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z čísla

Mimoriadne zastupiteľstvo
o rozpočte i futbale
Na začiatku augusta sa poslanci
Rimavskej Soboty sa zišli na mimoriadnom zastupiteľstve.
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Pripomenuli si obete
rómskeho holokaustu

ruhý august je Medzinárodným dňom spomienky na holokaust Rómov. Pri tejto príležitosti usporiadalo Občianske združenie OAISR v
Rim. Sobote pietnu spomienku pri pamätníku židovského holokaustu, ktorý sa nachádza na Cukrovarskej ulici.
Pietnej akcie sa zúčastnili predseda OAISR Vojtech
Kökény, primátor Rimavskej Soboty Jozef Šimko,
poslanec Národnej rady SR Štefan Vavrek, predstavitelia židovských i rómskych organizácií a miestnej
správy a samosprávy.
Úvodne slovo si vzal rómsky aktivista Vojetech
Kökény, ktorý vo svojom príhovore pripomenul udalosti vedúce k rómskemu holokaustu. Po ňom vystúpili s príhovormi primátor Jozef Šimko i predseda
Oblastného výboru Zväzu protifašistických bojovníkov v Rim. Sobote Pavel Brndiar. Obaja sa zhodli,

že je dôležité si túto udalosť pripomínať, aby sa už
viackrát nezopakovala. Neskôr na znak úcty rómskym obetiam holokaustu položili zúčastnený vence
k pamätníku.
Spomínalo sa aj na nedávno zosnulého lekára Dušana Rybára, ktorý stál na čele Židovskej náboženskej obce v Rim. Sobote. Jeho pamiatku si prítomní
pripomenuli minútou ticha. Pamätný deň rómskeho
holokaustu si svet pripomína z iniciatívy poľských
Rómov a medzinárodných rómskych organizácií
každoročne 2. augusta. Je spomienkou na udalosť počas druhej svetovej vojny, keď bolo v noci z 2. na 3.
augusta 1944 zavraždených zhruba 2900 Rómov pri
likvidácii nemeckého nacistického koncentračného
tábora Auschwitz-Birkenau neďaleko Osvienčimu na
území dnešného Poľska. Odhaduje sa, že počas celej
vojny zomrelo okolo 300.000 európskych Rómov.
amb

Osadili kameň priateľstva
V mestskej záhrade v Rim. Sobote bol
4. augusta odhalený Kameň priateľstva ako vyjadrenie pocty organizácii
IPA (International police association).
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Učiteľky zo zahraničia
v MŠ Rožňavská
Od 10.6. do 14.6. navštívili MŠ Rožňavská 4 učiteľky z Estónska a 3 učiteľky
z Českej republiky
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Oznam

29. augusta 2019 si pripomíname 75. výročie
Slovenského národného povstania. Pri tejto príležitosti Oblastný výbor Slovenského zväzu protifašistických bojovníkov v Rim. Sobote organizuje spomienkové stretnutie spojené s pietnym aktom kladenie
vencov k pamätníku Červenej armády v Rim. Sobote
na Námestí M. Tompu, ktoré sa uskutoční
27. augusta o 11,30 hod.

Mažoretky Estrella v Záhrebe
Mažoretky Estrella z CVČ Relax
Rimavská Sobota sa aj tento rok v
dňoch 4. – 7. júla zúčastnili Majstrovstiev Európy.
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Mimoriadne zastupiteľstvo o futbale i rozpočte
a začiatku augusta sa poslanvané zastupiteľstvo, na ktorom sa
N
ci Rimavskej Soboty sa zišli
prerokuje tretia zmena rozpočtu.
na mimoriadnom zastupiteľstve.
V závere celého zastupiteľstva sa
Iniciovali ho poslanci R. Vaľo, J.
Matzenauer, T. Figei, M. Demeter, J. Bagačka, P. Zvara, R. Slanina a Š. Tankó.

Poslanci mali na programe tri hlavné body – zrušenie uznesenia o
koncepcii MŠK a potvrdenie dvoch
uznesení, ktoré primátor nepodpísal. Doplnený bol bod týkajúci sa
vybudovania elektrickej nabíjacej
stanice pre elektromobily na území
mesta. Financie na jej vybudovanie
vo výške 5 000 eur chce získať samospráva z projektu ministerstva
hospodárstva. Spoluúčasť mesta
by bola 5% z požadovanej sumy.
Poslanci tento zámer jednomyseľne
podporili. Nabíjacia stanica má stáť
na parkovisku na ulici Mikszátha.
Horúca téma – futbal
Následne sa na pôdu zastupiteľstva
opäť dostala téma futbal. Konkrétne
návrh na zrušenie uznesenia prijatého na predchádzajúcom zastupiteľstve, kde poslanci vzali na vedomie
koncepciu rozvoja MŠK a schválili
zaradenie financií pre mestský športový klub vo výške takmer 19-tisíc
eur do II. zmeny rozpočtu. Predkladateľ návrhu poslanec R. Vaľo vysvetlil, že nakoľko koncepciu MŠK
riešilo aj druhé prijaté uznesenie,
prvé navrhli zrušiť, aby sa situácia s
prijatými uzneseniami dala právne
do poriadku. Primátor Jozef Šimko
vyhlásil, že nevidí zmysel zrušenia

tohto uznesenia, pretože tam boli
schválené dodatočné financie pre
MŠK. R. Vaľo uviedol, že nie sú
proti dofinancovaniu MŠK a upozornil, že ani mesto na predošlom
zasadnutí MsZ nezaradilo do druhej
zmeny rozpočtu financie pre MŠK.
Zároveň dodal, že dofinancovanie
MŠK je možné riešiť v tretej zmene rozpočtu. Podmienkou je to, že
bude predložená riadne vypracovaná koncepcia rozvoja futbalu.
„Nebol som doma, bol som na dovolenke, a zrejme na to pán Rigó
pozabudol, mali to tam dať,“ reagoval primátor, prečo neboli financie pre MŠK zaradené do druhej
zmeny rozpočtu. „Dajme si otázku.
Kam kráča rimavskosobotský futbal? Tam kráča, že sme sa v tretej
lige umiestnili za rok 2018/19 na
druhom mieste,“ vyhlásil primátor
a dodal, že odchod bývalého trénera a šiestich hráčoch do Fiľakova
považuje za normálnu vec, ktorá
sa v kluboch deje. Ohradil sa voči

tvrdeniam, ktoré kolujú po meste,
že on, viceprimátor Rigó či konateľ
MšK Miroslav Bitala zničili futbal
v Rim. Sobote. Poslanci napokon spomínané uznesenie zrušili
a následne potvrdili uznesenie o
spracovaní koncepcie MŠK a architektonickej súťaže a investičného
nákladu na rekonštrukciu štadióna.
Potvrdili druhú zmenu rozpočtu
Nasledujúci bod sa tiež týkal primátorom nepodpísaného uznesenia,
konkrétne druhej zmeny rozpočtu.
Jozef Šimko v diskusii zdôvodnil
poslancom tento svoj krok. Podľa
jeho slov takáto zmena rozpočtu
nespĺňa požiadavky rozvoja mesta
a vymenoval aj niekoľko dôvodov,
napríklad to, že niektoré požiadavky sú nesprávne zaúčtované alebo
sa očakávajú nižšie príjmy za predaj dreva v mestských lesoch. Aj
pri tomto uznesení napokon poslanci prelomili primátorove veto.
V bode rôzne však schválili, že sa
27. augusta zvolá opäť mimopláno-

Poslanci schválili záverečný účet mesta

Poslanci na júnovom zasadnutí prerokovali aj majetkovoprávne otázky, schválili opakovanú verejnú obchodnú súťaž na predaj dreva, no s novými podmienkami. Zaoberali sa aj koncepciou Mestského športového klubu či rekonštrukciou futbalového
štadióna.
Schválený bol aj poslanecký návrh druhej zmeny rozpočtu i záverečný účet mesta.
Výsledkom rozpočtového hospodárenia za rok 2018 je prebytok vo výške takmer 650-tisíc
eur. Poslanci zároveň schválili prevod prebytku vo výške 643 930,48 eur do rezervného fondu a 3300 eur do sociálneho fondu. Rimavská Sobota mala vlani celkové príjmy vo výške 18
082 388 eur a celkové výdavky 17 202 095 eur. Technické služby hospodárili so stratou 18
001 eur, Mestské kultúrne stredisko so ziskom 9 408 eur, Mestský športový klub so ziskom
5 578 eur a Mestská bytová správa so stratou 4 969 eur. V rámci druhej zmeny rozpočtu
bolo schválené použitie financií z rezervného fondu vo výške 590-tisíc na rôzne investičné
akcie – dofinancovanie výstavby toboganu na Kurinci, vybudovanie splaškovej kanalizácie
v Tomašovej či rekonštrukciu zimného štadióna.
Zastupiteľstvo zobralo na vedomie informatívnu správu o aktualizácii Komunitného plánu
sociálnych služieb na obdobie rokov 2015-2020 a schválilo tiež predloženie žiadosti o dotáciu vo výške 17-tisíc eur z výzvy ministerstva školstva za účelom realizácie projektu Zdravie
na tanieri. Zároveň schválilo spolufinancovanie vo výške 10% z požadovanej výšky dotácie.
Prijaté bolo VZN o určení výšky príspevku na čiastočnú úhradu nákladov v školách a školských zariadeniach v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta a prešiel aj plán kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra. Poslanci vzali na vedomie plán práce výborov mestských častí a
schválili zvolanie zhromaždenia obyvateľov mestskej časti Dúžavská cesta na 16. septembra
o 17:00 hod. v priestoroch tamojšej základnej školy. V bode rôzne zastupiteľstvo poverilo
mestský úrad, aby sa zapojil do projektu ministerstva vnútra, z ktorého by sa vybudoval
chodník na Dúžavskú cestu. Poslanci tiež poverili MsÚ, aby zistilo cenové ponuky na rekonštrukciu technológie a stavebných častí fontány. Ponuky majú byť predložené na septembrové zastupiteľstvo.
amb

odohrala slovná prestrelka medzi
primátorom a poslancom Jánom
Jurkemíkom. Ten mal pripomienky k výstavbe toboganu, vodovodu
v jednej z mestských častí či plotu
v Mestskej záhrade. Šimko položil
Jurkemíkovi otázku, či môže prehlásiť, že nebol nikdy trestne stíhaný. „Áno, bol som súdený a potrestaný,“ odpovedal poslanec, ktorý
neskôr na protest aj s niektorými
ďalšími poslancami opustil rokovaciu sálu.
Bytovka na Českej ulici
Ešte na júnovom MsZ poslanec
Tomáš Sliva informoval o žiadosti
obyvateľov bytoviek na Českej a
Kirejevskej ulici, v ktorej žiadajú
predstaviteľov mesta o urgentné
riešenie mnohoročného problému
ohľadom neprispôsobivého správania sa obyvateľov bytoviek na
Českej a Sedliackej ulici, kde žijú
sociálne slabšie rodiny. V tejto
súvislosti poslanec Jozef Tóth na
mimoriadnom zastupiteľstve informoval o uznesení uznesení Komisie
ochrany verejného poriadku a prevencie kriminality pri MsZ, ktorá
odporučila pri bytovke nainštalovať
kameru. Náklady by mali byť okolo
600 eur. V diskusii odznelo aj to, že
na najbližšom zastupiteľstve predloží bytová komisia návrh riešenia
tejto situácie.
amb

Výzva pre primátora mesta Rimavská Sobota s požiadavkou na slušné,
korektné a vecné vedenie zasadnutí
Mestského zastupiteľstva v Rimavskej Sobote
Vážený pán primátor JUDr. Jozef Šimko
V súvislosti s neustále sa opakujúcimi porušovaniami
platného rokovacieho poriadku Mestského zastupiteľstva
z Vašej strany ako predsedajúceho, Vás týmto dôrazne vyzývame, aby ste viedol schôdzu slušne, vecne, bez urážania a invektív voči poslancom mestského zastupiteľstva.
Akákoľvek kritická diskusia sa dá viesť slušne a vecne.
Neustále opakujúce sa osobné ataky, urážky a zosmiešňovanie nepatria na pôdu Mestského zastupiteľstva. Dôvodom úpravy Rokovacieho poriadku bolo dosiahnutie
dôstojného, slušeného, korektného a vecného rokovania.
Pri spôsobe, akým vediete schôdzu mestského zastupiteľstva, v rozpore s ustanoveniami platného rokovacieho poriadku, je nemožné pracovať v prospech občanov mesta
Rimavská Sobota. Vysoko si vážime dôveru tisícok občanov nášho mesta, ktorú vložili do našich rúk a umožnili
nám ich zastupovať v mestskom zastupiteľstve. Preto Vás
dôrazne žiadame o rešpektovanie nás poslancov ako volených zástupcov občanov mesta Rimavská Sobota.
My, dole podpísaní poslanci mestského zastupiteľstva
Vás týmto upozorňujeme, že ak ako predsedajúci nebudete postupovať v zmysle platného rokovacieho poriadku,
budeme nútení opustiť rokovaciu sálu vždy, keď na to
nastanú dôvody.
S úctou poslanci mestského zastupiteľstva

Gemerské zvesti
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Predstavujeme poslancov MsZ – Tomáš Sliva
Tmestskom zastupiteľomáš Sliva pôsobí v

stve od roku 2010, vlani
začal už tretie volebné
obdobie. Kandidoval za
piaty volebný obvod, do
ktorého patria mestské
časti Tomašová, Včelince, Dúžavská cesta, Kurince, Dúžava a Mojín,
kde získal 569 hlasov a skončil na prvom
mieste. Je členom bytovej komisie pri MsZ.
Pracuje na Úrade práce, sociálnych vecí a
rodiny v Rimavskej Sobote ako poradca. Vyštudoval politológiu na UMB v Banskej Bystrici a právo na Paneurópskej vysokej škole
v Bratislave. Žije s partnerkou, s ktorou má
polročné dieťa.
Tomáš Sliva sa prvýkrát dostal do mestského zastupiteľstva v roku 2010 za stranu MOST-HÍD.
Kandidovať za stranu sa rozhodol v prvom rade
preto, lebo u nej videl myšlienku v zjednotení
záujmov všetkých menšín, ktoré žijú na Slovensku. V meste ho najviac trápi nedostatok pracovných miest a za svoju hlavnú prioritu považuje
nasmerovanie investorov do Rim. Soboty, pretože v okrese je najvyššia nezamestnanosť na
Slovensku. „Uvedomujem si, že ako poslanec
mám v tomto obmedzené možnosti, no je predovšetkým úlohou mesta, aby zabezpečilo vhodné
podmienky pre investorov, ktorí sa zaujímajú o
Rimavskú Sobotu. Prežívame celkom pozitívne
roky, keď je zo strany investorov o Slovenskú

V

republiku, a som presvedčený, že aj o Rimavskú Sobotu záujem, no je smutné, že sme pre
mesto doteraz nezískali zamestnávateľov. Nie je
to dobré, pretože sa tieto pozitívne roky môžu
skončiť, o pár rokov môže prísť kríza, a tým
pádom premárnime roky, keď je možné získať
investorov,“ zdôvodnil Sliva s tým, že aj z tohto
dôvodu podporil zámer na vybudovanie priemyselného parku. „Teší ma, že máme príležitosť
získať finančné prostriedky na priemyselný park.
Pokiaľ sa nám ho podarí vybudovať, v čo pevne verím, tak je to už polovičný úspech k tomu,
aby sme prilákali zamestnávateľov.“ Zdôraznil,
že príchod nových zamestnávateľov bude mať
zároveň vplyv aj na rast platov, ktoré sú tu momentálne dosť nízke.
Nevyužili sme príležitosť
Ľúto mu je, že mesto nedokázalo udržať investora z Borsodsport Invest, ktorý chcel v Rim.
Sobote vybudovať futbalovú akadémiu. Táto
otázka rezonovala počas vlaňajška, no ani po
niekoľkých rokovaniach nedošlo medzi oboma
stranami k dohode a celá vec zostala na mŕtvom
bode. „Ponúkali nám jednorázovú investíciu vo
výške vyše 4 miliónov eur, čo je pre náš región
dosť vysoká suma. Navyše tam boli sľúbené ďalšie peniaze na prevádzkovú činnosť, pričom by
mesto dávalo rovnaký balík peňazí, aký investuje do futbalu aj teraz. Je mi ľúto, že sme túto
príležitosť nedokázali využiť,“ vysvetlil Sliva.
Tvrdí, že mesto by malo prehodnotiť svoj postoj
k svojim lesom. „Rimavská Sobota má pekné,
hodnotné lesy. Chcel by som, aby sme sa v budúcnosti na ne prestali pozerať ako na zdroj príj-

Odhalili Kameň priateľstva

.Mestskej záhrade v Rim. Sobote bol 4. augusta odhalený Kameň priateľstva ako vyjadrenie pocty organizácii IPA (International
police association).
Kameň priateľstva bol osadený z iniciatívy Územnej úradovne Rimavská Sobota Slovenskej sekcie
IPA v rámci Medzinárodného týždňa priateľstva.
Ako uviedol Peter Vígh, vedúci Územnej úradovne Rimavská Sobota, Medzinárodný týždeň priateľstva sa rozhodli organizovať so zámerom zapojiť sa do
medzinárodnej činnosti a tiež
spropagovať Rim. Sobotu a
jej okolie
„V podstate to bola výzva, či
vôbec bude mať niekto záujem navštíviť toto podujatie
v tejto neznámej lokalite.
Na naše prekvapenie sa pre
účasť rozhodli kolegovia zo
Španielska, Belgicka, Írska
a Švédska,“ vysvetlil Vígh
a dodal, že myšlienka vytvoriť a osadiť kameňa
priateľstva ako vyjadrenia pocty voči organizácii
IPA vznikla počas plánovania podujatia.
Ako ďalej Vígh uviedol, na odhaľovaní Kameňa
priateľstva bol prítomný okrem kolegov zo zahraničia, ktorí sa zúčastnili podujatia, a ďalších kolegov z Maďarska či domácich členov, aj riaditeľ
Okresného riaditeľstva Policajného zboru Ing.
Ivan Andrašovič. „A ako bolo povedané pri odhalení kameňa s nápisom, ktorý je síce v angličtine,
ale v preklade znamená Život je lepší s priateľmi,
dúfame, že bude nositeľom odkazu nielen pre čle-

nov IPA, ale aj všetkých ľudí. Vďaka patrí Mestu
Rimavská Sobota za podporu a spoluprácu.,“
IPA - International police association- je profesijná organizácia fungujúca na báze občianskeho
združenia, ktorá združuje nielen ľudí pracujúcich
v policajných službách, teda policajtov v aktívnej službe, ale aj tých na dôchodku. Pôsobí v 68
krajinách sveta a v súčasnosti má okolo 400 000
členov. Je zastúpená v OSN, OAS a spolupracuje s
Europolom.
Ciele činnosti IPA zahŕňajú
rozvoj kultúrnych vzťahov
medzi jej členmi, rozširovanie ich všeobecných vedomostí a výmenu profesijných
skúseností, podporu vzájomnej pomoci v sociálnej oblasti a v rámci svojich možností
aj prispievanie k mierovej
koexistencii ľudí a k udržaniu mieru vo svete.
Organizácia pracuje na báze
priateľstva a jej hlavným zámerom je vytváranie
a udržiavanie priateľských vzťahov medzi ľuďmi,
ktorých spája ich profesia. „Realizuje sa to organizovaním medzinárodných stretnutí, kultúrnych
a športových podujatí, ale aj profesijnými výmennými programami,“ uviedol Peter Vígh s tým, že
ďalším zámerom organizácie je pomáhať zlepšovať vzťahy medzi políciou a širokou verejnosťou.
Územná úradovňa Rimavská Sobota Slovenskej
sekcie IPA, čo je jej oficiálny názov, bola založená
v roku 2010.
amb, foto: gecse

mu. Je pravda, že doteraz sme mali z lesov veľké
príjmy, ale na druhej strane si to žiada istú cenu a
to takú, že prichádzame o hodnotné dreviny, ktoré v nich máme. Na lesy sa treba pozerať ako na
spoločenskú hodnotu a mohli by sme ich využívať na turizmus alebo rekreáciu. Preto som jednak za to, aby sme v mestských lesoch výrazne
obmedzili ťažbu dreva a zabezpečili ich obnovu
výsadbou rôznych hodnotných drevín. V tomto
smere sa mi páči prístup lesného hospodára, ktorý povedal, že sa počas dvoch rokov vysadí 150tisíc nových stromčekov,“ uviedol Sliva a dodal,
že by bol rád, keby sa viacej stromov vysadilo
aj v rámci mesta a zachovala sa mestská zeleň.
Tvrdí, že v piatom volebnom obvode, za ktorý
bol zvolený, sa v posledných rokoch dosť urobilo, no je tam potrebné zvýšiť bezpečnosť. Podľa
jeho slov ľudia žiadajú viac mestských hliadok a
častejšiu kontrolu ulíc, hlavne v Tomašovej.
Spokojnosť s prácou poslancov
V mestskom zastupiteľstve sa T. Sliva síce nepridal do žiadnej frakcie, no často hlasuje s
klubom Odvážme sa zrýchliť, ktorý má napäté
vzťahy s terajším primátorom. Ako tvrdí, klub
mu je sympatický. „Vidím, že sa poslanci klubu
pripravujú na zasadnutia, berú to zodpovedne a
viem, že majú s mestom dobré plány,“ povedal
Sliva a dodal, že s doterajšou aktivitou poslancov je spokojný. Uvedomuje si, že momentálny
stav medzi primátorom a klubom nie je dobrý.
„Mesto potrebuje, aby oba tábory spolupracovali, no netrúfam si povedať, ako to dopadne,“
uzavrel Sliva.
amb/jdj

Jubileum

J

ubileum je fenomén, ktorý nabáda k bilancovaniu – osobnému,
ale aj pracovnému.
Zbor pre občianske záležitosti
(ZPOZ) pri Mestskom úrade je inštitúcia, ktorá má mimoriadne postavenie v živote človeka nášho mesta.
Na čele tejto ustanovizne pracuje
pani Emka Vraniaková od roku 1978. Tejto práci odovzdáva celú svoju bytosť, svoj um, ale hlavne srdce.
ZPOZ za jej pôsobenia zažíval rozkvet a nezanedbateľné úspechy. Boli to okresné, krajské i celoslovenské
súťaže, kde kolektívy sobášiacich, speváčok, recitátoriek, hudobných korepetítorov žali úspechy na všetkých úrovniach (Sliač, Banská Bystrica, Bratislava).
Boli to ukážky sobášov, uvítania detí, jubilanti a iné.
Je treba spomenúť aj výmenné zájazdy „zpozárov“ za
účelom zlepšenia svojej práce. A Emka bola hlavným
iniciátorom a organizátorom výborného kolektívu
účinkujúcich, kde sme si všetci fandili a kde závisť
a rivalita nemala miesto. Ona bola vždy tou „dobrou
mamou“, ktorá spájala a nikdy nerozdeľovala. To nech
je mementom aj pre terajší ZPOZ. Hlavné motto „Od
srdca k srdcu je tak blízko“ spĺňala stopercentne. Želám jubilantke pevné zdravie a dobrý pocit z výborne
vykonanej dlhoročnej práce.
Zo všetkého dobrého len to najlepšie,
zo všetkého pekného len to najkrajšie,
a k tomu kopec zdravia,
za hrsť šťastia,
a srdce otvorené pre každého!
Živio!
V. Slatinská
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Kraj začal
v okrese s opravou ciest

www.rimavskasobota.sk

Zábavné športové hry

B

BSK začal s rekonštrukciou ciest druhej triedy II/531 a II/532. Na vybraných najkritickejších úsekoch bude použitá technológia recyklovania za
studena, ktorú Banskobystrický samosprávny kraj použije ako prvý spomedzi krajov.
Zhotoviteľ prevzal stavenisko v polovici júla. Ide o najväčšiu rekonštrukciu v kraji, ktorá sa týka rekonštrukcií ciest prepájajúcich Tisovec s Červenou Skalou a
Tornaľu s Muráňom. Rekonštruované úseky majú dohromady celkovú dĺžku 74
kilometrov, na väčšine bude prebiehať štandardný spôsob rekonštrukcie krytov
vozoviek, no niektoré budú rekonštruované technológiou, ktorá predĺži životnosť
ciest minimálne na dvadsať rokov.
Recyklácia za studena zvýši životnosť rekonštruovaných ciest
V úsekoch, ktoré boli v najhoršom stave bude použitá technológia recyklácie za
studena, ktorá následne zabezpečí dlhšiu životnosť ciest. Pri recyklácii za studena
sa v prípade potreby odfrézuje podložie vozovky až do hĺbky 40 centimetrov. Túto
technológiu kraj použije ako prvý spomedzi krajov spravujúcich cesty II. a III.
triedy. Princíp recyklácie za studena je okrem predĺženia životnosti ciest aj ekologický, keďže sa spracúva materiál, ktorý je na vozovke aj v súčasnosti. V prvej
fáze sa rozoberie časť vozovky, ten istý materiál sa obohatí o asfaltové (asfaltová
pena) alebo hydraulické spojivo (cement a vápno), ktoré materiál skvalitní. Následne sa tento materiál zrecykluje premiešaním a použije sa na rekonštrukciu,
čím sa ušetrí samotný materiál aj jeho presun pri rekonštrukcii. Do týchto ciest sa
neinvestovalo desiatky rokov, ich stav a rozsah rekonštrukcie si vyžiadajú vysoké
náklady. Vláda aj kvôli významu týchto ciest ešte v roku 2016 prijala uznesenie,
podľa ktorého budú cesty II/532 a II/531 preklasifikované na cesty I. triedy a prejdú pod správu Slovenskej správy ciest. Doteraz však cesty neboli prekategorizované ani zrekonštruované.
„Prvoradé je, aby už tieto cesty prestali strašiť obyvateľov, ktorí po nich chodia.
Je najvyšší čas ich zrekonštruovať a zvýšiť tak bezpečnosť a komfort pre všetkých, ktorí sa po nich presúvajú,“ povedal predseda BBSK Ján Lunter. Investícia,
ktorú kraj do ciest vynaloží, bude zo strany štátu po prevedení ciest kraju odpustená. Víťazom súťaže na zhotovenie tejto rekonštrukcie je spoločnosť SMS a.s. so
sídlom v Banskej Bystrici. Ukončenie prác sa predpokladá do konca roka. Vysúťažená hodnota zákazky je vyše 8 miliónov eur s DPH.„Rekonštrukciou týchto ciest
sa veľmi výrazne skvalitní dopravná dostupnosť vodičov do okolitých miest a v
neposlednom rade sa zvýši bezpečnosť na nich. Verím, že aj kritici tohto projektu
uznajú potrebu týchto opráv a uprednostnia verejný záujem,“ povedal Ing. Dalibor
Novotný, predseda predstavenstva a riaditeľ spoločnosti SMS, a.s.
V najbližších mesiacoch čakajú vodičov obmedzenia
Na jednotlivých úsekoch bude dochádzať k dopravným obmedzeniam v polovičnom profile – t. j. vždy v jednom smere na niekoľko dní priebežne na približne
dvojkilometrových úsekoch.
„Verím, že nové kvalitné cesty budú dobrým stimulom pre rozvoj tohto regiónu,
ktorý patrí medzi najmenej rozvinuté regióny. Ľudia, od domácich cez turistov,
už dosť dlho trpeli rozbitými cestami. Najbližšie mesiace, ako sme sa dnes zhodli
na stretnutí aj so starostami obcí, cez ktoré rekonštruované cesty vedú, ešte bude
trpezlivosť kvôli obmedzeniam na cestách potrebná, no prosíme vodičov o ohľaduplnosť pri prácach na cestách,“ dodal župan Ján Lunter.
Zdroj: BBSK

Zrnko múdrosti
„Ak chceme byť lepší, to neznamená, že sa cítime zlí. Ale, ak to znamená,
že sa cítime dobrí, to neznamená, že nemôžeme byť lepší.“
Marta Brisudová Siváková

27. výročie prijatia Deklarácie
o zvrchovanosti SR

Deň prijatia Deklarácie o zvrchovanosti Slovenskej republiky si matičiari
v Rimavskej Sobote pripomenuli v piatok 19. júla 2019.
Deklarácia Slovenskej národnej rady o zvrchovanosti Slovenskej republiky je
uznesenie Slovenskej národnej rady zo 17. júla 1992, v ktorom poslanci národnej rady požadovali samostatnosť Slovenska. Deklarácia bola súčasťou procesu, ktorého vyvrcholením bol rozpad ČSFR a vznik samostatnej Slovenskej
republiky 1. januára 1993. Matičiari na stretnutí v záhrade Domu Matice slovenskej si vo veľkom počte pripomenuli túto významnú udalosť prednáškou,
ktorú si vypočuli od spisovateľa, politológa a člena Výboru Matice slovenskej,
Mgr. Romana Michelku.
V kultúrnom programe vystúpil folklórny súbor Lieščina z Rimavskej Soboty
pod vedením Jozefa Slaninu. S doprovodom harmonikárov zaspievali piesne v
podaní mužskej a ženskej skupiny a predviedli žartovné pásmo zo života de-

24. júla sa v Klube záujmovej činnosti seniorov v Rimavskej Sobote
uskutočnil III. ročník Zábavných športových hier. Jeho heslom bolo
Pohybom k udržaniu zdravia.
Pre ľudí je typické, že berú samozrejme jeden z najvzácnejších pokladov
života, ktorým je zdravie. Aspoň dovtedy, kým sa neohlási nejaká časť tela.
Problém s platničkami, bolesť ramena, búšenie srdca a podobne nepríjemný zdravotný problém. Pohyb prináša lepšie prekrvenie, dôkladnejšiu prácu
svalov, a tým povzbudenie látkovej premeny. Tieto účinky majú primerané
pohybové aktivity. Treba si len vybrať také, ktoré sú pre daného človeka
vhodné. Tieto úvahy o pohybe a zdraví viedli v roku 2017 predsedníčku
Klubu záujmovej činnosti seniorov a podpredsedníčku ZO JDS Rimavská
Sobota Jolku Kaliankovú k usporiadaniu športovej akcie pohybových aktivít, prístupných pre široký okruh seniorov.
Primeranú súťaživosť preukazovali 5 členné družstvá pri rúcaní pyramíd,
hádzaní šípiek, rúcaní kolkov, triafaní do kruhov, hádzaní kruhov na nohu
obráteného stola, kopanie loptou do bránky a hod pokrievkou do diaľky.
Do súťaží sa zapojili družstvá z Hrachova, Čížu, Klenovca, Jesenského, Rimavského Brezova, Širkoviec, Hnúšte, Hrnčiarskych Zalužian a Rimavskej
Soboty.
Hodnotenie výsledkov vykonali: Vlasta Bottliková a Mgr. Štefan Králik.
Výsledky vyhlásil predseda OO JDS:
I. miesto – Rimavská Sobota 184 bodov
II. miesto – Hrnčiarske Zalužany 165 bodov
III. miesto – Hnúšťa 149 bodov
Umiestnenie jednotlivcov:
I. miesto Ľuba Varjuová – Rimavská Sobota 47 bodov
II. miesto Dušan Štugner – Hnúšťa 44 bodov
III. miesto Mgr.Elena Nebusová – Rimavská Sobota 41bodov
Vojtech Farkaš – Širkovce 41 bodov
Usporiadanie a organizáciu hier zabezpečovali členovia OO JDS a ZO JDS
Rimavská Sobota, vrátane zdravotnej služby – MUDr. Ľuby Maňovskej a
Šarloty Čomorovej. Horúčavu letného dňa spríjemňoval chládok stromov
v záhrade, kde sa účastníci v závere posilnili gulášom, zhodnotili význam
stretnutia a utuženia spolupatričnosti a psychickej pohody spríjemňovanej
spevom za zvukov harmoniky.
Na základe pozvania sa zúčastnili akcie aj zástupcovia mesta Rimavská Sobota – vedúca sociálnej komisie Mgr. Mária Turoňová so svojou asistentkou
Luciou Ďurásovou. Osobitne nás potešilo ich kladné hodnotenie pripravenosti a organizácie priebehu športovej súťaže, spojenej so stretnutím ďalších
zástupcov dôchodcov.
Vedenie OO JDS vyslovuje týmto tiež poďakovanie KZČS – JDS Rimavská
Sobota za prípravu a usporiadanie III. ročníka Zábavných športových hier.
Text a foto: Mgr. Jozef Rajzinger, PhD.,
predseda OO JDS Rimavská Sobota

dinského ľudu. Vďaka im patrí aj za to, že scénku dohrali aj napriek dažďu,
ktorý nám narušil priebeh celého posedenia. Po programe sme si pochutnali na
skvelom guláši. Tak ako každý rok členovia výboru pripravili vatru Zvrchovanosti , ktorá bola zapálená počas hymny SR. Prítomní sa sústredili okolo vatry,
spievali ľudové piesne a
na záver zaznela matičná
hymna „Kto za pravdu
horí“. Stretnutie pokračovalo družnou besedou
a spevom. Vďaka za toto
stretnutie patrí členom výboru miestneho odboru,
ktorí venovali veľa svojho
voľného času na uskutočnenie tohto stretnutia. Tešíme sa na ďalšie matičné stretnutie.
Mgr. Elena Nebusová,
predsedníčka MO MS Rimavská Sobota

Gemerské zvesti

Pozvánka:
Zuzana Mikulcová Band
a treťom koncerte
N
Sobotského jazztivalu 2019 sa 28. 8.

o 20.00 hod. predstaví na nádvorí Čierneho orla Rimavskosoboťanka Zuzana
Mikulcová so svojim
novým
projektom
Dievča. Vydala ho
koncom roku 2018 a
je to jej druhý sólový
album. Jej kapela hrá
v zložení Zuzana Mikulcová (spev a klávesy), Andrej Hruška
(gitara), Michal Šelep (basgitara) a Ľuboš “Ežo” Ambrozai
(bicie). Vstupné: 8€,
predaj
vstupeniek
v MsKS a online z
pohodlia domova na
www.kulturars.sk.
Rodáčka z Rimavskej Soboty sa v roku
2010 stala víťazkou
súťaže Nové tváre
slovenského jazzu a
poslucháči ju môžu
poznať aj ako speváčku skupiny Sanyland. Pred pár rokmi sa však osamostatnila a
začala skladať vlastnú hudbu a texty. Štúdium spevu, skladby a aranžovania populárnej hudby absolvovala na Pražskom konzervatóriu a počas štúdia sa predstavila aj v
televíznom programe Legendy popu. V štúdiách pokračovala na bratislavskej VŠMU
v odbore Teória a dramaturgia hudby. V roku 2014 so svojou kapelou predskakovala
britskému spevákovi Jamesovi Bluntovi v bratislavskom NTC. O mesiac neskôr získala s piesňou Istý pocit druhé miesto na 30. ročníku pesničkárskej súťaže Košický
zlatý poklad.
Zdroj: Mestské kultúrne stredisko v Rim. Sobote

Predmet mesiaca: Portrét Istvána Baksaya
augustovej prehliadky Gemersko-malohontského múPočas
zea (GMM) v Rimavskej Sobote môžu návštevníci vidieť

portrét Istvána Baksaya, profesora a riaditeľa Zjednoteného
protestantského gymnázia v Rimavskej Sobote. Autorom olejomaľby je málo známy maliar 19. storočia C. Rollota. Obraz
bude vystavený v stálej vlastivednej expozícii múzea od 1. do
31. augusta 2019.
Portrét profesora a riaditeľa Zjednoteného protestantského gymnázia v Rimavskej Sobote Istvána Baksaya sa podarilo zreštaurovať vďaka dotácii z Fondu na podporu umenia. Reštaurátorské práce vykonala Mgr. art.
Andrea Ševčíková z Bratislavy, členka Komory reštaurátorov, v období od júla 2018 do
júna 2019.
István Baksay (1820 - 1910) bol významným pedagógom a osobnosťou verejného života
Rimavskej Soboty. Zastával funkciu predsedu Kasína a Speváckeho spolku, bol tajomníkom Dobročinného ženského spolku, kurátorom reformovanej cirkvi, členom mestského
a župného zastupiteľstva, čestným občanom Rimavskej Soboty. Bol aj literárne činný. Napísal dejiny Rimavskej Soboty, ktoré vyšli v Opise Župy Gemer-Malohont v rámci XII.
Zhromaždenia uhorských lekárov a prírodovedcov v roku 1867 v Rimavskej Sobote, ďalej
napísal 50-ročnú históriu Zjednoteného protestantského gymnázia, Kasína a Dobročinného ženského spolku. Na čele gymnázia stál od roku 1844. Toto gymnázium bolo kľúčovou
inštitúciou aj pri formovaní múzea v Rimavskej Sobote, keďže jeho riaditelia boli zároveň
aj prvými riaditeľmi múzea v rokoch 1882 - 1945 (Ján Fábry, Edmund Loysch a Viliam
Fábián). Rovnako zbierkový fond múzea z veľkej časti tvorili pôvodné zbierky gymnázia.
Portrét Istvána Baksaya vznikol v roku 1894, kedy si verejnosť pripomínala jeho 50-ročné
pedagogické pôsobenie, čo reflektovali aj dobové noviny. Dielo je preto vzácnym dokumentom k histórii školstva a verejného života v Rimavskej Sobote.
Mgr. Angelika Kolár, historička umenia GMM
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Učiteľky zo zahraničia
v MŠ Rožňavská

O

.projekte Erasmus+ sme všetci čo-to počuli, ale pracovať na ozajstnom živom projekte je celkom iná káva...
Podarilo sa nám získať grant na spoluprácu s nadnárodnou účasťou.
Našimi partnermi sa stali 2 materské školy, jedna z Lysej na Labem z
Českej republiky a druhá z Tallinnu z Estónska. Projekt sme nazvali A
little antenna, v preklade Tykadielko. Po začatí prác na projekte sme
informovali a motivovali k angažovanosti naše deti aj rodičov.
Naša materská škola je profilovaná environmentálne, takže sme ľahko
plánovali aktivity, ktoré poskytujú deťom možnosti získať poznatky,
hodnoty a spôsobilosti pre ochranu životného prostredia v oblasti zelene a využitia odpadového a prírodného materiálu. Od októbra 2018
sme aktivity plnili podľa časového plánu a výstupy z aktivít sme si s
kolegyňami zo zahraničia vymieňali zatiaľ iba prostredníctvom skupiny na sociálnej sieti. Tak sme sa navzájom aj spoznávali. Osobnému stretnutiu predchádzalo veľa príprav a vynaložili sme maximálne
úsilie, aby sme boli dobrými hostiteľmi. Uvedomovali sme si, že je
potrebné naplánovať priebeh návštevy tak, aby sme plnili stanovené
ciele projektu smerom k deťom a aby sme ukázali zo svojej práce čo
najviac.
Od 10.6. do 14.6.2019 nás navštívili 4 učiteľky z Estónska a 3 učiteľky z Českej republiky. Na ich privítaní sa zúčastnilo vedenie MŠ, deti
materskej školy, personál, za účasti regionálnej televízie. Deti privítali
hostí v kroji chlebom a soľou a spevom ľudovej piesne. Predstavitelia
vedenia mesta Rimavská Sobota oficiálne privítali návštevu v obradnej
sieni radnice. Sprievodkyňa potom previedla hostí mestom, informovala ich o jeho histórii, súčasnosti a zaujímavostiach.
Návšteve sme chceli ukázať, ako naše zameranie aplikujeme v praxi a
ako na to reagujú deti. Vyberali sme na oboznamovanie rôzne pútavé
metódy, využili sme spoluprácu s občianskymi združeniami. Spoločne
tvorili zo šúpolia, tkali na krosnách, plietli šnúrky na cievke, tvorili z
drôtu, piekli oplátky, sadili sadenice bylín do plastových fliaš. Prostredníctvom exkurzií a tvorivých dielní spoznali okolie Rimavskej Soboty,
našu prírodu, podnebie, gastronómiu, zvyklosti a tradície regiónu. Komunikácia prebiehala v anglickom jazyku a jazykovo zdatnejší ochotne tlmočili, aby sme sa o sebe navzájom dozvedeli čo najviac. Tešil
nás prejavený záujem o aktivity, metodiku, plánovanie a aj o riešenie
niektorých problémov. Pri osobných stretnutiach bolo jednoduchšie
dohodnúť sa s hosťami na ďalších postupoch a organizácii projektu.
Celotýždenné aktivity podporili výmenu osvedčených metód s kolegyňami zo zahraničia. Ich návšteva nás obohatila o nové poznatky a skúsenosti o partnerských krajinách. Veľký prínos má projekt hlavne pre
deti, ktoré si rozšírili obzor prostredníctvom pútavých aktivít, získali
nové skúsenosti, zručnosti a možnosti vzdelávania v oblasti environmentálnej výchovy v duchu O prírode v prírode.
Dúfame, že táto naša spolupráca bude motiváciou pre našu MŠ zapojiť sa aj do ďalšieho programu a pre iné materské školy na Slovensku
zapojiť sa do projektu Erasmus+. Projekt hodnotíme vysoko pozitívne,
jeho prínosy sú nevyčísliteľné. Spomenieme aspoň niektoré: oboznámenie sa s novými poznatkami, skúsenosťami a trendmi v partnerských
krajinách v environmentálnej oblasti, zviditeľnenie našich metód a
výchovno-vzdelávacích postupov v zahraničím, prekonávanie jazykových bariér.
Veľké poďakovanie patrí rodičom našich detí a sponzorom, za prejavený záujem a pomoc na príprave tohto stretnutia: p. Gulik, p. Auxt, p.
Miháľ, p. Gombalová, p. Babičová, p. Slanina, p. Demeter, p. Juhaniak,
p. Váňová, p. Janíková, p. Csernoková, p. Muránska, p. Kováčová, p.
Kubelková, p. Bubelíny – Mäso a mäsové špeciality, p. György – Top
potraviny, p. Csernok – veľkosklad ovocia a zeleniny, Popradská káva,
OK ENGLISH – anglické štúdio s.r.o.
Kolektív Materskej školy, Ul. Rožňavská, Rimavská Sobota

www.rimavskasobota.sk
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Program GMOS:
19. – 24. 8. MUZIČKY – spolupráca pri tvorivých dielňach
detských ľudových hudieb a
NOC a RODON Klenovec,
Teplý Vrch.
19.-24. 8. MALÍ TANEČNÍCI – spolupráca pri tvorivých dielňach tanečníkov z
detských folklórnych súborov
s NOC a RODON Klenovec,
Teplý Vrch.
Výstavy v GemerskoMalohontskom múzeu
do 15. 9.
25 ROKOV MADUARU
- výstava je venovaná rimavskosobotskej hudobnej skupine Maduar pri príležitosti 25.
výročia vydania ich prvého
albumu I Feel Good (1994).
do 30. 9.
KÚPEĽNÍCTVO V GEMERI V 19. STOROČÍ –
výstava mapuje vznik a vývin
kúpeľníctva na území historického Gemera.
do 1. 9.
ROMANO DŽIVIPEN –
RÓMSKY ŽIVOT, XII.
ROČNÍK – výstava je súťažnou prehliadkou detských výtvarných prác, ktorých námetom je rómska kultúra a život.
MIROSLAV
JANŠTO,
PRÍBEH REŠTAUROVANIA – výstava je prezentáciou reštaurátorskej tvorby
Miroslava Janšta z Vidinej,
ktorý sa počas svojej viac ako
20-ročnej praxe podieľal na
záchrane a obnove významných hnuteľných a nehnuteľných pamiatok na Slovensku,
najmä v regiónoch Novohrad
a Gemer-Malohont.
Pozvánka:
Divadlo Babadlo – Ali Baba
Všetkých návštevníkov kúpaliska Kurinec, najmä tých najmenších, poteší v nedeľu 18.
8. o 16.00 hod. bábkové predstavenie prešovského divadla
Babadlo: ALI BABA. Predstavenie venované ľudovému rezbárstvu je divadelnou
adaptáciou slovenskej ľudovej
rozprávky “Hopsa, horsa, zem
otvor sa!”. Vstup pre návštevníkov kúpaliska je zdarma. V
prípade nepriaznivého počasia
sa predstavenie presúva do
Domu kultúry. Divadielko je
súčasťou projektu Rozprávkové prázdniny, ktorý realizuje
Mestské kultúrne stredisko
v Rim. Sobote s finančnou
podporou Banskobystrického
samosprávneho kraja a Mesta
Rimavská Sobota.
spracoval: amb

S

Skladanie v Mestskej galérii

kladba, proces kresba, akcia či prežívanie sú bodmi
označujúcimi vzťahy tvoriace dielo Miry Gáberovej,
ktoré aktuálne má divák možnosť vidieť na výstave v
Mestskej galérii (MG) v Rim. Sobote.

Pomerne komorná autorská výstava nazvaná Skladanie
predstavuje autorkine maľby, kresby a videoperformancie
vo výbere, ktorý odráža motív skladby, skladania. „Jednak
skladby výstavy, zloženej z rytmov jednotlivých skladieb diel, ale tiež prác, ktoré vznikli ako skladačky,“ priblížila
riaditeľka MG Gabriela Garlatyová, ktorá je zároveň kurátorkou výstavy.
Ako dodala, hlavný motív výstavy sa odvíja od témy práce Stala som sa zrkadlom, Všetky kvety sveta, ktorá odráža intímnu spoveď umelkyne. „Istým spôsobom je jej
návratom do tohto prostredia, neďalekého Lučenca, mesta
odkiaľ pochádza, a to tematizovaním svojho vzťahu s matkou,“ uviedla Garlatyová s tým, že Mira Gáberová v ňom
kresbu používa ako spôsob rozhovoru, cez gesto kresebne
detailného záznamu kvetinového vzoru, jeho pretláčania,
odtláčania, kopírovania, skladania a zrkadlenia. Ako ďalej
Garlatyová prezradila, 6 diel z cyklu Stala som sa zrkadlom,
Všetky kvety sveta získala Mestská galéria do svojej zbierky vďaka podpore grantu Fondu na podporu umenia a daru
umelkyne. Diela boli vystavené na výstavách v galériách
Bratislave, Prahe či Berne.

Mira Gáberová sa narodila v roku 1979 v Lučenci a momentálne pôsobí v Prahe. Vyštudovala Vysokú školu výtvarných
umení v Bratislave v ateliéri profesora Daniela Fishera, v
ateliéri profesorky Ilony Németh na Katedre intermédií a
mutimédií a v maliarskom 4. ateliéri profesora Ivana Csudaia. Doktorandské štúdium absolvovala v ateliéri videa a
mutimediálnej tvorby docentky Anny Daučíkovej. V roku
2012 sa stala víťazkou ceny Oskára Čepana, ktorá je udeľovana vizuálnym umelcom a umelkyniam do 40 rokov. Výstavu si môžu diváci pozrieť ešte do konca augusta.
amb, foto: gecse

Výstava o Gemeri a Malohonte

Vv Rimavskej Sobote výstavu pod

utorok 16. júla otvorili na radnici

názvom Oči Gemera a Malohontu,
ktorá ukazuje regiónu Gemer a Malohont prostredníctvom fotografií.
Ich autorom je fotograf Krisztián
Káli z Rimavskej Soboty.
Celú výstavu zastrešuje názov Gemer
v obrazoch a veršoch. Jej prvá časť je
pomenovaná Oči Gemera a Malohontu
a zachytáva jedinečnú prírodu, ktorá
nás obklopuje v kontraste s mestami,
v ktorých žijeme. Zábery vnikli v posledných troch rokoch a ich autorom je
rodený Gemerčan, fotograf Krisztián
Káli. Každú jednu fotografiu tentoraz neuvádzajú sprievodné texty, ale
netradične verše, ktorých autorkou je
partnerka K. Káliho Dadka Csóri.
Slávnostné otvorenie výstavy sa nieslo v priateľskom duchu, autora prišli
podporiť známi, priatelia i jeho rodina. Zúčastnil sa ho aj viceprimátor
Rimavskej Soboty Ladislav Rigó,
ktorý dostal od K. Káliho fotografiu zobrazujúcu budovu bývalého
Župného domu v Rim. Sobote. Výstava Oči Gemera a Malohontu je
prvou časťou dvojdielnej expozície.
V auguste otvorili na rimavskosobotskej radnici jej druhú časť pod menom
Ľudia Gemera a Malohontu, kde sa
predstavuje život obyčajných ľudí v
oboch regiónoch.
Vyjadruje atmosféru miesta
„Krisztián Káli sa venuje fotografovaniu už šesť rokov a vďaka týmto skúsenostiam dokáže prostredníctvom záberov vyjadriť atmosféru miesta, ktoré

fotografuje a rovnako vie do nich preniesť aj emócie, hlavne pri portrétoch,“
uviedol vo svojom liste Ľubomír Šmida, predseda Zväzu slovenských fotografov, ktorý prevzal nad výstavou
záštitu. K. Káli sa narodil v Rimavskej
Sobote a v súčasnosti žije v Tornali.
Určitý čas pôsobil ako manažér v Bratislave, odkiaľ sa pred šiestimi rokmi
vrátil. V tomto období sa začal venovať fotografovaniu. „Bratislavu mám
veľmi rád, no domov som sa vracal s
radosťou, pretože Gemer je tou najkrajšou vecou, ktorú chcem zachytiť
na svojich fotografiách,“ povedal mladý fotograf, ktorý momentálne pracuje
ako marketingový manažér v jednom z
rimavskosobotských závodov. Prezradil tiež, že neobľubuje štúdiové fotografovanie, lebo ho považuje za príliš

umelé, a ak je to možné, uprednostňuje
prácu vonku. „Rád pracujem napríklad
s deťmi, pretože sú oveľa prirodzenejšie a úprimnejšie ako dospelí a toto ich
čisté žiarenie je hmatateľnejšie.“
Región Gemer a Malohont sa na rimavskosobotskej radnici prostredníctvom fotografií nepredstavuje po
prvýkrát. Len nedávno tu hostili výstavu záberov z fotografickej súťaže o
regióne a v minulosti tu prebiehali tiež
fotografické výstavy o Cerovej vrchovine či histórií Fiľakova.
Výstavu Oči Gemera a Malohontu
zorganizovala redakcia Gemerské
zvesti/ Gömöri Hírlap v spolupráci s
Turistickým informačným centrom a
Mestom Rimavská Sobota. Potrvá do
6. septembra.
amb
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Pestré kultúrne leto
ivadlo, hudba i tvorivé dielne. Aj tohtoročné leto v RiD
mavskej Sobote ponúklo množstvo skvelých podujatí pre
malých i veľkých.
27. júna dal bodku za hudobnou jarou koncert, na ktorom
sa predstavil Peter Michalica a jeho hostia - Carlos Egry
a Matej Arndárik. „Virtuózny huslista, Mexičan Carlos Egry
bravúrne predniesol skladby od Bacha, Händela a Mozarta ako
aj od menej známeho Ysayea, Saint-Saensa alebo dobre známeho Bartóka. Majster Michalica tentokrát ako hudobný teoretik,
rečník a milý zabávač „moderoval“ koncert,“ priblížil spoluorganizátor podujatia Mestské kultúrne stredisko (MsKS) v Rim.
Sobote.
Pestrú autorskú hudbu príjemných brazílskych rytmov s pravým letným nádychom priniesli do Rimavskej Soboty v rámci
Brasil jazz session hudobníci z Alan & Štefan Bartuš Trio, ktorí vystúpili na nádvorí Čierneho orla v piatok 26. júla. „Skvelí muzikanti Bartušovci – syn Alan Bartuš, ktorý hrá na piano
a otec Štefan Pišta Bartuš hrajúci na kontrabas, si pozvali ku
spolupráci úžasných brazílskych umelcov gitaristu Marca Antonia da Costu a hráča na bicie Matheusa Jardima,“ napísal na
sociálnej sieti organizátor podujatia MsKS. Druhému koncertu
Sobotského jazztivalu prialo aj počasie, a tak brazílske rytmy
podľa plánu rozozvučali nádvorie Čierny orol. Projekt Sobotský
jazztival sa uskutočnil s finančnou podporou Fondu na podporu
umenia, ktorý je hlavným partnerom podujatia.
Nesporne najšťavnetejšou hudobnou lahôdkou tohto leta bol
koncert Kandráčovci-Kolárovci, ktorí v rámci celoslovenského megaturné vystúpili na tunajšom amfíku začiatkom augusta.
Špeciálnym hosťom bol spevák Kuly. Ten spolu s Kandráčovcami zahral megamix najväčších hitov Karla Duchoňa, no nezabudol ani na „desmodácke” hitovky! Koncert mal neopísateľnú
atmosféru. Vystúpenia všetkých - Sokolov, Kollárovcov, Kandráčovcov, Moniky Kandráčovej, Kulyho i Nogu a Skrúcaného
boli vynikajúce a približne štvortisícové publikum si vychutnalo
krásne ľudovky v rôznych prevedeniach.
Rozprávkové prázdniny
Mestské kultúrne stredisko v Rim. Sobote aj toto leto prinieslo
pre najmenších a ich rodičov podujatie Rozprávkové prázdniny.
V rámci neho pripravili pre deti celodenné podujatie Westernový deň, tvorivý letný tábor Univerzity Buch, ktorý bol venovaný
téme recyklácie, a štyri divadelné predstavenia. Prvé predstavenia sa konalo 8. júla v Mestskej záhrade a postaralo sa oň
obľúbené divadlo Haliganda jedinečným predstavením Oživené
hračky alebo Neboj sa noci. Nemenej zábavy prinieslo 14. júla
do Domu kultúry Divadlo Kuttyomfitty, ktoré zahralo deťom interaktívne cirkusové predstavenie. 27. júla zas deti potešila svojim novým predstavením Na prázdninách veselá herecká dvojica
Fifo a Vierka. Projekt Rozprávkové prázdniny bol zrealizovaný
s finančnou podporou Banskobystrického samosprávneho kraja
a Mesta Rimavská Sobota.
amb, foto: gecse

Divadlo Kuttyomfitty
Fifo a Vierka

Brasil jazz session

Tvorivý letný tábor Univerzity Buch
Westernový deň

Koncert Hudobnej jari

Divadlo Haliganda

Megakoncert Kandráčovci - Kollárovci na amfiteátri

www.rimavskasobota.sk

15.-19. august Vtedy v Hollywoode
19:00
159 min., MN, titulky, vstup: 5€
v pon. maď. verzia
Komédia/Dráma
USA

24.-25. august Kráľovné zločinu
20:00
102 min., MP od 12r., titulky, 5€
so. - ne.
Akčný/Krimi/Dráma
USA

22.-24. august
Kto je ďalší ?
18:00
90 min., MP od 12r., vstup: 5€
št. - so.
Thriller
Česko/Slovensko

23.-26. august Kráľovné zločinu
20:00
102 min., MP, dabing, vstup: 5€
so. - ne.
Akčný/Krimi/Dráma
USA

22.-23. august
Nevesta na zabitie
20:00
90 min., MN, titulky, vstup: 5€
št. - pi.
Horor/Thriller/Mysteriózny USA

25. august
17:45
ne.

Diego Maradona		

130 min., MP od 12r., titulky, 5€
Dráma/Thriller
Španielsko

Poďakovanie

Srdečné poďakovanie vyjadrujem chirurgickému oddeleniu v Rim.
Sobote a jeho tímu lekárov pod vedením pána primára P. Juhásza a
všetkým sestričkám, ošetrovateľom a sanitárom za ich nezištnú pomoc a priateľskú starostlivosť počas štvortýždňovej hospitalizácie,
ktorú som po úraze absolvoval pripútaný na lôžku.
Vďačný pacient Ondrej Fafuliak.
GZ-64/19

Poďakovanie

Chceli by sme sa poďakovať primárovi oddelenia dialýzy MUDr.
Bystrianskemu a jeho kolektívu za odbornú a ľudskú starostlivosť
o manžela, otca a starého otca Jozefa Kissa.
Poďakovanie vyjadrujeme aj Cintorínskej službe v Rim. Sobote
za pohotové vybavenie pohrebu.
Manželka K. Kissová a deti. Ďakujeme.
GZ-65/19

Spomienka
Dňa 9.8.2019 sme si pripomenuli 1. výročie
úmrtia nášho drahého zosnulého

Gabiho Csendesa
S láskou na neho spomíname.
GZ-66/19

Smútiaca rodina

Spomienka
Láskou a starostlivosťou spájal nás všetkých.
V našich srdciach zostane navždy.

Dňa 19. augusta 2019 si pripomenieme
5. výročie úmrtia nášho drahého zosnulého

MVDr. Jána Pravotiaka
GZ-62/19

S láskou na neho spomíname.
Za tichú spomienku ďakujeme.
Smútiaca rodina

Poďakovanie

Ďakujeme celej rodine, známym, priateľom
a susedom, ktorí sa dňa 10. júla 2019 prišli
rozlúčiť na poslednej ceste so

Štefanom Červenákom,

GZ-58/19

ktorý nás opustil dňa 8.7.2019
Zároveň ďakujeme za prejavenú sústrasť
a kvetinové dary.
Smútiaca rodina

RIADKOVÁ INZERCIA:
• Stredná odborná škola obchodu a služieb, Športová 1, 97901 Rimavská
Sobota vyhlasuje obchodnú verejnú súťaž na prenájom časti nehnuteľnosti nachádzajúcej sa na pozemku školy, Športová 1 v Rimavskej Sobote za účelom umiestnenia a prevádzkovania 1 ks reklamného zariadenia
o rozmeroch 5,1 x 2,4 m. Podmienky sú uverejnené na úradnej tabuli
v SOŠ obchodu a služieb, Športová 1, 97901 Rimavská Sobota.
Bližšie in formácie na: www.sosos.sk.
		
GZ-61/19
• Predám včely 5 až 10 rodín a matky. Cena dohodou. Tel.č.: 0948 544 441
GZ-63/19

MESTO RIMAVSKA SOBOTA

vyhlasuje obchodnú verejnú súťaž (OVS) podľa § 281 a nasl.
Obchodného zákonníkaa vyzýva k podaniu návrhov
na uzatvorenie kúpnej zmluvy a nájomnej zmluvy na:
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“.
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
podľa požiadavky žiadateľa 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“.
4. Prenájom - nebytových priestorov v budove bývalej MŠ na Nižnej
Pokoradzi s. č. 24, spolu s priľahlými pozemkami na Nižnej Pokoradzi, za
účelom vykonávania podnikateľskej činnosti.
Minimálna výška nájmu v zmysle VZN mesta Rimavská Sobota č.72/2004
Minimálna výška nájmu je stanovená v závislosti od druhu činnosti (V. zóna:
skladovanie - 11,61 €/m²/rok, výrobná činnosť (nehlučná, tichá) - 9,95 €/m²/
rok, služby 6,63 €/m²/rok). Prihlášky zasielať v zalepenej obálke s názvom
„Neotvárať – nájom MŠ na Nižná Pokoradz“.
5. Nájom nebytového priestoru v budove na Hlavnom námestí s. č. 5, or.
č. 2, v Rimavskej Sobote postavenej na parc. č. KN C 26/1 a to suterén o
výmere 272 m2 (bývalý Sultán). Výška nájmu 550,- €/mesiac + prevádzkové náklady. Doba nájmu 5 rokov. Žiadosti zasielať v zalepenej obálke
s názvom: „Neotvárať – prenájom NP Sultán“.
Obchodné verejné súťaže začínajú dňom: 14.08.2019 a končia dňom
13.09.2019.
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 04 626, 047/56 04 633, 0903 284
353 (prihlášky do súťaže, podmienky OVS na webovej stránke mesta, resp.
na MsÚ – oddelenie majetkové).

Zubný lekár

18. a 19. augusta od 8:00 hod. do 12:00
MUDr. Eva Garajová, Nová Bašta 80,
tel.: 047/5691161
25. a 26. augusta od 8:00 hod. do 12:00
STURMED, s.r.o., MUDr. Zuzana
Šuranová, Malinovského 5, Tisovec, tel:
0903 482 118

GZ-68/19
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Výsledky A- mužstva
MŠK Rimavská Sobota

1. kolo 3.8.
MŠK Rimavská Sobota ŠK Prameň Kováčová 0:2 (0:1)
R: Holas, Čičmanec, Tůma
200 divákov
Zostava Rim. Sobota: Gregor –
Kočiš, Mičuda, Paparyha, Dudek,
Nagy, Vasylyntes, Juhász, Lavrík
- Šulek (82. Balog), Vasilko.

D

orastenky Slovana (r. n. 2003 - 2006) sa iniciatívne zapojili do projektu nadácie Slovenského olympijského výboru "Ukáž sa!"

Cieľom projektu "Ukáž sa celému Slovensku!" je prostredníctvom videa predviesť svoj talent pre šport, ktorý miluješ, a získať grant v hodnote
až 10 000 eur. Projekt je určený pre športovcov od 12 do 18 rokov a jeho
zámerom je podporiť mladých talentovaných športovcov s prihliadnutím
na ich športové výsledky a elimináciu sociálnych rozdielov. "Dorastenky Slovana video natáčali cestou na turnaj do Prahy, keďže boli v časovej
tiesni. Mnoho záberov vznikalo v nočnom Trenčíne, kde sa hral florbal v
podchodoch, na námestiach či vo fontáne. Samozrejme, do súťažného videa mohli ísť len tie pekné zábery, ale sľubujeme, raz na našom youtube
kanáli zverejníme aj tie vtipné," uvádza stránka www.slovanrs.sk Na základe videa sa Slovanistky v projekte dostali do finále, a tak je počas celého augusta každý jeden deň možné a potrebné za ne hlasovať. Zaberie to
len chvíľku, stačí sa registrovať na stránke a zahlasovať za florbalistky.
"Každé umiestnenie v prvej trojke nám náramne pomôže pri rozvoji florbalu
v Rimavskej Sobote a jej okolí, keďže budeme môcť rozbehnúť o to viac
mládežníckych družstiev. Každý hlas môže rozhodnúť a každý si vážime.
Aj keby mali naši súperi nakoniec v projekte viac hlasov, každý jeden, ktorý
dostane Slovan, povzbudí naše dorastenky v tréningoch a príprave na novú
sezónu 2019/2020, kde väčšina z nich bude pomáhať aj ženskému A-tímu.
Vopred preto pekne ďakujeme za každý hlas!," píše sa na stránke.
red
Gemersko-malohontské múzeum, Námestie M.Tompu 5, Rimavská Sobota
podľa ustanovení § 288 Obchodného zákonníka (zákon č. 513/1991 Zb.) v
znení neskorších predpisov, podľa zákona č. 446/2001 Z. z. o majetku vyšších
územných celkov v znení zákona č. 258/2009 Z. z., v súlade so Zásadami
hospodárenia s majetkom Banskobystrického samosprávneho kraja vyhlasuje
obchodnú verejnú súťaž na prenechanie nebytových priestorov do nájmu.
Podrobnejšie informácie na www.gmmuzeum.sk.

Oznámenie o dražbe
Spoločnosť Finlegal services, s.r.o. pripravuje dražbu:
Bytu č. 8, nachádzajúceho sa na 2 poschodí v bytovom dome, vo vchode č. 14 na Školskej ulici so súp. č. 879 v Rimavskej Sobote, evidovaného na LV č. 3807 v k. ú. Rimavská Sobota, obec Rimavská Sobota, okres
Rimavská Sobota, na parcele č. 1180/127. Predmetom dražby je 2-izbový
byt s rozlohou 58,61 m2. K bytu patrí aj suterén s rozlohou 9,11 m2.
Najnižšie podanie je vo výške 14.300,- €.
Dražba sa uskutoční dňa 26.08.2019 o 10:00 hod., v budove Mestskej
bytovej správy s.r.o. na Tržnej 2, 979 01 v Rimavskej Sobote v zasadacej miestnosti na 1. poschodí.
Obhliadky:
1. 09.08.2019 o 17:00 hod.
2. 19.08.2019 o 17:00 hod.
V prípade záujmu volajte na tel. č.: 02/330 141 15 alebo píšte na: drazby@
finlegal.sk
Mestská bytová správa s.r.o. Rimavská Sobota
Správca bytov a nebytových priestorov

2. kolo 10. 8.
FK Čadca - MŠK Rim. Sobota
2:1 (1:0)
Góly RS: Vasilko
Rozhodovali: Faber, Krahulec,
Tůma, 200 divákov
Zostava Rim. Sobota: Gregor –
Mičuda, Paparyha, Dudek - Nagy
(88. Michálik), Boháčik - Vasylyntes (82. Balog), Juhász, Lavrík,
Šulek, Vasilko.

Program MŠK Rim. Sobota – jeseň
2019 TIPOS III. liga Stred

3. kolo 17. 8. o 16:00 hod.
MŠK Rim. Sobota ŠKM Liptovský Hrádok

9. kolo 28.9. o 15:00 hod.
MŠK FOMAT Martin MŠK Rim. Sobota

5. kolo 21. 8. o 16:30 hod.
MŠK Rim. Sobota FK Rakytovce

10. kolo 5.10. o 14:30 hod.
MŠK Rim. Sobota –
FTC Fiľakovo

4. kolo 24. 8. o 16:00 hod.
MFK Zvolen - MŠK Rim. Sobota

15. kolo (predohrávka)
9.10. o 15:00 hod.
TJ Tatran Oravské Veselé MŠK Rim. Sobota

6. kolo 7.9. o 15:30 hod.
MŠK Rim. Sobota TJ Jednota Bánová
7. kolo 15.9. o 15:30 hod.
MŠK Námestovo MŠK Rim. Sobota
8. kolo 21.9. o 15:00 hod.
MŠK Rim. Sobota - TJ Baník
Kalinovo

11. kolo 13.10. o 14:30 hod.
TJ Družstevník Liptovská
Štiavnica - MŠK Rim. Sobota
12. kolo 19.10. o 14:00 hod.
MŠK Rim. Sobota MŠK Novohrad Lučenec
13. kolo 27.10. o 14:00 hod.
TJ Tatran Krásno nad Kysucou
- MŠK Rim. Sobota
14. kolo 2.11. o 13:30 hod.
MŠK Rim. Sobota MFK Žarnovica

www.rimavskasobota.sk
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Mažoretky Estrella reprezentovali Rimavskú Sobotu v Záhrebe

M

ažoretky Estrella z CVČ Relax Rimavská Sobota sa aj tento rok v dňoch 4. – 7. júla zúčastnili Majstrovstiev Európy v mažoretkovom
športe, ktoré sa konali v chorvátskom Záhrebe.
V priebehu piatich súťažných dní sa predstavilo
neuveriteľných 3200 súťažiacich, z viac ako 10
štátov Európy so 700 súťažnými choreografiami.
Keďže sa jedná o európsky šampionát, v každej
kategórii sa vyhodnocuje 6 najlepších zostáv. Súťaž ako zvyčajne začala veľkolepým otváracím
ceremoniálom.
„Prvý súťažný deň sme súťažili v kategórii klasický pom- póm. Keďže choreografia klasický
pom- póm senior je pre klub Estrella srdcovou
záležitosťou, ani tento rok sme nemohli v tejto
kategórii chýbať,“ uviedla trénerka PaedDr. Ivana
Pivarníková. Dievčatám táto choreografia priniesla krásne 5. miesto.
Ďalší súťažný deň sa predstavili malé formácie,
Flag (vlajka) a Mace (žezlo). „Tento rok bol pre
niektoré dievčatá o to zaujímavejší, že si mohli
prvý krát vyskúšať kategóriu s náčiním - Mace.
Estrelly sa nenechali zahanbiť a celý rok sa s ním
učili pracovať. Sólistka skupiny Adriana Holíková si vybojovala v kategórii sólo Mace senior
pekné 5. miesto. Ďalšou úspešne odtancovanou
choreografiou bolo Duo - Mace - senior v prevedení Adriany Holíkovej a Emílie Csankovej.
S touto choreografiou si vybojovali dievčatá krásne 4. miesto. Ako posledné si Estrelly odtancovali
veľkú formáciu Flag - senior, pričom podali veľmi dobrý výkon a skončili na 7. mieste. S tromi
choreografiami sme sa umiestnili v prvej top 6.“
doplnila trénerka.
Na záver môžeme skonštatovať, že dievčatá podali opäť skvelý výkon, ukázali sa ako skúsené
mažoretky, ktoré sa nezľakli ani veľkej konkurencie a úspešne reprezentovali Rimavskú Sobotu na
medzinárodnom fóre. Dosiahnuté umiestnenia sú

pritom nepochybne výsledkom tvrdej celoročnej
práce dievčat. „V priebehu roka cvičíme aj cez
prázdniny, soboty, nedele, teda vždy, keď je to
možné. V súbore máme aj nové dievčatá, ktoré sa
tento rok zúčastnili MSR a ME prvýkrát a zvládli
to bravúrne. Tešíme sa na novú súťažnú sezónu,
nakoľko máme veľa nových nápadov. Samozrejme, budeme radi, ak sa k nám pridajú nové dievčatá vo veku od 6 – 18 rokov.
Veľké poďakovanie patrí našim rodičom, krajčírke Kataríne Sojkovej a všetkým našim fanúšikom,“ uzavrela Pivarníková.

Umiestnenie mažoretiek ESTRELLA na ME v
Záhrebe:
Veľká formácia - senior – klasik – pom – póm 5. miesto
(E. Csanková, A. Holíková, L. Fazekašová, L.
Ďurčová, CH. Kleibanová, V. Molnárová, N. E.
Babičová, B. Kondášová, K. Kubincová, D. Kubaliaková, R. Ruszóová, E. Borosovicsová, B.
Oravcová)
SENIOR – SÓLO – MACE – 5. miesto (Adriana
Holíková)
SENIOR- DUO - MACE – 4. miesto (E. Csanková, Adriana Holíková)
Veľká formácia - senior – FLAG - 7. miesto
(E. Csanková, A. Holíková, L. Fazekašová, L.
Ďurčová, CH. Kleibanová, V. Molnárová, N. E.
Babičová, B. Kondášová, K. Kubincová, D. Kubaliaková, R. Ruszóová, E. Borosovicsová, B.
Oravcová).
Zdroj: Ivana Pivarníková, trénerka

Viktória Gémešiová
je majsterkou Európy

V

.dňoch 4.7. júla sa v
chorvátskom
Záhrebe konal
už 16. ročník
Majstrovstiev
Európy v mažoretkovom
športe.

V športovej hale
Dom Sportova
sa stretlo 3200
mažoretiek
z
celej Európy a
súťažilo vyše 700 choreografií. Nechýbala tu ani Soboťanka Viktória Gémešiová,
ktorá si na tento šampionát vybojovala postup už v máji, kedy sa stala majsterkou
Slovenska v kategórií Solo 2 baton senior. Inak tomu nebolo ani tentokrát, Viktória
na majstrovstvách Európy vyhrala titul majsterky Európy v kategórií Solo 2 baton
a titul I. vicemajster Európy v kategórií Miniformácia baton senior (Hanzenová,
Gémešiová, Soboličová, Turóciová, Karšaiová, Baliarová) pod vedením Mgr.
Martiny Kurilovej.
Mažoretky Tina Bratislava hviezdili aj v kategóriách veľké formácie baton kadet
a sólo baton kadet, ktoré trénovala Viktória spolu s Katarínou Martanovičovou.
V týchto kategóriách si Tiny vybojovali titul II. Vicemajster Európy.
Zdroj: Viktória Gémešiová

Mravec majstrom Európy

P

očas víkendu 22.- 23. júna sa v rámci
svetového pohára konali vo Viedni majstrovstvá Rakúska v disciplíne
Poomsae a Para-Poomsae pod názvom
Austrian Open Poomsae G1 2019.

Je to jeden z najväčších turnajov v Európe. V konkurencii 26 krajín sa predstavil
za Slovensko v kategórii Para-Poomsae
Junior P20 zverenec TKD Klubu Hnúšťa
Tomáš Mravec. Toho tentoraz na turnaji
nesprevádzal hlavný tréner klubu Maroš
Oláh (3. Dan), pretože sa v tom čase pod
vedením skúšobného komisára, kórejského veľmajstra Jae Hee Chang (8. Dan), s
piatimi cvičencami klubu zúčastnil skúšok na majstrovské stupne Dan.
Všetci piati skúšky zvládli a stali sa držiteľmi týchto majstrovských stupňov. Na turnaji ho zastupovala asistentka trénera sestra Tomáša Karolína
(2. Dan).
Tomáš nastúpil hneď prvý súťažný deň a po odcvičení dvoch súťažných
poomsae formácií sa mu podarilo vyhrať prvé miesto, za ktoré získal zlatú
medailu a stal sa vo svojej kategórii majstrom Rakúska. Je to výsledok
dobrej práce trénerov klubu Maroša Oláha, Ivany Kyseľovej a asistentky
Karolíny Mravcovej. Počas leta ich čaká tvrdá príprava na majstrovstvá
Európy, ktoré sa uskutočnia na jeseň v Taliansku.
V mene TKD klubu gratulujeme za úspešnú reprezentáciu Slovenska,
Taekwondo klubu Hnúšťa, ako aj miest Hnúšťa a Rimavská Sobota.
Zdroj: Tomáš Mravec

