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Kruhový objazd
na Malohontskej
OTVORENÝ!

Malohontskej ulici v Rim. Sobote veNadenie
mesta slávnostne odovzdalo minulý
piatok do užívania nový, piaty kruhový objazd v meste. Občania Rimavskej Soboty tak
už nebudú musieť denne zápasiť s neriešiteľnou dopravnou situáciou pri vjazde na dvojprúdovku na Malohontskej ulici.

Na slávnostnom otvorení sa zúčastnil aj predseda Banskobystrického samosprávneho kraja
Marian Kotleba, ako aj mnohí predstavitelia
samosprávy, mestských inštitúcií či občania.
Primátor Rimavskej Soboty Jozef Šimko vo
svojom príhovore spomenul, že tento deň sa
zapíše do histórie mesta zlatými písmenami.
„Dovolím si povedať, že tento prepotrebný
kruhový objazd uľahčí dopravu nielen našim
občanom, ale jednotlivým motorovým vozidlám, ktoré cez dvojprúdovku budú prechádzať. V prvom rade ho ocenia občania, ktorí
deň čo deň vychádzajú smerom od Tomášovej
a odbočujú smerom na sídlisko Západ a rovnako aj tí, ktorí vychádzajú od pošty,“ uviedol
J. Šimko. Kruhový objazd slávnostne otvorili
prestrihnutím pásky Marian Kotleba, Jozef
Šimko a viceprimátor mesta Ladislav Rigó,
ktorí nový kruhový objazd pokrstili aj šampanským. Ako prví si jazdu na ňom vyskúšali
cyklisti z našich škôl.

Pôvodne sa malo s výstavbou kruhového objazdu začať vlani na jeseň, no samosprávny
kraj nestihol stavbu zrealizovať. Preto poslanci Banskobystrického samosprávneho kraja
z nášho mesta Jozef Šimko, Ladislav Rigó,
František Auxt a Peter Juhász na aprílovom
zasadnutí BBSK navrhli presunúť schválené
financie z minulého roka vo výške 194 tis.
eur do tohtoročného rozpočtu BBSK. Tento
ich návrh poslanci BBSK odobrili. Výstavba
kruhového objazdu, ktorú zabezpečoval Banskobystrický samosprávny kraj, stála necelých 180. tisíc eur. Stavebné práce realizovala
spoločnosť Gemerstav z Rim. Soboty. Trvali
zhruba tri mesiace a vyžiadala si kompletné
uzatvorenie dvojprúdovej cesty na Malohontskej ulici. Cieľom výstavby okružnej križovatky bolo skvalitniť plynulosť a bezpečnosť
dopravnej premávky. Nevýhodou predošlej
križovatky na Malohontskej a Jánošíkovej
ulici bolo jej komplikované riešenie, ktoré cez
ňu neumožňovalo priamy prejazd v smere po
Jánošíkovej ulici. Súčasťou výstavby bolo aj
riešenie podchodu pod Malohontskou ulicou.
Ten sa spevnil oceľovou konštrukciou, pričom boli ponechané vstupné šachty v prípade
opráv a údržby pre správcu BBRSC. Zlikvidované boli nadzemné časti a schodiskové
vstupy.
amb

prvú novembrovú sobotu sa končí volebné obdobie županov a župných
poslancov. Voliči po celom
Slovensku idú k urnám, aby
rozhodli o tom, kto ich má
v nasledujúcom päťročnom
období zastupovať na úrovni kraja.
V banskobystrickom župnom zastupiteľstve
mala Rimavská Sobota posledné štyri roky
početné zastúpenie. Nás len môže tešiť, že
primátor mesta Jozef Šimko a viceprimátor
Ladislav Rigó sa ukázali ako správni poslanci,
ktorí dokázali pre svoj región niečo aj vybojovať. Množstvo kilometrov vyasfaltovaných
ciest, či najnovšie dielo, ktorým je novučičký
kruhový objazd na Malohontskej ulici, sú toho
jasným dôkazom. Aj vďaka nim pritieklo do
nášho mesta i okresu oveľa viac peňazí počas
Kotlebovho predsedovania, než za župana Vladimíra Maňku.
Primátor i viceprimátor kandidujú opäť.
Aj keď budú mať silnú konkurenciu, veď o
šesť miest v župnom poslaneckom zbore má
záujem až 49 kandidátov, obaja by si miesto v
poslaneckých kreslách bezpochyby zaslúžili.
Dokázali to svojimi činmi a nepoddajnosťou,
často aj v boji proti presile a dokonca nie raz
im kládli polená pod nohy ich poslaneckí kolegovia z okresu.
Nemalý boj sa dá očakávať aj o post banskobystrického župana. Vytvorila sa veľká koalícia
podporujúca nemastnú, neslanú figúrku - Jána
Luntera, len aby porazili Mariana Kotlebu.
Niektorí nádejní kandidáti – Martin Klus, Stanislav Mičev – stihli oblepiť stredné Slovensko
svojimi bilbordami, aby potom odstúpili, mysliac si, že ich budú voliči slepo nasledovať ako
barani a pridajú sa k Jánovi Lunterovi.
V jednotnom boji proti Marianovi Kotlebovi sa
neštítili spojiť socialisti s liberálmi, ani národniari s Bugárovcami či Rómami. No a najnovšou čerešničkou na torte je propagovanie Jána
Luntera na reklamných materiáloch SMK.
Strana, ktorá odsudzovala vstup Most-Hídu do
koalície so Smerom a SNS, ide podporovať ich
spoločného kandidáta na župana. Čo to je ak
nie gól do vlastnej siete, čím prepásli aj poslednú možnosť odlíšiť sa od svojho úhlavného
nepriateľa a prezentovať sa ako demokratická
strana, ktorá odporučí svojim voličom voliť
podľa svojho vlastného svedomia.
Žiaľ, celý vzniknutý volebný zlepenec má skôr
znaky politickej prostitúcie...
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AJ MY SME
SÚČASŤOU KRAJA
nutné pripomenúť, že aj okres Rimavská Sobota na juhu stredného
Slovenska tvorí významnú súčasť
Banskobystrického samosprávneho
kraja.

Náš okres predstavuje hlavnú časť historického regiónu Gemer-Malohont a svojou rozlohou
1471 km štvorcových je najväčším
v kraji a tretí najväčší v SR. Počtom
vyše 83 tisíc obyvateľov je druhým
najpočetnejším v kraji a mesto
Rimavská Sobota s 23 tisíc obyvateľmi je štvrté najväčšie mesto
v našom kraji. Tieto kvantitatívne
ukazovatele by sme mohli doplniť
mnohými ďalšími, čím by sme dokonalejšie predstavili región kde
sme sa narodili, kde žijeme a pracujeme a kde by sme radi vytvorili
podmienky pre lepší život našich
potomkov.
V minulosti sa Gemer-Malohont
rovnovážne rozvíjal a v niektorých
obdobiach doslova prekvital. Patril
medzi vyspelé regióny a prispieval
do meniacich sa štátnych útvarov
značnými materiálnymi a duchovnými hodnotami. Takýto väčšinou
pozitívny vývoj zažívali naši predkovia v našom regióne takmer šesť
storočí. Takéto konštatovanie nám
dokazujú obecné a mestské kroniky, múzejné exponáty, regionálna
literatúra, dobová architektúra.
V súčasnosti, žiaľ už štvrťstoročie, vedieme v SR neslávny
rebríček v nezamestnanosti. Jej
vysoká miera a minimálny počet
pracovných miest spolu s nepriaznivým demografickým vývojom, je
dlhodobo najväčší problém okresu i nášho mesta. Riešenie týchto
problémov si vyžaduje komplexný
i konštruktívny prístup kompetentných ústredných, krajských,
okresných, mestských i obecných
orgánov. O týchto potrebách a možnostiach vedieme permanentnú diskusiu a treba povedať, že nie sme
spokojní najmä s prístupom vládnych orgánov, ktorých rôzne „nové
metódy“, vrátane výjazdových zasadnutí, nám nepomáhajú a slúžia
skôr propagande ako konkrétnej
pomoci.
Keďže sa v týchto dňoch pripravujeme na voľby, vyjasnime si aspoň niektoré podmienky zákona č.
303/2001 o voľbách do samosprávnych krajov. Voľby sa týkajú naj-

vyšších územných celkov – samosprávnych krajov, ktorých je v SR
8. V nich sa volia poslanci a predseda. V tejto súvislosti pripomínam,
že zľudoveli aj názvy župa - župan,
majú zrejme historické reminescencie, ale oficiálne názvy sú: vyšší
územný celok /VÚC/, samosprávny kraj / v našom prípade BBSK/,
predseda a poslanci VÚC. V našom
kraji /BBSK/ sa v 13 okresoch bude
voliť 49 poslancov. My v našom
okrese podľa počtu obyvateľov si
zvolíme 6 poslancov, ktorí by mali
tvrdo a nekompromisne a bez bočných úmyslov presadzovať záujmy
nášho okresu. Podstatné je, aby sme
pochopili, že kraje sú dôležité, majú
veľa problémov i množstvo peňazí
a riešia problémy, ktoré miestne
samosprávy riešiť nemôžu, pretože
patria do kompetencie krajov.
Dôležitou kompetenciou kraja
je poskytovanie sociálnych služieb.
Uplatňujú sa vtedy, keď sa o odkázaného člena rodiny nedokáže postarať rodina, resp. nemá dostatočné finančné prostriedky umiestniť
seniora do sociálneho zariadenia.
V tejto oblasti máme čo doháňať,
aj preto sa mienim v nastávajúcom
období zasadzovať za rozširovanie
a skvalitňovanie týchto služieb pre
našich seniorov, ktorí celý život tvrdo pracovali a zaslúžia si dôstojne
prežívať jeseň svojho života.
Mojím snom je vytvoriť ideálne podmienky pre takéto služby
v bývalom študentskom domove.
Samozrejme, k tomu budeme potrebovať nezištnú pomoc príslušných
ministerstiev.
Ďalšou kompetenciou, ktorá sa
dotýka života prakticky každého
občana je vytváranie podmienok
pre rozvoj zdravotníctva. V tejto
oblasti sme v uplynulom volebnom
období tvrdo zabojovali, aby sme
nedokončený pavilón v rimavskosobotskej nemocnici po dlhých
rokoch ťahaníc, spolu s majiteľom
nemocnice, pripravili po všetkých
stránkach tak, aby konečne mohol
slúžiť našim pacientom. V tejto oblasti nás čakajú ďalšie horúce témy,
najmä súvisiace s nedostatkom lekárov, sestier a pohotovostnými urgentnými službami.
Vážnou kompetenciou je rozvoj
výchovy a vzdelávania, najmä na
stredných školách. V tejto oblasti,
aj mojou iniciatívou, sme v uplynulých rokoch vykonali veľa, najmä
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s voľbami do krajV súvislosti
skej samosprávy /VÚC/ je

v materiálnom vybavení škôl a v
zateplovacom programe školských
budov. V súčasnosti sa opravuje
„stará učňovka“ na Hlavnom námestí a pripravujeme skultúrniť,
skvalitniť a viac sfunkčniť každú
jednu strednú školu v okrese. V oblasti kultúry sme najviac vykonali
opravou historickej budovy Gemersko-malohontského múzea v Rimavskej Sobote, ktorá v súčasnosti
zdobí obnovené nádherné námestie
Mihálya Tompu.

Ako vidieť z uvedených príkladov, kraje sú dôležité, ovplyvňujú
kvalitu dopravy i dopravnej infraštruktúry, ovplyvňujú stredoškolské
vzdelávanie našich detí. Pomáhajú
nám postarať sa o našich seniorov a
garantujú nám kvalitnú zdravotnícku starostlivosť. Dôležité poslanie
majú aj v územnom plánovaní, v
oblasti kultúry, športu, cestovného
ruchu a celkove pri všestrannom
rozvoji územia a napĺňaní potrieb
obyvateľov.

Snáď prioritnou kompetenciou
kraja je komplexné riešenie dopravy, údržby ciest II. a III. triedy. V
tejto oblasti sa nám podarilo vybojovať pre okres najviac. Som hrdý,
aj mojou zásluhou sme opravili
mnoho km ciest v severnej i južnej
časti okresu. Spomeňme si na cesty
v okolí Klenovca a Hnúšte, cesty
v južnej časti okresu, v samotnom
okresnom meste, kde sme v uplynulých dňoch odovzdali do užívania
prepotrebnú kruhovú križovatku. V
tomto trende mienim pokračovať aj
v budúcnosti, keďže v okrese máme
cesty II. a III. triedy na mnohých
miestach v dezolátnom stave. Mojim osobným záväzkom je postaviť
ďalšiu kruhovú križovatku pri Bille
a tým dotvoriť takmer ideálny stav
krajských dopravných komunikácií
v našom meste.

Samozrejme, všetky uvedené
kompetencie a potreby sa nenapĺňajú automaticky a bezozvyšku.
Prostriedky sú limitované, preto v
zastupiteľstve treba zdôvodňovať
potreby, argumentovať nepriestrelnými faktami a treba doslova bojovať. V opačnom prípade nemôžeme
byť úspešní.
Ja s čistým svedomím uzatváram
uplynulý cyklus môjho pôsobenia
v BBSK. So získanými novými
skúsenosťami chcem moje doterajšie pôsobenie ešte prekonať a
považujem za dôležité dotiahnúť
investora, ktorý vytvorí pracovné
miesta a svojím sociálnym programom prispeje k zvýšeniu kultúrnej
úrovne mesta i okresu.
JUDr. Jozef Šimko,

primátor mesta Rimavská Sobota,
poslanec BBSK

Gemerské zvesti
Na Kurinci pribudne bazén s vlnobitím a atrakciami

Poslanci o R2
i investičných akciách

utorok sa v bývalom Župnom dome uskutočnilo októbrové
M inulý
zasadnutie poslancov rimavskosobotského mestského zastupiteľst-

va. Do pléna sa opäť dostala téma výstavby R2. Na úvod rokovania mal
totiž prednosta Okresného úradu v Rimavskej Sobote Csaba Csízi poslancom podať informatívnu správu o výstavbe R2. Uznesenie s touto
požiadavkou prijali poslanci ešte na septembrovom zasadnutí MsZ. Cs.
Csízi sa však nedostavil a podľa slov primátora mesta Jozefa Šimka ani
neoznámil dôvod svojej neúčasti. Ako sa primátor vyjadril, mrzí ho to, pretože poslanci už trikrát požiadalo prednostu Okresného úradu, aby pred
nich predstúpil a informoval ich či už o napĺňaní akčného plánu rozvoja okresu Rim. Sobota alebo o priebehu výstavby R2 Zvolen - Košice.
Mestské zastupiteľstvo nakoniec po vyše hodinovej diskusii prijalo
uznesenie, v ktorom vyzvalo ministra dopravy, výstavby a regionálneho
rozvoja Arpáda Erséka, aby spoločne s primátormi a starostami miest a
obcí Gemera-Malohontu, Novohradu, Košického samosprávneho kraja a s politickými stranami prediskutovali a navrhli opatrenia na riešenie
urýchlenia výstavby R2. Uznesenie prešlo jednohlasne. Poslanci sa zaoberali aj majetkovoprávnymi otázkami, ktoré predložila Katarína Eliášová
z majetkového oddelenia na MsÚ. Hladko prešlo kofinancovanie projektu
„V základnej škole úspešnejší“. Značnú diskusiu vyvolala mimoriadna
správa o investičných akciách výstavba bazéna s vlnobitím v rekreačnej
oblasti Kurinec a vybudovanie inžinierskych sietí pre priemyselný park
Sever, ktoré samospráva navrhla predbežne zaradiť do budúcoročného
rozpočtu mesta. Poslanci nakoniec schválili zaradiť výstavbu bazéna s
vlnobitím na Kurinci do budúcoročného rozpočtu a požiadali primátora
J. Šimka, aby zabezpečil projektovú dokumentáciu pre stavebné konanie.
Zároveň ho požiadali, aby pripravil štúdiu na budúce využitie priemyselného parku Sever pre rozpočtové obdobie roku 2019. Za uznesenie hlasovali všetci prítomní poslanci.
amb, foto: gecse

V sobotu budú krajské voľby
V sobotu 4. novembra budeme po
štyroch rokoch opäť voliť zástupcov do samosprávnych orgánov.
O post župana v Banskobystrickom samosprávnom kraji malo záujem do uzávierky čísla desať kandidátov. Budeme
rozhodovať aj o zložení krajského parlamentu. V rimavskosobotskom okrese má záujem o post župného poslanca 49 kandidátov. Na volebných lístkoch ich môžeme zakrúžkovať maximálne šesť. Novinkou je, že voľby županov budú jednokolové a
volebné obdobie predsedov i poslancov samosprávnych krajov
sa predĺžilo zo štyroch na päť rokov. Volebné miestnosti budú
otvorené od 7:00 hod. do 22:00 hod.
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Zasadol Výbor mestskej
časti Staré mesto – Chrenovisko
priestoroch tunajšieho EkoV realxu
Centra voľného času

sa v polovici októbra uskutočnilo zasadnutie výboru mestskej
časti Staré mesto – Chrenovisko.
V úvode rokovania informovala
poslankyňa Eva Bornayová o zasadnutí mestského zastupiteľstva
i komisií pri mestskom úrade.
Členovia výboru Ladislav Matyinkó, Peter Molnár a Ján Račko
uskutočnili obhliadku mestskej
časti. V rámci nej padlo niekoľko
podnetov a pripomienok. Obyvatelia Tormáša a záhradkári žiadajú
vyasfaltovať úsek cesty od autoservisu MAXX po prvú bránu
záhradkárskej oblasti o veľkosti
približne 80-100m a napojiť ju na
už vyasfaltovanú časť. Zaznela aj
požiadavka zabezpečiť financie
na zakúpenie odpadových košov,
ktoré sa majú rozmiestniť v uliciach a na pešej zóne či opraviť
reklamné pútače na Hlavnom námestí. Na rohu Železničnej a Šrobárovej ulice požadujú opraviť
nájazd na chodníky pre vozíčkarov a chýbajú tam aj dlaždice. Na
Ul. Mikszátha chýbajú na stĺpoch
verejného osvetlenia kryty na poistky a na začiatku Ul. Markuša sa
prepadáva dažďová kanalizácia.
Diskutovalo sa aj o nocľahárni.

Výbor navrhol zvýšiť poskytovanie služieb občanom bez domova
v dopoludňajších hodinách do
ôsmej - deviatej hodiny v prípade
mínusových teplôt. Padol aj návrh
predĺžiť jarmoky počas soboty do
šiestej hodiny popoludní. Výbor
tiež rozhodol, že prispeje na oslavy Mikuláša sumou 67 eur.
Na výbor sa obrátil zástupca
vlastníkov bytov bytovky na
Škultétyho č. 12 s požiadavkami súvisiacimi s ich bytovkou.
V nich požadujú vyasfaltovať
parkoviská pri bytovke a vyhradiť
5 až 7 parkovísk pre jej potreby na
pripravovanom parkovisku medzi
Sociálnou poisťovňou a neďalekou reštauráciou, osadiť 3 smetné
koše a lavičky a riešiť zápach počas vykurovacieho obdobia, spôsobeného pravdepodobne spaľovaním nevhodných materiálov v
niektorom z okolitých rodinných
domov.
Výbor nakoniec prijal uznesenie,
v ktorom uložil poslancom výboru tejto mestskej časti, aby sa jeho
požiadavky zapracovali do rozpočtu mesta na roky 2018,2019
a 2020 a boli tlmočené na mestskom zastupiteľstve v rámci interpelácií.
amb

Október - mesiac úcty k starším

K

rajská organizácia Únie žien Slovenska v spolupráci s Mestom Rimavská Sobota a Mestským kultúrnym strediskom v Rim. Sobote zorganizovala minulý štvrtok v divadelnej sále Domu kultúry spoločenské stretnutie pri príležitosti
októbra - Mesiaca úcty k starším. V úvode podujatia privítala hostí i všetkých, pre
ktorých bolo toto podujatie určené, predsedníčka Krajskej organizácie Únie žien
Slovenska Helena Husárová. Primátor mesta Jozef Šimko vo svojom príhovore
zdôraznil, že vedenie mesta, ako aj celý poslanecký zbor má eminentný záujem
na tom, aby boli naši občania v meste spokojní, aby žili v kľudnom a čistom prostredí a zvlášť starší ľudia, ktorých si veľmi vážia. V kultúrnom programe prítomných svojím spevom, šarmom a vtipom zabával obľúbený spevák Robo Kazík.
Úcta k starším by mala byť hlavne spontánna, nenásilná a sústavná. A predovšetkým by mala byť táto úcta stála, a nielen v “Mesiaci úcty k starším”. Starší ľudia si ju zaslúžia. Vekom nadobudli rôzne skúsenosti, ktoré môžu odovzdávať mladším. Napokon, vďačíme im za svoj život. Nezabudnime na pozdrav,
ktorý je najjednoduchším prejavom ľudskej spolupatričnosti a rešpektovania
iných ľudí bez rozdielu veku.
amb, foto: gecse
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„Hipisáci“ z Nemecka hľadali cestu na festival
Túto sezónu navštívilo TIC viac turistov ako vlani

obdobie je pre mnohých
L etné
ľudí obdobím cestovania a

spoznávania svojej vlasti alebo
cudziny. Aj do nášho mesta zavíta počas leta mnoho turistov.
Tí sa môžu obrátiť na Turistické
informačné centrum mesta Rimavská Sobota, ktoré sa nachádza
na Hlavnom námestí. To ponúka
mnoho služieb, ako je predaj propagačných materiálov, suvenírov,
pohľadníc, kníh z regiónu, máp,
vstupeniek na kultúrne podujatia
či mesačník Dimenzia. Poskytuje aj informácie o podnikoch v
meste, kultúrnych inštitúciách,
ubytovacích, stravovacích a rekreačných zariadeniach, pamiatkach,
prírodných zaujímavostiach okresu, vydáva informačné materiály o
podujatiach v meste, zabezpečuje
sprievodcovskú službu. Tiež prezentuje a predáva výrobky regionálnych umelcov a remeselníkov,
o ktoré je veľký záujem. Okrem
toho TIC usporiadalo v priestoroch radnice v tomto roku aj šesť
výstav. Počas tohtoročnej letnej
sezóny navštívilo TIC viac turistov
ako vlani, pričom aj turistov z cudziny bolo o niečo viac. Na TIC sa
obrátilo celkovo vyše 450 domá-

cich návštevníkov a 421 turistov
z cudziny. Najvyššiu návštevnosť
zaznamenali v auguste. Do TIC si
nachádzajú cestu buď jednotlivci
alebo skupinové zájazdy.
Každým rokom badať medzi návštevníkmi zvýšený záujem o Rekreačnú oblasť Kurinec – Zelená
voda. Zaujímajú sa o turistiku a
kemping, no poniektorí hľadajú aj
komfortnejšie ubytovanie „Veľa
turistov k nám chodí z Maďarska,
Poľska Česka, no mali sme tu aj
Nemcov, Talianov a dokonca aj
Austrálčanov,“ uviedla referentka
TIC Janka Mišuráková. Cestu do
TIC si dokonca našli aj „hipisáci“ z Nemecka. „Hľadali cestu na
hudobný festival, ktorý sa konal v
Maďarsku. Zaujímaví boli aj bezprostrední Taliani, ktorí prišli do
mesta na svadbu. Nakúpili si u nás
suveníry, dokonca im mesto zabezpečilo vyhliadkovú jazdu vláčikom
po meste a na Kurinec. Veľmi sa
im to páčilo a boli z toho unesení,“
prezradila J. Mišuráková a dodala, že naše mesto sa turistom páči.
Radi sa prechádzajú po Hlavnom
námestí. Značne vyhľadávané je
Gemersko-Malohotské múzeum,
z okolia hrady, zámky a jaskyne.

„V septembri sme mali návštevníka z Rakúska, ktorý sa do mesta vrátil po štyridsiatich rokoch.
Podľa jeho slov Rimavská Sobota
rozkvitla, je čoraz krajšia, čo sa dá
povedať o máloktorom meste na
Slovensku,“ odpovedala Mišuráková na otázku, aké majú návštevníci pocity z nášho mesta. Rovnako chvália aj služby TIC i ponuku
sortimentu suvenírov.

V tomto roku spustili v TIC mobilnú aplikáciu Interaktívny turistický sprievodca Rimavská Sobota,
ktorá je modernejšou alternatívou
propagačnej brožúry v tlačenej
forme. Sprievodca obsahuje mapy
s GPS a hlasový sprievod v troch
jazykoch či QR kódy a pre turistov
je zaujímavým produktom cestovného ruchu.
amb

Jeseň na cestách
Charakteristické pre súčasné ročné obdobie sú
viaceré nepriaznivé podmienky a už aj náhle
poveternostné zmeny, ktoré môžu pôsobiť pre
bezpečnosť na cestách nie práve pozitívne. S
jesenným ročným obdobím prichádza jeho typické častokrát nepriaznivé počasie, ktoré má
negatívny dopad aj na situáciu v cestnej premávke. Aj v tomto ročnom období je veľmi dôležitá
zvýšená opatrnosť účastníkov v cestnej premávke. Touto cestou chceme vodičov vyzvať k zvýšenej opatrnosti na cestách, aby svoje správanie
prispôsobili poveternostným podmienkam, a
to najmä zhoršenej viditeľnosti, a tiež aby dôsledne rešpektovali pravidlá cestnej premávky.
Častými príčinami vzniku dopravných nehôd je
mnohokrát práve neprimeraná rýchlosť jazdy,
neprispôsobenie rýchlosti jazdy zmeneným poveternostným podmienkam a tiež nevenovanie
sa plne vedeniu vozidla. V nasledujúcom článku chceme ponúknuť aspoň niektoré významné
predpoklady pre bezpečnú jazdu v jesennom
období. Spolu s týmto ročným obdobím totiž
dochádza na cestách k mnohým situáciám, ktorým by sa veľakrát dalo predísť práve opatrnou
a zodpovednejšou jazdou vodičov, ako aj zodpovedným prístupom u chodcov. Preto je dôležité
dodržiavať nasledovné odporúčania:
Vodiči - zachovávajte si primeraný odstup od
vozidla jazdiaceho pred vami. Napadané lístie a
mokré vozovky sú pri brzdení zradné.
V aute sa pripútajte a vyžadujte to aj od svojich
spolucestujúcich. Uvedomte si, že ako vodič ste

za nich zodpovedný a v prípade nehody môže
mať zranenie spolujazdca vo vašom vozidle pre
vás následky trestného charakteru.
Veľmi opatrne a pomaly jazdite najmä vtedy,
keď je hmla. Vozovka býva mokrá a klzká, brzdná dráha sa predlžuje a hmla sadá aj na predné
sklo.
Pri dlhšej jazde si robte prestávky na oddych,
najlepšie na čerstvom vzduchu.
Deti vozte zásadne na zadnom sedadle pripútané bezpečnostnými pásmi. Nedovoľte, aby postávali medzi prednými sedačkami! Malé deti
patria do autosedačky, ktorá ich ochráni, aj v
prípade prevrátenia vozidla.
Buďte predvídaví – na cestách a najmä v obciach
treba dávať pozor na chodcov, predovšetkým na
starších ľudí. V tmavom oblečení ich dobre nevidieť a niekedy konajú veľmi skratovo.
Chodci už majú od začiatku roka 2014 povinnosť používať reflexné prvky za zníženej viditeľnosti na cestách mimo obce, ale už aj v obci.
Chceme vyzvať všetkých chodcov, ale aj cyklistov, aby používali reflexné prvky na oblečení.
Je veľmi dôležité, aby boli na cestách viditeľní.
Rovnako, aby prechádzali cez cestu v prvom
rade na miestach na to určených. Vysvetlite
svojim deťom, rodičom, starým rodičom význam používania reflexných prvkov za zníženej
viditeľnosti, že priechod pre chodcov je určený
na bezpečné prechádzanie cez cestu a deti bez
dozoru by sa nemali na cestách objaviť vôbec.

Policajti v Banskobystrickom kraji pristúpili
vzhľadom na nepriaznivý vývoj dopravno-bezpečnostnej situácie a aj vzhľadom na jesenné a
prichádzajúce zimné obdobie k zvýšeným opatreniam v dohľade na cestnou premávkou. Hliadky polície budú vo zvýšenej miere dohliadať na
dôsledné dodržiavanie pravidiel u účastníkov v
cestnej premávke, a to najmä tých, ktoré majú
bezprostredný vplyv na bezpečnosť a plynulosť
cestnej premávky. Pri opatreniach zo strany dopravnej polície sme prihliadali už aj na blížiace
sa Sviatky všetkých svätých, Pamiatky zosnulých, kedy očakávame zvýšenú premávku vozidiel.
Našim cieľom je v prvom rade ovplyvniť bezpečnosť a plynulosť na cestách, a to predovšetkým zabrániť stratám na ľudských životoch a
znížiť počet dopravných nehôd. Tieto kontroly
budú zamerané predovšetkým na dodržiavanie
základných povinností vodičov, ale i ostatných
účastníkov v cestnej premávke. Dôraz kladieme
aj na povinnosti chodcov či cyklistov, ale tiež na
povinnosti vodičov voči chodcom.
Na cestách Banskobystrického kraja došlo od
začiatku tohto roku do (01.10.) k
1035 dopravným nehodám, pri ktorých bolo 31 osôb
usmrtených, 130 osôb utrpelo ťažké zranenia a
486 osôb sa zranilo ľahko.
Krajské riaditeľstvo
Policajného zboru v Banskej Bystrici
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Jesenná vychádzka
s turistickým vláčikom

krásny, slnečný, jesenný deň
Bol12.októbra
a my sme sa rozhodli

stráviť ho s 5.-6. ročnými deťmi v prírode .Cieľom vychádzky bolo spoznať
okolie a zároveň pozorovať prírodu v
jesennom období, poznávať znaky jesene, obdivovať jej krásy. Už po ceste
si deti všímali prvé zmeny v prírode
pozorovaním z turistického vláčika.
Po príchode na miesto sme prekonávali prírodné prekážky, objavovali stále
niečo nové. Počúvali sme zvuky jesennej prírody, pozorovali hmyz, vtáky,
stromy, kríky a krásne sfarbené lístie.
Vyhľadávali sme lesné plody i hríby.
Počasie na jesennú vychádzku bolo priam ideálne, dúfame, že sa nám podobnú akciu podarí usporiadať aj na budúci rok. Aj touto cestou sa chceme poďakovať riaditeľovi Technických služieb za
poskytnutie vláčika deťom našej materskej školy. Ďakujeme a ostávame s pozdravom.
Marcela Repková, učiteľka 4. triedy
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Kruhový objazd
Keď prechádzam cez kruhový objazd,
ďakujem často jeho tvorcovi.
Už to znie vo mne sťa kultový obrad,
keď ďakovanie znovu obnovím.
Za jednoduché, duchaplné dielo.
Čo robiť, zistím krátkou obhliadkou.
Žiadny semafor, veď v tom kruhu celom
sám princíp svieti svojím poriadkom.
Kruhový objazd, ostrovček pokory.
Plynový pedál pod nohou nehorí.
Tu platí len jedno. Pomaly a všetci.
Tu sme všetci rovní, všetci v jednom vreci.
Z tejto pokory na cestu si zobrať,
nech žiadna jazda nebudí hnev a strach!
Ohľaduplnosť, stratégia dobra,
nech sa nehanbí na cestách!
Marta Brisudová Siváková

Deň otvorených dverí v Ekorelaxe

Relax – oddelenie EkoreCVČ
lax reagovalo na výzvu BBSK

gačný materiál pre návštevníkov
Minizoo. Teráriovým zvieratám sa
realizáciou tohto projektu zlepšilo
prostredie pre život a zlepšil sa aj
estetický vzhľad Minizoo.
Dňa 19. 10. sa uskutočnilo slávnostné otvorenie a odovzdanie nových chovných zariadení do užívania pod názvom „Deň otvorených
dverí v Ekorelaxe“ za účastí detí z
materských a základných škôl v našom meste. Počas celého dňa mohli
Minizoo navštíviť rodičia so svojimi deťmi a ostatní záujemcovia z
nášho mesta a okolia.
Mgr. Eva Rigová,
realizátorka projektu

o poskytovaní dotácií na podporu
všeobecne prospešných služieb vo
verejnom záujme. Pod názvom
„Deň otvorených dverí v Ekorelaxe“ sme podali žiadosť na poskytnutie dotácie na obnovu priestorov
a zlepšenie prostredia pre teráriové
zvieratá. Z dotácie BBSK v sume
1 800,- € sme obstarali nové kovové regále pre jaštery, hady, hmyz,
nové teráriá pre veľhada kráľovského, leguány a pytóny, drevené
obloženie regálov, LED reflektory,
lampy Exoterra Glow Light, žiarovky Exoterra Reptilee a propa-

Ocenenie Veroniky Bolhovej

20. októbra sa žiačka IV.B triedy GymV piatok
názia Ivana Kraska – Ivan Krasko Gimnázium

Rimavská Sobota, Veronika Bolhová, zúčastnila
slávnostného vyhodnotenia esejistickej súťaže,
ktorú organizovala Nadácia Hannsa Seidela
spolu s kooperujúcimi
partnermi - Centrum
pre európske a severoatlantické vzťahy, Nemecké veľvyslanectvo
Bratislava a Zastúpenie
Európskej komisie na
Slovensku. Na slávnostnom odovzdávaní cien a certifikátov
sa stretli tí najšikovnejší žiaci, ktorí svoju esej na
tému Európska vs. národná identita písali v slovenskom alebo nemeckom jazyku.
Nás veľmi teší, že esej našej žiačky napísaná v
nemčine, bola vyhodnotená ako druhá najlepšia.

Okrem príjemného stretnutia s angažovanými
ľuďmi zo Slovenska a Nemecka si z Bratislavy
odniesla aj hodnotné darčeky. Hlavnou cenou bol
týždňový pobyt v Nemecku v Kloster Banz, kde sa
stretlo 20 študentov z
12 európskych krajín
a medzi nimi aj Veronika. Diskutovali tu o
budúcnosti Európskej
únie do roku 2030,
ďalej
o súčasných
problémoch sveta, ekonomike, migrácii, vojenských konfliktoch a
bezpečnosti v EÚ.
Veronika hodnotí svoj
týždenný pobyt v Nemecku ako veľmi obohacujúci
z hľadiska jazykového ako aj z hľadiska spoznania
ďalších možností štúdia v zahraničí počas univerzitného štúdia na Slovensku.
Mgr. Miroslav Lajgút,
foto: Archív Nadácie Hannsa Seidela

www.rimavskasobota.sk
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Pozvánky

Belujské hrnčiarstvo v múzeu

Mladé klavírne trio

Všetkých milovníkov krásnej hudby
pozývame na ďalší koncert z cyklu koncertov vážnej hudby Hudobná jeseň v
Rimavskej Sobote. Koncert troch mladých hudobných talentov: Pavel Bogacz
ml. / husle, Karolína Zívalíková, rod.
Hurayová / violončelo a Zuzana Králiková - Pohůnková / klavír, bude v utorok, 14. novembra o 19.00 hod. v divadelnej sále DK (vchod A od Kauflandu).
Vstupné: 2€ / 1€ pre členov Kruhu priateľov hudby, ktorí môžu uhradiť priamo
na koncerte aj členský poplatok na rok
2018 vo výške 2 €.

Barnabás Holló (1865-1917)
Sochár z Gemera-Malohontu
9. novembra o 15:00 hod. sa v Gemersko-malohontskom múzeu v Rim. Sobote uskutoční vernisáž výstavy Barnabás
Holló (1865-1917). Sochár z Gemera-Malohontu.

Výstavy v Gemersko malohontskom múzeu
do 30. novembra
Naj... zo zbierok Gemersko-malohontského múzea
Venovaná 135. výročiu založenia múzea
do 31. decembra
„Malenkij robot“ (1945 - 1949)
V zajatí sovietskych lágrov

Mestská galéria
v Rim. Sobote
do 20. novembra
Tradícia inak
prvá samostatná výstava Henriety
Kurčíkovej pochádzajúcej z Rimavskej
Soboty.
4. novembra
Výtvarný
ateliér
s
Henrietou
Kurčíkovou
Mestská galéria v Rim. Sobote, Hlavné
námestie, o 16:00 hod.
Galéria Ganevia
do 14. novembra
Výstava artefaktov Letavy
V Galérii Ganevia v Dome kultúry
v Rim. Sobote vystavujú diela z 33. ročníka medzinárodného umeleckého tábora výtvarníkov, fotografie, literatúry,
divadla, hudby a tanca LETAVY 2017.
spracoval amb

hrnčiarstvu bola venovaná prezenBelujskému
tácia s tvorivou dielňou, ktorá sa uskutočnila

13. októbra v priestoroch Gemersko-malohontského múzea v Rim. Sobote. Podujatie pripravilo
múzeum v spolupráci s manželmi Drímajovcami
z obce Beluj. Tí sa venujú výskumu pomerne neznámeho, no pozoruhodnému typu hrnčiarstva,
ktoré zaniklo pred viac ako 120 rokmi. Manželia Drímajovci prišli do obce pred piatimi rokmi.
Ako novousadlíci tam založili múzeum a vyvíjali
rôzne aktivity, aby sa zaniknutá hrnčiarska dielňa
zase dostala do povedomia verejnosti nielen na
Slovensku, ale aj v zahraničí. Podľa slov Tatiany
Drímaj Reckej, Gemer neobišli aj z toho dôvodu,
že má veľmi významnú hrnčiarsku tradíciu. „Cieľom tohto projektu je nadviazať hrnčiarske kontakty, aby rôzne hrnčiarske oblasti z okolia vedeli
o sebe navzájom. Aby sme spolu komunikovali a
vytvárali akúsi novodobú hrnčiarsku sieť,“ priblížila T. Drímaj Recká.
Podujatie malo dve časti. Najprv prebehla projekcia krátkeho filmu s výkladom, kde sa návštevní-

ci dozvedeli o obci a belujskej hrnčiarskej dielni
z historického, estetického a technologického
hľadiska. Po projekcii si návštevníci sami mohli
vyskúšať výzdobný element tejto keramiky tradičnou technikou rytia a maľovania a svoje výtvory
si odniesli domov. Podujatie podporila Nadácia
Poštovej banky.
Beluj je hontianska obec, ležiaca na okraji okresu
Banská Štiavnica, tiahnuca sa popri belujskom potoku v plytkej doline južne od bájneho vrchu Sitno. Najstarší písomný záznam o hrnčiaroch v Beluji pochádza z roku 1635, ktorý spomína hrnčiara
menom Imrich Hrnčiar. Výrobky tunajších hrnčiarov sa vyznačovali kvalitným, neraz veľmi tenkým črepom a boli v širokom okolí veľmi žiadané.
Posledný hrnčiarsky kruh sa na Beluji dotočil v
roku 1893, kedy zomrel posledný aktívny hrnčiar.
Belujskí hrnčiari zanechali po sebe nezmazateľnú
stopu v slovenskom výtvarnom folklóre, no kupodivu je belujské hrnčiarstvo stále veľká neznáma,
žijúca v tieni iných dielní ako Modra či Pukanec.
amb, foto: gecse

Artefakty z Letáv

Galérie Ganevia v Dome kulV priestoroch
túry v Rim. Sobote otvorili 14. októbra

výstavu diel z tohtoročného tvorivého tábora
Letavy. Atmosféru tohto jedinečného podujatia priblížilo návštevníkom približne 200
prác. Tie budú vystavené do 14. novembra.
Podľa slov riaditeľa Letáv Mariana Lacka, na
výstave sa nachádzajú diela z ôsmich dielní,
v ktorých sa „Letavisti“ venovali bábkarstvu,
fotografii, kresbe či maľbe. Súčasťou vernisáže bolo aj premietanie dokumentu z Letáv,
ktoré prebehlo v Bábkovej sále Domu kultúry.
Aj tohtoročné Letavy sa konali v rekreačnej
oblasti Kokava – Línia. Podujatie sa teší veľkej obľube, v tomto roku sa ho zúčastnilo vyše
400 umelcov z rôznych kútov sveta. Tí tvorili
pod vedením profesionálnych lektorov v 15
dielňach zameraných na fotografiu, umenie
z odpadu, maľbu či divadlo. Organizátormi
podujatia boli Mestské kultúrne stredisko v
Rim. Sobote, občianske združenie Oxymoron
a Základná umelecká škola v Rim. Sobote.
amb, foto: gecse
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Vážení občania Gemera a Malohontu, rodáci,
prijal som kandidatúru na post predsedu BBSK,
lebo som presvedčený, že môžem a viem ako
zmeniť život v našom zúboženom kraji. Hlavne v regióne Gemera a Malohontu, odkiaľ aj ja
pochádzam, máme najväčšiu nezamestnanosť v
Slovenskej republike a v niektorých obciach dosahuje až 90%, ako sú napr. obce Sútor, Belín,
Barca, Rimavská Seč, Širkovce a mnohé ďalšie aj
v severnej časti okresu. Aby sme zlepšili zamestnanosť v regióne, treba začať aktívne podporovať
podnikateľov vo všetkých sférach hospodárstva
a hlavne aj v poľnohospodárstve. Ako predseda
VÚC vstúpim do procesu zvyšovania zamestnanosti so zapojením štátu, VÚC a obcí, vytváraním
spoločných podnikov s majiteľmi lesov a poľnohospodárskych združení. Nechcem, aby naši ľudia odchádzali od rodín za prácou do iných regiónov, eventuálne do zahraničia, ale chcem priniesť
do regiónu investorov. Budem robiť všetko pre
to, aby sme priniesli fabriky a robotu k ľuďom.
Napríklad rimavskosobotský priemyselný park je
dodnes využitý len na 40%. Musíme oživiť vidiek
a zabezpečiť, aby hlavne v poľnohospodárstve a v
lesnom hospodárstve sme nezostali len pri prvovýrobe. Musí skončiť vyvážanie nespracovanej
guľatiny do zahraničia. Cieľom je vyrábať a predávať finálne výrobky. Pre rozvoj hospodárstva
v regióne treba dobudovať cestnú infraštruktúru,
hlavne rýchlostnú cestu R2 až do Košíc, ako i
cesty prvej, druhej a tretej triedy udržiavať v dobrom stave, aby pomohli rozvoju regiónu. Aj tu je
nevyhnutná spolupráca s vládou a ministerstvom
dopravy. Takisto bez pravidelnej spolupráce s primátormi miest a starostami obcí a ich zastupiteľstvami nie je možné urobiť pozitívne zmeny. Na
cestách, ktoré sú v kompetencii VÚC, treba upraviť povrch, hlavne medzi Rimavskou Sobotou –
Teplý vrch, Rimavská Seč- Radnovce, z Dubovca
na Rimavskú Seč a Petrovce a dokončiť cestu na
Kružno. Rekonštrukcia cesty cez Hnúšťu a cesty
okolo Rovného budú tiež vyžadovať starostlivosť. Bude treba dobudovať cyklotrasu na PolGZ-72/2017

GZ-74/2017

tár. Budem venovať zvláštnu pozornosť rómskej
populácii, s cieľom mať vzdelaných, zdravých a
zamestnaných Rómov s primeranými platmi. Do
riešenia rómskej otázky musia byť zapojení Rómovia. Žiadne dávky bez práce. Mám pripravený
program aktívnej zamestnanosti všetkých sociálne slabých skupín v regióne.

V zdravotníctve zabezpečím dostupnosť pre všetkých občanov k takej starostlivosti, akú bude vyžadovať ich zdravotný stav. Nesmú byť žiadne
čakacie doby na vyšetrenia, operácie, treba urobiť
nápravné opatrenia na celej osi pôsobenia, od ministerstva zdravotníctva, zdravotných poisťovní,
poskytovateľov zdravotnej starostlivosti a príjemcov, čiže pacientov – občanov. Nebudú žiadne
čakacie doby a zoznamy čakateľov na umiestnenie do všetkých typov sociálnych zariadení pre
tých občanov, ktorí budú spĺňať podmienky. Všemožne budem podporovať zvýšenie pôrodnosti,
hlavne vytváraním podmienok pre zakladanie ro-

dín mladých ľudí. Zvýšená pôrodnosť je zárukou
budúcich dôchodkov. Dal som osobný prísľub,
že zabezpečím 1000€ pre každú matku, ktorá porodí dieťa po 1.1.2018 a bude mať trvalý pobyt
v našom kraji. Garantujem bezbariérový kraj.
Všetky aktivity bude potrebné robiť s ohľadom
na nepoškodzovanie životného prostredia a bude
treba odstrániť staré ekologické záťaže, hlavne po
predchádzajúcej priemyselnej aktivite v regióne.
Náš kraj je historicky a geograficky veľmi zaujímavý a treba využiť všetky prírodné , kultúrne,
tradičné, ale aj moderné možnosti, vrátane remesiel, aby sme zatraktívnili náš región pre rozvoj
turistického ruchu. Treba sem zahrnúť aj budovanie moderných cyklotrás, vidiecku a poľovnícku
turistiku, vodných možností a atrakcií. Do rozvoja
turistického ruchu treba zapojiť aj rómsku komunitu s ich zvyklosťami aj tradíciami.
Vzhľadom na dlhú hranicu nášho kraja s Maďarskom, treba rozvíjať cezhraničnú spoluprácu dobudovaním ciest a mostov, vzájomným vytváraním pracovných príležitostí, zlepšiť hospodársku
kooperáciu, rozvíjať kultúrno-spoločenské aktivity, ako i turistiku a šport.
Vážení priatelia, je toho ešte strašne veľa, čo náš
kraj potrebuje a čo mám v pláne urobiť. Chcem
Vás uistiť, že ak mi dáte svoj hlas v nastávajúcich
voľbách a ten Váš hlas pomôže, aby som sa stal
predsedom BBSK, budem robiť pre Vás, budem
medzi Vás naďalej chodiť, budem Vás počúvať
a spoločne sa nám podarí zlepšiť život všetkých,
ktorí žijú v tomto kraji.
Zároveň Vás chcem poprosiť o hlas pre kandidátov do zastupiteľstva BBSK za Stranu Moderného
Slovenska, aby títo poslanci v budúcnosti mohli
byť zapojení do aktívneho rozvoja vo Vašom regióne.
V Banskej Bystrici, 17.10.2017 		

Milan Urbáni
Kandidát na predsedu BBSK

www.rimavskasobota.sk
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RIADKOVÁ INZERCIA:
• Vykúpim
2. - 6.
november
19:30

Thor 3: Ragnarok

130 min., MP od 12r., titulky, 5€
Akčný/dobrodružný
USA

V pondelok o 19:30 vstup 4€.

9. - 13.
november
20:00

Vražda v Orient Expresse

110 min., MP od 12r., titulky, 4€
Krimi/Dráma
USA/Malta

aj zadĺžený 1,2,3,4 izbový byt v Rimavskej Sobote,
Hnúšti, Tisovci a okolí. Vyplatíme dlžoby a zbytok Vám, pokiaľ
dlžná suma neprevyšuje kúpnu cenu. Bližšie info telefonicky:
0949 268 926
				
GZ-27/17

Earth: Deň na zázračnej planéte

•

Wind River

• Predávame

6.
november
17:30

Happy End		

11. a 12.
november
18:00

9. - 10.
november
18:00

Suburbicon: Temné predmestie

16. a 18.
november
17:00

107 min., MP od 15r., tit., 4€
Dráma
Francúzko/Nemecko
105 min., MP od 15r., vstup: 4€
Komédia/Krimi
USA

V pondelok 13.11. maďarská verzia

95 min., MP, titulky, vstup: 4€
Dokumentárny Veľká Británia

107 min., MP od 15r., titulky, 4€
Dráma/Krimi VB/Kanada/USA

Zubný lekár

4.11.-5.11. od 8:00 do 12:00 hod.
MUDr.
Andrea
Tyborová,
Cukrovarská 23, Rim. Sobota,
tel.: 047/56 27 188

11.11.-12.11. od 8:00 do 12:00 hod.
Medi-Cif s.r.o. - MUDr. Štefan
Cifruš, Dobšinského 1092/30, Rim.
Sobota, tel: 0903 545 306

Prijmem všestranných stavebných pracovníkov na stavby
v Belgicku. Tel.č: 0944 110 341
		
GZ-56/17
brojlerové kurčatá na farme Večelkov, cca 2,5 - 3 kg.
Cena: 1,65/kg. Tel.: 0915 650 861 			
GZ-71/17

Na PREDAJ novinový stánok na ulici Hatvaniho 2, RS pri CBA.
Rozmery 2x2m. Cena 150€+Dph. Kontakt: 0905 334 642
GZ-76/17
•

Hľadáme ľudí
so "srdcom na dlani"!
Poznáte

Mesto Rimavská Sobota
vyhlasuje v zmysle § 9a ods. 9 zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí
v znení neskorších predpisov
obchodnú verejnú súťaž
na podnájom nebytových priestorov v nájme MsBS., s.r.o., Rimavská Sobota:
ul. Daxnerova
Výmera prenajatých priestorov:
1. Celková plocha: 70,38 m2 (hlavný podnikateľský priestor - miestnosti o výmere
20,89 m2, 8,69 m2, 8,74 m2, spoločné a sociálne priestory o výmere 32,06 m2) - prízemie v budove na Ul. Daxnerovej s.č. 470 v Rimavskej Sobote.
2. Celková plocha: 107,22 m2 (hlavné podnikateľské priestory - miestnosti o výmere 21,20 m2 a 77,91 m2, 8,74 m2, spoločné a sociálne priestory o výmere 8,11 m2)
- prízemie v budove na Ul. Daxnerovej s.č. 470 v Rimavskej Sobote.
Výška nájmu v zmysle VZN mesta Rimavská Sobota č.72/2004 na hlavný
priestor, 3,52 €/m2/rok na spoločné a sociálne priestory (ul. Malohontská, Daxnerova). Hlavné námestie: minimálna výška nájmu 80€/m2/rok.
Obchodná verejná súťaž začína dňom 02.11.2017 a končí dňom 16.11.2017.
Prihlášky zasielajte na Mesto Rimavská Sobota, Odbor ekonomický, oddelenie
majetkové, Ul. Svätoplukova 9, 979 01 Rimavská Sobota v zalepenej obálke
s názvom: „Neotvárať- podnájom (presné uvedenie priestoru)”.
Bližšie informácie o obchodnej verejnej súťaži na internetovej stránke mesta
www.rimavskasobota.sk, resp. na tel. č. 047/5604626, 0903 284 353, 047/5511915
Mesto Rimavská Sobota vyhlasuje v zmysle § 9a ods. 9 zákona č. 138/1991
Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov
obchodnú verejnú súťaž
na podnájom nebytových priestorov v nájme MsBS., s.r.o., Rimavská Sobota:
ul. Francisciho 4-8 – prízemie, vchod č. 4 bytového domu
Výmera prenajatých priestorov:
1. Celková plocha: 24,03 m2 (hlavný podnikateľský priestor - miestnosť o výmere
18,37 m2, spoločné a sociálne priestory 5,66 m2) Výška nájmu v zmysle VZN
mesta Rimavská Sobota č. 72/2004.
Obchodná verejná súťaž začína dňom 02.11.2017 a končí dňom 16.11.2017. Prihlášky zasielajte na Mesto Rimavská Sobota, Odbor ekonomický, oddelenie
majetkové, Ul. Svätoplukova 9, 979 01 Rimavská Sobota v zalepenej obálke s
názvom: „Neotvárať - prenájom NP Francisciho 4”.
Bližšie informácie o obchodnej verejnej súťaži na internetovej stránke mesta
www.rimavskasobota.sk, resp. na tel. č. 047/5604626, 0903 284 353, 047/5511915

človeka, ktorý dobrovoľne tvorí skvelé akcie, podujatia,
projekty?
Človeka, ktorý obetavo a nezištne
pomáha iným?
Ľudí, čo majú „srdce na dlani,“
je veľmi veľa. Ich skutky sú však
tiché a neokázalé, pretože nepotrebujú hlasno hovoriť o tom, čo robia
pre iných. Častokrát sa pomáhanie
stalo ich životným štýlom. Je však
dôležité vedieť im poďakovať a oceniť ich, pretože akákoľvek dobrovoľnícka činnosť má pre našu spoločnosť nevyčísliteľnú hodnotu. Porozmýšľajte, či poznáte takého človeka...
Dajte nám vedieť.
Nominujte dobrovoľníkov a dobrovoľníčky na ocenenie “Srdce na dlani
2017.”
Nominovať môžete ako organizácia, aj ako skupina minimálne 3 osôb, do
10.11.2017.
Snahou Centra dobrovoľníctva je vyzdvihnúť a oceniť ľudí, ktorých dobrovoľná práca je výnimočná, vysoko prospešná a ktorí sú inšpiratívnym
príkladom aj pre ostatných. Oceňovanie dobrovoľníkov a dobrovoľníčok je
aktivitou, ktorá smeruje k zvýšeniu statusu dobrovoľníctva v očiach verejnosti, jeho prestíže, ale aj k samotnému rozvoju dobrovoľníckych aktivít.
Za týmto účelom už od roku 2007 nadväzujeme na tradíciu, kedy sme sa
po prvýkrát zapojili do oceňovania dobrovoľníkov a dobrovoľníčkou cenou Srdce na dlani. V roku 2010 sme pôsobnosť tohto podujatia rozšírili
na celý Banskobystrický samosprávy kraj. Galapodvečer v predvianočnej
atmosfére, s hudobnými hosťami, množstvom kvetín a hodnotných odmien
pre dobrovoľníkov, sa i vďaka partnerom a sponzorom, za roky realizácie
stáva veľmi milým slávnostným podujatím.
Už jedenásť rokov spolu s vami pravidelne oceňujeme dobrovoľníkov a
dobrovoľníčky z celého banskobystrického kraja, ktorí nezištne pomáhajú
vo svojom okolí, a robia množstvo skvelej práce dobrovoľne a zadarmo.
Od roku 2007 sme odovzdali už 114 ocenení výnimočným ľuďom. Vďaka
vám, ktorí nominujete výnimočných ľudí na toto ocenenie, o nich vieme a
môžeme im takýmto spôsobom verejne poďakovať.
Ďalšie informácie o oceňovaní, nominačný formulár a štatút oceňovania,
nájdete na našej stránke:
http://www.centrumdobrovolnictva.sk/nase-sluzby/ocenovaniedobrovolnikov
O oceneniach rozhodne hodnotiaca komisia, a ocenenia odovzdáme
8.12.2017 o 17:00 na slávnostnom podujatí, v Radnici na Námestí SNP
v Banskej Bystrici.
Slávnostné podujatie sa koná pod záštitou pána primátora mesta Banská
Bystrica.
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martin.ambroz@rimavskasobota.sk, za maďarskú časť: Juhász Dósa János, jan.juhasz@rimavskasobota.sk; technický redaktor: Ing. Michal Murárik. Vychádza ako dvojtýždenník. Distribúcia do schránok domácností mesta Rimavská Sobota Slovenskou poštou, a.s. Tlač: RENO – Ing. Bartolomej Tkáč. Autorské práva vyhradené. Ďalšie šírenie textov, fotografií a grafiky je možné len s písomným súhlasom vydavateľa. Vydavateľ nie je
zodpovedný za obsah a pravdivosť inzerátov a za prípadné spôsobené škody. Uzávierka materiálov je 5 pracovných dní pred vydaním novín. Redakcia si vyhradzuje právo príspevky skrátiť, redakčne upraviť alebo aj neuverejniť.
Anonymné príspevky nezverejňujeme.
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Strelecký koncert
našich futbalistov
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Soboťania si hladko
poradili aj s Trebišovom

21. októbra sa muži HKM Rimavská Sobota opäť predstavili
V nasobotu
domácom ľade, kde privítali hostí z Trebišova. Tí doposiaľ ne-

MŠK Rimavská Sobota – MFK Žarnovica 7:0 (4:0)
Góly: Vujoševič 4, Morháč, Ľupták, Petrán. ŽK: Zvara, Ľupták, Lovyniuk – Ondrejka, Krivjančin.
Divákov: 220. Rozhodovali: Kolofík, Lepieš, Legíň.
Zostava:
Rimavská Sobota: Prošovský – Zvara (65. Jass), Botoš, Morháč, Ľupták
(72. Mészáros) – Fajčík (53. Uličný), Vujoševič, Petrán, Lovyniuk – Vargic (78. Dudek), Miklovič. Tréner: Eugen Bari.
Žarnovica: Straka – Blaho, Ondrejka, Hudák, Nitško – Londák (83.
Sokol), Krivjančin (76. Barák), Lipták, Štefanka – Laurov, Sudimak (6.
Záhradník).

F Žarnovicou svojim divákom strelecký koncert. Poučili sa z predcháutbalisti A mužstva MŠK Rimavská Sobota predviedli v zápase so

dzajúcich dvoch domácich zápasov a začali hrať veľmi sústredenie. V
prvom polčase pekne kombinovali a vypracované šance na strelenie gólov aj využili. V 11. minúte Miladin Vujoševic, v 13. Stanislav Morháč,
v 16. Peter Petrán rozvlnili sieť súpera. V 44. minúte zo štandardky
uzavrel polčas na 4:0 Erik
Ľupták. Krásnym akciám
Tabuľka:
a gólom diváci na tribúne zatlieskali. Začiatok
druhého polčasu nevyznel
v prospech Soboťanov.
Štvorgólové vedenie našich futbalistov až príliš
upokojilo. Prvých 15 minút sme hrali veľmi vlažne, urobili sme niekoľko
chýb, z ktorých súper
mohol ťažiť. Našťastie sa
nič také nestalo a druhá
polovica druhého polčasu opäť patrila nám. Naši
chlapci si vypracovali
množstvo šancí, z ktorých
trikrát skórovali. Tréner
Eugen Bari postupne prestriedal. Stiahol hráčov, ktorí sa o výhru postarali a poslal na trávnik mladých futbalistov, ktorí nesklamali a pomohli k zvýrazneniu konečného výsledku.
V 53. minúte prišiel na trávnik Norbert Uličný, v 65. Marcel Jass, 72.
Bence Mészáros, v 78. Denis Dudek. Darilo sa najmä Vujoševičovi, v
druhom polčase trikrát prekonal brankára súpera v 62., 75. a 89. minúte a
tak s 20 gólmi suverénne vedie tabuľku strelcov III. lige/stred.

MŠK RS, foto:gecse

predvádzajú veľmi presvedčivé výkony a na konte majú len dve víťazstvá
proti Sabinovu a v poslednom zápase zdolali Bardejov. Práve toto víťazstvo mohlo Trebišovčanov naladiť, a preto sme sa museli na dobre vyskladaný káder aj so zahraničnou posilou zo Švédska poriadne pripraviť.

Naši hokejisti naopak ťahajú už šnúru štyroch víťazstiev a prehrali len v
prvom zápase v Martine. Po technických úpravách s rozbitým plexisklom
sa zápas mohol začať. Tradične doňho lepšie vstúpili domáci. Už po 80.
sekundách udrelo ruské trio na čele s Dmitrievom. O pár minút už zvyšoval Buda. A následne sa opäť presadil Dmitriev po prihrávke Šagáta.
Úvod druhej tretiny domáci trochu zaspali a hostia ich prekvapili dvomi
rýchlymi gólmi od Schnellyho a Miľovčíka. V polovici druhej tretiny sa
domáci prebudili a pomohol im k tomu ďalší gól Budu. Následne sa hra
už rozbehla a aj poriadne pritvrdila. Hru vo formáte 4:4 využil Moroz a
zvýšil už na 5:2. O pár sekúnd skóroval opäť. Po tomto góle brankár hostí
Pisio dobrovoľne opustil bránu a na jeho post zasadol Fedor. Ten bol síce
nerozchytaný, ale aj tak dlho odolával. Tesne pred koncom druhej tretiny
strelil gól v oslabení Filipiak. V tretej tretine sa domáci snažili streliť niekoľko gólov, no brankár hostí čaroval. Až v 52. minúte zavŕšil svoj hetrik
Buda a dve minúty pred koncom stretnutia využil presilovku Dmitriev a
taktiež zavŕšil svoj hetrik. Diváci si ešte žiadali aj desiaty gól, no už sa
ho nedočkali. Ale aj tak môžu byť šťastní, lebo videli pekný útočný hokej
s množstvom šancí. V tabuľke sme však klesli na druhé miesto, keďže
Humenné poriadne naložilo Bardejovu a vyšší počet strelených gólov ich
vytiahol na vrchol. Ďalší zápas naši chlapci odohrajú na ľade súpera.
V sobotu 4. novembra vycestujú za zahraničným účastníkom ligy do Sanoku. Uvidíme ako tento zápas zvládnu, keďže Sanok sa tiež ešte veľmi v
dobrom svetle neukázal, no napriek tomu má vždy najväčší počet fanúšikov na svojom štadióne. Na domácom ľade uvidíme našich hokejistov až
11. novembra, kedy privítame minuloročného extraligistu MHK Martin.
Bude to už druhé vzájomné stretnutie v sezóne a my sa mu budeme snažiť
oplatiť vysokú prehru z úvodu sezóny.

HKM Rimavská Sobota - HK 2016 Trebišov 9:2
(3:0, 4:2, 2:0)
Góly HKM: Dmitriev (Domaev, Moroz), Buda (Zorvan, Fekiač), Dmitriev (Šagát, J. Slovák), Buda (Zorvan, Fekiač), Moroz (Dmitriev, Škantár), Moroz (Škantár), Filipiak (J. Slovák), Buda (Fekiač, Zorvan), Dmitriev (Domaev, Škantár
Strely: 47:18
Vylúčenia: 4:5 na 2 min.
Rozhodovali: Bogdaň - Pavlotty, Vall
Diváci: 283
Zostava HKM: Križan - M. Slovák, Nociar, Matúška, Škantár, Heckl,
Kulišek - Filipiak, J. Slovák, Šagát - Domaev, Dmitriev, Moroz - Fekiač,
Buda, Zorvan - Fiľo
Marek Hanzel, HKM RS

www.rimavskasobota.sk
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Festival detského
jazdeckého športu na Gemeri

lub priateľov koní a rekreačného jazdenia, občianske združenie so sídlom v Dražiciach, usporiadal v
sobotu 7. októbra Festival detského jazdeckého športu
na Gemeri. Príjemný zážitok z jazdeckého podujatia,
ktoré sa uskutočnilo v tréningovom centre Sihelský na
Kurinci - Zelenej Vode umocnilo aj jesenné počasie v
podobe babieho leta. Teplé slnko svojimi lúčmi zalievalo celý areál. Celodenný program pozostával z dvoch
blokov.

Predpoludním prebiehali súťaže v drezúre, ktorá je jednou z najdôležitejších disciplín jazdeckého športu.
Poradie v drezúrnej súťaži Z1:
1. Cartago - Martina Bereczová, 2. Ali - Tamara Polláková, 3. Szelíd - Lucia Glédurová, 4. Baileys - Sofia
Lányiová, 5. Bequira - Emka Zagyiová
Poradie v drezúrnej súťaži Z2:
1. Tiffany 2 - Katarína Košinová, 2. Cartago - Martina
Bereczová, 3. Dormane Du Puy 7 - Nina Husenicová,
4. Noemi - Gréta Sallaiová

Popoludňajší blok tvorili preteky v parkúrovom skákaní, v ktorom sa jazdec na koni snaží buď v čo najkratšom čase a s čo najmenším počtom chýb prejsť trasu s
prekážkami, alebo sa trafiť do časového limitu či hodnotenia za štýl. Parkúr ma úzku súvislosť s drezúrou.
Parkúr s výškou prekážok do 60 cm - celkové poradie:
1. Jazmin - Lýdia Trnovská, 2. Maurícius - Vanessa
Sallaiová, 3. Ulem - Mária Zvarová, 4. Zaira - Viktória
Farkasová, 5. Dormane Du Puy 7 - Sofia Lányiová
Parkúr s výškou prekážok do 70 cm - celkové poradie:
1. Tiffany 2 - Katarína Košinová, 2. Baileys - Nina Husenicová, 3. Reunion - Ján Melicher, 4. Ulem - Mária
Zvarová a Zaira - Viktória Farkasová, 6. Jazmín - Lýdia
Trnovská, 7. Szelíd - Lucia Glédurová, 8. Maurícius Vanessa Sallaiová
Parkúr s výškou prekážok do 80 cm - celkové poradie:
1. Tiffany 2 - Katarína Košinová, 2. Reunion - Ján
Melicher, 3. Dormane Du Puy 7 - Nina Husenicová,
4. Ulem - Mária Zvarová, 5. Jazmin - Lýdia Trnovská,
6. Zaira - Viktória Farkasová 7. Baileys - Nina Husenicová
Usporiadatelia ďakujú zúčastneným jazdcom, divákom, ako aj všetkým, ktorí sponzorsky prispeli k tomu,
že sa táto prehliadka mladých jazdeckých talentov
mohla uskutočniť a v predstihu pozývajú milovníkov
koní a jazdectva na budúci ročník, znovu v októbrovom
termíne v roku 2018.
Mgr. Július Smutniak

Neuveriteľných
záverečných 11 minút!

vycestoval na zápas 6. kola 2.ligy Stred do
S lovan
Badína na derby proti Dukle Banská Bystrica. Sú-

per nastúpil s kompletnými tromi pätorkami a dvoma
brankármi, pričom jeho káder vystužili aj niekdajší
kapitán Slovana Matej Balhuta, hráč Peter Mrnka a
brankár Matej Šándor. Slovanisti sa naďalej boria so
šírkou kádra, tentoraz k prvej pätorke zohnali jedného
náhradníka a do dresu bol pripravený nastúpiť aj druhý
brankár Mirko Greguš.
Po zlej úvodnej 11-minútovke prehrával Slovan 0:3,
lebo mu dlhšie trvalo nájsť recept na dobrú obranu
hostí. Po dvoch tretinách bol stav prijateľných 3:6 pre
súpera a naši hráči stále cítili, že nepremieňajú množstvo šancí. Úvod tretej tretiny však Slovanu nevyšiel a
keď v 49.minúte inkasoval aj pri vlastnej presilovke,
bolo to už hrozivých 3:9. Rimavskosobotskí hráči však
nehodili flintu do žita, štyrmi Radnótiho gólmi v sérii sa
dotiahli k súperovi na dohľad. Vtedy sa konečne presadil aj tradičný strelec Bodor, zneistený súper inkasoval
ešte trikrát a k dokonalému obratu za 11 minút chýbala
len čerešnička na šľahačke v podobe víťazného gólu.
Badín, 22.10.2017 FBK BCF Dukla Banská Bystrica – FBC Slovan Rimavská Sobota 10:10 (3:1, 2:2,
5:7)
Štatistika: Michal Radnóti 6+0, Lukáš Nôta 2+6,
Andrej Bodor 2+1, Jozef Alušík 0+2
Zostava Slovana: brankár Gergely Szabó, hráči Filip
Franko, Pavol Rapčan, Lukáš Nôta, Andrej Bodor, Jozef Alušík, Miroslav Greguš a kapitán Michal Radnóti
FBC Slovan RS sa v aktuálnej sezóne 2017/2018
nachádza na 4. mieste v tabuľke stredoslovenskej ligy.
Jozef Alušík, tajomník klubu
FBC Slovan Rimavská Sobota

