Na margo
uplynulých dní

Krajšia nemocnica
a otravná pyrotechnika...

Aj to boli témy ďalšieho zasadnutia Mestského zastupiteľstva, ktoré sa konalo 18.
októbra v budove bývalého Župného domu.
Prebehlo v konštruktívnom približne trojhodinovom duchu.

Na úvod vystúpil riaditeľ Všeobecnej
nemocnice
Ing.
Ivan
Mokrý
s Informatívnou správou o zabezpečení zdravotnej starostlivosti vo Všeobecnej nemocnici
„Svet zdravia“ a.s. v Rimavskej Sobote. Pripomenul, že tunajšia nemocnica je jedným z
najväčších zamestnávateľov v okrese. Informoval aj o zrekonštruovaných priestoroch na

Fábryho ulici, kde sa presunula Diabetologická
a Gastroenterologická ambulancia. Premenou
prešiel interiér aj exteriér nemocnice, ktorý
sa skrášlil. Nemocnica nadviazala spoluprácu so Stredoslovenským ústavom srdcových
a cievnych chorôb a 6. mája tohto roku v nej
uskutočnili prvú implantáciu kardiostimulátora. Za týmto úkonom tak pacienti už nemusia
cestovať do iných miest. Zo strany niektorých
poslancov padli otázky, či nemocnica neplánuje oživiť očné, krčné a kožné oddelenia a dotkli
sa aj témy chýbajúceho bezbariérového prístupu na niektoré oddelenia.
(pokračovanie na 2. strane)

Rimavská Sobota hostila Ekotopfilm-Envirofilm
Aj Rimavská Sobota sa spolu s viacerými
mestami na Slovensku stala partnerom
regionálnej tour Ekotopfilm – Envirofilm.
Prehliadku vybraných víťazných filmov
si obyvatelia mesta a okolia mohli pozrieť
12. októbra v Kine Orbis.
Medzinárodný filmový festival je zameraný
na témy súvisiace s ekológiou, ochranou životného prostredia a s trvalo udržateľným
rozvojom. Festival má už takmer polstoročnú tradíciu a v rámci celého sveta je unikátny.
Každoročne sa doň prihlási množstvo záujemcov z rôznych aj exotických krajín.
(dokončenie na 2. strane)

Úspech Falconistov
na Svetovom pohári
Falconisti na Svetovom pohári
World Hallelujah Cup v Chorvátskom
Karlovaci opäť ukázali silu
svojich úderov a kopov.

(viac na 8. strane)

POZVÁNKA

ŠTYRI DOHODY
Láska Vzťahy Priateľstvo

Kedy? V pondelok 7. 11. 2016 o 18.00 hod.
Kde? Divadelná sála Domu kultúry
Časť výťažku z predstavenia bude venovaná ako dar
niektorej organizácii z okolia.

Začiatok vykurovacej sezóny akoby inicioval Ústavný súd SR, aby konečne
rozhodol o návrhu skupiny
47 opozičných poslancov,
ktorí namietajú, že niektoré
ustanovenia zákona o tepelnej energetike sú v rozpore
s ústavou. Kontroverzný
zákon z roku 2014, podporený v Národnej rade SR hlavne poslancami
vládnej strany Smer - SD, totiž zamedzuje
vlastníkom bytov i nebytových priestorov
zvoliť si ekonomickejší spôsob hospodárenia
s teplom i budovaniu zdrojov tepla v mieste
spotreby. Zákon totiž obmedzuje vlastnícke
práva majiteľov budov a núti ich odoberať teplo od veľkého výrobcu z centrálneho zdroja.
Niektoré média zašli ešte ďalej a píšu otvorene
o korupcii a podplácaní poslancov pred prerokovaním návrhu zákona.
Žiaľ odpájanie sa od centrálneho vykurovania
bude stále obmedzené. Ústavný súd SR totiž
rozhodol, že pri odpájaní kotolní budú musieť
obyvatelia i inštitúcie žiadať aj naďalej stanovisko doterajšieho dodávateľa tepla, čo môže
byť neprekonateľnou prekážkou, ak si chcú
zabezpečiť dodávku tepla napríklad zriadením
vlastnej kotolne.
A že prečo sa touto témou zaoberám? Z jediného dôvodu. Celý nezmyselný zákon, zabezpečujúci imunitu prevádzkovateľom centrálneho zásobovania teplom a hlavne pekné
zisky pre ich zahraničných majiteľov, sa týka
aj nášho mesta. Primátor Rimavskej Soboty sa
totiž rozhodol dve mestské materské školy na
95 percent vykurovať vlastnou kotolňou a len
5 percent ponechať na vykurovanie z centrálneho zdroja, ktorý patrí rakúskym majiteľom
spoločnosti STEFE s.r.o. A že sa rozhodol
správne, o tom svedčia predbežné výsledky,
ktoré predpokladajú 45 až 50 percentnú úsporu. V pláne vedenia mesta je aj vlastné vykurovanie domu kultúry i krytej plavárne napriek
tomu, že parlament i vláda sú zatiaľ na strane
zahraničných oligarchov.
Je potešiteľné, že sa paneláky v našom meste
postupne zatepľujú a dostávajú novú, estetickú
fazónu, no bolo by zaujímavé vedieť aj názor
občanov v nich žijúcich, že keď po skončení
vykurovacieho obdobia dostanú do rúk faktúry, o koľko zaplatia za dodané teplo menej,
prípadne keď im započítajú aj splátky úveru
na zateplenie, nedajbože o koľko zaplatia viac
než doteraz. V každom prípade radi im poskytneme na stránkach našich novín priestor, aby
sa k téme vyjadrili...
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(dokončenie z 1. strany)
Krajšie a čistejšie priestory nemocnice ocenil aj poslanec Ing. I.
Hazucha, veľký priestor na zlepšovanie však vidí v oblasti prístupu personálu.
Prešlo sa aj k aktuálnej téme odsúhlasenej rekonštrukcie Pavilónu B nemocnice. „Tá budova
mala ťažkú históriu, turbulencie
boli prirodzené,“ vyjadril sa riaditeľ nemocnice a pokračoval:
„V súčasnej dobe sa pracuje na
kúpno- predajnej zmluve. Rekonštrukcia Pavilónu prinesie
do Rimavskej Soboty nové pracovné sily. Pavilón by mal byť
zrekoštruovaný do štyroch rokov, reálne to však vidíme na
tri roky. Do regiónu to prinesie
úplne inú kvalitu zdravotnej starostlivosti.“ K téme sa vyjadrili
aj viacerí poslanci. Poslanec F.
Auxt skonštatoval: „Bol to ťažký
polrok, cesta bola hrboľatá, ale s
výborným výsledkom. Spokojná
je župa a spokojní sú aj občania.
Spoločným cieľom všetkých zainteresovaných bolo, aby bol Pavilón čím skôr dokončený.“ Ing.
Z. Bán: „11 rokov bola otázka
okolo Pavilónu B zakonzervovaná, toto zariadenie budujeme
prakticky už 30 rokov.“ Primátor
JUDr. J. Šimko spomenul aj fakty
z histórie výstavby Pavilónu. „Od
r. 1991- 2001 sa do Pavilónu B
preinvestovalo 580 miliónov vtedy ešte československých korún,

polovica z toho bola rozkradnutá.
Od roku 2001 sa na Pavilóne B
nepracovalo.“
Poslanci predmetnú Informatívnu správu zobrali na vedomie.

V rokovaní pokračovali ďalším
bodom, ktorým bol Návrh VZN
o používaní pyrotechnických výrobkov na území mesta. Mestá
a obce môžu na území mesta či
obce používanie pyrotechniky
obmedziť a za nedodržiavanie
určiť sankcie. Ako sa viacerí
poslanci vyjadrili, používanie
pyrotechnických výrobkov mimo
Silvestra či napr. osláv narodenín
je niekedy až nekontrolovateľné
a obyvateľov mesta obťažuje.
Poslanci návrh VZN schválili.
Oyvatelia tak budú môcť pyrotechnické výrobky používať len
na Silvestra od 18.00 hod. do
4.00 hod. ráno, s výnimkami na
narodeninové ohňostroje či petardy pri akciách občianskych
združení.
Po majetkovo- právnych otázkach sa prešlo aj k Informatívnej
správe o plnení Komunitného

Opravená lávka a chodník

plánu sociálnych služieb mesta.
Zo správy okrem iného vyplýva, že v súčasnom období stúpa počet žiadostí o umiestnenie
v Domove dôchodcov. Oproti
minulému roku je to o 32 žiadostí viac. Keďže súčasný stav v
DD a DSS v meste je naplnený,
dôchodcovia musia odchádzať
mimo mesta, čo je pre nich stresujúce. Samospráva preto uvažuje o zriadení ďalšieho podobného
zariadenia, pričom ako najvhodnejšie miesto na jeho zriadenie
sa javí budova bývalého Domova mládeže na. Ul. Školskej.
Realizovať to však bude možné
len prostredníctvom projektu.
Poslanci zobrali Informatívnu
správu na vedomie a Komunitný
plán odporučili priebežne aktualizovať.
Rokovanie pokračovalo bodom
Rôzne, Interpeláciami aj Všeobecnou rozpravou. Primátor mesta informoval o aktivitách, ktoré samospráva v súčasnej dobe
realizuje v súvislosti s ďalším
rozvojom a skrášľovaním mesta.
Mesto z vlastných zdrojov opravilo a vybudovalo viacero chodníkov, z financií VUC sa opravili
cesty. Odznelo aj konštatovanie,
že za bývalého predsedu BBSK
Ing. V. Maňku prišlo do okresu
Rimavská Sobota výrazne menej
financií, než za pôsobenia súčasného predsedu Ing. Mgr. Mariana
Kotlebu.
-av-

Vážení čitatelia,
uplynul už rok, odkedy po
dlhšej pauze začali opäť vychádzať mestské noviny Gemerské zvesti/Gömöri Hírlap.
Najprv ako mesačník, neskôr
ako dvojtýždenník. Veríme, že
aj v ére internetových médií
a onlinenových správ si cestu do vašich domácností našli
aj klasické papierové noviny
a spríjemnili vám chvíle oddychu a relaxu. Budeme radi,
keď ich priaznivcami zostanete aj naďalej a keď ich svojimi postrehmi, názormi a
príspevkami obohatíte aj vy.
Našou snahou bude aj naďalej vytváranie interaktívneho
priestoru tvorcov a čitateľov,
v ktorom bude možné nájsť
rôznorodú ponuku čítania od
diania v samospráve, spravodajstva, kultúry, publicistiky
a športu až po napríklad drobné zrnká humoru v podobe tzv.
Momentiek.
Príjemné čítanie a pohodu vám
želá redakcia Gemerských zvestí/
Gömöri Hírlap.

Rimavská Sobota hostila
Ekotopfilm-Envirofilm

(dokončenie z 1. strany)

V uplynulých dňoch zrekonštruovali pracovníci Technických služieb mesta lávku cez rieku Rimava smerom od Krytej plavárne na Sídlisko Západ.
K lávke bol dobudovaný aj prístupový chodník smerom od parkoviska.
Práce prebiehajú aj na výstavbe chýbajúceho chodníka od lávky smerom
ku Kirejevskej ulici, na ktorom bude osadená zámková dlažba.

Polícia na novom aute
Vozový park Mestskej polície v Rimavskej Sobote sa prednedávnom
rozšíril o nové auto Fiat Tipo. Jeho
kúpa už bola podľa vyjadrenia náčelníka Mestskej polície Petra Berecza
potrebná a odporučili ju aj poslanci
mestského zastupiteľstva uznesením.
V súčasnej dobe majú policajti tri autá,
okrem nového aj Škodu Fábia a Fiat Linea. Nové používajú každý deň, na
druhom jazdia na rôzne kontrolné akcie a tretie auto už čaká na vyradenie.

„Regionálna tour festivalu Ekotopfilm - Envirofilm je celoročný
projekt, prebieha už druhý rok
a jeho cieľom je priniesť do regiónov Slovenska najlepší výber filmov
z aktuálneho ročníka. Rimavská
Sobota je v poradí ďalším mestom,
kde štartujeme naše regionálne
festivaly a v spolupráci s mestami
a samosprávami celkovo plánujeme navštíviť 50 slovenských miest,“
informovala nás Linda Králová,
členka organizačného tímu festivalu
a pokračovala: “Hlavným poslaním
je ochrana životného prostredia,
vzdelávanie ľudí, informovanie
o nových technológiách v danej
oblasti, o problémoch, ktoré trápia ľudí aj v iných častiach sveta
a ktoré sa môžu dotýkať aj nás.
V Rimavskej Sobote sme po prvý-

krát a vnímame to ako začiatok dlhodobej spolupráce.“
Prítomných na podujatí privítal aj
zástupca primátora mesta Ing. Ladislav Rigó. Organizátorom sa poďakoval za možnosť podieľať sa na
danom projekte a zároveň zdôraznil
dôležitosť environmentálnej výchovy.
Program festivalu začal Junior
festivalom, ktorý bol určený žiakom a študentom základných
a stredných škôl. Dozvedeli sa
na ňom množstvo zaujímavostí o triedení odpadov, vyskúšali si, či ho vedia triediť správne
a prečo je to vlastne potrebné.
V podvečerných hodinách bolo premietnutých päť víťazných filmov a
súčasťou festivalu bola aj diskusia
s názvom Všetko, čo ste chceli
vedieť o odpadoch. „Snažíme sa
zvyšovať povedomie ľudí a ich vnútornú zodpovednosť v oblasti odpadovej kultúry, keďže ako krajina
sme v tejto oblasti v rámci Európskej únie na posledných priečkach.
Osveta môže veľa napomôcť,“ dodala Linda Králová.
-av-

Gemerské zvesti

Všímame si nevidiacich ?
15. október bol Svetovou úniou
nevidiacich vyhlásený v roku
1964 za Svetový deň bielej palice.
Tento deň je venovaný nevidiacim alebo slabozrakým ľuďom.
BIELA PALICA je symbolom nevidiacich a slabozrakých ľudí. Je predĺženou rukou nevidiaceho na zisťovanie prekážok, štruktúry, kvality
povrchu, po ktorom jej používateľ
kráča. Umožňuje im samostatne sa
pohybovať na verejnom priestranstve. Zároveň upozorňuje vodičov
a vidiacich chodcov na prítomnosť
nevidiacej osoby.
V Rimavskej Sobote sa 14. októbra,
podobne ako aj v iných mestách,

konala dopravno- preventívna akcia. Zameraná bola na výchovu
vodičov k ohľaduplnosti voči nevidiacim chodcom, používajúcim
bielu palicu.
Akcia sa uskutočnila v 49 mestách
na 57 priechodoch pre chodcov.
Z výsledkov celoslovenskej dopravno-osvetovej akcie vyplýva, že
v daný deň, v daných mestách, na
daných priechodoch pre chodcov
a vo vybranom dvojhodinovom
intervale nezastavilo nevidiacim
chodcom 19,5 % áut.
V Rimavskej Sobote nevidiacemu
chodcovi s bielou palicou počas vybraného dvojhodinového intervalu
z celkového počtu 63 áut nezastavilo 6 áut, zastavilo mu 57 áut.
Najmenej zodpovední vodiči sú
podľa výsledkov
v
Prešovskom
kraji (29 %) a
najzodpovednejší vodiči sú
v Trenčianskom
kraji (13 %).
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Rezervovanie
parkovacích miest
v meste Rim. Sobota
K zoznamu fyzických a právnických osôb, ktoré ku dňu 30.9.2016
zaplatili za rezervované parkovacie miesta a ktorý sme zverejnili
v minulom čísle novín, dopĺňame
zoznam ďalších osôb, ktoré si túto
povinnosť splnili v termíne do
15.10.2016:
Kresnyeová Christine, Hviezdoslavova
Erdödi František, Sídlisko Rimava
Balážová Anna. Sídlisko Rimava
Kurák Peter, J. Bodona
Šinglár Ján, Sídlisko Rimava
Chlebničanová Denisa, L. Svobodu
Uličný Zoltán, B. Bartóka
Varga Tibor, T. Vansovej
Antalík Roman, Jánošíkova
Bystriansky Ľudovít, Sídlisko Rimava
Puškáš Jozef, T. Vansovej
Polomka Ján, L. Novomeského
Marková Zuzana, J. Bodona
Mihályová Zlatica, Rybárska
Vilhan Martin, T. Vansovej
Mišák Milan, Malohontská
Sucháčová Zlata, Cukrovarská
Báńas Vladimír, PhMr., Športová
Grnáčová Zuzana, J. Bodona
Segeč Ján, Sídlisko Rimava
Gál Július, Malohontská
Bálint Tibor, Sídlisko Rimava
Miko Ladislav, Malohontská
Herczegh Štefan, Rimavská
Jávorszký Zoltán Tibor, Sídl. Rimava
Backa Michal, Rožňavská
Galdík Ján, Sídlisko Rimava
Jozefík Ján, Sídlisko Rimava

Poctivá práca a dôraz na kvalitu...
Príklad dobrej praxe II.
„Konzerváreň v Rimavskej Sobote skončila“... Tak zneli titulky viacerých novín, keď sa písal
rok 2005. No prešlo 11 rokov a z
konzervárne „na odstrel“ je dnes
úspešná prosperujúca firma. Koniec koncov, kde inde ako v poľnohospodárskom regióne by mal
takýto typ podniku mať svoje
miesto.
Rimavskosobotská konzerváreň
bola založená v roku 1902. V júni
roku 2005 ju zrušili odpredajom
obchodných podielov. Aj keď sa
zdalo, že aj ďalší závod s dlhoročnou tradíciou v meste skončí, nestalo sa tak. Nový kupujúci spoločnosť RISO-R, s.r.o., ktorá vznikla
v roku 2005, prejavil záujem na
vyše storočnú tradíciu konzervárne nadviazať a pokračovať v danej
činnosti aj naďalej.
„V auguste 2005 bol novým majiteľom našej rodine ponúknutý
prenájom výrobných priestorov
a výrobných zariadení. Začali sme
vyrábať džemy, ovocné nátierky
(marmeláda) a slivkový lekvár,“
povedala nám Ing. Nadežda Demeterová, konateľka spoločnosti RISO-R. s.r.o. a pokračovala:
„V súčasnosti máme 28 zamestnancov. Väčšina z nich je ešte stále

z pôvodnej firmy. Vedenie spoločnosti sa usiluje omladiť kolektív
pracovníkov ako náhradu za tých,
ktorí odchádzajú do dôchodku, na
ich skúsenostiach a pracovných
návykoch firma doposiaľ stavia.“

S výrobou džemov, lekvárov a
ovocných nátierok pokračujú
dodnes a z firmy, ktorá svoju výrobu pred vyše desiatimi rokmi
zatvorila, je dnes jediný producent
tohto sortimentu na Slovensku.
Okrem tradičných surovín spracováva aj plody menej známych druhov rastlín, čím do obchodnej siete
zabezpečuje dodávku originálnych
výrobkov. „Samozrejme sa usilujeme aj o expanziu do zahraničia,
najbližšie je to Česká republika,“
predstavila najbližšie plány spo-

Polícia
upozorňuje

ločnosti jej konateľka.
Zaujímalo nás, čo by táto prosperujúca firma poradila začínajúcom
podnikateľom v našom regióne, ale
aj tým, ktorí svoje podnikanie a výrobu plánujú „zabaliť“?

„Podnikanie je na Slovensku naozaj čoraz náročnejšie. Myslím si,
že zodpovedný prístup vedenia,
jednoduchá organizačná štruktúra
a stabilný tím skúsených a kvalifikovaných zamestnancov prispieva
k dlhodobej konkurencieschopnosti a životaschopnosti firmy. Trpezlivosť, poctivá práca a veľký dôraz
na kvalitu je asi jediný recept, ktorý vieme poskytnúť,“ dodala Ing.
Demeterová.
			
-av-

Preventívne opatrenia
na zníženie dopravnej
nehodovosti
920 dopravných nehôd, 25 usmrtených osôb, 101 osôb ťažko zranených a 431 osôb ľahko zranených, (usmrtených: 16 vodičov a
spolujazdcov, 8 chodcov, 1 cyklista).
Uvedené údaje sú za obdobie od 1.
januára do 25. septembra 2016 za
Banskobystrický kraj. Alarmujúce
čísla, za ktorými sa ukrývajú skutočné ľudské tragédie, ale aj nezodpovedné a riskantné správanie sa na
cestách. Dennodenne vodiči motorových vozidiel porušujú pravidlá
cestnej premávky, predovšetkým
rýchlou a bezohľadnou jazdou,
jazdou pod vplyvom alkoholu, riskantným predchádzaním a preceňovaním vlastných schopností, čím
ohrozujú nielen seba, ale aj ostatných účastníkov cestnej premávky.
Chodci zase podceňujú používanie
reflexných prvkov a veľakrát vstupujú na vozovku bez toho, aby sa
presvedčili, či môžu cez ňu bezpečne prejsť. Z tohto dôvodu:
VYZÝVAME CHODCOV:
• Používajte reflexné prvky na odeve za zníženej viditeľnosti v obci
ako aj mimo obce!
• Vstupujte na vozovku na miestach
na to určených, s prihliadnutím na
vzdialenosť a rýchlosť prichádzajúcich vozidiel!
VYZÝVAME VODIČOV MOTOROVÝCH VOZIDIEL:
• Dodržiavajte maximálnu povolenú rýchlosť a prispôsobte jazdu
svojim schopnostiam, stavu a povahe vozovky!
• Nikdy pred jazdou alebo počas
jazdy nepožívajte alkoholické nápoje, ani iné návykové látky!
• Neriskujte zbytočne pri predchádzaní na nebezpečných a neprehľadných miestach!
• Používajte bezpečnostné pásy!
• Za volantom netelefonujte!
•.Nepreceňujte svoje schopnosti,
zvlášť ak Vám chýba dostatočná
prax!
• Predvídajte! Zvlášť ak sa na ceste
pohybujú chodci a cyklisti.
• Dodržiavajte medzi vozidlami
bezpečnú vzdialenosť, obzvlášť
v jesennom a zimnom období, kedy
môže byť vozovka už zradná (napadané lístie, námraza, sneh na ceste)!
kpt. Mgr. Katarína Baboľová
skupina prevencie VO
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Byť úspešným sa oplatí...

Ihrisko pre chrenovisko

„Škoda, že som s podnikaním nezačal skôr,“ to boli najčastejšie vyjadrenia
viacerých úspešných podnikateľov z regiónu, ktorí so svojimi osobnými
príbehmi vystúpili na dvojdňovej konferencii PlaNET SOEN-ENTERprise your region. Konala sa 11. a 12. októbra v Dome kultúry v Rimavskej
Sobote v rámci projektu, ktorý realizuje Agentúra pre rozvoj Gemera. Jeho
cieľom je zabrániť odlivu mladých ľudí z regiónu Gemera a podporiť ich
podnikateľské aktivity.

Moja rodná zem

..vernisáž výstavy mladého fotografa Andrása Micsudu v priestoroch Radnice

Rimavská Sobota ožíva kultúrou na viacerých miestach, vrátane
priestorov Radnice. V súčasnej dobe ju zdobia zaujímavé fotografie
23-ročného mladého talentovaného fotografa Andrása Micsudu z Fiľakova. Zachytáva v nich najmä krajinky, prírodu, ktorá je preňho stálou inšpiráciou, no rád fotí aj portréty. Pútavé zábery z okolia Gemera
a Malohontu je možné si pozrieť do 2. decembra 2016.

Mesto Rimavská Sobota vďaka
finančnej podpore Nadácie SPP
a Eustream realizovalo projekt
„ IHRISKO PRE CHRENOVISKO “ v rámci grantového
programu Municipality.
Finančný príspevok vo výške
10 000 € bol použitý na vybudovanie detského ihriska pre obyvateľov IBV Chrenovisko s cieľom
účelne využívať voľný čas detí,
skvalitniť lokálnu infraštruktúru
a vytvoriť relaxačno-oddychovú
zónu v lokalite. Mesto Rimavská
Sobota kofinancovalo projekt vo
výške 4 400,60 €.
Ihrisko pozostáva z dvojsedadlovej hojdačky vrátane dopadového
povrchu, pružinovej zinkovanej
hojdačky CITY, pohyblivých schodov, malého kolotoča, kombinovanej zostavy MIDI a prevažovacej
hojdačky. K výbave ihriska patria

dve lavičky a dva odpadkové koše.
Súčasťou aktivít boli aj terénne
úpravy, montážne práce a doprava
všetkých zariadení.
Dodávateľom hracích prvkov bola
spoločnosť KUPAS, s.r.o., Svinná a mobiliáru a celkových úprav
Technické služby mesta Rimavská
Sobota.
Poďakovanie patrí všetkým, ktorí
projekt pripravili, podporili a zrealizovali.
Po jeho úspešnej realizácii časť
mesta Chrenovisko disponuje
priestorom, ktorý môžu využívať
obyvatelia pre oddych, relax a voľnočasové aktivity a ciele projektu
boli naplnené.
Ing. Eva Muráriková
*Do konca 2016 budú vybudované detské ihriská na Nám. Š.M. Daxnera, na
Sobôtke a na Šibeničnom vrchu.

Nové diskusné štúdio regionálnej televízie

Z vlastných zdrojov a s vynaložením vlastných síl bolo za
uplynulých niekoľko týždňov
v Rimavskej Sobote postavené
nové, profesionálne diskusné štúdio Regionálnej televízie LocAll.
Investícia v objeme niekoľko desiatok tisíc eur má slúžiť nielen k
celkovému skvalitneniu vysielania

televízie LocAll, ale v prvom rade
chce dať televízia týmto štúdiom
viac možností každému, kto sa rozhodne verejne prezentovať a tým
aj zvyšovať záujem obyvateľstva o
dianie v regióne.
Napriek tomu, že toto diskusné
štúdio má svoje sídlo v Rimavskej
Sobote, nie je vyslovene určené len

pre tento región. Televízia je presvedčená o tom, že ho budú často
využívať aj ostatné mestá a obce z
bližšieho či vzdialenejšieho okolia.
Otvorenia štúdia sa v piatok 14. októbra okrem pozvaných hostí a členov jednotlivých štábov televízie
LocAll z Lučenca, Fiľakova, Detvy a Rimavskej Soboty zúčastnil aj

primátor Rimavskej Soboty Jozef
Šimko a prednosta Mestského úradu Štefan Szántó.
V televízii LocAll veria, že aj keď
ich štáby budú aj naďalej hľadať
témy, ktoré ľudí zaujímajú, radi
privítajú aj námety a postrehy od
bežných občanov.
Ján Hronček, redaktor Tv LocAll
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Stáž stredoškolákov v Taliansku
Pomaly sa už stáva tradíciou,
že žiaci Súkromnej strednej
odbornej školy v Rimavskej
Sobote trávia časť svojho odborného výcviku v zahraničí.
Projektový tím sa tento rok
rozhodol pre taliansku špičkovú vzdelávaciu inštitúciu.

Miesto pobytu, Asti, sa nachádza v severozápadnej časti
Talianska v regióne Piemont,
blízko francúzskych hraníc.
Gastronómiu regiónu ovplyvnili okrem francúzskej a talianskej kuchyne aj početné vinice

a v nich pripravované víno.
Kultúru spojenia vína a jedál
miestni nazývajú enogastronómia a musíme uznať, že v tejto oblasti sa vypracovali až do
svetovej elity. V regióne nájdeme 13 druhov vína s certifikátom D.O.C. (denominazione di
originale controlle) a 3 druhy s
certifikátom D.O.C.G. (D.O.C.
e garantia).
Žiaci strávili v tejto oblasti
tri týždne, počas ktorých navštevovali miestnu súkromnú
hotelovú akadémiu. Výukové
strediská školy sa nachádzajú
priamo v meste Asti a v Agliano
Terme, kde mali možnosť variť
v krásnom prostredí plnom viníc. Okrem výučby talianskeho
jazyka sa žiaci zúčastnili praktických cvičení, na ktorých im
šéfkuchár Gino odovzdával
tajomstvá talianskej a regionálnej kuchyne. Od základných
činností, postupov a prípravy
jednoduchých jedál sa žiaci
dostali k príprave zložitejších
jedál a k umeniu servírova-

nia používaného masteršéfmi
v špičkových reštauráciách.
Počas trojtýždňového pobytu si žiaci postupne osvojili
taliansku kultúru: navštívili
metropoly ako Miláno, Turín
a malebné stredomorské stredisko Portofino, zúčastnili sa
ochutnávky vína a syrov, zažili
festival špecialít z rôznych kútov Talianska.
Žiaci boli hodnotení pomocou
európskeho nástroja ECVET,
ktorý naša škola použila ako
prvá v rimavskosobotskom
regióne. Základom tohto nástroja je nezávislé hodnotenie
naučených vedomostí jedným
učiteľom počas vzdelávacieho
procesu a druhým učiteľom
v domovskej škole po pobyte.
Hodnotenie sa tak stáva objektívnejším a nadnárodným. Žiaci zároveň získali aj druhý certifikát, uznávaný v Európskej
únii: Europass Mobility.
Projekt bol financovaný s podporou Európskej komisie.
Ing. Mgr. Tímea Danková

V prvých novembrových dňoch
cintoríny každoročne „ožívajú“
farbami kvetov a svetlami sviečok... V ich blikotajúcich plamienkoch sa na chvíľu rozplynú
hranice času a „živí sa stretnú s
mŕtvymi“... vo večnom odkaze o
pominuteľnosti života...

Študentská kvapka krvi
Heslom tohtoročnej Študentskej
kvapky je „Nech si, aký si, potrebujeme aj tvoju krv!“
V poradí už 22. študentská kampaň Slovenského Červeného kríža
začala 17. októbra 2016 a potrvá
do 18. novembra 2016.
V Rimavskej Sobote môžete prísť
krv darovať na HTO Nemocnice
v Rimavskej Sobote každý utorok
a piatok od 6,30 hod. do 9,30 hod.

Klub oslávil 40- tku
Klub dôchodcov v Rimavskej
sobote vznikol v roku 1976.
Pôvodne sídlil na Hlavnom
námestí (vtedajšom Gottwaldovom). Už od svojho vzniku vyvíjal bohaté aktivity, v
ktorých pokračuje dodnes.
Klub vznikol z iniciatívy
vtedajšieho vedúceho soc.
odboru Miestneho národného
výboru p. Štefana Makšiho.
Pred 25 rokmi zakúpil vtedajší
Mestský úrad dva domy naDaxnerovej ulici č. 15, kde sa
Klub presťahoval.
Tunajším seniorom sa snaží
spríjemniť
dôchodcovské
obdobie života. V príjemnej
spoločnosti a v dobrej nálade
sa stretávajú na rôznych
zaujímavých
prednáškach, besedách, literárnych a
športových
odpoludniach,
navštevujú knižnice, múzeá,
galérie, organizujú vychádzky,
jogu, spevácke súťaže a pod.
Jeho členovia získajú nových

priateľov, nové poznatky,
spoznajú nové mestá a mnohí
sa zbavia aj ťaživej samoty.
V roku 1990 vznikla v Bratislave
Jednota dôchodcov Slovenska
(JDS), ktorá sa stará o všetkých dôchodcov na Slovensku.
V Rimavskej Sobote vznikla
ZO JDS a stala sa sú-časťou
JDS. Jej súčasnou predsedníčkou je p. Jolana Kalianková.
V okrese vznikla aj OO JDS, jej

dnešným predsedom je p. Mgr.
Jozef Rajzinger, PhD.
V roku 2001 v Klube založili
spevácky krúžok Dúha, ktorý
vedie p. Viera Slatinská, korepetítorkou je p. Eva Čarnoká.
Klub spolupracuje so všetkými organizáciami v meste,
nadviazal spoluprácu s inými
mestami aj s inými JDS, napr.
s maďarskými dôchodcami
v Starej Bašte, s ktorými sa

navzájom navštevujú. Názov
Klub dôchodcov bol v r. 2012
zmenený na Klub záujmovej
činnosti seniorov. Je otvorený
pre všetkých seniorov bez
ohľadu na národnosť, politickú
príslušnosť či náboženské
vyznanie. Členovia sa najčastejšie stretávajú v nedeľu a svoje aktivity zaznamenávajú do
kroniky. Medzi sebou radi
privítajú aj nových členov.
Pri príležitosti 40. výročia
založenia Klubu dôchodcov
zorganizovali 19. októbra vo
svojich priestoroch slávnostné
stretnutie, na ktorom odzneli
informácie o histórii klubu aj
o jeho súčasných aktivitách.
Zároveň nezabudli pozdraviť ani jubilantov. Za vedenie
mesta sa dôchodcom prihovoril zástupca primátora Ing. L.
Rigó a slávnosť spríjemnili
aj pôsobivé melódie v podaní
spevokolu Dúha.
		
-av-
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Anna cestovateľka - 2. časť
Vnúčikovia ma dobili potrebnou
energiou (niet nad deti), a tak
som ráno s elánom vyrazila do
ulíc BA. Ignorovala som otázku, ktorá vo mne stále rezonovala: “Spoznám ju? Nespoznám
ju?” Maturovali sme v r.1971 a
odvtedy sme sa nevideli. Môj
vnútorný hlas “Spoznám ju !“ bol
taký intenzívny, že som bez zaváhania vystúpila zo synovho auta
a začala skúmať okolie - hlavne
ľudí. Netrvalo dlho a zaregistrovala som štíhlu postavu - Oľu. Aj
ona ma okamžite spoznala. Bolo
to tak samozrejmé a spontánne,
že sa mi v okamihu vrátila sebaistota a fajn nálada. Po 45- tich
rokoch sme si padli do náručia a
trkotali sme a trkotali... Otvorili
sme naše krásne životné obdobie:
3 roky na SVŠ (dnešné gymnázium). Vrátili sme sa do rokov
1968 - 1971, keď sme mali nádherných 16 až 18 rokov. Akoby
zaznelo školské zvonenie a otvorilo - zatvorilo vyučovanie. Ach,
čo sme to my všetko navystrájali
! Stále sme mali o čom hovoriť z týchto príbehov by bol román.
Medzitým sme stihli návštevu
Olinho bytu, prechádzku starou
BA, obed, tržnicu... Zaspomínali
sme na našich perfektných pedagógov - p.Balúchovú, p.Antala,
p.Bornayovú - ktorí nás vedeli
pochopiť, pochváliť aj potrestať
a hlavne ukázať správny smer.
Preskenovali sme naše životy
od maturity po dnešok... Nakoniec sme zakotvili na hlavnej
želez. stanici, pri rozlúčkovej
kávičke. Stále sme len rozprávali
a spomínali, až bol najvyšší čas
ísť a kúpiť si cestovný lístok. Pre
istotu som si kúpila aj miestenku.
Oľa stála na nástupišti a kývali sme si, kým sme jedna druhej
nezmizli. Keď som si konečne
našla miesto na sedenie, prebudil
sa vo mne materinský cit. Veď
zajtra je Juraja. Poslala som mu
SMS- ku, blahoželanie s tým, že
nemôžem prísť, lebo cestujem. To
- že nemôžem prísť - bola pravda maxim.10 minút. Vtedy sa pri
mne ozval dievčenský hlas: “Na
toto miesto mám miestenku.” Automaticky som odpovedala, že aj
ja. Privolaná konduktorka vyriekla verdikt. Sedím v nesprávnom
rýchliku. Namiesto juž. trasy /

BA- Levice- Jesenské/ som sedela v rýchliku, ktorý išiel severnou trasou (BA- Trenčín - Žilina
– Vrútky.) Až vtedy som zistila,
koľko empatických ľudí sedí
v rýchliku, akí sme my Slováci
priateľskí, príjemní, ochotní...
Všetci sa mi snažili pomôcť, radili
a radili.. Najviac sa mi páčila veta:
“Poďte s nami do Košíc a potom
späť.” V duchu som vzdávala hold
vynálezcom mobilov, držala som
ho v ruke ako ochranný štít. Hneď
som poslala Jurajovi SOS, ktorý
moju dilemu v momente vyriešil.
Len čo mi stihol dať inštrukcie,
môj ochranný štít /mobil/ sa znefunkčnil /vybil/. Ani som synovi
nestihla povedať, ako som sa
rozhodla. Len telepaticky som mu
vysielala signály, že prídem. Konduktorka mi vystavila nový cestovný lístok, cestujúci sa na mňa
príjemne usmievali a 2 študentky
ma usadili medzi seba. Na ich
notebooku som mohla sledovať
nejaký horor, ale ja som v duchu
spracúvala svoju novú situáciu.
Koniec koncov aspoň spoznám
a pokochám sa krásami severu,
západu a stredu Slovenska, prejdem 22. tunelmi... Normálne som
sa tešila. Pri prestupe na rýchlik
Žilina - Vrútky -BB - Sliač som
dala prednosť Vrútkam. Bola som
jediná vystupujúca, ostatní uprednostnili Žilinu. Chápavý výpravca ma zbadal a počkal, kým som
nenastúpila. Pokojne a pohodlne
som sa usadila ... až kým neprišla
nová konduktorka. Pôsobila ako
dôstojník. Na vylepšenie nálady
som jej podala nesprávny lístok.
Až keď dolamentovala: “Žena
dobrá, ale veď vy idete opačným
smerom!!!,” pokojne som jej podala správny lístok. Dosiahla som
len to, že až po Sliač som cítila
nad sebou jej ochranný dohľad.
Od BB po Sliač doslova hliadkovala pri mojom kupéčku. Mala
som fajn náladu, tak som svojej ochranke urobila radosť. Na
Sliači som sa chystala vystúpiť
na opačnej strane, aby zistila, že
jej starostlivosť bola mimoriadne
potrebná. S uspokojením sledovala, ako som vystúpila a prešla pod
starostlivosť môjho mladšieho sy
na...
Pokračovanie v 3. časti
Mgr. Anna Demianová

V Gemersko-malohontskom múzeu je do 30. novembra 2016 sprístupnená zaujímavá výstava s názvom: Život hraboša severského panónskeho.
Pútavou a hravou formou približuje život a ochranu vzácneho podunajského endemita a jeho prirodzené prostredie mokradí.

Momentky...
Malý Peťko sa v škôlke snažil zaviazať si šnúrku na topánke.
Prišla k nemu pani učiteľka a šnúrku mu zaviazala. Peťko sa
na ňu vďačne pozrel a povedal: „No vidíš moja, aká si šikovná.“
•••
Veriacich, ktorí jednému duchovnému v nemenovanom meste položili
otázku: „Čo si myslí o zabíjaní, upaľovaní ľudí v období stredoveku?“
(porušovanie jedného z Božích prikázaní), zaskočila jeho „pohotová“
odpoveď: „Viete, to bolo vtedy normálne...“
•••
V jednej z obcí v susednom regióne Novohradu majú jednu z ulíc
dodnes oficiálne pomenovanú po známom ruskom komunistickom vodcovi.
•••
Návštevníci koncertu organovej hudby v jednom z chrámov v nemenovanom meste si okrem hudobných skladieb nečakane vypočuli aj úryvok
pravdepodobne z receptu dvoch poslucháčok, keď sa do náhlej pauzy
v jednej zo skladieb ozvalo: „Pokrájam to a vysmažím...“

Bárs dlhšia momentka...
To, že niektoré veci sa zaživa robiť neoplatí, sa presvedčila aj babka
v jednej z obcí v Gemeri. Keďže bola už vo vyššom veku, rozhodla
sa, že si kúpi truhlu. Takú, aká sa jej páči, akú si sama vyberie. S kúpou jej pomohol vnuk a a truhlu jej odložil na povalu. Jedného rána
sa babka rozhodla, že si truhlu vyskúša. Poštárku v ten deň nečakala.
Murphyho zákony babke zrejme nič nehovorili. Vybrala sa teda na
povalu a ľahla si do truhly. Prišla poštárka. Zaklopala, vošla dnu,
babky nikde. Videla, že dvere na povale sú otvorené. Zakričala na ňu,
no nikto sa neozval. Nestalo sa babke niečo?, pomyslela si a vyšla
hore na povalu. Keď babka začula šramot, posadila sa. Poštárka práve nakukla dnu a keď zbadala babku v truhle, odpadla a „zviezla sa“
po rebríku dole. „Preboha,“ vykríkla babka a „hybaj“ z truhly ratovať
poštárku. Tá z toho našťastie vyviazla len s odreninami, no na to, čo
na povale videla, dodnes nezabudla...
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RIADKOVÁ INZERCIA:
•

27. - 30.
okt. 2016
18:00
03. - 06.
november
17:00

American Honey
Trolovia

štvrtok a piatok o 18:00, sobota a nedeľa: 20:00

03. - 06.
november
19:00

Doctor Strange

10. - 11.
november
20:00

7. nov.
19:00
film. klub

Skúška dospelosti

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

92 min., MP, dabing, vstup: 4€
Animovaný/Rodinný/
USA
130 min., MP od 12 r., titulky, 4€
Akčný/Dobrodružný
USA
128 min., MN, titulky, vstup: 3€
Dráma
Rumunsko/Fran.

10. - 13.
október

Prvý kontakt

117 min., MN, titulky, vstup: 4€
Dráma/Myst./Sci-fi
USA

Snowden

134 min., MN, titulky, vstup: 4€
Život./Dráma/Thriller
USA

12. - 13.
IMT Smile a Lúčnica
november Made in Slovakia
18:00
116 min., MP od 12r., tit., 4€
Netradičné spojenie hudby, tanca, krásy
a energie prináša koncertné turné kapely IMT
Smile a umeleckého súboru Lúčnica.

Darovali krv
Na HTO Nemocnice v Rimavskej Sobote prišli darovať krv:
07.10.2016 – 10 bezpríspevkových darcov krvi
a uskutočnených bolo 10 odberov krvi
11.10.2016 – 16 bezpríspevkových darcov krvi
a uskutočnených bolo 14 odberov krvi
14.10.2016 – 23 bezpríspevkových darcov krvi
a uskutočnených bolo 20 odberov krvi
18.10.2016 – 22 bezpríspevkových darcov krvi
a uskutočnených bolo 19 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.

29.10 - 30.10. MUDr. Benčík ml.,
Hviezdoslavova 17, tel.:56 26 671
1.11.2016
MUDr. Brunovská,
OZS Jesenské, tel.: 0905 324 827
5.11. - 6.11.2016
Ul. Športová 14,

MUDr. Kretová,
tel.:56 226 19

Rozpis pohotovostných
služieb lekární:

29.10. (8:00 - 20:00) - Dr. Max
(OD Tesco)
30.10. (10:00 - 19:00) - Dr. Max
(OD Tesco)
01.11. (8:00 - 20:00) - Dr. Max
(OD Tesco)
05.11. (08:00 - 20:00) - Dr. Max
06.11. (10:00 - 19:00) - Dr. Max
(OD Tesco)

Kešovka - 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
• Veštenie a liečba anjelskou terapiou. 0911 641 885
GZ-41/16
• 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
•

• Stredná

odborná škola obchodu a služieb, Športová 1, 979 01 Rimavská Sobota vyhlasuje obchodnú verejnú súťaž na prenájom nebytových priestorov na poschodí budovy Čierny orol, Hlavné námestie č. 19/A v Rimavskej Sobote kancelária o výmere 30,54m2.
Podmienky sú uvedené na úradnej tabuli v SOŠ obchodu a služieb,
Športová 1, Rimavská Sobota.Bližšie informácie na: www.sosos.sk
						
GZ-46/16
• Stredná odborná škola obchodu a služieb, Športová 1, 979 01
Rimavská Sobota vyhlasuje obchodnú verejnú súťaž na prenájom
nebytových priestorov v budove Juniorkomplex, ul. Železničná
č. 703 v Rimavskej Sobote (jednotlivo): Prízemie s výmerou 12m2,
2. poschodie s výmerou 30,21m2. Podmienky sú uvedené na úradnej tabuli v SOŠ obchodu a služieb, Športová 1, Rimavská Sobota.
Bližšie informácie na: www.sosos.sk		
GZ-47/16
• Poskytujem bezúročný úver pre živnostníkov a pre opatrovateľov
v zahraničí do 6 000 eur. Volajte: 0904 061 419
GZ-48/16
• Úver s nízkym úrokom pre dôchodcov a zamestnaných do 3 000
eur. Volajte: 0904 061 419			
GZ-48/16
Obchodná akadémia - Kereskedelmi Akadémia, K. Mikszátha
1, 979 80 Rimavská Sobota, vyhlasuje obchodnú verejnú súťaž
na prenájom nebytových priestorov. Podrobné informácie sú
uvedené na úradnej tabuli Obchodnej akadémie - Kereskedelmi
Akadémia, K. Mikszátha 1, Rimavská Sobota a na internetovej
stránke školy www. obchars.sk. 			
GZ-49/16
•

Stredisko sociálnej pomoci

Oravec majstrom
a Koreň vicemajstrom Slovenska

Tibor Oravec vľavo a Filip Koreň vpravo

Zápasníci Lokomotívy Rimavská
Sobota si na Majstrovstvách Slovenska mladších žiakov v zápasení
gréckorímskym štýlom, ktoré boli
usporiadané v Šamoríne, počínali
výborne.
Dvojica našich mladých zápasníkov sa prebojovala do finálových
bojov o titul Majstra Slovenska vo

svojich hmotnostných kategóriách.
Úspešnejší bol vo váhe do 31 kg Tibor Oravec, keď zvíťazil nad svojím
súperom z Kolárova a získal zlatú
medailu a titul Majstra Slovenska
pre tento rok. Napodobniť svojho
oddielového kolegu sa nepodarilo
Filipovi Koreňovi vo váhe do 35 kg,
keď podľahol svojmu finálovému súperovi z Trenčína a získal striebornú
medailu za 2. miesto. V súťaži družstiev obsadila naša Lokomotíva z celého Slovenska pekné 9. miesto. Na
šampionáte zastupovala Rimavskú
Sobotu štvorica rozhodcov Lokomotívy: Jozef, Marian a Michal Radnótiovci a Richard Totkovič.
ZO Lokomotíva chce aj touto cestou
poďakovať svojim pretekárom za
vzornú reprezentáciu oddielu a mesta
na tejto súťaži.
Jozef Radnóti

----V Rimavskej Sobote funguje projekt Cirkvi bratskej Stredisko sociálnej pomoci. Sídli na Ul. Železničnej č. 17, vedľa lekárne Jazmín. Ako nás
informoval nemecký misionár cirkvi Thomas Herwing, projekt je zameraný na poskytovanie starostlivosti sociálne ťažko prispôsobivým a tým,
ktorí sa z akéhokoľvek dôvodu ocitli v hmotnej alebo inej núdzi. Stredisko
sprostredkúva pomoc sociálnu, zdravotnú, psychologickú, psychiatrickú,
poskytuje občiansku advokáciu znevýhodneným skupinám obyvateľstva
a pod.
----Pre ľudí v núdzi prevádzkuje hygienické zariadenie, ponúka pomoc
mladým matkám v hmotnej núdzi, ktoré čakajú bábätko a doučuje
rómske deti v Jazykovej škole.
---Projekt prebieha s finančnou podporou domácich a zahraničných donorov a ďalších miestnych subjektov.
----Pre chudobné rodiny v Rimavskej Sobote vydáva potraviny (hlavne
zemiaky a inú zeleninu) za minimálny príspevok, a to každú nedeľu od
9.00 do 10.00 hod.

www.rimavskasobota.sk
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Judisti na Medzinárodnej
veľkej cene mesta
Víkendovú sobotu (15.10.2016)
cestovali judisti Lokomotívy na
západ republiky do Kolárova.
Konala sa tu Medzinárodná veľká cena mesta.

V silnej konkurencii zahraničných
pretekárov z Čiech a z Maďarska
sa nestratili. Kvôli chorobe sa ho
zúčastnili len dvaja pretekári Gonda Dávid a Koóš Lukáš, ale obaja
domov priniesli cenné medaily.
V Kolárove sa zišlo 275 pretekárov
z troch krajín. Naši dvaja judisti
vzorne reprezentovali oddiel, mesto
Rimavská Sobota a aj seba samých.

Lukáš Kóoš vo váhe do 50 kg
mladších žiakov zvíťazil vo svojej kategórii so zlatým umiestnením.
Dávid Gonda vo váhe nad 55 kg
mini žiakov dosiahol bronzové
miesto.
Výbor Lokomotívy Judo RS ďakuje obom judistom za vzorné
reprezentovanie nielen oddielu,
ale aj mesta Rimavská Sobota a
aj Základnej školy Š. M. Daxnera, ktorú judisti navštevujú.
Do Kolárova sprevádzali judistov
tréneri Antal, Zemančík a p. Gonda.
Za podporu oddielu Lokomotíva Judo RS ďakujeme Mestu Rimavská Sobota, firme TONI s.r.o.
(požiarna ochrana) - p. Igorovi
Tonhajzerovi, Kvety Henrieta Mišuráková, Ing. Andrik Ludwig a ZŠ
Š. M. Daxnera - Mgr. Peter Černý
na Sídlisku Západ.
Ľubomír Antal
Predseda TJ Lokomotíva

Judisti na
Medzinárodnom turnaji

Úspech Falconistov
na World Hallelujah Cup

Falconisti opäť ukázali silu svojich úderov a kopov na svetovom
pohári World Hallelujah Cup
v Chorvátskom Karlovaci. V sobotu 1.10.2016 sa na tejto súťaži
stretlo 300 taekwondistov z 33
klubov a z 8 štátov.
Bojovalo sa v disciplínach Kyorugi – zápas a v predvádzaní foriem
– Poomsae. V disciplíne Kyorugi –
zápas mal Falcon Rimavská Sobota zastúpenie v 5 váhových a vekových kategóriách. V kategórii detí
nastúpil Lukáš Kurek, ktorý získal
bronzovú medailu a Damien Pavel
Frgolec, ktorý získal striebornú
medailu. V kategórii mladších kadetov nastúpil Tomáš Kuvik, ktorý

získal striebornú medailu a Anetka
Lukáčová, ktorá pre klub získala
zlatú medailu. Ďalším zápasníkom, ktorý zabojoval o medailu
bol Miroslav Frgolec v kategórii
kadetov. Pre Falcon získal bronzovú medailu. V predvádzaní foriem
– Poomsae mal Falcon zastúpenie
v 2 kategóriách, kde bratia Miroslav a Damien Pavel Frgolovci získali najcennejšie zlaté medaily.
Všetci súťažiaci z Falconu podali
dobré výkony, za čo im všetkým
gratulujeme a držíme palce aj
v ďalších súťažiach. Ďakujeme im
za reprezentáciu Slovenska, ako aj
domáceho klubu FALCON a mesta
Rimavská Sobota na tejto súťaži.
Ing. Róbert Kuvik

Hokejisti opäť bodovali
V sobotu 15. októbra sa na Zimnom štadióne v Rimavskej Sobote
konal dôležitý zápas. Muži HKM
Rimavská Sobota sa po prvýkrát
stretli v súboji s medzinárodným
účastníkom KMH Budapešť.

ktorému ďakujeme za jeho návštevu. Taktiež ďakujem aj divákom,
ktorí nám aj po minulotýždňovom
incidente ostali verní.
V sobotu 22. októbra sa na Zimnom štadióne odohral
ďalší dôležitý zápas
našich hokejistov.
HKM RIM. SOBOTA

Judisti
TJ
Mladosť
Relax Rimavská Sobota získali na medzinárodnom turnaji
v Kolárove 12 medailí.
Dňa 15.10.2016 - 250 pretekárov,
32 klubov, 3 štáty (Česko, Maďarsko, Slovensko)
V sobotu 15.10.2016 sa v Kolárove uskutočnil Medzinárodný turnaj
v
jude
v
kategórii mini, žiakov a žiačok.
Turnaj sa vydaril bratom Zvarovcom, ktorí si nekompromisne
vybojovali zlaté medaily, taktiež
Sebastián Závadský a Bolda Zonga Sztankovics nemali väčšie problémy dostať sa na najvyšší stupeň

- HC REBELLION
GELNICA 6:5
(2:1, 2:3, 2:1)

víťazov.

Umiestnenie pretekárov TJ Mladosť Relax CVČ Rimavská Sobota:

Zápas si pozrelo 238
divákov.

Dva rýchle góly v prvých tridsiatich
sekundách, a nakoniec dvojciferná
výhra nad mužstvom z Budapešti.

Jozef Nociar

HKM RIMAVSKÁ SOBOTA
- KMH BUDAPEŠŤ 11:3
(5:1, 2:1, 4:1)
Na zápas dorazilo menej divákov,
no aj tak vytvorili na štadióne výbornú atmosféru, ktorú si mohol
vychutnať aj pán primátor Rimavskej Soboty JUDr. Jozef Šimko,

NAJBLIŽŠÍ ZÁPAS:
29. 10. 2016 o 17:00 hod.
Zimný štadión Ružomberok
MHK RUŽOMBEROK - HKM
RIMAVSKÁ SOBOTA
Marek Hanzel
HKM Rimavská Sobota

