Na margo mesiaca

Začala ďalšia fáza asfaltovania mesta
Na októbrovom zasadnutí MsZ informoval
primátor mesta JUDr. Jozef Šimko o výberovom konaní na asfaltovacie práce v okresnom
meste. Realizátorom sa stali Inžinierske stavby
Košice a mali by uskutočniť práce na viac ako
30 uliciach a chodníkoch v objeme 300 000 €.
Súčasná teplá jeseň vytvorila podmienky na
zahájenie plánovaných prác v týchto dňoch.
Po prípravných prácach na sídliskových komunikáciách a chodníkoch, začal dodávateľ
12. novembra 2015 s frézovaním starého povrchu. Frézy sa zaborili do starého povrchu pred
domami na Námestí Š.M.Daxnera a postupne
budú pokračovať na ďalších plánovaných ko-

munikáciách, resp. chodníkoch. Ak plánovaný
objem rekonštrukčných prác nezvládne firma v tomto roku, bude v nich pokračovať aj
v budúcom roku na jar.
Zhodou okolností sa včera popoludní začalo aj s asfaltovaním novo zrekonštruovaného
parkoviska vo vnútorných priestoroch
rimavskosobotskej nemocnice. Investícia cca
120 000 € by mala byť ukončená v najbližších
dňoch. Obidve stavebné aktivity vytvorením
kvalitných povrchov ciest, chodníkov a parkoviska, významne prispejú k príjemnému
vzhľadu mesta a k zlepšeniu životných podmienok občanov mesta.
ilustr. foto: -fr-

Spomienka na pamiatku zosnulých - Duše spravodlivých sú v pokoji
„Prosím, modlite sa za susedkinu matku Alžbetu.
Včera zomrela.“ Počuli ste už podobnú prosbu?
Zamýšľali ste sa, prečo sa vôbec unúvame modliť
sa za tých, ktorí zomreli? Na to je jednoduchá
odpoveď – modlíme sa preto, lebo nás k tomu povzbudzuje Sväté písmo. V Starom zákone čítame, ako
Júda Machabejský urobil zbierku a jej výnos poslal
do Jeruzalema ako obetu za hriechy mŕtvych vojakov, ktorí v ten deň padli. Pri ich pochovaní zistili,
že pod oblečením mali amulety modiel. Júda veril,
že modlitba im pomôže k oslobodeniu od hriechov
a že sa napokon dostanú do neba. Cirkev sa od svojho vzniku modlí za mŕtvych. Ako katolíci veríme, že
„tí, čo zomierajú s Bohom, no nie sú dokonale očistení, hoci sú si istí svojou večnou spásou, podstupujú po svojej smrti očisťovanie, aby dosiahli svätosť potrebnú na to, aby vošli do nebeskej radosti“.

Jedna pani našej farnosti pri našom rozhovore
mi povedala, že do cintorína chodila k hrobom svojich rodičov len tak. Až keď jej istý kňaz povedal,
že pri hrobe sa máme modliť za duše tých, ktorí nás
už predišli do večnosti, od vtedy nikdy neprichádza
do cintorína len tak, „pozrieť hroby“ alebo odniesť
kvety, ale stále sa modlí za svojich najbližších.
V tomto čase viac ako inokedy navštevujeme naše
cintoríny. Obetujme svoje modlitby ako príhovor
za tých, ktorí nás predišli do večnosti! Modlime
sa za svojich priateľov, príbuzných, milovaných
i za tých, ktorých nám bolo ťažké milovať. Nemáme
žiadnu možnosť poznať, kto ide priamo do neba, kto
do očistca alebo ako dlho tam človek zostane. Vieme
však, že zomreli tomuto svetu a že duše spravodlivých sú v pokoji.
Rastislav Polák
farár

Mesiac november ako už
tradične sa začal sviatkom
Všechsvätých a Pamiatkou
zosnulých. Rimavskosobotský cintorín navštívilo
tisíce občanov, aby zapálili
sviečky na hroboch svojich zosnulých. Pripravení
na tento nával však boli aj pracovníci Technických služieb mesta, ktorí urobili všetko, čo
bolo v ich silách, aby návštevníci cintorína
odchádzali do svojich domovov s pocitom,
že o miesta posledného odpočinku svojich
blízkych je patrične postarané. Svoj podiel
k spokojnosti občanov pridali aj pracovníci
úradu, ktorí sa promptne dohodli s prevádzkovateľom mestskej hromadnej dopravy
a počas sviatkov zvýšili počet liniek a smerovali autobusy priamo do cintorína. Pre úplnosť
dodajme, že bola to aj požiadavka niektorých
poslancov mestského zastupiteľstva i samotného primátora mesta.
Menej dobrou správou je už informácia
zo strany ministerstva vnútra, že zriadenie klientského centra KAMO v historickej
budove bývalého Župného domu sa zrejme
oddiali. Napriek tomu, že mestský úrad po
odsúhlasení mestským zastupiteľstvom predložil ministerstvu všetky patričné dokumenty,
potrebné na zámenu Župného domu v majetku mesta, za štyri menšie budovy v majetku
ministerstva vnútra, nič sa nedeje. Ani samotné mesto a ani prednosta Okresného úradu
nedostali od kompetentných ministerských
úradníkov žiadne podrobnejšie informácie,
prečo sa avizovaná reforma štátnej správy,
ktorá má pomôcť občanom zjednodušiť vybavovanie svojich záležitostí na úradoch,
v Rimavskej Sobote odkladá.
Čítajúc informáciu, poskytnutú pracovníčkou
tlačového odboru Ministerstva vnútra SR pre
isté rimavskosobotské internetové médium,
nás napadá myšlienka, že realizáciu reformy
štátnej správy ESO si viac želajú kompetentní na Mestskom úrade i na Okresnom úrade
v Rimavskej Sobote, ako samotní vládni
úradníci, ktorí ju vymysleli a s veľkou slávou
ohlasovali.
JUDr. Štefan Szántó
prednosta MsÚ

www.rimavskasobota.sk
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Zasadala Komisia školstva, kultúry, mládeže a športu MsZ
Koncom októbra zasadala Komisia ŠKMŠ , ktorú viedol jej predseda Mgr. Zsolt Főző. Vo svojom
trojbodovom programe sa najskôr
jej členovia venovali problematike školstva v zriaďovateľskej
pôsobnosti mesta, konkrétne, dvom
všeobecne záväzným nariadeniam
mesta (VZN). V prvom sa menil
termín zápisu dieťaťa do prvých
tried základnej školy. Z pôvodného
februárového termínu sa prechádza na aprílový termín, podľa nariadenia vlády SR. Mesto stanovilo termín zápisu na prvý aprílový
týždeň, tj. 4. – 8. apríla 2016,
v čase 14:00 – 16:00. Komisia ho
podporila aj z ohľadom na mentálny
a psychický vývoj dieťa. Prejednávané druhé VZN sa týkalo dotácií
na mzdy a prevádzku školských zariadení, tzv. normatívom, ktoré by
sa mali v budúcom roku 2016 zvýšiť.
Platiť by to malo aj pre neštátne
školské zariadenia. Mesačný stravný
limit 187 € /na žiaka, ktorý je mestom
dotovaný z 88%, treba zvýšiť na 95%.

Komisia doporučila, aby VZN tohto
znenia bolo schválené aj v MsZ.
V ďalšom bode sa komisia venovala projektovým aktivitám škôl
a školských zariadení. Je potešujúce,
že mnohé školské zariadenia reagujú
na množstvo výziev a vypracovali
aj veľa projektov rôzneho zamerania, na niektorých z nich je to až
7-8 projektov. Komisia s uznaním
skonštatovala, že kolektívy učiteľov
majú záujem o modernizáciu výuky,
uplatňovanie inovatívnych metód,
zlepšenie podmienok pre samotný
výchovno-vzdelávací proces, ale
i riešenie havarijných stavov budov
a pod. Jej členovia sa vyjadrili, že
podporia ich snaženie. Členovia
komisie sa vyjadrovali aj k realizácii
multifunkčného športového ihriska pri ZŠ P.K. Hostinského, ktoré
sa bude realizovať z prostriedkov programu Úradu vlády SR pre tento účel.
Bola vypísaná súťaž na dodávateľa
a jej výsledok určí výšku dofinancovania projektu mestom. V riešení
je ešte ukončené rozšírenie kapacity

MŠ Rožňavská, kde treba rokovať
o zostávajúcich financiách z rozpočtu
ministerstva školstva pre ďalšie nutné sanačné práce, ktoré sa v rozpočte
neuvádzali a vznikli pri prestavbe.
V poslednom bode komisia prerokovala žiadosť MŠ na Daxnerovej
ul. ohľadne financií pre II. etapu výmeny okien v zariadení. Po
zvážení požiadavky odporučí mestu,
aby vo svojom rozpočte pre budúci
rok uvažovalo s touto investíciou.
Ďalej navrhla, aby mesto vytvorilo plán rozvoja školských zariadení
v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta, v ktorom by sa konkretizovali
ich potreby o údržbu a modernizáciu, aby sa docielil rovnaký stav
vo všetkých materských školách.
V príprave plánu komisie na budúci rok, komisia uvažuje o návrate
tradičných masových behov v meste.
V jarnom období chce zorganizovať
minimaratón po cyklistickej ceste na
Kurinec a späť.
-fr-

Riešili problémy na Sídlisku Západ a na Sobôtke
Na základe plánu práce Výboru
mestskej
časti
Sídlisko
Západ-Sobôtka-Kľačany,
zvolal
jeho predseda Ján Vinclav, na stredu
28. októbra 2015, zasadanie výboru, v priestoroch ZŠ Š.M. Daxnera.
Úvod rokovania bol zameraný na
aktivity Mestskej polície v lokalite
sídliska, ktorej zástupcovia prijali pozvanie na rokovanie. Najskôr
náčelník MsP P. Berecz informoval
o zabezpečení služieb a predstavil
dvoch určených „obvodárov“ pre
lokalitu, ktorí sú denne v službe.
Skonštatoval, že až na malé výnimky je situácia normálna. Denne

sledujú situáciu aj prostredníctvom
kamier. Členovia výboru poukázali na problémy, ktoré by chceli
v súčinnosti s políciou riešiť, napr.
je veľa psíčkarov, ktorí porušujú
VZN mesta o používaní sáčkov na
psie exkrementy, veľké množstvo psov je neprihlásených, problematika vrakov pred bytovkami,
parkovanie pred bytovkami a nedodržanie bezpečnostného koridoru
na parkoviskách pred bytovkami
pre požiarnu techniku v prípade
požiaru. Obyvatelia parkujú na
miestach zákazov, ktoré je vyhradené pre zásobovanie, na Sobôt-

ke nie sú vyznačené prechody pre
chodcov atď. V ďalšom bode sa
členovia výboru venovali aj ďalším
problémom, ktoré je potrebné riešiť
na úrovni mesta. So zväčšujúcim
sa počtom starších občanov na
Sobôtke, je potrebné zvážiť zriadiť
tu obchod s potravinami. Občania
Sobôtky by sa radi dočkali pešieho
chodníka, alebo aj cyklochodníka,
po prvý kruhový mestský objazd
(TESCO). Zvažovali aj možnosť
uskutočnenia
detských
predvianočných osláv, napr. na zimnom
štadióne a inštalovanie vianočného
stromu na Sídlisku Západ.
-fr-

Ocenenie ministrom
Za významný prínos pri obnove
rodín, za osobnej účasti premiéra
Slovenskej republiky, Róberta
Fica, bola ministrom práce sociálnych vecí a rodiny, Jánom
Richterom, ocenená pani PhDr.
Darina Franková, psychologička
referátu poradensko - psychologických služieb, oddelenia sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej
kurately odboru sociálnych vecí
a rodiny ÚPSVR Rimavská Sobota.
Slávnostné udeľovanie ocenení
zamestnancom detských domovov, oddelení sociálnoprávnej
ochrany detí a sociálnej kurately
a pracovníkom akreditovaných
subjektov sa konalo koncom septembra v priestoroch historickej
budovy Národnej rady SR na

Župnom námestí v Bratislave.
PhDr. Darina Franková sa viac
ako 35 rokov venuje psychologickej pomoci, poradenstvu,
posudzovaniu miery funkčnosti
partnerstva,
manželstva, rodičovstva, miere rizika
a konfliktov v ňom, identifikácii
potenciálu rodín s cieľom dosiahnutia
pozitívnej
zmeny.
Sprevádzala tisícky klientov prostredníctvom psychologického procesu. Pracovala a pracuje i priamo
v prirodzenom rodinnom prostredí a náhradnom rodinnom prostredí maloletých detí. Svojou erudovanosťou so vzácnym etickým
prvkom, psychologickým taktom
a veľkosťou svojej osobnosti
prispieva k tvorbe bezpečného
priestoru pre aktívnu spoluprácu,

ktorá dodala a dodáva stovkám
klientom silu čeliť zmene, či
stabilizovať rozkolísaný vzťah.
V nej máme osobu, ktorá požíva všeobecnú úctu a rešpekt nielen zo strany štátnych inštitúcií,
orgánov samosprávy, tretieho
sektora ale aj nadriadených.
V mene riaditeľky UPSVaR
Rimavská Sobota, pani JUDr.
Lívii Koóšovej, riaditeľky odboru sociálnych vecí a rodiny, pani
Mgr. Ľudmily Končekovej, ako
aj spolupracovníkov srdečne blahoželám a ďakujem za to, že jej
osobným pričinením majú maloleté deti funkčný vzťah k obom
rodičom a rodina je láskyplným,
bezpečným a stabilným prostredím pre deti.
PhDr. Andrea Vengrínová

Vážení čitatelia...
v minulom čísle našich mestských
novín sa k Vám prihovoril primátor
mesta JUDr. Jozef Šimko, aby Vás informoval aj o tom, prečo MsR navrhla
MsZ v Rim. Sobote opäť vydávať toto
periodikum pod osvedčenou značkou
Gemerské zvesti – Gömöri – Hírlap.
Na októbrovom zasadnutí boli noviny
MsZ schválené a budú vydávané do
decembra ako mesačník a od nového
roka 2016 ako dvojtýždenník. Ešte
pred zasadnutím mestského zastupiteľstva, poskytol informácie o príprave
novín do každej rodiny v Rim. Sobote
pre elektronické médium RIMAVA,
prednosta MsÚ JUDr. Szantó. Po vyjdení článku sa k nemu objavili reakcie
„nejakých expertov“ sledujúcich tento
portál. Tak ako je to u nás na Slovensku typické, ešte nič nie je na svete
a už to treba znevážiť a zakopať hlboko do zeme! Toto úzkoprsé a egoistické uvažovanie je už dávny prežitok. My žijeme už v inej spoločnosti,
v spoločnosti kde vedecko-technický
pokrok mení spoločenské podmienky
zo dňa na deň a to si vyžaduje ľudí
vnímavých, tvorivých, otvorených, tolerantných a iniciatívnych so sociálno –
kultúrnym myslením. Žijeme vo veľkej
komunite občanov mesta a pokiaľ
v nej chceme obstáť a neprešľapovať
na jednom mieste, musíme sa nielen podporiť, motivovať, vzájomne
i pochváliť, ale aj viesť vecnú a racionálnu diskusiu na všetko, čo sa v meste
deje. Ak chceme ísť v medziľudských
vzťahoch do pozícii vyššej kvality,
a byť hrdí na výsledky hodné ocenenia,
musíme sa k tomu spoločne prepracovať. A to bude aj obsahom našich
novín, aby v nich bola vytrína najlepších nápadov, návodov, výsledkov,
činov, ktoré budú v prospech občanov
mesta a budú nás reprezentovať i navonok. Chceme, aby naše noviny boli
živým, ale korektným dialógom, aby
si v nich našiel každý svoje ambície,
svoj vzťah k mestu, k spoluobčanom,
ale i odpovede na závažné otázky celomestského významu. Slovo v nich
budú mať hlavne mestské inštitúcie,
poslanci MsZ, výbory mestských častí,
štátne inštitúcie, kultúrne, spoločenské
i športové ustanovizne, ale dostanete
ho aj Vy. Budete sa môcť prostredníctvom našich novín obrátiť na najvyšších predstaviteľov mesta, na rôzne
spoločenské, sociálne, ekonomické,
právne, zdravotnícke, vzdelávacie,
kultúrne i športové inštitúcie a viesť
s nimi dialógy na rôzne aktuálne témy.
Priestor budú mať aj občianske združenia, spolky, kluby a rôzne názorové zoskupenia, vytvorené na pomoc mestu
a pod. Chceme zvýšiť Vašu aktívnu angažovanosť na živote meste. Budeme
poskytovať servis ponúk a pozvánok
k Vášmu kultúrno-spoločenskému
a športovému vyžitiu, aby sme sa
stretávali častejšie a s dobrou mysľou.
Som presvedčený, že spoločne vytvoríme takú pozíciu novín, ktorá bude
v prospech nás všetkých.
Mgr. Jozef Mitter

Gemerské zvesti
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PÍŠU O NÁS:

Rimavská Sobota ide proti zákonu vlády
Roberta Fica. Vytvorí tak precedens

Pod týmto názvom sa objavil na
portáli akutálne.sk článok Martiny Rutkayovej, ktorá uvádza,
že Rim. Sobota sa postavila proti
problémovému zákonu o tepelnej
energetike z dielne vlády Róberta
Fica. Primátor mesta Jozef Šimko sa rozhodol, že pre mestské
objekty, ktoré patria samospráve postaví vlastné kotolne na
vykurovanie. Ministerstvo hospodárstva prijalo v máji minulého
roka nezmyselnú novelu, ktorá
skomplikovala, resp. znemožnila
výstavbu domových kotlov.
Tá dala do rúk veľkú moc centrálnym dodávateľom tepla, ktorí
musia dať žiadateľom na odpojenie
súhlasné
stanovisko.
Primátor Jozef Šimko toto celé
obíde.
V ďalšom pokračovaní článku
uvádza autorka vyjadrenie primátora, ktorý zdôvodnil, ako
mestské podniky preplácali
tisíce eur na vykurovaní. Mesto
využívalo aj v minulom období
teplo z vlastných kotolní, no
bývalé vedenie mesta sa rozhodlo napojiť jednotlivé budovy
na súkromného dodávateľa
tepla – Stefe SK, a.s.. Mesto
má v tejto spoločnosti majetkový podiel 41,3 %.
Napr. „Vykurovanie za pomoci
troch malých plynových kotolní
materskej škôlky na Dobšinského
ulici sme dokázali do pripojenia
na Stefe riešiť v sume 12-tisíc eur.
V roku 2010 prešla spomínaná
škôlka pod centrálneho dodávateľa. Náklady na vykurovanie
máme dnes ročne 27-tisíc eur
a ako primátor mesta s týmto nemôžem súhlasiť,“ uviedol
primátor. Jeho informácie potvrdila aj riaditeľka škôlky Iveta
Szőllősiová. „Nám to postavenie
kotolne určite veľmi pomôže, už
sme kúrili vlastným teplom a nemali sme problém s platením, teraz je to strašné.“ Primátor Jozef
Šimko sa rozhodol, že napriek
zmenám, ktoré exminister hospodárstva Tomáš Malatinský za-

pozýva
do chrámu
Božieho

viedol, nové malé kotolne postaví
a napojí naň pre začiatok štyri
mestské objekty. Má ísť o dve materské škôlky, mestskú plaváreň
a kultúrny dom v centre mesta.
Primátor tvrdí, že k dnešnému
dňu má súhlasné stanoviská od
všetkých potrebných inštitúcií
okrem centrálneho dodávateľa
tepla, teda spoločnosti Stefe
SK.a.s.. O stanovisko požiadal aj
ich, ale odpoveď zatiaľ neprišla.
Novela zákona spravila z veľkých
teplárov účastníkov stavebného
konania. A teda musia s výstavbou novej kotolne súhlasiť. Ak
nesúhlasia, môže rozhodnúť mesto. Keďže tu je mesto účastníkom
konania a Jozef Šimko nemôže
rozhodovať sám o sebe, konečné
stanovisko dá starosta niektorej
z obcí v okrese. Aby primátor
nešiel proti zákonu, celý proces
vykurovania si nastavil po svojom. „My sa neodpojíme, budeme
si 95 percent tepla vyrábať sami
a zvyšných päť percent budeme
brať naďalej od nich,“ vysvetlil
primátor. Ak sa toto Rimavskej
Sobote podarí, vytvorí tak precedens, podľa ktorého by mohli
postupovať aj iné mestá, či objekty. Pravidlá, ktoré znevýhodnili občanov pri výstavbe domových kotolní, vyvolali veľkú
nespokojnosť aj medzi ľuďmi
vo viacerých mestách. Dokonca niektorí záujemcovia, ktorí
sa chcú odpojiť od centrálnych
dodávateľov, spísali petíciu, ktorú
odovzdali prezidentovi Andrejovi
Kiskovi. Ten dokonca požiadal
ministerstvo hospodárstva, aby
zvážilo zmeny v zákone, no narazil na odpor vládneho Smeru.
K zmenám nedôjde. A to ani
napriek tomu, že zákon napadli
opoziční poslanci na čele s Jozefom Viskupičom z OĽaNO na
Ústavnom súde - a ten podnet prijal. Rozhodnutie zatiaľ nepadlo.
Na uvedenej stránke pribúda stále
viac podporných vyjadrení k stanovisku a rozhodnutiu primátora
Jozefa Šimka.
-r-

Krajský snem k jubileu Únie žien Slovenska

Krajská organizácia Občianskeho
združenia, Únia žien Slovenska,
zorganizovala celokrajský snem,
dňa 27. októbra 2015 v DK MsKS
v Rimavskej Sobote, k 70. výročiu
vzniku organizácie. Zúčastnili sa
ho zástupkyne okresných organizácií z Banskej Bystrice, Žarnovice, Žiaru nad Hronom, Poltára, Lučenca, Veľkého Krtíša
a Rimavskej Soboty. Na sneme boli
prítomní i vzácni hostia: JUDr. Janka Laššáková, podpredsedníčka NR
SR, Ing. Michal Kňažek, hlavný
kontrolór BBSK, JUDr. Jozef Šimko, poslanec BBSK a primátor
mesta Rim. Sobota, JUDr. Pavel
Struhár, prednosta OÚ a poslanec
BBSK, Ing. Ladislav Rigó, zástupca
primátora Rim. Soboty, Ing. Pavel
Brndiar, predseda ObV SZPB.
S hlavným referátom vystúpila
PaedDr. Helena Husárová, krajská
predsedníčka ÚŽS a pripomenula
v ňom históriu jednotnej ženskej
organizácie po 2. svetovej vojne.
Aj keď ženské hnutie v Európe sa
začalo aktivizovať po 1. svetovej
vojne, pamätným dňom vzniku na
Slovensku je 13. február1945, kedy
sa v Prešove spolok žien rozhodol
založiť celoštátnu jednotnú ženskú
organizáciu – Slovenský zväz
žien. Jej prvou predsedníčkou bola
Hana Gregorová a obsahom práce
bolo pomôcť štátu odstraňovať
pozostatky vojny a starostlivosť
o vojnové siroty. Postupné ďalšie
aktivity vytvárali požiadavky účasti žien na politike štátu, ako poslankyne parlamentu a hlavne na
zabezpečenie zamestnanosti žien
v spoločnosti. Nástupnickou organizáciou SZŽ bola Demokratická
únia žien Slovenska a pracovala do
novembra 1997. Po tomto dátume
vznikla Únia žien Slovenska a jej
predsedníčkou sa stala MUDr. Irena Belohorská. Množstvo aktivít od
vzniku únie rozvinula pani predsedníčka v ďalšej časti svojho príhovoru. Priekopnícka myšlienka, vybudovanie a otvorenie SOS krízového
centra pre týrane matky s deťmi
v Rim. Sobote 1.1.2005, bola prvá

odvážna lastovička, ktorá sa už
rieši i v ďalších siedmych mestách
na Slovensku. V závere poďakovala všetkým ženám únie, ktorých je
už viac ako 12 000, za ich nezištnú
a obetavú prácu.
Pani podpresedníčka parlamentu vo
svojom príhovore vyzdvihla prácu
ženského hnutia, ktoré sa v ostatných rokoch podieľa aj na návrhoch,
či pripomienkovaní zákonov do NR
SR, týkajúcich sa hlavne posilnenia rodovej rovnosti (celoštátna
stratégia), pomoci ženám po materskej dovolenke, krízová pomoc
pri domácom násilí, atď. Veľmi si
váži všetky aktívne ženy a bola by
rada, keby posilnili rady političiek.
Hovorila aj o príprave zákona, ktorý
by mal pomôcť vytvárať pracovné
možnosti v okresoch s vysokou
mierou nezamestnanosti, medzi
ktoré spadá aj Rimavská Sobota.
V závere poďakovala všetkým angažovaným ženám a hlavne krajskej
predsedníčke PaedDr. H. Husárovej.
Za mesto Rimavská Sobota sa prihovoril jeho primátor JUDr. Jozef
Šimko. V úvode poďakoval pani
JUDr. Laššákovej a vláde SR za
finančný príspevok k riešeniu infraštruktúry v mestských kasárňach
a na rozšírenie MŠ na Rožňavskej.
Následne vyzdvihol prínos únie žien
a hlavne jej predsedníčky na rozvoji a živote mesta. Potom odovzdal
pani PaedDr. Husárovej ďakovný
list a veľkú kyticu kvetov.
V oceňovaní sa pokračovalo
následne. Za úspešnú a plodnú spoluprácu s ÚŽS si od jej predsedníčky
prevzali ďakovný list : JUDr. Janka Laššáková, JUDr. Jozef Šimko
a JUDr. Pavel Struhár, Mgr. Zlatica
Sucháčová a vybrané funkcionárky
z Banskej Bystrice, Žarnovice, Žiaru nad Hronom, Poltára, Lučenca,
Veľkého Krtíša a Rimavskej Soboty.
Všetkým pogratulovali aj účinkujúci
z CVČ Relax – mažoretky Estrella,
DFS Lieskovček, svojimi krásnymi
vystúpeniami a hosť programu, Štefan Skrúcaný. Oslava jubilea bola
ukončená spoločenskou recepciou.
-fr-
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oslavovali sme:

45 rokov FS

Všetky generácie Rimavancov potešili skvelými výkonmi.

Medzi gratulantmi bol aj primátor mesta JUDr. Jozef Šimko

Spoločný ženský tanec tanečníc Rimavanu

Aj najmladšia generácia tanečníkov dala o sebe vedieť

Ani najstaršia generácia Rimavancov sa nedala zahanbiť

Temperamentný čardáš z Detvy potešil prítomných priaznivcov folklóru

Po majstrovstvách európy triumf v Púchove

Rimavskosobotské mažoretky sa
počas letných prázdnin intenzívne
a zodpovedne pripravovali na
Majstrovstvá Európy, ktorých 12.
ročník sa uskutočnil koncom augusta
v Brne. Pilovali jednotlivé časti choreografií, istotu predvedenia prvkov,
synchronizáciu, pohybovú techniku,
gymnastickú i poradovú dokonalosť.

V Brne sa stretlo viac ako 1200
najlepších mažoretiek z celej Európy
a dievčatá zažili 5 nezabudnuteľných
dní.. Majsterka SR v kategórii senior
(sólo-2 baton) Viktória Gémešiová
skončila na 9. mieste a rimavskosobotské 1. vicemajsterky MSR
v kategórii VF (baton-klasik) sa umiestnili na 11. mieste. Dievčatá si
z majstrovstiev priniesli veľa skúseností, motivácie a hlavne chuti viac
na sebe pracovať. S veľkou chuťou
a nadšením sa pustili do tréningu hneď
od začiatkom nového školského roka,
aby sa pripravili na vystúpenia a na
súťaž „Memoriál Janky Jakubíkovej“
v Púchove. Aj na tejto medzinárodnej

súťaži , dňa 17.10.2015, sa stretlo viac
ako 700 mažoretiek, ktoré bojovali
o medaily vo všetkých vekových kategóriách a v predpísaných disciplínach.
Estrelly do Púchova vycestovali
o deň skôr vlakovou dopravou, aby si
ešte ráno pred súťažou precvičili priestorovo všetky súťažné choreografie.
Ako prvé sa v malých formáciách
predviedli sólistky v kategórii baton
(palica). Juniorka Daniela Petrincová
sa umiestnila na 4.mieste. Viktória
Gémešiová súťažila v kategórii 1 baton ( 10. miesto) a 2 baton ( 3. miesto).
S choreografiou „BOSORKY“ si seniorky ( V. Gémešiová, K. Benadová,
D.Kovácsová, A. Ferenczová) vybo-

jovali krásne 2. miesto. V poobedňajších hodinách sa na súťažnej ploche
predviedli veľké formácie. Estrellám
sa za choreografiu BATON - KLASIK
(13 mažoretiek) podarilo získať
1. miesto a za choreografiu MIX
(baton a pom-póm) im bolo udelené
4. miesto.
Momentálne sa mažoretky pripravujú
na ďalšie vystúpenia a najbližšie ich
čaká súťaž v Sabinove. Mažoretky
sa aj touto cestou chcú poďakovať
trénerke PaedDr. I. Pivarníkovej,
rodičom, krajčírom a všetkým fanúšikom.			
-fr-

Gemerské zvesti

Deň jablka - Apple day

Dňa 21.10.2015 sme si na Strednej odbornej škole technickej
a agropotravinárskej na Okružnej
ulici v Rimavskej Sobote, po roku,
opäť pripomenuli Deň jablka
- Apple day, známeho aj ako Deň
pôvodných odrôd jabĺk. Tento
sviatok začal s tradíciou v Anglicku. Pripomína sa každý rok
21. októbra. Iniciovala ho britská
organizácia Common Ground
v roku 1990 a už v roku 1991 sa
konalo vyše 50 podujatí. Myšlienka tohto dňa sa ujala úspešne aj
na Slovensku. Podstata oslavy
spočíva v tom, aby človek nikdy
nezabudol, že jablko predstavuje symbol fyzickej, kultúrnej
i genetickej pestrosti. Jablko sa
na Slovensku stalo aj symbolom
boja proti rakovine a inšpiráciou
zdravého životného štýlu.
Jablko je jedno z najzdravších

druhov ovocia. Či už je kyslé,
sladké, červené, zelené, voňavé,
šťavnaté, pevné aj sypké...
Jonatánky, Hany, Goldstary,
Luny, Oriony, Rajky, Vandy...
Vraj ich existuje viac ako 20 tisíc
druhov, aj napriek tomu jeho konzumácia klesá a mnohí uprednostňujú exotické ovocie. Každý
šťavnatý kúsok jablka zásobuje
naše telo energiou, vďaka obsahu ovocných kyselín spoľahlivo
uhasí smäd a dobre zasýti. Veľmi
veľa výživných látok sa nachádza
už v šupke, preto by sa pri konzumácii jablko nemalo šúpať.
Jedno jablko denne má regeneračné a detoxikačné účinky na náš
organizmus, pôsobí ako „domáci
lekár“. Ak ho budeme mať denne
na jedálnom lístku, s veľkou pravdepodobnosťou sa vyhneme
mnohým chronickým zdravotným
problémom.
Zástupcovia študentov v študentskej rade školy, pod vedením
Ing. Vetrákovej a environmentálneho krúžku, pod vedením Ing.
Vašovej, zorganizovali celý rad
akcií k tomuto sviatku. Vo vestibule školy bola pripravená výstava

produktov, v ktorých sa jablko
alebo jablčná vôňa využívajú.
Žiaci školy sa dozvedeli, že
z jablka sa vyrábajú: džúsy,
ochutené vody, cukríky, lízatká, žuvačky, šumienky, keksíky,
pelendreky,
jablčné chipsy.
Súkromní sponzori nám prispeli jablčným vínom, svadobnou
jablkovicou, kompótmi, výživou
a strúhanými jablkami. V potravinách sme kúpili aj jablčný
ocot, sirup a čaje. Okrem potravinárskych výrobkov sa s vôňou
jablka stretneme aj v drogistickom tovare, ako sú rôzne šampóny,
mydlá, peny do kúpeľa, balzamy
na pery. Veľa účastníkov akcie
boli milo prekvapení zo skutočnosti, že vôňu jablka má aj Savo,
Bref, Jar, Pur, Clin. Žiaci v obchodoch objavili aj sviečky, vône
do auta a osviežovače vzduchu.
Informácie o jablčnom sviatku,
výživovej hodnote jabĺk si mohli
všetci prítomní v škole prečítať na
nástenkách, v jazykoch ktoré sa
na škole vyučujú : v slovenčine,
maďarčine, angličtine, nemčine
a ruštine. Študentská rada vyzvala
žiakov školy, aby vytvorili rekord
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v jedení jabĺk na jednom mieste.
Každý žiak, ktorý sa chcel akcie
zúčastniť, musel byť v rovnakom
čase na určitom mieste a doniesť
si svoje jabĺčko, ktoré na mieste
zjedol. Akcie sa zúčastnilo 128
žiakov školy.
Po dohode s vedúcou jedálne,
bol aj obed prispôsobený tomuto
dňu. Podávala sa jablkovo tvarohová žemľovka a každý stravník
dostal k obedu jablkovú výživu.
V školskej jedálni si stravníci mohli prečítať informácie
o vplyve konzumácie jablka na
ľudský organizmus a jeho nutričnej hodnote. Za prípravu obeda ďakujeme našim šikovným
tetám kuchárkam.
Túto akciu sa nám podarilo zorganizovať aj vďaka sponzorom,
ktorými boli:
Mgr. Štefan Csernok z Rim.
Soboty, Media RS, s.r.o z Rim.
Soboty, p. Bartová z Klenovca,
p. Vargová z Čerenčian, p.
Balážová z Rimavskej Soboty
a zamestnanci školy: PaedDr. Vargová, Ing. Vašová,
Ing. Vetráková, a touto cestou im
za podporu ďakujeme.
Ing. Vašová, Ing. Vetráková

Evanjelická ZŠ bodovala na Študentskom kongrese o fotonike
Medzinárodné laserové centrum
v Bratislave organizovalo v polovici októbra Študentský kongres
o fotonike v Centre vedecko-technických informácií Slovenskej
republiky. Kongres bol určený
pre žiačky a žiakov druhého a tretieho stupňa základných a stredných škôl. Trojčlenný tím žiakov
Evanjelickej ZŠ Zlatice Oravcovej v Rimavskej Sobote - Laura
Segedyová a Miroslav Szepessy
zo 6.ročníka a Lukáš Ferencz
zo 7.ročníka, pod vedením Mgr.
Beáty Fülöpovej, dostali na kongrese priestor prezentovať vlastný
projekt pozorovania pod názvom

DÚHA. Úspešne reprezentovali
svoje mesto, ako jediní okres Rim.
Sobotu, ba i banskobystrický kraj
a v silnej konkurencii žiakov 6.
až 9. ročníka obsadili krásne 3.
miesto.

Cieľom kongresu bolo prehĺbiť
fyzikálne vedomosti a vzbudiť
väčší záujem o fotoniku - náuku
o svetle. Kongres kombinoval
prezentácie praktických aplikácií

použitia svetla a experimentov so
svetlom, s diskusiami a odporúčaniami o možnej perspektíve profesionálneho rozvoja tak pre žiakov, ako aj pre učiteľov. Podujatie
prebiehalo pod záštitou ministra
školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej Republiky Juraja
Draxlera. Súčasťou kongresu bol
aj workshop pre učiteľov, ktorý
mal za cieľ zvýšiť povedomie
o možnostiach využitia fotoniky na hodinách fyziky
a chémie. Učitelia si mohli vyskúšať edukatívne pomôcky ako
je “Photonics Explorer”, ktoré
umožňujú hravou formou ukázať

žiakom základné vlastnosti svetla
a ich aplikácie. Dozvedeli sa tiež
o mobilných aplikáciách, ktoré
pomôžu zvýšiť záujem žiakov
o fotoniku. Zoznámili sa i s najnovšími novinkami, napr. ako
môže svetlo nahradiť ihlu, ako
môžu svetlo - emitujúce diódy
(LED) meniť lokálnu produkciu potravín, prečo sú mydlové
bubliny farebné, ale aj ako svetlo pomáha pri vyšetrení zločinov, ktoré môžu žiakov zaujať
a motivovať. 21.storočie bude
závisieť na fotonike rovnako, ako
20.storočie záviselo na elektronike. Mgr. Beáta Fülöpová - EZŠ ZO RS

Z rozprávky do rozprávky

V dňoch 20. a 21. októbra 2015
sa konal v Drienčanoch 12. ročník

regionálnej a 10. ročník celoštátnej súťaže v umeleckom prednese slovenskej rozprávky Zlatá
podkova, zlaté pero, zlatý vlas.
Súťaž vznikla na počesť významného slovenského rozprávkara Pavla Emanuela Dobšinského,
ktorý pôsobil ako evanjelický
farár v Drienčanoch a zbieral
ľudové rozprávky. Z našej školy,
Gymnázia Ivana Kraska – Ivan
Krasko Gimnázium v Rimavskej

Sobote, sa zúčastnili dve žiačky
Zuzana
Ďuricová
(kvarta)
a Kristína Hroncová (príma).
Atmosféra celého podujatia bola
rozprávkovo príjemná. Recitátori
mali možnosť zmerať si svoje sily
v umeleckom prednese slovenskej
rozprávky, ako i navštíviť pamätnú
faru, slnečné hodiny, evanjelický
kostol i rozprávkové postavičky
vyrezané z dreva. V rámci regionálneho kola získali naše malé

gymnazistky jedno druhé a jedno prvé miesto. Obidve sa môžu
pýšiť i ocenením v celoštátnej
súťaži, kde sa stretli s recitátormi
z rôznych kútov Slovenska. V II.
kategórii obsadila Kristínka Hroncová 3. miesto a v III. kategórii
Zuzka Ďuricová získala 1. miesto.
Obidvom dievčatám srdečne blahoželáme!
Mgr. Vlasta Tkáčová
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Pripravované a realizované investičné aktivity mesta

Dotácia na multifunkčné
ihrisko ZŠ P.K. Hostinského
Na základe podaného projektu
“Multifunkčné ihrisko ZŠ Hostinského Rimavská Sobota” bola
mestu poskytnutá dotácia z programu Úradu vlády Slovenskej
republiky s názvom „Podpora rozvoja športu“ na rok 2015
so zameraním na výstavbu multifunkčných ihrísk, zameraných
predovšetkým na deti a mládež,
vo výške 40 000 €. Podľa rozpočtu projektu celkové náklady
stavby predstavovali 85 383,20 €.
Po realizácii verejného obstarávania sa cena za predmet zákazky
v pôvodnom rozsahu znížila
na 79 855,13 €, čo znamená
kofinancovanie
zo
strany
mesta vo výške 39 855,13 €.
Multifunkčné ihrisko bude vybudované ako viacúčelová plocha

určená pre futbal, volejbal, tenis
a basketbal. Rozmer hracej plochy
ihriska je 40x20 m. Ihrisko bude
vybavené pevnými mantinelmi,
ochrannou sieťou a osvetlením.
Termín realizácie stavby je do
konca roka 2015.

návrh ihriska

Dotácia na prestavbu
detských jaslí na
MŠ Rožňavská
Mestu Rimavská Sobota bola
poskytnutá dotácia zo štátneho
rozpočtu prostredníctvom rozpočtu Ministerstva školstva, vedy,
výskumu a športu Slovenskej re-

publiky na rozšírenie kapacít materských škôl formou prístavby,
výstavby a rekonštrukcie priestorov, pre potreby materských škôl
a
vybudovanie
zariadení
školského stravovania pri týchto
materských školách na rok 2015.
Na projekt Prestavba DJ na MŠ
pre MŠ Rožňavská je vo výške 45
000 €, pričom celkový rozpočet
stavby s kofinancovaním mesta
predstavoval čiastku 48 187,32 €.
Predmetom projektu je prestavba
detských jasiel na 1.nadzemnom
podlaží na materskú školu.
Po verejnej súťaži na zákazku
so schváleným rozsahom predstavovala cena za predmet zákazky
29 640 €.
Po začatí prác bolo zistené, že
k sprevádzkovaniu triedy sú
nevyhnutné ďalšie kapitálové výdavky na výmenu potrubí, obklady stien a kompletizáciu zdravo-

techniky, preto Mesto Rimavská
Sobota požiadalo Ministerstva
školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky o zmenu
zmluvy o poskytnutí dotácie
a to o rozšírenie rozsahu prác,
pričom výška poskytnutej dotácie
a spolufinancovania sa nezmení.
Zmena zmluvy bola odsúhlasená
dodatkom č.1.

Pre Mesto Rimavská Sobota
z realizovaného projektu vyplýva záväzok vytvoriť dve nové
pracovné miesta a udržať projekt
7 rokov.
Ing. Eva Muráriková
vedúca odboru rozvoja mesta

OHLIADNUTIE SA PO ROKOCH

V tejto rubrike sa budeme venovať niektorým udalostiam, resp. skutočnostiam, ktoré sa odohrali v nedávnej minulosti a ako sú riešené v súčasnosti. Dnes sme vybrali článok, ktorý bol uverejnený v Gemerských zvestiach č. 22, zo dňa 30. mája 2005 (Uvádzame ho v plnom znení). Reagoval naň primátor mesta JUDr. Jozef Šimko.
Článok v GZ z roku 2005:

Aká bude letná sezóna?
S otáznikmi

Tropické horúčavy týchto dní
celkom prirodzene nastolili otázku, kde budú môcť obyvatelia
Rimavskej Soboty tráviť horúce
letné dni. Čiastočnú odpoveď, aj
keď nie najpriaznivejšiu poskytuje materiál Technických služieb
mesta, ktorý na svojom utorkovom
zasadaní (31. mája) prerokuje
mestská rada. Tak ako vlani, ani
tentokrát nebude v prevádzke areál
oddychu, teda plážové kúpalisko.
Pretože voda napúšťaná z malej
Rimavy nevyhovuje podmienkam
na prevádzku s kúpaním. A napustenie pitnou vodou by zvýšilo náklady o cca 1,5 mil. Sk, s
čím sa v rozpočte nerátalo. (Citát
z materiálu: Obyvatenia mesta
majú možnosť využiť kvalitné
a hygienicky nezávadné kúpanie
v krytej plavárni a v bazéne RO
Kurinec). Čo sa týka montovaného
bazéna na Kurinci, v apríli bol vybudovaný prívod termálnej vody
s teplotou 33 °C. Taktiež bola
vybudovaná nová kanalizačná
prípojka k bazénu. Zároveň bolo
osadené oplotenie bazéna, vyčistenie spŕch, vyčistenie bazéna atď.
Ale…
Prevádzka bazéna je ohrozená
z dôvodu zatekania strechy budovy
úpravne vody. Oprava si vyžaduje
cca 650 tis. Sk. Prevádzka bazéna

sa začne po obdržaní príslušných
povolení na prevádzkovanie…
Kvôli
vysokým
nákladom
je neekonomické prevádzkovať
člnkáreň, vyradené boli vodné bi-

v tomto roku nebude žiadna sláva.
Zostane teda najmä Teplý Vrch
a plážové kúpalisko v Tornali-Králiku, prípadne vzdialenejšie lokality.

cykle, ktoré boli v prevádzke od
roku 1984. Minigolf bol rozobratý,
cez ihrisko bola vybudovaná nová
komunikácia. Stanový tábor ani
sociálne zariadenia bývalého autokempingu nebudú prevádzkované.
Detský bazén a sprchy pri jazere
nie sú vo funkčnom stave. V havarijnom stave je betónové mólo.
Tenisové kurty, volejbalové ihrisko
a futbalové ihrisko sú nefunkčné.
Rekreačná oblasť bude v sezóne
raz kompletne pokosená. Pri rozlohe 120 000 m2 predstavujú náklady
240 tis. Sk. Takže na Kurinci to ani

Súčasný stav - vyjadrenie
primátora:

-r-

Vážení občania!
Určite ste si i Vy, s úsmevom na
tvári, prečítali tento článok zverejnený v Gemerských zvestiach
č. 22 z 30.mája 2005.
Áno vážení čitatelia, pred desiatimi rokmi sa naše nádherné rekreačné stredisko Kurinec Zelená voda, nachádzalo
v stave, ako to opisuje redaktor
pod iniciálkou „ r “.
Určite ste si to dobre prečítali.
Rekreačné stredisko, v ktorom

sa preinvestovalo cca. 220
miliónov korún, takto chátralo.
Dnes, teda v čase od jesenných
volieb v r. 2010, sa nám podarilo
zrekonštruovať jedno nádherné
rekreačné stredisko, vybudovať
50 metrový dvojbazén, vybudovať jeden nádherný detský bazén
s tureckým hradom, zelenou žabou, šmýkačkami, vodnými delami a pod., vybudovať do tohto
rekreačného strediska
cyklodráhu, ktorú sme toho roku prepojili až na Ul. Školskú i k Hypernove na Ul. Hostinského.
Podarilo sa nám zakúpiť
„rekreačný” vláčik aký premáva v prímorských oblastiach, ale
i v hlavnom meste Bratislave,
ktorý tento rok bezplatne
prevážal našich občanov, najmä naše deti do tohto nádherného rekreačného strediska.
Skutočne ma teší, že i napriek
výpadku
vodného
čerpadla, naše rekreačné stredisko
v letných mesiacoch júl až august navštívilo celkom 53 tisíc
návštevníkov, pričom za zisky zo
vstupného, budujeme ďalšie atrakcie, napr. detský bazén, a pod.
I v nasledujúcich rokoch budeme
postupovať
týmto
smerom
i trendom a určite nedáme len za
kosenie 240 tis. Sk (8000 €), ako
to plánovali naši predchodcovia
v roku 2005.
JUDr. Jozef Šimko
primátor mesta

Gemerské zvesti
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Rimavskosobotský hokej nás baví

História ľadového hokeja v našom
okresnom meste má už viac ako šesťdesiatročnú tradíciu. Začiatky boli
na prírodných ľadových plochách.
V šesťdesiatych rokoch sa v meste
objavilo aj klzisko s mantinelmi, kde
sa začal hrávať súťažný hokej. Bolo
na lokalite súčasných skupinových
garáží na Športovej ul. Hokejové
mužstvo vtedajšej SPŠT-ky si výborne
počínalo nielen v rámci krajskej
súťaže, ale aj Slovenska. Až neskôr,
v osemdesiatych rokoch, sa v rámci
akcie „Z“ postavila otvorená umelá
ľadová plocha, ktorá sa po roku 2000
zastrešila. Najnovšia história hovorí,
že v roku 1993 vznikol mládežnícky
hokejový klub HC Ormet Relax pri
CVČ Relax Rimavská Sobota, neskôr
sa premenoval na HKM Rim. Sobota.
V sezóne 2007/08 sa výbor hokejového
klubu rozhodol, že prihlási do súťaže
aj mužstvo mužov. Bol to výborný
ťah, lebo malí a mladí adepti hokeja
si nemuseli hľadať svoje vzory len
z hráčov NHL, ale riadny hokej mohli
zažívať a obdivovať doma v Rim. Sobote. Dnes sa už výkonnosť všetkých
hokejových mužstiev klubu posunula
značne dopredu a zápasy priťahujú
viac a viac fanúšikov. O výkonnostných cieľoch na túto sezónu som sa
porozprával s predsedom HKM Ing.
Štefanom Hanzelom ml.
Pán predseda, aké máte funkcionárske a trénerské zázemie pre
túto sezónu?
Náš výbor sa skladá z 9 členov. Sme
zohratá partia a i navzdory určitým
problémom, sa nám darí hokej zabezpečovať k spokojnosti divákov,
ale aj samotných hráčov. My nemáme
profesionálnych hráčov, ale hráčov
s oduševnelým srdiečkom a výsledkom ich kolektívneho snaženia sú
výborné výsledky. K tomu prispievajú aj tréneri, ktorých máme pre všet-

ky vekové kategórie z odchovancov
nášho hokeja na veľmi dobrej úrovni.
Tréner mužov, Tibor Daniš, ktorý bol
aj reprezentačným trénerom kategórie
do 18 rokov, má A-čkovú licenciu,
pôsobí u nás 4 roky a je tu spokojný.
Čo Vám priniesla minulá sezóna?
Muži v II. lige, skupine B skončili na 3. mieste za Humenným a D.
Kubínom, ale s nimi sme hrali vyrovnané zápasy. Myslím, že niečo
podobné nás čaká aj v tomto ročníku
súťaže. Za ostatných cca 7 rokov sa
umiestňujeme stabilne na popredných
priečkach v tabuľke.
Aký je káder mužstva mužov?
Oproti minulej sezóny je káder na
80% rovnaký. Za hráčov, ktorí odišli
prišli noví. Podarilo sa nám nadviazať
dobrú spoluprácu s HC Detva. Máme
od nich nejaké posily. Sú to hráči, ktorí
hrávajú aj v Detve, dokonca máme aj
zahraničného hráča na hosťovaní.
Aký je výkonnostný cieľ pre túto
sezónu?
V prvom rade postúpiť do play off.
Oproti minulému roku sa zmenili
pravidlá, ale aj štatút súťaže. Počet
mužstiev sa nezmenil, ale zmenil sa
herný systém, podľa ktorého prvá
pätica postupuje do play off. Kým
vlani postupoval automaticky víťaz
skupiny, v tomto roku to bude víťaz
play off. Tým víťazom môže byť
hocikto z tej pätice, ak preukáže najlepšiu výkonnosť a bude mať aj potrebné finančné zázemie, aby vyššiu
súťaž zvládol.
Aké sú ciele mládežníckych
mužstiev?
Kategórie Ml. žiaci a St. žiaci hrajú
v druhej lige a pohybujú sa na spodných miestach tabuľky. Máme aj
prípravku (3.-4.ročníky), ktoré hrajú
súťažné turnaje v rámci stredoslovenského kraja. V týchto kategóriách
máme málo detí pre masovosť v hokeji. Trend, že deti málo športujú, je
bohužiaľ aj v Rimavskej Sobote. Bola
by vítaná v tomto smere väčšia podpora štátu, alebo aj mesta, tak ako je to
v okolitých krajinách (Rakúsko, Švajčiarsko, Maďarsko a pod.)
Myslíte si, že nový zákon o športe
bude tieto problémy riešiť?
Boli sme prizvaní na jeho pripomienkovanie. Žiaľ, rieši len vzťah štátu

Šport v decembri

k športu ako takému. Nerieši už detaily, napr. zvýhodnenie súkromných
podnikateľov, ktorí podporujú šport
a bez ktorých by šport nebol možný.
Kluby si môžu pomôcť len na základe
vzdelávacích poukazov, čo nie je
povzbudivé.
Kto Vám pomáha?
Jedným z pomocníkov je aj ZŠ Š. M.
Daxnera na Sídlisku Západ, ktorá nám
vychádza v ústrety a pán riaditeľ nám
vedie prípravku. Žiaľ, vzhľadom na
prísne kritériá a aj nedostatok žiakov,
nevieme otvoriť športové hokejové
triedy. Veľkým pomocníkom je mesto
Rim. Sobota. Máme významnú zľavu
na využívanie ľadovej plochy, poskytuje nám autobus na majstrovské
zápasy a dostávame aj finančnú podporu, obdobnú ako aj ostatné športy.
Privítali by sme aj väčšiu, keďže táto
pomoc je len štvrtina rozpočtu klubu.
Nemáme generálneho sponzora, všetko sú to miestni menší podnikatelia,
ktorí pomáhajú nielen finančne, ale aj
materiálne. Ďalším zdrojom financií
sú rodičia, ktorí formou členského
prispievajú do klubu.
Ako sa Vám zatiaľ rozbehla táto
nová sezóna?
Odohrali sme už niekoľko majstrovských zápasov. Tie prvé boli
poznačené tým, že káder nebol kompletný a zastabilizovaný. Niektorí ambicióznejší hráči čakali na zaujímavé
angažmány od klubov z vyšších
súťaží, preto čakali dlhšie. To sa odrazilo aj na tesných prehrách v úvode
súťaže. V súčasnosti je to podstatne
lepšie, káder už má potrebný minimálny počet hráčov, dokonca už optimálny a odráža sa to aj na samotnej
hre. Pekný kombinačný hokej láka aj
divákov do hľadiska a my sme radi,
že tu nájdu fanúšikovia svoje uspokojenie. Čo nás teší, ale aj zaväzuje, je
skutočnosť, že návštevnosť začína
byť už vyššia, ako ju majú futbalisti.
Pevne dúfam, že to bude už len lepšie. U mládežníkov je to trochu horšie,
lepšie si vedú mladší žiaci, ktorí sú
v tabuľke v strede, starší sú na chvoste
tabuľky. Predpokladám, že zvýšenou
tréningovou morálkou dopadnú na
konci lepšie, ako tomu bolo v minulej
sezóne.
foto a text: -fr-

Reprezentovali Slovenskú republiku
V Lotyšskom meste Daugavpils sa
v dňoch 21. – 25. októbra 2015 konali Majstrovstvá Európy Juniorov
Taekwondo WTF 2015. V modernej
športovej hale Olympijské centrum
Daugaupils, sa stretlo 448 pretekárov
z 45 krajín Európy. Na tomto podujatí
sa zúčastnili za Slovenský národný tím
dvaja zástupcovia rimavskosobotského
klubu Falcon: Peter Úrek vo funkcii

asistenta vedúceho slovenskej výpravy a Marek Úrek , súťažiaci vo váhovej
kategórii do 73 kg. Aj keď sa Marekovi nepodarilo v silnej konkurencii
výraznejšie presadiť, už len nominácia
a účasť na majstrovstvách bola jeho
najväčším úspechom v jeho doterajšej
športovej kariére. Z bojov nazbieral
cenné skúsenosti, ktoré určite využije
v jeho ďalšom výkonnostnom raste.

pozvánka na majstrovské zápolenia
JUDO
12.12. 2015 (8:00)
Vianočný turnaj žiakov v jude
Memoriál Stana Sojku (do 73 kg)
Rim. Sobota - telocvičňa Športová ul.
Stolný tenis
MR Rim.Sobota – Energodata Žilina A
12.12. 2015 o 10:00
MR Rim. Sobota - Čadca B
12.12. 2015 o 16:00
telocvičňa na Hviezdoslavovej ul.
Volejbal
VKS Rim. Sobota – ŠŠK Kometa Košice
19.12.2015 o 9:00
1. liga ženy
Hala na Sídlisku Západ
VKS Rim. Sobota - VK Liptovský Hrádok
18.12.2015 o 9:00
II. tr. kadetky
Hala na Sídlisku Západ
Hokej
HKM Rim. Sobota – HK Brezno
28.11. o 17,00 hod.
II. liga muži
Zimný štadión Rim. Sobota
MHK Rim. Sobota - MHK Ružomberok
29.11. o 9,00 hod.
II. liga st. žiaci
Zimný štadión Rim. Sobota
MHK Rim. Sobota - MHK Blesky Detva
6.12. o 9,00 hod.
II. liga st. žiaci
Zimný štadión Rim. Sobota
HKM Rim. Sobota – MŠKH Dolný Kubín
12.12. o 17,00 hod.
II. liga muži
Zimný štadión Rim. Sobota
HKM Rim. Sobota – MHK Ružomberok
19.12. o 17,00 hod.
II. liga muži
Zimný štadión Rim. Sobota

Blahoželáme majstrom
Slovenskej republiky
V mesiacoch október-november získali tituly:

Veronika Utisová

JUDO - dorast
Mladosť RELAX Rim. Sobota
váh. kategória: do 44 kg

tréneri: Juraj Svoreň a Richard Utis

Zuzana Očenášová

JUDO - dorast
Mladosť RELAX Rim. Sobota
váh. kategória: do 63kg
tréneri: Juraj Svoreň a Richard Utis

Richard Utis

JUDO - dorast
Mladosť RELAX Rim. Sobota
t.č. DUKLA B. Bystrica
váh. kategória: do 60kg
tréner: Ján Gregor

Dvojnásobný majster SR

Viktor Gunár

Zápasenie - voľný štýl,
grécko-rímsky
Lokomotíva Rim. Sobota
váh. kategória: do 35kg
tréneri: Jozef a Michal Radnóti

-fr-
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Finlegal services, s.r.o. pripravuje opakovanú dražbu:
Bytu č. 1, nachádzajúceho sa na prízemí obytného
domu, vo vchode č. 22 na Školskej ulici so súp. č.
881 v Rim. Sobote s podlahovou plochou bytu 66,28
m2, evidovaného na LV č. 4123 v k. ú. Rim. Sobota,
obec Rim. Sobota, okres RS, na parcele č. 1180/51.
Najnižšie podanie je 14.000,- €.
Dražba sa uskutoční dňa 30.11.2015 o 13:00 hod.
v budove MsBs na Tržnej ulici č. 2, 979 01
Rim. Sobota v zasadacej miestnosti na 1. posch.
V prípade záujmu volajte na tel. č.: 02/330 14 115
alebo píšte na: drazby@finlegal.sk.

Riadková inzercia:
• 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 vmerou 12m2, 2. poschodie
s výmerou 30,21m2.
Podmienky sú uvedené na úradnej
tabuli v SOŠ obchodu a služieb, Športová1,
Rimavská Sobota. Bližšie informácie na:
www.sosos.sk
GZ-003
• Predám alebo prenajmem jednoizbový
byt na Školskej ulici v Rimavskej Sobote.
tel.: 0905 603 140
GZ-004
• Dobrá pôžička s najlepšou splátkou
až do veku 70 rokov. M.: 0911 445 943
www.allriskslovakia.sk
GZ-005
• Kúpim prihlásený obytný príves-pevný.
Váha do 310 kg. Na technickom stave
nezáleží. 0903 515 199
GZ-006
• Predám oválny kuchynský stôl (chrómdub), 4 stoličky (chróm-koženka),
koberec Shagy (pomaranč-bordó), 2
barové stoličky, obrazy. Cena dohodou.
tel. 0904235078
GZ-009
• Obchodná akadémia – Kereskedelmi
Akadémia, K. Mikszátha 1 v Rimavskej
Sobote vyhlasuje obchodnú verejnú
súťaž na prenájom priestorov školy
s účelovým určením. Podmienky nájmu
sú zverejnené na úradnej tabuli v priestoroch školy a na internetovej stránke
www.obchars.sk.
GZ-010

Vážení nájomníci,

podľa vyhlášky ministerstva hospodárstva po tom, ako vonkajšia
teplota dva dni po sebe klesne pod
13°C, malo by sa kúriť. Každý chceme
ušetriť nejaké euro na kúrení bez
toho, aby sme nemrzli v studenom
byte. Z uvedeného dôvodu by som rád
oboznámil užívateľov bytov s centrálnym vykurovaním s niektorými
osvedčenými opatreniami, ktoré
odporúčajú odborníci na energetiku.
- Je najvyšší čas skontrolovať radiátory.
-Termostatické hlavice treba otvoriť
a nechať na maximum, aby došlo
k správnemu nábehu vykurovacej
sústavy vo vašom bytovom dome
a zároveň to slúži na kontrolu
funkčnosti ventilov. Ak vám zle funguje termostatická hlavica, informujte
svojho správcu alebo predsedu vášho
spoločenstva.
- Skontrolujte či sú otvorené stúpačky,
nakoľko ich nedostatočné otvorenie
môže spôsobiť nedostatočné vykurovanie (studené radiátory).
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MESTSKEJ

BYTOVEJ

SPRÁVY

Spoločnosť Finlegal services, s.r.o. pripravuje dražbu:
Bytu č. 12, nachádzajúceho sa na prízemí v bytovom
dome, vo vchode č. 24 na Školskej ulici so súp. č. 881
v Rim. Sobote, evidovaného na LV č. 4123 v k.ú. Rim.
Sobota, obec Rim. Sobota, okres RS, na parcele č.
1180/51. Predmetom dražby je 4-izbový byt s rozlohou 77,20 m2. K bytu patrí aj suterén (5,70 m2).
Najnižšie podanie je vo výške 19.700,- €.
Dražba sa uskutoční dňa 30.11.2015 o 13:30 hod.,
v zasadačke MsBs (1. posch.) Tržná 2, Rim. Sobota.
V prípade záujmu volajte na tel. č.: 02/330 14 115
alebo píšte na: drazby@finlegal.sk

MESTO RIMAVSKA SOBOTA vyhlasuje obchodnú verejnú súťaž (OVS) podľa § 281 a nasl.
Obchodného zákonníka a vyzýva k podaniu návrhov na uzatvorenie kúpnej a nájomnej
zmluvy na:
1. Odpredaj pozemkov parc. č. KN C 3941/73, 3941/72, 3941/2, 3941/8 a 3941/74 za účelom výstavby zariadení, určených na podnikateľské účely, v lokalite RO Zelená voda Kurinec v min. cene 25,- €/m2. V čase zverejnenia OVS je záujemca povinný uhradiť zábezpeku
vo výške 1 500,- €. Prihlášky zasielať v zalepenej obálke s názvom: „Neotvárať – odpredaj
pozemkov na podnikateľské účely Kurinec“.
2. Odpredaj nehnuteľného majetku mesta - stavebného pozemku vo vlastníctve mesta
Rimavská Sobota v lokalite IBV Sobôtka v kat. úz. Rimavská Sobota za účelom výstavby
rodinného domu. V čase zverejnenia OVS, záujemca je povinný uhradiť zábezpeku vo výške
1 000,- €. Prihlášky zasielať v zalepenej obálke s názvom: „Neotvárať – odpredaj pozemku
IBV Sobôtka“.
3. Odpredaj nehnuteľného majetku mesta - pozemku na Ul. K. Mikszátha (medzi
Reštauráciou Európa a budovou Sociálnej poisťovne) - parc. č. KN C 204/1 – zast. plocha
a nádvorie o výmere 2 076 m² v kat. úz. Rimavská Sobota, na LV 2959 za účelom výstavby objektu v súlade s platnou územnoplánovacou dokumentáciou. Minimálna kúpna cena
70,- €/m². Žiadosti zasielať v zalepenej obálke s názvom: „Neotvárať- odpredaj pozemku
na Ul. K. Mikszátha“.
4. Prenájom nehnuteľného majetku mesta – budovy v bývalom areáli Stavrisu – haly s.č. 1947
na parc. č. KN C 2700/11 – zast. plochy a nádvoria o výmere 756 m² na Ul. Čerenčianskej
v Rimavskej Sobote. Výška nájmu v zmysle VZN mesta Rimavská Sobota č. 72/2004. Minimálna výška nájmu je stanovená v závislosti od druhu činnosti. Prihlášky zasielať v zalepenej
obálke s názvom: „Neotvárať – prenájom budovy v bývalom areáli Stavrisu“.
5. Prenájom nebytového priestoru v objekte KD Vyšná Pokoradz za účelom zriadenia prevádzkovej jednotky (rozličný tovar, potraviny). Výmera prenajatých priestorov:
35,02 m². Minimálna výška nájmu v zmysle VZN Mesta Rimavská Sobota (obchod –
14,93 €/m²/rok). Žiadosti zasielať v zalepenej obálke s názvom: „Neotvárať – nájom
Vyšná Pokoradz“.
Obchodné verejné súťaže začínajú dňom 02.11.2015 a končia dňom 10.12.2015. Bližšie informácie na: internetovej stránke mesta www.rimavskasobota.sk, na úradnej tabuli mesta,
resp. na telef. číslach: 047/56 04 626, 047/56 04 633, 0903 284 353 (prihlášky do súťaže, podmienky OVS na webovej stránke mesta, resp. na MsÚ – oddelenie majetkové).

- Radiátory odvzdušnite, no najlepšie
je, ak sa radiátory v celom bytovom
dome odvzdušnia naraz.
Správne nastavenie Termostatickej
hlavice na radiátore a schopnosť reagovať:
- Stupeň 1 – 2: v miestnosti, kde sa
nezdržiavate, pri odchode do práce,
na dlhší čas alebo v spálni (optimálna
teplota 16 až 18° C).
- Stupeň 2 – 3: miestnosť s občasným
pobytom, kde robíte pohybové aktivity, spálňa pre zimomravých.
- Stupeň 3 – 4: miestnosti s trvalým
pobytom – hlavica citlivo reaguje na
tepelné zisky (slnko cez okná, varenie, pobyt osôb).
- Stupeň 4 – 5: miestnosť náročná na
teplo, hlavica menej zohľadňuje tepelné zisky.
- Stupeň 5: plytvanie, ventil je otvorený
naplno, nereguluje prietok, radiátor
kúri stále.
Ďalšie osvedčené spôsoby ako ušetriť:
-Vetrať krátko a intenzívne, aby nedochádzalo k nadmernému ochladeniu miestnosti a vnútorných stien.
-Správne používanie termostatických
ventilov a termostatických hlavíc na
radiátoroch.
-Úsporu prinesie aj výmena alebo

aspoň utesnenie nevyhovujúcich
okien, vchodových aj balkónových
dverí, ktorými často uniká teplo.
- Spálňu neprekurujte. “Ideálna teplota v spálni pri zaspávaní je 21 °C. Systém kúrenia treba nastaviť tak, aby
v noci počas spánku teplota klesla o 4
- 5 °C. Prikúriť stačí zase nadránom.
Deväť dobrých tipov na zimu:
1. V noci stlmte kúrenie, v spálni stačí
17 °C. Pozor, zvýšenie teploty o 1 °C
znamená zvýšenie spotreby o 6 %.
2. Zbytočne neprekurujte, optimálna
teplota pre obývačku či detskú izbu je
21 °C, na chodbe postačuje 16 °C.
3. Radiátory odvzdušňujte viackrát
počas vykurovacej sezóny.
4. Radiátor nezakrývajte nábytkom.
5. Záclony aj závesy skráťte tak, aby
neprekrývali radiátor.
6. Na radiátory nedávajte uteráky.
7. Vetrajte krátko a intenzívne,
otvorte okno dokorán a nechajte ho
tak 5 minút.
8. Ak máte vonkajšie žalúzie, zatiahnite ich vždy na noc.
9. Zle tesniace okná a dvere vymeňte
za nové alebo ich aspoň utesnite
izolačnými páskami.
JUDr. Zoltán Koós,
Riaditeľ MsBS

Rozpis LSPP stomatológov

službu vykonáva každý stomatológ od 8:00 do 12:00
vo svojej ambulancii

28.-29.11. MUDr. Sklenková
(ZŠ Clementisa) 0908 902 065
05.-06.12. MUDr. Štovčík
(Športová 14) 56 27 353
12.-13.12. MUDr. Illéšová
(OZS Jesenské) 56 98 537
19.-20.12. MUDr. Jurkemík CSc
(Gorkého 9) 58 11 009
24.12. MUDr. Jurkemiková
(Gorkého 9) 58 11 009
25.12. MUDr. Kurák
(Železničná 23) 0908 652 162
26.-27.12. MUDr. Sallaiová
(Daxnerova 44) 0948 149 984

Zdravotná pohotovosť
(november - december)

Pracovné dni: 16:00 – 07:00
Soboty, nedele a sviatky: nepretržite
Miesto výkonu LSPP:		
Dobšinského 4380, Rimavská Sobota
23.11. MUDr. Silvia Vargová
24.11. MUDr. Andrea Agócsová
25.11. MUDr. Tatiana Sujová
26.11. MUDr. Jana Babíková
27.11. MUDr. Pavel Slanina
28.11. MUDr. Irena Pálházyová
29.11. MUDr. Anton Malatinec
30.11. MUDr. Mária Kozáková
01.12. MUDr. Andrea Kuráková
02.12. MUDr. Tatiana Sujová
03.12. MUDr. Marína Cetnerová
04.12. MUDr. Nina Toldyová
05.12. MUDr. Irena Pálházyová
06.12. MUDr. Anton Malatinec
07.12. MUDr. Peter Dunaj
08.12. MUDr. Andrea Kuráková
09.12. MUDr. Irena Pálházyová
10.12. MUDr. Gabriela Miklová
11.12. MUDr. Emília Szokeová
12.12. MUDr. Jana Babíková
13.12. MUDr. Anton Malatinec
14.12. MUDr. Oliver Dudáš
15.12. MUDr. Andrea Agócsová
16.12. MUDr. Zlatica Hasarová
17.12. MUDr. Katarína Kellnerová
18.12. MUDr. Gabriela Gulyásová
19.12. MUDr. Andrea Agócsová
20.12. MUDr. Ivan Juršík
21.12. MUDr. Jana Wirtschafterová
22.12. MUDr. Mária Kozáková
23.12. MUDr. Vojtech Galo
Rozpis pohotovostných služieb
lekární november – december 2015
Nedeľa a štátne sviatky: 10:00 -19:00
06.12. Lekáreň RIMAVA
Dobšinského 192
24.12. Lekáreň ZÁPAD
V. Clementisa 4754
25.12. Lekáreň JAZMÍN
Železničná 23
31.12. Lekáreň MOJALEKÁREŇ
(Kamilka) P. Hostinského 1883
Všetky ostatné dni:
Lekáreň Dr.Max - OD Kaufland
(Nám. Š.M. Daxnera)
Lekáreň Dr.Max OD TESCO
Cukrovarská 4983
- otvorené denne od 8:00 – 20:00

Gemerské zvesti

30. november
18:00

Eva Nová

3.- 4.
december
20:00

Gangster KA 2: Afričan

3. - 6.
december
18:00

Vánoční Kameňák

4. - 6.
december
16:00

Malý Princ

5. - 7.
december
19:30

Most Špiónov

10. - 11.
december
20:15

Krampus: Choď do čerta

10. - 13.
december
18:00

V srdci mora

11. - 13.
december
16:30

Snehová kráľovná 2

10. - 11.
december
20:00

Assassin

14. december
18:00

Slow West

17. - 22.
december
18:00

Star Wars: Sila sa prebúdza

Kultúrno-spoločenská pozvánka

106 min., MP od 12r., vstup: 3€		
Dráma, Slovensko/Česko

Oblastný výbor SZPB a
Mesto Rimavská Sobota

100 min., MP od 15r., vstup: 4€		
Krimi/drama/Triller
Česko

Vás srdečne pozývajú:

na seminár o živote a diele
PhDr. Júliusa Boľfíka
na odhalenie jeho pamätnej tabule
k storočnici narodenia
26. novembra 2015 o 9:30
v zasadačke OÚ v Rim. Sobote

90 min., MP od 12r., vstup: 4€		
Komédia
Česko

2.12. 8:30 - OK v stolnom tenise
družstiev žiakov a žiačok SŠ Telocvičňa - Ul. Hviezdoslavova

106 min., MP, dabing, vstup: 4€		
animovaný/fantasy Francúzko

9.12. 8:30 - OK v silovom päťboji
žiakov SŠ - SOŠOS

141 min., MP od 12r., titulky, vstup: 4€
Dráma/Thriller/Historický USA

na Pietnu spomienku s kladením
vencov
pri pomníku Červenej armády
z príležitosti 71. výročia oslobodenia
mesta
18. decembra 2015 o 11:30 hod.
na Námestí M. Tompu
v Rim. Sobote

10.12. 8:00 - 8. ročník OK olympiády
v slovenskom jazyku v kat. C

96 min., MP od 12r., titulky, vstup: 4€
Horor/komédia/fantasy USA

15.12. 8:30 - OK vo futsale pre
žiakov ZŠ

121 min., MP od 12r., titulky, vstup: 4€
Akčný/dobrodružný USA

16.12. 9:00 - OK vo volejbale žiačok
SŠ - SOŠOS

78 min., MP, dabing, vstup: 4€		
Animovaný/rodinný/fantasy Rusko

Územný spolok Rim. Sobota
Vás pozýva:
na Benefičný koncert
8.12.2015 o 18:00
v divadelnej sále MsKS

17.12. Vôňa Vianoc v Ekorelaxe

105 min., MP od 15 r., titulky, vstup: 4€
Akčný/dráma Čína/Hong Kong

Miestny odbor Matice Slovenskej
Dom MS v Rimavskej Sobote

84 min., MP od 15 r., titulky, vstup: 4€
Akčný/dráma
Čína/Hong Kong

136 min., MP od 15 r., titulky, vstup: 4€
Sci-fi/dobrodružný/Akčný USA

9

na Slávnostný aktív
bezpríspevkových darcov krvi

Vás pozývajú

Gemersko-malohontsklé múzeum
Vás pozýva

na otvorenú 6. predajnú výstavu

„Kovačická trojka“
výtvarné diela insitných maliarov
našich krajanov z Vojvodinskej Kovačice
PAVLA HAJKA a PAVLA CICKU
vo výstavných priestoroch múzea.
Výstava bude otvorená do 31. januára 2016

Vystavené diela sú predajné.

na slávnostné odhaľovanie búst
dejateľov
Bohulava Nosáka – Nezabudova
Daniela Gabriela Licharda

(odovzdávanie plakiet prof. MUDr. Jana Janského
a Medaile Dr.Kňazovického)

11.12.2015 o 9:00 v Junior komplexe RS

Turistické informačné centrum

26.11.2015 o 13:00 v Aleji dejateľov

Kostol sv. Jána Krstiteľa Rim. Sobota
Vás pozýva na koncert

FOUR SEASONS (Vivaldi)
27. 11. 2015 o 18:30

na výstavu:

Vás pozýva

Vo farbách je svet krajší

na stretnutie s autorkou:

Lenkou Slniečkovou

na tvorivé dielne:

vystúpi kvarteto v zložení:

ukážka maľby s horúcim voskom

Adam Novák - Eduard Pingitzer
Július Šoška - Martin Ťažký

17. december 2015 o 15:00
Prízemie mestskej radnice.

Mesto Rim. Sobota a CVČ Relax
pozývajú všetky deti mesta na

privítanie Mikuláša
na Zimnom štadióne.

príďte 4.12. o 15:00
(kto má, aj s korčulami)
Prineste si mikulášske vrecúška
(vlastnoručne zhotovené)

Tešíme sa na Vás!
Pozývame Vás na akciu:

Povolenia
a
všetky
potrebné
informácie
môžete získať osobne na MsÚ, odbore rozvoja
mesta, Svätoplukova 5 v Rim. Sobote, alebo na
tel. č. 047/5604685, 5604665, 5604613, 5631139.
Podmienky predaja je možné nájsť na stránke mesta.

