27. výročie Nežnej revolúcie
Od Nežnej revolúcie, ktorá pomohla nekrvavým spôsobom odstrániť komunistický
režim vo vtedajšom Česko- Slovensku, uplynulo už 27 rokov.
Ako je smutne známe, totalitný režim zaviedol
v krajine cenzúru a obmedzoval občianske,
politické i ďalšie slobody a spolu so Štátnou
bezpečnosťou spáchal mnoho zločinov. Novembrové udalosti v 89 priniesli dlho očakávanú slobodu a demokraciu. Iniciátormi revolučných udalostí boli študenti, ku ktorým sa
pridali najprv herci a divadelníci a postupne aj
ďalší obyvatelia krajiny.
Do generálneho revolučného štrajku sa zapojili
aj obyvatelia Rimavskej Soboty. 27. novembra
1989 sa pred tunajšou tabakovou továrňou zišli
tisícky ľudí, aby svoju nespokojnosť s dovtedajším režimom verejne vyjadrili.
November 89 si v Rimavskej Sobote pripomenieme aj tento rok spomienkovým stretnutím
17. novembra v podvečerných hodinách na
Hlavnom námestí.

Pokračuje asfaltovanie ulíc

Samospráva Rimavskej Soboty pokračuje v asfaltovaní miestnych komunikácií. Vďaka
poslancom BBSK JUDr. J. Šimkovi, Ing. L. Rigoóvi, Ing. F. Auxtovi a MUDr. P. Juhászovi dostala v uplynulých dňoch „nový koberec“ aj Školská ulica. Opravený bol aj
chodník a zrekonštruovali tu aj cyklistickú dráhu.
Tibor Figei majstrom sveta v chanbare!

(viac v budúcom čísle)

KOLKY
Šport s vyše 50 - ročnou
tradíciou v meste opäť ožíva...
(viac na 8. strane)

Na margo
uplynulých dní
Mesiac november sa už
tradične začal sviatkom
Všetkých svätých, na ktorý
nadväzuje Deň spomienky
na zosnulých, ľudovo nazývaný Dušičky. Návštevy
cintorínov,
zapaľovanie
sviečok na hroboch a spomienky na tých, ktorí už nie
sú medzi živými, to všetko charakterizuje prvé
novembrové dni. Nebolo tomu ináč ani na rimavskosobotskom cintoríne, ktorý navštívilo
počas týchto cirkevných sviatkov niekoľko
tisíc ľudí, aby prejavilo svoju úctu k mŕtvym.
Keďže sa však nezadržateľne blížia najkrajšie
sviatky roka, už aj my na mestskom úrade sa
pripravujeme na začiatok Adventu a samotných Vianoc. Naplno pracujeme na príprave kultúrno – spoločenských podujatí, ktoré
v období Adventu mesto pravidelne organizuje, počnúc prvou adventnou nedeľou,
privítaním Mikuláša, zabezpečením Vianočných trhov a končiac Silvestrom i tradičným
ohňostrojom.
No popri tom sa usilovne pracuje aj na príprave snáď najdôležitejšieho materiálu a tým
bezpochyby je návrh rozpočtu mesta na rok
2017. Rozdelenie vyše 14 miliónov 400 tisíc
eur, ale najmä ich zabezpečenie v príjmovej
časti rozpočtu, vyžaduje mravenčiu prácu
niekoľko desiatok zamestnancov, poslancov
i členov jednotlivých komisií mestského zastupiteľstva.
Apropo mestský rozpočet. Kým v minulom
volebnom období sa stávalo hlavne vďaka
deštrukčným snahám niektorých poslancov, že
mesto išlo do nového kalendárneho roka v rozpočtovom provizóriu, zatiaľ v tomto novom
volebnom období je situácia iná. Rozpočet
pre rok 2016 bol prijatý už v decembri 2015
a všetko nasvedčuje tomu, že tak bude aj v prípade rozpočtu pre rok 2017. Poslanecký zbor
sa bude totiž už na svojom novembrovom
zasadnutí zaoberať aj s návrhom rozpočtu
mesta na rok 2017 a výhľadovo na roky 2018
a 2019, ktorý bol prerokovaný v komisiách
i v mestskej rade a po schválení mestským parlamentom bude základným dokumentom pre
zabezpečenie ďalšieho rozvoja nášho mesta.

www.rimavskasobota.sk

2

Eurokľúč odstraňuje bariéry

Problém bezbariérového
prístupu zdravotne
postihnutých
ľudí k miestam,
kde sú väčšie či
menšie prekážky, pre zdravého
človeka často nepostrehnuteľné, stále nie
je úplne doriešený. Hlavne v podmienkach malých miest a obcí, ktoré v rámci
svojich rozpočtov nemajú také finančné
možnosti, ktoré sú adekvátne potrebám
nielen voči svojim občanom, ale aj návštevníkom so zdravotným postihnutím.
Jedným z malých nástrojov na ich odstránenie je systém Eurokľúč, patentovaný
v Nemecku v roku 1986. Tento univerzálny
prístupový systém umožňuje prístup pacientom s telesným alebo chronickým po-

stihnutím k miestam, napr. k WC a k umývadlu, nielen v mieste, kde je inštalovaný,
ale vďaka univerzálnemu kľúču aj v celej
Európe. Daný systém sa postupne rozširuje
aj na Slovensku a v súčasnosti sa pripravujú
niektoré činnosti a aktivity, spojené s rozšírením tohto systému Eurokľúčov aj v okrese Rimavská Sobota.
Aj región Gemera patrí medzi tie, kde žijú
občania s rôznymi zdravotnými handikapmi. Ak máte pocit, že sa aj vo vašom okolí
nachádzajú bariéry, ak cítite, že Eurokľúč
Vám môže zlepšiť prístup, zatiaľ hlavne na
Vašich cestách, kontaktujte OZ Bez bariéry
– Národná platforma proti bariéram. Každý
podnet je dôležitý, rovnako ako každý názor pacienta či občana.
Bližšie
informácie
nájdete
na
www.bezbariery.webnode.sk, kde sú aj
kontaktné údaje.

Beseda so seniormi

V Klube záujmovej činnosti seniorov v Rimavskej Sobote sa
16. októbra konala v rámci ich
plnohodnotných aktivít beseda
pod názvom „Bezpečný život
seniorov a osamelo žijúcich osôb
v mestách, v obciach a na cestách.“ Zrealizovala ju preventistka kpt. Mgr. Katarína Baboľová z Okresného riaditeľstva
Policajného zboru v Rimavskej
Sobote.

Cieľom stretnutia bolo upozorniť
seniorov na kriminogénne situácie, čiže na protiprávnu činnosť
páchanú na senioroch, o tom,
ako im predchádzať, aby sa nestali obeťou podvodníkov a zlodejov. Rozoberala sa aj veľmi
aktuálna téma vidieť a byť videný, používanie reflexných prvkov za zníženej viditeľnosti, aby
nepreceňovali svoje schopnosti
v cestnej premávke a zbytočne neriskovali svoj život. Dôchodcovia
dostali reflexné prvky, plagát a
letáčiky s radami potrebnými na
prekonávanie nástrah, ktoré na
nich číhajú.
Preventívne rady pre seniorov:
Ak vás kontaktuje telefonicky
osoba, ktorá sa vydáva za vášho
príbuzného a žiada od vás finančnú pomoc, čo najskôr si overte, či
skutočne telefonoval váš príbuzný. Obratom mu zavolajte.
Nikdy nesadajte cudzím osobám
do ich auta.
Nesúhlaste s tým, aby vás cudzie
osoby odviezli domov, k bankomatu alebo do banky.
Nerozmieňajte (nevydávajte) peniaze cudzím osobám, ak tvrdia,
že majú bankovku vyššej nominálnej hodnoty.

Zdržte sa takého konania, ktoré by
mohlo cudziemu človeku napovedať, kde máte uložené svoje úspory alebo cennosti.
Nikdy nedávajte peniaze osobe,
ktorú nepoznáte, ani keď vám
tvrdí, že ich súrne potrebuje pre
pomoc inému, napr. na operáciu a
sľubuje, že peniaze čoskoro vráti.
Cez telefón nikdy neposkytujte
osobné údaje, ani údaje o finančných či rodinných pomeroch.
Osoby vykonávajúce odpočty
vody, plynu či elektriny sú povinné preukázať sa poverením
spoločnosti na výkon odpočtov a
na požiadanie aj občianskym preukazom.
Neverte osobám, ktoré tvrdia, že
vám prišli vyúčtovať preplatok či
nedoplatok.
Neverte osobám, ktoré tvrdia, že
ste sa stali výhercom a prišli vám
vyplatiť výhru. Žiadna spoločnosť
nevypláca peňažné výhry v hotovosti prostredníctvom svojich zamestnancov či iných osôb.
Cudzie osoby nikdy nevpúšťajte
do svojho príbytku a nezostávajte
s nimi osamote.
Ak sa nechcete stať obeťou podvodníkov a zlodejov, tak sa držte
hesla „Dôveruj, ale preveruj!“
V prípade pochybností ihneď kontaktujte políciu na telefónnom čísle 158!
kpt. Mgr. Katarína Baboľová

Témou aj návrh
rozpočtu na rok 2017

Dňa 15. novembra 2016 (utorok) o 13.00 hod. sa
v budove bývalého Župného domu bude konať ďalšie
zasadnutie Mestského zastupiteľstva. Poslanci sa okrem
iného budú zaoberať aj ponukou na odkúpenie akcií spoločnosti Prima banka Slovensko, a.s., návrhom rozpočtu
mesta na rok 2017 a výhľadovo na roky 2018 a 2019,
návrhom VZN mesta o zásadách používania symbolov
mesta a ďalšími témami. Zasadnutia Mestského zastupiteľstva sú verejné.

Ocenili kemping na Kurinci

Slovenská asociácia campingu a caravaningu (SACC) organizuje každoročne súťaž o Kemping roka SACC. Ocenenie získa kemping, ktorý
v danom roku prejavil najvýznamnejší pokrok vo svojej činnosti a zároveň dlhodobo vykazuje kvalitu, ktorá smeruje k spokojnosti svojich hostí.
Asociácia má v súčasnej dobe 38 členských kempingov. Titul KEMPING
ROKA 2016 získal kemping v rekreačnej oblasti Kurinec- Zelená voda
pri Rimavskej Sobote. Členom Asociácie je od roku 2014. „Kemping poskytuje približne 130 miest s možnosťou pripojenia sa na rozvody (voda
a elektrina). V tomto roku tam v priebehu leta prišlo približne 1 600 záujemcov,“ informoval Tibor Barto, riaditeľ Technických služieb mesta.
Spomedzi všetkých posudzovaných kempingov ho kempingoví komisári
vyhodnotili ako ten, ktorý prešiel najväčšími kvalitatívnymi zmenami. Pri
hodnotení si všímali najmä tieto atribúty: dostupnosť a kvalita informácií o
kempingu, grafická a informačná úroveň internetovej stránky, propagačné
materiály o danom zariadení- tlačené i elektronické, poskytované v prijímacích priestoroch, rozsah a druh informácií a propagačných materiálov
o možnostiach a zaujímavostiach v okolí, informačný systém, navigujúci
návštevníkov k zariadeniu, smerovky a ich umiestnenie, dostupnosť od
hlavných komunikácií, prístup do kempingu, dojem zo vstupných priestorov, profesionálnosť a ústretovosť personálu, jeho jazyková zdatnosť,
ochota a správanie, vybavenosť zariadenia (stravovacie a ubytovacie
priestory, sociálne zariadenia, možnosti kultúrneho a športového vyžitia v
zariadení a v okolí), úroveň a čistota hygienických zariadení, spolupráca
s regionálnymi živnostníkmi a malovýrobcami a celkový dojem z areálu. V uplynulých rokoch tento titul získali napr. kempingy v Podhájskej,
v Rajeckých Tepliciach, v Tatranskej Lomnici a v Senci.
V jednotlivých členských kempingoch Asociácia organizuje svoje regionálne klubové aj medzinárodné stretnutia, čím prispieva nielen k zviditeľňovaniu samotného kempingu, ale aj celého príslušného regiónu. Celoslovenský kempingový zraz Asociácie sa na budúci rok uskutoční v dňoch
14.-15.- 16. júla práve v kempingu v rekreačnej oblasti Kurinec- Zelená
voda.

Gemerské zvesti

Ceny nehnuteľností

... sú pre Soboťanov dostupné?

Mnohí si určite pamätajú na
prudký nárast cien bytov v meste Rimavská Sobota, ktorý začal
v rokoch 2007- 2008. Ceny nehnuteľností vtedy stúpli až na
dvojnásobok. Hodnota 3- izbového bytu, ktorý sme si predtým
mohli kúpiť za 10 000 eur, sa tak
vyšplhala aj na 20 000 eur. Byty
tu začali kupovať ľudia z iných,
väčších miest a dávali ich do prenájmov s cieľom na tom zarobiť.
Ceny nehnuteľností následne o
niečo klesli a podľa dostupných informácií sú v súčasnej dobe s miernymi odchýlkami stabilizované.
Udržujú sa na približne rovnakej
úrovni alebo mierne stúpajú.
„Ceny závisia od mnohých faktorov, či je byt prerobený alebo neprerobený, v akej lokalite sa nachádza
(centrum, okrajová časť), na ktorom poschodí sa nachádza a pod.
V súčasnej dobe dopyt prevyšuje
ponuku,“ informovali nás pracovníci viacerých realitných kancelárií
v Rimavskej Sobote.
Ako sme sa ďalej dozvedeli, v porovnaní s inými mestami je okres
Rimavská Sobota v oblasti nehnuteľností malým trhom a stále je
jedným z najlacnejších regiónov
v rámci Slovenska. Ceny bytov sú
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Čierny orol s novou strechou

tu neporovnateľne nižšie. Pre obyvateľov Rimavskej Soboty a okolia
sa však ich dostupnosť vzhľadom k
sociálno- ekonomickej situácii zhoršuje. „Je len veľmi malé percento
ľudí, ktorí za byt zaplatia v hotovosti.
Väčšina to rieši formou hypotekárneho úveru. Ani ten však pre všetkých
záujemcov dostupný nie je. Ľudia sú
potom nútení brať spotrebné úvery,
ktoré sú však drahšie. Mnohí, najmä
mladí ľudia, si idú zarobiť do zahraničia, aby si mohli zabezpečiť vlastné
bývanie,“ skonštatovala pracovníčka
miestnej realitnej kancelárie.
Anketa:
V uliciach Rimavskej Soboty sme
sa opýtali, aký názor majú Soboťania na ceny bytov v meste a či sú
podľa nich dostupné?
pani Alžbeta, 68 rokov: Podľa mňa
sú vysoké, mladí sa k bytu dostanú
len ťažko. Aj naši si zobrali pôžičku.
Jana, 28 rokov: Máme 3- izbový byt,
kúpili sme ho na hypotéku.

Strecha klasicistickej budovy z prelomu 18. a 19. storočia na Hlavnom
námestí bude mať už koncom novembra novú strechu. Správcom budovy
je BBSK, ktorý na jej rekonštrukciu poskytol cca 150 000 eur. V ďalších
etapách v priebehu 3- 4 rokov by malo postupne dôjsť k rekonštrukcii aj jej
ďalších častí. Výzor Čierneho orla by sa tak mal postupne priblížiť pôvodnému vzhľadu z čias, keď bola budova postavená.

Zvolili nových starostov
V rámci územného obvodu Okresného
úradu Rimavská Sobota sa 5. novembra konali v 8 dedinách nové voľby do
orgánov samosprávy obcí. V niektorých si volili nových starostov, v iných
nových poslancov.

Karol, 33 rokov: Pracujem v Írsku,
na byt som si zarobil tam. Tu by
som nemal šancu.
A ako je to so záujmom o kúpu domov v meste? Podľa dostupných
informácií je pomerne veľký dopyt
po stavebných pozemkoch. Záujem je najmä o centrum mesta, tam
je to však už väčšinou zaplnené a
možnosti sú skôr v jeho okrajových
častiach.
-av-

Ako nás informoval predseda Obvodnej volebnej komisie Karol Anger,
novým starostom v obci Figa sa stal Tibor Sklenárik (NEKA), v Poproči Ľuboš Kvaka (SMER-SD). Do kresla starostky v Rimavskej Seči
nastúpi Mária Stubendek (SMK-MKP), ktorá bola starostkou v obci už
niekoľkokrát. Vo Vyšnom Skálniku bude na čele obce stáť Ján Durmis
(NEKA). Novým starostom v Magnezitovciach v okrese Revúca sa stal
Milan Pršebica (NEKA).
Voľby prebehli v pokojnej atmosfére bez incidentov.

Kde sa stala chyba...?

Historický výskum začiatkov
varenia piva na území Gemera
svedčí o bohatej tradícii varenia
piva takmer v každej väčšej obci.
V samotnej Rimavskej Sobote poznáme doteraz najstaršiu zachovanú listinu s príjmami mestského
pivovaru z roku 1692. Známa je
aj zmluva z roku 1790 o prenájme
chmeľnice, mestského pivovaru a
krčmy. Na tradície pivovarníctva
v tejto oblasti nadviazal v roku
1965 novovybudovaný Pivovar
Gemer v Rimavskej Sobote. Prvé

sudové pivo Gemer bolo stočené
v novembri 1966 a o mesiac neskôr
sa k zákazníkom dostalo prvé pivo
vo fľašiach. Pivovar prešiel neskôr
rôznymi organizačnými zmenami.
Prácu v ňom našli stovky ľudí z
mesta aj z okolia. Mnohí z nich tu
pracovali 20 či 30 rokov.
Rok 1992... Pivovar bol sprivatizovaný Ing. Vladimírom Poliakom a bola
založená nová spoločnosť Pivovar
Gemer s.r.o. V týchto rokoch vzrástla
aj kvalita a obľúbenosť piva Gemer.
Rok 1995... Nadácia Slovak Gold

udelila pivu Gemer 11,5 % ležiak
výčapný svetlý vo fľašiach a plechovkách zlatú medailu Slovak
Gold. Vzrástol záujem aj v zahraničí
a exportné aktivity boli zamerané na
Rumunsko, Ukrajinu, Rusko, Litvu,
Poľsko, ale aj Švédsko a Egypt.
Rok 1999... Majiteľom pivovaru
sa stala firma KK Company a jeho
názov zmenila na Pivovar a sladovňa Gemer s.r.o. Ešte v tom istom
roku však pivovar majiteľa znovu
zmenil. Vlastniť ho začala známa
holandská spoločnosť Heineken International.
Písal sa rok 2004 a v médiách sme
sa mohli dočítať... “Pivovar v Rimavskej Sobote, súčasť spoločnosti
Heineken Slovensko, dosiahol v
roku 2003 aj napriek zložitým ekonomickým podmienkam dobré hospodárske výsledky. Svoju pozíciu
na trhu stabilizoval a dosiahol medziročné zvýšenie objemu tržieb o

11 percent. Vývoz smeroval najmä
na Ukrajinu, ale aj do Rumunska a
Bieloruska.
Rok 2006... Po dvoch rokoch spoločnosť Heineken oznámila ukončenie výroby piva v pivovare Gemer, jeho uzavretie a presunutie
výroby do Hurbanova. Výroba piva
v Rimavskej Sobote tak nadobro
skončila.
Pivo sa pilo, pije a bude piť stále. To gemerské „tieklo hrdlami“
štyri desaťročia... zrazu z ponuky
zmizlo... Nájsť odpoveď na otázku,
kde sa stala chyba, nie je jednoduché a určite na to existuje viacero
uhlov pohľadu. Tak snáď aj jeden
taký „ezopovský“ o žralokoch a dôverčivých malých rybkách...
Ak by sa chcel niekto k danej téme
vyjadriť, na stránkach novín mu ponúkame priestor.
-av-
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Kód 7 Jozefa Banáša

„Vraj tu má byť beseda s nejakým spisovateľom,“ prihovorí sa pán
Banáš, keď sa stretávame pri vchode do Domu kultúry. „Áno, vraj
s nejakým vychyteným z Bratislavy,“ usmejem sa na najprekladanejšieho slovenského autora a v duchu ďakujem náhode za možnosť spontánne s ním prehodiť pár slov.
Úspešný manažér, politik, diplomat, jeden z troch najúspešnejších spisovateľov na Slovensku, najprekladanejší slovenský autor. Jozef Banáš prišiel 27. októbra do Rimavskej Soboty predstaviť svoj najnovší knižný titul Kód 7.
Besedu zorganizovalo kníhkupectvo KnihArt v spolupráci
s MsKS. Dokumentárny román je pokračovaním úspešného Kódu
9. Jeho príbeh sa odohráva v budhistickom kráľovstve Bhután, v
asi jedinej krajine na svete, kde „ryba od hlavy nesmrdí, ale naopak- vonia.“ V najchudobnejšej krajine, ktorá však celý okolitý
svet prevyšuje tým, že v indexe šťastia je na 1. mieste. V knihe
dochádza k finálnemu stretnutiu síl dobra a zla... aby sa protiklady
zjednotili, aby sa znovu obnovilo Universum...
Autor má už na konte viacero úspešných knižných titulov, profesionálne sa písaniu venuje od roku 2006. V roku 2007 napísal
svoj prvý bestseller Idioti v politike. Kniha Zóna nadšenia získala
v roku 2008 v čitateľskej ankete Knižnej revue titul Kniha roka a
v roku 2011 sa dostala do finále nemeckej literárnej ceny Johanna
Gottfrieda Seumeho.
Na stretnutí nebola núdza ani o množstvo humorných historiek,
ktoré autor zažil a z ktorých mnohé vo svojich knihách aj opísal.
Na „pretras“ prišla aj téma mediálnych manipulácií a „vymývaní
mozgov,“ ktorým autor venoval kapitolu v knihe Dementi. Na záver stretnutia nemohla chýbať autogramiáda.
-av-

Milovníci krásnej hudby si 25. októbra mohli v divadelnej sále
DK vychutnať netradičný projekt mladých hudobníkov, zoskupených v súbore CLUSTER ENSEMBLE: CHANGING PARTS.
Koncert sa konal v rámci projektu Mobilné kultúrne centrum a bol
súčasťou 36. ročníka Hudobnej jesene v Rimavskej Sobote.

V Gemersko-malohontskom múzeu sa 20. októbra konala beseda
s historikom Pavlom Mičianikom o pozoruhodnej knihe spomienok Samuela Činčuráka na jeho život v období vojnových rokov
1914 – 1918.

Vo Veľkých Teriakovciach sa 22. októbra opäť „mitrovalo.“ Strihanie oviec, výroba bryndze, vystúpenia tanečných súborov či fakľový sprievod. To všetko a ešte mnoho iného si v rámci ukončenia
pastierskej sezóny mohli vychutnať tí, ktorí sa sem v tento deň za
krásneho slnečného počasia zatúlali.

PREDMET MESIACA
v múzeu
Elektrický fén na vlasy

Fén bol vyrobený v roku 1982 v Československu s výrobným číslom
VAN B 522-A, jeho výrobcom bola firma Zlatník Ostrava. Súčasťou
fénu je hadica, pripevnená k vzorkovanej čiapke na hlavu.
Zdroj: GMM

Autor fotografií: Attila Gecse
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Poklady z podkrovia

„Poklady z podkrovia.“ Pod
týmto názvom sa v našej materskej škole na Daxnerovej ulici
v Rimavskej Sobote niesla výstavka starožitných predmetov.
Jej cieľom bolo priblížiť život
našich starých a prastarých rodičov. Spoznať ako žili, čo im

pomáhalo pri ich každodennej
práci, na chvíľku sa vrátiť do minulosti. Prostredníctvom tejto
výstavky by sme zároveň chceli
vzbudiť záujem aj o poznávanie
a uchovanie tradičných ľudových
remesiel a výrobkov. Spoznať
náš región, ktorý je bohatý nie-

Z listov
čitateľov...

len svojimi remeslami ľudového
umenia, ale aj kultúrou a prírodou
a pestovať a rozvíjať cit k jeho krásam. To je aj zameraním našej materskej školy v oblasti regionálnej
výchovy.
Mgr. Eva Kovácsová
MŠ Daxnerova

Partneri podujatia Srdce na dlani
2016: Mesto Banská Bystrica,
Univerzita Mateja Bela a Regionálne európske informačné
centrum Banská Bystrica.

Dlhoročná tradícia, v ktorej
pokračuje nemocničná odborová organizácia pod vedením
MUDr. Dragijskej, je príležitosťou, keď sa stretnú bývalí
kolegovia a priatelia a zaspomínajú na časy, keď boli aktívnymi zdravotníckymi pracovníkmi. Človek je krásny
vtedy, keď ho ľudia majú radi
- v tomto duchu sa nieslo aj
tohtoročné stretnutie. Láskavé
slová zo strany organizátorov
vytvorili atmosféru, v ktorej
dominovala srdečnosť, vďačnosť, láskavosť a úcta k tým,
ktorí svoje aktívne roky venovali starostlivosti o pacientov.
Dôchodcovia jubilanti obdržali pri príležitosti svojho
sviatku malú pozornosť. Následne bolo podávané občerstvenie.
Na stretnutie zavítali aj zástupcovia spol. Svet zdravia,
ktorí seniorov oboznámili so
súčasným stavom a perspektívami zdravotnej starostlivosti
v tunajšej nemocnici.
Program stretnutia spestrili svojím vystúpením deti
z CVČ Relax.
V mene zhruba 100 účastníkov
stretnutia vyslovujem touto
cestou poďakovanie organizátorom za toto krásne podujatie, a zároveň aj poďakovanie za starostlivosť a záujem
o bývalých zamestnancov
tunajšej nemocnice.

Martina Strmeňová
koordinátorka projektov

Mária Zorvanová,
bývalá zamestnankyňa

Pozrime sa do veže

Cirkevný zbor Evanjelickej
cirkvi augsburského vyznania na Slovensku so sídlom
v Padarovciach, Dcérocirkev
Dražice, realizuje vďaka podpore Miestnej akčnej skupiny MALOHONT v Hrachove projekt:
„REGIÓN OBČANOM -OB-

ČANIA REGIÓNU“ Grantový
program 2016

Pozrime sa do veže

Hlavným cieľom je sprístupnenie
kostolnej veže na vyhliadky z 3.
podlažia pod zvonami a zriadenie
expozície venovanej životu a práci
pôvodných obyvateľov. Expozícia

bude zriadená na 1. a 2. podlaží vo
veži pre širokú verejnosť. Predpokladaný termín slávnostného odovzdávania je 20. november 2016.
Marta Gortová
CZ ECAV so sídlom v Padarovciach, Dcérocirkev Dražice

Viete o niekom, kto má srdce na dlani?

Už desať rokov spolu s vami
pravidelne oceňujeme cenou
Srdce na dlani dobrovoľníkov
a dobrovoľníčky z celého
banskobystrického kraja, ktorí
nezištne pomáhajú vo svojom
okolí a robia množstvo skvelej
práce dobrovoľne a zadarmo.
Udeľovanie ocenení pre dobrovoľníkov a dobrovoľníčky sa
tohto roku uskutoční 5. decembra
2016 pri príležitosti Medzinárod-

ného dňa dobrovoľníkov. Tento
rok sme rozšírili ocenenie aj o
kategóriu koordinátorov dobrovoľníkov. Spolu je teda 13 kategórií, do ktorých môžete nominovať dobrovoľníkov v rámci
celého banskobystrického kraja.
Nominačný hárok pre zaslanie
vašich nominácií nájdete na stránke Centra dobrovoľníctva. (www.
centrumdobrovoľníctva.sk).
Nominácie
môžete
zasielať

V tradičnom Mesiaci úcty k
starším sa 19. októbra uskutočnilo v priestoroch Junior
komplexu stretnutie s bývalými pracovníkmi rimavskosobotskej nemocnice.

poštou alebo e-mailom na adresy:
Centrum dobrovoľníctva, Ružová
13, 974 11 Banská Bystrica,
cd@centrumdobrovolnictva.sk.
Nominovať môžete ako jednotlivec aj ako skupina min. 3 osoby. Nominácie budeme prijímať
do 22. novembra 2016. Je teda
najvyšší čas na zasielanie vašich
nominácií. Veríme, že si takúto
príležitosť na poďakovanie dobrovoľníkom a dobrovoľníčkam
nenecháte ujsť.

www.rimavskasobota.sk
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Príbehy písané životom...

Anna cestovateľka

Na Sliači mi bolo výborne. Synova
manželka (mám ju rada ako vlastnú
dcéru) pripravila Jurajovu meninovú oslavu: šampus, vynikajúcu
večeru, zákusky... V tomto útulnom
byte bola láska priam hmatateľná.
Výborná atmosféra, rodinné rozhovory, moja hrdosť starej mamy
na úspechy svojich vnučiek v rôznych súťažiach... (a ešte pesnička
“Čierne oči choďte spať...”). Zaspala som tvrdým spánkom. Všetci
museli ráno odísť z bytu tak ohľaduplne, že som spala takmer celé
dopoludnie.
S polhodinovým predstihom som
sa vybrala na stanicu. To, že vlak
má opäť meškanie, ma už neprekvapilo. Ako keby som tušila, že
ma cestou čakajú oveľa vážnejšie
problémy. Keď som nastúpila do
zmeškaného vlaku, vôbec som nepostrehla, že ide o starý typ, ktorý
neoznamuje stanice. Posledné čo
som zaregistrovala bolo päť študentiek. Zaradila som ich medzi
Tisovčanky /ich rešpekt voči mne,
rozhovory o známych tisovských
miestach.../. A opäť mi zazvonil
mobil. Prosebný hlas, identifikujúci mladú ženu “úplne na dne,“ ma
donútil sústrediť sa na jej problém.
Prosebníčka ma zúfalo žiadala o
pomoc pri jej diplomovej práci.
Jej žalostný hlas ma donútil zmeniť našu verbálnu komunikáciu za
esemeskovú korešpodenciu. A tak
sme si esemeskovali. Ona mne prosby o pomoc. Ja jej - dôvody
odmietnutia. Doteraz nechápem,
prečo som jej nepovedala - nenapísala jednoslabičné NIE ! Možno
to bolo zúfalstvom v jej hlase, v jej
SMS- kách... Vo svojej poslednej
SMS správe som jej dokonca sľúbila pomoc. /Slovo som dodržala/.
Konečne som si začala všímať
okolie: zošerilo sa, z okna som videla len vysoké stromy a z piatich
študentiek ostala v kupé len jedna. Prekvapene som sa jej spýtala:
“Brezno už bolo?” Po jej odpovedi:
“Už dávno” som sa odhodlane vybrala hľadať sprievodcu. Našla som
revízora. Už na pohľad sympatický
mladý muž vyhľadal na svojom miniatúrnom notebooku moje možnosti. 1.Vystúpiť na najbližšej stanici.
2.Cestovať ďalej až po Červenú
Skalu, odtiaľ do Muráňa a potom už žiadne spojenie /aj keď
je to len 11 km od Tisovca/.
Vybrala som si 1. možnosť, vystúpila som na najbližšej stanici, ktorou bola Heľpa. Heľpa ma

- 3. časť

privítala nevľúdnym počasím
a vľúdnymi ľuďmi. Dvaja zamestnanci ŽSR sa mi skutočne snažili
pomôcť. Výpravca ma povzbudil
slovami “Heľpa je veľmi pekná,
poprechádzajte sa, kým vám pôjde
vlak do Brezna.“ Už si len spievať
“To tá Heľpa, to tá Heľpa ...” Jeho
spolupracovníčka, ktorá si všimla zhoršenie počasia, mi navrhla
ďalšiu možnosť- autobus. Táto
dobrá žena ma odprevadila až na
autobusovú zastávku, zistila, že
autobus by mal ísť každú chvíľu /
ak už neodišiel/. Počasie sa veľmi zhoršilo - dážď, vietor, hmla...
V tejto neradostnej situácii ma už
zohrial len pohľad na reflektory
blížiaceho sa motorového vozidla /
keď už nie na tele, aspoň na duši /.
Nebol to autobus, ale osobné auto.
Šľachetný vodič ma odviezol až
do Brezna. Cestou pri pohľade na
prekrásnu prírodu som si v mysli
pospevovala: “Najkrajšie stromy sú
na Horehroní...“
V Brezne na hlavnej železničnej
stanici som zamestnankyňu ŽSR
našla za budovou, zahalenú oparom
cigaretového dymu. Pred odpoveďou na moju otázku, kedy mi ide
najbližší vlak do Tisovca, si najprv pôžitkársky zašlukovala a až
potom stručne odpovedala: “Až
ráno.” Skutočne som ju chcela len
rozveseliť a rozšíriť jej odpoveď
pesničkou “Až ráno, až ráno, až
bude...” Pre nedostatok času som
nestihla otestovať jej zmysel pre
humor a ponáhľala som sa na autobusovú stanicu. Stál tam len jeden
autobus. Vodiča som sa ešte v poslednej chvíli stihla opýtať, kde ide.
Jeho odpoveď: “Domov” vo mne
okamžite evokovala spevavú otázku: „Kde domov tvoj ...” Našťastie
som periférnym videním zachytila
ďalší prichádzajúci autobus. Išiel
do Tisovca. Na otázku jednej cestujúcej Tisovčanky: “Anička, moja,
kde si bola ?” som si skutočne začala v mysli pospevovať: “Anička,
dušička, kde si bola...” Vtedy som
si uvedomila, že som si vlastne
takmer celou cestou z BA do Tisovca v mysli pospevovala. A keď som
z autobusu v hornej časti Tisovca
vystúpila, už - už som si pospevovala “Hej, pod Hradovou, tam je
krásny svet...“ /Síce trochu pozmenená, ale veľmi výstižná pesnička./
Áno, tu je “DOMOV môj,” som
doma!
Mgr. Anna Demianová

Usmievajú sa na nás aj po voľbách...

Ako sa hovorí, pred voľbami platí staré známe: „Keď vtáčka lapajú,
pekne mu spievajú.“ O naše problémy sa kandidáti na poslancov už tradične zaujímajú pred voľbami o čosi viac, než je tomu potom. Srdečné
výrazy mali aj na reklamných bilbordoch, z ktorých sa na nás usmievali
a či sme sa pozreli sprava a či zľava, stále nám venovali pozornosť
a pozerali nám priamo do očí. A hoci od volieb do Národnej rady SR
uplynul už nejaký ten čas, z reklamných pútačov v meste a v okolí sa na
nás úspešní či neúspešní kandidáti usmievajú aj naďalej. Tie úsmevy by
mali byť pre nich záväzné a tak, ako z nich srší srdečnosť na pútačoch,
mala by z nich vyžarovať aj v každodennom kontakte s nami občanmi.
V opačnom prípade o takéto „hry na city“ rozumný človek nestojí. Čas
teda ukáže, či ich „bilbordový srdečný záujem“ o nás bol naozaj úprimný
a či im časom nezačneme byť „srdečne ukradnutí...“
-av-

„Zaprášené“ príbehy z Gemera...
Vynaliezavý neverník
Stalo sa to pred 8 rokmi.... Tibor
z osady v Rimavskej Seči si našiel priateľku. Na tom by nebolo
nič zvláštne, keby nebol ženatý.
S manželkou býval v malom dome s
jednou izbou a s kuchyňou. S priateľkou však nadviazal vážny vzťah
a uvažoval aj o spoločnom bývaní. Oznámil to manželke. Tá by od
neho aj odišla )), problém bol však
v tom, že nemala kde. Manžel prácu
nemal, a tak jej náhradné ubytovanie,
ako by sa po slušnosti patrilo, zabezpečiť nevedel. „Na ulicu ju však nevyhodím,“ povedal nekompromisne,
„veď by mi za to ostatní osadníci poriadne naložili.“
Rozmýšľal, čo s tým. A tak... jedného dňa dostal nápad, ako to vyriešiť.
Aby manželka neostala na ulici, no
aby mohol zároveň začať nový život
s novou priateľkou.
Izbu, ktorá slúžila ako obývačka aj
spálňa, rozdelil kartónom na dve časti.

Vonku pristavil k oknu rebrík. Manželke povedal, že môže ostať bývať v
dome, no vchádzať dnu a vychádzať
von môže len po rebríku cez okno. Tiborova nová priateľka mohla vchádzať
dnu riadne cez dvere. Aby bolo jasné,
s kým v súčasnej dobe Tibor žije a
ktorá zo žien má v jeho živote aké postavenie. Napodiv, obe ženy s tým súhlasili. Takto žili všetci traja „spolu“
ešte nejaký čas. Tibor sa svojím „nápadom“ medzi ľuďmi netajil. Všetci
v osade o tom vedeli. Veď to, ako jeho
manželka vchádza každý deň po rebríku viackrát dnu a von, sa jednoducho
nedalo prehliadnuť )).
Po rokoch osadu v Rimavskej Seči
zbúrali. Tamojší obyvatelia išli bývať
do nových obecných bytov. Byt dostal
aj Tibor s priateľkou, aj jeho už bývalá
manželka. Tá mu je dodnes vďačná za
to, že bol k nej vtedy „ohľaduplný“ a
že neostala na ulici...))
-av-

Momentky...
Dve panie chceli prejsť cez jednu z uličiek v nemenovanom meste,
plnú „vtáčích spoluobyvateľov,“ keď zrazu z jednej z nich vyhŕklo:
„Aha holuby. Riskneme, že nás o...ú?“

•••

Staršia pani prišla do fotoateliéru so starou fotkou z občianskeho preukazu
a fotografa požiadala, aby jej z nej urobil dve kópie s presne stanovenými
rozmermi. Keď sa jej fotograf opýtal, na čo to potrebuje, povedala mu, že to
bude na smútočné oznámenie do holičstva, aby na ňom, keď to bude aktuálne, vyzerala dobre ako za mlada...

•••

Šéfredaktorka istého cirkevného časopisu v nemenovanom meste chcela silou mocou zakázať uverejnenie pravdivého článku
o tom, že za komunizmu trpeli aj veriaci ľudia a predstavitelia
cirkvi. Autorovi článku tento svoj absurdný postoj napísala do
siahodlhých emailov, v ktorých ospevovala komunizmus, a červenou farbou autorovi napísala a podčiarkla, že kým „Ona bude
šéfredaktorkou, je proti uverejneniu tohto článku, s odôvodnením, „že by to mohlo uraziť komunistov.“ Zároveň autorovi článku arogantne odporučila, aby si hľadal iný priestor na písanie.
Farár následne šéfredaktorke- komunistke osobne kúpil darček
k narodeninám a autorovi článku zakázal ďalej písať.
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RIADKOVÁ INZERCIA:
•

12. - 13.
november
18:00

IMT Smile a Lúčnica
Made in Slovakia

24. - 25.
november
18:00

14.
november
19:00

Sedem statočných

24. - 25.
október
20:00

Nočné zvieratá

26. - 27.
november
17:00

Rozprávky pre Emu

26. - 27.
november
19:00

Hacksaw Ridge:
Zrodenie hrdinu

116 min., MP od 12r., tit., 4€

123 min., MP od 12r., tit., 3€
(filmový klub) Western USA

17. - 21.
Fantastické zvery a ich
november výskyt
17:30
140 min., MP od 12r., vstup: 4€
pon. hu ver. Dobrodružný/Rodinný VB/USA
17. - 20.
november
20:00

Americká Idyla

127 min., MN, titulky, vstup: 4€
Dráma		
USA

Vtedy v raji

99 min., MP, vstup: 4€
Dráma
Česko/Slovensko
115 min., MN, titulky, vstup: 4€
Dráma/Thriller
USA
112 min., MP, vstup: 4€
Romantický/Komédia Česko

131 min., MP od 12r., titulky, 4€
Dráma/Vojn./Život.
USA

Darovali krv
Na HTO Nemocnice v Rimavskej Sobote prišli darovať krv:
25.10.2016 – 22 bezpríspevkových darcov krvi
a uskutočnených bolo 21 odberov krvi z toho 1 bol prvodarca
28.10.2016 – 27 bezpríspevkových darcov krvi
a uskutočnených bolo 25 odberov krvi z toho 2 boli prvodarcovia
04.11.2016 – 15 bezpríspevkových darcov krvi
a uskutočnených bolo 14 odberov krvi, z toho 4 boli prvodarcovia

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
•

•

Predávame brojlerové kurčatá na farme Včelkov, cca 2,5 - 3 kg.
cena: 1,65/kg. Tel.: 0915 650 861
		
GZ-51/16

Spomienka...
S hlbokou ranou v srdci ďakujeme všetkým, ktorí odprevadili dňa 18.10.2016
na poslednej rozlúčke životom vo veku
68 rokov

Emu Telekovú

z Rimavskej Soboty.
Poďakovanie patrí aj MUDr. Bystrianskemu a celému personálu Dialýzy
v Rimavskej Sobote za dlhodobú starostlivosť. Ďakujeme aj MUDr. Sujovej.
Navždy ostaneš v našich srdciach.
Smútiaca rodina

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.

12.-13.11.2016
Ul. SNP č. 4,

MUDr. Schmiedt,
tel.: 047/5626643

17. 11. 2016
Ul. SNP č. 8,

MUDr. Kyseľová,
tel.: 047/5626124

19.-20.11.2016 MUDr. Remeňová,
Športová 14,
tel.: 047/5627351

Rozpis pohotovostných
služieb lekární:

12.11. (8:00 - 20:00) - Dr. Max
(OD Tesco)
13.11. (10:00 - 19:00) - Dr. Max
(OD Tesco)
17.11. (8:00 - 20:00) - Dr. Max
(OD Tesco)
19.11. (08:00 - 20:00) - Dr. Max
20.11. (10:00 - 19:00) - Dr. Max
(OD Tesco)

GZ-53/16

Ďalšie zápasy FBC Slovan
Muži Slovana v 2. lige cestovali
na hornú Oravu do Rabče, kde sa
predstavili v zápase proti Turanom. Výborný výkon družstva v
prvej tretine (4:1) bol základom víťazstva v celom zápase, s veľkým
množstvom nepremenených šancí.
V nej vynikla druhá útočná trojka, v
ktorej dominoval Lukáš Útis, ktorý
naštrbil sebavedomie veľmi aktívneho a skúseného súpera „čistým“
hetrikom. Hrači FbK Turany sa nás
snažili napádať v rozohrávke už na
našej polovici ihriska, aj v blízkosti
našej brány, neraz zdvojovali hráčov.
Chalani však ukázali zlepšujúcu sa
„palicovú“ techniku a rozohrávku a
zakladanie útočných akcií na jeden
„dotyk“ z hĺbky obranného pásma,
vedeli podržať loptičku a často boli
súperovi viac ako vyrovnaným súperom. Napriek dramatickému záveru
víťazstvo z rúk nepustili a v druhom
kole si tak pripísali druhé víťazstvo
v súťaži.

FBC Slovan Rimavská Sobota - FbK
Turany 6:5 (4:1, 0:2, 2:2)
Góly Slovana: Útis 3, Radnóti 2, Farkaš
Zostava Slovana: brankár Totkovič
- Franko, Rapčan; Nôta, kapitán Michal Radnóti, Bodor; Hronec, Útis,
Farkaš
Prvoligové ženy Slovana odohrali
prvý “domáci” zápas v Detve, keďže sme jedným z mála okresov Slovenska bez športovej haly. Slovan
je v súťaži nováčikom, má najmladší

a najužší káder, ale naše dievčatá sa
neustále zlepšujú. V súboji s béčkom
extraligovej Banskej Bystrice podali doteraz najlepší výkon v sezóne,
no proti dobre brániacim súperkám
sa presadzovali ťažko. Po množstve
zahodených šancí sa vedenia ujal súper, avšak napokon streleckú smolu
prvá prelomila Adriana Csériová a
v polovici zápasu tak bolo vyrovnané. Dievčatá pri útočení zabúdali
na obranu a do konca druhej tretiny
dvakrát inkasovali. No nezlomilo ich
to, Csériová druhým gólom v úvode

poslednej tretiny zatrúbila do útoku,
ktorý v 54.minúte zavŕšila naša nejlepšia strelkyňa Kristína Čintalanová. V snahe zvrátiť stav Slovanistky
urobili ďalšiu chybu v obrane a v nedeľu vynikajúcu Schvarcovú v bránke na trikrát prestrelila skúsená hosťujúca Andrea Řezánková. Napriek
tlaku už naše dievčatá nevyrovnali.
Majú aspoň postarané o motiváciu
do ďalších zápasov.
FBC Slovan Rimavská Sobota 1.FbK BCF Banská Bystrica B 3:4
(0:0, 1:3, 2:1)
Góly Slovana: Csériová 2, Čintalanová
Zostava Slovana: brankárka Schvarcová - Šándriková, Vaslíková, Ružičková, Čintalanová, Csériová; Kureková, Ulická, Hanová, Uhrinová
Jozef Alušík,
tajomník klubu FBC Slovan
Rimavská Sobota

www.rimavskasobota.sk
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Banskobystrický pohár v plávaní

V Krytej plavárni v Žiari nad
Hronom sa 22. októbra uskutočnili plavecké preteky o Pohár
Banskobystrického kraja. Pretekov sa zúčastnilo 179 pretekárov
z dvanástich plaveckých klubov,
ktorí spolu absolvovali cez 808
skokov do vody.
Plavecký klub a mesto Rimavská
Sobota reprezentovali siedmi plavci. Napriek tomu, že je začiatok jesennej sezóny, naši plavci dosiahli
výborné výsledky, keď domov
doniesli 16 medailí, z toho 8 zlatých, 5 strieborných a 3 bronzové.
O medailové umiestnenie sa zaslúžili Sofia Klementová - 5 zlatých
v disciplínach 50 voľný spôsob,
200 VS, 200 Znak, 100 Prsia a
50 Motýlik, Kristína Repková
- 1 zlatá – 100 m polohové preteky, 3 strieborné - 50 znak, 200

znak a 400 PP, Linda Skruteková
– 1 zlatá - 50 VS, 1 strieborná 50 znak a 2 x bronzová - 200 Z,
a 100 PP, Martin Tengler – 1 zlatá v disciplíne 200 znak, Marek
Tengler - 1 bronzová na 200 znak,
a Damián Kovalančík bol tretí
v disciplíne 200 znak. Týždeň pred
týmito pretekmi absolvovali naši
plavci Majstrovstvá stredoslovenskej oblasti v plávaní na dlhých tratiach v Banskej Štiavnici. Plávalo
sa v troch disciplínach – 400 m,
800 m a 1 500 m voľný spôsob. Do
bojov o majstrovské medaile zasiahli aj naši šiesti plavci. Najlepšie
sa darilo Sofii Klementovej, ktorá
v disciplíne 800 m získala zlatú
medailu a na najdlhšej trati 1 500
m si vyplávala striebro.
Ing. Ladislav Klement
PKRS

Na Sviatok všetkých svätých v utorok 1. novembra sme na domácom
ľade privítali súpera zo Sabinova,
ktorý už dlhodobo hráva druhú
ligu a naše vzájomné zápasy sú
vždy atraktívne. Zápas sa začal
z ostra a bolo vidno, že naši hráči
sú motivovaní a že chcú odčiniť
prehru z Ružomberka. Aj počas

Po niekoľkoročnej čiastočnej
odmlke v meste opätovne ožíva
kolkársky šport. Počas svojej
vyše 50- ročnej tradície dosiahol
pozoruhodné výsledky v masovej i výkonnostnej zložke.
Jeho útlm bol spôsobený najmä

zovskí kolkári, ktorí sú niekoľkonásobnými víťazmi Európskej
ligy majstrov a z nich najlepší
Vilmos Zavarko je majstrom sveta. Jeho spoluhráč Daniel Tepša
výkonom 716 zvalených kolkov
na 120 hodov združených potvrdil

nevyhovujúcimi
technickými
podmienkami kolkárne. Vďaka
vedeniu mesta na čele s primátorom JUDr. Jozefom Šimkom sa
pred rokom začala generálna rekonštrukcia technológie i samotnej budovy a okolia, ktoré špatili Mestskú záhradu. Mestská
záhrada je tiež v celkovej rekonštrukcii- priestor od konzervárne
po amfiteáter vrátane plážového
kúpaliska bude jeden moderný
celok, slúžiaci občanom mesta na
oddych, kultúru a zábavu.
V súčasnosti je už kolkáreň obnovená a okrem výkonnostného
športu bude slúžiť aj školskej mládeži a širokej verejnosti. Objekt je
kvalitný, pekný a moderný. Toto
konštatovanie potvrdili aj podbre-

konštatovanie, že naša kolkáreň
znesie veľmi prísne kvalitatívne
kritériá aj z medzinárodného hľadiska. Obnovu ocenilo aj vedenie
Slovenského kolkárskeho zväzu
a prisľúbilo pridelenie kvalitných
turnajov vrátane medzištátneho
zápasu.
V súčasnosti už bežia súťaže,
v rámci ktorých naše áčko hrá II.
ligu a béčko krajské majstrovstvo.
V týchto dňoch spúšťame Mestskú kolkársku ligu, ktorá bude
mať 8 účastníkov a do ktorej sa
možno prihlásiť aj dodatočne na
tel. č.: 0908 655 891. Do budúcna
pripravujeme pre účasť vo vyšších
súťažiach aj družstvo dorastencov
a žien.			
-ar-

FUTBALOVÉ VÍKENDY

HOKEJ

Muži HKM Rimavská Sobota odohrali počas jesenných prázdnin dva zápasy. Najskôr sa v sobotu 29.
októbra predstavili na ľade súpera
v Ružomberku, kde mu podľahli
6:3.
MHK RUŽOMBEROK – HKM
RIMAVSKÁ SOBOTA 6:3 (2:2,
3:1, 1:0)

Kolky znova v kurze

sviatku sme si tak mohli pozrieť
pekný hokej hlavne s víťazným
koncom, ktorého predzvesťou bola
spomínaná ‘‘oslabovka snov,‘‘ na
ktorú budeme ešte dlho spomínať.
Trochu nás mrzí návštevnosť tohto
zápasu, ktorá sa motala len okolo
200 divákov, no pravdepodobne to
spôsobilo sviatkové obdobie.
HKM RIMAVSKÁ SOBOTA –
HK SABINOV 8:3 (5:1, 1:1, 2:1)
5. novembra sa muži HKM opäť
predstavili na domácom ľade proti
favoritovi skupiny MHK Humenné
a išlo o boj o druhé miesto tabuľky.
HKM RIMAVSKÁ SOBOTAMHK HUMENNÉ 2:5 (2:2, 0:2, 0:1)
Počet divákov: 264 divákov
Marek Hanzel, HKM RS

11. kolo 15.10.2016
FC Lokomotíva Košice- MŠK Rimavská Sobota 1:0
(Počet divákov: 200)
12. kolo 22.10.2016
MŠK Rimavská Sobota- Partizán Bardejov 0:2
(Počet divákov: 206)
13. kolo 29.10.2016
MFK Lokomotíva Zvolen- MŠK Rimavská Sobota 2:0
(Počet divákov: 245)
14. kolo 5.11.2016
MŠK Rimavská Sobota- FK Poprad 0:2
(Počet divákov: 182)

