Na zastupiteľstve
opäť o ZŤS
V utorok ráno v bývalom
Župnom dome zasadnú mestskí poslanci, aby rokovali
o aktuálnych otázkach spätých s chodom mesta.
čítajte na str. 2
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Duby ohrozuje
choroba, občanov
túlavé psy
Na poslednom rokovaní
mestského zastupiteľstva
bola okrem iného predložená správa o plnení úloh
mesta v oblasti životného
prostredia.
čítajte na str. 3

Právo na jedlo pre
všetkých
Svetový deň výživy si vo svete
i na Slovensku pripomíname
každoročne 16. októbra.
Ústrednou témou tohtoročného svetového dňa  je právo
na jedlo.
čítajte na str. 5

István Dúdor
v Mestskej galérii

Žena roka 2009 je z Rimavskej Soboty
Alica Csobová, aktivistka a poslankyňa
Mestského zastupiteľstva v Rimavskej Sobote,
nedávno získala dve významné ocenenia.
Csemadok ju vyznamenal pamätnou plaketou
a zároveň sa stala víťazkou súťaže Úspešná
žena roka BBSK v kategórii Aktivistka pôsobiaca v treťom sektore (pôsobí v občianskom
združení Východisko pre lepší život).
Zisk oboch ocenení pani Alicu veľmi prekvapil: „S cenou Csemadoku som vôbec nerátala, nakoľko minulý
rok som zo zdravotných dôvodov nemohla prijať predsednícke miesto v základnej organizácii v Tomašovciach. Pretože keď sa niečomu venujem, tak poriadne,
s vynaložením všetkých síl.“ Ako dodáva, už takto žije
v rýchlom tempe, plná elánu, plánov a predstáv. K tomu
však potrebuje dobré zdravie a silu: „Som v situácii,
keď svoj život musím prispôsobovať termínom terapie,

a počítať treba aj s okamihmi, keď ma zmáha slabosť. Už
osem rokov totiž zápasím s vážnou chorobou a každý
nový deň je pre mňa darom. Chcem ho preto zmysluplne naplniť.“
Spomedzi 195 nominovaných do súťaže o úspešnú
ženu roka zaujal porotu najviac práve jej príbeh. Pani
Alica hovorí, že získané ocenenie nepatrí len jej, ale
všetkým, ktorí sa spolupodieľajú na pomocnej činnosti.
„Zvlášť hrdá som na to,“ hovorí, „že v združení vládne
rodinná atmosféra a závisť tam nemá miesto. Ostatní sa
môjmu úspechu tešia spolu so mnou. Pri tejto príležitosti by som sa rada poďakovala aj kolegom poslancom,
ktorí pomohli uviesť veci v Tomašovciach do chodu,
ako aj pánovi primátorovi, ktorý od začiatku veril v náš
úspech.“
Rozhovor s A. Csobovou o jej pracovných aktivitách
i osobnom živote prinesieme v budúcom čísle.
jdj/mak, foto: A. Gecse
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V Mestskej galérii v Rim.
Sobote sprístupnili 15. októbra výstavu Istvána Dúdora. Tá sa koná k 60. výročiu
narodenia tohto tragicky
zosnulého maliara.
čítajte na str. 7
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Na zastupiteľstve opäť o ZŤS

s Mariánom Kluvancom

V utorok ráno v bývalom Župnom dome
zasadnú mestskí poslanci, aby rokovali o aktuálnych otázkach spätých
s chodom mesta.
Na programe je správa o činnosti mestskej rady,
majetkovoprávne otázky či návrh Všeobecne
záväzného nariadenia Zásady hospodárenia
s majetkom mesta, ktorý predloží prednosta MsÚ
L. Kovács.
Vedúca oddelenia strategického rozvoja mesta
E. Muráriková predloží informatívnu správu o plnení cieľov Koncepcie rozvoja mesta na obdobie
2007-2013. Informovať bude aj o stave plnenia
investičných akcií v investorstve mesta.
Mestské zastupiteľstvo bude oboznámené

aj s výsledkom vykonaných kontrol za uplynulé
obdobie, ako aj s účtovnou uzávierkou MŠK, s. r. o.
k 30. septembru 2009.
mak, ilustr. foto archív

Nižná Pokoradz: Aktuálne otázky rozvoja
V druhý októbrový týždeň sa konalo
verejné zhromaždenie obyvateľov
mestskej časti Nižná Pokoradz.
Predsedníčka VMČ Anna Balážová privítala
prítomných a otvorila rokovanie. V jeho úvode
predložila správu o činnosti VMČ v predošlom
období. Informovala o pláne práce na rok 2009, o
návrhu na zaradenie investičných akcií do rozpočtu, o čerpaní rozpočtu v roku 2009 (cca 8 000
Sk) či o projektovej dokumentácii na realizáciu
kanalizácie, ktorá bola predložená na vyjadrenie.
Balážová tiež hovorila o požiadavke na zriadenie
prevádzky zameranej na predaj mäsa. K tomu dal
VMČ súhlasné stanovisko. Predsedníčka dodala,
že by uvítala pracovníkov na aktivačnú činnosť aj
v zimných mesiacoch. Prezentovala tiež požiadavku na Technické služby mesta vo veci dodania
metiel a rukavíc.

Kongres SMK
bez prekvapení
Na 9. republikovom kongrese Strany maďarskej
koalície sa hlasovalo o vyslovení dôvery jej súčasnému predsedovi Pálovi Csákymu.
O hlasovanie požiadal delegátov strany práve
jej predseda. Urobil tak kvôli triešteniu SMK, keďže odídenci vstupujú do novovzniknutej politickej
strany Most – Híd. Z 326 prítomných odovzdalo
svoje hlasy 297 delegátov, z čoho 270 vyslovilo
Csákymu dôveru. 25 členovia strany boli proti
jeho podpore a dva hlasovacie lístky boli neplatné.
Prijatý bol aj dlhodobý rámcový program strany.
Kongresu sa zúčastnil aj predseda Maďarského
občianskeho zväzu (Fidesz) Viktor Orbán. Maďarský opozičný politik v rámci svojho vystúpenia
hovoril o témach ako slovensko-maďarské vzťahy
či európske hodnoty a nevyhol sa ani otázke autonómie.
gemma

Na slovíčko

Druhá časť programu bola zameraná na návrhy
a pripomienky pri riešení aktuálnych otázok rozvoja mestskej časti. Bol vznesený dotaz na mestskú
políciu vo veci rušenia nočného pokoja maloletými. Ako odvetil jej zástupca, oznámenia z mestskej
časti Nižná Pokoradz sú väčšinou anonymné,
a keď nie je známy oznamovateľ, prípady sa nemôžu riešiť v priestupkovom konaní. V prípade, že
ide o trestný čin, sa vecou zaoberá štátna polícia.
Z úloh, ktoré boli na zhromaždení vytýčené,
odsúhlasil primátor mesta napr. opravu strechy na
kultúrnom dome, vyčistenie odkvapových žľabov
a ovakovanie a vymaľovanie miestnosti rozhlasu; zabezpečenie drobných opráv chodníkov či
vykonanie kontroly vlastníctva nádob na TKO
a kontrolu držania psov.
Najbližšie verejné zhromaždenie sa uskutoční
v stredu v Kultúrnom dome v Bakte.
mak

Rôzni ľudia, rôzne životné prístupy. Niekto sa
realizuje tak, že neustále hľadá chyby v iných
a namiesto perspektívnych riešení pristupuje k
problémom ako buldozér – všetko by najradšej
zrovnal so zemou. Potom sú tu však aj ľudia,
ktorí sa snažia pôsobiť konštruktívne. Podávajú ostatným pomocnú ruku, hľadajú cestu
spoločných riešení, cestu zmieru, konsenzu,
občianskej pomoci a ľudskej blízkosti. A to aj
napriek tomu, že ich vlastná životná situácia
je mimoriadne náročná. Ľudia obetaví, milí
a priateľskí. Ľudia, ako Alica Csobová, ktorej
prospešnú prácu ocenili dve rôzne inštitúcie
nezávisle od seba. Môžeme byť hrdí na to, že
takí ľudia žijú aj v našom meste.

Polícia hlási
Vydieral vlastnú babku
Mladík (20) z Mikušoviec vydieral v Lučenci
svoju vlastnú babku. V druhý októbrový týždeň za ňou zašiel a žiadal od nej 10 eur, ktoré
si babka napokon pod hrozbou musela požičať od susedy. O deň na to žiadal s krikom
ďalšie peniaze, pričom jej vykrútil ruky. Len
o dva dni neskôr sa situácia znova opakovala.
Babka mužovi povedala, že zavolá jeho otca,
na čo sa jej mladík vyhrážal zabitím. Násilník
bol napokon zadržaný policajtmi a hrozí mu
4 až 10 rokov väzenia.
V BBSK sa minulý týždeň udialo 57 vlámaní. Ich páchatelia spôsobili škodu za vyše
50 tisíc eur. Tri prípady už polícia objasnila.
Prvýkrát za dlhé obdobie je medzi vlamačskými cieľmi početne zastúpená aj Rimavská
Sobota – udialo sa tu až 11 z ich celkového
počtu. Viac sa kradlo len vo Zvolene (15
prípadov).
Dopravné nehody si minulý týždeň vyžiadali jednu obeť a trinásť zranených. Najviac
nehôd sa odohralo v pondelok (10) a najmenej v stredu (2).
Rimavskosobotský vyšetrovateľ obvinil
z vydierania muža (44) z Tisovca. Ten sa v
utorok pohádal so svojou družkou, ktorej sa
vyhrážal zabitím. Zároveň ju škrtil a ohrozoval ju zbraňou. Obvinený je v cele a hrozí mu
väzenie od 4 do 10 rokov.
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Duby ohrozuje choroba,
občanov túlavé psy

Na poslednom rokovaní mestského
zastupiteľstva bola okrem iného
predložená správa o plnení úloh mesta
v oblasti životného prostredia.
Na úseku ochrany a starostlivosti o zeleň boli
vydané rozhodnutia na výrub stromov hlavne z
dôvodu, že išlo o zdravotne poškodené a nevhodne
vysadené stromy, ktoré zasahovali do inžinierskej

Namiesto „starej pošty“ budeme mať na pešej
zóne obchodné centrum s asi šiestimi
predajňami. S prestavbou budovy sa začalo
tento mesiac, predbežný termín jej ukončenia
je určený na marec 2010.

siete, tienili občanom do bytov, alebo v prípadoch, keď mohli spôsobiť škody na majetku alebo
ohrozovali osoby. V tomto roku bolo vydaných 25
rozhodnutí na výrub 107 stromov. Z toho 63 stromov bolo vyrúbaných v areáli bývalého cukrovaru
kvôli výstavbe obchodného centra. 20 stromov
bolo súčasťou mestskej verejnej zelene. Výrub
ostatných bol povolený na nehnuteľnostiach
fyzických osôb a rôznych subjektov. Najnáročnej-
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šou a najdôležitejšou činnosťou úseku je kosenie
trávnatých porastov. Do konca augusta tohto roka
bolo pokosených 264 hektárov plochy. Za účelom
skrášlenia verejných priestranstiev bola v rôznych
častiach mesta realizovaná kvetinová výzdoba
v záhonoch alebo mobilných kvetináčoch. Celkovo
sa vysadilo 5970 kusov kvetov.
Oddelenie životného prostredia monitoruje aj
stav a hospodárenie v mestských lesoch. Správa
konštatuje, že v porovnaní s minulým rokom sa
celkový zdravotný stav dubových porastov zhoršil,
zvýšil sa počet stromov s výraznejšou defoláciou.
Príznaky poškodenia stromov naznačujú, že sa
jedná o tracheomykózne ochorenie, ktoré sa
prejavuje preriedením a vysychaním koruny. To
vedie až k úhynu dreviny. Keďže proti ochoreniu
neexistuje účinná liečba, pri presiahnutí defolácie
nad 60% sa odporúča poškodené stromy vyťažiť.
Na úseku odpadového hospodárstva, ktorý
nakladá s komunálnym odpadom, sa v tomto
roku predpokladá oproti minulému mierny nárast
v produkcii komunálneho odpadu.
Úsek chovu zvierat monitoruje stav a vydáva
súhlas s chovom a držaním psa. V tomto roku bolo
zatiaľ mestskou políciou riešených 102 prípadov,
kde bolo porušené Všeobecne záväzné nariadenie.
V súčasnosti príslušné oddelenie spracováva zoznamy od jednotlivých správcov bytových domov,
na ktorom figurujú majitelia psov. Do konca augusta tohto roka bol počet evidovaných psov v meste
1391. V priebehu roka boli od občanov prijaté aj
sťažnosti na túlavé psy, ktoré ohrozovali ich bezpečnosť. Od mája 2006 vykonáva odchyt takýchto
psov mestská polícia. Za prvých 8 mesiacov sa podarilo odchytiť 25 túlavých psov. Z toho bol pre 12
psov nájdený nový majiteľ, 10 psov bolo vrátených
pôvodným majiteľom a 3 psy boli odovzdané do
útulku v Lučenci.
amb

Vďaka za
finančnú pomoc
Aj v tomto roku bola obci Rimavské Janovce
v zmysle VZN BBSK č. 5/2007 poskytnutá
finančná dotácia vo výške 2 000.- € od poslancov BBSK na úpravu okolia domu smútku.
Z uvedených finančných prostriedkov sa
vydláždili schody do domu smútku a začalo
sa s kladením zámkovej dlažby na chodník
od hlavnej brány k domu smútku. Úpravu
celého okolia domu smútku plánuje obec
ukončiť v budúcom roku.
Ing. Stanislav Malček, starosta obce

Poďakovanie
Obec Kociha ďakuje Banskobystrickému
samosprávnemu kraju za finančnú podporu
projektu v r. 2009 sumou 2 000 eur. Dotácia
bola použitá na výmenu okien na budove
kultúrneho domu v obci Kociha.
Starosta obce, OZ obce Kociha,
Obyvatelia obce
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U vás horieť nemusí!
Pod takýmto názvom rozbiehajú
hasiči kampaň, v ktorej chcú upozorniť
na nebezpečenstvá a nástrahy v našich
domoch a bytoch. Dôvodom
je zvyšujúci sa počet požiarov
v domácnostiach. A práve pri týchto
požiaroch zomiera najviac ľudí.
Neopatrné a nedbalostné správanie, ktoré spôsobuje vznik požiarov v stavbách bytových domov,
nepriaznivo zasahuje do života a zdravia ľudí,
pričom ohrozuje aj ich majetok. Pri požiaroch v
domácnostiach každoročne zomrú, prípadne sa
zrania desiatky ľudí. Byt sa môže v okamihu zmeniť na smrtiacu pascu. Viete, že v roku 2008 bolo
v bytových domov na území SR evidovaných 770
požiarov s priamou škodou vyčíslenou na skoro 1
milión € ? A že pri tom došlo k zraneniu 61 osôb
a čo viac, k usmrteniu 11 osôb?
Občan sa denne stretáva prostredníctvom médií s rôznymi nešťastiami, ktoré sa u nás a vo svete
udejú. Nepripúšťa však, že najbližšie to môže byť
práve on, kto stratí domov, svojho blízkeho...
Predchádzajme požiarom v bytových domoch!
Väčšina požiarov obytných budov vzniká z
nedbanlivosti a neopatrnosti. Pritom sa stačí držať
niekoľkých zásad:
1. Neskladujte žiadny materiál pred rozvodnými
zariadeniami elektrickej energie, plynu a vody. V
prípade požiaru a zadymenia týchto priestorov to
sťažuje vypnutie týchto zariadení a spomalí zásah
hasičskej jednotky.
2. Neukladajte rôzny materiál (starý nábytok,
bicykle a pod.) na schodiskách a chodbách, po
ktorých budete v prípade požiaru unikať. Pamätajte, že pri výpadku elektrickej energie a silnom
zadymení týchto priestorov nevidíte nič a pri stúpajúcej panike stačí jedno potknutie. Nezamykajte
dvere na spoločných chodbách vedúce od bytov
k výťahom, ku schodom a iným priestorom, ktoré
slúžia ako únikové cesty.
3. Dozerajte na vybavenosť a akcieschopnosť
nástenných hydrantov v chodbách bytového
domu. V prípade vzniku požiaru je to často jediná
možnosť, ako začínajúci požiar uhasiť (po vypnutí
elektrickej energie), alebo zabrániť jeho šíreniu v
bytovom dome. Nemôže vám byť jedno, že pred
vašimi dverami niekto vylamuje a vykráda hydrantovú skriňu, ohrozuje tým vás!
4. Parkujte svoje autá tak, aby bol zabezpečený
prejazd a prístup hasičskej techniky k bytovým
domom, neparkujte na nástupných plochách
určených pre hasičskú techniku. Pamätajte, že
hasičské auto potrebuje pre svoj prejazd 3.5 m
širokú cestu, pri použití výškovej plošiny pri
zásahu na vyšších poschodiach až 6,5 m široký
priestor. Odťahovaním práve vášho auta sa strácajú drahocenné sekundy a minúty na záchranu ľudí
ohrozených požiarom.
5. Udržujte v dobrom stave elektrickú inštaláciu, nepreťažujte elektrické obvody pripájaním
veľkého množstva spotrebičov, nevykonávajte
neodborné opravy a nezriaďujte provizórne elektrické vedenia. Viete, kde a ako by ste bezpečne

vypli elektrickú energiu v prípade požiaru vo
vašom byte?
6. Je vhodné dbať na to, aby dvere do pivníc boli
vždy uzamknuté a vetracie otvory boli zasklené
alebo opatrené sieťkou.
7. Nefajčite a nepoužívajte otvorený oheň na
miestach v byte, kde by sa mohol rozšíriť. Fajčenie
a používanie otvoreného ohňa je jedna z najčastejších príčin vzniku požiaru v bytových domoch.
Neodhadzujte horľavé odpadky, papier, drevo,
ohorky cigariet do výťahovej šachty. Nebývate v
bytovom dome sami, svojím nezodpovedným konaním môžete ohroziť nielen seba, ale aj svojich
susedov.
8. Fajčiari – nevyhadzujte ohorky z cigariet z balkóna alebo z okna, nedopalok cigarety môže byť
príčinou požiaru na balkóne nižšieho bytu, vyhodený cigaretový ohorok môže vpadnúť do izby aj
cez otvorené okno, hrozí rozšírenie požiaru aj na
váš balkón a do izby bytu. Mimoriadne nebezpečné je fajčenie v posteli.
9. Počas varenia alebo zohrievania stravy nenechajte sporák bez dozoru. Často sa stáva, že ľudia
odídu „iba“ na chvíľu k susedovi, k televízoru,
zaspia a začne horieť.
10. Dbajte na to, aby deti nemali prístup k zápalkám a zapaľovačom.
11. Dodržiavať bezpečnú vzdialenosť pri používaní prenosných vykurovacích telies.
12. Rozmýšľali ste o kúpe prenosného hasiaceho
prístroja? V prípade začínajúceho požiaru vo
vašom byte je to neoceniteľný pomocník. Cena
prenosného hasiaceho prístroja určite neprevýši
škody vzniknuté pri požiari. Obstarávať prenosné
hasiace prístroje a udržiavať ich v akcieschopnom stave, ako povinnosť fyzických osôb je
uvedená v § 14 ods. 1 písm. c) zákona č. 314/2001
Z.z. o ochrane pred požiarmi v znení neskorších
predpisov.
Čo robiť pri požiari v byte?
1. V prípade vzniku požiaru volajte hasičov - tiesňová linka 150 alebo 112 !
Uviesť, kde horí (presnú adresu), čo horí, kto volá
a odkiaľ volá. Ďalej treba uviesť podrobnejšie

informácie o požiari (napríklad na ktorom poschodí horí), vyčkať na spätný telefonát ohlasovne
požiarov a riadiť sa jej pokynmi.
2. V každom prípade nespanikáriť. V prvom rade
sa treba pokúsiť oheň uhasiť. Každý požiar je pri
vzniku v počiatočnom štádiu, ide o malý oheň.
Musel by byť výbuch, aby došlo k tomu, že zrazu
začne horieť celý priestor. V začiatkoch horenia sa
dá ešte požiar uhasiť. Ak sa ale včas nespozoruje,
vtedy sa rozrastie do veľkého požiaru a nastáva
problém. V bytovom dome sú na schodiskách
umiestnené hydranty, aby ľudia mohli vykonať
prvotný zásah do príchodu hasičov.
Ak horí elektrické zariadenie - televízor, práčka,
chladnička, ...vytiahnite prívodnú šnúru zo zástrčky, potom môžete použiť na hasenie vodu.
3. Ak sa jedná o rozsiahly požiar, opustite priestor
a budovu ohrozenú požiarom a dymom po
únikových cestách. Snažte sa vykonať nevyhnutné opatrenia na záchranu ohrozených osôb,
evakuovať najmä deti a chorých ľudí - využiť na to
chodby, schodiská a ostatné únikové cesty vedúce
na voľné priestranstvo. Pozor - nenastupujte do
výťahu (výťah vás pred dymom neochráni, pri
požiari môže dôjsť k výpadku el. prúdu a ostanete
uväznený, výťah vás môže zaviesť na miesto
väčšieho ohrozenia).
4. Keď sa vám nepodarí evakuovať, uzavrite sa v
miestnosti čo najďalej od ohniska požiaru alebo
choďte na balkón a čakajte na pomoc hasičov.
5. Nepodliehajte panike a zachovajte kľud. Skúste
opatrne kľučku na dverách miestnosti. Pokiaľ
je horúca, v žiadnom prípade dvere neotvárajte. Pred prienikom dymu ich utesnite najlepšie
namočenými uterákmi, závesmi a pod.
6. Snažte sa na seba upozorniť - najlepšie volaním
či mávaním z okna.
7. Pri pohybe v zadymenej miestnosti sa držte pri
zemi, pretože dym stúpa hore. Dýchajte cez improvizovanú rúšku (napr. namočená vreckovka).
8. V žiadnom prípade sa neschovávajte pod skriňu
alebo pod posteľ.
9. Hasiči vždy dorazia k ohlásenému požiaru za
par minút, takže nezúfajte, pomoc je na ceste.
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75 nových autobusov
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nými dopravcami (Slovenská autobusová doprava
Zvolen, a. s. a Slovenská autobusová doprava
Lučenec, a. s.) boli v decembri 2008 uzatvorené
dlhodobé zmluvy o výkone vo verejnom záujme.
Uzatvorenie týchto zmlúv bolo predpokladom na
zahájenie výrazných investícií, najmä do vozidlového parku dopravcov.
Banskobystrický samosprávny kraj vydal dopravcovi S.A.D. Zvolen, a. s. dopravné licencie na
zabezpečovanie pravidelnej prímestskej autobusovej dopravy s platnosťou do konca roku 2018.
Na základe nich S.A.D. Zvolen, a. s. zabezpečuje
prímestskú autobusovú dopravu na území Banskobystrického samosprávneho kraja v okresoch
Banská Bystrica, Banská Štiavnica, Brezno, Detva,
Krupina, Veľký Krtíš, Zvolen, Žarnovica a Žiar
nad Hronom so 131 pravidelnými prímestskými
linkami.
Obnova vozidlového parku si vyžiadala investíciu
viac ako 12 miliónov eur (362 mil. Sk). Nové autobusy sa rozdelia do 9 okresov Banskobystrického
samosprávneho kraja a nahradia staré vozidlá.

Na 131 prímestských linkách
v okresoch Banská Bystrica, Banská
Štiavnica, Brezno, Detva, Krupina,
Veľký Krtíš, Zvolen, Žarnovica a Žiar
nad Hronom pribudlo 75 nových
autobusov. V druhý októbrový týždeň
ich slávnostne uviedol do prevádzky
predseda BBSK Milan Murgaš
a predstavitelia spoločnosti
SAD Zvolen, a.s.
75 nových autobusov Irisbus Crossway, ktoré boli
obstarané v zmysle podmienok uzatvorenej zmlu-

vy o výkone vo verejnom záujme v prímestskej
pravidelnej autobusovej doprave na území Banskobystrického samosprávneho kraja je ďalším
krokom k skvalitneniu dopravy v kraji. Ďalších 34
nových autobusov pribudlo na linky do okresov
Lučenec, Rimavská Sobota, Poltár a Revúca už
v júli vďaka spolupráci BBSK a spoločnosti SAD
Lučenec, a.s..
Na základe prijatého Plánu dopravnej obslužnosti
BBSK prebehol v roku 2008 transparentný výber
dopravcov, ktorí majú zabezpečovať dopravnú
obslužnosť územia najbližších 10 rokov. S úspeš-

Právo na jedlo pre všetkých
Svetový deň výživy si pripomíname
každoročne 16. októbra. Pripomína
si ho i Slovensko spomedzi
viacerých krajín. Ústrednou témou
tohtoročného svetového dňa je
právo na jedlo.
Svetový deň výživy v roku 1980 vyhlásila OSN.
Jeho cieľom je posilnenie medzinárodnej solidarity v oblasti boja proti chudobe, hladu a podvýžive.
Práve racionálna výživa je základným predpokladom správneho vývoja dieťaťa. Výživa je významný faktor životného štýlu, ktorý ovplyvňuje
zdravie. Cieľom programu je dosiahnuť zníženie
energetického príjmu, príjmu tukov, najmä
živočíšnych, ďalej cholesterolu, sacharidov a soli
v strave. Jednou z najdôležitejších vecí k dobrému
a dlhému životu je zdravá výživa, na ktorú sa
často zabúda . V strave našich detí chýba najviac
vitamín C, príjem vlákniny, konzumácia morských
rýb a hlavne čerstvého ovocia i zeleniny. A preto
si v týchto dňoch pripomínajú všetky jedálne pri
MŠ a ZŠ v našom meste Svetový deň výživy, a to
obohatenými jedálnymi lístkami na zdravé jedlá,
rôznymi prezentáciami, súťažami, tematickými

nástenkami, kresbami a pod. Všeobecným cieľom
tohto dňa je zvýšiť konzumáciu ovocia a zeleniny
u detí, vplývať na zmenu ich stravovacích návykov
a predchádzať chorobám z nadváhy a obezity.
Európska komisia navrhla bezplatnú distribúciu ovocia a zeleniny na školách v štátoch EÚ. Od
1.9.2009 platí nová vyhláška SR č. 341/2009 Z. z. o
poskytovaní pomoci na podporu spotreby ovocia
a zeleniny pre deti v materských školách a pre
žiakov v základných školách. Nariadenie vlády je
účinné od 1. 9. 2009.
Úlohou programu „Školské ovocie“ je pravidelné zabezpečovanie ovocia a zeleniny do škôl. Pre
27 členských štátov vyčlenila EÚ 90 mil. eur. Slovensko sa do programu zapojilo od školského roku
2009/2010 s finančnou podporou EÚ 1,27 mil.
eur, ktorá bola vyčlenená pre cca. 300 000 detí.
Deti v slovenských škôlkach a žiaci v základných
školách majú možnosť konzumovať čerstvé ovocie
a zeleninu vypestované v našich podmienkach.
Cena dodaného ovocia a zeleniny je hradená 73 %
z EÚ a 27 % zaplatí žiak.
Cieľom programu je zvýšiť spotrebu ovocia
a zeleniny a potravín pripravených z celozrnných
obilnín u detí predškolského a školského veku;

Z celkového počtu dodaných autobusov spĺňa
kritériá bezbariérového prístupu zdravotne
postihnutých osôb 15 vozidiel, ktoré S.A.D. Zvolen,
a. s. zaradí na linky smerujúce predovšetkým do
Sliača a Kováčovej. Autobusy vybavené klimatizáciou budú jazdiť na najzaťaženejších linkách,
predovšetkým do sídla kraja – Banskej Bystrice
a ďalších okresných miest. Nové autobusy podľa
plánu najazdia ročne takmer 6,5 milióna km
z celkového počtu 20 miliónov km v pravidelnej
prímestskej doprave.
Zdroj: PR

zmeniť stravovacie návyky u detí už v ranom školskom veku; znížiť výskyt nadváhy a obezity u detí;
podporiť zdravú výživu a zvýšiť informovanosť o
výživovej hodnote jednotlivých druhov ovocia.
Ovocie a zelenina má vo výžive človeka
nenahraditeľné miesto vďaka vysokému obsahu
vitamínov, minerálnych látok, vlákniny a ďalších
dôležitých látok, priaznivo ovplyvňujúcich
fyziologické procesy v našom organizme. Ovocie
i zelenina obsahuje 5 najdôležitejších látok pre
ľudský organizmus, ktoré zlepšujú našu kondíciu,
posilňujú náš imunitný systém a sú výborným
zdrojom prírodnej energie. Pred každodennou
konzumáciou však nesmieme zabúdať na dôkladné umývanie ovocia a zeleniny!
16. október nám má pripomenúť, že život
každého človeka má byť jedinečný, neopakovateľný a nenahraditeľný. Preto by si ho mal každý
z nás vážiť. Vyvážená strava je veľmi dôležitá.
Všetko  však treba jesť s mierou. Stará ľudová
múdrosť vraví: Raňajky zjedz sám, obed si rozdeľ
s priateľom a večeru daj nepriateľovi. Zo všetkých
týchto možností je zdravé stravovanie tou najľahšou cestou k zdravému životnému štýlu, pretože
ho každý človek môže ovplyvňovať samostatne.
Zdravá a vyvážená strava dokáže mnoho ochorení
vyliečiť a upevniť zdravie do vysokého veku.
Marta Trochová
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Naše nové lavice

Všetko sa začalo tým, že sme vyrástli
z našich lavíc. A tie, ktoré sme
dostali, boli síce vyššie, ale vôbec
sa nám nepáčili. Rozhodli sme sa vyčistiť a natrieť ich. Už sme mali vytýčený
deň, kedy ich budeme
šmirgľovať, keď sme dostali nečakanú
pomoc od rodičov.

Otec našej spolužiačky Nelky Megelovej bol taký
milý a odviezol nás aj s lavicami do dielne ich
autobazáru. Potešili sme sa, že uvidíme dielňu
a budeme si môcť vyskúšať, ako sa v nej pracuje.
Rozložili sme lavice a mali sme začať. Lenže
najskôr nám bolo veľmi zima, tak nás viac zaujali
ich psy a pretekárske motorky. No potom sme
prestali leňošiť a pustili sme sa do brúsenia. Tak
sme sa snažili, že sme sa aj spotili. Z dielne nám
požičali rôzne nástroje. Dovolili nám vyskúšať
aj elektrickú brúsku a zistili sme, že práca s ňou
vôbec nie je jednoduchá, preto sme dovolili
dospelým, aby nám trošku pomohli. Keď sme
mali lavice pekné hladké a čisté, na papieriky
sme napísali naše obľúbené farby, akou nám ich
majú natrieť a spokojní sme sa vrátili do triedy.
Na druhý deň sme sa tešili, že v triede nemáme
žiadne lavice, ale naša radosť bola krátka, lebo
onedlho nám ich doviezli naspäť. Naše lavice teraz
hýria všetkými farbami, určite sa v nich bude
lepšie nielen sedieť, ale aj učiť, no a tieto pekné
lavice my určite nikdy nepočarbeme.
Za pomoc ďakujeme všetkým pracovníkom
Motoshopu atm v Rimavskej Sobote.
Žiaci IV. D triedy
ZŠ P. Dobšinského v Rimavskej Sobote

Deň ovocia
a zeleniny na
ZŠ Dobšinského
16.október je vyhlásený za Svetový deň
potravín. Tento rok sme ho na Základnej
škole Pavla Dobšinského zamerali na ovocie
a zeleninu. Žiaci našej školy sa aktívne
zapojili a doniesli svoje obľúbené ovocie
a zeleninu, z ktorých sme pripravili výstavku. Starší žiaci urobili prezentácie a postery
o ovocí a zelenine.V školskom rozhlase
členovia zdravotníckeho krúžku začali so
sériou relácií: „OVOCÍM PROTI CHOROBÁM“
Vzťahy medzi výživou a zdravím sú známe už
od staroveku, pretože lieky neexistovali, a tak
potrava bola zároveň aj liekom. Strava má
byť pestrá a vyvážená. V prvom rade je treba
zvýšiť príjem ovocia a zeleniny na päť porcií
denne, pričom uprednostňujeme naše plody
pred cudzokrajnými. Sú zdrojom vitamínov,
minerálnych látok, vlákniny aj antioxidantov.
Hovorí sa, že jedno jablko denne je najlepšia
prevencia pred chorobami. Ovocie z výstavky žiaci skonzumovali po obede v školskej
jedálni.
Mgr. Soňa Magyarová, Základná škola
Pavla Dobšinského, Rimavská Sobota

Gymnázium I. Kraska, 4.B Dole: Lucia Popróčiová /vľavo/, Zuzana Ščurková Prvý rad /zľava doprava/: Róbert Máté, Annamária Genčiová, Petra Čiešková, Lenka Harandzová, Zuzana Liptáková, Grétka
Keľová, Nikoleta Fazekašová, Andrea Brndiarová, Lucia Bystrianska, Zuzana Ševčovičová, Veronika Psotková, Michaela Laczková, Petra Jakabová, Barbora Sojková, Lucia Sirotiaková, Eva Černecká, Alžbeta
Žilíková, RNDr. Mária Nociarová, triedna profesorka Druhý rad /zľava doprava/: Peter Tengler, Peter Cifruš, Viliam Pauko, Simona Haluštíková, Ľubica Gregorcová, Lenka Ramajová, Matej Lupták, Juraj Kiš,
Michal Klement, Peter Láska, Miroslav Čupka, Henrich Megela, Andrej Karas, Andrej Šimon
Úspechy žiakov: Ľubica Gregorcová – 1. miesto v celoslovenskom kole Modelového európskeho parlamentu s postupom do medzinárodného kola, Michal Klement – 3. miesto v rámci družstva v slovenskom
kole NetAcad-NAG 2009 /počítače – sieťové technológie, Pavel Láska – 1. miesto v slovenskom kole vo viacboji všestrannosti

foto: A. Gecse
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Výročia
26.10.1829
V Rimavskom Brezove zomrel Michal Steigel, kňaz, filozof a člen Učenej spoločnosti
malohontskej. Študoval v Levoči a v Bratislave, pôsobil ako evanjelický farár v Drienčanoch a Rimavskej Sobote. Je autorom
filozofických diel, v ktorých sa predstavil ako
kantovec. Zaoberal sa aj pedagogikou.
27.10.1949
V Bratislave začala svoju činnosť Slovenská filharmónia ako štátny symfonický
orchester. Vznikla z iniciatívy E. Suchoňa a za
podpory L. Novomeského. Jej prvý koncert
dirigoval Ľ. Rajter, šéfdirigentom bol V.
Talich. Umelecky ju profilovali L. Slovák, O.
Lenárd a iní.

István Dúdor v Mestskej galérii
V Mestskej galérii v Rim. Sobote
sprístupnili 15. októbra výstavu
Istvána Dúdora. Tá sa koná
k 60. výročiu narodenia tohto
tragicky zosnulého maliara.
Výstava predstavuje menšiu kolekciu zo súkromnej zbierky, ktorá predstavuje autorove umelecké
začiatky, jeho študentskú prácu či rodnú obec
Držkovce. Celá tvorba Istvána Dúdora bola o aktívnom prežívaní života.
Narodil sa 11. novembra 1949 v Držkovciach.
V rokoch 1964 – 1967 sa učil za elektrikára na
Teplom Vrchu. V tomto období sa stretol s výtvarnými názormi Bélu Bacskaiho ( jeho brat Barna
pôsobil v Držkovciach ako farár), Gyulu Szabóa
a pozdejšie aj Milana Mravca, ktorí mu boli
v jeho začiatkoch vzormi. V rokoch 1967 – 1968

bol študentom Strednej umeleckopriemyselnej
školy v Bratislave. Niekoľko rokov pracoval ako
ilustrátor týždenníka Új Ifjúság a Hét. V rokoch
1973 – 1979 študoval na Akadémii výtvarných
umení v Prahe, kde u profesora Františka Jiroudka skončil štúdium v odbore komorná maľba.
V roku 1978 mal prvé samostatné výstavy
v Živnostenskom múzeu v Dunajskej Strede.
Neskôr mal niekoľko samostatných výstav.
V domácom prostredí sa predstavil už na výstave
Gemerskí výtvarníci v budove bývalej polikliniky v Rim. Sobote. Zomrel tragicky 23. júna 1987
v Šafárikove. Po jeho smrti sa konalo mnoho
pamätných výstav, ktoré hodnotia a pripomínajú
jeho dielo.Kurátorom výstavy je Don A. Marton
Gyula. Výstava potrvá do 4. novembra.
amb

Plastikoví modelári
vystavujú modely
V priestoroch Domu Matice slovenskej v Rim. Sobote je v týchto dňoch prístupná výstava modelov
členov Klubu plastikového modelárstva. Modely lietadiel, tankov, motoriek, či ťažkej techniky,
ktoré sa tu nachádzajú, určite potešia každého
nadšenca tejto záujmovej činnosti. Ich prevažná
väčšina vznikala pod rukami mladších žiakov.
Ako prezradil zakladateľ klubu a jeho terajší
vedúci Igor Filipiak, činnosť klubu je zameraná na
rozvíjanie schopnosti a sebarealizácie mladej generácie. „Teší nás, že aj keď je v dobe počítačových
hier a iných elektronických vymožeností ťažké
pritiahnuť mládež k rôznym aktivitám, členmi
nášho klubu sú žiaci od 7 do 15 rokov,“ povedal
Filipiak. Klub má v súčasnosti 21 členov. V kategórii žiakov vystavuje svoje modely Michal Kalina,
Michal Brozman, Matej Stellan Likavec, Tomáš
Bartha, Daniel Barna, Dominik Sojka, Marek Malček, Alexander Hlodák, Daniel Bozó, Daniel Štítnický, Viktor Klíma. V kategórii junior súťaží Michal Tóth, seniorov zastupuje Igor Filipiak, Jozef
Griger, Erik Suňai, Bohuš Palúš z Hnúšte, Štefan

Október 1879
V Budapešti umrel staviteľ František Mikš.
Narodil sa v r. 1814 v Tuhári. Učil sa v Budapešti a v Nemecku, pracoval v Lučenci,
Rimavskej Sobote, Budapešti a Vacove. Podľa
jeho návrhov postavili rad verejných budov
v neskoroklasicistickom slohu. Jeho 117 kresieb je majetkom Gemersko-malohontského
múzea v Rimavskej Sobote. Autor projektu
bývalých delostreleckých kasární v Rimavskej Sobote, dnes Gemersko-malohontského
múzea v Rim. Sobote.
(rubrika vzniká v spolupráci s Maticou slovenskou)

Pozvánka
MsKS v Rim. Sobote Vás pozýva na
VESELÝ HALLOWEEN
Duchárske šantenie sa bude konať v piatok,
30.10.2009 o 18.00 pri fontáne pri Dome
kultúry. Čakajú vás tekvicové hry, súťaž
o najkrajšiu prírodnú svetielkujúcu tekvicu
(prineste si vlastnoručne vyrezávanú tekvicu), svetielkujúce keramické tekvice.
Strašidlá sú nutné (oblečte si strašidelné
masky)!

Rozprávky v MsKS
Bőd a Peter Mag. „Pri stavbe modelov sa snažíme
o čo najdokonalejšie stvárnenie danej prílohy. Preto si modelár musí často naštudovať množstvo literatúry a techník práce pri vytváraní daného modelu. Tým si dopĺňa vedomosti, rozvíja zručnosť,
talent, vytrvalosť a účasťou na súťažiach doma
či v zahraničí aj zdravú súťaživosť. Svojou záujmovou činnosťou tak reprezentuje nielen seba,
ale aj klub a mesto,“ poodhalil niečo z „kuchyne“
klubu I. Filipiak. Vedúca Domu Matice slovenskej
Ingrid Šulková verí, že v budúcom roku sa im podarí zorganizovať súťaž plastikových modelárov a
pozvať sem, do Rimavskej Soboty, kluby plastikových modelárov z celého Slovenska. Výstava potrvá do 14. novembra.
amb

Od stredy do piatku trval XV. Dobšinského
rozprávkový Gemer 2009. Predstavili sa na
ňom rozličné divadelné zoskupenia, medzi
nimi aj DS Divosud. Ochotníci z Rimavskej
Soboty sa publiku predstavili v trpkej komédii o súčasnom živote Výklad. Autorkou hry
je M. Hlušíková, spisovateľka a pedagogička
žijúca v Rimavskej Sobote. Režíroval ju Ľ.
Šárik, ktorý v rámci podujatia zároveň prednášal o slovenských ľudových rozprávkach.

Myšlienka týždňa:
Bohatstvo je ako morská voda.
Čím viacej sa pije, tým je väčší smäd.
A. Schopenhauer
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Nehnuteľnosti
Prenajmem luxusný byt 90 m2
oproti tržnici nad predajňou
Orange + obchodný priestor vedľa Tatra banky 70 m2. Tel: 0915
875 849, 0905 253 350.
1174-43

www.realityexkluziv.sk; na predaj
nehnuteľnosti v RS, PT, LC, VK
466-46

Dám do prenájmu priestory – obchodné, kancelárske, reštauračné zariadenie komplet vybavené,
ako aj pohostinstvá, cukráreň,
mäsiareň, malý obchod s potravinami. Tel: 0903 801 265
1215-44

• Predám RD v Tomašovej, ul. Tehlová 7, 5 izieb, kuchyňa, špajza,
kúpeľňa, WC, garáž. Pozemok 600
m2. Aktuálne apríl 2010. Tel: 0948
005 911.
716-43

• Kúpim RD v Tomašovej, RS,  
35 000 Eur, M: 0905 885 559.
• Predám 4-izbový byt na ul. T.Vansovej, RS, 1.posch., 29 000 Eur,
M: 0905 885 559.
• Predám vo veľmi dobrom stave  
rodinný dom v Nižnej Pokoradzi,
24 000 Eur, M: 0905 885 559.
• Predám 3-izbový byt. na ul. Rožňavskej, RS, 23 000 Eur. M: 0905
885 559.
• Predám rodinný dom v Hodejove,
40 000 Eur. M: 0905 885 559.
2189-44

• Predám unimobunku, cena 390 €.
Tel: 0905 437 324.
1198-45

• Predám prerobený dvojizbový byt
na Malohontskej ul., 10.posch.
Tel: 0904 522 892.
1202-45

• Dlhodobo dám do prenájmu
4-izbový byt na sídlisku Západ.
Kontakt: 0903 536 954.
1205-45

• Predám 3-izbový byt v OV na
ul. P.Dobšinského. Tel: 0908
180 380.
1211-44

• Predám veľký 3-izbový byt v OV
s balkónom v centre mesta. Cena:
26 000 €. Tel: 0905 420 565 –
volať od 10.00 do 20.00 hod.
1214-44

• Dám do prenájmu 1-izbový byt na
sídlisku Rimava. M: 0903 658 781.
1219-43

• Predám 2-izbový byt na Sobôtke.
Tel: 0905 682 902.
1176-47

• Dám do prenájmu 2-izbový byt na
Západe. Tel: 0907 473 526.
1181-43

• Zoberiem do podnájmu 2,3, alebo

4-izbový byt – ihneď. Tel: 0917
423 827.
1182-44                     
• Dám do prenájmu 4-izbový byt
s loggiou, sídl. Západ, RS. Kontakt: 0908 637 619, 0905 716 494.
1184-43

• Predám 3-izbový byt v OV v Rim.
Sobote na ul. Rožňavskej. Cena
20 000 €. Tel: 0903 626 344,
0905 470 939.
1186-44

• Ponúkam na predaj 1 izb. byt
v dobrej lokalite. 0918 797 715.
1189-46                    
• Kúpime 1- alebo 2-izb. byt v Rim.
Sobote. 0918 797 715.
1190-46                    
• Predám pozemok 960 m2 na IBV
Sobôtka s platným stav. povolením. Tel: 0905 352 914.
1195-44

• Dám do prenájmu skladové
priestory 200 m2 v RS. Tel: 0907
884 948.
1169-43

• Dám do prenájmu 1-izbový byt na
ul. Hostinského v RS, 170 € mesačné náklady. Tel: 0902 566 240
– po 16.00 h.
• Predám 2-izbový byt (63 m2) v OV,
pôvodný stav, s balkónom,
neobmedzené pripojenie na internet za 10 € mesačne!, 1.poschodie,
v Rimavskej Sobote, na sídl.
Západ, ul. J.Bodona.
Cena 19 300 € (581 431 Sk) - dohoda možná. Tel: 0908 342 002.
1148-43

• Predám 5-izbový RD na Železničiarskej ulici v RS. Cena 82 985
€. Možný HÚ + dohoda. Tel: 0903
537 015.

• Prijmem čašníčku do denného
baru v Rim. Sobote. 0907 176 725.
1203-43

• Hľadáme pracovníkov na lepenie
veľkoplošných plagátov v meste
Lučenec a Rimavská Sobota.
Podmienky: ŽL, auto, fotoaparát,
PC, e-mail. Kontakt: 02/53632202
alebo nubium@nubium.sk
1209-43

• Spoločnosť AGRO CS Slovakia
a.s., Nám. republiky 5, 984 01
Lučenec prijme do trvalého
pracovného pomeru pracovníkov
s miestom výkonu práce vo Veľkých Dravciach na pozície:
- pracovník na obsluhu stavebného stroja skup. 4 a 9. Požiadavky:  
prax min. 5 rokov, časová flexibilita – práca na zmeny
- skladový pracovník. Požiadavky:
prax min. 5 rokov, práca s vysokozdvižným vozíkom – oprávnenie
na VZV výhodou, časová flexibilita
– práca na zmeny. Podmienky:
mzda – dohodou + preplácanie
nákladov na dopravu do práce +
preplácanie nadčasov. Žiadosti so
životopisom posielajte na adresu
AGRO CS Slovakia, a.s., 985 42  
Veľké Dravce, resp. mailom na
matuz@agrocs.sk, kontakt: Ing.
Matúz, tel: 047/4373279, 0905
714 132.
2228-43

Služby
• Výkopové práce – minibagger. Tel:
0903 515 109.
1208-52

• Predám stavebné pozemky.
Rozloha 1100 m2 a 1200 m2. 0905
190 273.

• Firma ZEPTER Vás pozýva do regionálnej kancelárie, kde si môžete
pozrieť nové výrobky. Poradíme
Vám, zabezpečíme náhradné diely
a vybavíme reklamácie. Termín si
dohodnite na t.č.: 0911 310 607.

1136-43

1210-45

• Kúpim les v okolí Rim. Soboty. M:
0908 931 360.

• Veštenie z kariet – minulosť,
prítomnosť, budúcnosť. Po-Pia:
9.00-15.30, Čerenčianska ul. 22
(vedľa úradu práce), R.Sobota.
Tel: 0915 228 482.
1212-46                      
• INVESTUJTE TERAZ! Výber z 300
fondov svetových správcovských spoločností. Volajte: 0911
726 645.

1128-43

1138-43

• Prenajmem nové reprezentatívne
kancelárske priestory 100 m2
vedľa Tatra banky a 20 m2, 30
m2 a 16 m2 oproti Msú. Tel: 0915
875 849, 0905 253 350.
1067-43

• Ponúkam na predaj stavebný
pozemok na Molnárke 3 200 m2.
M: 0908 931 360.
1016-43

		

• Oprava TV, DVD, SAT. Tel: 0905
323 277.
• Kvalitné účtovníctvo. Tel: 0911
846 062.

Zamestnáme barmanov /-ky/,
krupiérov /-ky/, čašníkov /-ky/,
kuchárov /-ky/ a pracovníka /-ku/
do fitnescentra. Tel: 0903 801 265

1216-44

• Zaujímavá práca pre študentov aj
nezamestnaných. 0918 685 556.
1199-45

1217-43

1192-45

Zamestnanie

Tel: 0908 160 477.
1183-47

147-52

Auto – moto
• Predám skriňovú Aviu 31. Tel:
5694 274, 0904 592 962.
1200-45

• Predám Oktáviu. Cena dohodou.

Zvieratá
• Predám vietnamské prasatá. Tel:
5694421.
1207-44

• Predávame kurčatá na farme
Večelkov, cca 2 kg, cena 1,5 €/kg.
Tel: 0915 650 861.
1188-43

• Predám krmníky. Tel: 0910
948 193.
1159-47

• Predáme odstavčatá, cena dohodou. Tel: 0911 529 128.
1168-43

• Predám kŕmniky.
Tel: 0910 948 193.
881-48

RÔZNE
• Predám 17 kw teplovodný kotol na
hnedé uhlie. Cena dohodou.
  - Predám plynový kotol 2 roky používaný. Cena dohodou.
  - Predám kotol na drevoplyn zn.
Vimar. Tel: 0905 357 884.
1206-45

• Lacno predám zariadenie predajne- stojany, pulty, regále, košíky,
busty, vešiaky. Tel: 0944 018 904.
1213-43

• Predám rohový rozťah. gauč eko
kož., bordó farba + 2 malé sedačky, pôv. cena 1261 € a 664 €. Tel:
0903 527 301, 0903 531 470, 5631
264 a po 19.00 hod. - 5634 394.
1197-42

• Vykupujem orechy. Cena dohodou. Tel: 0903 508 064.
1140-42

• Predám 3-šuflíkovú mrazničku 40
l, detoxikačnú vaňu na nohy. Cena
dohodou. Tel:
0904 491 366.
1178-43

• Predám obilie, jačmeň, pšenicu.
Cena 10 €/q. Tel: 047/5623 504.
1191-42              
• Predám 2-r. používaný liatinový
kotol na drevo ATACK 25 kw,
komora 49 cm, 600 €. Tel: 0905
352 914.
1196-44

• Vykupujeme doma tkané plátna:
vrecia, plachty, obrusy, utierky,
uteráky a rôzne starožitnosti.
0903 537 225.
1167-46                   
• Predám črepníkové chryzantémy
- 15 druhov od dnešného dňa,
40-50 cm priemer, cena podľa dohody. Každý deň od 12.00-19.00
h. Na mieste si môžete vybrať. Tel:
0905 730 178.
1173-43

• Predám úle na včely. 0905
556 390.
1137-43

26. 10. 2009

inzercia / infoservis

9

Mesto Rimavská Sobota vyhlasuje v zmysle zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí
v znení neskorších predpisov v súlade s platnými Zásadami hospodárenia a nakladania s majetkom Mesta Rimavská Sobota verejnú ponuku na predloženie investičných zámerov a spôsobu využitia mestských pozemkov pre výstavbu Mestských
bazénov v Rimavskej Sobote

Mesto Rimavská Sobota vyhlasuje v zmysle zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí
v znení neskorších predpisov v súlade s platnými Zásadami hospodárenia a nakladania s majetkom Mesta Rimavská Sobota verejnú ponuku na predloženie investičných zámerov a spôsobu využitia mestských pozemkov pre výstavbu Rekreačného
komplexu Zelená voda – Rimavská Sobota

Predmet ponuky: získanie investora pre výstavbu Mestských bazénov v Rimavskej Sobote návrh investora na spôsob využitia mestských pozemkov za účelom výstavby Mestských bazénov ( dlhodobý nájom, kúpa )

Predmet ponuky: získanie investora pre výstavbu komplexu stavieb v rekreačnej oblasti
Zelená voda – Rimavská Sobota návrh investora na spôsob využitia mestských pozemkov
za účelom realizácie stavieb Rekreačného komplexu (dlhodobý nájom, kúpa) návrh investora na spôsob prevádzkovania diela po jeho kolaudácii
Požiadavky: a) územné: zosúladiť investičný zámer s Územným plánom zóny Rekreačný komplex – Zelená voda, pozemky, ktoré sa pre výstavbu poskytujú, sú vo vlastníctve
Mesta Rimavská Sobota - list vlastníctva č.2959
b)technické: vyplývajú z ďalších stupňov projektových dokumentácií a príslušných rozhodnutí
c) finančné: od záujemcu sa požaduje preukázanie finančných prostriedkov na výstavbu
v čiastke minimálne 20 miliónov eur v nasledovnom zložení:
d) majetkové: možnosti poskytnutia mestských pozemkov pre výstavbu: - nájom mestských pozemkov na dobu max. 10 rokov od uzavretia nájomnej zmluvy v cene 1 eur /
m² a rok
- odpredaj pozemkov po kolaudácii diela v minimálnej cene určenej znaleckým posudkom aktuálnym v čase uzatvorenia zmluvy o realizácii diela - majetkový vklad mesta do
novovytvorenej prevádzkovej spoločnosti
Termíny: od záujemcu – investora sa požaduje, aby bol komplex stavieb schopný užívania (t.j. bolo naň vydané právoplatné kolaudačné rozhodnutie) v termíne najneskôr
do 30. júna 2012
Predloženie ponuky: v termíne do 30. 11. 2009 na adresu: Mestský úrad, Svätoplukova
9, 979 01 Rimavská Sobota, v uzavretej obálke s heslom na ľavej strane:
„PONUKA – Rekreačný komplex Zelená voda“
Bližšie informácie o verejnej ponuke nájdete na internetovej stránke mesta www.rimavskasobota.sk v časti Verejné ponuky, príp. na č.tel: 047/5604613

Požiadavky: a) územné: stavba sa navrhuje umiestniť na pozemky parc. č. KN C 2390,
2389/1, 2389/2, a 2391/1 /KN E 2391/4 / v k. ú. Rimavská Sobota (podľa ohraničenia
pozemkov v PD)
pozemky sú vo vlastníctve Mesta Rimavská Sobota - list vlastníctva č.2959
b)technické: vyplývajú z PD a príslušných rozhodnutí
c)finančné: od záujemcu sa požaduje preukázanie finančných prostriedkov na výstavbu
v čiastke aspoň 1,5 milión eur.
d)majetkové: možnosti poskytnutia mestských pozemkov pre výstavbu:
- nájom mestských pozemkov na dobu 20 rokov v cene 1 eur /m² a rok
- odpredaj pozemkov po kolaudácii diela v minimálnej cene určenej znaleckým posudkom
Termíny: od záujemcu – investora sa požaduje, aby bola stavba užívania schopná (t.j.
bolo na ňu vydané právoplatné kolaudačné rozhodnutie) v termíne najneskôr do 31.
mája 2011
Predloženie ponuky: v termíne do 30. 11. 2009 do 16.00 hodiny
na adresu: Mestský úrad, Svätoplukova 9, 979 01 Rimavská Sobota - v uzavretej obálke
s heslom na ľavej strane: „PONUKA – MESTSKÉ BAZÉNY“ Bližšie informácie o verejnej
ponuke nájdete na internetovej stránke mesta www.rimavskasobota.sk v časti Verejné
ponuky, príp. na č.tel: 047/5604613

S bolesťou v srdci vyslovujeme poďakovanie všetkým príbuzným, známym,
ktorí sa prišli dňa 16. októbra 2009 rozlúčiť a odprevadiť na poslednej ceste
života do cintorína v Rimavských Janovciach nášho syna
Ing. Attilu Pálkovácsa,
ktorý sa dožil 27 rokov.
Ďakujeme všetkým za kvetinové dary, ktorými sa snažili zmierniť náš žiaľ.
Smútiaca rodina
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Ponúkam na predaj
palivové drevo.

P R OJ E K T OVA N I E
a realizácia záhrad
a závlahových systémov
M A R I Á N B I TA L A
M: 0949 406 484,
0902 304 428

M: 0908 931 360
2168-35

Potrebujete
peniaze?

Potrebujete
peniaze?

Skúste zavolať: 0 904 354 773

www.proficredit.sk

Volajte: 0905 329 178

www.peniazeprevas.sk
2186

2187-43

RÝCHLA
PÔŽIČKA

2005

ALWADO – REALITY
REALITNÁ KANCELÁRIA

Potrebujete predať, kúpiť dom,
byt, pozemok, chalupu?
Radi Vám pomôžeme.

Tel: 0907 342 809
www.peniazerychlo.sk
2210-44

VAŠA

Realitná kancelária

Kontakt:
e-mail: alwado@alwado-reality.sk,
www.alwado-reality.sk,
0904 504 504.
Volať: Po – Pia: 8.00 – 17.00 hod.

v R.Sobote na Železničnej č. 6

Vám pomôže predať
alebo kúpiť nehnuteľnosť
Zavolajte: 0905 885 559
2187-43

ALENA
LAUDÁROVÁ
NÁBYTOK

0905 100 870

od slovenských výrobcov
Prevádzka:
Nám. Š.M.Daxnera 774 RS
(oproti Kauflandu)
tel: 047/56 31 524,
0903 530 819
2199-40

Novootvorená
predajňa potravín
MILK-AGRO Vás
pozýva na nákup
potravín za vynikajúce
ceny!!! Denné akcie!!!
Pre podnikateľov
ponúkame CASH &
CARRY!!!
Adr.: R. Sobota, ul. Rybárska
č. 666 /sídlisko Západ/
Otv.: Po-Pi: 6.00 – 19.00
So: 6.00 – 13.00
Tel: 0917 439 035
2219-40,42,43

Železničná 8 (JUNIORKOMPLEx) R.S.

Sťahovanie

a preprava tovaru
M: 0948 555 356,
0903 555 356 2002-51
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26. 10. 2009

Zubný lekár
V súkromných ambulanciách počas
víkendových dní od 8.00 do 12.00 hod.

31.10 - 01.11 (sobota – nedeľa)
MUDr. Kretová Mária, Športová ul. 14.
tel: 047/ 56 22 619

Lekárne
V pracovných dňoch:
Lekáreň U leva do 17:00 • Lekáreň Media
do 18:00 • Lekáreň Kaufland do 20:00

31.10 (sobota)

Lekáreň Salvator

DAROVALI KRV
Ladislav Fazekaš, Miroslav Fazekaš, Andrea Kováčová, Pavel Bokor, Peter
Úrek z Rimavskej Soboty, Ján Vaš, Štefan Vaš, Arpád Csíkfejes z Bátky, Tibor Asztalos z Tornale, Miroslav Kováč z Klenovca, Štefan Repka, Stanislav
Vrábeľ, Peter Bambura z Kokavy n Rim., Emil Gecko z Čerenčian, Ján Rohár,
Branislav Rohár z Teplého Vrchu, Jaroslava Bálintová z Rim.Seči, Tomáš
Malatinský z Kocihy, Róbert Rúgó z Jesenského, Erika Molnárová z Rim.
Janoviec, Pavol Mandrik z Klenovej

Lekáreň v Kauflande

KINO
ORBIS

Mestská bytová správa, s.r.o , Tržná 2, Rimavská Sobota
uverejňuje ZOZNAM voľných nebytových priestorov

29.30.31.okt.

Kliatba Mesačného
údolia

Čarovný príbeh, plný mystických bytostí
Dobrodružný, rodinný Veľká Británia,
Francúzsko, Maďarsko
Vstup: 2,30€
Uvádza: Intersonic, 103 min., dabing
Začiatok predstavení len o 18:00 hod.

30.31. okt.

Na povale alebo Kto má
dnes narodeniny?

Príbeh zo starej zaprášenej povaly, kde
majú domov odložené hračky
Animovaná rozprávka ČR/SR/Japonsko
Vstup: 2,-€
Uvádza: Continental film, 74 min., dabing
Začiatok predstavení len o 16:00 hod.

29.30.31.okt.

Sirota

Nikto jej nechce veriť, až pokým už nie je
neskoro... Mysteriózny horor USA/Kanada
Vstup:2,-€ Uvádza: Continental film, 123
min., titulky Začiatok predstavení len o
20:00 hod.

Výhodný nákup hračiek
a športových potrieb
Trvalo nízke ceny!!!
Rôzne akcie:
Hokej. Komplet BAUER
za 39,90 €/1202,- Sk
Snowboard. Obuv
– 33,30 €/1003,- Sk
Bábika, ako živé bábätko,
mnoho funkcií
– 16,60 €/500,- Sk
Lietadlá, autá na diaľ. ovládanie – od 5 €/151,- Sk
VEĽKOSKLAD – PREDAJŇA

JOKER AGA

Ul. Mikszátha 47
pri starom gymnáziu/ R.Sobota
Otv.: Ut-Pia: 10.00 – 16.00
047/ 5631 264, 0903 531 470
2231-44

EUROMOTEL
Restaurant

Košická cesta, Rimavská Sobota

Na HTO Všeobecnej nemocnice v Rimavskej Sobote dňa 20.10.2009
bezplatne darovali krv nasledovní bezpríspevkoví darcovia krvi:

Všetkým darcom krvi ďakujeme. Územný spolok SČK Rimavská Sobota

01.11 (nedeľa)
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• 1. Župný dom Nám M. Tompu č. 2 (Obvodný úrad ) - prízemie - 14 miestností - I. poschodie – 6 miestností - II . poschodie – 16 miestností bližšie informácie o veľkosti jednotlivých miestností získate na tel.č. 047/5511915
• 2. Dom služieb, Malohontská ul. - I. poschodie -116,15 m², 111,00 m²,
17,78m²
3. Budova na ul. Povstania 15, prízemie - 47,74 m², I. poschodie – 45,54 m²,
podkrovie – 10,92 m², 14,40 m², 21,60 m², 16,28 m²+1,36 m²,14,52 m², 23, 72
m²+ 1,05 m²
4. Budova na ul. Daxnerovej 2 - I. poschodie - 15,55 m², 12,60 m², 14,38 m²,
prízemie – 76,90 m² – (bageteria) , 95,31 m² (cukráreň)
5. Administratívna budova na ul. Tržnej - I. poschodie - 22,71 m²
6. Ul. Fábryho č.10 - 20,23 m², 7,13 m², 23,73 m², 4,98 m²
7. Hlavné námestie 11 - apartmán na ubytovanie na dobu určitú
MsBS s.r.o. – Rim. Sobota, T.č. 047/5511915 - nebytové priestory
Svetozár Müller, konateľ a výkonný riaditeľ

Mestská bytová správa, s.r.o, Tržná 2, Rimavská Sobota,
ponúka na prenájom zasadačky v budove na Nám. M. Tompu 2 / Obvodný
úrad/ CENNÍK ZA PRENÁJOM ZASADAČIEK
• Zasadačka č. 47- I. posch.  - počet miest na sedenie 182 - predsednícky stôl
11 miest. Cena za prenájom /1-8 hodín/ Podnik. subj. 119,50 € (3 600,- Sk), Nezisk.org. 89,62 € (2 700,- Sk). Ozvučenie sály Podnik. subj. 14,94 € (450,-Sk)
Nezisk.org. 14,94 € (450,-Sk)		
• Zasadačka č. 46 – I. posch.  -  počet miest  na sedenie 25. Cena za prenájom
/ 1-8 hodín/ Podnik. subj. 23,24 € (700,- Sk) Nezisk.org. 16,60 € (500,- Sk)
• Zasadačka č. 80 – II. posch.  -  počet miest na sedenie 72 -  predsednícky
stôl 4 miesta. Cena za prenájom /1-8 hodín/ Podnik. subj. 43,15 € (1 300,- Sk)
Nezisk.org. 33,19 € (1 000,- Sk). Poznámka: V prípade záujmu nad rámec ponuky je možná individuálna dohoda.
Kontakt: MsBS, s.r.o, Rim. Sobota, T.č: 047/5511915 nebytové priestory, V Rim.
Sobote 08.01.2009
Svetozár Müller, konateľ a výkonný riaditeľ

Mesto Rimavská Sobota ponúka na odpredaj hnuteľný majetok :
Motorové vozidlo PROTON 415 GLi, EVČ: RS – 251AV v minimálnej cene
330,-€. Platnosť emisnej kontroly: 25.10.2009. Platnosť TK: 25.10.2009.
Kupujúci hradí náklady s prevodom súvisiace. Žiadosti zasielajte na oddelenie právne a majetkové do 20.10.2009. Ponuka na odpredaj sa uskutoční dňa
29.10.2009 na MsÚ v Rimavskej Sobote, zasadačka č. dv. 16, 2. poschodie
o 14.00 hod.. Kúpna cena je splatná do 10 dní od dátumu ponukového
konania. V prípade, že záujemca s najvyššou ponukou neuhradí kúpnu cenu
do stanoveného termínu, nastupuje záujemca v poradí druhý. Kúpna cena je
splatná v hotovosti do pokladne MsÚ.

Menu za novú cenu
2,70€/ 81,34 sk
Kvalitné a lacné ubytovanie
047/56 22 517, 0905 745 308
Príjmeme recepčného, čašníka /-ku
Tel: 0918 392 513

PRENÁJOM:

- sklad s rampou v budove STK
STK PRIJME:
- technika TK, EK, KO
Vzdelanie: VŠ technický smer, SŠ
technický smer
Tel.: 0918 392 513
2009-52

Mesto Rimavská Sobota
vyhlasuje v zmysle § 9a ods. 5
zákona č. 138/1991 Zb. o majetku
obcí v znení neskorších predpisov
v súlade s uznesením MsZ č. 98
/2009 zo dňa 07.10.2009

verejnú ponuku

na predaj stavebných pozemkov vo
vlastníctve mesta Rimavská Sobota
v lokalite IBV Sobôtka v k.ú. Rimavská Sobota na LV 2959 za účelom
výstavby rodinných domov
formou priameho predaja

Predmet verejnej ponuky:

27 stavebných pozemkov v k.ú. Rimavská Sobota na LV 2959 v lokalite
IBV Sobôtka. Verejná ponuka sa začína dňom 12.10.2009 a končí dňom
02. 11. 2009 o 16.hod. Minimálna
kúpna cena je 20 €/m². Bližšie informácie o verejnej ponuke nájdete
na internetovej stránke mesta www.
rimavskásobota.sk.

AUTO-MOTO HARNÓCZ
Znížené akciové ceny
akumulátorov:
45 Ah		
39 €
55 Ah		
48 €
62 Ah		
53 €
180 Ah		
141 €
Nemrznúce zmesi od 2 €.
Zaujímavé ceny na všetok zimný
tovar.
Adresa:
Kuzmányho 8, R. Sobota,
tel.: 047/56 24 535
2232-45
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Michal Radnóti víťazom Veľkej ceny Brna
Ďalší cenný úspech zaknihoval zápasník
Lokomotívy Rimavskej Soboty Michal
Radnóti, keď sa ako jediný pretekár zo
Slovenska v kategórii seniorov stal
víťazom veľmi kvalitne obsadenej Veľkej
ceny Brna.
Po tretíkrát v krátkom čase cestovali zápasníci Lokomotívy Rimavská Sobota. Šestica našich borcov
si zmerala sily na medzinárodnom turnaji v zápasení voľným štýlom Veľkej cene Brna. V športovej
hale Tesla sa stretla veľmi silná konkurencia
pretekárov z 26 oddielov z 8 štátov.
"Do tretice všetko najlepšie, zvykne sa hovoriť.
Doslovne to platilo pre nášho Miša Radnótiho. Po
2.mieste z Nového Jičína a 3.mieste vo Vítkoviciach, v Brne získal 1.miesto," povedal tréner
sobostkých zápasníkov Jozef Radnóti. Výkony
svojich zverencov zhodnotil takto:
Michal Radnóti (seniori 66 kg – 1.miesto): podal
100 % výkon. Po výhre technickou prevahou 6:0
a 6:0 nad majstrom Českej republiky Vejsadom
z Bohemians Praha, s prehľadom na body porazil
Lešaniča zo Sniny a na lopatky svojho oddielového kolegu Miniara. V súboji o prvenstvo ho čakal
veľmi silný ruský zápasník Artem Miroschnichenko (hosťujúci v drese Brna). Odveta z Vítkovíc, kde
náš zápasník s týmto pretekárom prehral sa vydarila na výbornú. Po vítazstve v 1.tretine 4:3 zvládol
Mišo skvele aj 2.tretinu v ktorej síce prehrával 0:1.
Tesne pred jej záverom po krásnej akcii vyrovnal
na 1:1 a tým, že získal posledný bod ju aj vyhral takisto ako celé stretnutie - a bolo z toho 1.miesto.
Richard Totkovič (kadeti 85 kg – 5.miesto ) : mal
veľkú smolu pri losovaní. Vytiahol si neskoršieho
víťaza a bronzového medailistu z ME kadetov tejto

váhy domáceho zápasníka Pašeka. Hoci Rišo podal
pekný bojovný výkon, na domáceho borca nemal
a prehral. Mal ešte šancu v repasáži kde však v boji
o bronz podľahol veľmi silnému Poliakovi.
Jaroslav Miniar (seniori 66 kg – 5.miesto): Jaro je
len junior a na viac v tejto silnej konkurencii nemal. Musím ho však pochváliť za prístup k tréningu. Ak v tom vydrží, v budúcnosti môže byť oveľa
úspešnejší.
Lukáš Benda (st.žiak 47 kg – 7.miesto): Lukáš
je len 1. rok mladší a proti o 3 roky staršiemu
súperovi z Vyšehradu nemal šancu. Verím však, že
skúsenosti z takýchto turnajov využije vo svojej
vekovej kategórii.
Peter Matúš (st.žiaci 73 kg – 7.miesto): podal veľmi
bojovný výkon, ale škoda veľkej chyby v zápase
proti pretekárovi z Prahy. Viedol celý zápas a 15
sekúnd pred koncom sa Peťo dopustil chyby a pre-

Hokejisti zvíťazili v Humennom
HKM Humenné
- HKM Rimavská Sobota  
3 : 4 (1:3, 0:0, 2:1)
V treťom kole II. hokejovej ligy cestovali hokejisti
HKM na "ďaleký" východ do Humenného.
Na zápas do Humenného cestovala už aj jedna
z dvoch nových posíl mužstva, sobotský odchovanec Ján Slovák. Jeho brat Michal sa k mužstvu pripojí pravdepodobne už v nasledujúcom
zápase. Už výsledok prvej tretiny naznačoval, že
hostia by mohli zápas priviesť do víťazného konca.
Po zodpovednom výkone celého kolektívu sa to
našim hokejistom aj podarilo. Zápas mal výbornú
úroveň a v prípade využitia aspoň niekoľkých

z množstva šancí hostí mohlo byť víťazstvo ešte
jednoznačnejšie. Po troch kolách sú hokejisti
HKM Rimavská Sobota na prvom mieste v II. lige
mužov v skupine C.
V nasledujúcom kole, v sobotu 24.10. o 17.00
na zimnom štadione v Rimavskej Sobote privítajú
muži HKM mužov HK Sabinov.
Góly hostí: Murgaš 2, Bendík, Bačkor
Zostava hostí: Juraštík, Krahulec - Ľalík, Malatinec,
Gábor, Goláň - Murgaš, Matej Ďubek, Pavol Ďubek,
Golian, Ponc, Bendík,Bačkor, Klincko, Slovák,
Trudič
Mladší žiaci mali v tomto kole voľno.
Š. Hanzel

hral na lopatky. Stála ho asi bronz, nakoľko jeho
súper nakoniec skončil na 3.mieste
Adrián Zahradník (st.žiaci 85 kg – 7.miesto): so
zápasením začal len tento rok. Proti skúsenému
pretekárovi z Nitry mohol len prekvapiť, ale nestalo sa. Je to však perspektívny športovec.
V súťaži družstiev naša Lokomotíva obsadila
12.miesto so ziskom 31 bodov.

Príležitosť aj pre rekreačných kolkárov

Opäť mestská liga
v kolkoch
Kolkársky klub Rimavská Sobota v spolupráci
s mestským úradom organizujú aj v majstrovskej sezóne 2009-2010 ďalší ročník mestskej
ligy v kolkoch štvorčlenných družstiev.
Určená je pre všetkých záujemcov o tento
tradičný, a jedným dychom dodajme aj úspešný rimavskosobotský šport, prioritne pre
rekreačných, resp. neregistrovaných hráčov.
V predchádzajúcom ročníku bolo do
dlhodobej súťaže zapojených šesť družstiev,
ktoré sa vo vzájomných súbojoch stretli
po trikrát. Herný systém, ako aj termínová
listina nového ročníka mestskej ligy budú
určené podľa počtu prihlásených družstiev. Záujemcovia o účasť v súťaži sa môžu
denne po 16.00 hodine prihlásiť v kolkárni v
Mestskej záhrade v Rimavskej Sobote, resp.
na telefónnom čísle 0903 683 869 (predseda
klubu Róbert Šmatlík), prípadne e-mailom na
adrese : kolkyrs@weblahko.sk. Ďalšie informácie získajú záujemcovia aj na internetovej
stránke kolkárskeho klubu : www.kolkyrs.
weblahko.sk

šport
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Olympiáda vyvrcholí v kolkárni
Posledná disciplína je na programe v nedeľu 8.novembra
Prvý ročník celoročnej Olympiády rekreačných športovcov mesta Rimavská
Sobota ako novej formy pohybových
a športových aktivít obyvateľov mesta
vrcholí. V nedeľu 18.októbra sa konalo
štvrté kolo (súťažnou disciplínou
bolo plávanie) a v nedeľu 8.novembra
sa ukončí záverečným piatym kolom
(kolkami).
V rimavskosobotskej krytej plavárni všetci účastníci olympiády, bez rozdielu veku či pohlavia,
absolvovali sto metrov a to ľubovoľným spôsobom.
Najpreferovanejším štýlom bol, pochopiteľne,
ten prsiarsky, ale bolo možné vidieť aj naozaj
„kúlového“ kraula či rôzne modifikácie skutočne
ľubovoľných štýlov. Všetci účastníci však úspešne
a v pohode doplávali až do cieľa.

Výsledky

Ženy nad 40 rokov:
1.Viktória Gabmayerová 2:25,42 min., 2.Marta
Bořutová 2:38,09 min. 3.Dana Balíková 2:52,73
min., 4.Alena Okošová 3:48,32 min.
Muži:
nad 20 rokov : 1.Ján Valach 1:27,16 min., 2.Jozef
Vaculčiak 2:44,16 min.
nad 30 rokov : 1.Peter Csomós 1:10,76 min., 2.Michal Klein 1:26,09 min., 3.Igor Andráš 1:30,13 min.
(šušká sa, že vďaka tomuto dosiahnutému času

HOKEJ
Vylosovanie GGHL pre ročník 2009/2010
1. kolo (31.10.2009)
08.00 Expresstrans – Klenovec
10.00 Poltár – Revúca
12.00 Kokava nad Rimavicou – Čerenčany
14.00 White Raven – Omega Bílý Tigry
2. kolo (07.11.2009)
08.00 Poltár – Čerenčany
10.00 Omega Bílý Tigry – Kokava nad Rimavicou
12.00 Klenovec – White Raven
14.00 Expresstrans – Revúca
3. kolo (14.11.2009)
08.00 Expresstrans – Poltár
10.00 White Raven – Revúca
12.00 Kokava nad Rimavicou – Klenovec
14.00 Čerenčany – Omega Bílý Tigry
4. kolo (21.11.2009)
08.00 Omega Bíly Tigry – Poltár
10.00 Klenovec – Čerenčany
12.00 Revúca – Kokava
14.00 Expresstrans – White Raven
5. kolo (28.11.2009)
08.00 Poltár – White Raven

vyhral regulárnu stávku o 50 eur....), 4.Ivan Pivník
1:39,82 min., 5.Mikuláš Czirmaz 2:01,00 min.
nad 40 rokov: 1. Jozef Fabo 1:37,07 min., 2. Juraj
Minich 2:3873 min.
nad 50 rokov: 1. Ladislav Tóth 1:52,29 min., 2.
Tibor Berecz 1:57,36 min., 3. Igor Antalík 2:18,39
min., 4. Štefan Szabó 2:36,29 min., 5. Štefan Stanko
2:38,86 min., 6. Petr Bořuta 2:54,86 min., 7. Ondrej
Borláš 3:03,13 min.
nad 60 rokov: 1. Štefan Petrus 2:32,45 min., 2. Igor
Göndör 3:14,22 min.
nad 65 rokov: 1. Attila Rábely 2:05,36 min., 2. Igor
Antal 3:44,82 min.
V duchu platných propozícií boli účastníci hodnotení tzv. olympijským bodovaním, t.j. za prvé
miesto (bez ohľadu na počet účastníkov v jednotlivých vekových kategóriách) získal víťaz 7 bodov,
druhý v poradí päť bodov, tretí v poradí získal štyri
body, atď.
Záverečná piata disciplína, kolky – 40 hodov „do
plných“, sa uskutoční v nedeľu 8.novembra o 9.00
hodine (nie ako bolo pôvodne, ale nie záväzne
plánované) v rimavskosobotskej kolkárni v mestskej záhrade. Pred touto záverečnou disciplínou je
poradie v jednotlivých kategóriách nasledovné:
Ženy:
nad 20 rokov: 1. Renáta Kureková 7 bodov, 2. Beáta
Juríčková 5 bodov

10.00 Kokava nad Rimavicou – Expresstrans
12.00 Čerenčany – Revúca
14.00 Omega Bílý Tigry – Klenovec
6. kolo (05.12.2009)
08.00 Klenovec – Poltár
10.00 Expresstrans – Čerenčany
12.00 Revúca – Omega Bílý Tigry
14.00 White Raven – Kokava nad Rimavicou
7. kolo (12.12.2009)
08.00 Poltár – Kokava nad Rimavicou
10.00 Čerenčany – White Raven
12.00 Omega Bílý Tigry – Expresstrans
14.00 Klenovec – Revúca
8. kolo (19.12.2009)
08.00 Klenovec – Expresstrans
10.00 Revúca – Poltár
12.00 Čerenčany – Kokava nad Rimavicou
14.00 Omega Bílý Tigry – White Raven
9. kolo (26.12.2009)
08.00 Čerenčany – Poltár
10.00 Kokava nad Rimavicou – Omega Bílý Tigry
12.00 White Raven – Klenovec
14.00 Revúca – Expresstrans

nad 30 rokov: 1. Henrieta Czirmazová 14 bodov
nad 40 rokov: 1. Marta Bořutová 26 bodov, 2.
-3. Dana Balíková a Viktória Gabmayerová po 14
bodov, 4. Alena Okošová 10 bodov
Muži:
nad 20 rokov: 1. Jozef Vaculčiak 21 bodov, 2. - 4.
Ján Valach, Kristián Kováč a Radoslav Paulenka po
12 bodov, 5. Ondrej Szabó 4 body, 6. Peter Herceg
3 body
nad 30 rokov: 1. Igor Andráš 23 bodov, 2. Michal
Klein 12 bodov, 3. Ivan Pivník 10 bodov, 4. Mikuláš
Czirmaz 8 bodov, 5. - 6. Peter Csomós a Viliam
Hochholczer po 7 bodov, 7. Martin Hložen 4 body,
8. Drahoslav Vanek 3 body, 9. Róbert Šmatlík 1 bod
nad 40 rokov: 1. Jozef Fabo 23 bodov, 2. Juraj Minich 22 bodov, 3. Ivan Hruška 7 bodov, 4. Marián
Obšel 4 body
nad 50 rokov: 1. Tibor Berecz 21 bodov, 2. - 4.
Viliam Vidinský, Štefan Szabó a Igor Antalík po 11
bodov, 5. - 7. Róbert Princ, Štefan Stanko a Ladislav
Tóth po 7 bodov, 8. Petr Bořuta 5 bodov, 9. - 10. Ondrej Borláš a Jaroslav Kadaš po 6 bodov, 11. Samuel
Urban 2 body
nad 60 rokov: 1. Igor Göndör 26 bodov, 2. Štefan
Petrus 7 bodov
nad 65 rokov: 1.Attila Rábely 21 bodov, 2. - 3. Igor
Antal a Ľudovít Péter po 5 bodov.
red

10. kolo (02.01.2010)
08.00 Poltár – Expresstrans
10.00 Revúca – White Raven
12.00 Klenovec – Kokava nad Rimavicou
14.00 Omega Bílý Tigry – Čerenčany
11. kolo (09.01.2010)
08.00 Poltár – Omega Bílý Tigry
10.00 Čerenčany – Klenovec
12.00 Kokava nad Rimavicou – Revúca
14.00 White Raven – Expresstrans
12. kolo (16.01.2010)
08.00 White Raven – Poltár
10.00 Expresstrans – Kokava nad Rimavicou
12.00 Revúca – Čerenčany
14.00 Klenovec – Omega Bílý Tigry
13. kolo (23.01.2010)
08.00 Poltár – Klenovec
10.00 Čerenčany – Expresstrans
12.00 Omega Bílý Tigry – Revúca
14.00 Kokava nad Rimavicou – White Raven
14.00 kolo (30.01.2009)
08.00 Kokava nad Rimavicou – Poltár
10.00 White Raven – Čerenčany
12.00 Expresstrans – Omega Bílý Tigry
14.00 Revúca – Klenovec
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ZOZNAM KANDIDÁTOV pre voľby do
zastupiteľstva Banskobystrického
samosprávneho kraja 14. novembra 2009
Kandidáti:
1.

Ján Antal, Ing., 33r., poľnohospodár, ÚSVIT

2.

Mária Antalová, Ing., 49r., lesný inžinier, Slovenská ľudová strana

3.

František Auxt, Mgr., 57r., podnikateľ, Strana maďarskej koalície - Magyar Koalíció

Pártja
4.

Anton Badač, RSDr., 55r., štátny zamestnanec, Komunistická strana Slovenska

5.

Jaroslav Bagačka, PaedDr., 48r., pedagóg, Nezávislý kandidát

6.

Michal Bagačka, Mgr., 46r., primátor, SMER - sociálna demokracia, Ľudová strana -

Hnutie za demokratické Slovensko
7.

Július Balog, 40r., živnostník, Slovenská ľudová strana

8.

Zoltán Bán, Ing., 56r., elekt.inžinier, Strana maďarskej koalície - Magyar Koalíció

Pártja
9.

Jozef Berki, Ing., 54r., vedúci PEÚ, Rómska iniciatíva Slovenska

10. Ondrej Berki, 62r., starosta, Rómska iniciatíva Slovenska
11. Monika Cagáňová, Bc., 29r., majster odbornej výchovy, ÚSVIT
12. Štefan Cifruš, MUDr.MPH, 52r., lekár, EURÓPSKA DEMOKRATICKÁ STRANA
13. Milan Fekeč, MUDr., 57r., lekár, Slovenská národná strana, Hnutie za demokraciu
14. Ildikó Filipiaková, 40r., podnikateľka, Sloboda a Solidarita
15. Róbert Filka, 35r., podnikateľ, Slobodné Fórum, Demokratická strana, Agrárna
strana vidieka
16. Pavel Grendel, 60r., dôchodca, Komunistická strana Slovenska
17. Peter Gulik, Ing., 46r., podnikateľ, Nezávislý kandidát
18. Marián Habovčík, Bc., 35r., starosta, Slovenská demokratická a kresťanská únia Demokratická strana, Kresťanskodemokratické hnutie
19. Jaroslav Hecko, Ing., 49r., stavebný inžinier, EURÓPSKA DEMOKRATICKÁ STRANA
20. Ladislav Hladovec, Ing., 43r., súdny znalec, prekladateľ, Sloboda a Solidarita
21. Ľubomíra Hroncová, 52r., učiteľka MŠ, Komunistická strana Slovenska
22. Jozef Hunyák, 61r., starosta, MOST - HÍD, Strana zelených
23. Peter Juhász, MUDr., 37r., lekár, Nezávislý kandidát
24. Ján Kamenský, 39r., súkromný podnikateľ, Sloboda a Solidarita
25. Andrej Karas, 58r., starosta, SMER - sociálna demokracia, Ľudová strana - Hnutie
za demokratické Slovensko
26. Mário Keleti, JUDr., 36r., advokát, Nezávislý kandidát
27. Jozef Kocúr, 61r., odborný lesný hospodár, Slovenská ľudová strana
28. Vojtech Kökëny, Mgr., 52r., komunitný pracovník, Strana rómskej koalície - SRK
29. Rastislav Kolesár, 27r., vedúci pracovník, Nezávislý kandidát
30. Pavel Koncoš, Ing., 62r., poľnohospodár - poradca, NOVÁ DEMOKRACIA
31. Peter Korcsog, MUDr., 53r., psychiater, Strana maďarskej koalície - Magyar Koalíció
Pártja
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32. Barnabáš Kovács, Ing., 49r., poľnohospodársky inžinier, Slobodné Fórum, Demokratická strana, Agrárna strana vidieka
33. Lenka Kováčiková, 20r., recepčná, ÚSVIT
34. Milan Kušpál, 61r., strojný technik, Komunistická strana Slovenska
35. Tibor Lakatoš, 54r., murár, Nezávislý kandidát
36. Dalibor Lang, 50r., odborný lesný hospodár, Slovenská ľudová strana
37. Ladislav Lang, MVDr., 32r., veterinárny lekár, MOST - HÍD, Strana zelených
38. Ján Lichanec, Ing., 44r., starosta, SMER - sociálna demokracia, Ľudová strana Hnutie za demokratické Slovensko
39. Zoltán Mács, 55r., starosta, Strana maďarskej koalície - Magyar Koalíció Pártja
40. Štefan Makši, 60r., ekonóm, EURÓPSKA DEMOKRATICKÁ STRANA
41. Ida Melichová, Ing., 45r., riaditeľka, SMER - sociálna demokracia, Ľudová strana Hnutie za demokratické Slovensko
42. Peter Mináč, Ing., 53r., primátor, SMER - sociálna demokracia, Ľudová strana Hnutie za demokratické Slovensko
43. Jana Nirházová, 50r., predavačka, Združenie robotníkov Slovenska
44. Zdenek Očovan, Ing., 52r., manažér zahraničného obchodu, Slovenská demokratická a kresťanská únia - Demokratická strana, Kresťanskodemokratické hnutie
45. Štefan Orosz, PaedDr., 33r., pedagóg, MOST - HÍD, Strana zelených
46. Elena Petroková, 49r., prevádzkar, ÚSVIT
47. Jozef Pupala, JUDr., 57r., dôchodca, Komunistická strana Slovenska
48. Ladislav Rigó, Ing., 52r., stroj.inžinier, Strana maďarskej koalície - Magyar Koalíció
Pártja
49. Rudolf Smriga, MVDr., 40r., veterinárny lekár, MOST - HÍD, Strana zelených
50. Pavel Struhár, JUDr., 52r., právnik, SMER - sociálna demokracia, Ľudová strana Hnutie za demokratické Slovensko
51. Márta Stubendek, Mgr., 47r., starostka, Strana maďarskej koalície - Magyar Koalíció Pártja
52. Jaroslav Suja, 33r., súkromný podnikateľ, Sloboda a Solidarita
53. Jozef Šimko, JUDr., 58r., podpredseda VÚC BBSK, Slovenská národná strana, Hnutie
za demokraciu
54. Jana Švoňavová, Bc., 23r., personalista, ÚSVIT
55. Romana Tökölyová, 22r., zdravotnícky laborant, ÚSVIT
56. Jana Uhrinová, Mgr., 52r., prednostka ObÚ, Slovenská národná strana, Hnutie za
demokraciu
57. Štefan Váradi, Bc., 44r., soc. pracovník, MOST - HÍD, Strana zelených
58. Silvia Vargová, MUDr., 39r., lekárka, MOST - HÍD, Strana zelených
59. Viliam Vaš, Mgr., 53r., stredoškolský učiteľ, Slovenská demokratická a kresťanská
únia - Demokratická strana, Kresťanskodemokratické hnutie
60. Peter Vetrák, 51r., technik, Slovenská ľudová strana
61. Marcel Vranský, 38r., podnikateľ, EURÓPSKA DEMOKRATICKÁ STRANA
62. Matúš Výboch, Ing., 39r., riaditeľ lesného závodu, Slovenská národná strana, Hnutie za demokraciu
63. Samuel Zubo, RSDr., CSc., 61r., dôchodca, Komunistická strana Slovenska

ZOZNAM KANDIDÁTOV pre voľby predsedu
Banskobystrického samosprávneho kraja
14. novembra 2009
Kandidáti:
1.

Igor Danihel, PhDr., 53r., riaditeľ POS, Nezávislý kandidát

2.

Pavel Chovanec, Ing., 57r., mediátor, ÚSVIT

3.

Marian Kotleba, Mgr., 32r., informatik, Nezávislý kandidát

4.

Vladimír Maňka, Ing., 50r., europoslanec, SMER - sociálna demokracia,
Ľudová strana - Hnutie za demokratické Slovensko

5.

Jozef Mikuš, Ing., 49r., poslanec NR SR, Slovenská demokratická a
kresťanská únia - Demokratická strana, Kresťanskodemokratické hnutie,
Sloboda a Solidarita, Občianska konzervatívna strana, Konzervatívni
demokrati Slovenska

6.

Milan Murgaš, doc., Ing., CSc., 58r., predseda BBSK, Nezávislý kandidát

7.

Emil Samko, Mgr. et Mgr., PhD., 42r., podnikateľ, Rómska iniciatíva
Slovenska

8.

Jozef Sásik, Ing., 51r., znalec - lesníctvo, Slovenská ľudová strana

9.

Jozef Šimko, JUDr., 58r., podpredseda VÚC BBSK, Slovenská národná
strana, Hnutie za demokraciu

Mestská bytová správa s.r.o, Tržná 2, Rimavská Sobota
UBYTOVŇA Mestskej bytovej správy, s.r.o., Gorkého 8, 979 01 Rimavská Sobota ponúka ubytovacie služby turistickej ubytovne pre fyzické
osoby a firmy za výhodné ceny, apartmány, 2-3 lôžkové izby + príslušenstvo.
Bližšie informácie na t. č. 047/5624187

infoservis
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Zoznam ulíc a okrskov
pre Voľby do orgánov
samosprávnych krajov
2009
Dátum konania: 14.11.2009

Okrsok č. 1 Mestský úrad, Rimavská
Sobota, Svätoplukova 5

Okrsok č. 8 Stredná odborná škola
technická, Rimavská Sobota, Školská 15

Dukl. hrdinov, Kúpeľná, Mládeže, Mlynská,
Nová, Potravinárska, Rožňavská 2, 4, 6, 8, 10, 12,
14, 16, 18, 31, 33, Sabová, Šamarianka, Školská,
Tržná

Okrsok č. 9 Kultúrny dom, Nižná Pokoradz,
Nižná Pokoradz 59

Nižná Pokoradz

Hlavné námestie, Hviezdoslavova, Nám. Š. M.
Daxnera, Povstania, Svätoplukova, Škultétyho,
Tomášikova

Okrsok č. 10 Kultúrny dom, Bakta,
Bakta 80

Okrsok č. 2 Základná škola M. Tompu,
Rimavská Sobota, Šrobárova 12

Okrsok č. 11 Obchodná akadémia, Rimavská Sobota, K. Mikszátha 1

B. Bartóka, Bakulínyho, Bottova, Francisciho,
Fučíkova, Hurbanova, J. Fábryho, Kuzmányho,
Nám. M. Tompu, Šrobárova, Tompova, Trhové
námestie, Železničná

Okrsok č. 3 Reformované cirkevné gymnázium, Rimavská Sobota, Daxnerova 42

Čerenčianska, Daxnerova, Dostojevského,
Gorkého, Jarná, Jesenského, Košická cesta,
Kraskova, Kubányho, Podjavorinskej, Stavbárov,
Tolstého

Okrsok č. 4 Reformované cirkevné gymnázium, Rimavská Sobota, Daxnerova 42
A. Markuša, K. Mikszátha, Konvalinková, Na
Chrenovisku, Narcisová, Orgovánová, Pokoradzká, Púpavová, Slnečná, Tulipánová

Okrsok č. 5 Kultúrny dom, Vyšná
Pokoradz, Vyšná Pokoradz 14
Vyšná Pokoradz

Okrsok č. 6 Špeciálna základná škola,
Rimavská Sobota, Bottova 13

Rožňavská 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17, 19, 20, 21, 22,
23, 24, 25, 26, 28, 30, 32, 34, 36, 38,
Vinice

Okrsok č. 7 Špeciálna základná škola,
Rimavská Sobota, Bottova 13

Bakta

Cukrovarská, I. Hatvaniho, Jánošíkova 4, 6, 8,
10, 12, 14, 16, 18, Pivovarská, Záhradnícka

Okrsok č. 12 Gymnázium Ivana Kraska,
Rimavská Sobota, P. Hostinského 3

Malohontská 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10, 12, 14, 16, P.
Hostinského 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18

Okrsok č. 13 Gymnázium Ivana Kraska,
Rimavská Sobota, P. Hostinského 3

Sídlisko Rimava 1, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10, 12, 14, 16, 18,
20, 22, 24, 26

Okrsok č. 14 Materská škola, Rimavská
Sobota, Sídlisko Rimava 30

Malohontská 11, 13, 15, 17, 19, 21, Sídlisko Rimava
9, 11, 13, 15, 17, 19, 21, 23, 25, 27, 29, 32, 34, 36

Okrsok č. 15 Spojená škola, Rimavská
Sobota, Športová 1

15

Okrsok č. 18 Základná škola Š. M. Daxnera, Rimavská Sobota, Dr. V. Clementisa 13

L. Svobodu 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18,
19, 20, Rybárska 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18

Okrsok č. 19 Základná škola Š. M. Daxnera, Rimavská Sobota, Dr.V.Clementisa 13

J. Bodona 1, 3, 5, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, L. Novomeského 13, 15, 17, 19, 21, L. Svobodu 21, 22, 23,
24, 25, 26, 27, Por. Ušiaka

Okrsok č. 20 Základná škola Š. M. Daxnera, Rimavská Sobota, Dr.V.Clementisa 13
Kľačany, Milana Rastislava Štefánika, Pavla
Jozefa Šafárika, Sobôtka, Žánovská

Okrsok č. 21 Základná škola Mihálya
Tompu, Rimavská Sobota, L. Novomeského
(súp. č. 2070)
Dr. V. Clementisa 2, 4, 6, L. Novomeského 1, 2, 3,
4, 5, 6, 7, 8, 9, 11, L. Svobodu 28, 29, 30, 31, 32, 33,
34, 35, T. Vansovej

Okrsok č. 22 Základná škola Mihálya
Tompu, Rimavská Sobota, L. Novomeského
(súp. č. 2070)
Česká, Dr. V. Clementisa 1, 3, 5, 7, 9, 11, Kirejevská 25, 27, 29, 31, 33, 35, 37, 39, 41, S. Kollára

Okrsok č. 23 Základná škola Pavla Dobšinského, Rimavská Sobota, P. Dobšinského
(súp. č. 1744)
Kurinec, P. Dobšinského, P. Hostinského 20, 22,
24, 26, 28, 30, 32, 34, 36, Včelinec

Okrsok č. 24 Spoločenský dom - bývalá
MŠ, Rimavská Sobota, Kpt. Šmála 3

Jánošíkova 20, 22, 24, 26, Kvetná, Malohontská
23, 25, 27, 29, 31, 33, 35, 37, 39, 41, 43, 45, 47,
49, 51, 53, Sídlisko Rimava 35, 37, 39, 41, 43, 45,
Športová 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8

E. Putru, J. Kráľa, Kirejevská 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8,
9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 23, Kolínska, Kpt. Šmála, Krajná, Letná, Lipová, Malá,
Novosadská, Odborárska, Okružná, Sedliacka,
Tehlová, Tomašovská

Okrsok č. 16 Spojená škola, Rimavská
Sobota, Športová 1

Okrsok č. 25 Základná škola s MŠ, Rimavská Sobota, Dúžavská cesta 11

Malohontská 18, 20, 22, 24, 26, Športová 10, 12,
Štadion

Dúžavská cesta

Okrsok č. 26 Kultúrny dom, Mojín, Mojín 2

Agátová, Cestárska, Čerešňová, Družstevná,
Gaštanová, Jabloňová, Javorová, Liesková, Malinová, Ružová, Šári pustatina, Šibeničný vrch,
Veterná, Železničiarska

Okrsok č. 17 Základná škola Š. M. Daxnera,
Rimavská Sobota, Dr. V. Clementisa 13
J. Bodona 2, 4, 6, 8, 10, L. Svobodu 1, 2, 3, 4, 5, 6,
Rimavská, Rybárska 1, 3, 5, 7, 9

Okrsok č. 27 Úradovňa VMČ, Dúžava,
Dúžava 49

Vyhlásenie literárnej
súťaže

3. kategória – študenti 1.-4. ročníka SŠ a tried
kvinta až oktáva osemroč. gymnázia.
Podmienky:
a/ súťaže sa môže zúčastniť žiak základnej alebo
strednej školy mesta Rimavská Sobota;
b/ rozsah prác:
poézia – 1-3 básne /ľubovoľná téma, viazaný alebo
voľný verš/;
próza – 1 prozaické dielo v rozsahu maximálne 2-4
normostrany /poviedka/;
publicistika – voľný výber publicistického žánru
na tému „Po stopách Ivana Kraska“;
c/ práce treba odovzdať trojmo /hodnotiť bude
trojčlenná porota/;

d/ termín odovzdania: 17. december 2009 – písomne na adresu: Gymnázium I. Kraska, P. Hostinského 3, 979 01 Rimavská Sobota /na obálke heslo:
Literárna súťaž /
d/ vyhlásenie výsledkov: 15. februára 2010 /na
internetovej stránke Gymnázia IK a v Gemerských
zvestiach/

Gymnázium Ivana Kraska v Rimavskej Sobote s
cieľom uctiť si pamiatku Ivana Kraska, po ktorom
nesie meno, vyhlasuje literárnu súťaž v poézii,
próze a v publicistike.
Kategórie súťažiacich:
1. kategória – žiaci 5. a 6. ročníkov ZŠ a prímy
osemročného gymnázia;
2. kategória – žiaci 7.-9. ročníkov ZŠ a tried sekunda až kvarta osemroč. gymnázia;

Mojín

Dúžava

Víťazné práce budú za účasti autorov zverejnené
a odmenené na „Popoludní s Ivanom Kraskom“,
ktoré sa bude konať 9. marca 2010 /utorok/ v
priestoroch Gymnázia I. Kraska.
Mgr. Ján Čeman, riaditeľ školy

16 inzercia
Mesto Rimavská Sobota ponúka na odpredaj nehnuteľný majetok – pozemky – parc. č. č. KN C 2849/237 – zast. plocha o výmere 21 m², parc. č. KN
C 2849/238 – zast. plocha o výmere 21 m², parc. č. KN C 2849/239 – zast.
plocha o výmere 21 m², parc. č. KN C 2849/240 – zast. plocha o výmere 21
m² a parc. č. KN C 2849/241 - zast. plocha o výmere 21 m² v kat. úz. Rimavská Sobota, lokalita Sobôtka za účelom výstavby radových garáží. Do ponuky
sa môžu prihlásiť záujemcovia, ktorí sú vlastníkmi bytu a majú trvalý pobyt
v bytových domoch s.č. 95, 96, 92 resp. 98, nevlastnia v uvedenej lokalite
garáž a sú vlastníkmi motorového vozidla. Minimálna cena 40,- €/m². Informácie: Mestský úrad, oddelenie právne a majetkové – referát správy majetku,
Rimavská Sobota č.t. 047/56 046 26, 047/56 046 33, 0903 284 314. Žiadosti
zasielajte na Mestský úrad, oddelenie právne a majetkové, Svätoplukova 9,
Rimavská Sobota najneskôr do 23.10.2009. Ponukové konanie sa bude konať dňa 5.11.2009 (štvrtok) o 14.00 h. na Mestskom úrade, Svätoplukova 9,
Rimavská Sobota, II. poschodie zasadačka č. dv. 16. Ponukového konania sa
záujemcovia zúčastňujú na základe podanej žiadosti, predložia preukaz totožnosti a technický preukaz MV.
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Počasie - Markantné vzdušné prúdy sa nám v prvej polovici tohto týždňa
budú vyhýbať, preto môžeme do štvrtku rátať s patričným jesenným
počasím. K tomu patria ranné hmly a slabšie poobedňajšie slnko. Výraznejšie zrážky nie sú vo vyhliadke, rovnako ako mrazy. Denná teplota
miestami stúpne nad 15 stupňov. Koncom týždňa sa ochladí, zatiaľ však
nemožno predvídať v akej miere.
András Reisz (autor je meteorológ)

SŤAHOVANIE
A PREPRAVA TOVARU
s Fiatom Ducato.
M.: 0908 948 971,
0907 522 516

Ponúkam nebytové priestory
do prenájmu v centre mesta RS
za výhodné ceny.
Využitie: kancelárie, obchody
a rôzne služby.
M.: 0908 948 971

2003

SLOVENSKÁ KUCHYŇA
„U LENKY“
Vás pozýva na špeciality
slovenskej kuchyne.

POZOR AKCIA!!!
KAŽDÉ DESIATE MENU
ZADARMO!!!
Kde? „U Lenky“,
B.Bartóka 2 v RS
Usporadúvame akcie aj oslavy.
Zabezpečujeme rozvoz jedál
v meste RS.

2223-43
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Slovan
vyradil
Slovan
ŠK Slovan Bratislava
– MŠK Rim. Sobota 2:1 (1:1)
Dlhé roky niesol futbal názov Slovan. V Slovenskom
pohári sa Gemerčania predstavili na Tehelnom poli.
Svojím výkonom aj napriek prehre si hanbu určite
neurobili. Ba práve naopak, najlepšie mužstvo na
Slovensku sa triaslo o výsledku až do konca stretnutia. Škoda, že Soboťania neboli odvážnejší v druhom polčase v hre smerom dopredu. Tak by mohli
pomýšľať aj na viac. V samom úvode zápasu po
chybe obrancu Slovana skončila Morháčová strela
na žrdi. V 14. min. otvoril skóre stretnutia exportnou strelou z priameho kopu Pisár. Navyše hlavný
rozhodca za predchádzajúci faul vylúčil domáceho
Salátu. K obratu v skóre zavelil najlepší hráč domácich Halenár. V 34. min. domáci vyrovnali, keď
loptu do siete dotlačil Gaucho. V druhom polčase
tlak Slovanistov narastal, ale pozorná obrana hostí
na čele s Kuciakom dlho odolávala. V 81. min. prišlo rozhodnutie. Halenár po strele z priameho kopu
poslal domácich ďalej.
Pred 1035 divákmi rozhodoval Valášek.
Zostava MŠK RS: Kuciak – Rubint – Geri – Živanovič – Juhász – Janečka – Pisár – Zvara – Morháč

26. 10. 2009

(87. min. Vargic) – Gibala ( 66.min. Líška - 87. min.
Šándor) – Sihelský.
Slová trénera MŠK M. Kudlíka: Za svoj výkon sa
nemusíme hanbiť. Favorita sme potrápili, aj keď
v druhom polčase mohol byť moje mužstvo odvážnejšie v hre smerom dopredu.

Prehra na
Liptove
Tatran Liptovský Mikuláš
– MŠK Rim. Sobota 3:0 (0:0)
Po tom, čo sa futbalisti RS ukázali na Tehelnom poli
v dobrom svete, kde v Slovenskom pohári predviedli veľmi dobrý výkon, prišlo v sobotňajšom zápase v Liptovskom Mikuláši k vytriezveniu. Hlavne
v druhom polčase boli Liptáci jasne lepší. Na Gemerčanoch sa prejavila únava, nakoniec cestovali
domov s prehrou rozdielom triedy. Víťazstvo domácich bolo zaslúžené hlavne za výkon, ktorí predviedli po zmene strán. Všetko však mohlo byť inak,
keby bol hneď v úvode stretnutie po faule na Gibalu
odpískaný pokutový kop. Rozhodca bol proti. Soboťania mali ešte jednu stopercentnú šancu, a to
v 35. min., keď Sihelský po sóle obišiel aj brankára
domácich. Jeho strela ale skončila na bočnej sieti.
Liptáci si v prvom polčase v rozpätí desiatich minút
vypracovali tri gólové príležitosti. Kuciak však svoje
mužstvo podržal. Po zmene strán však už bolo na
ihrisku iba jednu mužstvo – domáci Liptovský Mikuláš, pričom hostia z Gemera sa v druhom polčase
ani nedostali k bráne súpera. Gólový účet otvoril

Taekwondisti na stupňoch víťazov
Športovci z klubu OJ Taekwondo WTF
Rim. Sobota v nedeľu 18. októbra
úspešne reprezentovali mesto Rimavská
Sobota, ako aj svoj klub.

rián Zsíros (poomsae – senior B po zelenomodrý
pás)
3. miesto: Peter Lancko - 53kg (kadet B), Peter
Škrabák +84kg (senior B)

V tento deň bola telocvičňa pri ZŠ M. Tompu
dejiskom 4. kola ligy Slovenska Slov. Asoc.
Taekwondo WTF. Áno, tentokrát bol usporiadateľom ligy Rimavskosobotský klub TKD a zhostil
sa ho vskutku dobre po stránke organizácie aj
reprezentácie.
Súťažilo sa v športovom zápase – kyorugi
a predvádzaní foriem čiže súborné cvičenie – poomsae. Klub TKD RS získal celkovo dve zlaté, dve
strieborné a dve bronzové medaily.

Nomináciu na turnaj získal aj Milan Pástor +84kg
(senior B), ale nakoniec pre chorobu nenastúpil,
čo bola škoda, pretože sme od neho očakávali zisk
minimálne 2. miesta.
Turnaja sa celkovo zúčastnilo 108 súťažiacich
z 11 klubov Slovenska ako Bratislava, L. Mikuláš,
Zvolen (2 kluby), Hnúšťa, R. Sobota, Rožňava,
Košice (2 kluby), Humenné, Snina. Trenčín sa
napokon nezúčastnil.
Touto formou by sme sa chceli poďakovať za
výraznú pomoc pri zorganizovaní tohto turnaja
predovšetkým mestu Rimavská Sobota a ďalším
podnikateľským subjektom z mesta, rodičom
cvičencov a členom klubu TKD RS.
Peter Úrek

Umiestnenia:
1. miesto: Pavel Lancko - 72kg (senior B), Marek
Úrek - 45kg (st. žiaci B)
2. miesto: Norbert Farkaš - 36kg (st. žiaci B), Ad-

v 54. min. útočník Liptákov Tomko. Ten istý hráč
poistil vedenie domácich v 66. min., keď sa presadil
po rohovom kope hlavičkou. Na konečných tri nula
upravil v samom závere stretnutia Šupej. Aj napriek
únave z pohárového zápasu bol výkon niektorých
sobotských hráčov sklamaním. Súper z L. Mikuláša
prišiel tak k trom bodom pomerne ľahko.
Pred 620 d. rozhodoval Hádek.
ŽK: Morháč.
Zostava MŠK RS: Kuciak - Rubint – Geri – Živanovič – Juhász – Janečka – Pisár ( 68. min. Levický) –
Zvara – Morháč ( 73. min. Vargic) – Gibala – Sihelský
( 78. min. Šándor).
Po takmer jeden a pol mesačnej pauze sa predstavia hráči MŠK RS na domácom ihrisku v sobotu 31.
októbra. Ich súperom budú futbalisti D. Kubína. Začiatok stretnutia je o 14:00 hod.
Zdeno Marek
Ostatné výsledky 1. ligy
Púchov – Trenčín 2:2, Dolný Kubín – Lučenec 1:2,
Michalovce – Prievidza 3:0, Ružomberok B – Šaľa
0:0.
Tabuľka 1. ligy
1. Púchov

13

8

3

2

17:9

2. Zlaté Moravce

12

6

3

3

21:13 21

27

3. Trenčín

13

4

7

2

19:11 19

4. Rimavská Sobota

13

4

6

3

12:14 18

5. Lučenec

13

4

5

4

19:13 17

6. Michalovce

13

4

5

4

13:11 17

7. D. Kubín

12

4

3

5

15:13 15

8. L. Mikuláš

12

4

3

5

14:14 15

9. Prievidza

13

3

6

4

10:14 15

10. Šaľa

13

3

3

7

6:21

12

11. Ružomberok B

13

2

4

7

8:21

10

Tempusáci v Taliansku
Pekný úspech zaznamenali chlapci z ŠK
Tempus na futbalovom turnaji v Taliansku v
Riminách kde štartovali za Tornaľu (ročník 1997). Turnaj sa odohral v troch dňoch
12.-14.10.2009. Hráči skončili na 3. mieste.
Reprezentujúci hráči z ŠK Tempus: Gabriel
Boroš, Rastislav Václavik, Martin Maňovský,
Alex Szunai, Peter Mezó.

Prípravka ŠK Tempus
Najstaršia prípravka (ročník 1999) ukončila
jesennú súťaž na peknom 1. mieste. Turnaje
sa odohrávali po vzájomnej dohode klubov
ŠK Badín, FK Lokomotíva Zvolen, FK Dukla
Banská Bystrica, ŠK Tempus, Sklotatran
Poltár, a to v každom meste. Zúčastnila sa ich
aj najmladšia prípravka v ktorej štartovali 4
družstvá: Badín, Poltár, Zvolen a ŠK Tempus.
Prípravky teraz čakajú halové turnaje v Bratislave, Prešove, Egri, Šalgotarjáne a Slovácku
v Čechách. V budúcom čísle prinesieme
výsledky jesennej časti ligy.
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Futbal – nižšie súťaže
I. trieda, 12. kolo

Žiaci, 8. kolo

Dvanásť gólov v Tachtách

B skupina
Jesenské – Hajnáčka A 9:0
Veľký Blh – Ožďany 1:0
Husiná – Hajnáčka B 3:2
C skupina
Abovce – Lenartovce 1:1
Kráľ – Bátka 12:2

Abovce – Rim. Janovce 2:4 (2:2)
G: Farkas (2) – Albert, Petrík, Uhrin a Gombala
R: Filep
Hostia boli lepší po každej stránke.
Dorast: 6:1

Krajské majstrovstvá
IV. liga, 12. kolo

Ožďany – Tornaľa 1:2 (1:1)
G: Krnáč – Kárász a Szántó
R: Pál
Na zápase bolo horúco nielen na hracej ploche,
ale aj mimo nej.

Veľký Blh je na vypadnutie

Jelšava – Klenovec 0:0
R: Hodoň
Zápas takmer skončil predčasne kvôli zlej viditeľnosti.

Štiavnické Bane – Revúca 4:2 (2:0)
G (hostia): Lunter a Majerčík

Bátka – Veľké Teriakovce 0:0
R: Čepko
V. Teriakovce končia jesennú časť súťaže na
poslednom mieste, ale svoje posledné slovo ešte
nepovedali.
Dorast: 1:3

Dolná Strehová – Hajnáčka 1:3 (1:2)
G: Urbán (2) a Berki

Žiar nad Hronom – Tisovce 1:1 (0:0)
G: Hurák
Veľký Blh – Divín 1:2 (1:0)
G (domáci): Halaj
V. liga, 12.kolo

Muráň – Lubeník 2:2 (0:1)
G: Matajs (2) – Levický a Svinčiak
R: Fakla
Družstvá sa spravodlivo podelili o body.
Dorast: 2:9

Cinobaňa – Gemer 2:2 (2:0)
G: Balogh a Lukács

Revúčka – Stárňa 7:0 (4:0)
G: Derdák (3), Čatlóš, Dubovský, Darmo a Hrachiar
R: Wollinger
Hráči Stárne odchádzali zo súperovho ihriska po
tomto debakli so sklonenými hlavami.
Dorast: 5:0

Čebovce – Hnúšťa 3:2 (2:0)
G: Wereský (2)

Tachty – Sirk 10:2 (7:0)
G: Végh (3), Mihály (3), Molnár (2), G. Pál G. a T. Pál
– Súkeník a Herich
R: Slabej
Tachty po vysokom víťazstve získavajú tretie
miesto v tabuľke.
Dorast: 6:1
1. FK Tornaľa  	

13

10 1 2 36:10 31

2. FK Klenovec  	

13

8 2 3 20:18 26

3. FK Tachty  	

13

8 1 4 44:20 25

4. FK Jelšava  	

13

7 3 3 28:24 24

5. FK Rimavské Janovce  	 13

6 0 7 26:25 18

6. FK Stárňa  	

13

5 2 6 23:27 17

7. FK Revúčka  	

13

5 2 6 27:22 17

8. FK Lubeník  	

13

5 2 6 27:26 17

9. FK Abovce  	

13

5 1 7 27:37 16

10. FK Muráň  	

13

4 4 5 20:33 16

11. FK Bátka  	

13

4 4 5 21:28 16

12. FK Sirk  	

13

4 3 6 27:29 15

13. FK Ožďany  	

13

2 4 7 15:20 10

14. FK Veľké Teriakovce  	

13

2 3 8 12:34 9

I. trieda, dorast, 12. kolo:
Ožďany – Gemer 10:1

Tomášovce – Kráľ 3:2 (1:1)
G: Suba a Hugyár

Jesenské – Príbelce 4:2 (3:0)
G (domáci): Váradi (2), Lipcsei a Trizna

Delegačný listč.13 zo dňa
22. 10. 2009
Predseda KR: Dezider Balajthy

Soboťanky pokorili
v derby Hnúšťu
V druhom kole prvej ligy – Východ vo volejbale žien privítali rimavskosobotské volejbalistky v sobotu (24. októbra) Iskru Hnúšťa.
Soboťanky nadviazali na dve víťazstvá v
prvom kole nad Sláviou TU Košice a majú
plný počet bodov.
VK Slovan Rimavská Sobota – VK Iskra
Hnúšťa 3:2 (-23, 15, 17, -23, 7), 3:2 (11, -22,
-21, 15, 11)
Derby zápasy s Hnúšťou boli dramatické,
hral sa zaujímavý volejbal. Premiéru v drese
Slovana si odkrútila nová akvizícia družstva
Eva Danková, ktorú funkcionári klubu získali
z Milanotrade Banská Bystrica. Zostava R.
Soboty: Megelová, Rendeková, Pálmayová,
Kudlíková ml., Danková, Zvarová – liberka
Chodúrová, Kačániová, Bodnárová, Rosiarová, Barthová. Zostava Hnúšte: Bukviarová,
Lumnitzerová, Štefániková, Migaľová, Ďurišová, Palíková - liberka Zatrochová, Ďurindová, Szőkeová, Solivajsová. Družstvo kadetiek
VK Slovan R. Sobota malo cez víkend voľno.
red

Stolný tenis
I. liga

Vranov n. Topľou – Mladosť Rim.
Sobota 7:7
Michalovce – Mladosť RS 8:6
3. kolo (23.10.2009)
STK Lučenec (Kalinovo B) – ŠKP Rim. Sobota 14:4 • STK Lučenec (Kalinovo D) – STK
Metabond Tornaľa 9:9 • Mladosť Relax Rim.
Sobota C – Mladosť Relax RS B 2:16 • STK
Tisovec B – DSTK RS 2:16 • Iskra D a S Hnúšťa
– SO Revúčka 7:11 • Jednota Málinec – STK
Lučenec (Kalinovo C) 7:11

Žiaci 9. kolo 31. 10. 2009 o 10.00
Sk B:
Hostice-Jesenské / Koós, Kovalčík
Hajnáčka B - V. Blh / Pocklan, Kostovič
Ožďany-Hajnáčka A / Parobek, Geče
Sk C:
Bátka-Abovce / Meszaros
Lenartovce-Gemer / Rybár

Delegovanie SsFZ:
5. liga dorast sk D 13. kolo

30. 10. 2009 o 14.00
Revúca-Hajnáčka / Šupka, Hodoň
31. 10. 2009 o 14.00
Tisovec-Pliešovce / Gača, Wollinger
V.Blh-Kokava / Lőcsösa, Botoš

Hokejisti opäť vyhrali
II. liga skupina východ - muži

MHK Rim. Sobota – HK Sabinov 5:3
( 2:1, 2:1, 1:1)
Góly: Bačkor, Bendík 2, Murgaš, Ďubek.
Zápas na veľmi dobrej úrovni, o ktorý sa pričinili aj hostia. Domáci chlapci podali dobrý
výkon a zaslúžene zvíťazili. Celý kolektív si
zaslúži za predvedený výkon pochvalu. Pred
250 divákmi rozhodovali Žák, Hric, Szabó
z Košíc.
Tabuľka po 4. kole
1. Rim. Sobota

3 0

0 0

19:11		

9b

2. Humenné

3 1

0 2

18:14		

3

3. Gelnica

1 1

0 0

6:3			

3

4. Sabinov

2 1

0 1

9:10		

3

5. Lučenec

3 0

0 3

12:26		

0

31. októbra cestujú naši chlapci do Gelnice.
J. Oštrom

