Na margo
uplynulých dní
najlepší scenárista by nemohol vyAnimyslieť
lepšie načasovanie témy vzni-

Zľava: poslanci MsZ Ivan Hazucha, František Auxt, Anna Zsóriová,
primátor Jozef Šimko a viceprimátor Ladislav Rigó

Pribudlo nové parkovisko

parkovisko na sídlisku Západ
N ové
slávnostne odovzdal do užívania

v prvý októbrový deň primátor Rimavskej Soboty Jozef Šimko.
Nová parkovacia plocha, ktorá sa nachádza
pri tomašovskom cintoríne pozdĺž cesty na
Ul. L. Svobodu, má 120 parkovacích miest
a bude slúžiť predovšetkým obyvateľom
sídliska. Tí už niekoľko rokov bojovali o to,
aby v tejto časti bolo postavené nové parkovisko. „Bola to opodstatnená požiadavka, pretože tak preplnené sídlisko, ako je tu
na Západe, snáď nemáme v celom meste,“
uviedol Šimko. Ako ďalej povedal, projektová dokumentácia na parkovisko existovala od roku 2011 a pôvodne sa uvažovalo,
že sa súbežne s novou parkovacou plochou
vybudujú aj garáže.
Vybudovanie parkoviska financovala samospráva z vlastných zdrojov a svojpomocne.
Takto ju vyšlo nové parkovisko na približne
60-tisíc eur, ak by zákazku zadali dodávateľovi, podľa slov primátora by ich stálo
parkovisko zhruba 300-tisíc eur. Práce vykonávali Technické služby mesta, jedine obrubníky a položenie asfaltového povrchu realizoval dodávateľ. Ďalším dôvodom, prečo
mesto dokázalo vybudovať nové parkovisko
za takú nízku sumu je to, že sa použil asfalt,
ktorý ostal z iných prác. Uskladnený bol v
bývalých kasárňach. „Dovolím si povedať,
že je to kvalitná práca za lacný peniaz,“
vyhlásil primátor. Pri budovaní parkoviska

myslela samospráva aj na zeleň, ku ktorej
sa aj na žiadosť obyvateľov, pristupovalo
citlivo „Rešpektovali sme požiadavku občanov, čo je vidieť aj na tých dvoch stromoch,
ktoré sme zachránili a obložili betónovým
múrom,“ vysvetlil J. Šimko s tým, že počas
prác nebol vyrúbaný ani jeden strom.

Sídliská Rožňavská a Rimava či Malohontská ulica. To sú len niektoré lokality,
v ktorých samospráva Rim. Soboty počas
ôsmich rokov vybudovala nové parkoviská.
Dokopy ich podľa slov primátora pribudlo
na území mesta viac ako 1000 a zostalo už
len veľmi málo lokalít, kde by potrebovali
občania nové parkovacie plochy.
Slávnostného otvorenia nového parkoviska
sa zúčastnili okrem niektorých pracovníkov
mestského úradu a mestských inštitúcií aj
viceprimátor Ladislav Rigó a poslanci MsZ
Ivan Hazucha, František Auxt a Anna Zsóriová, ktorí spoločne s primátorom Jozefom
Šimkom prestrihli bielu pásku.
amb

ku futbalovej akadémie. Aj keď táto citlivá
otázka už rezonuje niekoľko mesiacov,
vidina blížiacich sa komunálnych volieb
urýchlila dej udalostí. Kým primátor mesta
sa z obavy o osud mestského majetku dožaduje dodržania všetkých zákonných postupov, zatiaľ iní vidia vo vytvorení akadémie len naplnenie
svojich predvolebných sľubov voči voličom. Našej pozornosti neuniklo, že z primátorských kandidátov sa uvedenej téme
otvorene vyjadrili len Jozef Šimko a Viliam Vaš, kým Radovan
Ceglédy a Róbert Zagyi mlčia ako hrob. Zrejme nie sú naivní
a vedia, že zaujatím jasného postoja k téme futbalovej akadémie s väčšinovým maďarským vlastníkom možno voličov aj
stratiť...
No keďže sa často skloňuje fenomén „zrýchlenia“, rýchlejší
obrat nabrala aj futbalová akadémia. Po tom, čo mesto predložilo predstaviteľom Borsodsport Investu svojich osem požiadaviek na zapracovanie do zmluvy, minulotýždňové rokovanie na rimavskosobotskej radnici prinieslo vo veci značný
pokrok. Maďarský partner pochopil, že ich doterajšie návrhy
zmlúv sú u súčasného primátora nepriechodné, pretože sú pre
mesto nevýhodné, a preto súhlasili, aby právnici zapracovali do zmluvy o spolupráci skutočnosti, o ktorých pomaly rok
nechceli ani počuť. Už netrvajú na odovzdaní mestského majetku do vlastníctva akadémie, ale súhlasia aj s 30 - ročným
nájmom. Dokonca pripustili, aby maďarská strana vstúpila do
MŠK a nie opačne, no nemalý význam má aj skutočnosť, že po
skončení nájomnej zmluvy sa všetko, čo na štadióne vybuduje,
stane vlastníctvom mesta. Úplne si vydýchnuť však nemôžeme, pretože z prepracovanej zmluvy síce vypadne príspevok
TSM, ale ostáva v nej záväzok mesta poskytovať pre akadémiu
po dobu 30 rokov 200-tisíc eur ročne. Aj keď akadémia bude
slušne zabezpečená, pretože maďarský partner bude ročne poskytovať 150 tisíc eur, veľká sláva v nasledujúcich desaťročiach zrejme nečaká futbal dospelých. Aby totiž Slovenský
protimonopolný úrad nehľadel na klub ako na profesionálny,
mužstvo dospelých dostane stopku v tretej lige a do II. ligy by
postúpiť nemohlo.
Apropo, Slovenský protimonopolný úrad. Ten bude mať Čierneho Petra stále v rukách. Maďarský partner totiž žiadal zakotviť do zmluvy záväzok mesta platiť pokutu,/ ktorá môže
byť aj miliónová – pozn. red./, ak by úrad posúdil, že ide zo
strany mesta o neoprávnený príspevok pre akadémiu. Preto sa
rozhodlo, že bez súhlasného stanoviska protimonopolného úradu bude zmluva neúčinná, aj keby ju poslanci chceli schváliť.
Ale možno nás čaká aj ďalšia prekážka, pretože tesne pred uzávierkou novín sme dostali e-mail, v ktorom nás košický právnik upozorňuje, že maďarská strana má iné varianty na riešenie
vlastníctva štadióna po ukončení 30 ročného nájmu...
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Kandidáti na post primátora
a poslanca MsZ Rimavskej Soboty
17. septembra
nala prvá

sa
koschôdza
mestskej volebnej komisie, ktorá zaregistrovala
kandidátov na post primátora a poslanca mestského zastupiteľstva
v tohtoročných komunálnych voľbách. O post
primátora zabojujú 4 kandidáti, poslancom sa
chce stať 57 kandidátov. Voľby do orgánov samosprávy obcí sa budú konať 10. novembra.
Kandidáti na post primátora
1. JUDr. Jozef Šimko – nezávislý kandidát,
2. Radovan Ceglédy – nezávislý kandidát,
3. Mgr. Viliam Vaš – kandidát politickej
strany KDH,
4. Róbert Zagyi – nezávislý kandidát
Kandidáti na post poslanca MsZ
Volebný obvod č. 1 – Staré mesto - Chrenovisko – Vyšná pokoradz
Ulice:
Tomašikova, Svätoplukova, Škultétyho, Hlavné
námestie, Povstania, Hviezdoslavova, Nám. Š.M.
Daxnera, Čerenčianska, Záhradnícka, Pivovarská, Cukrovarská, I. Hatvaniho, K. Mikszátha,
A. Markuša, Jarná, Gorkého, Daxnerova, Dostojevského, Kubányho, Podjavorinskej, Jesenského, Kraskova, Tolstého, Stavbárov, Valachova
pustatina, Tormáš, Na Chrenovisku, Slnečná,
Narcisova, Orgovánová, Pokoradzká, Púpavová,
Tulipánová, Konvalinková, Železničná, Nám. M.
Tompu, Kuzmányho, J. Fábryho, Francisciho,
B. Bartóka, Šrobárova, Hurbanova, Bakulínyho,
Tompova, Fučíkova, Bottova, trhové námestie,
Jánošíkova 4,6,8,10,12,14,16,18, Košická cesta,
Vyšná Pokoradz
(volebné okrsky – č.1,2,3,4,5 a 6)
Kandidáti:
1. JUDr. Eva Bornayová (SMER), 2. Ing. Michal Demeter (SNS), 3. Peter Očovay (Kotleba – Ľudová strana naše Slovensko), 4. Koloman Demeter (SLOVENSKO DO TOHO!), 5.
Mgr. Svetlana Bornayová (SLOVENSKO DO
TOHO!), 6. Iveta Lukáčková (DOMA DOBRE),
7. Jaroslav Matzenauer (SaS, OĽANO), 8. Marta
Kanalová (KDH, SMK), 9. Ing. Ladislav Rigó
(KDH,SMK), 10. PaedDr. Attila Sebők (KDH,
SMK)
Zvolení budú 4 poslanci

Volebný obvod č. 2 – Rožňavská - Šibeničný
vrch – Sabová - Vinice - Nižná Pokoradz Bakta
Ulice:
Rožňavská, Družstevná, Školská, Kúpeľňá, Tržná, Dukelských hrdinov, Nová, Mládeže, Mlynská, Potravinárska, Sabová, Šamarianka, Vinice, Šibeničný vrch, Veterná, Liesková, Agátová,
Jabloňová, Gaštanová, Ružová, Cintorínska,
Železničiarska, Javorová, Cestárska, Malinová,
Čerešňová, Nižná Pokoradz, Bakta, Šári pustatina, Šütó pustatina
(volebné okrsky – č.7,8,9,10 a 11)
Kandidáti:
1. Ing. Róbert Kuvik (SMER), 2. Mgr. Erika
Juhászová (SMER), 3. MDDr. Ján Jurkemík,
PhD., MPH., MBA (Progresívne Slovensko), 4.
Zoltán Kovács (NOVA), 5. MVDr. Štefan Tankó (MOST – HÍD), 6. Ing. Barnabáš Kovács
(DOMA DOBRE), 7. Ing. Zoltán Bán (KDH,
SMK), 8. Mgr. Zsolt Főző (KDH, SMK), 9. Bc.
Mária Páková (KDH, SMK)
Zvolení budú 4 poslanci
Volebný obvod č. 3 – Sídlisko Rimava Malohontská
Ulice:
Sídlisko Rimava, P. Hostinského 2-18, Malohontská, Jánošíkova 20,22,24,26, Športová, Kvetná,
Štadión, Mestská záhrada, Amfiteáter
(volebné okrsky - č.12, 13,14,15, a 16)
Kandidáti:
1. Mgr. Gizela Kubačková (nezávislý),
2. Mgr. Lukáš Kvietok (SMER), 3. Mgr.
Ján Čeman, (SMER), 4. JUDr. Štefan Baláž (Národná koalícia), 5. Alexander Bacso
(Progresívne Slovensko), 6. Anna Drugdová (KSS), 7. Mgr. Tibor Figei (Most –Híd),
8. Ing. Roman Vaľo (SaS, OĽANO),
9. JUDr. Andrea Andrášiová (SaS, OĽANO),
10. Ferenc Auxt (KDH, SMK), 11. Ing. František Tóth, PhD. (KDH, SMK)
Zvolení budú 4 poslanci
Volebný obvod č. 4 - Sídlisko Západ Sobôtka - Kľačany
Ulice:
Česká, Kirejevská 25-41, T.Vansovej, S. Kollára,
Dr. V. Clementisa, Por. Ušiaka, L. Novomeského, L. Svobodu, J. Bodona, Rimavská, Rybárska,
Sobôtka, M.R. Štefánka, P. J. Šafárika, Žánovská, Lesná, Kľačany

(volebné okrsky – č. 17,18,19,20,21 a 22)
Kandidáti:
1. RNDr. Pavel Molnár, PhD. (nezávislý),
2. Ing. Ivan Hazucha (SMER), 3. Ing. Dušan Hlinka (SMER), 4. Pavel Zvara (SNS),
5. Martin Šiška (Kotleba – ľudová strana naše
Slovensko), 6. Mgr. Miroslav Bitala (Progresívne Slovensko), 7. Gabriel Szántó (Most
– Híd), 8. Ing. Július Takáč (Most – Híd),
9. JUDr. Anna Zsóriová (Strana moderného
Slovenska ), 10. Ján Bavala (SLOVENSKO DO
TOHO!), 11. Mgr. Vojtech Kökény (Strana rómskej koalície –SRK), 12. PaedDr. Július Sojka
(SDKÚ- DS), 13. PaedDr. Jaroslav Bagačka
(SDKÚ- DS), 14. Mgr. Roman Slanina (SaS,
OĽANO), 15. Attila Halász (KDH, SMK), 16.
MUDr. Peter Juhász (KDH, SMK), 17. Mgr. Viliam Vaš (KDH, SMK)
Zvolení budú 6 poslanci
Volebný obvod č. 5 – Tomašová - Včelince Dúžavská cesta - Kurinec - Dúžava - Mojín
Ulice:
Novosadská, Krajná, E. Putru, J. Kráľa, Letná,
Lipová, Odborárska, Tomašovská, Kpt. Šmála, Malá, Kolínska, Kirejevská 1-23, Sedliacka,
Okružná, Tehlová, P. Dobšinského, P. Hostinského 20-36, Včelinec, Dúžavská cesta, Kurinec,
Dúžava, Mojín
(volebné okrsky – č.23,24,25,26 a 27)
Kandidáti:
1. Mgr. Petra Jekimová (Kotleba – Ľudová strana naše Slovensko), 2. Július Jankovič (Kotleba – Ľudová strana naše Slovensko), 3. Csaba
Horváth (Progresívne Slovensko), 4. Mgr. Jozef
Tóth (KSS), 5. Mgr. Marcela Bellová (OKS), 6.
Mgr. Tomáš Sliva (MOST - HÍD), 7. Gejza Ruszó (Strana rómskej koalície – SRK), 8. Branislav
Bukviar (SaS, OĽANO), 9. Ing. Zoltán Cziprusz
(KDH, SMK), 10. Júlia Nováková (KDH, SMK)
Zvolení budú 3 poslanci
Kandidáti na post primátora a kandidáti politickej strany a koalície, ako aj nezávislí kandidáti
pre voľby do orgánov mesta môžu na umiestňovanie volebných plagátov počas volebnej kampane využiť na to vyhradený priestor na Hlavnom námestí. Na základe príslušného VZN sa
v prípade volieb do orgánov samosprávy obcí
určí číslo plochy na umiestňovanie volebných
plagátov v závislosti od abecedného poradia
jednotlivých kandidujúcich subjektov.
amb

Hľadáme názov pre námestie

Rimavská SoM esto
bota sa rozhodlo

revitalizovať námestie
pred poštou s cieľom
zatraktívniť
lokalitu
a vytvoriť prostredie,
kde by občania radi
trávili svoj voľný čas.
Revitalizácia spočíva v tom, že do námestia sa zakomponuje viac zelene
a zmodernizuje sa. Pribudnú betónové kvetináče, ktoré vytvoria zelené
ostrovy s miestami na osadenie lavičiek, stojany na bicykle a odpadové
koše. Asfaltový povrch bude nahradený dlažbou rôznej farby a veľkosti.

K zatraktívneniu určite prispeje aj nová fontána, ktorá bude dominantou
námestia a jej účelom bude aj osviežiť a zvlhčiť vzduch v horúcich letných
mesiacoch. Existujúce predajné stánky budú zachované, ale dostanú nové
umiestnenie do jednotného celku a architektonicky budú prepracované do
moderného vzhľadu a rekonštrukciou prejdú aj verejné toalety.
Keďže uvedené námestie nemá názov, vedenie mesta sa rozhodlo uskutočniť medzi občanmi anketu, aby samotní obyvatelia mesta navrhli, ako
sa vynovené námestie bude volať. Žiadame preto občanov, aby najneskôr
do 31. októbra 2018 zasielali svoje návrhy listom na adresu: JUDr. Štefan
Szántó, prednosta Mestského úradu v Rimavskej Sobote, Svätoplukova 9,
alebo na mailovú adresu: stefan.szanto@rimavskasobota.sk.
red

Gemerské zvesti

3

Deň otvorených dverí

Európsky deň bez
áut na ZŠ Pavla
Dobšinského

bez áut sa prvýkrát oslavoval v roku 2000 a je podporovaný EuD eňrópskou
komisiou. Ľudia sú každodenne vystavení hluku, dopravným

foto: gecse

dverí, 26.09.2018… áno v tento deň sme mali skutočne
D eňdvereotvorených
otvorené pre všetkých ľudí, ktorí mali záujem vidieť naše zariadenie, seniorov, ktorí tu bývajú, pre všetkých tých, ktorí chceli vedieť niečo
zaujímavé o našom zariadení, o nás, ako spolu pracujeme, ako sa sem senior
môže dostať, čo všetko k tomu potrebuje a čo tu s nami môže všetko zažiť.
Špeciálny deň, kedy ste mohli vidieť za pomoci zamestnancov nášho zariadenia ako prebieha jeden deň v zariadení. Popri tom sme si pripravili na spríjemnenie dňa rôzne hry a súťaže, malé občerstvenie a v zariadení ste mohli vidieť
aj rôzne výtvory našich klientov, či už s jesennou tematikou alebo tvorbu aj s
predošlých aktivít.
Mali sme aj návštevu, a to seniorov z Domova dôchodcov a domova sociálnych služieb Nová Bašta, deti z Detského domova z Hrachova, ktoré sa prišli
s našimi seniormi zahrať rôzne spoločenské hry a dokonca ich aj poriadne
povozili na invalidných vozíkoch. Zároveň ich aj rozveselili, tak ako to len
deti vedia urobiť. Návštevy sa samozrejme neskončili len deťmi, keďže to bol
deň otvorených dverí, mali sme tu aj potenciálnych záujemcov o umiestnenie,
ktorí si mohli prezrieť celé naše zariadenie.
Mgr. Dominika Boľfová,
sociálna pracovníčka DD a DSS Rimavská Sobota

zápcham a znečistenému ovzdušiu. Každoročná osvetová a propagačná
kampaň pre obyvateľov miest s názvom Európsky deň bez áut 22. septembra je súčasťou Európskeho týždňa mobility, ktorý sa konal od 16. do 22.
septembra a je zameraný na propagáciu ekologickej dopravy. Vychádza z
myšlienky, že na odľahčenie preplnených ulíc nie je riešením budovanie
nových ciest, ale zníženie počtu osobných automobilov. Cieľom tohto dňa
je podpora ekologických foriem dopravy ako je pešia, cyklistická a verejná doprava, upozornenie na znečistené životné prostredie automobilmi a
následné škodlivé dopady na ľudské zdravie. Na našej Základnej škole
Pavla Dobšinského v Rimavskej Sobote sa zapojili do tejto akcie žiaci
našej školy aj členovia Klubu AMAVET Legman 819 dňa 20. septembra v
dopoludňajších a aj popoludňajších hodinách.
Akcia „Nechajme ho v garáži“ začala hneď ráno, kde naše deti rozdávali
pekný obrázok všetkým ľuďom, ktorí využili iný dopravný prostriedok
ako auto. V popoludňajších hodinách si deti vyskúšali svoju zručnosť v
jazde na bicykli. Pripravené boli pre ne rôzne prekážky, kde museli ukázať, že bicykel dokážu naozaj ovládať. Samozrejme, nikto nezabudol na
reflexné prvky, prilbu a chrániče, ktoré sú pri jazde na bicykli veľmi dôležité. Všetkým sa naozaj darilo a v zdolávaní prekážok boli naozaj úspešní. Za svoju zručnosť boli všetci odmenení. Ceny boli zakúpené vďaka
organizácii Amavet - Klubu Legman 819, s ktorou naša škola dlhodobo
spolupracuje a túto akciu podporuje už niekoľko rokov.
Dôležité však je aj to, že si žiaci spoločne uvedomili, aké dôležité je
chrániť naše životné prostredie a nielen tento deň prísť do školy na aute.
Častejšie využívať iný dopravný prostriedok a NAŠE NOHY.
Ďakujeme všetkým, ktorí túto akciu podporili.

Pozvánka:

V skratke

Zasadne mestské zastupiteľstvo

31. októbra sa v bývalom Župnom dome v Rim.
Sobote uskutoční posledné zasadnutie mestského zastupiteľstva v tomto volebnom období.
Zasadnutia mestského parlamentu sú verejné.

Mgr. Gabriela Kalmárová

Mení sa čas

V nedeľu ráno 28. októbra sa
končí letný čas, hodiny si nastavíme o hodinu späť, z 3:00 hod. na
2:00 hod. stredoeurópskeho času.

Zasahovali „kukláči“

Vo štvrtok 4. októbra zasahovali v okrese Rim. Sobota kukláči. O spoluprácu ich požiadali kriminalisti z Rimavskej Soboty, ktorí vyšetrujú prípad týkajúci sa drogovej
a inej trestnej činnosti. V súvislosti so zásahom boli zadržané dve podozrivé osoby.
Ide o mužov z okresu Rimavská Sobota, u ktorých bola vykonaná prehliadka motorového vozidla a domová prehliadka, počas ktorých boli zaistené podozrivé látky,
zbrane a strelivo, ako aj stopy, ktoré by mohli pravdepodobne súvisieť s páchaním
enviromentálnej trestnej činnosti. Zaistený podozrivý materiál bol zaslaný na expertízne skúmanie za účelom zistenia jeho pôvodu a množstva. V súvislosti s prípadom
bolo začaté trestné stíhanie pre drogovú trestnú činnosť, pre zločin nedovoleného
ozbrojovania a obchodovania so zbraňami a tiež vo veci prečinu pytliactva. Pre
Gemerské zvesti to uviedla banskobystrická policajná hovorkyňa Petra Kováčiková.
Primátor Jozef Šimko v
pondelok 8. októbra prijal na radnici delegáciu
zahraničných pedagógov, ktorých v rámci
projektu Erasmus +
hostila Základná
škola M. Tompu
v Rim. Sobote.

4

www.rimavskasobota.sk

Spomienka na Juraja Vincela

2. októbra rimavskosobotskí
D ňajaskyniari
a dobrí ľudia zo Sliz-

kého zapálili sviečku a venovali
tichú spomienku ujovi Ďurovi Vincelovi, ktorý by sa práve vtedy dožil okrúhlych 100 rokov. Ujo Ďuro
nás opustil pred 4 rokmi. Bol výnimočným človekom, rodákom zo
Slizkého, znalcom okolitej prírody,
účastníkom protifašistického odboja, ktorý začiatkom 70-tych rokov
minulého storočia priviedol mladých
sobotských jaskyniarov k početným
objavom jaskýň a iných krasových
javov v Drienčanskom krase. Hneď
na začiatku rozpoznal náš neutíchajúci záujem o záhady podzemia krasového územia a neváhal obetovať
svoj voľný čas, aby nám ukázal nové
a nové krasové lokality aj napriek
neubúdajúcej robote okolo úhľadného dedinského domčeka, ktorý

jeho predkovia postavili ešte v roku
1711. Podľa jeho pokynov sme začali skúmať prepadlisko v Podbaništi
pri Slizkom, v slepej doline, ktorá
končí tam, kde začína najrozsiahlejší
jaskynný systém okresu Rimavská
Sobota. Vtedy to však ešte nikto netušil, len ujo Ďuro vedel, že voda z
jaskyne vyteká o vyše kilometra ďalej vo vyvieračke Kadlub. Dnes celý
systém Podbanište-Nad Kadlubom
dosahuje dĺžku 1570 m, je národnou
prírodnou pamiatkou a jej najkrajší
dóm nesie meno Juraja Vincela.
Ujo Ďuro nám porozprával aj príbeh,
ako sa mu do malého prepadliska
pri Slizkom prepadlo zadné koleso
voza. Nebolo viac treba, začali sa
odkrývacie práce a čoskoro sa pod
malým prepadliskom otvorilo ústie
21 m hlbokej priepasti. Priepasť
viedla do pekne zdobenej jaskyne,
ktorá skrývala početné nábojnice
a guľometný pás z druhej svetovej
vojny. Dostala preto názov Frontová jaskyňa. Podobné pozostatky
vojny sa našli aj v Cenkavej jaskyni.
Ujo Ďuro nás upozornil aj na Koziu
jaskyňu neďaleko od Drienčan, kde
počas povstania zriadili partizánsku
pozorovateľňu. Odtiaľto mohli totiž
nerušene sledovať pohyb nepriateľských vojsk. Vďaka dokonalým
terénnym znalostiam uja Ďura, v odľahlých jaskyniach Drienčanskeho

Obnovili kultúrny dom i obecný park

obci Zacharovce pri Rim. Sobote
V opravili
kultúrny dom, kompletne

zrekonštruovanú budovu dali do užívania obyvateľom počas slávnostného
otvorenia v závere septembra.
Kultúrny dom v Zacharovciach po rekonštrukcii sprístupnili pre občanov
obce. Stalo sa tak predpoludním 29. septembra počas slávnostného podujatia. Po
príhovore starostky obce Ruženy Gembickej prebehol program, v ktorom sa predstavili tanečné a folklórne skupiny z Centra voľného času Relax v Rim. Sobote a zahrala aj živá hudba. Podujatie si nenechalo
ujsť množstvo obyvateľov, organizátori pre nich prichystali občerstvenie i obed.
Celá budova kultúrneho domu bola v dezolátnom stave. Jeho rekonštrukcia prebiehala podľa slov R. Gembickej v etapách, podľa toho, koľko mala obec finančných
prostriedkov a koľko sa im podarilo získať z grantov ministerstva financií. „Kultúrny
dom je kompletne zrekonštruovaný, od strechy, múrov, vodovodov či chodníkov zo
zámkovej dlažby. Vo vnútri sa zrekonštruovali sociálne zariadenia, vynovená je aj
celá sála, priestor javiska, ako aj priľahlé priestory,“ vymenovala Gembická. „Bola to
obrovská robota, obrovská investícia, ale podarilo sa nám ju zvládnuť a aj preto sme
túto akciu pripravili s veľkou radosťou,“ uviedla starostka Zacharoviec.
Okrem vynoveného kultúrneho domu bol počas dňa slávnostne odovzdaný aj novozrekonštruovaný miestny park, kde sa nachádza nové detské ihrisko s lavičkami
a je to akýsi oddychový priestor pre rodičov s malými deťmi. „Podarilo sa nám tu
postaviť aj nové oplotenie, a to z dôvodu, aby nedošlo k nejakému nešťastiu, pretože
tento parčík z každej strany obklopujú okrem miestnych ciest aj hlavná komunikácie
obce, po ktorej prechádza veľa vozidiel“ priblížila R. Gembická.
Obec podľa jej slov čakajú aj ďalšie investičné akcie. Pri hlavnej ceste plánujú vybudovať chodníky so zámkovou dlažbou, ktoré prepoja celú obec od jedného konca
po druhý. Pripravujú aj ďalšie kultúrne podujatie, počas ktorého odovzdajú pamätnú
tabuľu na pietnom mieste v cintoríne ako pamiatku obyvateľom, ktorí zahynuli v
druhej svetovej vojne.
amb

krasu Nemci nemali ani šancu ich
nájsť. Keď sme odstraňovali ponorným tokom zanesené nánosy z jaskyne, postupne sa odkrývali zvyšky
partizánskej pozorovateľne, presne
tak, ako nám to ujo dopredu opísal.
Postupne sa preskúmali aj prepadliny v záhadnej zníženine Drienockej pustatiny, kde sa voda dokáže
stratiť z minúty na minútu. Ujo tu
porozprával príbeh, keď sa stratilo
celé jazero. Takéto javy sú známe
aj zo Slovenského krasu, pretože
krasové hltače sa môžu upchať, ale
sa aj uvoľniť. Ďalšie prepadlisko s
názvom Dúbravica (alebo ako ho ujo
nazýval „Polä Dúbravíc“) sme začali
otvárať počas letného jaskyniarskeho tábora v roku 1980. Dostali sme
sa do podzemnej sály, na stene ktorej sme zbadali unikátne vyvetrané
riasové vrstvičky z obdobia vzniku
vápenca pred 230 miliónmi rokov.
Krasová krajina v okolí Slizkého je
neopakovateľná. Závrty, tajuplné
prepadliská, škrapové polia, slepé
doliny - krasové javy, o ktorých ujo
Ďuro dokázal pútavo rozprávať hodiny a hodiny. A my – mladí a nadšení jaskyniari – sme ho pozorne počúvali, pretože jeho slová mali zmysel,
bol v nich kus zaujímavej histórie,
kus dobrodružstva i nádej na objav
novej jaskyne. Jaskyne a nádejné
krasové lokality Drienčanského

krasu totiž nikto v širokom okolí nepoznal lepšie ako on a nikto o nich
nevedel napínavejšie rozprávať.
S Jurajom Vincelom sme sa zoznámili na začiatku sedemdesiatych
rokov. Pracoval v rimavskosobotských konzervárňach, kde robili aj
dvaja jaskyniari našej skupiny, Maťo
Gaál a Števo Daňko. Netrvalo dlho
a presvedčili sme sa o jeho rozhľade, prirodzenej inteligencii, ochote
pomôcť a pridať sa k dobrej veci.
Vďaka tejto známosti vznikol vzťah
na celý život, výsledkom ktorého bol
objav početných jaskýň, vzácnych
nálezov a historických poznatkov
o nich. Vážili sme si ho, jeho priateľské a povzbudzujúce slová nám
dodávali energiu a chuť do objaviteľských prác. Preto sme si nevedeli
predstaviť vhodnejšieho človeka,
ktorý by na celoslovenskom jaskyniarskom týždni v roku 1988 a na
jaskyniarskych sústredeniach mohol zapáliť táborovú vatru. A spolu s
vatrou zapálil v srdciach jaskyniarov
oheň lásky k prírode, k jaskyniam a
k domovine. Spomínajme preto naň
s úctou, na dobrého a statočného človeka, ktorému bude slovenská speleológia vždy povďačná.
Členovia Oblastnej speleologickej
skupiny Rimavská Sobota

Gemerské zvesti

Burza informácií o trhu práce
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Básnické okienko...
Sestrička z nemocnice
Dnes nemala deň vydarený,
nie je ani dosť vyspaná.
Večer má ísť do nočnej zmeny.
V náročnej službe do rána.
Doma je silou na úväzok.
Čas ju odstrihne ako nožnice.
Uteká. Autobus ju zviezol.
Sestričku do nemocnice.
A už ju zasa známa chodba víta.
Veru sa po nej nabehá.
O dvanásť hodín bude ako zbitá.
Pacient už zvoní, nalieha.

práce, sociálnych vecí a rodiny v Rim.
Ú rad
Sobote (ÚPSVaR) zorganizoval 4. októbra v

rimavskosobotskom dome kultúry pre žiakov
základných škôl z regiónu burzu informácií o trhu
práce.
Podujatie, ktoré sa koná tradične v tomto období, otvorila riaditeľka ÚPSVaR Lívia Koóšová. Ako uviedla,
na burze informácií pozývajú stredné školy, aby prezentovali absolventom základných škôl svoje študijné
odbory. Burzy sa v tomto roku zúčastnilo 22 stredných škôl, z toho 11 z okresu Rimavská Sobota a 11
mimo tohto regiónu. Svoje stánky tu mali školy z Rim.
Soboty, Tisovca, Hnúšte, Tornale, Lučenca, Poltára,
Zvolenu, Banskej Štiavnici či Prievidze. Tie informovali žiakov o svojich študijných odboroch, priestoroch,
rôznych výrobkoch a projektoch. Organizátori počítali, že akciu navštívilo približne 600 žiakov základných škôl. „Cieľom podujatia je poskytnúť informácie

jednak o učebných odboroch, ktoré sa budú otvárať v
budúcom školskom roku na stredných školách a z našej
strany ako úradu práce o situácii na trhu práce, aké sú
nedostatkové profesie, čo by bolo vhodné študovať
a teda kde je najvyššia možnosť uplatniť sa na trhu
práce,“ uviedla L. Koóšová. Podľa jej slov sú v našom
regióne voľné pracovné miesta jednak v službách, kde
medzi nedostatkové profesie patria kuchári či čašníci,
no dopyt je aj po kaderníčkach a pedikérkach. Medzi
ďalšie odvetvie, ktoré trpí nedostatkom pracovných
síl, patrí strojárstvo, kde zamestnávatelia hľadajú
obrábačov kovov alebo operátorov výroby.
„Situácia na trhu práce sa odráža aj v tom, že v tomto roku nám do evidencie prišlo v porovnaní s predchádzajúcim obdobím oveľa menej absolventov stredných škôl. Predpokladáme, že si našli uplatnenie na
trhu práce, či už tu v regióne alebo aj mimo neho,“
informovala Koóšová.
amb, foto: gecse

Kultúrne udalosti v skratke
Hororová šou Marka E. Pochu

2.

októbra sa v podkroví knižnice Mateja Hrebendu v Rim. Sobote stretli prváci Gymnázia I. Kraska na besede so spisovateľom
Mark E. Pochom. Podujatie sa uskutočnilo v rámci literárneho projektu Kniha v srdci Srdce v knihe.
Mark E. Pocha, vlastným menom Marián Kluvanec, je na poli hororovej literatúry už známou osobou. Je tvorcom hrôzostrašných
príbehov, v jeho knihách sa vyskytuje množstvom explicitných scén
zabíjania a sexu. Volajú ho aj Charles Manson slovenskej literatúry.
Gymnazistom prichystal pikantné stretnutie. Najprv ich zasvätil do
hororového žánru a predstavil im jeho základné znaky. Hovoril aj
o svojich knihách a z románu Krajina kanibalov im prečítal krátky
úryvok. Žiaci sa dozvedeli aj to, že už na jeseň mu vychádza nová
kniha Dom 490. Jej dej sa bude odohrávať v strašidelnom dome, ktorý skutočne existuje. Prezradil aj, že v
najbližšej dobe ho čaká spolupráca na hororovom hudobnom videoklipe.
Mark E.Pocha pochádza z Komárna. Svoju prvú poviedku napísal ako 9-ročný. Vyštudoval žurnalistiku a
nemecký jazyk. Niekoľko rokov pracoval aj ako šéfredaktor tunajších Gemerských zvestí. Doteraz mu vyšli
štyri romány – Semester zakomplexovaného sviniara (2014), Krajina kanibalov (2016), Kontakt: záhuba prichádza z nebies (2017) a Na dušičky zomrieš (2018). Žije v Rim. Sobote, má ženu a dve deti.
amb, foto: gecse

2. medzinárodné spojenie mladých pianistov, Japonky Alisa Yajima a

októbra sa uskutočnil druhý koncert Hudobnej jesene. Tentoraz to bolo

Ádáma Baráza z Maďarska. Do tunajšieho domu kultúry zavítalo takmer 60
návštevníkov, čo je na koncert vážnej hudby veľmi slušný počet. Hudobnú
jeseň organizuje Mestské kultúrne stredisko v Rim. Sobote.
amb, foto: gecse

Má v sebe ľudskosť a dobro pre ľudí,
aj muž, čo sa stal sestričkou.
Vybral si prácu, ktorá sa mu ľúbi.
Veď žiadna nie je iba nebíčko.
O jej dobrote chýr ďaleko letí.
Je obetavá, a preto
chorí volajú na ňu ako deti.
Je mama všetkých pacientov.
Kedysi v modro-bielej rovnošate,
na hlave naškrobený čepiec biely,
a dnes sú, každá v inom, rozosiate.
Aj v múroch nemocnice sa svet zmenil.
Naša sestrička triedi množstvo liekov,
aj skúsene, s kumštom injekciu pichne.
Potrebná pre svet, sťa pre dojča mlieko.
Aj ňou nemocnica dobrým duchom
dýchne.
Ergo, sestrička!
V zodpovednej práci, nezabudnuteľná,
ja ju takú poznám, mala som tú česť.
Ach ach nemocnica! To je zdravia dielňa.
Voči tomu svojmu všetci máme rest.
Marta Brisudová Siváková
Inzercia:

Otvorili nové kaderníctvo pre mužov,
ženy a deti, ktoré sa nachádza v dome
služieb na Malohontskej ulici. Navštíviť ho môžete v pracovných dňoch na
objednávku od 9:00 do 17:00 hod.
Tel. č.: 0915 368 404
Každý týždeň ponúkame nové akcie,
sme najlacnejší v meste.
Katarína Turčániová
GZ-75/18

www.rimavskasobota.sk
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Budapešť na fotografiách

Program GMOS:
20. októbra SLOVENSKÉ MITROVANIE
– podujatie venované ovčiarstvu a valašskej
kultúre, hlavným organizátorom je MAS Malohont, Salaš pod Maginhradom, Veľké Teriakovce, 10:00 hod.
23. októbra ŽIVOT V POHYBE – VIII.
ročník festivalu hudby, spevu a tanca, Kultúrny dom, Jesenské, 8:00 hod.
23. októbra PASTIERSKE BIČE – detská
tvorivá dielňa, GMOS, Rim. Sobota, 16:00
hod.
25. októbra XVIII. DOBŠINSKÉHO
GEMER – vyhlásenie výsledkov regionálnej
autorskej literárnej súťaže, MsKS, Rim. Sobota, 10:00 hod.
25. októbra NA STRIEBORNÝCH
VLNÁCH – prehliadka záujmovej tvorivosti
seniorov, Rim. Brezovo, 10:00 hod.
26. októbra „ČARO RENESANCIE“ –
koncert hudobnej skupiny Gaudium v rámci
XVI. Kultúrnych dní Dezső Győryho
OKTÓBER
DOTYK S HISTÓRIOU – návšteva pamiatok po Gotickej ceste, Gotická cesta
PO STOPÁCH NOSITEĽOV TRADÍCIÍ –
mapovanie a zdokumentovanie remeselných
majstrov – košikárov, región Gemer-Malohont
ČAROVNÁ STUDNIČKA – vzdelávacie
aktivity v oblasti tradičnej ľudovej kultúry,
región Gemer-Malohont
ROZTRATENÉ ZRNKÁ – pokračovanie v
terénnom výskume a spracovanie výsledkov,
Klenovec, Kráľ
VYTVORÍM SI KÚSOK ŠŤASTIA –
tvorivé dielne v rámci projektu, región Gemer-Malohont

Výstavy
Gemersko – malohontské múzeum
v Rim. Sobote

do 31. januára 2019
Minerály pod lupou – na výstave je predstavená pestrá paleta minerálov a kryštálov zo
Slovenska, Českej republiky a najznámejších
svetových lokalít.
do 30. novembra
Umelecké remeslo od praveku po súčasnosť – výstava predstavuje diela študentov
Súkromnej strednej umeleckej školy Hodruša
– Hámre, inšpirované archeologickými nálezmi od doby bronzovej po stredovek.
do 28. februára 2019
Baníctvo a železiarstvo v Gemeri-Malohonte – prostredníctvom fotografií a zbierkových predmetov je predstavená bohatá
tradícia baníctva a železiarstva v Gemeri –
Malohonte od čias mladšej doby bronzovej až
po súčasnosť.

Mestská galéria

do 30. novembra
Peter Rónai: mal i art – retrospektívna výstava Petra Rónaia, významného slovenského
maliara, predstaviteľa konceptuálneho a postkonceptuálneho umenia na Slovensku.
spracoval: amb

V rimavskosobotskej
o

výstavných

priestoroch
radnice
bola 4. októbra slávnostne otvorená výstava fotografií Andrása
Kresnyea pod názvom Budapeštianske pohľadnice.
Výstavu, ktorá potrvá do 5. novembra, otvoril redaktor Gömöri
Hírlap János Juhász Dósa. Návštevníkom sa prihovoril aj čerstvý poslanec Národnej Rady
SR Štefan Vavrek, poslanec
mestského zastupiteľstva a zároveň krstný otec výstavy Zoltán
Cziprusz i viceprimátor Rim.
Soboty Ladislav Rigó. V hudobnom programe zahrala a zaspievala Mária Páko a jej žiaci.
Výstava Budapeštianske pohľadnice predstavuje na 35 fotografiách metropolu Maďarska
objektívom mladého autora Andrása Kresnyea. Ide o jeho tretiu
samostatnou výstavou, všetky
tri sa konali v priestoroch radnice. Vlani si tu mohli návštev-

níci pozrieť fotografie Viedne,
hlavného
mesta
Rakúska.
A práve po tejto výstave sa
zrodila myšlienka, že by bolo
vhodné postupne predstaviť každú z metropol strednej Európy.
V tomto roku padla voľba na
Budapešť, v ktorej môžeme
podľa slov autora vidieť aj veľa
vplyvom z nášho regiónu, na
ktoré sa výstava zameriava.
Zábery ukazujú pomník Blaha
Lujzy, sochu Istvána Ferenczyho, ale napríklad aj národných
umelcov zobrazených na moste
Ferenca II. Rákócziho. Fotografie ale neukazujú len pamiatky či
dominanty Budapešti, divákom
sa odkrýva aj bežný život a tiež
ľudia žijúci či pôsobiaci v tejto
metropole na Dunaji. Takou je aj
fotografia pouličného hudobníka
alebo záber na huslistu hrajúceho v meste, ktorý zaujal aj Štefana Vavreka. „Fotografie sú veľmi pekné. Vnímam to tak, že je to
obrovská príležitosť pre mladé

Pozvánky:
V dňoch 24. – 26.
10. 2018 organizuje Mestské kultúrne
stredisko (MsKS) v
Rim. Sobote v Dome
kultúry 24. ročník
tradičného podujatia
venovaného rozprávke
a odkazu Pavla Dobšinského. Počas troch
dní ponúknu deťom
divadelné predstavenie
Lomidrevo na motívy
pôvodnej rozprávky
P. Dobšinského, nové
predstavenie
známej dvojice Smejko
a Tanculienka, stredoškolákom bude venované divadelné pásmo
o bratoch Chalúpkovcoch Ja a môj brat. Súčasťou programu
bude vyhodnotenie regionálnej autorskej literárnej súťaže v
písaní rozprávok, prednáška, výtvarná dielňa i čítanie rozprávok v materských školách.
Cieľom DRG je uchovávať rozprávky pre budúce generácie
rôznymi formami a aktivitami, formovať osobnosť a postoj
detí a mladých ľudí príslušnosti k tradíciám, k regiónu, iniciovať mladých začínajúcich autorov k tvorbe rozprávok.
Podujatie z verejných zdrojov podporil Fond na podporu umenia.
Celý program nájdete na stránke: www.domkultury-rs.sk
amb, zdroj: MsKS

talenty z regiónu a za to patrí
veľká vďaka organizátorom, ktorí takýmto mladým talentovaným
ľuďom dávajú priestor. Tento
mladý chlapec ešte nedávno
zmaturoval, ale bohužiaľ nemá
také možnosti, aby mohol študovať fotografovanie. No našiel si
svoj cieľ, ktorý začal aj napĺňať
a ja mu v tom želám veľa úspechov,“ zhodnotil Š. Vavrek.
A. Kresnyea prekvapilo a potešilo, že na otvorenie výstavy
zavítalo toľko ľudí a rovnako
aj odozvy na sociálnych sieťach
od tých, ktorí nemohli prísť, ale
sa živo o ňu zaujímali. Dokonca
už dostal niekoľko pozvaní, takže jeho aktuálnu výstavu uvidia
aj vo Veľkom Blhu, Bátke či
Tornali. Výstavu zorganizovalo
Turistické informačné centrum
v Rim. Sobote, OZ Spoločnými silami za rozkvet Gemera a
Rómska advokačná sieť.
amb

Najkrajšie ruské piesne
Mestské
kultúrne
stredisko v
Rim. Sobote
vás
pozýva vo
štvrtok 25.
októbra. o
18.00 hod.
do Domu
kultúry na
najkrajšie
ruské piesne v podaní kapely
Russkaja
trojka zo
St. Peterburgu. Na
turné do Európy prichádza sólistka národného divadla v Petrohrade Oľga Grudinina so svojim ansámblom, ktorý tvoria Grigorij Polovinka / bajan, spev a
Javgenij Machin / gitara, spev. Na chvíľu Vás vtiahnu do sveta známych ruských piesní, ktoré zdomácneli na svetových pódiách a ktoré si určite zaspievate
spolu v Rimavskej Sobote. Vstupné 8€ / 6€ ZŤP a
dôchodcovia. Predaj vstupeniek v MsKS a TIC.
Ak existuje ekvivalent k pojmu “ruská duša” je to
nepochybne ruský romans.

Zdroj: Mestské kultúrne stredisko v Rim. Sobote
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Zubný lekár

RIADKOVÁ INZERCIA:
• Stredná odborná škola technická a potravinárska – Műszaki, Mezőgazdasági

és Élelmiszeripari Szakközépiskola, Okružná 61, 979 01 Rimavská Sobota
Využívanie priestorov: Škola využíva priestory pre vlastné účely.
Nevyužité priestory sú v prenájme.
Prenájom dielní:
Gabriel Pavella - 1 dielňa,
		
Kovozvar s.r.o. - 2 dielne.
Prenájom garáží: po 1 garáži: Autotrade s.r.o., Cromwell s.r.o., Ján Antal - Shark.
V Rimavskej sobote, 9.10.2018		
GZ-74/18

6. a 7. októbra od 8:00 hod. do 12:00 hod.
MUDr. Ján Jurkemík, CSc, Gorkého 9, Rim. Sobota, tel.: 5811009
13. a 14. októbra od 8:00 hod. do 12:00 hod.
MUDr. Denisa Jurkemíková, Gorkého 9, Jesenské, tel. 5811009

Spomienka
Tento rok uplynulo 39 rokov od tragickej
smrti skvelého človeka, vynikajúceho lekára

18.-19. október Halloween
20:00
109 min., MN, titulky, vstup: 5 €
v pon. maď. verzia
Horor/Thriller
USA

15. október Zlodeji
17:30
121 min., MP od 12r., titulky, 4€
št., pi.
Dráma
Japonsko

20.-21. október Toman
17:30
145 min., MP od 12r., vstup: 5€
so., ne.
Dráma/Historický
Česko

25., 27., 28. Johny English: Znovu zasahuje
a 29. okt. 88 min., MN, titulky, vstup: 4€
št. o 18:00, so., ne. o 20:00
Komédia VB

7. október
19:00
so.

3 dni v Quiberone

(Be2Can)

115 min., MN, titulky, vstup: 4€
Dráma
Nem./Rak./Fran.

20. október Tiesňové volanie (Projekt 100)
20:00
85 min., MN, titulky, vstup: 4€
so.
Dráma
Dánsko

MUDr. Eduarda Fendeka,
pôrodníka, z Hnúšte.

Kto ste ho poznali, venujte mu, prosím,
spolu so mnou tichú spomienku:
Vďačná prvorodička
Marta Brisudová Siváková

25. - 26. október
Dogman
20:00
102 min., MN, vstup: 5€
št., pi.
Dráma
Taliansko/Francúzko

Pánovi doktorovi Fendekovi

26. - 28. október Keď draka bolí hlava
18:00
90 min., MP, vstup: 5€
pi., so., ne. Rozprávka/Hudobný
ČR/SR

Spomienka
Dňa 24.10.2018 uplynie rok, čo nás náhle
a bez rozlúčky opustila naša
milovaná manželka, mama, stará mama

Darina Račková

GZ-73/18

kto ste ju poznali, venujte jej, prosím,
tichú spomienku.
Smútiaca rodina

Spomienka

Kto ho poznal,
spomenie si, kto ho
mal rád, nezabudne.
Žiješ v srdciach tých,
ktorí Ťa milovali.

Dňa 15.10.2018 si pripomíname 5. výročie úmrtia
nášho drahého manžela, otca, starého otca, brata a švagra

Jána Kojnoka
GZ-76/18

S láskou spomínajú manželka a synovia s rodinami

Poďakovanie
Patrí pohrebnej službe „Pieta“ s majiteľmi manželmi Feješovcami
z Rokytníka, ktorí dôstojne zabezpečili a odprevadili na poslednej
ceste nášho milovaného a milujúceho ocka Jána Kováča z Hostišoviec, ktorý nás navždy opustil vo veku 97 rokov. Česť jeho
pamiatke. Úprimne ďakujeme všetkým, ktorí ocka odprevadili do
hostišovského cintorína 1. 10.2018. Za prejav sústrasti a kvetinové
dary, za snahu zmierniť náš hlboký žiaľ a smútok Ďakujeme!
Nech Vás ochraňuje ruka Božia!
GZ-79/18

Zarmútené dcéry Viera a Edita s rodinami.

GZ-72/18

Odišli ste. Skoro a nečakane.
Len ticho desí každú spomienku.
Dívate sa spoza clony na nás.
Vďačné Otčenáš a Zdravas
za Vašu múdrosť, dobro nezrátané.
Stromu, čo kypel žitím v každom korienku.

JESENNÉ UPRATOVANIE 2018

Vážení občania,
tak ako každý rok, aj teraz v termíne od 11.10.2018 do 15.11.2018 sa bude
uskutočňovať jesenné upratovanie. Na tento účel budú rozmiestnené veľkoobjemové kontajnery podľa uvedeného harmonogramu. Mobilný zber nebezpečných odpadov sa uskutoční 20.10.2018 (sobota). Žiadame občanov, aby túto
možnosť maximálne využili.
HARMONOGRAM ROZMIEST- Vyšná Pokoradz–pri kultúrnom
NENIA VOK NA JESENNÉ dome
UPRATOVANIE:
Nižná Pokoradz – pod kostolom,
na konci obce
11.10. – 18.10.2018
Sabová - pri bytovkách
Šibeničný vrch – Ul. Železničiarska 08.11. – 15.11.2018
oproti obchodu a budovy bývalej Ul. Dobšinského
materskej školy
Vinica – autobusová zastávka - vrch
Nám. Š.M.Daxnera - parkovisko KD
Tomašová – Ul. Tomašovská pri bý- Veľkoobjemový kontajner - VOK je
valom veľkosklade OTEX
určený na zber objemového odpadu.
Chrenovisko – oproti obchodu
Do tohto VOK v žiadnom prípade ne18.10.–25.10.2018
patrí nasledovný odpad : stavebný odUl. K.Mikszátha – parkovisko
pad, nebezpečný odpad (napr. žiarivky,
výbojky, monočlánky, akumulátory,
Ul. A. Markuša
Križovatka Ul. Rožňavskej a Ul. obaly z náterových hmôt) a pod. Nebezpečné odpady možno v priebehu
Školskej
Sídlisko Rimava – medzi bytovkou celého roka odovzdať zdarma v areáli
firmy DETOX (areál býv. ZŤS na KoB-1 a B-2
Sídlisko Západ – pri veľkom M-Mar- šickej ceste).
kete
Mobilný zber nebezpečných odpa25.10. –31.10.2018
dov sa uskutoční dňa : 20.10.2018
Bakta – pri futbalovom ihrisku
Prípadné ďalšie miesta resp. termíny
RO Kurinec – pri autobusovej za- pristavenia VOK budú riešené priestávke
bežne podľa potreby a
požiadaviek.
Sobôtka – nová časť
Bližšie informácie a podrobnejšie
Sobôtka – stará časť
podmienky je možné dohodnúť na
Vinica – pri obchode
mestskom úrade, oddelení stavebného
02.11. –08.11.2018
poriadku, životného prostredia a dopraDúžava – pri kultúrnom dome
vy – č. tel. 5604648 a vo fi. DETOX
Mojín – pri autobusovej zastávke
– č.tel. 5604153.
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V prvom domácom zápase sme
vyprášili Liptovský Mikuláš

víkend sa začala druhá hokejová
P redminulý
liga mužov aj na domácom ľade. Naši chlapci

zaznamenali perfektný vstup do novej sezóny,
keď v prvom kole dokázali zvíťaziť na ľade Bardejova vysoko 2:7. Perfektným výkonom sa blysol najmä kapitán Rimavskej Soboty Ján Slovák,
ktorý strelil v zápase 4 góly.
Na domácom ľade sme v sobotu 6. októbra privítali nášho odvekého súpera, B mužstvo z Liptovského Mikuláša. Vzájomné zápasy boli vždy
vyrovnané a napäté, a tak sme aj teraz očakávali
veľmi zaujímavý zápas. My sme však doňho nastupovali s jediným cieľom - zvíťaziť.
Prvý zápas sezóny sa na ľade Rimavskej Soboty
začal zostra. Streleckú aj hernú prevahu mal domáci celok. Soboťania vyslali na brankára Liptákov množstvo striel, no ani jedna neskončila za
chrbtom Melnu. Až v poslednej minúte prvého
dejstva sa podarilo domácim otvoriť strelecký
účet. Denis Moroz šikovne tečoval strelu Artema
Dmitrieva.
Druhá tretina sa začala v slabšom tempe, ale
pomaly sa vracala na pôvodnú úroveň. V úvode hrali domáci v oslabení, počas ktorého si tiež
vyrobili niekoľko šancí a súperovi nedovolili
ohroziť domácu svätyňu. V 29. minúte počas
presilovky domácich vystrelil od modrej Rastislav Matúška a do brány tečoval Peter Filipiak.
O niekoľko sekúnd museli hostia vymeniť brankára. Perfektne chytajúceho Melnu musel vymeniť Bačík. Čisté konto si dlho neudržal a už o tri
sekundy inkasoval z buly od nováčika Georgya
Vilchinskeho. Následne sa hra upokojila a pár
šancí si vypracovali aj hostia.
Tretia tretina bola značne poznačená vylúčeniami. Hneď v úvode tretiny využil presilovku
o dvoch hráčov Georgy Vilchinsky a zvýšil na
4:0. O pár minút navyšoval skóre Ivan Zorvan po
prihrávke Slavomíra Budu. V päťdesiatej druhej
minúte sa do samostatnej akcie dostal Artem
Dmitriev a s prehľadom zakončil. Pár minút pred
koncom stanovil konečný výsledok 7:0 Georgy
Vilchinsky.

foto: Denis Szőke
Muži HKM tak zaznamenali veľmi dôležité víťazstvo a majú slušne rozbehnutú sezónu. Brankár Rimavskej Soboty Karol Križan v zápase
vychytal shutout a v štatistikách mu patrí prvé
miesto s úspešnosťou vyše 98%. Po dvoch zápasoch sa Soboťania nachádzajú na prvej priečke
tabuľky.
HKM Rimavská Sobota - MHK 32 Liptovský
Mikuláš 7:0 (1:0, 2:0, 4:0)
Góly: 20. Moroz Denis; 29. Filipiak Peter; 29.
Vilchinskiy Georgy; 42. Vilchinskiy Georgy; 49.
Zorvan Ivan; 52. Šagát Michal; 58. Vilchinskiy
Georgy;
Strely: 38:28
Vylúčenia: 7:10 na 2 min., navyše Šimek a Laučík 10 min. OT za vrazenie na mantinel
Presilovky: 2:0
Oslabenia: 1:0
Rozhodcovia: Greguš - Staššák, Číž
Diváci: 273
Chceli by sme poďakovať našim divákom, ktorí prišli na prvý zápas v slušnom počte. Počas
celého zápasu fandili našim chlapcom a hnali
ich v pred tak, ako to má na hokejovom zápase
vyzerať. Minulú sobotu vycestovali muži HKM
k nováčikovi do Kežmarku, ktorý zdolali 7:4 a
už tento víkend sa predstavia v Trebišove. Na
domáci ľad sa vrátia až 27. októbra, kedy privítajú mužstvo zo Sabinova. Všetci fanúšikovia sú
srdečne vítaní.
Marek Hanzel,
HKM Rim. Sobota

FALCON otvoril jesennú sezónu

29. septembra otvoril Falcon súťažnú sezóVnusobotu
na severovýchode Slovenska. V meste Snina sa

konalo 5. kolo Slovenského pohára pod názvom Black
Tiger Cup 2018. Turnaja sa zúčastnilo vyše 200 pretekárov zo 17 klubov a 4 štátov. Za Falcon nastúpilo celkovo 11 Falcoňákov, ktorí vybojovali dokopy 4 zlatá, 5
strieborných a 2 bronzové medaily. Na turnaji sa predstavil aj nováčik Adrián Mag, ktorý v Snine absolvoval
svoj prvý turnaj a počínal si na ňom veľmi dobre. Ostatní, už skúsenejší harcovníci, predviedli pekné súboje.
„Vyzdvihnúť by som chcel Dominika a Stephana, ktorí sa zatiaľ turnajov zúčastňovali len sporadicky, no v
Snine ukázali svoj progres a pevné základy, na ktorých
vieme stavať. Veronika a Tomáš nemajú v „A“ kategórii svoje zápasy ľahké, ale ich bojovnosť a odhodlanie
naznačujú, že veľké výsledky sa postupne dostavia.
Mladším Falcoňákom Matúšovi, Milanovi a Martinovi
zápasy nevyšli podľa predstáv, ale odhodlanie a bojovnosť ukázali, čo je správny smer. Alex a Marek bojovali
do víťazného konca a brali medailu aj víťazný pohárik,
ktorý sa za prvé miesto ušiel aj Stephanovi. Zo 17-tich
klubov sme sa umiestnili na krásnom 7. mieste. Klubový pohár zvyčajne berie prvých 5 najlepších klubov,
čiže miesto na poličke ostalo tentokrát prázdne...ale pripravené na ďalší turnaj,“ uviedol tréner Jaroslav Dóbi.
„Falcon Family sa na turnaj vybrala autobusom a preto

sa chcem poďakovať aj skvelému podpornému tímu rodičov, ktorý Falcon bojovníkov hrdo podporoval a svoje
hlasivky nechal v Snine. Trénerský sprievod tvorili Jaroslav Dóbi, Miroslav Bitala a Viktória Bitalová. Dobré
meno na turnaji robil klubu aj rozhodca Peter Kojnok,“
uzavrel Dóbi.
Výsledky:
Zlato: Viktória Bitalová, Stephan Pekarčík, Alex Rapčan, Marek Spodniak
Striebro: Matúš Ďurica, Milan Láni, Martin Láni, Adrián Mag, Veronika Spodniaková
Bronz: Dominik Kuvik, Tomáš Kuvik
Klub sa predminulú sobotu prezentoval aj na podujatí
KlobásaFest. Už 13. októbra ho čaká 22. ročník celoslovenského seminára Taekwondo WT pod názvom
U-Chong.

amb, zdroj: tréner Jaroslav Dóbi
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Výsledky A- mužstva
MŠK Rimavská
Sobota
10. kolo 6. 10.
MŠK Rimavská Sobota – TJ Baník Kalinovo 1:0 (0:0)
Góly domáci: 55. Lupták, Rozhodovali: Foltán,
Považan, Maslan, 220 divákov
Zostava Rim. Sobota: Tatár, Sekulić – Lupták
(85. Kuridze), Spasojević – Fajčík (90. Kočiš),
Jass – Václavík (46. Kováč), Kalmár, Kočijašević, Janković, Vasilko
11. kolo 13. 10.
MŠK Novohrad Lučenec - MŠK Rim. Sobota 0:3 (0:1)
Góly RS: Sekulić, Fajčík, Jass Rozhodovali:
Belko, Súhrada, Moják, 400 divákov
Zostava Rim. Sobota: Šága, Sekulič, Lupták,
Spasojević, Fajčík – (88. Kočiš), Jass, Kalmár,
Kočijašević – Kováč (86. Václavik), Janković,
Vasilko.

Ďalší program MŠK Rim. Sobota
12. kolo 20. 10. o 14:00 hod.
MŠK Rim. Sobota – TJ Tatran Krásno nad Kysucou
13. kolo 28. 10. o 14:00 hod.
TJ Tatran Oravské Veselé - MŠK Rim. Sobota

Džudisti Lokomotívy
v Považskej Bystrici

Vtóbra sa džudisti
. sobotu 6. ok-

Lokomotívy zúčastnili 15. ročníka
Grand Prix mesta
Považská Bystrica
pre žiakov a žiačky.
Súťažilo tam viac
ako 400 športovcov zo siedmich
krajín Európy Poľska, Čiech, Nemecka, Rakúska,
Maďarska, Lotyšska a Slovenska.

Natália Gažiová nesklamala a vo váhe do 40 kg starších žiačok dosiahla zlaté umiestnenie, keď zdolala
súperky zo Slovenska a aj zo zahraničia. Tento turnaj
Natálka vyhrala už piatykrát za sebou. Lukáš Koóš
nastupoval na tatami vo váhe do 66 kg v kategórii
starších žiakov, kde získal bronzovú medailu za tretie miesto. Medzi súpermi našiel len jedného premožiteľa z Banskej Bystrice, no nanešťastie hneď v
prvom zápase. V repasáži sa mu darilo výborne, kde
zdolal všetkých troch súperov.
Výbor Lokomotíva judo Rimavská Sobota im touto
cestou ďakuje za vzornú reprezentáciu oddielu a aj
mesta Rimavská Sobota.
Za podporu oddielu Lokomotíva Judo RS ďakujeme
mestu Rimavská Sobota, firme TONI s.r.o. (požiarna ochrana) - p. Igor Tonhajzer, Kvety Henrieta Mišuráková, a ZŠ Š. M. Daxnera - Mgr. Peter Černý na
sídlisku Západ.
Ľubomír Antal,
predseda- Lokomotíva judo Rimavská Sobota
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obvod č. 1 - 1. körzet:
5. Marta Kanalová
9. Ing. Ladislav Rigó
10. PeadDr. Attila Sebők

obvod č. 4 - 4. körzet:
4. Halász Attila
7. MUDr. Peter Juhász
15. Mgr. Viliam Vaš
obvod č. 5 - 5. körzet:
3. Ing. Zoltán Cziprusz

obvod č. 2 - 2. körzet
1. Ing. Zoltán Bán
2. Mgr. Zsolt Főző
8. Bc. Mária Páková
obvod č. 3 - 3. körzet
2. Ferenc Auxt
10. Ing. František Tóth PhD.

