Na margo
uplynulých dní

Jesenné zasadnutie poslancov

V utorok 20. septembra sa v bývalom Župnom dome na Nám. M.Tompu konalo zasadnutie Mestského zastupiteľstva. Ani tentokrát v rámci bohatého programu rokovania
nebola núdza o búrlivé diskusie.
Prítomných 19 poslancov sa po majetkovo-právnych otázkach zaoberalo aj Správou
o hospodárení mesta Rimavská Sobota
k 30.6.2016. Príjmy mesta dosiahli v 1. polroku sumu 7 608 225 eur. Výdavky boli 6 339
869 eur a naplnili sa len na 46 percent. Mesto
tak dosiahlo kladný výsledok hospodárenia vo
výške 1 268 356 eur. „Takýto výsledok naše

mesto ešte nemalo. Je to spoločný výsledok
všetkých poslancov MsZ a vedenia mesta,“ vyjadril sa primátor JUDr. Šimko.
Poslanci sa zaoberali aj Návrhom na 2. zmenu
rozpočtu. Doplnili ho o návrhy na poskytnutie
finančného príspevku na činnosť Csemadoku
a na opravu strechy MsKS. Do 2. zmeny rozpočtu tak schválili zaradenie finančného príspevku na činnosť Csemadoku vo výške 3 000
eur a kapitálový príspevok MsKS vo výške 10
000 eur na opravu strechy Domu kultúry.
(pokračovanie na 2. strane)

Dvojnásobná Majsterka sveta

VIKTÓRIA KORMOŠOVÁ má 15
rokov a navštevuje
Gymnázium Mateja Hrebendu v
Hnúšti. Lukostreľba ju zaujímala už
dávnejšie, no aktívne sa jej venuje
štyri roky. Počas
tohto obdobia sa jej
už podarilo dosiahnuť vynikajúce výsledky
a najvyššie svetové ocenenia.
Viktória získala 3 krát prvenstvo na Majstrovstvách Slovenska a 2 krát obhájila 1. miesto
v súťaži Slovenský pohár. V Donau Cup sa

Rimavská Sobota v jarmočnom šate...

umiestnila na 2. mieste. Jej najväčším úspechom je dvojnásobné prvenstvo na Majstrovstvách sveta. Druhé zlato získala len nedávno
na Majstrovstvách v Soproni v Maďarsku.
„Keď som zistila, že máme v rodine takého výborného lukostrelca Tibora Lévaya, neodolala
som tento šport nevyskúšať. Tibor sa stal aj
mojím trénerom. Trénujem každý deň, snažím
sa vystrieľať 200 šípov denne,“ povedala nám
Viktória. „K titulu Majsterky sveta patrilo samozrejme veľa tvrdej driny, stresu a nevyhnutná bola najmä veľká koncentrácia. Bez môjho
vynikajúceho trénera a bez podpory rodiny by
to však nešlo. Moje súperky sú veľkou konkurenciou, takže tréningu nikdy nie je dosť,“ dodala úspešná športovkyňa.

POZVÁNKY
Deň otvorených dverí 30. septembra
v Knižnici Mateja Hrebendu
Hudobná jeseň 5. októbra v Katolíckom
kostole
Burza práce a informácií 6. októbra
v Mestskom kultúrnom stredisku

Letná turistická sezóna je
už žiaľ za nami, jeseň nekompromisne zaklopala na
dvere a svoje brány zatvorili prirodzene aj kúpaliská.
Naše mesto sa rozlúčilo s
letom galantným gestom
voči svojim občanom
i všetkým návštevníkom
Kurinca, keď počas dvoch posledných krásnych slnečných dní umožnilo bezplatne sa kúpať v tamojšom bazénovom komplexe.
V súvislosti s turistickou sezónou ma napadla
myšlienka nazrieť do uznesenia Vlády SR prijatého na výjazdovom zasadnutí v Rimavskej
Sobote, ako mieni štát podporovať turistický
ruch v našom regióne, pretože na jednej strane
politici vyhlasujú, ako je nevyhnutné podporiť turistický ruch aj s možnosťou vytvárania
nových pracovných príležitostí, no na druhej
strane sa deje pravý opak.
V júnovom uznesení vlády je jediná
zmienka o turistickom ruchu, keď v bode
B-8 ukladá ministrovi dopravy, citujem:
„zrekonštruovať prístrešky na železničných zastávkach v Jesenskom, v Likieri, v Rimavských Janovciach, v Tisovci,
v Hnúšti či v Hodejove, pre skvalitnenie podmienok poskytovaných služieb cestujúcej verejnosti na účely cestovného ruchu, s možnosťou poskytovania priestoru pre implementácie
informačných a turistických materiálov k danému regiónu. Termín: do 31.12.2019.“
Nevymýšľam si, nič viac a nič menej tam
nie je. Priznám sa, že nerozumiem tomuto uzneseniu, ale ešte menej tomu, ako
na základe takýchto uznesení vznikne
v okrese dvetisíc pracovných miest...
A aby to nebolo všetko, letná sezóna nás
presvedčila aj o tom, ako dokážu štátne inštitúcie hádzať polená pod nohy
pri prevádzkovaní rekreačného areálu.
Na byrokraciu najvyššieho stupňa pri vybavovaní povolení na čerpanie či vypúšťanie geotermálnej vody sme si už aj zvykli,
ale už je silná káva, ak hygienikom, lepšie povedané istej hygieničke nevyhovuje
v plaveckom bazéne ani pitná voda z vodovodu, ktorú síce pijeme, ale na kúpanie vhodná
vždy nie je...
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Jesenné zasadnutie poslancov
(pokračovanie z 1. strany)
Hlavný kontrolór mesta predniesol
Správu o kontrolnej činnosti za 1.
polrok tohto roku. Počet petícií, s
ktorými sa naňho občania obrátili,
výrazne klesol, zaoberal sa len jednou. Sťažností bolo 12.
Ďalšou témou rokovania bol aj návrh
Všeobecne-záväzného nariadenia v
súvislosti s novým Zákonom o spôsobe nakladania s komunálnym
odpadom a s drobným stavebným
odpadom. Zákon v tejto súvislosti určuje mestám a obciam
nové povinnosti. Prednesený návrh VZN o spôsobe nakladania s
komunálnym odpadom a s drobným stavebným odpadom na úze-

mí mesta RS poslanci schválili. O
zmenách, ktoré prináša, budeme
informovať v nasledujúcom vydaní
novín.
Poslanci sa zaoberali aj témou vybudovania Útulku pre zvieratá.
Podľa dostupných informácií sú
najvhodnejšou lokalitou na jeho
vybudovanie Včelince. Aj keď
pred istým časom prejavili záujem o jeho zriadenie traja občania,
v súčasnej dobe je v tejto súvislosti
„ticho.“
Búrlivú diskusiu v rokovacej sále
vyvolala téma tzv. Pamätného
parku, ktorý bol pôvodne navrhnutý na Nám. M. Tompu. Poslanci sa
teraz zaoberali návrhom presunúť
tento plánovaný Pamätný park na

Oznam
V zmysle zjednotenia stránkových dní územnej samosprávy Mesta Rimavská Sobota so stránkovými dňami štátnych
organizácií v meste Rimavská Sobota sa od 1.10.2016 menia úradné hodiny Mestského úradu v Rimavskej Sobote.
Rozpis stránkových hodín je možné si pozrieť na internetovej
stránke mesta: www.rimavskasobota.sk

križovatku ulíc Jánošíkova a Malohontská. Napätie v sále stúplo,
keď tému výberu osôb do tohto
Pamätníka, o ktorej sa diskutovalo
pred tromi rokmi, opätovne otvoril
poslanec I. Hazucha. Vyjadril presvedčenie, že navrhnutých ľudí je
potrebné citlivejšie posúdiť a vhodné by bolo požiadať o stanovisko
v tejto veci aj Ministerstvo kultúry
SR. Muzeológ István B. Kovács
pripomenul, že celá problematika už bola prediskutovaná v roku
2013 a daný zámer bol schválený.
Vyjadril sa, že v tomto projekte nemusí ísť o výnimočné osobnosti.
Ide skôr o prezentáciu ľudí, ktorí sa
v tomto meste narodili, prežili tu
celý život a významnou mierou

sa zasadili o jeho rozvoj. Poslanci zrušili uznesenie z roku 2013 o
vybudovaní Pamätného parku na
Nám. M. Tompu a schválili novéRealizáciu Pamätného parku na
rozhraní ulíc Jánošíkova a Malohontská. Podľa vyjadrenia primátora sa mesto vo veci posúdenia osôb
obráti na Ministerstvo kultúry SR a
požiada ho o názor.
V rámci Interpelácií poslanci poukázali na viacero podnetov, s ktorými sa na nich občania obrátili.
Podrobnejšie sa niektorými z nich
budeme zaoberať v nasledujúcom
čísle novín.
-av-

Vyše 50 000 návštevníkov

„Budem sa usilovať
o výstavbu R2“
Hovorí sa, že prednosta Okresného úradu je akoby predĺženou
rukou vlády vo svojom regióne.
Zaujímalo nás, akým spôsobom
sa nášmu regiónu bude snažiť
pomôcť prednosta Okresného
úradu v Rimavskej Sobote Mgr.
Csaba Csízi.
Pán prednosta, na čo plánujete
prioritne zamerať svoje aktivity
v rámci funkcie, ktorú zastávate?
Medzi moje prvoradé ciele vo funkcii prednostu Okresného úradu patrí
vybudovanie Klientskeho centra
pre občanov v Rimavskej Sobote.
V rámci reformy ESO – efektívna,
spoľahlivá, otvorená štátna správa – je potrebné zabezpečiť jednoduchší a dostupnejší servis štátu
pre občana. Na realizáciu týchto
nevšedných cieľov podľa varianty
„A“ má slúžiť historická budova na
námestí M. Tompu vo vlastníctve
mesta Rimavská Sobota, ktorej som
zástancom aj ja. Podľa varianty „B“
Klientske centrum a kompletná
miestna štátna správa má mať sídlo

na ulici Hostinského, v budove vo
vlastníctve SR.
Pre rozvoj okresu sú veľmi dôležité cesty medzinárodného významu,
zvlášť cesta E571 (štátna cesta I/16)
spájajúca Bratislavu s Košicami. Po
odpracovaných šestnástich rokov v
cestnom hospodárstve, ako bývalý cestár sa zo všetkých síl budem
usilovať o urýchlenie výstavby
rýchlostnej komunikácie R2 v trase
tejto dopravnej osi, ktorý je kľúčovým pre dopravné napojenie nielen
Rimavskej Soboty, ale aj Lučenca,
Poltára, Revúcej a Rožňavy na nadradenú sídelnú štruktúru SR.
V spolupráci s predstaviteľmi koaličných strán sa budem usilovať,
aby sme z programového vyhlásenia vlády SR zrealizovali v našom
regióne čím viac plánov.
Celý rozhovor s prednostom Okresného úradu si môžete prečítať na stránke
mesta: www.rimavskasobota.sk

Jesenné prázdniny pred dverami...

-av-

Hovorí sa, že vždy je dobré sa na niečo tešiť. Aj keď školský rok
začal len nedávno, na žiakov a študentov čakajú už onedlho ďalšie
prázdniny. Prinesie im ich jesenné ročné obdobie, konkrétne od 28.10.
do 31.10.2016.

Kúpacia sezóna v rekreačnej
oblasti Kurinec Zelená voda
2016 bola oficiálne zahájená
16. júna. Prevádzkovali sa 25
m bazén, ktorý bol napustený
pitnou vodou z verejného vodovodu, neplavecký a oddychový
bazén, napustené geotermálnou
vodou a detský bazén s atrakciami.
Podľa informácií Technických
služieb mesta privítal Bazénový
komplex v letnej turistickej sezóne cca 51 000 návštevníkov.
Návštevnosť bola ovplyvnená
najmä nestabilným počasím, kedy
sa striedali teplé a chladné dni. V
horúcich víkendových dňoch bola
denná návštevnosť okolo 1 500
– 2 000 osôb, celková priemerná
návštevnosť bola v júni 667 osôb,
v júli 775 osôb a v auguste 512
osôb.
V areáli bazénového komplexu je
možnosť ubytovania sa v stanovom tábore, kde bolo ubytovaných cca 1 600 návštevníkov zo

širokého okolia aj zo zahraničia.
Počet stánkov
a sortiment sa oproti minulému
roku rozšíril.
Z dôvodu bezpečnosti je objekt
monitorovaný kamerovým systémom. V rámci reklamy sa Kurinec
propagoval vo vysielaní „Živá panoráma.“ Pre atraktivitu sa doplnila výsadba kvetinami, ozdobnými
kríkmi a palmami, vybudovalo sa
malé pódium, dokúpili sa vodné
bicykle. Pre plynulosť vstupu do
areálu sa zriadila aj druhá pokladňa. Návštevníci mali k dispozícii
bezplatný dovoz a odvoz výletným vláčikom.
Pre aktívne trávenie voľného času
bol v prevádzke aj športovo- rekreačný areál (tenisové kurty, minigolf a volejbalové ihrisko), ktorý
začal prevádzku 27. mája. Návštevnosť tohto areálu bola celkovo
okolo 600 osôb.
Ukončenie kúpacej sezóny bolo
11. septembra, kedy bol pre návštevníkov bezplatný vstup počas
celého víkendu.

Gemerské zvesti
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Bezdomovcov pribúda

V súčasnej dobe žije v Rimavskej
Sobote 92 bezdomovcov. Keďže
viacerí z nich migrujú, uvedený
počet je len orientačný. Počet
ľudí bez prístrešia však stúpa.
Pred piatimi rokmi sa ich pre porovnanie zdržiavalo na území mesta 32.
----Sociálna práca a pomoc zo strany sociálnych pracovníkov Mestského úradu bola v tomto roku poskytnutá 47 občanom bez prístrešia.
Ako nás informovala vedúca Oddelenia sociálnych vecí MsÚ PhDr.
Angela Kecskemétyová, mnohí
občania bez prístrešia sú zdravotne postihnutí alebo s nepriaznivým
zdravotným stavom. „Sú ohrození
najmä tým, že sú vylúčení zo spoločenského života. Väčšina z nich
je závislých na alkohole či na drogách.“
----Spomedzi nich je len málo
takých, ktorí o pomoc prídu požiadať sami. Sociálni pracovníci ich tak v rámci tzv. streetworku kontaktujú priamo na ulici
a pomáhajú im ich problémy riešiť.
„Občanom bez prístrešia poskytujeme základné sociálne poradenstvo
v krízových situáciách a zabezpečujeme pre nich potrebné sociálne
služby. Informujeme ich napríklad
o tom, kde si môžu vybaviť potrebné chýbajúce osobné doklady, kde
im môžu poskytnúť ďalšiu alebo
špecializovanú odbornú pomoc, na
čo majú podľa platnej sociálnej legislatívy nárok a pod. Sprevádzame
klienta do jednotlivých inštitúcií,

poskytujeme im pomoc pri uplatňovaní sa na trhu práce a pri riešení
administratívnych záležitostí. Sociálna práca s občanmi bez prístrešia
je zameraná na sociálnu diagnostiku, tréning sociálnych zručností,
na rekvalifikačné kurzy, pracovnú
terapiu, na osvojenie si základných
sociálnych návykov a pod,“ povedala nám PhDr. A. Kecskemétyová.
----Pomocnú ruku týmto ľuďom
podávajú sociálni pracovníci aj pri
hľadaní ubytovania. V období od
15. októbra do 15. apríla majú ľudia bez prístrešia možnosť využívať za minimálny poplatok miestnu
Nocľaháreň na Hviezdoslavovej
ulici. „Nocľaháreň funguje už šesť
rokov. Od minulého roku narastá
záujem o tento druh sociálnej
pomoci aj u žien. Napriek tomu
nie je využívaná naplno, viacero
bezdomovcov aj naďalej prespáva napr. pri vodovodných potrubiach,“ informoval nás terénny sociálny pracovník Mestského úradu
Bc. Zoltán Danyi. „Niektorých
ľudí bez prístrešia sme už pomohli
umiestniť do Domovov dôchodcov
či Domovov sociálnych služieb,“
dodala vedúca oddelenia.
----Téma bezdomovcov odznela aj na septembrovom zasadnutí
Mestského zastupiteľstva. Mnohí
z týchto občanov sa zdržujú najmä
v okolí Domu kultúry, kde poškodzujú zeleň, vykonávajú svoje potreby a znechucujú tak ostatných
ľudí oddýchnuť si napríklad na
tamojších lavičkách. Zo strany
niektorých poslancov tak padli návrhy zapojiť nejakým spôsobom
týchto ľudí do pracovných aktivít.
Je známe, že v niektorých mestách
sa im venujú napríklad miestne
cirkvi. No keďže mnohí z bezdomovcov si už na svoj životný štýl
zvykli a žiť inak jednoducho nechcú, riešenie tohto problému bude
nepochybne „ťažkým orieškom“...
-av-

Október- Mesiac úcty k starším
Staroba je prirodzenou súčasťou nášho života. Dotýka sa každého
z nás. Október je Mesiacom úcty k starším a pripomína nám, aby
sme si seniorov vážili a dali im najavo svoju náklonnosť.
Ste v dôchodkovom veku? Chýba Vám spoločnosť ľudí? Staňte sa členom Klubu záujmovej činnosti seniorov v Rimavskej Sobote a prežite
príjemné chvíle v spoločnosti rovesníkov.
Bližšie informácie Vám poskytne: Mestský úrad, Oddelenie sociálnych vecí, Ul. Svätoplukova 9, Rimavská Sobota, t. č.: 047/5604662,
047/5604610, Jolana Kalianková, predsedkyňa Klubu záujmovej činnosti seniorov, Ul. Daxnerova 15, Rimavská Sobota: t.č. 047/5648125

Všimli sme si...

Dlhé rady pred políciou

Už niekoľko rokov je možné
si všimnúť v skorých ranných
hodinách dlhé rady čakajúcich
pred budovou Okresného riaditeľstva Policajného zboru
v Rimavskej Sobote na Ul. Hostinského. Aj keď sa budova
pre stránky otvára o 7,30 hod.,
ľudia tam zvyknú prichádzať
už okolo štvrtej a čakajú, kým
inšpektorát otvoria. Zaujímalo
nás, prečo je tomu tak.
----O informácie sme požiadali
Okresné riaditeľstvo Policajného
zboru v Rimavskej Sobote.
„Z hľadiska rýchlosti vybavenia
stránok bolo na oddelení bezpečnosti cestnej premávky a dopravných evidencií (“BCPaDE”) personálne vytvorené nové miesto.
Od 1. februára 2016 sa rozšírili
stránkové dni o utorok. Ľudia
majú možnosť využiť aj elektronic-

ké služby MV SR - portal.minv.sk,
elektronicky sa objednať na dohodnutý termín a čas na dopravnom inšpektoráte a zaradiť sa do
rady čakateľov,“ povedal nám riaditeľ OR PZ v Rimavskej Sobote
plk. Ing. Ivan Andrašovič.
----„Ľudia však majú ešte z predchádzajúcich rokov zaužívané
chodiť oveľa skôr, aby vybavili
evidenčné úkony čo najrýchlejšie.
Toto je hlavný dôvod dlhých radov
pred budovou OR PZ v Rimavskej
Sobote a na okoloidúcich občanov to pôsobí tak, akoby sa oproti
minulosti nič nezmenilo. OR PZ
v Rimavskej Sobote sa snaží vyjsť
občanom v ústrety a robí všetko
preto, aby sa situácia z predchádzajúcich rokov neopakovala,“
dodal riaditeľ.
-av-

Úroda na Gemeri
Ako je známe, na území Gemera
a Malohontu sa nachádza veľký
potenciál pestovateľských plôch.
Poľnohospodárstvu sa tu preto
vždy darilo. Zaujímalo nás, aká
bude úroda v tomto roku a akým
spôsobom sa na jej kvalite „podpísalo“ počasie.
----Ako nás informoval Ing. Juraj
Tömösváry, riaditeľ Gemerskej
poľnohospodárskej a potravinárskej komory so sídlom v Rimavskej Sobote, poľnohospodári majú

za sebou úspešne ukončenú žatvu.
„Úroda vyzerá optimisticky. Tento
rok je výnimočný v tom, že sme
mali špičkové úrody hustosiatych
obilnín ( pšenica, jačmeň, raž,
ovos, triticale) a repky olejnej. Počas minulých rokov boli celkové
priemerné úrody od 3 do 4 ton za
celý región Gemera a Malohontu (
R. Sobota, Revúca a časť Tornale).
Tento rok sa urodilo až 5 ton. Časť
úrody putuje do nákupných centier
a časť bola vyvezená do zahraničia,
vysvetlil Ing. Tömösváry.

Ako sme sa ďalej dozvedeli, po
úspešnom ukončení žatevných prác
zvládli poľnohospodári v optimálnom čase aj osev repky olejnej,
z ktorej sa bude žať úroda na budúci rok. Začali už so zberom sóje

fazuľovej, čaká ich ešte zber slnečnice a kukurice na zrno.
„Z pestovateľského hľadiska je
tento rok úspešnejší ako minulý.
Dramaticky však klesli nákupné
ceny až pod výrobné náklady, na
úroveň spred 10- 15 rokov, čo nás
poľnohospodárov veľmi zarmútilo.
Vo svete sú všeobecne v produkcii
obilnín veľké prebytky. Nákupné
ceny nám určuje Európska burza,
čo je pre nás maximálne nevýhodné,“ dodal Ing. Tömösváry.
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KULTÚRA

Zostrih zaujímavých septembrových kultúrnych podujatí...

Najzaujímavejšie svetové filmové a televízne reklamy
Viac ako 120 reklám, bizarností a najvtipnejších reklamných kampaní, ktoré vybral známy filmový kritik Peter Konečný, si diváci
mohli pozrieť 9.9. v bábkovej sále Domu kultúry.

Autor fotografií: Attila Gecse

JURAJ BARTUSZ - BIELA A INDIGO.
Výstavu otvorili 14.9. v Mestskej galérii a potrvá do 31.10.

V rámci HOT ART vystúpil 18.9. na Nádvorí Čierneho orla
najznámejší český folkový a trampský pesničkár Honza Nedvěd.

Milovníci krásnej hudby si 13.9. v Dome kultúry vychutnali
Klavírny recitál Bibiány Miškolciovej. Patrí k mimoriadnym
talentom v radoch nastupujúcej generácie slovenských
koncertných umelcov

V piatok 23.9. vystúpil v Rímsko - katolíckom kostole Slovenský
komorný orchester.

„Szeptember Feszt“ prilákal 14. septembra
do amfiteátra stovky divákov.

Súčasťou XXXIV. ročníka Gemersko - malohontského jarmoku
bola aj zaujímavá výstava ovocia, zeleniny a vín v Dome kultúry.

Gemerské zvesti
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Návšteva dôchodcov z Maďarska
Dôchodcovia v Rimavskej Sobote
sa pravidelne stretávajú v Klube
záujmovej činnosti seniorov –
JDS. Venujú sa rôznym aktivitám a spolupracujú s miestnymi
orgánmi samosprávy, ako aj
s verejne činnými organizáciami.

a Csugéni Bányász Terézia. Návštevu privítalo vedenie Klubu – JDS,
viceprimátor mesta Ing. Ladislav
Rigó a spevokol „Dúha“, ktorý
venoval zúčastneným Kyticu piesní „Z národov hoc sme rôznych.“
Nasledovala návšteva Gemersko-

----Z podnetu a s podporou mesta
Rimavská Sobota bola už v minulosti nadviazaná spolupráca
s Klubom dôchodcov v meste
Tiszaujváros – Maďarsko. Mnoho obyvateľov nášho mesta pozná
najmä tamojšie kúpele s termálnou
vodou.
----V uplynulých dňoch 13.14.9.2016 sme privítali delegáciu
Klubu dôchodcov z uvedeného
mesta v zložení: Borbély Zoltánné,
Varjas Lászlóné, Ferncz Gyuláné

malohontského múzea v Rimavskej Sobote a prehliadka mesta.
Večera a posedenie s členmi a vedením klubu bolo v Meštianskom
dome, s hudobným oživením a spevom ľudových aj umelých piesní
s rovnakou melódiou so sloven-

ským a maďarským textom.
----Druhý deň prijal vzácnu návštevu a delegátov klubu primátor mesta JUDr. Jozef Šimko. Po
priateľskom posedení a výmene
informácií o možnostiach a aktivitách dôchodcov boli účastníci
prepravení mestským vláčikom
na prehliadku Vodného mlyna vo
Veľkých Teriakovciach. Popoludní
sme hostí previedli po rekreačnej
oblasti Zelená voda – Kurinec.
----Tlmočenie počas celej návštevy úspešne zvládla Marika
Dreschmannová.
----S našimi priateľmi sme sa lúčili s tým, že vybudované vzťahy je
potrebné udržiavať a zlepšovať tak
vzájomné porozumenie.
Mgr. Jozef Rajzinger, PhD.

„Mám veľmi rada svoje
rodné mesto“...

Rozhovor so známou švajčiarskou spisovateľkou Ilmou Rakusou si môžete prečítať na stránke
mesta:www.rimavskasobota.sk

Týždeň dobrovoľníctva
Regionálne pobočka Spoločnosti priateľov
detí z detských domovov Úsmev ako dar
- Komunitné centrum RS sa aj tento rok
zapojila do úspešnej akcie Týždeň dobrovoľníctva.
Dňa 19.9. navštívili deti z detských domovov
seniorov v Domove dôchodcov DD a DSS
v Rimavskej Sobote a strávili s nimi príjemné popoludnie. Aktivita deťom
sprostredkovala kontakt so seniormi, keďže mnohé z nich sa so svojimi
starými rodičmi nestretávajú. Deti si vypočuli životné príbehy tunajších
dôchodcov a seniori sa od nich dozvedeli niečo o novinkách, ktoré prináša
súčasný život a ktoré možno už ich generácia nepozná. Cieľom takýchto
stretnutí je spájanie dvoch generácií a odbúravanie bariér medzi nimi.

Momentky...
Netradičným spôsobom prišiel raz domov občan nemenovaného
mesta, ktorý sa rád „pozrie na dno pohárika“. Kamaráti „štamgasti“ ho do činžiaku priviezli a pred výťahom „vysypali“ z fúrika...
•••
Istému občanovi inej než slovenskej národnosti sa pri vyslovení jedného etického odporúčania, známeho od dávnych čias, podaril nečakaný preklep: „ Keď ti dajú po jednom líci, ty daj druhému... (nastav
aj druhé)“
•••

Kvízmajster

Boj o titul Kvízmajster sa začal.
V divadelnej sále Domu kultúry
sa v dňoch 20.- 21. 9. konalo 1.
kolo interaktívnej zábavno-vedomostnej súťaže pre študentov
stredných škôl, ktoré pôsobia
v regióne Gemer-Malohont.
Zúčastnilo sa ho 10 tímov
z 8 stredných škôl. Proti sebe nastúpili vždy dve trojčlenné družstvá.
Do ďalšieho kola, ktoré sa uskutoční 27. októbra, postúpili 5 víťazi:
IV.A z Gymnázia P. J. Šafárika (Rožňava), IV.A z Evanjelického gymnázia (Tisovec), III.B z Obchodnej akadémie (Rožňava), III.A z Gymnázia I. Kraska (RS), II.A zo SOŠ technickej a agropotravinárskej (RS).
Postúpil aj najlepší tím z vypadnutých: II.H zo SOŠ obchodu a služieb (RS).
Tomáš Bálint, MsKS

To, že človek má toľko rokov, na koľko sa cíti, svedčí aj správanie
jedného starého pána, ktorý si prišiel na poštu pravdepodobne po
dôchodok. Keď prišiel k okienku, zahlásil: „Prosím si veľa peňazí,
k tomu jeden úsmev a hotovo.“ Keď odchádzal, energicky dodal:
„Ešte prídem...“
•••
Pracovník nemenovanej inštitúcie by chcel veľmi poznať výšku platu
svojej kolegyne. Rozhodol sa zistiť ju prostredníctvom svojich známych v politickej strane. Poslanec danej strany jeho žiadosť „slovne
zaobalil do všeobecného návrhu“ a oficiálne predniesol. V neformálnom
rozhovore sa však preriekol, odkiaľ „vietor fúka“ a o koho plat vlastne ide...
•••
Obyvateľ jednej z obcí na Gemeri nahlásil na policajnú stanicu,
že v okolitom lese videl prechádzať migrantov. Keď policajti prišli
na miesto, zistili, že sa nejedná o migrantov, to len niektorí spoluobčania začali s prípravnými prácami na nadchádzajúcu zimnú
vykurovaciu sezónu...

www.rimavskasobota.sk
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Striebro a bronz cyklistov

Úspech judistov v Rumunsku

Judisti TJ Mladosť Relax Rimavská Sobota skončili na Medzinárodnom turnaji v Arade
v Rumunsku na 2. mieste.

Mladší žiaci a žiačky :

MT Arad - Rumunsko - žiaci
a žiačky

Starší žiaci a žiačky :

----Dňa 17.09.2016 214 pretekárov,
23 klubov, 4 štáty (Poľsko, Česko,
Rumunsko, Slovensko)
----V sobotu 19.09.2016 sa v rumunskom Arade uskutočnil Medzinárodný turnaj v jude v kategórii
mini, mladších a starších žiakov
a žiačok.
----Umiestnenie pretekárov TJ Mladosť Relax CVČ Rimavská Sobota :

---Ďalší naši pretekári: Medveď
Adrián, Medveď Jozef, Deák David,
Svoreň Šimon, Zvara Lukáš a Bernáth Lukas sa neumiestnili.
V súťaži družstiev sme sa umiestnili
na 2. mieste za domácim Aradom.
Výpravu sprevádzali tréneri Svoreň
a Zvara.
Jozef Nociar

Spomienka na Ivana Palkovicsa

Rimavskosobotským cyklistom zo
Slovenského cykloklubu Rimava sa 3. septembra na pretekoch
v Maďarsku podarilo získať skvelé umiestnenia. Domov si doniesli
dva cenné kovy, striebro a bronz.
----V malej prihraničnej obci Somoskőújfalu sa konal jubilejný

Po Zoltánovi Szapárym skončila
svoju životnú púť ďalšia futbalová legenda. Ivan Palkovics, ktorý
bol jedným z hráčov, takmer celý
život prežil v rimavskosobotskom
futbalovom klube Slovan.
----Ivan Palkovics bol členom legendárneho mládežníckeho mužstva, ktoré bolo pod vedením trénera
Pavla Urbána koncom 50-tych a začiatkom 60-tych rokov v prvej lige a
ktoré zbieralo úspech za úspechom.
Ivan Palkovics sa čoskoro stal
v mladom veku členom dospelého
mužstva. Neskôr bol jeho kapitánom, bez ktorého by sme si zloženie
tímu vedeli predstaviť len ťažko.

----Vynikal dobrou technikou a výbornou, mimoriadne silnou streľbou.
Často robil radosť fanúšikom, ktorí
tak nikdy nezabudnú na jeho elegantnú hru. V tej dobe patrili medzi
jeho spoluhráčov Ladislav Klement,
Ladislav Danyi, Ondrej Chovanec,
Pavel Jankovics, Dezider Barkács,
Tibor Ostrom, Vojtech Jónás, Ondrej Juhász, Tibor Csúr a neskôr aj
Gabriel Koháry, Ján Lepies, Tibor
Tóbisz, Eugen Pauly, Aladár Danyi,
Jozef Csapucha, Štefan Koós, Ján
Koós, Štefan Szántó a ďalší.
----Ivan Palkovics skončil svoju životnú púť vo veku 75 rokov. Česť
jeho pamiatke!
Štefan Szántó

Štefan Maksi

Futbalové víkendy
17.9.2016, 7. kolo 2.ligy:
FK Spišská Nová Ves - MŠK
Rimavská Sobota 3:1 (2:1)
góly: Vilkovský, Čekovský, Boroš
- Janco
žlté karty: Baranyi, Sirko - Petrusz,
Petrán, Gnyp
Zostava MŠK R. Sobota: Prošovský - Vasilko (87.min. Miklovič), Gnyp, Petrusz, Morháč, Petrán, Lačarak (64.min.
Husaník), Vargic, Janco, Trabalík, Kuridze (77.min. Puspoky)
24.9.2016, 8. kolo 2.ligy:
ŠK Odeva Lipany -

Ivan Palkovics v dolnom rade druhý zľava

20. ročník cyklistických pretekov
v réžií Triatlon klubu Salgótarján
s názvom Salgó kupa. Bola to časovka do vrchu, merala 3,8 km.
Vrch mal 180 m prevýšenie po kvalitnej asfaltovej ceste. Preteky sa
konali pre cestné a horské bicykle
v rámci Dní obce Somoskőújfalu.
Člen cykloklubu SCK-R Tibor
Čuvaj získal vo svojej kategórii
druhé miesto, kým Štefan Maksi bronzovú medailu. V kvalitnej
konkurencii tak naši reprezentanti
dosiahli pozoruhodné výsledky. Ako
zaujímavosť môžeme uviesť, že zo
Slovenska sme sa pretekov zúčastnili ako jediný tím a na podujatie sme
sa dopravili na svojich dvojkolesových tátošoch.
----Po pretekoch bolo vyhodnotenie
s cenami. Organizátori pripravili pre
zúčastnených bohatý sprievodný
program, servis bicyklov a občerstvenie. Už teraz sa tešíme na nasledujúci ročník, na ktorom chceme
zabojovať o ďalšie úspechy.

MŠK Rimavská Sobota 0:2 (0:1)
góly: vlastný, Kuridze
žlté karty: Blaško (Lipany)
Zostava MŠK R.Sobota: Prošovský - Vasilko, Spasojevič, Petrusz
(87.min. Gnyp), Morháč, Petrán,
Vargic (79.min. Lačarak), Husaník,
Janco, Püspöky (46.min. Kuridze)
Trabalik
Ďalší
zápas
odohráme
1.10.2016
doma
v
Rimavskej Sobote s MFK Tatran Liptovský Mikuláš so začiatkom
o 15.00 hod.
A. Domik, MŠK Rim. Sobota

Mládežnícky futbal MŠK - výsledky
U-19

11.9. FK Bacúch - MŠK RS 1:4 Dudek 2, Rapčan, Balog
15.9. FK Iskra Hnúšťa - MŠK RS 1:2 Balog, Dudek
17.9. MŠK RS - MFK Detva 4:0 Bial 2, Balog, Poljak
24.9. MŠK RS - FK Slovan Kúpele Sliač 6.1 Balog Š. 2,Dudek,
		
Balog J., Poljak, Ľupták
U-15
10.9. MŠK RS - MŠK Námestovo 1:1 Vápeník
15.9. MŠK Námestovo - MŠK RS 3:1 Benko
24.9. FK Pohronie Žiar n. Hronom Dolná Žďaňa - MŠK RS 4:0
U-14
11.9. MŠK RS - MŠK Námestovo 0:1
15.9. MŠK Námestovo - MŠK RS 0:0
24.9. FK POHRONIE Žiar nad Hronom Dolná Žďaňa 4:0
U-13
15.9. MŠK RS - FK POHRONIE 13:9
25.9. MŠK RS - JUPIE Podlavice Badín 10:7
U-12
15.9. MŠK RS - FK POHRONIE 3:10
25.9. MŠK RS - JUPIE Podlavice Badín 3:8
U-19 zatiaľ potvrdzuje nárast formy a súperov zdoláva poľahky, s čím sme
spokojní...		
R. Rubint, Športový riaditeľ mládeže
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979 01 Rimavská Sobota, 2. posch., č. dverí 15/15a, tel. kontakt: 5604674, 5604676, e-mail: gemerskezvesti@rimavskasobota.sk, gomorihirlap@rimavskasobota.sk. Redaktor za slovenskú časť: Mgr. Andrea Vörösová,
andrea.vorosova@rimavskasobota.sk, za maďarskú časť: Juhász Dósa János, jan.juhasz@rimavskasobota.sk; technický redaktor: Ing. Michal Murárik. Foto: Attila Gecse, Agáta Bartová. 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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RIADKOVÁ INZERCIA:
• Kešovka
29.
sept. 2016
18:00
29. sept.
a 2. okt.
20:00

Girl Power

94 min., MN, vstup: 4€
Dokumentárny
Česko

Oceán v plameňoch

96 min., MP od 12r., vstup: 4€
Thriller
USA

30. sept.
film. klub
17:30

Cesta do fantáze

30. sept.
a 1. okt.
20:00
1. október
2016
16:00

Neon Demon

124 min.,MP od 12r., dabing, 3€
Animovaný
Japonsko
110 min., MN, vstup: 4€
Thriller/Horor Fran./Dán./USA

V lúčoch slnka

1.-3.
Domov pre neobyčajné
okt. 2016 deti slečny Peregrinovej
17:30
128 min., MP od 12r., tit., 4€
v pon. maď. verzia
Fantasy
USA
6. - 9.
okt. 2016
17:00

Deväť životov pána Fúzika

87 min., MP od 7r., dab., 4€
Komédia/Rodinný
USA

6. - 9.
okt. 2016
18:00

Pirko (Pierko)

6. - 9.
okt. 2016
20:00

Dievča vo vlaku

92 min., MN, vstup: 4€
Dráma
Česko/Slovensko
112 min., MN, titulky, vstup: 4€
Dráma
Česko/Slovensko

106 min., MP od 12r., titulky, 3€
Dokumentárny
Rusko/Česko

MESTO RIMAVSKÁ SOBOTA
Vyhlasuje obchodnú verejnú súťaž podľa §281 a nasl. Obchodného zákonníka a vyzýva k podaniu návrhov na uzatvorenie nájomných zmlúv
Prenájom poľnohospodárskej pôdy:
1. Pozemky - poľnohospodárska pôda - parc. č. KN C 5215 - trvalý
trávnatý porast o výmere 3 459 m² a parc. č. KN C 5230 - orná pôda
o výmere 23 792 m², na LV 2279 v kat. úz. Rimavské Janovce, rozprestierajúce sa v okolí geotermálneho vrtu mimo zastavaného územia
obce (v extraviláne obce).
Minimálna výška nájmu 120,- €/ha/rok - orná pôda, 80,- €/ha/rok trvalý trávny porast. Žiadosti zasielať v zalepenej obálke s názvom:
„Neotvárať - nájom poľnohospodárskej pôdy v kat. úz. Rimavské
Janovce“.
2. Pozemok - poľnohospodárska pôda - parc. č. KN C 631 - trvalý
trávnatý porast o výmere 19 445 m², na LV 181 v kat. úz. Bakta, rozprestierajúci sa pod svahom na pravej strane pozdĺž štátnej cesty smerom z
Rimavskej Soboty pred vstupom do mestskej časti Bakta, mimo zastavaného územia obce v extraviláne.
Minimálna výška nájmu za pozemok: 36,51 €/ha/rok. Žiadosti zasielať
v zalepenej obálke s názvom: „Neotvárať - nájom poľnohospodárskej
pôdy v kat. úz. Bakta“.
Nájom v oboch prípadoch sa uzatvára na obdobie 5 rokov, t.j. od
1.11.2016 do 31.10.2021.
Obchodné verejné súťaže začínajú dňom 28.09.2016 a končia
dňom 13.10.2016. Bližšie informácie na: internetovej stránke mesta
www.rimavskasobota.sk , na úradnej tabuli mesta, resp. na telef. číslach: 047/56 04 626, 047/56 04 633, 0903 284 353 (prihlášky do súťaží,
podmienky OVS na webovej stránke mesta, resp. na MsÚ – oddelenie
majetkové).

- pohodlné pôžičky pre zamestnaných, dôchodcov,
invalidných dôchodcov, živnostníkov. Tel.: 0903 279 125 GZ-09š/16
• Ponúkam pôžičky s výhodným úrokom. Volajte: 0905 329 178
						
GZ-010š/16
• Administratívna práca v Rim.Sobote na dohodu len pre dôchodkyne, aj invalidné, 20 hod. týždenne, 120 eur mesačne.
Info: 0905 421 350				
GZ-039/16
• Zažite úľavu od dlhov. M: 0948 928 483
						
GZ-012š/16

Spomienka...
V tomto roku uplynulo už 13 rokov,
odkedy nás opustila naša drahá mamička

Rozália Kökényová
(Aranka)
S láskou a úctou spomína
smútiaca rodina.

Vážení občania,

pravdepodobne sa aj vo Vašej domácnosti nachádza nebezpečný odpad
s obsahom škodlivých látok, ktorý nepatrí do bežného komunálneho odpadu. Ak sa rozhodnete osobne prispieť k ochrane životného prostredia nášho
mesta, môžete bezplatne odovzdať uvedené druhy odpadov na profesionálne zneškodnenie pracovníkom firmy DETOX s.r.o., ktorí vykonávajú
mobilný zber odpadu.
Termín zberu: 15. 10.2016 ( sobota )
ULICA 		
ul. Školská
ul. Železničiarska
ul. K. Mikszátha
Sídlisko Rimava
Tomašová
Sídlisko Západ
Sobôtka		
Chrenovisko
V. Pokoradz
N. Pokoradz
Bakta		
Vinica		
Dúžava		
Mojín		

UMIESTNENIE ZASTÁVKY
plocha oproti pohostinstvu Hviezda
pred obchodom s potravinami		
plocha oproti Obch. akadémii		
parkovisko pri M - Markete		
plocha pred areálom OTEX		
parkovisko na ul. J. Bodona		
plocha pred obchodom s potravinami
pred obchodom			
pred Kultúrnym domom 		
pred Kultúrnym domom		
pred Kultúrnym domom		
pred obchodom s potravinami		
pri Kultúrnom dome		
pri autobusovej zastávke		

ČAS
7.30 - 7.50
7.55 - 8.15
8.20 - 8.40
8.45 - 9.05
9.10 - 9.30
9.35 - 9.55
10.00 - 10.20
10.30 - 10.50
11.00 - 11.20
11.30 - 11.50
12.05 - 12.25
12.35 - 12.55
13.15 - 13.35
13.40 - 14.00

Podmienkou pre prevzatie odpadu je predloženie občianskeho preukazu.
Zároveň Vám ponúkame možnosť odovzdať uvedené odpady počas celého
roka v prevádzke firmy DETOX s.r.o. na Košickej ceste č. 2923 (areál býv.
firmy ZŤS GEMER) každý pracovný deň od 7.00 do 15.00 hod. - bezplatne.

Čaro okamihu...
.Radi fotíte? Zaujalo vás.
-niečo počas tohto leta.
.tak, že ste to zvečnili foto-.
aparátom? Pošlite nám to.
.a tie najzaujímavejšie fot-.
.ky uverejníme vo Fotoga-.
lérii novín.
Dňa 24. 9. sa konal Medzinárodný volejbalový turnaj o Pohár primátora mesta

PREDMETOM MESIACA SEPTEMBER v Gemersko- malohontskom múzeu bola Hlinená fajka
z Rimavskej Soboty. Objavená bola
počas archeologického výskumu
Hlavného námestia, vykonanom
v rokoch 1993- 1997.
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Zimný štadión otvoril svoje brány v utorok 6. septembra. Zatiaľ
ho využívajú len kategórie HKM,
ktoré už naplno trénujú na novú
sezónu. Pre verejnosť bude ľadová plocha sprístupnená neskôr.
2. hokejová liga bude mať v sezóne
2016/2017 rekordný počet účastníkov. História si už ani nepamätá,
kedy naposledy v najnižšej hokejovej lige nastupovalo až 20 mužstiev. Najväčším prekvapením je
zahraničný účastník KMH Budapešť, ktorý bude hrať v našej
skupine. Mužstvá budú rozdelené
do dvoch skupín po desať mužstiev.
V základnej časti sa bude hrať
18 kôl a každý odohrá s každým
2 zápasy (1x doma, 1x vonku). Po
základnej časti, ktorá končí 14. januára, bude nasledovať play-off,
a taktiež aj zápasy o umiestnenie, ako to bolo v minulej sezóne.
HKM Rimavská Sobota sa tradične
predstaví vo východnej skupine s
nasledovnými súpermi: KMH Bu-

www.rimavskasobota.sk

Hokejová sezóna s novinkami
dapešť, HK Brezno, MHK Ružomberok, MHK 32 Liptovský Mikuláš
B, HC REBELLION Gelnica, HK
Sabinov, MHK Humenné, HK Bardejov a HK 2016 Trebišov. Muži
HKM pocestovali na prvý zápas do
Bardejova 17. septembra a 24. sep-

níkoch ligy. Po sezóne 2015/2016,
ktorá nepatrila medzi najvydarenejšie, sa obmenilo vedenie hokejového klubu HKM Rimavská
Sobota. Na post predsedu klubu
zasadol stále aktívny hráč mužov
Mgr. Michal Slovák v tandeme s

tembra sa už predstavili na domácom ľade proti MHK 32 Liptovský
Mikuláš B.
Zmeny však nenastali len v účast-

podpredsedom Bc. Dušanom Bálintom.
K zmene došlo aj na poste trénera.
Tibor Daniš po 4 rokoch v Rimav-

Brno CUP OPEN 2016

Judisti z Lokomotívy Rim. Sobota
sa v nedeľu 11.9. 2016 zúčastnili
Medzinárodného dvojdňového
turnaja pre mužov, ženy, juniorov, juniorky, dorastencov, dorastenky, mladších, starších žiakov
a žiačky. Turnaj sa konal v Brne.
Zúčastnilo sa ho 1 200 judistov zo
114 oddielov a 8 štátov EU. Nás
reprezentovali Natália Gažiová
a Lukáš Koóš.
Natálka Gažiová súťažila vo váhe
do 32 kg mladších žiačok. Celkovo
absolvovala štyri zápasy a všetky
vyhrala s hodnotením ipon. Takto
obsadila 1. miesto so zlatou medailou.
Lukáš Koóš bojoval vo váhovej
kategórii do 50 kg mladších žiakov.

Prvé tri zápasy vyhral, štvrtý zápas
prehral o jeden pomocný bod, ktorý prisúdili rozhodcovia súperovi.
Posledný zápas o 3. miesto vyhral
a dosiahol bronzové ohodnotenie.
Na súťaži ich sprevádzali tréneri
Gaži, Babicová a Natalkin malý
brat Maťko.
Za podporu oddielu Lokomotíva
Judo RS ďakujeme mestu Rim. Sobota, firme TONI s.r.o. (požiarna
ochrana) - p. Igor Tonhajzer, Kvety
Henrieta Mišuráková, Ing. Andrik
Ludwig, a ZŠ Š. M. Daxnera na
sídlisku Západ - Mgr. Peter Černý.
Ľubomír Antal
Predseda Lokomotívy
Rim. Sobota

skej Sobote skončil a jeho žezlo
prebral Zvolenčan Eduard Giblák.
S hokejom je spätý celý život.
V sezóne 1978/79 sa prvýkrát dostal
na trénersky post A mužstva HKM
Zvolen. Okrem Zvolena trénoval aj
Spišskú Novú Ves. Väčšinu svojej
kariéry venoval práci s mládežou.
Päť rokov trénoval juniorskú reprezentáciu ČSSR. Jeho rukami
prešli hráči ako Jaromír Jágr, Pavol
Demitra, Ján Paška, Jozef Čierny
a Ladislav Čierny. Svoje trénerské
schopnosti zužitkoval aj v zahraničí. Trénoval v Nemecku, Maďarsku
a Bulharsku. Eduardovi Giblákovi
prajeme do novej sezóny veľa zdravia a čo najviac úspechov s novým
mužstvom.
Zmena vedenia a trénera postihla
aj zmenu kádra. V novej sezóne
sa môžete tešiť z množstva nových
hráčov, ktorí doplnili našich odchovancov. Predstavia sa medzi nimi aj
hráči zo zahraničia.
Marek Hanzel,
HKM Rimavská Sobota

Úspechy lukostrelcov

V prekrásnej rekreačnej oblasti Dobšiná sa 10. septembra konalo 12.
kolo Slovenského pohára v 3D lukostreľbe. Domáci pretekári postavili
trať veľmi príjemnú a v slnečnom počasí mierne náročnú.
Strieľalo sa na 24 3D cieľov po dva šípy. Po štvorhodinovom súťažení
pretekári odovzdali bodovacie listiny, nasledoval obed a napokon očakávané vyhodnotenie aj pre súťažiacich z L.K. Bašta: Viktória Kormošová
HU kadeti 1. miesto, Tibor Lévay st. v kategórii HU veteráni 1. miesto a
zároveň zabezpečili prvé miesto v rámci „Slovenského pohára 2016“ ešte
pred poslednými dvoma pretekmi. Daniel BENÍK v kategórii HU veteráni
3. miesto.
Poďakovanie patrí aj našim sponzorom: VERCAJCH centrum s.r.o. Zvolen, GOBAKO Košice, MsÚ Rimavská Sobota, MIVE Hnúšťa,
pán Béla Majerčík a AGROSOLUM.
Tibor Lévay, L.K. Bašta Rimavská Sobota

Premiéra najmenších futbalistov
Kúzlo zeleného trávnika na Mestskom štadióne vyskúšali 8. septembra najmenší futbalisti Rimavskej
Soboty. Na začiatku športovej prípravy mali určitý rešpekt a pozorne
sledovali pokyny trénera. No keď už
začali posúvať novučičké futbalové
lopty, osmelili sa a mali nesmiernu
radosť. Vidíte, ako ľahko spravíte deťom radosť. Stačí ich doviesť na zelený trávnik. Do základnej športovej prípravy sa môžu zapojiť chlapci i
dievčatá (r. 2009, 2010, 2011- 2012) – každý utorok a štvrtok v Mestskom
športovom klube.		
Š. Balog, tréner

