Rimavská Sobota sa skrášľuje

K 31.12.2010, v čase, keď JUDr. Jozef Šimko prevzal funkciu primátora mesta, bola
samospráva výrazne zadĺžená. Úvery i nezaplatené faktúry boli vo výške 6,5 milióna
eur. Od uvedenej doby až po súčasnosť sa
samospráve podarilo znížiť úverové zaťaženie na sumu 4,5 milióna eur.
„Zaasfaltovali sme 94 ulíc, vybudovali kilo-

metre chodníkov i jedno nádherné rekreačné
stredisko Kurinec Zelená voda. Za prvý polrok
2016 máme v rezervnom fonde 458 tisíc eur,“
informoval primátor JUDr. J. Šimko. V skrášľovaní a budovaní mesta pokračuje samospráva i naďalej. Stavebné práce je možné vidieť
v celom meste.
(pokračovanie na 2. strane)

Odhalili busty dejateľov
Miestny odbor Matice slovenskej v Rimavskej Sobote pokračuje aj v tomto roku
v realizácii projektu Historické osobnosti
Gemera a Malohontu. V Aleji dejateľov tak
6. októbra pribudli podobizne troch ďalších
významných národovcov.

Pavol Jozefi, August Horislav Škultéty a Jonatán Dobroslav Čipka patria medzi národných
dejateľov, ktorých životy a dielo sú späté s regiónom Gemera a Malohontu. Boli evanjelickými kňazmi, patriacimi do generácie štúrovcov. Známi boli ako obrancovia práv Slovákov,
zanietení podporovatelia kultúry a zberatelia
ľudovej slovesnosti. P. Jozefi bol duchovným
otcom a vodcom J. D. Čipku a A. H. Škultétyho, ktorí uňho pôsobili ako kapláni.
Slávnosti sa zúčastnili predstavitelia vedenia
nášho mesta J. Šimko, L. Rigó, Š. Szántó,
predseda Matice slovenskej Ing. Marian Tkáč,
poslanec Národnej rady SR a zástupca riaditeľa
úradu BBSK Mgr. Rastislav Schlosár, členovia
Miestneho odboru Matice slovenskej a ďalší.
(pokračovanie na 4. strane)

Hudobná jeseň
Koncert
bratov Babjakovcov
na klavíri sprevádzal Daniel Buranovský.
Katolícky kostol dňa 5.10.2016

Na margo
uplynulých dní
Dôležitou udalosťou uplynulých dní bolo bezpochyby rokovanie poslancov
Banskobystrického samosprávneho kraja, ktorí do
svojho programu opätovne
zaradili odpredaj nedokončeného pavilónu B v rimavskosobotskej nemocnici.
Po maratónskom rokovaní župní poslanci konečne schválili návrh skupiny rimavskosobotských župných poslancov v zložení Jozef Šimko, Ladislav Rigó a František Auxt, aby župa
predala rozostavaný objekt pre Svet zdravia
za 725 tisíc eur a zároveň, aby sa 50 percent
z tejto čiastky investovalo do starých budov
nemocnice, ktorá je aj naďalej majetkom
BBSK, ale je v dlhodobom prenájme spoločnosti, patriacej do finančnej skupiny Penta.
Ostáva nám len veriť, že aj Svet zdravia splní svoj zámer dostavať pavilón B, do ktorého
plánuje preinvestovať v priebehu štyroch rokov niekoľko miliónov eur a v čo najkratšom
čase ho sprístupniť pacientom.
Konečne teda zvíťazil zdravý rozum a poslanci pochopili, že enormné úsilie Šimka, Rigóa i
Auxta smeruje k jedinému cieľu a tým je vytvoriť dôstojné podmienky na zabezpečenie
zdravotnej starostlivosti pre pacientov okresného mesta i širokého okolia.
Život v Rimavskej Sobote však pulzuje aj
v iných oblastiach spoločenského života. Kým
na poslednom mestskom zastupiteľstve sa búrlivo diskutovalo o tom, kde a koho umiestniť
do plánovaného Pamätného parku významných osobností, ktoré sa zapísali do dejín mesta, zatiaľ na Námestí Š. M. Daxnera odhalila Matica slovenská v Aleji dejateľov ďalšie
busty národovcov.
Apropo Námestie Š. M. Daxnera. Na pešej
zóne, spájajúcej Hlavné námestie ako centrum
mesta s hotelom Zlatý býk, práve prebiehajú náročné rekonštrukčné práce. Na ploche
1 200 metrov štvorcových sa začala klásť nová
špeciálna dlažba, ktorej každý jeden kus váži
približne 76 kilogramov a svojou pestrofarebnosťou určite prispeje po dokončení k vkusnému vzhľadu tohto námestia, ako ozajstnej
dominanty nášho mesta.
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(pokračovanie z 1. strany)

Dňa 26.9.2016 sa začalo s rekonštrukčnými prácami na Daxnerovom
námestí. Zdobiť ho budú dlaždice s veľkosťou 50 x 75 cm. „Som presvedčený, že Daxnerovo námestie bude jedným z najkrajších námestí
v celom okrese i kraji,“ vyjadril sa primátor mesta JUDr. J. Šimko.

Pavilón B budú rekonštruovať

Dňa 3. októbra sa konalo zasadnutie
poslancov
BBSK.
V rámci neho sa poslanci zaoberali aj návrhom štyroch
poslancov J. Šimka, L. Rigóa,
F. Auxta a L. Kukolíka. Navrhli
v ňom predaj pavilónov nemocníc
v Rimavskej Sobote a v Žiari nad
Hronom za 1 450 000 eur, z toho
725 000 eur za predaj Pavilónu B
v Rimavskej Sobote a 725 000
eur za predaj Pavilónu Nemocnice v Žiari nad Hronom. Poslanci
BBSK tento nový návrh schválili. Znamená to, že do Pavilónu B
Nemocnice v Rimavskej Sobote príde o približne 400 000 eur
viac, než sa navrhovalo pôvodne.
Nový majiteľ a investor spol. Svet

zdravia a.s. by mal obidva pavilóny zrekonštruovať v priebehu
štyroch rokov a preinvestovať tam
aj ďalších niekoľko miliónov eur.
Čo by v Pavilóne B Nemocnice
v Rimavskej Sobote malo po rekonštrukcii byť?

Nový urgentný príjem s oddelením multiodborovej intenzívnej starostlivosti a s
rádiologickým oddelením v tesnej blízkosti; 3 nové operačné sály; nové priestory na
chirurgický a neurologicko-internistický
klaster; nové priestory na ambulancie a na
jednodňovú zdravotnú starostlivosť; nové
priestory na rehabilitačné oddelenie; flexibilný koncept plávajúcich lôžok na oddeleniach; vysoký štandard izieb s vlastnými
sociálnymi zariadeniami. Počet lôžok na
izbe by sa mal znížiť na 2 až maximálne
3; zväčšenie kapacity chronických lôžok;
ukončenie využívania starej budovy terajšieho chirurgického pavilónu.

Informácie o nakladaní
s komunálnym odpadom
V dôsledku legislatívnych zmien v oblasti nakladania s odpadmi, t.j.
nadobudnutím účinnosti Zákona č. 79/2015 Z.z. o odpadoch boli samosprávy postavené pred celý rad povinností v oblasti nakladania s komunálnym a drobným stavebným odpadom. Na zasadnutí Mestského
zastupiteľstva v Rimavskej Sobote dňa 20. septembra 2016 bol prijatý
návrh nového Všeobecne záväzného nariadenia mesta číslo 135/2016,
ktorý pojednáva o niektorých nových podmienkach nakladania s komunálnym odpadom a jeho jednotlivými zložkami na území mesta.
Predmetné VZN č. 135/2016 je v plnom znení dostupné na oficiálnej webovej stránke mesta www.rimavskasobota.sk.

Začalo sa aj s budovaním základov na oplotenie celého areálu Mestskej
záhrady až po amfiteáter. Po 30- tich rokoch sa vyčistilo koryto potôčika,
ktoré je vydláždené. Celý objekt sa s dvoma mostíkmi prepojí s mestskou
plážou, vybudujú sa detské ihriská a bude tam osadená zámková dlažba.
Areál bude pre obyvateľov mesta príjemným miestom oddychu a relaxu.

Pred niekoľkými týždňami bola pre kolkárov aj pre obyvateľov mesta slávnostne odovzdaná zrekonštruovaná Mestská kolkáreň. Vybudovaný bol
nový plot a kolkáreň je vymaľovaná.

Stavebné práce na rekonštrukcii a obnove cyklistickej dráhy a chodníkov
na Ul. Školskej sú už pred dokončením. Nový chodník má aj Okružná ulica.

Pre lepšiu informáciu občanov by sme chceli uviesť aspoň niektoré zásadné zmeny, týkajúce sa tejto oblasti. Jednou zo zásadných zmien je zmena
prevádzky zberného dvora. Ruší sa odber určených zložiek komunálneho odpadu ako bol drobný stavebný odpad a objemný odpad v priestoroch
areálu Technických služieb mesta Rimavská Sobota. Zberný dvor pre potreby občanov mesta Rimavská Sobota, počnúc od septembra tohto roku,
je k dispozícii na adrese Košická cesta 344, Rimavská Sobota, v areáli
spoločnosti Brantner Gemer s.r.o. (pod čerpacou stanicou Slovnaft), ktorá
zároveň zabezpečuje prevádzku tohto zberného dvora. Občan s trvalým alebo prechodným pobytom na území mesta Rimavská Sobota po preukázaní
totožnosti predložením občianskeho preukazu môže odovzdať bezplatne
nasledovné zložky komunálneho odpadu: objemný odpad, biologicky rozložiteľný odpad zo záhrad, elektro odpad z domácností, použité automobilové
batérie a akumulátory, použité jedlé oleje a tuky. Pôvodca je povinný tento
odpad dopraviť do zberného dvora na vlastné náklady. Zásadnou zmenou je
zo zákona vyplývajúce zavedenie množstvového zberu drobného stavebného odpadu a jeho spoplatnenie. Takýto odpad pri odovzdávaní do zberného dvora bude odvážený a vyplní sa evidenčný list s údajmi o pôvodcovi
a množstve odovzdaného drobného stavebného odpadu. Poplatok za drobný
stavebný odpad bude následne vyrubený Mestským úradom formou výmeru v cene 0,015 € / kg. Prevádzkový čas zberného dvora je v pracovné dni od
8,00 do 16,00 hod. a v sobotu od 8,00 do 12,00 hod. Upozorňujeme občanov, že pod drobným stavebným odpadom sa rozumie odpad z bežných
udržiavacích prác v domácnosti, na ktoré sa nevyžaduje stavebné povolenie
alebo ohlásenie drobnej stavby. Ostatný stavebný odpad z rekonštrukčných
a iných stavebných prác sa nepovažuje za zložku komunálneho odpadu
a každý, komu takýto odpad vznikne, je povinný zabezpečiť a hradiť náklady na jeho zákonnú likvidáciu v plnej výške na vlastné náklady. Podmienky
odovzdávania oddelene zbieraných zložiek komunálneho odpadu s obsahom škodlivín ( tzv. nebezpečné odpady) sú nezmenené a je zabezpečované
naďalej bezplatne v priestoroch spoločnosti DETOX s.r.o. Košická cesta č.
2923, Rimavská Sobota (bývalý areál ZŤS) a formou mobilného zberu dva
razy ročne. Najbližší mobilný zber nebezpečných odpadov na území mesta
sa uskutoční 15.10.2016. Bližšie informácie v prípade potreby získate na
Mestskom úrade, oddelenie stavebného poriadku, životného prostredia a dopravy, resp. na telefónnom čísle – 047/5604648.
                                                                                                         Ing. Ján Bozó
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Burza práce a informácií

Informácie a práca sú dôležitou
súčasťou života každého človeka.
Práve o nich bola aj tohtoročná
Burza, ktorá sa 6. októbra konala
v Mestskom kultúrnom stredisku.
Burzu práce zorganizoval Úrad
práce, sociálnych vecí a rodiny
v Rimavskej Sobote po tretí
krát, burza informácií sa koná
už od r. 2004.
Burza informácií je určená pre
žiakov základných škôl, ktorí
sa rozhodujú, kam ísť na strednú školu.
So svojimi študijnými a učebnými odbormi sa tu
prezentovalo 11 stredných škôl
z okresu Rimavská Sobota a 9
mimo okresu, napr. z Lučenca
a z Banskej Štiavnice. Jednou
z nich bola napríklad aj Stredná
odborná škola z Hnúšte, ktorá
po približne 10 rokoch otvorila
staronový učebný odbor krajčírdámske odevy. „Po 3-ročnom
štúdiu a získaní výučného listu
ponúkame možnosť pokračovať
v 2- ročnom nadstavbovom maturitnom štúdiu odevníctvo. V ponuke máme aj ďalšie odbory
ako mechanik- opravár strojov
a zariadení, stolár, a študijný
odbor sociálno- výchovný pracovník. Do budúcna plánujeme
otvoriť ďalší učebný odbor tesár
a v nasledujúcom školskom roku
študijný odbor obchod a podnikanie,“ informoval nás riaditeľ školy Ing. Miloš Mäsiar.
Stredná odborná škola technická
a agropotravinárska v Rimavskej
Sobote tu prezentovala aj nový
študijný odbor agromechatronik, ktorý budú môcť záujemcovia

študovať na tejto škole ako na jednej z troch škôl v rámci Slovenska od budúceho školského roku.
„Cieľom burzy bolo poskytnúť žiakom základných škôl dostatočné
množstvo informácií o študijných a
učebných odboroch zúčastnených
stredných škôl, o najžiadanejších
profesiách na trhu práce tak,
aby si čo najlepšie vybrali profesijnú dráhu v súlade s požiadavkami
zamestnávateľských
subjektov,“ informovala nás riaditeľka UPSVaR v Rimavskej
Sobote JUDr. L. Koóšová.
Keďže pri výbere strednej školy
pomáhajú žiakom a usmerňujú
ich najmä ich rodičia, burza bola
určená aj pre nich. Do budúcna by
organizátori privítali práve väčšiu
účasť rodičov, aby tak aj oni v priamom kontakte s jednotlivými
školami získali čo najviac užitočných a potrebných informácií.
Burza bola zároveň určená aj
pre záujemcov a uchádzačov
o zamestnanie. Zúčastnili sa jej
piati regionálni zamestnávatelia,
ktorí ponúkali približne 60 pracovných miest. Štyri personálne
agentúry prišli s ponukou 200 pracovných príležitostí. „V regióne
opäť ožíva najmä potravinársky,
strojársky a drevospracujúci priemysel, v ponuke sú aj voľné miesta
z oblasti zdravotníctva, elektrotechnického a automobilového
priemyslu,” vyjadrila sa JUDr.
Koóšová a dodala: “Nezamestnanosť v okrese mierne klesá
a oproti minulému roku klesol aj
počer evidovaných absolventov..“
av

Ďalšie témy „na pretrase“
Zasadnutie Mestského zastupiteľstva

Kedy? v utorok 18. októbra o 13.00 hod.
Kde? bývalý Župný dom na Námestí Mihálya Tompu
Poslanci sa budú okrem iného zaoberať aj Informatívnou správou
o zabezpečení zdravotnej starostlivosti vo Všeobecnej nemocnici „Svet
zdravia“ a.s. v Rimavskej Sobote, Návrhom VZN mesta Rimavská Sobota
o používaní pyrotechnických výrobkov na území mesta a Informatívnou
správou o plnení Komunitného plánu sociálnych služieb mesta za
obdobie rokov 2015 - 2020.
Zasadnutia Mestského zastupiteľstva sú verejné.

Rezervované parkovacie miesta

Na základe poslaneckého návrhu,
ktorý odznel v rámci interpelácie
na poslednom mestskom zastupiteľstve, uverejňujeme zoznam fyzických i právnických osôb, ktoré
majú ku dňu 30.09.2016 zaplatené
a tým pádom aj rezervované parkovacie miesta v meste Rimavská
Sobota:
Tatra banka, a. s., B. Bartóka
Patrol & Guard, s.r.o., Svätoplukova
ČSOB, Hl. námestie
Ing. Katarína Karczagová, Svätoplukova
Ing. Roman Vaľo, Kirejevská
Ing. Janka Bitalová, Sobôtka
Albema, s.r.o., P. Dobšinského
Lubica, spol. s r. o., Hviezdoslavova
Ján Michalík OPO, Železiarstvo, Hlavné
námestie
Autosklo AWS, s.r.o., Daxnerova
Milan Baldovský, P. Dobšinského
Janka Miháliková, Daxnerova
C.A.W. Előd Vörös, Daxnerova
MUDr. Alena Nagyová, Neštátna očná ambulancia, Daxnerova
Panorama Slovakia, s.r.o., Svätoplukova
MUDr. Iveta Kyseľová, SNP
Oto Fridrich, L. Novomeského
Elemér Juhász, J. Bodona
Vojtech Tuza, J. Bodona
Ladislav Demeter, L. Novomeského
Gyula Kovács, L. Novomeského
Mgr. Gabriela Kissová, J. Bodona
Ing. Ján Balciar, Tomašíkova
Judita Perdíková, J. Bodona
Ing. Ján Kmeť, Tomašíkova
MUDr. Alena Nagyová, T. Vansovej
Ing. Jozef Sciranka, L. Svobodu
Bc. Tímea Burianová, L. Svobodu
Mgr. Stanislava Szitanková, L. Novomeského
Mgr. Vojtech Novodomský, L. Svobodu
Mgr. Róbert Galamb, L. Svobodu
Dušan Šmidt, Malohontská
JUDr. Igor Borlok, L. Svobodu
Monika Odlerová, J. Bodona
Štefan Bystriansky, L. Svobodu
Magdaléna Klimešová, L. Svobodu
Renáta Borloková, L. Svobodu
Ján Bálint, L. Svobodu
Agneša Lavríková, Malohontská
Tibor Varga, T. Vansovej
Zdenka Svoreňová, Sídlisko Rimava
Branislav Cirbus, Por. Ušiaka
Tibor Mattyašovský, Sídlisko Rimava
Jana Marcineková, Sídlisko Rimava
Pavel Jucha, L. Svobodu
Jozef Faršang, Rimavská
Július Stanko, Sídlisko Rimava
Ľudevít Janský, Sídlisko Rimava
Roman Antalík, Jánošíkova

Mgr. Milena Poliaková, Cukrovarská
Ing. Viktor Csank, P. Hostinského
Jolana Farkašová, Sídl. Rimava
Vladimír Sporina, Sídl. Rimava
Iveta Kisbenedeková , Por. Ušiaka
Peter Májoš , P. Dobšinského
Jozef Krištek , Česká
MUDr.Iveta Ďuríková, J. Bodona
Alžbeta Kleinová, Sídl. Rimava
Ondrej Šesták, Sídl. Rimava
László Kertész, Sídl. Rimava
Alena Vilimová, Malohontská
Michal Réti , P. Dobšinského
Tibor Runyay , Malohontská
Katarína Lajgútová , L. Svobodu
Lucia Bobáľová, L. Svobodu
Zoltán Imrecze, I. Hatvaniho
Veronika Koleničková, T. Vansovej
JUDr. Ján Balciar, Tomašíkova
Bc. Mikuláš Bakony, Tomašíkova
Ján Szajkó, Sedliacka
MUDr. Štefan Herczegh, Rimavská
Ing. Tomáš Koco, L. Svobodu
Ján Deák, L. Svobodu
Ing. Marta Dráždiková, L. Svobodu
Gizela Papová, Sídl. Rimava
Viktória Tejedaová, L. Svobodu
Ján Žiak, Gorkého
Wereszká Ingrid, Sídl. Rimava
Tímea Burianová, L. Svobodu
Andrea Hacsiová, Rimavská
Tibor Lehotský, Sídl. Rimava
Štefan Lang, Dr. V. Clementisa
Anna Pýchová, L. Svobodu
Alena Pompová, P. Dobšinského
Viera Fraňová, Rimavská
Mária Halušková, J. Bodona
Katarína Boráková, Sídl. Rimava
Karol Riečanský, Dr. V. Clementisa
Štefan Velek, Malohontská
Marta Mišuráková, Malohontská
Ladislav Nagy, L. Novomeského
Márta Nyíri, J. Bodona
Igor Antal, Sídl. Rimava
Štefan Nagy, P. Hostinského
František Doboš, Sídl. Rimava

Mestská rada na svojom zasadnutí 04.10.2016 rozhodla, že ak
nedôjde k uhradeniu poplatku
do 15 dní od obdržania výzvy na
uhradenie poplatku za parkovanie
zo strany právnických i fyzických
osôb, ktoré požiadali na oddelení
stavebného poriadku, životného
prostredia a dopravy MsÚ o zaevidovanie do zoznamu užívateľov
vyhradených parkovacích boxov,
ale poplatok nezaplatili, dôjde k
ich zrušeniu.
-SZ-

25. výročie ZMOGaM
Združenie miest a obcí Gemera a
Malohontu (ZMOGaM) oslavuje v tomto roku 25 rokov svojho
vzniku. Združuje 107 obcí a miest
regiónu Gemera a Malohontu a
patrí tak k jednému z najväčších
združení na Slovensku.
Združenie miest a obcí Gemera
a Malohontu je členom Združenia
miest a obcí Slovenska (ZMOS),
ktoré na dobrovoľnej báze združuje
takmer 96 percent všetkých obcí na
Slovensku. Prioritne sa venuje témam, ktoré majú negatívny dopad
na veľkú väčšinu členských obcí

a miest. V Dome kultúry boli 27.
septembra pri príležitosti výročia
ocenení viacerí bývalí aj súčasní starostovia, primátori, podnikatelia a
funkcionári, ktorí so samosprávami
v regióne spolupracujú. Pohľad
do histórie združenia priblížil jeho
predseda Peter Mináč, ktorý zároveň zhodnotil doterajšiu činnosť samospráv. Za vedenie ZMOS sa prítomným prihovoril a poďakoval za
doterajšiu spoluprácu podpredseda
združenia Jozef Dvonč. Oslavy
spríjemnil hudobným vystúpením
známy pesničkár Pavol Hammel.
av
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Web stránka mesta zmení vzhľad

Mesto Rimavská Sobota pripravuje aktualizáciu svojho webového
sídla. Návštevníci webu si na prvý

pohľad všimnú nový dizajn web
stránky, ktorý zabezpečí optimálne
zobrazenie webu v akomkoľvek

Odhalili busty dejateľov
(pokračovanie z 1. strany)

„Všetci traja patrili medzi popredných národovcov a obrancov práv
Slovákov. Rozvíjali ľudovýchovnú
činnosť, podporovali vydávanie slovenských kníh, patrili k významným
zberateľom slovenských povestí
a rozprávok, podporovali zakladanie
hospodárskych spolkov a cirkevných
knižníc. Obohatili aj celé slovenské
študentské hnutie,“ pripomenul
zásluhy národovcov primátor mesta

J. Šimko. Autorom projektu Historické osobnosti Gemera a Malohontu je MUDr. Peter Dragijský.
„Cieľom projektu je propagácia
osobností, ktoré sa tu narodili alebo
pôsobili a na ktoré je náš región bohatý. Svojím životom a dielom pozdvihli Slovensko. My by sme chceli
pozdvihnúť aspoň náš región a jeho
okresné mesto zvýšením príťažlivosti pre turistov. Galéria našich dejateľov môže pomáhať pedagógom

mobilnom zariadení. Medzi ďalšie
vylepšenia bude patriť napr. hlasová služba – hovoriaci web. Pri

článkoch, oznamoch a ďalšom obsahu bude umiestnená ikona hlasovej služby, ktorá umožní čítať text.
Bezbariérovosť webového sídla sa
zvýši aj službou zväčšenia písma.
Zabezpečený bude aj non stop monitoring funkčnosti a bezpečnosti
webového sídla.
Podľa informácií pracovníkov Referátu informatiky Mestského úradu
v Rimavskej Sobote je predpokladaný termín ukončenia prechodu
z terajšieho webového sídla na
novú verziu koniec októbra 2016.

ako doplnok regionálnej výchovy“
vyjadril sa MUDr. P. Dragijský.
Projekt bol realizovaný s finančnou
podporou Matice slovenskej, Mesta
Rimavská Sobota, Generálneho biskupského úradu ECAV, Stredoslovenskej vodárenskej prevádzkovej
spoločnosti, a.s. B.B. a mnohých
našich priaznivcov, ktorých mená sú
na pamätnej tabuli. Prvý pamätník
projektu bol v Aleji dejateľov odhalený pred 10 rokmi 20. októbra. Bol
to spoločný pamätník Michala Miloslava Bakulínyho a Jána Francisciho-

Rimavského. V r. 2015 odhalili busty
štúrovcov D. G. Licharda a B. Nosáka- Nezabudova. V súčasnej dobe
sa v Aleji nachádza16 pamätníkov
národovcov a umelcov, z nich 15
bolo osadených v rámci uvedeného
projektu. Je potrebné ešte pripočítať
sochu Janka Jesenského, ktorá je žiaľ
skrytá vo vestibule Okresného úradu.
Viac informácií o projekte Historické
osobnosti Gemera a Malohontu je
možné nájsť aj v publikácii P. Dragijského: Slováci tohto kraja.

Zostrih zaujímavých októbrových kultúrnych podujatí...

Autor fotografií: Attila Gecse

Vernisáž výstavy „Pohľad do minulosti krajčírstva“ dňa 4. októbra
v Gemersko-malohontskom múzeu. Výstava potrvá do 30. novembra 2016.

VÝSTAVA ARTEFAKTOV z 31. ročníka LETÁV pod jednou
strechou v Galérii Ganevia v Dome kultúry. Záber z vernisáže

„Dom kultúry ponúkol 8. októbra kvalitný športovo- tanečný zážitok.

Gemerské zvesti

Aj tohtoročný „Deň ľudových
tradícií“ sa v rámci dotácie Matice slovenskej, poskytnutej
na projekty ochrany a rozvoja
miestnej a regionálnej kultúry v
roku 2016, a v spolupráci s Domom Matice slovenskej v Rimavskej Sobote uskutočnil 23. septembra v priestoroch Základnej
školy Š. M. Daxnera v Rimavskej
Sobote.
Organizátori podujatia z Miestneho
odboru Matice slovenskej v Čerenčanoch v rámci výchovno-vzdelávacieho procesu priblížili žiakom
I. stupňa základnej školy slovenské
ľudové tradície a remeslá. Lektorky etnologička a folkloristka Mgr.
Jaroslava Lajgútová a ľudová remeselníčka Gabriela Medveďová
sa vhodným spôsobom prostredníctvom praktických ukážok snažili deti motivovať k zvýšenému
záujmu o svoju históriu, tradičný
ľudový odev a obyčajovú kultúru.
Lektorka Jaroslava Lajgútová sa
zaoberá obyčajovou kultúrou na
Slovensku, ľudovými tradíciami
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a zvykmi, odevnou a materiálnou
kultúrou na Slovensku, konkrétne
na území regiónu Gemer - Malohont.
Ľudová remeselníčka Gabriela
Medveďová, ktorá má jedinečný
vzťah k regiónu Gemer- Malohont,
vo svojej práci využíva tradičné
postupy prostredníctvom šitia ľudových krojov, ľudových košieľ
a sukní, šitia krojov na bábiky
a zhotovuje textilné výrobky s tradičnou výšivkou.
Deti mohli v tento deň získať cenné
poznatky zo života našich predkov,
a to z oblasti ľudových krojov a výšiviek regiónu Gemer- Malohont.
S radosťou konštatujeme, že cieľ
tohto podujatia v oblasti kognitívneho a praktického vzdelávacieho
procesu žiakov - osvojenie si nových poznatkov o ľudovej kultúre,
spolu so zážitkovým učením bol
splnený. Najväčší úspech, hlavne
u prváčikov, mali tvorivé dielne,
ktoré boli zamerané na ľudové výšivky.
Mgr. Ingrid Šulková
DMS Rimavská Sobota

V priestoroch Gemersko-malohontského múzea v Rimavskej Sobote
bol v stredu 28. septembra vyučovací deň. Venovaný bol prírodným a
kultúrnym hodnotám regiónu Gemer- Malohont. Podujatie s názvom
„V múzeu zvoní ...“ zorganizovali múzejníci pri príležitosti osláv 37.
ročníka Svetového dňa cestovného ruchu.
Ústrednou témou vyučovacieho dňa bol cestovný ruch, ktorý je tu pre
všetkých. Ľudia cestujú na najrôznejšie miesta sveta. Vyhľadávajú prírodu,
navštevujú pamiatky a múzeá. A práve Gemersko-malohontské múzeum v
Rimavskej Sobote je jedným z vyhľadávaných turistických zaujímavostí a
miestom pre poznanie vlastnej minulosti cez originálne zbierky. Pripravené
boli 20- minútové prednášky z odborov archeológia, história, etnológia,
výtvarné umenie a prírodné vedy. V tento deň návštevníci spolu s odbornými pracovníkmi múzea, v úlohe učiteľov, spoznali región a objavili jeho zaujímavosti, krásy a bohatstvá. Žiakom v tento deň mohol byť každý, dieťa
či dospelý. Nerozdávali sa žiadne zlé známky, ani pokarhania, len obohacujúce informácie. Pripravená bola aj ukážka školských pomôcok a učebníc.
„Žiaci“ si mohli napríklad vyskúšať, aké to bolo kľačať na drevenom polienku. Na prvú vyučovaciu hodinu zazvonilo o 9:00 hod. a o 11:30 hod. sa
vyučovanie skončilo. Medzi jednotlivými hodinami boli krátke prestávky.
A zvonil aj ozajstný školský zvonec.
Prvá hodina – biológia bola suplovaná, ako sa to v školách občas stáva, a
venovaná bola prírodným zaujímavostiam Gemera- Malohontu. Na druhej
hodine sa žiaci oboznámili s archeológiou a archeologickou činnosťou múzea. Na tretej hodine – dejepise sa hovorilo o cechoch v Rimavskej Sobote.
Po veľkej, 20 minútovej prestávke, prišla na rad štvrtá vyučovacia hodina,
na ktorej sa žiaci oboznámili so spracovaním ľanu a konope, z ktorých sa
kedysi tkalo plátno na odev a rôzne textílie. Posledná hodina bola venovaná
výtvarníkom regiónu Gemer- Malohont a ich dielam v zbierkach múzea.
Vyučovania sa zúčastnilo 86 návštevníkov, z toho 77 detí. Múzeum
navštívili žiaci a učitelia zo Základnej školy P. Dobšinského, z Evanjelickej základnej školy Z. Oravcovej a z Obchodnej akadémie v Rimavskej
Sobote.
Mgr. Martina Mareková, PR referentka GMM

Mažoretky ESTRELLA vo svetovej špičke

Rimavskosobotské mažoretky sa
po majstrovstvách Európy začali
pripravovať na svetový šampionát. Príprava bola náročná a
dievčatá svedomito trénovali aj
počas víkendov. Estrelly získali nomináciu na MS v kategórii
veľká formácia KLASIK - BATON a sólistka Viktória Gémešiová v kategórii SÓLO – BATON a 2 BATON.

Dňa 21.9.2016 v skorých ranných
hodinách vycestoval súbor mažoretiek Estrella do Chorvátska. II.
ročník Majstrovstiev sveta v mažoretkovom športe sa konal v Poreči od 22.9. do 25.9.2016. Otvárací ceremoniál bol veľkolepý,
do športovej haly napochodovalo
takmer 4 500 mažoretiek z 84 mažoretkových súborov z takmer 20

krajín sveta. Napriek silnej konkurencii a súťaživosti vládla v hale

priateľská atmosféra. V poobedňajších hodinách súťažili s veľkou
formáciou KLASIK - BATON aj
naše Estrelly, ktoré na súťažnej
ploche podali výborný výkon. Na
európskom i svetovom šampionáte
sa udeľujú ocenenia prvým šiestim
súťažiacim. Naše dievčatá si vybojovali nádherné 5. miesto.
Sobota patrila všetkým seniorkám. Súťažný deň otvorila naša
Viktória Gémešiová tanečnou kategóriou senior - sólo – 2 baton.
A neskôr sa predviedla v kategórii
senior – sólo – 1 baton. Práve v
tejto kategórii často súťažia dievčatá s dlhoročnými skúsenosťami,
ktoré ovládajú techniku práce s batonom z najvyšších levelov. Viktória Gémešiová ukázala aj v týchto
kategóriách svoje silné stránky ako
oddanosť mažoretkovému špor-

tu, húževnatosť, cieľavedomosť
a chuť na sebe neustále pracovať.
V kategórii sólo - 1 baton sa
umiestnila na nádhernom 4. mieste a 5. miesto získala v kategórii
2. baton.
V posledný deň šampionátu sme
sa zúčastnili záverečného ceremoniálu, kde organizátori Svetovej
asociácie mažoretkového športu
ďakovali trénerom a vedúcim všetkých zúčastnených súborov.
Dievčatá si domov priniesli množstvo zážitkov a skúseností, ktoré
ich obohatili a namotivovali do
ďalšej činnosti. Momentálne sa
pripravujeme na ďalšie výkony
a najbližšie sa zúčastníme súťaže
Sabinovská palička.
PaedDr. Ivana Pivarníková,
foto: Alex West
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Príbehy písané životom...

Anna cestovateľka
Sláva, rozhodnuté a dohodnuté.
Cestujem a hotovo. Konečne iná
trasa ako Hámor-Tisovec a späť.
A to hneď “POĎHO” do nášho
hlavného mesta. Navštívim vnúčikov, syna s jeho manželkou,
stretnem sa so svojou staronovou
kamoškou, spoznám nových ľudí...
atď., atď. Tešila som sa ako malé
dieťa na Vianoce. Kým nastal ten
očakávaný deň, pozisťovala som
si odchody a príchody vlakov, vybavila som telefonáty so synom a
s kamoškou, zabezpečila som opatrovateľa pre svoju fenku Mášu ap.
V deň “D” som sa rozlúčila s Mášou, zamkla som dvere a “hybaj”
na stanicu. Šla som úplne “pohodovým” krokom, batožina ma neťažila, veď ráno idem a zajtra večer prídem. Krásna predstava! Predpoveď
počasia priaznivá, pekné a slnečné
aprílové dni. Vybrala som si južnú
trasu: Tisovec-Jesenské-Bratislava.
Na stanici som /našťastie/ stretla
tisovského Bratislavčana. On ma
“navigoval“ a tak som bola ušetrená všetkých možných trapasov.
Cesta rýchlikom ubiehala vďaka
našej konverzácii celkom rýchlo,
až na polhodinové meškanie. Ale
aj to mi nahrávalo do kariet, pretože mi to ušetrilo zbytočné postávanie na bratislavskej stanici. Tam
zo mňa všetka moja pohoda a kľud
okamžite vyprchali. Môj “navigátor” sa rozlúčil /išiel svojou cestou/
a ja som sa cítila, akoby som dostala tvrdý zásah železnou päsťou
rovno do žalúdka. Ostala som úplne sama v tej obrovskej mase ľudí.
Jedni sa ponáhľali hore, iní dole,
jedni išli vľavo, druhí vpravo, proste doslova organizovaný chaos.
A do toho ešte tie elektronické tabule, ktoré sa v okamihu menili...
Hrôza! V takýchto vypätých situáciách mám dlhoročne vyskúšaný
spôsob ochrany svojho organizmu
- komické alebo tragikomické zá-

žitky, spomienky, svetlé okamihy
z minulosti. A tých mám skutočne
“plné vrece.”
Tento zážitok - spomienka mi vždy
prinavracia chuť do života. A opäť
to vidím, akoby sa to práve stalo. Moja dobrá známa /XY- ka/ si
hrdo kráča po chodbe, v ruke drží
vodítko s úžasne krásnym minipsíčkom, ktorý svoj vzrast kompenzuje silným brechotom- štekotom.
Zbožňuje zvieratá - veľké, malé,
stredné, drobné... Vedela som,
že sa volá Oliver, ale z doteraz /
mne/ neznámych dôvodov som sa
mu prihovorila: “GULIVER- ko,
môj zlatučký!” Tým som vytvorila škandál, akoby som práve
pošliapala “Chartu psích práv.”
Dozvedela som sa, že som zloduch... atď. Ešte šťastie, že žijeme
v 21. storočí! V stredoveku by mi
za tento opovrhnutia hodný čin
určite vyrezali jazyk. Reakcia XYky ma tak prekvapila, že namiesto
kajúcneho „sypania si popola na
hlavu“ som sa nahlas rozosmiala. To som teda nemala!!! XY- ka
sa dodnes so mnou nerozpráva.
Potvrdilo sa mi, že malichernosť
a slaboduchosť idú spolu ruka
v ruke ako vyklonovaná negatívna ľudská vlastnosť. Moje úvahy
o tom, nech nás Pán Boh ochraňuje, ak by takíto ľudia získali MOC,
prerušilo zvonenie mobilu.
A tak sme sa so synom našli. Presnejšie: syn našiel mňa. V bezpečí
jeho bytu som prežila veľmi pekné chvíle a ani vo sne by mi nenapadlo, čo ma čaká zajtra. Ako
sa moja cesta rýchlikom z BA do
Tisovca, ktorá trvá max. 6 hodín,
zmení na 2- dňovú vlakovú exkurziu severom západného a stredného
Slovenska.
Pokračovanie nabudúce.
Mgr. Anna Demianová

Útok na policajtov
Stalo sa to už dávnejšie...
Na základe nahlásenia krádeže v lese pri jednej z obcí v Gemeri sa tam príslušníci polície
vybrali poľnou hrboľatou cestou, vedúcou popri pustatine. Na policajné auto, na ktorom sa
na nerovnom teréne náhodou zapol maják,
nečakane zaútočili traja výtržníci. Vyskočili na
strechu auta a blikajúci maják zničili. Keď policajti z auta vystúpili, zaútočili aj na nich. Keďže
útočníci boli v presile, príslušníci naskákalli
naspäť do auta. Trvalo hodnú chvíľu, kým

sa rozbesnená trojica ukľudnila a odkráčala
k domu. Tam na nich už čakal gazda, ktorý
len krútil hlavou. Okamžite im udelil trest
odňatia slobody v podobe 5 hodinového pobytu vo voliére s mrežami. Keď sa policajti
z nečakanej udalosti spamätali, gazda im
vysvetlil, že pravdepodobnou príčinou zúrivosti husí bol zapnutý blikajúci maják, ktorý ich
vyprovokoval do nepríčetnosti. Po odpykaní
trestu sú výtržníci naďalej na slobode a podľa
vyjadrenia gazdu je pravdepodobnosť zmeny
ich správania minimálna...

Gaviál indický

Predmet mesiaca október v GMM

Počas celého októbra 2016 bude
v priestoroch Gemersko-malohontského múzea v Rimavskej
Sobote vystavený dermoplastický preparát rybožravého
plaza – Gaviál indický (Gavialis
gangeticus), ktorý patrí v súčasnosti k ohrozeným živočíšnym
druhom.
Gaviál indický (Gavialis gangeticus) je blízky príbuzný krokodílov. Kedysi obýval všetky veľké
riečne systémy indického subkon-

tinentu. V súčasnosti je však kriticky ohrozený. Dermoplastický
preparát gaviála indického pochádza pravdepodobne ešte zo zbierok Zjednoteného protestantského
gymnázia v Rimavskej Sobote,
ktorého riaditeľom bol Ján (János) Fábry, jeden zo zakladateľov
a prvý riaditeľ Gemersko-malohontského múzea.
Vystavený dermoplastický preparát gaviála indického môžu návštevníci obdivovať od 3. do 31.
októbra 2016, každý pracovný
deň od 8:00 do 16:00 hod.
RNDr. Monika Gálffyová
biologička GMM

Knižnica bez múrov a prekážok
V posledný septembrový deň prilákala Knižnica Mateja Hrebendu do svojich priestorov množstvo záujemcov a zvedavcov. Deň
otvorených dverí pod názvom
Knižnica bez múrov a prekážok
ponúkol 16 lákavých podujatí
a 7 zaujímavých workshopov.

Návštevníci sa mohli oboznámiť
napríklad s Tajomnými záhadami
Zeme a vesmíru, s tajomstvami Japonska či dozvedieť sa, ako prežiť
extrémne preteky. V rámci tvorivých dielní sa ocitli v čarovnom
svete papiera a bylinkových čajov,
vyskúšali si trblietavé tetovanie
a maľbu na textil. Súčasťou podujatia bolo
aj divadelné predstavenie Matka od Júliusa
Barča Ivana v podaní
bábkarskeho
súboru
dospelých BADIDO
a pôsobivý harfový koncert Jakuba
Rizmana.
Knižnicu
v tento deň navštívilo
približne 420 návštevníkov.		

Momentky...
Staršia pani vošla do autobusu MHD a opýtala sa šoféra: „Prosím
Vás, idete aj cez Malohontskú?“ „Neviem,“ znela „pohotová“ odpoveď šoféra.
•••
So zvláštnou požiadavkou vystúpil jeden poslanec na zasadnutí mestského zastupiteľstva v nemenovanom meste, keď požiadal o poskytnutie finančného príspevku na 300- ročný chrámový hudobný nástroj. Ten
však už v skutočnosti neexistuje, keďže pred istým časom túto historickú pamiatku rozobrali a zlikvidovali.
•••
To, že zatočiť s potkanmi vôbec nie je ľahké, sa presvedčil aj obyvateľ jedného nemenovaného mesta. Dieru, ktorou mu potkany pravidelne vychádzali von do záhrady, sa jedného dňa rozhodol zaliať
betónom. No už hneď na druhý deň ráno sa tesne pri nej objavil nový
otvor, ktorým potkany spokojne vybiehali von...
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Gemerské zvesti
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RIADKOVÁ INZERCIA:
•

13. - 16.
október
18:00
13. - 16.
október
20:00
14. - 16
október
16:00

20. - 21.
október
20:00

Operácia Anthropoid

20. - 23.
Jack Reacher: nevracaj
október
sa späť
18:00
116 min., MP od 12r., tit., 4€
Akčný/Krimi/Dráma/Mysteriózny
USA

96 min., MN, titulky, vstup: 4€
His./Thriller/Voj. GB/ČR/Fran.

Kubo a kúzelný meč

101 min., MP, dabing, 3€
Animovaný/Fantasy
USA

17. október Toto je náš svet
film. klub 119 min., MP od 12r., tit. vst.: 3€
20:00
Dráma/Komédia
USA

22. - 23.
október
20:00
27. - 30.
okt. 2016
18:00

Ponúkam pôžičky s výhodným úrokom. Volajte: 0905 329 178
						
GZ-010š/16
• Predám rodinný dom v Rim. Sobote - Šibeničný vrch.
Cena dohodou. 0918 468 075			
GZ-37/16
• Veštenie a liečba anjelskou terapiou. 0911 641 885
GZ-41/16
• Dám do prenájmu dvojizbový byt v Rim. Janovciach. Tel.: 0904
990 506			
		
GZ-44/16
• Agrokol Rimavská Baňa s.r.o. ponúka na predaj BIELE BIO
--zemiaky s certifikátom v cene 0,4 €/kg (s DPH), BIO OVOS
--z tohtoročnej úrody za 13 €/q (s DPH). Tovar je možné odobrať na
--str. v Rim. Bani. M: 0905 843 69, 0905 440 160
GZ-13š/16
• Administratívna práca v Rim.Sobote na dohodu len pre dôchodkyne aj invalidné, 20 hod. týždenne, 140 eur mesačne.
Info: 0905 421 350				
GZ-37/16
•

Zilionári

INFERNO

122 min., MP od 12r., titulky, 4€
Mysteriózny/Thriller
USA

Kešovka - pohodlné pôžičky pre zamestnaných, dôchodcov,
invalidných dôchodcov, živnostníkov. Tel.: 0903 279 125 GZ-09š/16

94 min., MN, titulky, vstupné: 4€
Akčný/Komédia/Krimi USA

Deviaty život Louisa Draxa

108 min., MN, titulky, 4€
Thriller
Kanada/VB/USA

American Honey

163 min., MN, titulky, vstup: 4€
Road movie/Dráma
USA

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:

1. ul. Malohontská — Dom služieb
2. ul. Daxnerova
Výmera prenajatých priestorov:
1. Celková plocha: 82,21 m2 (hlavné podnikateľské priestory - miestnosti
o výmere 33,61 m2 a 36,40 m2 (32,42 + 3,98) m2, spoločné priestory 12,20
(9,18 + 3,02) m2) - prízemie v budove Domu služieb na Ul. Malohontskej
v Rimavskej Sobote.
2. Celková plocha: 44,22 m2 (hlavné podnikateľské priestory - miestnosti o výmere 31,58 m2 a 3,68 m2, spoločné a sociálne priestory 8,69 m2) - prízemie v budove Domu služieb na Ul. Malohontskej
v Rimavskej Sobote.
3. Celková plocha: 33,77 m2 (hlavný podnikateľský priestor - miestnosť o výmere 25,08 m2, spoločné a sociálne priestory o výmere
8,69 m2) - 1. poschodie v budove Domu služieb na Ul. Malohontskej
v Rimavskej Sobote.
4. Celková plocha: 70,38 m2 (hlavné podnikateľský priestor - miestnosti o výmere 20,89 m2, 8,69 m2, 8,74 m2, spoločné a sociálne
priestory 32,06 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.
Obchodná verejná súťaž začína dňom 01.08.2016 a končí dňom
19.08.2016. Prihlášky zasielajte na Mesto Rimavská Sobota, Odbor ekonomický, oddelenie majetkové, Ul. Svätoplukova 9, 979 01 Rimavská Sobota v zalepenej obálke s názvom: „Neotvárať- nájom (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

Darovali krv
Na HTO Nemocnice v Rimavskej Sobote prišli darovať krv:
23.9.2016 – 9 bezpríspevkoví darcovia krvi,
uskutočnených bolo 9 odberov krvi, z toho 1 bol prvodarca
27.9.2016 – 15 bezpríspevkových darcov krvi,
uskutočnených bolo 13 odberov krvi, z toho 1 bol prvodarca
30.9.2016 – 26 bezpríspevkových darcov krvi,
uskutočnených bolo 25 odberov krvi, z toho 2 boli prvodarcovia
4.10.2016 – 17 bezpríspevkových darcov krvi,
uskutočnených bolo 15 odberov krvi.
Všetkým bezpríspevkovým darcom krvi ďakujeme za ich
vysoko humánny čin, za záchranu zdravia a života.
Územný spolok SČK Rimavská Sobota

Rozpis LSPP
stomatológov:
Službu vykonáva každý stomatológ
od 8:00 do 12:00 vo svojej ambulancii.

15.10. - 16.10. MUDr. Tyborová,
Ul. Cukrovarská 23,
56 27 188
22.10. - 23.10. MUDr. Cifruš,
Diag. centrum,
0903 545 306

Rozpis pohotovostných
služieb lekární:
15.10. (8:00 - 20:00) (OD Tesco)
16.10. (10:00 - 19:00) (OD Tesco)
22.10. (8:00 - 20:00) (OD Tesco)
23.10. (10:00 - 19:00) (OD Tesco)

Dr. Max
Dr. Max
Dr. Max
Dr. Max

Konatelia spoločnosti Lekáreň RIMAVA s.r.o. MUDr. Štefan Cifruš, MPH
a MUDr. Csaba Lehocký, MBA v záujme rozširovania a skvalitňovania
poskytovaných služieb pacientom oznamujú, že po predchádzajúcom súhlase
BBSK odbor sociálnych vecí a zdravotníctva, v termíne od 17.10.2016 menia
prevádzkový čas v lekárni RIMAVA s.r.o. so sídlom na ul. P. Dobšinského 30,
Rimavská Sobota a to nasledovne:
Pondelok – Piatok		
Sobota – Nedeľa			

7,30 hod.
8,30 hod.

- 22,00 hod.
- 14,00 hod.
GZ-42/16

www.rimavskasobota.sk
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Úspešný začiatok sezóny

Druhá hokejová liga odštartovala 17. septembra a HKM
Rimavská Sobota sa v prvom
zápase predstavila na ľade nováčika HK Bardejov.
Aj keď sme nevedeli čo máme
od súpera očakávať, už od úvodu
bolo jasné, že sme favoritom tohto stretnutia a zvíťazili sme 1:7.
V sobotu 24. septembra sme sa
predstavili pred domácim publikom proti nášmu niekoľkoročnému rivalovi a vlaňajšiemu
vicemajstrovi druhej ligy MHK
32 Liptovský Mikuláš B, ktorého
členmi sú aj naši minuloroční hráči Jaroslav Melna a Richard Fiala.
Na zápas sme sa pripravovali dlho
a poctivo, pretože sme chceli jednoznačne vyhrať. Na súpera sme
sa vyzbrojili početnou zostavou s
dvomi brankármi a osemnástimi
korčuliarmi.
HKM Rimavská Sobota tak odštartovala sezónu dvomi víťazstvami a v tabuľke jej patrí 2.
miesto za Ružomberkom. Na
prvý domáci zápas si našlo cestu
až necelých 300 divákov, čo sme
ani nečakali a vytvorili perfektnú
atmosféru, ktorá určite napomohla k výsledku. Diváci si mohli na
štadióne všimnúť aj jednu novinku, ktorou bol náš nový maskot,
ktorý bude baviť ľudí na každom
domácom zápase. Taktiež sa konala aj naša už tradičná súťaž medzi tretinami v streľbe na otvory v
bráne. O týždeň vycestovali naši
muži HKM k súperovi do Brezna,
kde sa opäť pokúsili uchmatnúť 3
body.

Tabuľka DOXXbet liga:

V sobotu 8. októbra nastúpili
na domácom ľade muži HKM
Rimavská Sobota na svoj štvrtý
zápas sezóny. Ich súper HK 2016
Trebišov bol nováčik na hokejovej mape Slovenska. Jeho predsedom predstavenstva je náš bývalý
hráč Matúš Petričko a trénerom je
taktiež náš bývalý člen Richard
Miľovčík. HK 2016 je zatiaľ bez
bodu.
Rimavská Sobota sa týmto
víťazstvom posunula o priečku
vyššie a momentálne figuruje na
tretej priečke za Breznom a Humenným. Sme radi, že na zápas
si opäť našlo cestu množstvo
divákov, a preto by sme sa chceli ospravedlniť tým divákom,
ktorí aj napriek svojmu slušnému
správaniu museli predčasne opustiť zimný štadión.
Dňa 15. októbra by si mali muži
HKM Rimavská Sobota zmerať
sily so zahraničným účastníkom
súťaže KMH Budapešť. Miesto
stretnutia zatiaľ ešte nie je známe,
ale o všetkom vás budeme informovať. Taktiež je možné, že ak
sa bude hrať na domácej pôde,
zápas sa bude hrať bez divákov.
O všetkom však rozhodne disciplinárna komisia, ktorá bude
daný priestupok riešiť v priebehu
týždňa. O všetkom budeme informovať na webovej aj facebookovej stránke nášho klubu.

Futbal

Marek Hanzel,
HKM Rimavská Sobota

Úspech taekwondistov

Na
Medzinárodnom
turnaji
WTF Black Tiger Cup 2016 Snina, ktorý sa konal 24.9.2016, sa
predstavil aj Falcon Taekwondo
klub Rimavská Sobota. Turnaja
sa zúčastnilo 185 pretekárov z 15
klubov z viacerých krajín Európy. Medzi nimi bolo aj 11 členov
taekwondistov z Falconu.
Z 11 zápasníkov si doniesol medailu každý, z toho bolo 7 zlatých, 2
strieborné a 2 bronzové. Celkovo
získal Falcon Pohár za 5. miesto
v umiestnení z 15 klubov, kde nám
4. miesto ušlo len o jediný bod.

Kyorugi (zápas) :
1. miesto Lukáš Kurek
1. miesto Veronika Spodniaková
1. miesto Peter Lancko
1. miesto Damien Frgolec
1. miesto Karoline Mravec
1. miesto Anetka Lukáčová
1. miesto Miroslav Frgolec
2. miesto Tomáš Kuvik
2. miesto Terezka Ďuricová
3. miesto Matúš Ďurica
3. miesto Laura Dávidová
Všetci bojovníci a bojovníčky podali skvelý výkon a patrí im za to
veľká vďaka. Gratulujeme.
Ing. Róbert Kuvik

Medzinárodné majstrovstvá SR
v 3D lukostreľbe
V okolitých lesoch Varína sa
24. a 25. septembra 2016 konali Medzinárodné majstrovstvá
Slovenskej republiky v 3D lukostreľbe. Pretekov sa zúčastnilo
276 lukostrelcov zo Slovenska,
z Českej republiky, z Poľska
a z Maďarska.
Výsledky Medzinárodných
majstrovstiev Slovenskej republiky v 3D lukostreľbe. Soboťania
v nich získali nasledovné umiestnenia:
Viktória Kormošová - HU kadet
- 1. miesto, Tibor Lévay st. - HU
veterán - 1.miesto, Márta Dávid PBHB veterán - 1. miesto, Krisztína Bukovszky - PBHB senior - 3.
miesto, Gergely Dancs - PBHB senior - 7. miesto, Attila Bukovszky
- TRRB veterán - 9. siesto, Michal
Feledy - HU senior - 9. miesto.

Po vyhlásení výsledkov Medzinárodných majstrovstiev Slovenskej republiky v 3D lukostreľbe
nasledovalo vyhlásenie výsledkov
Majstrovstiev Slovenska v 3D lukostreľbe. Týchto pretekov sa však
mohli zúčastniť iba lukostrelci, registrovaní v Slovenskej republike.
Naši pretekári získali nasledovné
umiestnenia:
Viktória Kormošová - HU kadet
- 1. miesto, Tibor Lévay st. - HU
veterán – 1.miesto, Márta Dávid PBHB veterán - 1. miesto, Krisztína Bukovszky - PBHB senior 3. miesto, Gergely Dancs - PBHB
senior - 7. miesto, Attila Bukovszky
- TRRB veterán - 8. miesto, Michal
Feledy - HU senior - 9. miesto.
Tibor LÉVAY st.
L. K. Bašta Rimavská Sobota

Volejbal

V Športovej hale pri ZŠ M. Tompu na Ul. Novomeského na Sídlisku
Západ sa 8. októbra odohralo 1. kolo 1. ligy volejbalového dvojzápasu
VK SLOVAN - ISKRA HNÚŠŤA

