia 14 šiat a kostýmov cisárovnej,
ktorú si návštevníci môžu pozrieť do 16.
júna. Nemenej zaujímavou je aj výstava
Kúpeľníctvo na Gemeri, ku ktorej bola
počas večera pripravená prednáška. Z
nej sa diváci dozvedeli o pobyte cisárovnej Sisi v Bardejovských kúpeľoch.
Okrem tohto všetkého si zvedavci mohli
prezrieť aj stále expozície geológie, zoológie, archeológie, regionálnej histórie,
etnológie, výtvarného umenia a protifašistického odboja a SNP v Gemeri a
Malohonte.
Do bohatého programu večera bolo zahrnuté aj predstavenie regionálnej pochúťky – muránskych buchiet, ktorým
bola vlani udelená značka Regionálny
produkt GEMER-MALOHONT. Obec
Muráň je držiteľom ochrannej známky
na tento sladký produkt a návštevníci
spoznali ľudí, ktorí stoja za znovuoživením a udržaním tradície výroby tejto po-

Koncert Maduaru

S

obotňajší večer 18. mája patril amfitáter skvelej
šou, o ktorú sa postarala rimavskosobotská skupina Maduar. Počas veľkolepej open air party Juraj a
Ladislav Matyinkovci spolu so špeciálnym hosťom,
ktorým bola víťazka Hlasu Česko Slovenska Ivanna Bagová, predstavili publiku naživo všetky svoje najväčšie hity. Pre divákov i svoje rodné mesto
si pripravil aj jedno prekvapenie. Rozhodli sa dať
príležitosť mladým šikovným ľuďom, aby sa zviditeľnili pred domácim publikom. Na pódiu sa postupne predstavili gitaristi pod vedením Márie Pákovej,
Detský spevácky zbor Nádej, Tanečný súbor Juga,
ktoré fungujú pri tunajšej ZUŠ-ke a iné.
amb, foto: gecse

chúťky. Okrem toho, že si túto špecialitu
mohli zakúpiť a ochutnať, dozvedeli sa
tiež, ako sa muránske buchty vyrábajú.
Pre deti boli v jednej z miestností múzea
pripravené tvorivé dielne, na jeho dvore
mohli návštevníci obdivovať aj živé hospodárske zvieratá.
Sobotnú noc 18. mája mohli Rimavskosoboťania prežiť aj v Mestskej galérií,
ktorá sa tiež zapojila do podujatia Noc
múzeí a galérií. Započúvať sa mohli do
príjemnej folklórnej hudby alebo si niečo pekné vyšiť. Z programu boli práve
veľmi zaujímavé tvorivé dielne pre deti
i dospelých, kde sa mohli návštevníci
zoznámiť s ľudovou výšivkou z rôznych
kútov sveta a vyrobiť si niečo pekné pre
seba. Počas večera a noci bavila ľudí
ľudová hudba Folklórneho súboru Háj
z Rimavskej Soboty. Zapojiť sa mohli
do fotografickej súťaže Galéria mojimi
očami. Úlohou bolo vytvoriť zaujímavý
záber galérie a zdieľať ho do konca mája
na facebooku mestskej galérie. Hrá sa o
zaujímavé ceny. Prehliadnuť si mohli aj
aktuálnu výstavu pod názvom Potrét SK
mladého fotografa Borisa Németha, ktorá prebieha v galérii.
amb
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RIADKOVÁ INZERCIA:
• Ahoj Elena Fialová. Už roky Ťa hľadám. Mohla by si zavolať
30.-31. máj Godzilla 2: Kráľ monštier
17:30
132 min., MP od 12r., titulky, 5€
št. - pi.
Akčný/Thriller/Sci-fi
USA

6.-8. a 10 jún X-Men : Dark Phoenix
št.-pi. 18:00 114 min., MP od 12r., titulky, 5€
so. 20:00 v po. maď. verzia 19:00
USA

30.-31. máj Mama
20:00
100 min., MN, titulky, vstup: 5€
št. - pi.
Horor/Thriller
USA

6. - 7. jún
20:00
št. - pi.

Zlo s ľudskou tvárou

108 min., MN, titulky,vstup: 5€
Krimi/Dráma/Thriller
USA

1.- 2. jún
17:00
so. - ne.

Ugly Dolls

8. - 9. jún
18:00
so. - ne.

1.- 2. jún
19:00
so. - ne.

Rocketman

13.-15. jún Muži v čiernom 4
20:00
107 min., MP od 12r., titulky, 5€
št. - so.
Akčný/Komédia
USA

88 min., MP, dabing, vstup: 5€
Animovaný/Rodinný
USA
120 min., MN, titulky, vstup: 5€
Životopisný/Dráma
USA

Psia duša 2       

108 min., MP od 12r.,dabing, 5€
Rodinný
USA

Spomienka

GZ-43/19

GZ-44/19

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

Tel. č: 0903 421 840

		

GZ-36/19

1.  Odpredaj budovy ZŠ M. Tompu – Auxtov dom s. č. 748 na Ul. Šrobárovej, na
parc. č. KN C 866 – zast. plochy a nádvoria o výmere 875 m² a priľahlého pozemku
- parc. č. KN C 865 – záhrada o výmere 434 m², na LV 2959, kat. úz. Rimavská Sobota. Všeobecná hodnota nehnuteľností: 115 000,- €. V čase zverejnenia OVS je
záujemca povinný uhradiť zábezpeku vo výške 1 500,- €. Žiadosti zasielať v zalepenej obálke s názvom:„Neotvárať- odpredaj budovy ZŠ M. Tompu – Auxtov dom“.

Tí, ktorí ste ju poznali, venujete jej tichú spomienku.
Smútiaci rodina

Spomienka
Neplačte nado mnou, len tichý sen mi prajte, len
spomienku si na mňa v srdci uchovajte.... Adrián

Adrián Balázs
S veľkou láskou na teba spomíname
Smútiaci rodičia a brat

4. Prenájom nehnuteľného majetku mesta – budovy bývalej MŠ na Nižnej Pokoradzi s. č. 24, na parc. č. KN C 83/2 – zast. plochy a nádvoria o výmere 275
m², spolu s priľahlými pozemkami parc. č. KN C 84 – záhrady o výmere 310 m²,
parc. č. KN C 83/1 – zast. plochy a nádvoria o výmere 1 053 m² a parc. č. KN C
82 – záhrady o výmere 1 172 m² na Nižnej Pokoradzi. Výška nájmu v zmysle VZN
mesta Rimavská Sobota č. 72/2004 (obchod 14,93 €/m2/rok, skladovanie 11,61 €/m2/
rok, výrobná činnosť 9,95 €/m2/rok, kancelárie na podnikanie 13,27 €/m2/rok, služby
ostatné – 6,63 €/m2/rok). Minimálna výška nájmu je stanovená v závislosti od druhu
činnosti. Prihlášky zasielať v zalepenej obálke s názvom: „Neotvárať – nájom MŠ
Nižná Pokoradz“.

Spomienka

Bolesťou unavený tíško si zaspal,
zanechajúc všetkých a všetko, čo si mal rád.
S tichou spomienkou ku hrobu chodíme,
pri plameni sviečok na teba myslíme.
Osud ti nedoprial s nami dlhšie byť,
no v našich srdciach budeš navždy žiť.
Dňa 7. 6. 2019 si pripomenieme 1. výročie úmrtia nášho drahého
zosnulého

Františka Vaša z Rim. Soboty
S láskou na neho spomíname.

Smútiaci rodina

Mesto Rimavská Sobota

2. Odpredaj budovy čerpacej stanice s. č. 4932 na Ul. Jabloňovej v Rimavskej Sobote, na parc. č. KN C 1110/470 – zast. plochy a nádvoria o výmere 54 m2 spolu s pozemkom v minimálnej cene 7 400,- € a
priľahlého pozemku časť parc. č. KN C 1110/4 – zast. plochy a nádvoria o výmere 372 m2 v minimálnej cene 15,- €/m2, na LV 2959, k. ú. Rimavská Sobota.
V čase zverejnenia OVS je záujemca povinný uhradiť zábezpeku vo výške
1 000,- €. Žiadosti zasielať v zalepenej obálke s názvom: „Neotvárať – odpredaj
ČS – Šibeničný vrch“.
3. Prenájom nehnuteľného majetku mesta – budovy v bývalom areáli Stavrisu –
haly s. č. 1947 na parc. č. KN C 2700/11 – zast. plochy a nádvoria o výmere 756
m² na Ul. Čerenčianskej v Rimavskej Sobote. Výška nájmu v zmysle VZN mesta
Rimavská Sobota č. 72/2004. Minimálna výška nájmu je stanovená v závislosti od
druhu činnosti. Prihlášky zasielať v zalepenej obálke s názvom: „Neotvárať – prenájom budovy v bývalom areáli Stavrisu“.

30. mája uplynú 3 roky, čo nás navždy opustil náš syn

GZ-47/19

zrekonštruovaný, úžitková plocha 280 m2, cena 43 500 eur,
tč: 0903 615 269, 0918 800 059
		
• Penzión na Donovaloch prijme do TPP čašníka/čku s praxou.
Plat 800,- €, prípadne dohodou.Strava a ubytovanie zabezpečené.
Kontakt: Mgr. Janešíková 0905 565 874

vyhlasuje obchodnú verejnú súťaž (OVS) podľa § 281 a nasl. Obchodného
zákonníka a vyzýva k podaniu návrhov na uzatvorenie kúpnej zmluvy na:

Anna Kureková

GZ-46/19

GZ-39/19

Mesto Rimavská Sobota

Dňa 1. júna 2019 uplynú 2 roky, čo nás navždy opustila milovaná
manželka, mama a stará mama

GZ-45/19

na t.č: 0949111 766. Ďakujem

• Predám Nissan Visia 1,4 motor, 56 kW. Tel. číslo: 9015 151 546
GZ-42/19
• Predám pekný 2-izbový dom so záhradou v centre Tornali, čiastočne

Obchodné verejné  súťaže začínajú dňom: 15.05.2019 a končia dňom 14.06.2019
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 obchodnú verejnú súťaž podľa §281  a nasl. Obchodného zákonníka a vyzýva k podaniu návrhov na uzatvorenie kúpnej zmluvy na:

vyhlasuje obchodnú verejnú súťaž podľa § 281 a nasl. Obchodného zákonníka a v súlade s uznesením MsZ č. 104/2018 zo dňa 25.09.2018 a uznesením MsZ č. 69/2019 zo dňa 30.04.2019 na prevádzku Mestského informačného a komerčného systému (MIKS) na stĺpoch verejného osvetlenia.

Odpredaj nehnuteľného majetku mesta - pozemku parc. č. C KN 406/24 – trvalý trávny
porast o výmere 374 m² v kat. úz. Tomášová, na LV 2674. Minimálna kúpna cena 20,- €/
m², t. j. minimálna kúpna cena 7 480,- €. V čase zverejnenia OVS je záujemca povinný
uhradiť zábezpeku vo výške 500,- €.
Písomnú ponuku posielať v  zalepenej obálke viditeľne označenej heslom: „Neotváraťodpredaj pozemku Tomášová“ na adresu: Mesto Rimavská Sobota, oddelenie majetkové, Ul. Svätoplukova 9,   979 01 Rimavská Sobota

Predmet obchodnej verejnej súťaže:  prenájom stĺpov verejného osvetlenia, umiestnených na pozemkoch vo vlastníctve mesta, na území mesta Rimavská Sobota v správe Technických služieb mesta Rimavská Sobota, za účelom vybudovania a prevádzkovania Mestského informačného a komerčného systému.
Minimálne nájomné 7 000,- €/rok bez ohľadu na počet umiestnených informačných tabúľ na stĺpoch
verejného osvetlenia. V čase zverejnenia OVS je záujemca povinný uhradiť zábezpeku vo výške
3 000,- €. Písomnú ponuku posielať v zalepenej obálke viditeľne označenej heslom „OVS Mestský
informačný a komerčný systém - Neotvárať“ na adresu: Mesto Rimavská Sobota, oddelenie majetkové, Ul. Svätoplukova 9,   979 01 Rimavská Sobota.

Obchodná verejná  súťaž začína dňa:  15.05.2019  a končí dňa 31.05.2019.
Bližšie informácie a podmienky obchodnej verejnej súťaže, na webovej stránke mesta
www.rimavskasobota.sk, na úradnej tabuli mesta, resp. na MsÚ – oddelenie majetkové
- tel. čísla: 047/56 046 26, 0903 284 353.

Obchodná verejná súťaž začína dňa: 15.05.2019  a končí dňa 31.05.2019.
Bližšie informácie a podmienky obchodnej verejnej súťaže, na webovej stránke mesta www.
rimavskasobota.sk, na úradnej tabuli mesta, resp. na   tel. čísla: 047/5604613, 0903 284 359,  
047/5604626, 0903 284 353, 047/5631071, 0905 492 718.

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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Viktória Gémešiová opäť majsterkou Slovenska
V

dňoch 3.-5. mája sa v Bratislave konal už 16. ročník Majstrovstiev Slovenska v mažoretkovom
športe. Na týchto MSR sa podarilo Viktórií Gémešiovej obhájiť minuloročný titul majsterky
Slovenska v kategórií sólo 2 baton senior. Rimavskosoboťanka súťažila za súbor Tina Bratislava
pod vedením Mgr. Martiny Kurilovej. Tento úspech nie je jediný, Viktórií sa podarilo získať aj
striebornú medailu a titul I.vicemajster SR v kategórií Miniformácie baton senior, kde súťažila
spolu s ďalšími piatimi dievčatami (Nancy Soboličová, Alena Hanzenová, Katarína Turóci, Lenka
Karšaiová, Ivana Baliarová). Vďaka týmto krásnym umiestneniam dostali mažoretky Tina nomináciu na majstrovstvá Európy, ktoré sa budú tento rok konať v chorvátskom Záhrebe.
Ako sa však Viktória vyjadrila, medzi jej tohtoročné úspechy patria aj úspechy kadetiek, ktoré
trénuje spolu s Katarínou Martanovičovou. S formáciou sólo baton kadet ich zverenkyňa Nina
Nerádová získala titul I.vicemajster SR, a v kategórií Veľké formácie baton kadet dievčatá vyhrali
titul majster SR.
Viktóriu spolu so súborom Tina čaká príprava na majstrovstvá Európy, preto im držme palce nech
všetko dopadne podľa ich predstáv a nech sa aj odtiaľ vrátia s krásnymi výsledkami.
Zdroj: Viktória Gémešiová

V

Lukostrelci Bašty na Liptove a v Malinove

nedeľu 12. mája sa v Trnovci nad Váhom konalo 2. kolo Južnej päťky, kde sa stretlo 186
lukostrelcov z Čiech, Poľska, Maďarska a zo Slovenska. Trať nachádzajúca sa na brehu
Váhu bola postavená s maximálnou využiteľnosťou terénu. Pripravené boli na nej 32 3D ciele
s predĺženými vzdialenosťami! Za Lukostrelecký Klub Bašta z Rimavskej Soboty sa súťaže zúčastnili dvaja členovia. Tibor Lévay obsadili prvé miesto. Michal Feledy sa tentoraz nezmestil
na stupeň víťazov.
O týždeň neskôr, 18. mája, vycestovali piati členovia LK Bašta na 3. kolo Slovenského Pohára do Malinova. Súťaže sa zúčastnilo spolu 218 lukostrelcov, na ktorých čakala trať s 32 3D
cieľmi. Súťaž trvala takmer 5 hodín, lukostrelci predvádzali svoju presnosť na atraktívnej trati,
ktorá sa nachádzala v parku pri kaštieli. Rimavskosoboťania skončili nasledovne: Luca Dancs
a Tibor Lévay obsadili prvé miesta. Dávid Márti si vystrieľal štvrté miesto, Gergely Dancs
obsadil 7. miesto a Ladislav Hegedüs 10. miesto.
Ďakujeme naším sponzorom: MsÚ Rimavská Sobota, Vercajch Centrum s.r.o. Zvolen, Rado
Ceglédy, Gobako Košice, Ádám stavebniny, Agrosolum, Jedáleň RIO.
Zdroj: Tibor Lévay, LK Bašta

Deň mlieka v MŠ A ZŠ

aždoročne si tretí májový utorok pripomíname Svetový deň mlieka, ktorý sme spojili už po 10. krát so spoločným jedálKV čase
nym lístkom pre MŠ a ZŠ v pôsobnosti mesta Rimavská Sobota .
od 20. do 24. mája sa niesol tohtoročný jedálny lístok v duchu ,,RETRO,,. Zamestnanci školských stravovacích za-

riadení pripravili počas týždňa kvalitnú a vyváženú stravu s bohatým výberom jedál pre našich malých, veľkých, bežných i
náročnejších stravníkov - malých znalcov gastronómie. Vo všetkých školských jedálňach sa celý týždeň pripravovali obedy,
desiate a olovranty všade rovnako. Okrem toho boli školské obedy plánované, jedlá pestro obmieňané a museli spĺňať prísne
hygienické normy.
Práve Svetový deň mlieka aj nám dáva príležitosť pripomenúť si význam a poslanie mlieka a mliečnych výrobkov. Mlieko a
mliečne výrobky majú svoje nezastupiteľné miesto vo výžive ľudí. Školské stravovanie má tiež prispieť k rozvoju zdravého
životného štýlu, má slúžiť na to, aby stravníci získali správne stravovacie návyky. Pokiaľ sa deti stravujú v školských jedálňach, majú určite jedno jedlo v priemere s takou výživnou hodnotou, akú pre svoj vek potrebujú.
I tento rok nám firma Koliba Trade s. r. o, Hriňová od sponzorovala pre všetky školské jedálne ovocné jogurty, malé prezenty vo forme rozvrhov, pravítok, či pasteliek, za čo im ďakujeme.
Marta Trochová, metodička pre školské stravovanie

K

Rozdávali slnečnice

vietok slnečnice, ako symbol boja proti skleróze
multiplex, v stredu 15. mája rozdávali členovia
Klubu Sclerosis multiplex v Rim. Sobote pred tunajšou Knižnicou Mateja Hrebenda. Slnečnicu, ktorá
symbolizuje slnko, nádej a neúnavnosť, dostali všetci tí, ktorí podporili zbierku. Členovia klubu im zároveň rozdávali propagačné materiály a informovali
ich o tejto nevyliečiteľnej chorobe. Výťažok zbierky
bude použitý na rekondičný rehabilitačný pobyt.
amb
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Futbal TIPOS
III. LIGA STRED

24. kolo 19.5.
MŠK Rimavská Sobota –
OŠK Liptovská Štiavnica
5:1 (1:0)
Góly RS: Lupták, Kuridze 2,
Spasojević 1 R: Foltán, Považan,
Maslen Diváci: 230 Zostava RS:
Páriš (61. Nôta) – Lupták (76.
Dudek), Spasojević - Fajčík (61.
Kočiš), Jass, Köböl, Kalmár, Kuridze, Hrnčiar, Janković - Vasilko
(76. Csabay)
25. kolo 26. 5
TJ Baník Kalinovo MŠK Rimavská Sobota 2:1 (0:0)
Góly RS: 71. Jass   R: Oružinský,
Šimko, Hanesová Diváci: 350
Zostava RS: Páriš, Lupták, Spasojević - Fajčík (70. Kočiš), Jass,
Köböl, Kalmár, Kuridze, Hrnčiar,
Janković, Vasilko
Ďalší program
MŠK Rim. Sobota
26. kolo 1.6. o 17:30
MŠK Rimavská Sobota – MŠK
NOVOHRAD Lučenec
27. kolo 9.6. o 17:30
TJ Tatran Krásno nad Kysucou MŠK Rimavská Sobota
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Slovenskí reprezentanti priniesli z ME v Chanbare 3 medaily

dňoch 4 a 5. mája sa konali v bieloruskom Minsku v  poradí už 11. majstrovstvá Európy v japonskom športe chanbara. Na turnaji sa zúčastnilo
243 súťažiacich zo 16 krajín a Japonsko, ktoré dohliadalo na plynulý priebeh
turnaja.
Reprezentácia Slovenska pod vedením reprezentačného trénera Tibora Figeia dosiahla na 11. ME krásne úspechy. Sme veľmi mladý šport, na Slovensku pôsobíme necelých 5 rokov, čo je popri desať, dvadsať a tridsať ročnej histórii v iných
krajinách naozaj zanedbateľné číslo.
Napriek tomu si pätica reprezentantov
priniesla domov 3 medaily (dve strieborné a jednu bronzovú).
V sobotu 4. mája súťažili deti – chlapci
- dievčatá, kadeti - chlapci a dievčatá,
juniori – chlapci a dievčatá a veteráni
(40+) v disciplínach kihon dosa (kata
–súborné cvičenia) a datotsu (zápas).
Najprv prišli na rad súborné cvičenia
(kihon dosa), kde sa z našej pätice najviac darilo Lukášovi Kurekovi (chlapci
12-13r.), ktorý sa prebojoval až do štvrťfinále a obsadil konečné delené 5. miesto.
Slovensko malo zastúpenia v kategórii chlapcov (12-13r.) aj v datotsu (zápas). Každý z nich súťažil v troch disciplínach. Po prvotných zaváhaniach si Tomáš Kuvik
v úvodných disciplínach nakoniec vybojoval v disciplíne chocken free (dlhý meč
jednoruč) krásnu bronzovú medailu. Druhý slovenský reprezentant Lukáš Kurek
vybojoval taktiež po prvotných zaváhaniach vo svojej obľúbenej disciplíne tate
kodachi (krátky meč-štít) striebornú medailu, keď vo finále prehral len s neskorším absolútnym šampiónom z Talianska. V tejto kategórii štartovalo 21 pretekárov.
Obidvaja reprezentanti Tomáš i Lukáš pôsobia v klube Falcon TKD Rimavská Sobota a bola to pre nich „prvá” veľká medaila. Kadetská kategória bola tiež veľmi
silno obsadená a o medaily sa takisto bojovalo v 4 bojových disciplínach kodachi
(krátky meč), tate kodachi (meč a štít), Choken free (dlhý meč v jednej ruke), choken morote ( dlhý meč obojruč). Pri 31 štartujúcich pretekároch v tejto disciplíne sa
nám nepodarilo vybojovať medailu. Bronzový medailista z ME z roku 2017 Max

Martinčko bojoval príkladne, ale tentoraz to na medailu nestačilo, jeho najlepší
výsledok je 9. miesto v obľúbenej disciplíne nito (krátky a dlhý meč). V tento deň
nastúpil aj ďalší reprezentant v kategórii veteránov (40+), bronzový medailista z
ME v Ríme v roku 2017 Ladislav Laššák. V disciplínach tate kodachi (krátky
meč-štít) a chocken morote (dlhý meč obojruč) sa prebojoval do štvrťfinále, kde
bohužiaľ našiel premožiteľov z Poľska a Ruska a v obidvoch disciplínach skončil
napokon na delenom 5.mieste. Tu súťažilo 26 športovcov.
V nedeľu 5. mája štartovali kategórie seniorov v kategóriách kyu (nižšie stupne) a DAN (čierne pásy)
v individuálnych zápasoch, kde sa nám podarilo
získať ešte jednu medailu. Tibor Figei z Rimavskej
Soboty získal pre slovenskú reprezentáciu v kategórii čiernych pásov (DAN,18-39r.) historickú striebornú medailu v disciplíne tanto (dýka). V prvých
dvoch kolách zvíťazil nad ruskými reprezentantmi,
ale nakoniec prehral len vo finále po niekoľkominútovom boji s úradujúcim majstrom Európy v tejto
disciplíne z Talianska. V tejto kategórii štartovalo 34
športovcov. Pre rimavskosobotského reprezentanta
to bola už 10 medaila z ME, MS, EH a SH.
„Organizáciu preteku hodnotím veľmi pozitívne. Organizátori nepodcenili naozaj
nič, všetko bolo na vysokej úrovni. Preteky nám ukázali, že ideme správnym smerom, čoho dôkazom sú aj medailové umiestnenia našich detí (Tomáša a Lukáša) a
mne sa tiež podarilo získať striebornú medailu v najvyššej kategórii, čo je dôkazom
toho, že s mojím trénerom Marianom Kuvikom odvádzame dobrú robotu. Chcel
by som sa poďakovať našej asociácii SACHAN, nášmu klubu Falcon, deťom –
reprezentantom, rodičom, ktorí ich sprevádzali, mestu Rimavská Sobota a našim
sponzorom”. O mesiac náš čakajú majstrovstvá Česka, ktoré sa budú konať v Prahe. Potom si niekoľko mesiacov oddýchneme od súťaží a v októbri prídu na rad
majstrovstvá Poľska, Slovenska a sezónu ukončíme v novembri Majstrovstvami
sveta v japonskom Tokiu. Majstrovstiev by sa mala zúčastniť už aj bronzová medailistka z MS 2018 Laura Dávidová, ktorá už trénuje.
Zdroj: Ing. Robert Kuvik

Rimavskosobotskí džudisti
na Medzinárodnej Veľkej cene mesta
Rimavská Sobota

3 x zlato pre Tomáša Mravca
z Rimavskej Soboty
marca sa konal
17.
medzinárodný turnaj 2. Zelingrad

mája sa džudisti z Lokomotívy zúčastnili XLIII. ročníka Medzinárodnej Veľkej
11.
ceny mesta Rimavskej Soboty žiakov a žiačok, jednej z najprestížnejších súťaží
v džude na Slovensku.

Tento turnaj sa uskutočnil v bývalej
budove nákupného centra Hypernova.
Za účasti jedenásť štátov Európy –Maďarska, Čiech, Ukrajiny, Poľska, Srbska, Rakúska, Rumunska, Slovinska,
Bosny a Hercegoviny a samozrejme
Slovenska sa zišlo v Rimavskej Sobote
87 oddielov a viac ako 550 džudistov.
Náš oddiel reprezentovali šiesti džudisti. Ján Škrváň v kategórii super-mini
žiakov vo váhe do 27 kg v prvom zápase vyhral s Kapushynskyim z Užhorodu, v druhom
prehral so Stuparom s STU BA. V treťom zápase - repasáži opäť prehral so Stuparom s STU
BA a skončil na 5 mieste. Matej Gaži v kategórii mini žiakov vo váhe do 34 kg v prvom
zápase prehral s Trnkom z Levíc a ďalej nepostúpil. Tamáš Varga v kategórii super-mini
žiakov v hmotnosti do 38 kg prehral prvý zápas s Cičmanom zo Žiliny, no vyhral druhý
zápas s Lisou z STU BA i tretí so Zajacom z Michaloviec. Prehral až posledný zápas o Samuelom Tamášom s Levíc, a tak obsadil krásne 3 miesto. Daniel Jakab štartoval v kategórii
super-mini žiakov v hmotnosti do 48 kg. Prvý zápas nad Trnkom z Levíc vyhral, ale druhý
s tým istým súperom prehral. V treťom zápase zvíťazil a za výborné 2 miesto  získal striebornú medailu. Natália Gažiová si veľmi dobre počínala v kategórii starších žiačok vo
váhe do 44 kg. V prvom zápase zdolala Bazsani z maďarského Miškovca a vyhrala aj druhý
zápas nad Požegou s Chorvátska. V dlhom finálovom zápase, ktorý trval 5,49 minút, zvíťazila v Zlatom skóre nad Szabó Carolína – Arad z Rumunska a obsadila zlaté prvé miesto.
Robert Balog v kategórii starších žiakov vo váhe nad 66 kg vyhral v prvom zápase nad
Fulekom s Patrónky BA, v druhom zápase podľahol Tóthovi z Miškovca, no v zápase o
bronz zvíťazil v malom finále nad Bendom s Vranova nad Topľou a takto si vybojoval 3.
bronzovú priečku.
Výbor a vedenie klubu gratuluje za predvedené výkony a ďakuje za vzornú reprezentáciu
klubu a aj mesta Rimavská Sobota.
V Rimavskej Sobote sprevádzali džudistov tréneri Babicová, Gaži a Antal.
Za podporu oddielu Lokomotíva Judo Rimavská Sobota 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  Lok. judo RS

Open & 1. Zelingrad
Para Taekwondo Open
2019 v Chorvátsku.
Taekwondo klub Hnúšťa Slovakia zastupovali
Tomáš Mravec a Karolína Mravcová . Tomáško
nastúpil v Para Poomsae
P20 Junior, kde získal
zlatú medailu. Karolína si vybojovala
postup do finále v zápase /Kyorugi/,
súperka ju v semifinále nešťastne
nakopla do zraneného kolena, takže
po jeho ošetrení, ľadovaní a zafixovaní tejpami nastupovala do finále s
bolesťami. Po bojovnom zápase ju na
konci prvého kola súperka strčila a
koleno to nevydržalo. Lekár jej už neodporúčal pokračovať, takže za stavu
8:4 pre Karolínu sme museli zápas
vzdať. Karolína za druhé miesto získala striebornú medailu. Po absolvovaní vyšetrení na Slovensku sa ukázalo, že to bol vážnejší úraz, ako sme
si mysleli a Karolína bude musieť
absolvovať operáciu kolena. Dúfame,
že sa následne čím skôr zrehabilituje,
aby sa vedela vrátiť späť na tatami.
Tomášovi sa darilo aj na medzinárodnom turnaji Trenčín Open 2019 - 2.
kolo Slovenského pohára TKD, ktorý
sa konal 13. apríla. Tomáš vybojoval
pre TKD Hnúšťa v Para Poomsae P20

Junior zlatú medailu. TKD Hnúšťa
zároveň získal pohár za celkové 1.
miesto v hodnotení klubov v Poomsae. Gratulujeme všetkým zúčastneným pretekárom klubu a trénerom
za super odvedenú prácu. Na turnaji
súťažilo celkovo 368 pretekárov z 24
klubov a 8 štátov.
4. mája sa konal medzinárodný turnaj Cassovia Open 2019 - Kyorugi
- Poomsae & Para Poomsae Košice
- 3. kolo Slovenského pohára TKD,
kde Tomáš Mravec za TKD Hnúšťa v Para Poomsae P20 Junior opäť
vybojoval 1. miesto a zlatú medailu.
Gratulujeme všetkým zúčastneným
k super výkonom a medailovým
umiestneniam a k zisku ďalšieho Pohára za 1. miesto v celkovom hodnotení klubov za Poomsae. Je to vďaka
super práci trénerov klubu Maroša
Oláha a Ivany Kyseľovej. Na turnaji
bojovalo približne 300 pretekárov z
18 klubov a 4 štátov.
Zdroj: Tomáš Marvec

