Otvorili vedeckú
zbierku
V deň výročia reformácie
bola v Rimavskej Sobote slávnostne otvorená
vedecká zbierka slovenskej
reformovanej cirkvi.
čítajte na str. 2

Poslanci sa
zaoberali
aj koncepciou
rozvoja mesta
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Na ostatnom zasadnutí
mestského zastupiteľstva sa
poslanci zaoberali informatívnou správou o plnení
cieľov koncepcie rozvoja
mesta na roky 2007 – 2013.
čítajte na str. 3

Náhradní rodičia
si vymieňali
skúsenosti
V priestoroch občianskeho
združenia Východisko pre
lepší život sa v budove
bývalej materskej školy v Tomašovej predminulý piatok
stretli ľudia, ktorých spojil
spoločný osud – náhradné
rodičovstvo.
čítajte na str. 4

V budúcom čísle:

Možnosť oživenia ZŤS opäť aktuálna
Rokovanie primátora so skupinou
poslancov vyústilo do rozhodnutia
posunúť projekt revitalizácie ZŤS opäť
do pléna Mestského zastupiteľstva.
Primátor Š. Cifruša sa stretol s poslancami Hacsim, Hegedűsom, Kohárym, Korcsogom, Piliarikom, Sojkom
a Vašom v utorok bez prítomnosti kamier. Cifruš napokon dospel k záveru, že otázku možného oživenia ZŤS
a vytvorenia priemyselného parku (a teda aj nových pracovných miest) opäť otvorí na mimoriadnom zasadnutí
MsZ budúci pondelok v bývalom Župnom dome.
Cifruš sa pre Gemerské zvesti vyjadril aj o poslednom
hlasovaní, pri ktorom sa osem poslancov hlasovania

zdržalo. Podľa jeho slov však zdržanlivosť nič nerieši. Za
zásadnú považuje otázku „podať alebo nepodať?“ Ako
dodal, „dnes nejde o to, kto bude investor, ale či ten
projekt podáme do 15. februára 2010. Dovtedy investor
môže prísť, ale aj nemusí.“
Na minulom hlasovaní o podaní projektu na oživenie
priemyselného parku na ministerstvo hospodárstva boli
výsledky nasledovné: za hlasovali Hegedűs, Koháry, Piliarik, Vargicová, Bán, Korcsog, Rigó, Šebőková, Vaš; proti boli Antalová, Brndiar, Csobová, Főző, Pelle. Zdržali sa
Čeman, Dragijský, Fiľo, Gecková, Koóšová, Zvara, Hacsi a
Sojka. Nehlasoval: B. Kovács. Svoju neúčasť na zasadnutí
ospravedlnili poslanci Gulik a Valušová.
mak
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Otvorili vedeckú zbierku
reformovanej cirkvi

Na slovíčko

s Mariánom Kluvancom

Na sídlisku som pred jednou bytovkou zachytil
útržky z rozhovoru trojice stredoškolákov. Bavili
o tom, že „ten rogue“ má schopnosť „stun“
a to je veľká výhoda, keď sa ide na „raid.“
Nezasvätenému pozorovateľovi tento slovník
istotne veľa nehovorí. Chlapci sa totiž rozprávali
o jednej počítačovej hre a pritom používali jazykové prostriedky prevzaté z angličtiny priamo
z danej hry. Taký je dnes jazyk mladých (nielen
u nás, ale aj všade tam, kde má mládež prístup
k počítačom a videohrám). Minimálne po tejto
stránke sme už európski, ba čo viac – svetoví.
V deň výročia reformácie bola
v Rimavskej Sobote slávnostne
otvorená vedecká zbierka slovenskej
reformovanej cirkvi.
„Chceli by sme živú inštitúciu, ktorej súčasťou je aj
tých päťsto rokov, ktoré sme tu predstavili,“ povedal
István B. Kovács, riaditeľ zbierky. Túto myšlienku
ďalej rozviedol biskup L. Fazekas, podľa ktorého tu
a teraz hľadíme do minulosti, ale súčasne pripravujeme budúcnosť pre našich nasledovníkov. Táto minulosť stojí na takých pilieroch, ktoré dávajú silu aj
nasledujúcim generáciám. B. Kovács potom zvlášť

privítal pani Géreczovú z Tornale (na fotografii s
riaditeľom zbierky), ktorá svojho času vyrastala v
sirotinci v Bretke a ktorý bol otvorený presne pred
osemdesiatimi rokmi.
Výstavné priestory predstavujú dejiny reformovanej cirkvi od jej počiatkov až po súčasnosť.
Sústreďujú sa pritom hlavne na oblasť južného
Slovenska. "Príbeh" tejto novootvorenej zbierky
začínal v roku 2002, kedy vstúpil do platnosti zákon o vytváraní vedeckých zbierok. Vďaka rade
maďarskej reformovanej cirkvi sa podarilo obstarať
potrebné financie a odkúpiť tzv. Šamarjaiho dom.
jdj

Z redakčnej pošty

Soboťan o SuperStar

Talentovaná dáma

Najväčší hudobný projekt TV Markíza a TV Nova
je vo veľkom prúde a má vysokú sledovanosť u nás
aj v Českej republike. Ja osobne som bol tiež na
kastingu v Košiciach, no bohužiaľ som nepostúpil.
Ale pán Habera mi povedal toto: "Keby bola len
slovenská SuperStar, a je to iba na ňom, tak som
ďalej. Povedal, že mám dobrý "chrapčák". Určite to
ešte dakedy skúsim.
Na svete je už 12-ka finalistov. Môj favorit
a víťaz je Martin Chodúr z Českej republiky a zo
Slovenska Dominika Stará. Tam sú už všetci
super speváci. Mimochodom, spisovateľ D. Hevier
napísal text pre 12 finalistov a hudbu zložil Palo
Habera. Skladba Príbeh nekončí je najlepšia, čo
kedy v minulosti SuperStar mala. Krásny text aj
hudba.
Mňa osobne SuperStar veľmi zaujíma, pretože
pracujem s hudbou a milujem ju (a samozrejme
aj futbal.) Dúfam, že niektorých finalistov potom
privítame aj v našom meste či okolí.
DJ Melo (Palo Melišík)

Určite budú so mnou súhlasiť všetci prítomní,
ktorí prišli 23. októbra do KD v Rimavskej Bani na
posedenie pri príležitosti Mesiaca úcty k starším.
Pani Vierka Slatinská je tou, ktorá vytvorila svojím
múdrym slovom a prekrásnym hlasom takú
príjemnú atmosféru, že seniori zabudli na svoje
starosti a bolesti. Spolu s ňou si zaspievali známu
pieseň Zahučali hory...
Organizátori podujatia pripravili aj plné
taniere chutných orechových, makových a tvarohových koláčov. Program bol obohatený aj príhovormi poslancov VÚC z Banskej Bystrice. Prítomní
silným potleskom prejavili súhlas s kandidátkou
do VÚC a ubezpečili, že prídu odovzdať svoj
hlas vo voľbách 14. novembra. Na záver vyslovili
srdečné poďakovanie všetkým, ktorí sa zaslúžili
o príjemne prežitý večer.
Danka Buchtová

Pripomenuli si
výročie 1. ČSR

Pred dvoma týždňami Slovensko slávilo
91. výročie zjednotenia dvoch bratských
národov v 1. Československej republike. Aby
si pripomenuli túto prelomovú udalosť našej
histórie, zišli sa študenti tretieho a štvrtého
ročníka Gymnázia I. Kraska na spoločnej
besede s cieľom diskutovať o prínose a význame tohto okamihu aj pre súčasnosť.
Diskusiu viedla Mgr. A. Alakšová. Hlavným hosťom bol Vladimír Pirošík, advokát
a lektor občianskeho združenia SKOI,
ktorý diskusiu posunul do sféry ľudských
a občianskych práv. Sú zakotvené v prvej
československej ústave z roku 1920 a mnohé
sa uplatňujú v dnešnej modernej spoločnosti.
„Som spokojná s priebehom diskusie,“
vyjadrila sa profesorka A. Alakšová, „študenti skutočne prejavili znalosť histórie a majú
prehľad v oblasti náuky o spoločnosti“.
Lenka Kazaková
(Gymnázium I. Kraska)

Gemerské zvesti

Polícia hlási
Chcel sa zabiť
Štyridsiatnik z Rim. Soboty chcel vo svojom byte
spáchať samovraždu. Ohrozoval pritom nožom
pracovníkov záchrannej služby. Napokon zamkol
dvere a privolaní policajti museli k nemu vniknúť
cez balkón. Keď jeden z nich v kuchyni uvidel muža
s nožom v ruke, vyzval ho, aby zbraň pustil a ľahol
si na zem. Súčasne sa pomaly pohyboval chodbou

k vchodovým dverám, ktorými vpustil svojho kolegu. Vtom si obyvateľ bytu bodol nožom do hrude.
Následne nôž hodil po policajtoch. Potom ich začal
s druhým nožom ohrozovať. Na to ho strelili do pravej paže a spacifikovali ho. Po ošetrení v nemocnici
bol umiestnený na psychiatrické oddelenie. Polícia
tento čin vyšetruje ako útok na verejného činiteľa.
Zároveň prešetruje podozrenie z prečinu vyhrážania sa manželke zabitím.
mak
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Poslanci sa zaoberali aj koncepciou
rozvoja mesta
Na ostatnom zasadnutí mestského
zastupiteľstva sa poslanci zaoberali
informatívnou správou o plnení
cieľov koncepcie rozvoja mesta na
roky 2007 – 2013.
Koncepcia rozvoja mesta 2007 - 2013 bola schválená v roku 2008. Zároveň bola zriadená 27 – členná
monitorovacia skupina, ktorej úlohou je preveriť
relevantnosť stanovených cieľov a zároveň oboznámiť s aktivitami, ktoré boli vykonané na splnenie
jednotlivých cieľov.
Prvé zasadnutie monitorovacej skupiny prebehlo 16. októbra tohto roku. Hodnotila sa realizácia aktivít a plnenie ukazovateľov. Podľa prehľadu
o plnení aktivít mesta podľa programov bola dokončená I. etapa výstavby technickej infraštruktúry územia IBV Sobôtka, pripravuje sa II. etapa.
V tomto roku bola ukončená rekonštrukcia Základnej umeleckej školy. V minulom roku boli zriadené 3 detské ihriská, bolo modernizované verejné
osvetlenie( s doplnkami v tomto roku), bol skolaudovaný zimný štadión. Pripravená je rekonštrukcia
ciest v Tomašovej, ktorá sa bude realizovať v budúcom roku. V roku 2007 – 2008 bol v mestskej časti
Bakta vybudovaný chodník. V tomto roku sa chystá
rekonštrukcia azylového domu. Zrealizovaná bola
aj rekonštrukcia a výstavba zastávok - v tomto roku
v Dúžave. V operačnom programe Informatizácia
spoločnosti sa priebežne buduje informačný systém samosprávy a sieť e- samosprávy. Informačný
portál mesta je priebežne aktualizovaný, dobudoval
sa 1 WiFi kiosk. Mesto podporuje výskum a vývoj,

ktorému sa venuje ako jedna z mála inštitúcii na
území mesta hvezdáreň. Ku koncu roka sa ruší pre
nezáujem frekventantov podnikateľský inkubátor.
Prehľad konštatuje, že vďaka realizovanému projektu z Európskeho sociálneho fondu sa rozšíril
počet komunálnych pracovníkov a ich asistentov.
Medzi realizované aktivity patrí aj vzdelávanie
zamestnancov ECDL a kurz opatrovateliek. Podľa
správy je v nasledujúcom období potrebné zamerať
sa na zlepšenie podmienok v oblasti ekonomickej,
sociálnej a environmentálnej, ktoré je realizovateľ-

Príbeh bezdomovca Jozefa

Jeho okolie ho odsudzovalo
Nie každý z nás chápe, ako sa ľudia
stávajú bezdomovcami. Keď sa opýtate
bezdomovca na ulici, ako sa do
nepriaznivej situácie dostal, dozviete
sa, že kniha, ktorá by mala zahrnúť všetko, čo mu život priniesol, by musela byť
veľmi hrubá. Títo ľudia toho zažili viac,
než by iní stihli okúsiť za tri životy.
Patrí k nim aj Jozef z Rimavskej Soboty.
Problémy pána Jozefa začali v období, keď stratil
zamestnanie. Zrazu nemal dostatok finančných
prostriedkov na bývanie a na bežný, každodenný
život. Odvtedy si nevedel nájsť trvalé zamestnanie.
Situácia sa zhoršila, keď musel opustiť útulok pre
bezdomovcov kvôli nevyhovujúcemu stavu budovy. Na nájomné peniaze nemal, a tak žil na ulici.
Úkryt pred chladným počasím našiel v schátranej

opustenej budove oproti plavárni. Mal teda sťažené podmienky pri hľadaní zamestnania a bol odsudzovaný svojím okolím, čo tiež viedlo k strate
sebadôvery. Po bitke s inými bezdomovcami bol
hospitalizovaný. Napokon sa ho ujali terénni sociálni pracovníci z Rimavskej Soboty. Tí identifikovali
negatívne vplyvy v Jozefovom prostredí a dali mu
rady pri riešení sociálnych problémov. Pomohli mu
tiež zaevidovať sa na úrade práce. Podľa Z. Danyiho je ich klient vedomý si svojej situácie a má záujem a snahu ju riešiť. Je tiež ochotný spolupracovať
s Mestským úradom.
Na záver Danyi dodáva, že „je potrebné si uvedomiť, že problém bezdomovcov je celospoločenský jav a treba ho riešiť čím skôr s ohľadom na potreby členov tejto komunity.“
mak/Z. Danyi

né len za účasti všetkých záujmových skupín – štátnej správy, samosprávy, podnikateľskej sféry, mimovládnych organizácií a aj obyvateľov. Zároveň je
nevyhnutné lepšie využitie zdrojov, ktoré sú v meste k dispozícii, zintenzívniť cestovný ruch, vytvoriť
nové podnikateľské aktivity a pracovné príležitosti
a zároveň zvýšiť atraktivitu mesta pre jeho obyvateľov i návštevníkov, aby mohli byť očakávané ciele
napĺňané.
amb

Výzva

Zvonica Dúžava
Mesto Rimavská
Sobota prihlásilo
Zvonicu Dúžava do
projektu Nadácie
VÚB pre záchranu kultúrnych
pamiatok s názvom
"Poklady môjho srdca", ktorý podporí
záchranu jednej z
deviatich zvoníc na
Slovensku.
Dovoľujeme si týmto osloviť všetkých,
ktorí majú záujem o podporu tejto iniciatívy,
aby hlasovali v termíne od 1.do 30. novembra
2009 práve za našu zvonicu prostredníctvom
http://www.vub.sk/zvonice/.
Výsledky hlasovania budú známe začiatkom decembra a víťazná zvonica získa od Nadácie VÚB príspevok na jej obnovu. Vopred
ďakujeme všetkým za aktívnu podporu našej
zvonice - hlasujte za č.7!
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Náhradní rodičia si vymieňali skúsenosti
V priestoroch občianskeho združenia
Východisko pre lepší život sa v budove
bývalej materskej školy v Tomašovej
predminulý piatok stretli ľudia, ktorých spojil spoločný osud –
– náhradné rodičovstvo.
Budúci pestúni a profesionálni rodičia si navzájom
vymieňali skúsenosti a priblížili mnoho ľudských
osudov či už tých detských alebo spoločných.
Stretnutie zorganizoval predseda Klubu náhradných rodičov Ľudovít Virág z Jesenského.
„Teším sa, že prišli aj tí, ktorých máme v príprave. Je ich zase veľa,“ povedala vedúca oddelenia sociálnoprávnej ochrany a sociálnej kurately Úradu
práce, sociálnych vecí a rodiny v Rim. Sobote Lívia
Koóšová a pokračovala: „Myslím si, že po tejto skúsenosti budeme takéto stretnutia robiť častejšie,
aby sa ľudia v príprave konfrontovali s pestúnmi
a profesionálnymi rodičmi.“ Dodala, že záujem
o náhradné rodičovstvo narastá. „Momentálne
evidujeme štrnásť záujemcov o profesionálne rodičovstvo a približne desať o pestúnsku starostlivosť,“

uzavrela L. Koóšová. Na stretnutí sa zúčastnila aj
riaditeľka ÚPSVaR v Rim. Sobote Ida Melichová,
ako aj poslanci MsZ Alica Csobová a Ladislav Rigó.
Pestúnska starostlivosť je forma náhradného rodi-

Obchodná
akadémia
oslávila 55
rokov
Už 55 rokov od založenia si minulú
stredu pripomenuli v Obchodnej
akadémii v Rim. Sobote. Toto okrúhle
jubileum prišli spolu so žiakmi a učiteľmi školy osláviť  aj predstavitelia samosprávy a riaditelia stredných škôl
v meste. V kultúrnom programe, ktorý
pre publikum pripravili žiaci školy,
odzneli tóny modernej i ľudovej hudby.

„Obchodná akadémia – Kereskedelmi akadémia
prešla mnohými zmenami. Striedali sa riaditelia a
učitelia. Od založenia školy sa vyučovalo v slovenskom, ako aj v maďarskom jazyku. Zásadné spoločenské, ekonomické a politické zmeny postavili pre
našu školu nové požiadavky. K študijnému odboru
obchodná akadémia pribudol odbor so zameraním
na cestovný ruch,“ uviedla v príhovore riaditeľka
školy Katarína Mattyašovská a pokračovala.

čovstva, ktorú upravuje zákon o rodine a rozhoduje o nej súd. Do pestúnskej starostlivosti môže byť
zverené každé dieťa, ktoré aktuálne nežije vo svojej biologickej rodine, bez ohľadu na to, či náhradnú starostlivosť potrebuje na dlhší alebo na kratší
čas. Pestúnom sa môže stať osoba, ktorá je zapísaná v zozname osôb vhodných stať sa náhradným
rodičom. Musí absolvovať prípravu na náhradné
rodičovstvo. Pestún nie je zákonným zástupcom
dieťaťa a voči dieťaťu nemá vyživovaciu povinnosť,
ako je tomu v adopcii, ktorá je nezrušiteľná. V zásadných otázkach sa vyžaduje súhlas rodiča a ak
ten prejaví o dieťa záujem, musí pestúnsku rodinu
opustiť.
Inou formou náhradného rodičovstva je profesionálny náhradný rodič. Profesionálny náhradný
rodič poskytuje starostlivosť deťom s nariadenou
ústavnou starostlivosťou vo svojom vlastnom rodinnom prostredí, a to 24 hodín denne. Je zamestnancom detského domova a v osobnej starostlivosti môže mať najviac tri deti.
amb

„Našou základnou filozofiou sa stalo budovanie
otvorenej školy, zvyšovanie imidžu a poskytovanie
vzdelávacieho programu, ktorý študentov dôsledne
pripraví na život a prax.“
Veľkými premenami prešla škola za posledných
päť rokov. Zmenila nielen svojho ducha, ale vďaka
kompletnej rekonštrukcii aj vzhľad. Zmeny nastali
aj vo vyučovaní, keďže minulý rok vstúpila do platnosti nová školská reforma. Tá vytvorila novú filozofiu školy, založenú na zodpovednosti a tvorivosti.
V rámci nového školského vzdelávacieho programu
otvorili v tomto školskom roku nový študijný odbor - informačné systémy a služby – hospodárske
informácie. Študenti školy sa zapájajú do rôznych
aktivít, akými sú predmetové olympiády a jazykové, literárne, umelecké či športové súťaže. Na škole
sa realizujú aj náročné projekty EÚ, projekty cezhraničnej spolupráce i menšie celoštátne projekty.
Práve výsledky z takýchto podujatí poukazujú na
úspech školy.
amb

Obyvatelia Vyšnej Pokoradze žiadajú opravy budov aj doriešenie kanalizácie
Verejné zhromaždenie občanov
mestskej časti Vyšná Pokoradz sa
konalo 12. októbra. Zúčastnil sa
ho aj viceprimátor Rimavskej Soboty
P. Piliarik.
Viceprimátor predstavil účastníkom podujatia súčasné aktivity mesta a informoval ich o finančnej
situácii a dopade hospodárskej krízy na mestský
rozpočet. K tomu dodal, že čerpanie finančných

prostriedkov získaných z odpredaja školy v tomto
roku pravdepodobne nebude možné a z tohto dôvodu odporučil predložiť návrh na ich čerpanie do
rozpočtu mesta na rok 2010.
Zhromaždenia sa zúčastnil aj člen VMČ a poslanec MsZ L. Rigó. Informoval o aktivitách VMČ,
o svojej činnosti vo funkcii predsedu komisie výstavby, územného plánovania a dopravy, ako aj
o činnosti mestského zastupiteľstva. Osobne podporil návrh na výstavbu kanalizácie vo Vyšnej Po-

koradzi a v Nižnej Pokoradzi (predbežný projekt je
pripravený pre územné konanie). Správu o činnosti
VMČ predniesla jeho predsedníčka Drahoslava
Hrončeková.
Medzi priority, ktoré chce mestská časť riešiť,
boli zaradené napr. doriešenie kanalizácie, úprava
ostrej zákruty v extraviláne, oprava cesty do cintorína a pomníka SNP či realizovanie izolácie vchodu
do pivnice kultúrneho domu.
mak
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Rekonštruujete bytové jadro?

Pozor na nebezpečenstvo
menom AZBEST!
V niektorých bytových domoch v meste prebieha
odstraňovanie azbestových materiálov, ktoré sú
súčasťou AC kanalizačných odpadových rúr. Azbest sa používal pre svoje vlastnosti ako je pevnosť
v ťahu, ohybnosť, ohňovzdornosť a vysoká tepelná izolácia; akusticko-izolačné vlastnosti. Okrem
toho sa azbestové materiály používali ako strešná
krytina (eternit), izolačná výplň bojlerov, tesniace
materiály, stavebné priečky, izolačný a filtračný
materiál (napr. pod elektrickými rozvodmi), ohňovzdorné dosky, sprejové nástreky, dymovody a iné.
Pre zdravie ľudí je však škodlivý. Je to dokázaný
karcinogén. Prach z azbestu má tvar vlákna, ktoré
je schopné dlhodobo pretrvávať v pľúcnom tkanive.
Dlhodobé vdychovanie azbestového prachu spôsobuje azbestózu, zhubné nádory pľúc a pohrudnice.
Vlákna sa v tele správajú ako cudzie teleso, dráždia
pľúcne tkanivo, pôsobia agresívne, spôsobujú zápalovú reakciu, upchávajú drobné dýchacie cesty a
sú príčinou jazvenia tkaniva.
Ochranu zdravia pri práci (búracie a demontážne práce) upravuje zákon NR SR č. 355/2007 Z.z. o
ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a o
zmene a doplnení niektorých zákonov a NV SR č.

Návrat
k prírode
23.10.2009 v popoludňajších
hodinách boli pre deti Materskej školy
v Hrachove slávnostne odovzdané
do užívania drevené preliezky,
záhradné domčeky a zrekonštruované
pieskovisko.
Projekt ZŠ s MŠ Sama Vozára v Hrachove s názvom
Návrat k prírode vypracovali učiteľky MŠ s cieľom
obnovy, úpravy a zatraktívnenia areálu záhrady
MŠ. Bol podporený z grantového programu Miestnej akčnej skupiny Malohont Región občanom
- občania regiónu v sume 1 660,- Eur. Na spolufinancovaní a realizácii participoval Obecný úrad v
Hrachove a cennými radami prispeli Miroslava a
Elena Kubaliakové, členky OZ OZVENY Hrachovo.
Projekt bol realizovaný v období od júla do októbra 2009. Odborné práce vykonali Jozef Vetrák
starší a Jozef Vetrák mladší, odborníci z radov rodičov. Montáž i osadenie preliezok prebiehalo tiež
pod ich taktovkou, za čo im patrí úprimné poďakovanie.
Do dobrovoľných prác - hrubé opracúvanie
dreva, natieranie šindľov, hotových preliezok a
domčekov, betónovanie pätiek a plôch na pripevnenie preliezok, sadenie okrasných drevín , úpra-

253/2006 Z.z.. Podľa zákona odstraňovanie azbestu a materiálov obsahujúcich azbest môže vykonávať ten, kto vlastní oprávnenie vydané Úradom verejného zdravotníctva SR a súhlasné rozhodnutie v
mieste príslušného regionálneho úradu verejného
zdravotníctva pre realizáciu konkrétnej stavby. Zároveň musí zdokladovať a predložiť - plán práce,
potvrdenie o zdravotnej spôsobilosti zamestnancov, školení zamestnancov, musí ich vybaviť osobnými ochrannými pracovnými prostriedkami (jednorazové oblečenie, rukavice, ochranné okuliare,
návleky na nohy, pokrývka hlavy, účelový respirátor), musí mať k dispozícii vysávač - vysokotlakové
bezvzduchové striekacie zariadenie na nanášanie
prostriedkov na stabilizáciu a fixáciu azbestových
vlákien, vypracuje prevádzkový poriadok, zabezpečí vykonanie meraní prachu a vlastné povolenie
na nakladanie s nebezpečným odpadom (azbest
po demontáži sa stáva nebezpečným odpadom)
a má vyriešený spôsob likvidácie NO väčšinou
oprávnenou organizáciou. Dôležité je priestor po
odstránení ACM dôkladne vyčistiť. Niektoré činnosti zákon zakazuje úplne. Sú to použitie azbestu
pomocou rozprašovania, použitie izolačných ale-

va terénu a estetiky školskej záhrady - sa zapojilo viac ako 50 rodičov, ale i ľudí z obce, niektorí i
viackrát. Spolu odpracovali 526 hodín, čo je vysoko
nad rámec 200 plánovaných hodín. Namiesto 15 ks
plánovaných okrasných drevín bolo vysadených až
40.
Ockovia popustili uzdu fantázii a zo zvyšného
materiálu vytvorili pre deti drevený úkryt v tvare
pyramídy a spílené kmene starých stromov využili
na tvorbu vláčika a posedového kútika so stoličkami, lavičkami a stolom.
Inšpiráciu dostali i naše mamičky, vrátane učiteliek a školníčky. Z ich iniciatívy boli pestrými
farbami nápadito oživené i staré preliezky, ktoré
teraz vhodne dopĺňajú celkový estetický vzhľad
školskej záhrady. .
Hodnota projektu prekročila očakávania i tým,
že sa pre dobrú vec dokázalo zapáliť veľa rodičov,
ale i ľudí z obce, vrátane 3 podnikateľov a 3 subjektov: ZŠ MŠ S.Vozára, Obec Hrachovo a OZ OZVENY.
Podarilo sa vzbudiť záujem našich občanov o veci
verejné, zlepšiť medziľudské vzťahy a otvoriť školu
novým, netradičným formám práce so širokou verejnosťou.
Veríme, že takto upravená školská záhrada
bude dlhé roky slúžiť na bezpečné pohybové aktivity detí v rámci výchovno - vzdelávacej práce, ale
i na voľnočasové aktivity detí MŠ a ich rodičov, pre
deti Základnej školy v Hrachove  a pre ostatné deti
z obce. Tieto aktivity im pomôžu zdravo žiť a podporia efektívne využitie voľného času detí.
Ľubica Števáková,
zástupkyňa riaditeľa pre MŠ

5

bo zvukovotesných materiálov, ťažba, spracovanie,
výroba, zvádzanie na trh a použitie výrobkov, ktoré obsahujú azbest.
Najrizikovejšie činnosti predstavujú drvenie,
pílenie, obrusovanie, drobenie a podobné činnosti,
počas ktorých dochádza k uvoľňovaniu vlákien z
prachu. Podobné nebezpečenstvo predstavuje aj
samotná erózia - starnutie materiálu. Menej nebezpečné sú vlákna azbestu pevne viazané v inej
hmote. Nebezpečenstvo ohrozenia zdravia zvyšuje fajčenie pri práci.
Každý, kto vykonáva likvidáciu azbestových
materiálov neodborným spôsobom, sa okrem
možnej sankcie vystavuje riziku poškodenia zdravia.
MUDr. Tatiana Majanová,
oddelenie PPL a T. RÚVZ Rimavská Sobota
foto archív GZ

Za cezhraničnú
spoluprácu
OZ Fundament zorganizovalo
maďarsko – slovenské fórum
v dňoch 28. a 29. októbra vo
Family Centre na Kokave.
Na organizácii sa podieľalo aj maďarské združenie proHáló s cieľom prispieť k spolupráci
medzi občianskymi združeniami regiónu.
Počas prvého dňa vystúpili so svojimi príspevkami I. Piránszki – Groskáné (Debrecen),
F. Bárdos (Eger), Gy. Kovács (Székesfehérvár)
a K. Kovácsová (Miškolc). Predstavili prítomným aktivity členov OZ proHáló, štruktúru a
princíp fungovania, kvalitatívne očakávania,
systém medzinárodných vzťahov a civilné
vzdelávacie programy.
Druhý deň patril prednáškam I. Hajdúa,
G. Molnára a I. Farsanga. Tí rozprávali o práci
informačnej siete južného Slovenska, o vplyve občianskych sietí na komerčné internetové stránky, ako aj o ochrane rastlín na Gemeri.
Účastníci fóra sa zhodli na tom, že jednotlivé združenia budú pokračovať v nadviazanej spolupráci prostredníctvom vzájomne
realizovaných projektov.
Podujatie bolo podporené Nórskym podporným systémom.
ih
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Rozprávkar a jeho rozprávky v škole
Žiaci Základnej školy Pavla
Dobšinského v Rimavskej Sobote
čarovali. Priestory školy hýria farbami
jesene. V triedach i na chodbách vítajú
žiakov, učiteľov a všetkých návštevníkov
školy plody jesene: krásne vykrojené
tekvice, farebné listy a šarkany, ktoré by
aj odleteli, keby sme žili v rozprávke.
Táto slávnostná výzdoba vytvorila dôstojné kulisy
pre všetky aktivity pripravené pri príležitosti Medzinárodného týždňa školských knižníc. Jednou
z mnohých podujatí bolo aj čítanie rozprávok deviatakmi našim najmenším v deň 124. výročia úmrtia Pavla Dobšinského. Toto stretnutie sa nemohlo
uskutočniť len v Pamätnej izbe Pavla Dobšinského.
Naši žiaci ukázali, že sa vedia aj zabaviť, aj poučiť
jeden druhého. Základom stretnutia bolo čítanie
rozprávky Pavla Dobšinského. A ľudová rozprávka
opäť dokázala žiakom pochopiť váhu ľudského života a hodnotu lásky. Veď vždy ide o ľudské srdce,
lebo v ňom je ukrytá všetka moc.
Najvýznamnejšie podujatie nielen tohto týždňa
sa uskutočnilo 23. októbra. Pri hlavnom vchode sa
odhalila socha Pavla Dobšinského, ktorého meno
hrdo nesie naša škola. Spomínalo sa na človeka,
ktorý i v čase, keď sa lámal chlieb, pochopil, že národ môže nečas prežiť len vtedy, ak má svoju kultúru a mravnú postať. Svojím životom, angažovanosťou a oddanosťou tomuto kraju a národu môže byť
a má byť vzorom pre nás i pre našich žiakov.
Riaditeľ školy RNDr. Peter Nôta privítal na pôde
našej školy vzácnych hostí – zástupcu Kancelárie
prezidenta Slovenskej republiky Miroslava Bancíka,
predstaviteľov samosprávneho kraja, mestského

úradu, organizátorov kultúrneho života, riaditeľov škôl a predstaviteľov Matice slovenskej, ktorej
miestna organizácia darovala sochu Pavla Dobšinského našej škole. Svojou návštevou nás poctil
aj riaditeľ Mestského kultúrneho strediska, PhDr.
Ľubomír Šárik, kde vrcholili v tento deň aktivity 15.
ročníka Dobšinského rozprávkového Gemera. Toto
významné podujatie malo svoje sprievodné akcie.
V priestoroch školskej knižnice sa otvoril KNIŽNÝ VEĽTRH, ktorý potrvá najmenej dva týždne.
Vystavené knihy si môžu záujemcovia zakúpiť.
Mnohí žiaci prichádzajú do vestibulu aj s peniazmi. Uskutočňuje sa tu BURZA KNÍH, kde si za 1€
môžu vybrať hociktorú z kníh. Vyzbierané peniaze
sa rozhodla naša škola darovať Matici slovenskej
na výstavbu sochy Pavla Dobšinského, ktorá má
byť inštalovaná na Námestí Š. M. Daxnera v Rimavskej Sobote. To najcennejšie, čo žiaci i pedagógovia
priniesli, sme vystavili v Pamätnej izbe Pavla Dobšinského. Sú to naozajstné skvosty – najmenšia,
najstaršia, najväčšia kniha. Viac ako sedemdesiat
skvostov láka malých i veľkých návštevníkov, dúfajme aj milovníkov kníh. Tichým sprievodcom
návštevníkov bolo premietanie záberov zo života
Pavla Dobšinského a z miest, kde prežil svoj život.
Miesta, ktoré tak výrazne ovplyvnili nielen jeho
osobný život, ale najmä jeho prácu pre národ. Miesta, kde zapisoval prekrásne slovenské ľudové rozprávky. Myslím si, že rozprávkam vďačíme za veľa.
Ich múdrosť je neopakovateľná. Lebo rozprávka
je báseň napísaná v šťastnej chvíli a zdokonalená
zástupmi neznámych. Je preto našou povinnosťou
umožniť rozprávkam žiť ďalej, aby rozdávali lásku,
múdrosť našich predkov.
Mgr. Mária Jankovičová

Netradičný deň v MŠ
na Daxnerovej ulici
29. október v Materskej škole na Daxnerovej
ul. v Rim. Sobote bol ďalším dňom plným
očakávania.
Jednou prioritnou oblasťou nášho
školského vzdelávacieho programu je aj
regionálna kultúra, ktorú sme v tento deň
priblížili našim najmenším a ich rodičom.
Bola to práca s hlinou, ktorá nám cez stáročia
prináša úžitok, ale aj potešenie oka v našom
gemerskom regióne. Jednou z predstaviteliek
tejto oblasti je aj Danka Bakšová z Hrnčiarskych Zalužian – umelkyňa ľudového remesla. Pozornosť detí v úvode upútala výstavkou
svojich prác. Po priamej ukážke práce s hlinou sa už naše deti nevedeli dočkať, kedy tú
tajomnú vec dostanú do rúk aj ony a vlastnými rúčkami sa s ňou oboznámia. Predškoláci
modelovali pod vedením Danky a ostatné deti
so svojimi učiteľkami. Zanietene pracovala
celá škôlka. Z hotových výrobkov sme urobili
výstavku pre deti a rodičov.
Sprievodnou akciou výstavky bolo pripomenutie si Svetového dňa zdravej výživy, čo
je druhou oblasťou školského vzdelávacieho
programu – Výchova k zdravému životnému
štýlu. Naše tety kuchárky pripravili ochutnávku čerstvého ovocia a zeleniny, a tak
propagovali konzumáciu plodov zeme.
Netradičný deň v MŠ sa u detí a ich
rodičov stretol s nadšením a nádejou, že
takéto stretnutia neboli posledné. Tešia sa na
pokračovanie.
Na záver - ako zdravá odmena - nechýbala
ani cereálna tyčinka.
Mgr. Eva Kovácsová a Mariana Elznicová

Oktáva Horný rad /zľava doprava/: V. Sekerášová, D. Kasarová, Z. Mačudová, J. Šimon, B. Valaskaiová, J. Vrábeľ, B. Bartová, J. Gregorec, T. Temiak, M. Geče, M. Kostovič, B. Varga
Stredný rad: V. Kališová, S. Vojenčiaková, M. Komorová, Z. Kuráková, K. Tajtiová, M. Kujan, L. Kuráková, D. Bódiová, Mgr. Beáta Balciarová, triedna profesorka
Spodný rad: L. Krejčí, M. Kurák, D. Lichancová, J. Rohár, K. Štefan, J. Melicher, J. Oštrom
Úspechy žiakov: Marek Kurák – účasť v krajskom kole Olympiády ľudských práv

Kultúra

9. 11. 2009

7

Výročia
09.11.1869
V Radvani sa narodil Samuel Zorkóczy,
hutný inžinier. Študoval na baníckej
a lesníckej akadémii v Banskej Štiavnici.
Istý čas pôsobil ako asistent na škole, potom
pracoval v Rimamuránsko – salgotariánskych
železiarňach.
10.11.1909
V Bratislave zomrel prírodovedec Fridrich
Dohnány. Narodil sa 13. júna 1843
v Sobotišti. Venoval sa fyzike a elektrine –
zriadil prvé školské röntgenologické
laboratórium v Uhorsku. Venoval sa aj
stenografii, vydával na túto tému príručky
i odborný časopis. Bol dobrým hudobníkom,
koncertoval aj s F. Lisztom.
12.11.1939
V Záhorskej Vsi sa narodila operná speváčka
– sopranistka Lucia Poppová. Slovenská diva
bola členkou viedenskej štátnej opery. Predstavovala sa najmä v operách W. A. Mozarta.
Zomrela 16.11.1993 v Mníchove.
(rubrika vzniká v spolupráci s Maticou slovenskou)

Faust, naivná hra z Tisovca
Ako spraviť klasickú drámu
„stráviteľnou” pre súčasné publikum?
To je jedna zo zásadných otázok
súčasného divadelníctva.
Požiadavke ústretovosti voči masovému publiku
sa pokúšajú vyhovieť napr. muzikály, ktoré adaptovali veľké množstvo diel klasickej literatúry. Pochodili pritom s väčším aj menším úspechom.
Goetheho Faust sa dnes môže javiť ako úplne
nečitateľné dielo. Možno práve jeho názov odplašil divákov z predstavenia, ktoré uzatváralo Dobšinského Gemer – veď nás tam bolo sotva štyridsať...
Je ťažké si predstaviť, že niekoľko tisícstranové
dielo by mohlo byť upravené do ľahko konzumovateľnej formy. Divadelnému súboru Daxner pri

Vízie Viktora Horjána

MsÚ v Tisovci sa to však podarilo. Divadelníci
stvárnili zaujímavú, naivne ladenú persifláž tohto
diela v časovom trvaní jednej hodiny. Samozrejme,
pri takomto spracovaní nemožno očakávať hlboké
filozofické myšlienky. Pozitívnym prekvapením je
však zvýraznenie humoru, ktorý v Goetheho diele obyčajne ostáva v pozadí. Verzia režiséra Jaroslava Lacka načrtne udalosti prvého dielu Fausta,
zaodeté do hudby Mariána Vargu. Herci Karol
Hruška, Michal Stejskal, Radka Hodoňová, Erika
Hrušková, Milan Cibuliak a ďalší predvádzajú výkony na približne rovnakej úrovni. A čo je na amatérskom predstavení to najdôležitejšie, vidieť, že
hrajú s radosťou. S týmto predstavením sa mimochodom dostali aj na Scénickú žatvu v Martine.
jdj

Exhibicionista, napoly Čech napoly Maďar
a homosexuál. To je herec Viktor Horján.
V spolupráci s ďalšími kolegami a so
spisovateľom Viliamom Klimáčkom, ktorý
sa venuje aj divadelnej réžii, vytvorili skoro
dvojhodinovú inscenáciu Som Hot Dog
o ľudských vzťahoch v ére internetovej
komunikácie. Na predstavenie sa prišlo
pozrieť približne dvesto ľudí a súdiac podľa
potlesku i bezprostredných reakcií strávili
v divadle príjemný večer. Téma predstavenia
je mimoriadne aktuálna: čoraz viac ľudí
prepadá internetovým komunikačným nástrojom a v ich životoch sa vyskytuje virtuálny sex... Osobné stretnutia a rozhovory sú
nahradzované technologickým kontaktom.
Horján a spol. predstavili svoju víziu tohto
pretechnizovaného sveta.
jdj

Pri Dome kultúry strašilo
Skupinka duchov, bosoriek a rôznych príšer sa
zišla predminulý piatok podvečer pred fontánou pri Dome kultúry v Rim. Sobote. Stalo sa tak
v rámci podujatia Veselý Halloween, ktoré zorganizovalo tunajšie Mestské kultúrne stredisko. Na
zábave, počas ktorej deti ukázali svoje strašidelné
masky, nechýbali ani vyrezávané svietiace tekvice.
Strašidelnú atmosféru dopĺňala hororová hudba.
Každá z masiek bola odmenená sladkosťou. Na
tri najkrajšie masky čakala pekná odmena. Medzi
zabávajúcimi sme zazreli aj masku hrozného vlkodlaka. Všimli si ju aj organizátori, ktorí masku

odmenili špeciálnou cenou.
„Cieľom podujatia bolo pripomenúť si obdobie Sviatku všetkých svätých. Ešte z detských šias
viem, že podobné akcie sa robili kedysi aj na dedine. Vyrezávali sa tekvičky, ktoré sa dávali do okien,
aby svetielkovali. Je to starý zvyk Keltov, ktorí
chceli odplašiť svetielkami, rôznymi strašidelnými maskami a tekvicami zlých duchov. Podujatie
robíme už niekoľko rokov. Veríme, že sa deťom
takéto tekvičkové hry páčia,“ povedala organizátorka podujatia Táňa Koniarová.
amb

Pozvánka - Banskobystrický samosprávny
kraj Knižnica Mateja Hrebendu v Rimavskej
SoboteVás srdečne pozývajú 20.11.2009
(piatok) o 14.00 hod. do podkrovia knižnice
na prezentáciu básnickej zbierky za autorskej
účasti Radovana Brenkusa spojenú s autogramiádou. Tešíme sa na spoločné stretnutie

Myšlienka týždňa:
V každom zápase sú najodvážnejší
diváci.
Gabriel Laub

8 inzercia
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ovaný byt v RS, sídl. Rimava. Tel:
0903 932 415.

Nehnuteľnosti

1244-46

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

• Dám do prenájmu garáž na ulici
Dobšinského pri vchode do býv.
kasární. Tel: 5623 596, M: 0914
197 077.
1246-46

• Predám 3-izbový byt na L. Svobodu, OV, pôvodný stav, voľný
ihneď. Kontakt: 00420776531141.
1247-48

• Predám 2-izbový byt na Malohontskej ul. Cena dohodou. Tel: 0915
152 295.
1248-45

Prenajmem kancelárske,
obchodné priestory vhodné na
obchod + reštaurácia, kaviareň,
cukráreň v centre. Prenajmem
luxusný byt v centre.
Tel: 0915 875 849
1250-52

• Predám RD v Tomašovej, ul. Tehlová 7, 5 izieb, kuchyňa, špajza,
kúpeľňa, WC, garáž. Pozemok 600
m2. Aktuálne apríl 2010. Tel: 0948
005 911.
716-45                   
• Predám 3-izbový byt s garážou
v Hnúšti – časť Kotlište. Tel: 5424
271.
1233-46

• Dáme do prenájmu obchodné
priestory na Hlavnom námestí č.
23. Na súbeh je potrebné prihlásiť
sa písomne s uvedením účelu
podnikania. Žiadosti zasielajte
do 30. novembra 2009 na adresu:
Reformovaná kresťanská cirkev
na Slovensku, Kancelária synody,
Hlavné námestie 23, 979 01
Rimavská Sobota. Ďalšie informácie: reformata@reformata.sk
1235-47                  
• Kúpim garáž na Športovej ul. Tel:
0907 684 616, 0905 222 135.
1236-46

• Predám pekný 3-izbový byt na
sídlisku Západ. 0917 595 070.
  - Na predaj 4-izbový byt v RS. 0902
376 027.
  - Predám 1- a 2-izbový byt v RS.
0917 595 070.
1237-46

• Predám 1-izbový byt, aj garzónku
v RS. 0915 894 713.
  - Predám pekný 2-izbový byt v RS.
0915 894 713.
  - Predám 3-, aj 4-izbový byt v RS.
0915 894 713.

• Predám 3-izbový byt na sídl.
Západ, 1.poschodie, v pôvodnom
stave, bez balkóna, 17 300 €. Tel:
0910 371 402.
1249-46

• Kúpim RD v Tomašovej, RS, 35000
Eur, t.č. 0905 885 559.
   - Predám 3 izb. byt na ul. Rožňavskej, RS, 23 000 Eur, t.č. 0905
885 559.
   - Predám 3 izbový byt na sídl.
Západ. L.Svobodu, RS, 25 000Eur,
t.č. 0905 885 559.
2189-45

• Predám dom blízko RS vhodný aj
na podnikanie. 25 000 Eur. Tel:
0905 506 338.
1221-45                    
• Predám veľký 3-izbový byt s balkónom v OV na sídl. Západ v RS
v pôvodnom stave. Cena 26 500
€. Tel: 0908 930 711.
1224-46                  
• Ponúkam priestory na podnikanie v centre R. Soboty. Tel:
047/5634901, 0908 508 195.
1225-45                 
• Predám chatu na Kokave pri
lyžiarskom vleku. Cena 29 999 € +
dohoda.
Tel: 0905 608 267.
1226-45

• Dám do podnájmu garzónku
v blízkosti centra mesta. Tel: 0902
428 561.
1227-45

• Predám starší rodinný dom 2+1
v Sušanoch. Pozemok 20 árov.
Garáž + hospodárska budova.
Cena 16 600 €. Tel: 0904 033 114.
1228-45

• Predáme 2-izbový byt na
Družstevnej ul., cena 17 920 Eur
a 3-izbový na sídlisku Rimava za
22 570 Eur. 0911 643 998 RK.

s balkónom v centre mesta. Cena:
26 000 €. Tel: 0905 420 565 –
volať od 10.00 do 20.00 hod.
1214-44

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

• 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                    

		

• Prijmeme pracovníka, pracovníčku do pekárenskej výroby aj do
administratívy. Tel: 0908 932 152,
0905 229 709.
1240-46

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

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

1216-44

Služby
• Údržba, oprava, čistenie kovaných
výrobkov. Vyrábame brány,
zábradlia, ploty, schody, kované
bytové doplnky, svietniky, postele, stolíky, stoličky. Tel: 0907
362 925.
1234-45

• Teraz prestavba bytových jadier
komplet práca za 840 Eur. Voda
– elektrika- plyn – demontáž –
murárske práce, zabezpečenie
materiálu a odvoz. Tel: 0918
283 026.

• 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.
1210-45

1202-45

1192-45

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

• Kvalitné účtovníctvo. Tel: 0911
846 062.

1242-45

1205-45

• Prenajmem 3-izbový zrekonštru-

• Predám veľký 3-izbový byt v OV

1198-45

1220-45

• Predám skriňovú Aviu 31. Tel:
5694 274, 0904 592 962.
• Predám Oktáviu. Cena dohodou.
Tel: 0908 160 477.
1183-47

Zvieratá
• Predám kravy 3 + 6 ročné, vysokoteľné, psíky pekinského paláca 1
sučku a 1 psa a 2 sučky nemeckého ovčiaka. Tel: 5677 145.
1241-46

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

• 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

• Vykupujeme doma tkané plátna:
vrecia, plachty, obrusy, utierky,
uteráky a rôzne starožitnosti.
0903 537 225.
1167-46                   

1208-52

• Predám stavebný pozemok
v Tomašovej, 5900 m2. Tel: 0918
717 216.

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

• Kúpim 2 ks predné disky 8,3/8-24
6 PR (8 šroubový) na traktor Zetor.
Tel: 4880218, 0918 614 735.

• Výkopové práce – minibagger. Tel:
0903 515 109.

1239-48

• Prenajmeme garážové priestory
na ulici Mlynskej – vhodné na
podnikanie a garážovanie aj
väčších dodávkových vozidiel. Tel:
0908 932 152, 0905 229 709.

1243-45

1251-50

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

1238-48

• Kúpim málo použitú pneumatiku
MATADOR MP 55 plus 165/70/
R13/790. Tel: 5649 580 – po 18.00
h.

1200-45

Zamestnanie

• 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                      
• Oprava TV, DVD, SAT. Tel: 0905
323 277.

1232-45

Auto – moto

147-52

K Tebe už len do cintorína môžem
ísť a na Tvoj hrob kvety položiť.
Slza mi steká po lícach,
lebo mi veľmi chýbaš.
S boľavým srdcom a slzami
v očiach spomíname na 8. november 2008, kedy nás navždy
opustil milovaný manžel

Július KASÁČ
S láskou spomína smútiaca
manželka
Janka ako aj syn a dcéra s rodinami

inzercia / infoservis

9. 11. 2009
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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
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LILIPUT
obchod s detským oblečením v Rimavskej Sobote
oslavuje svoje

V BBSK
• rozhodovať spravodlivo
• nerozdeľovať okres
• podporovať podnikateľov
• ctiť si národy a menšiny
• okresu úroveň, ktorá mu
historicky patrí

BUĎME EURÓPSKI!
Kandidujem do BBSK pre VÁS!
MUDr. Štefan Cifruš, MPH

5. narodeniny

Ďakujeme Vám za prejavenú dôveru.
Od 10. do 15. novembra, počas celého
týždňa, môžete nakupovať s 20 % zľavou.

10 inzercia
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Potrebujete
peniaze?

Potrebujete
peniaze?

Skúste zavolať: 0 904 354 773

www.proficredit.sk

Volajte: 0905 329 178

www.peniazeprevas.sk
2186
2005

Ponúkam na predaj

REALITNÁ KANCELÁRIA

palivové drevo.
M: 0908 931 360
2168-35

Proficredit_diera_72x66_5x 10/14/09 8:27 AM P

Sobota len počas sezóny od 1.nov. do 20.dec.

Máte dieru v rodinnom
rozpoãte?
R˘chla pôÏiãka bez zbytoãn˘ch otázok

Stavebné sporenie do
31.12.2009
Štátna prémia + bonusy
M: 0905 329 178
0911 263 597
2243-50

Viac na:

0907 342 809

VAŠA

Realitná kancelária
v R.Sobote na Železničnej č. 6

Kraskova 4 (pri katastrálnom úrade), Rimavská Sobota

Požičovňa Molimpex
Mikszátha 5, Rim.Sobota
Kálačka
Štiepačka
17,35 Eur
4,0 kW
400 V
Tlak:9 ton
Max.dlžka
kmeňa:
1350 mm
váha 200kg
Po-Pia : 8:00 – 16:30 hod
Sobota: 8:30 - 12:00 hod
NEČAKAJTE NA ZIMU !

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

ALWADO – REALITY

VETERINÁRNA AMBULANCIA NA RUŽOVEJ
ULICI PONÚKA VETERINÁRNE SLUŽBY:
- komplexné interné vyšetrenie
- čipovanie zvierat a vydávanie PET-PASU
- lab. vyšetrenie krvi, moču v spolupráci s Dg.
Centrom
- kožné vyšetrenia
- sonografické vyšetrenie s USG
- cisárske rezy s anestézou, ktorá neuspáva
šteňatá
- iné chirurgické zákroky mäkkých tkanív
- poradenstvo, predaj krmív R-C
POHOTOVOSŤ Č.TEL.: 0903 725 694
KONTAKT: MVDr. Daniel Cilik, Ružová 10,
Rimavská Sobota
2236-46

Z aujímavé bonus y
pre pov inné
zmluv né pois t enie
motor ov ých
vozidiel.
M: 09 05 329 178
0911 263 597
2242-50

Potrebujete predať, kúpiť dom,
byt, pozemok, chalupu?
Radi Vám pomôžeme.
Kontakt:
e-mail: alwado@alwado-reality.sk,
www.alwado-reality.sk,
0904 504 504.
Volať: Po – Pia: 8.00 – 17.00 hod.

Sťahovanie

a preprava tovaru
M: 0948 555 356,
0903 555 356 2002-51

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

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

14. – 15. november MUDr. M. Holíková,
Športová 1, č. t. 5631572

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

14. november sobota
lekáreň Západ

15. november nedeľa
lekáreň v Pri nemocnici

KINO
ORBIS
11. - 12. november

Piráti na vlnách
Odplávame. Vysielame. A vy si trhnite.
Komédia VB/Nemecko, MP od 12 r.,
vstupné 2,30 eur (69 Sk), titulky. Začiatok
predstavení len o 18:00 hod.

13. – 15. november

G-Force: Veľmi zvláštna
jednotka
Tentoraz špionážny výcvik dostali – morské prasiatka! Rodinná akčná komédia
3D USA, MP, vstupné 2,20 eur (66 Sk),
dabing. Začiatok predstavení: v piatok
o 18:00 hod., v sobotu o 16:00 a 18:00
hod., v nedeľu o 16:00 hod.

13. – 15. november

Chceš ma chcem ťa
Chytrá a sexy komédia o mužoch , ženách
a obrovskej priepasti, ktorá ich delí.
Romantická komédia USA, MP od 12 r.,
vstupné 2,50 € (75 Sk), titulky. Začiatok
predstavení o 20:00 hod.

15. november

Mlčanie Lorny
„Iba jedno je smutnejšie ako strata
vlastných ideálov ich realizácia.“ Cesare
Pavese, Remeslo žiť Psychologický film
Belgicko/Francúzsko/Taliansko, vstupné
2 €/ 1,30 € (60/39 Sk), titulky. Začiatok
predstavenia o 18:00 hod.

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

DAROVALI KRV
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EUROMOTEL
Restaurant

Košická cesta, Rimavská Sobota

Na HTO Všeobecnej nemocnice v Rimavskej Sobote dňa 3. novembra
bezplatne darovali krv nasledovní bezpríspevkoví darcovia krvi:

Ladislav Bódy, Július Czikó, Ildikó Ďurišková, Vlasta Ďuricová z Rim.
Soboty, Ľubor Palkovič z Veľ. Teriakoviec, Július Dudok z Konrádoviec,
Ivan Bozó z Uz. Panice, Ondrej Melich z Hrnč. Zalužian, Ladislav Mikloš zo
Stránskej, Stanislav Moucha, Matej Maliar z Bottova, Jana Bystrianská,
Ivan Kľapiš z Utekáča, Janka Gergelyová z Kokavy nad Rimavicou, Jaromír
Gembický zo Zacharoviec, Denisa Chalkovská z Padaroviec, Ján Komora,
Róbert Masár z Hnúšte.
Prvýkrát bezplatne darovali krv: Igor Kanát z Rim. Soboty, Peter

Jahodník z Hnúšte.

Všetkým darcom krvi ďakujeme. Územný spolok SČK Rimavská Sobota

Mestská bytová správa, s.r.o , Tržná 2, Rimavská Sobota
uverejňuje ZOZNAM voľných nebytových priestorov
• 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 MsÚ - oddelenie právne a majetkové, referát správy
majetku. Kúpna cena je splatná ihneď pri podpise kúpnej zmluvy.

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

Počasie - Typické novembrové počasie nám bude pokračovať aj tento
týždeň. Bude prevažne zamračené,
a z rána možno počítať aj s hmlou.
Do piatku sa nevyhneme ani zrážkam a prehánkam, koncom týždňa
však už sú dažde menej pravdepodobné. Nebude však ani slnečno.
Počas nocí nám mráz hrozí len
miestami, denné teploty dosiahnu
maximálne okolo 10 stupňov.
András Reisz (autor je meteorológ)
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Opäť zlyhanie v koncovke

– Gibala – Sihelský. V druhom polčase striedali
Morháč a Vargic.

Vion Zlaté Moravce – MŠK Rim. Sobota 1:0 (1:0)
Soboťania doplácajú na nevyužité príležitosti počas celej jesennej časti súťaže. Inak tomu nebolo
ani v sobotňajšom stretnutí, keď sa predstavili na
ihrisku minuloročného corgoňligistu. Čo z toho,
ak si hráči vypracujú možnosti, keď efektivita v zakončení je veľmi nízka. Gemerčenia boli domácim
rovnocenným súperom. Vypracovali si päť šancí,
ale aj napriek tomu odchádzali domov bez bodového zisku a už tri mesiace neokúsili chuť víťazstva.
Mrzí to o to viac, že minimálne remíza bola v silách hráčov Rim. Soboty. Je len šťastie, že začiatok
súťaže našim vyšiel i to, že odstúpila Podbrezová
a vypadáva len jedno družstvo. Cez zimnú prestávku ostáva vedeniu MŠK spolu s trénermi pozháňať
hráčov, ktorí vedia strieľať góly. O osude stretnutia
rozhodla štandardná situácia, po ktorej jediný gól
zápasu strelil Pavelka. Ešte do prestávky mohli Gemerčania vyrovnať, ale ... .

Výsledky II. kola
GHHL ročník
2009/2010
HK Poltár – HK Čerenčany 7:4
góly za Poltár: Gavalec 2, Klajban 2, Vaněk, Lašak,
Uhlár 1.
góly za Čerenčany: Baláž, Lukáč, Beracho, Jozefík 1.

HK Omega Bilý Tigry
– HK Kokava nad Rimavicou 4:2
góly Omega: Klincko 2, Lukáč, Melich 1.
góly Kokava: Katreniak, Struhár 1.

HK Klenovec – HK Hwite Raven 13:2
góly Klenovec Bálint 3, Igor Vinclar 2, Peter

Cibuľa na
MS tretí
Na 63. Majstrovstvách sveta
v kulturistike v Katare získal
Adam Cibuľa (45) z Hnúšte bronzovú
medailu. Súťaže sa zúčastnil vo
váhovej kategórii do 60 kg.

Po zápase sa obaja tréneri na tlačovke zhodli, že to
bol dobrý, až nadpriemerný zápas, v ktorom obe
družstvá chceli hrať futbal. Napriek tomu hosťujúci
tréner M. Kudlík nemohol byť spokojný s tým, že
jeho mužstvo prehralo. S hrou svojich zverencov
vyjadril spokojnosť. Podľa Kudlíka sa nočnou morou Soboťanov sa stáva koncovka.
V tomto kalendárnom roku odohrajú Gemerčania na domácej pôde ešte dva stretnutia, kde budú
mať možnosť dokázať, že nezabudli strieľať góly. Je
však nepochopiteľné, prečo sa ligová únia rozhodla
nariadiť odohrať zápasy prvej ligy piateho decembra, keď sa mohli hrať už túto sobotu 14. novembra.
V súťaži totiž nasleduje reprezentačná prestávka.
Pred 725 divákmi rozhodoval Samotný.
Zostava MŠK RS: Kuciak – Rubint – Geri – Živanovič – Juhász – Janečka – Pisár – Zvara – Husaník

Vinclar 2, Ištok 2, Medveď, Staho, Jeriga, Kubinec 1.
góly WR: Štastný, Auxt.

HK Expresstrans – HK Revúca 6:2
góly exp: Hanzel 3, Molokáč, Oštrom, Koštálik ml. 1
góly Revúca: Vojčík 2.
Tabuľka po II. kole GHHL
1. HK Expresstrans

2

2 0 0

13: 4

b

2. HK Omega Bilý Tigry

2

2 0 0

14: 8

6

3. HK Revúca

2

1 0 1

20:11

3

4. HK Klenovec

2

1 0 1

15: 9

3

5. HK Čerenčany

2

1 0 1

9: 9

3

6. HK Poltár

2

1 0 1

12:24

3

7. HK Kokava nad Rim.

2

0 0 2

4: 9

0

8. HK White Raven

2

0 0 2

8:21

0

Prípravný zápas I. liga juniorov 7. novembra
MHK Rim. Sobota – HC 07 Detva 4:9 ( 1:2, 2:2, 1:5)
góly domáci – Klokoč 2, Petrinec, Filipiak ml. 1

„Je to úspech,“ vyjadril sa pre Gemerské zvesti
Cibuľov dlhoročný tréner a manažér Dušan Ďubek
Sezóna podľa neho dopadla celkovo dobre, keďže
jeho zverenec získal aj zlato na Majstrovstvách
Európy. Ako však dodal, Cibuľa mal na prvé miesto
aj na MS: „teraz trochu poľavil v príprave. Musel
zhodiť šesť kilogramov, tak sme pritvrdili diétu.“
Pri otázke o plánoch do budúcna má Ďubek zo
svojej strany jasno. „Končím,“ povedal a dodal, že
po toľkých rokoch už mu stačilo. Pokiaľ ide o ďalšie
pôsobenie A. Cibuľu, krčí jeho manažér plecami:
„uňho nikdy neviete...“
mak

V najbližšom majstrovskom stretnutí v sobotu 21.
novembra sa predstavia futbalisti MŠK RS na domácej pôde. Ich súperom bude mužstvo z Trenčína.
Zdeno Marek
Ostatné výsledky 15. kola: Trenčín Lučenec 0:0,
Michalovce – Ružomberok B 2:0, Liptovský Mikuláš – Šaľa 0:0, Dolný Kubín - Prievidza 0:1.
1. Púchov

14

8

4

2

18:10 28

2. Zlaté Moravce

14

7

4

3

23:14 25

3. Michalovce

15

5

6

4

16:12 21

4. Trenčín

14

4

8

4

19:11 20

5. Lučenec

15

4

7

4

20:14 19

6. L. Mikuláš

14

5

4

5

16:15 19

7. Rim. Sobota

15

4

7

4

12:15 19

8. Prievidza

15

4

6

5

12:16 18

9. D. Kubín

14

4

4

6

15:14 16

10. Šaľa

15

3

5

7

7:22

14

11. Ružomberok B

15

2

5

8

9:24

11

Program tohto týždňa:
14. novembra ( sobota) cestujú naši muži MHK Rim.
Sobota na ďalší majstrovský zápas do Lučenca. Začiatok stretnutia o 17.00 hod. Vedenie MHK Rim.
Sobota pozýva širokú športovú verejnosť na toto
stretnutie, aby svojimi fandením podporili našich
chlapcov v gemerskom derby.
Mladší žiaci sa predstavia 15. novembra o 10:00
hod. na domácej pôde v zápase proti družstvu HK
Brezno.
3. kolo GHHL 14. novembra
HK Čerenčany - HK Omega Bilý Tigry o 8:00 hod.
HK Kokava nad Rim. - HK Klenovec o 10:00 hod.
HK Expresstrans - HK Poltár o 12:00 hod.
HK White Raven - HK Revúca o 14:00 hod.
Jozef Oštrom
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Balciarová chce na majstrovstvách sveta
ukázať, čo je v nej
Učarovalo jej karate. Narodila sa, žije, študuje a trénuje v Rimavskej Sobote. Pri jej mene sa však už v tomto roku nachádza
klubová príslušnosť KK Nové Zámky, kam dochádza z času na čas trénovať. Je odchovankyňou Urakenu Rimavská Sobota.
V januári tohto roka sa stala v kategórii kadetiek majsterkou Európy v kata. Európsky šampionát sa konal v Paríži.
Tento týždeň sa predstaví na majstrovstvách sveta. Dorota Balciarová.
mladšia, mala som väčšie obavy z lietania. Rada si
počas letu napríklad prečítam bulvárne záležitosti,“ povedala slovenská reprezentantka, ktorá sa
teší na nový kontinent, na inú kultúru, na odlišnú
mentalitu ľudí. V Afrike ešte nebola.
Svoju prvú účasť na majstrovstvách Európy zúžitkovala na zisk zlatej medaily. Tentokrát bude debutovať na svetovom šampionáte. V Rabate chce
podať čo najlepší výkon. „Som pripravená predať
sa na tatami na sto percent. Chcem ukázať, čo je vo
mne. Každý by chcel medailu. Viem, že mám natrénované. Cítim sa byť vo forme. Nemyslím si však,
že som nejaká super. Som v pohode, aj keď som
bola v uplynulých dňoch mierne prechladnutá,“
vyslovila sa. Poznamenala, že keby si nepriniesla
medailu, bolo by to pre ňu sklamanie, keďže veľa
trénovala. „Keby som si vybojovala cenný kov, bola
by som veľmi šťastná. Ako to dopadne, záleží aj od
rozhodcov a aj od šťastia pri žrebe“.

Počas letných prázdnin nezaháľala v príprave.
V priebehu septembra a októbra potom štartovala
na šiestich turnajoch. A zaznamenala stopercentnú
úspešnosť. Poltucet turnajov totiž aj vyhrala, boli
medzi nimi aj medzinárodné podujatia. Triumfovala v prvom i v druhom kole Slovenského pohára
v kategórii kadetiek, jej korisťou sa stal v maďarskej
metropole Budapest Open, dominovala v Plzni na
Czech karate Open – Pilsen, na Rapid Cupe v Bratislave i na Kachikan Cupe v Nitre. „Tieto turnaje
som vnímala ako prípravu na svetový šampionát.
Vyskúšala som si na nich veci, ktoré som sa naučila. Boli pre mňa testom aktuálnej výkonnosti. Brala
som to tak, že som bola favoritkou týchto súťaží. To,
že som majsterkou Európy, si nesiem so sebou. Potrebujem to potvrdzovať. Nie som ale zase taký typ
človeka, ktorý by sa tým nejako vychvaľoval. Keď sa
ma niekto opýta, aký je môj najväčší úspech, odpoviem mu,“ vyjadrila sa Dorota Balciarová.
Pätnásťročná Soboťanka sa predstaví prvýkrát
na majstrovstvách sveta. Tie sa uskutočnia v ma-

rockom Rabate (12. – 15. novembra). Súťažiť bude
v kata kadetiek. „Každá príprava je náročná. Ale
príprava na majstrovstvá sveta bola pre mňa trochu
ľahšia, ako bola príprava na januárové majstrovstvá
Európy. Mala som už skúsenosti s trénerom Petrom
Baďurom. Vedela som, čo môžem od spolupráce s
ním čakať“.
Dorota je študentkou na Gymnáziu Ivana Kraska
v Rimavskej Sobote. „V tomto školskom roku som
bola minimálne v škole. Mám naďalej individuálny
študijný plán. Absolvovala som niekoľko skúšok,
ale inak som takmer nebola v škole. Pripravovala
som sa na majstrovstvá sveta. S dobiehaním učiva
však nemám problém“.
Na svetový šampionát do Maroka odchádza slovenská výprava karatistov v pondelok 9. novembra.
Balciarová tvrdí, že presun leteckou dopravou prežíva v pohode. „Cítim sa v lietadle pohodlne a dobre. Nebojím sa. Nalietala som sa dosť, ešte keď som
súťažila za Uraken Rimavská Sobota. Keď som bola

„Na medailu Balciarová určite má. Keby z toho však
nebola medaila, nebol by som sklamaný. Karate robím štyridsať rokov. Rozhodovanie v kata je subjektívne. Viem, ako to chodí. Sám som aj rozhodcom.
Sú veci, ktoré nevieme nijako ovplyvniť. Odviedli
sme v príprave dobrú prácu. Svoju úlohu zohráva
veľakrát aj šťastie pri žrebe,“ vyjadril sa Peter Baďura, ktorý je trénerom v KK Nové Zámky.
Dorota Balciarová si berie so sebou na svetový šampionát ružový vankúšik so somárikom. „Kúpila mi
ho mama. Odkedy ho nosím so sebou, prináša mi
šťastie. Je to taký môj talizman. Mala som ho so sebou aj v Paríži. Keď som však odišla na majstrovstvá
Európy, zabudla som si ho doma. Kontaktovala som
teda ešte mamu, aby mi ho priniesla,“ prezradila
zaujímavosť. Jej rodičia ju budú povzbudzovať aj
v Rabate. „Čo sa týka jazykových schopností, nestratím sa. Ovládam angličtinu i francúzštinu. Zatiaľ som nemala problém dohovoriť sa v zahraničí.
Nehovoriac o tom, že vždy je ešte možnosť využiť
na komunikáciu ruky a nohy,“ uzavrela Balciarová.
red

Slovanistky vyhrali nad Kometou
V treťom kole prvej ligy – Východ vo volejbale žien hrali rimavskosobotské volejbalistky počas uplynulého víkendu na palubovke ŠŠK Kometa Košice. Soboťanky pokračujú vo veľmi dobrom štarte do novej sezóny a na východe republiky si pripísali na svoje konto dve víťazstvá.

ŠŠK Kometa Košice – VK Slovan Rimavská Sobota 1:3
(17, - 23, -19, -24), 2:3 (21, 21, -16, -21, -10)
V druhom zápase prehrávali Soboťanky už 0:2 na sety, no dokázali zvrátiť jeho

priebeh. Slovanistky sú v tabuľke s plným počtom bodov na prvom mieste.
Zostava R. Soboty: Rendeková, Pálmayová, Kudlíková ml., Danková, Drugdová,
Zvarová – liberka Chodúrová, Kačániová, Rosiarová.

Oravan Námestovo – VK Slovan Rimavská Sobota 3:1, 2:3
Družstvo kadetiek R. Soboty hrá v druhej triede oblastnej súťaže Stred.
Zostava R. Soboty: Bodnárová, Rosiarová, Námešná, Chlepčoková, Pakanová,
Očenášová – Vojtasová.
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Príležitosť aj pre rekreačných kolkárov    

Prvé kolo dlhodobej súťaže v utorok 10.novembra  

Opäť mestská liga v kolkoch

Začína sa mestská liga vo volejbale

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 prihlásiť denne po 16.00 hodine 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

Oddelenie kultúry a starostlivosti o občana Mestského
úradu v Rimavskej Sobote organizuje aj v tomto školskom roku
projekt Mestskej ligy vo volejbale žiačok o Pohár mestského
úradu.

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

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

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

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

Vlaňajšieho prvého ročníka sa zúčastnili tri družstvá: Základné školy P. K.
Hostinského, resp. P. Dobšinského a Gymnázium I.Kraska. Do aktuálneho
2.ročníka turnaja k týmto trom rimavskosobotským školám pribudlo Reedukačné centrum Čerenčany. Účastníci tejto dlhodobej súťaže absolvujú
v priebehu školského roka šesť turnajov, v ktorých sa stretnú systémom každý
s každým na dva víťazné sety. Prvý turnaj je na programe v utorok 10.novembra a jeho usporiadateľom bude obhajca minuloročného prvenstva Základná
škola P. Dobšinského.

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

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. 9 Kultúrny dom, Nižná Pokoradz,
Nižná Pokoradz 59

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

Nižná Pokoradz

Okrsok č. 10 Kultúrny dom, Bakta 80
Bakta

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Okrsok č. 26 Kultúrny dom, Mojín, Mojín 2

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

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

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

J. Bodona 2, 4, 6, 8, 10, L. Svobodu 1, 2, 3, 4, 5, 6,
Rimavská, Rybárska 1, 3, 5, 7, 9

Dúžavská cesta
Mojín

Okrsok č. 27 Úradovňa VMČ, Dúžava,
Dúžava 49
Dúžava
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Vianočné trhy - V dňoch 15. a 16. decembra 2009 sa uskutočnia v meste Rimav-

Bc. Marián Habovčík
starosta obce Lenka
35 rokov

ská Sobota Vianočné trhy, na ktoré Vás srdečne pozývame. Na Malohontskej ul. bude
sústredený najmä rozličný spotrebný tovar a na Jánošíkovej ul. občerstvenie. V prípade
záujmu podnikateľov o predajné miesto je potrebné telefonicky sa kontaktovať na tlf. č.
047/5604628, príp. 047/5604665. Povolenia sa vydávajú od 1. decembra 2009.
Predajné miesta sú očíslované, poplatky za miesta sú v zmysle Všeobecne záväzného
nariadenia Mesta Rimavská Sobota č. 95/2008 nasledovné : • za predajné stánky 4 €/m2/

číslo na kandidátke je 18.

deň (obuv, textil, hračky, cukrovinky, rozličný tovar) /miesta po dĺžke sú 2m, 3m, 5m, po
šírke sa počítajú 2 m/• za motorové vozidlo pristavené pri stánku 3,30 €/auto/deň • za

Hoci je môj vek pomerne nízky, staros-

predaj ľudovoumeleckých predmetov 2 €/m2/deň • predaj ľudovoumeleckých predmetov

tom obce som už druhé volebné obdobie.

vlastnej výroby s predvádzaním výroby priamo na mieste predaja - bez poplatku

Ľudia za mnou aj dnes, rovnako ako pred

Predajné miesta na občerstvenie sú tiež očíslované, poplatok predstavuje 88 €/2 dni

niekoľkými rokmi, prichádzajú so svoji-

za jedno miesto. Jedná sa o parkovací box o rozmeroch cca 2,4 x 5 m (presný rozmer vy-

mi každodennými starosťami a ja sa im

bratého boxu bude upresnený telefonicky). Poplatok za miesto Vám bude vypočítaný tiež

snažím pomáhať. V tomto by som chcel

na základe telefonického dohovoru. V prípade požiadavky na zapojenie el.energie je suma

pokračovať aj z úrovne vyššieho územné-

10 €/2 dni. Za likvidáciu odpadu je suma 1,70 €/2 dni. Odsúhlasený poplatok je potrebné

ho celku a tak som sa rozhodol uchádzať sa o Vašu dôveru vo voľbách do Zastupi-

uhradiť poštovou poukážkou na účet mesta a odfaxovať doklad o úhrade na faxové číslo

teľstva Banskobystrického samosprávneho kraja.

047/5604679. Následne Vám bude pridelené očíslované miesto a vystavené povolenie na
predaj, ktoré je možné prevziať si na Mestskom úrade – oddelení strategického rozvoja

Študoval som sociálny odbor, čo ma privádza k tomu, aby sociálna oblasť bola mo-

mesta, referáte podnikateľskej činnosti najneskôr v deň uskutočnenia trhov do 9.00 hod.

jou prioritou. Práve tu vidím obrovský priestor na zlepšenie a tu chcem byť najviac

Vážení občania a predávajúci, tešíme sa na Vašu účasť!

aktívny.
So sociálnou situáciou obyvateľstva úzko súvisí problematika zamestnanosti, ktorá je obzvlášť pálčivá v našom regióne. Ako poslanec za rimavskosobotský okres
preto chcem v tejto oblasti hľadať optimálne formy riešení, ktoré budú rešpektovať špecifiká nášho okresu. V spolupráci so štátnymi orgánmi sa zameriam na podporu investorov v našom regióne a na podporu malých a stredných podnikateľov.
Človek podľa môjho názoru len vtedy naozaj vie čo sú problémy, keď ich musíme
reálne riešiť.

Názov a sídlo zamestnávate!a

Názov profesie
Stolár

Po"iadavky na
vo!né pracovné
miesto
Vyu"en!

Rimavská Sobota
AGROKOL, s.r.o.

Vedúci v!roby
O%etrovate& oviec

USO, V#
Vyu"en!

Rimavská Ba$a
GEMERSK' SOCIÁLNY PODNIK, n.o.

V!robca hra"iek z dreva

Vyu"en!

Klenovec
VYTNES- ING.BÁSTI

osobne na ÚPSVR

Predava"ka

Vyu"en!

v Rimavskej Sobote,

Wüstenrot poradca

USO- vzdelanie

Čerenčianska 18,

Rimavská Sobota

WÜSTENROT POIS(OV)A

V#

Rimavská Sobota

ENERGETICKÁ
CERTIFIKÁCIA
BUDOV


info: 0903 532 527
4555@clen.sksi.sk

Predám tatranský
profil – brúsený

Garážové brány s rozmermi 2500x200
a 2500x2125 (zateplenie 40mm)
za bezkonkurenčné ceny: 610 € bez DPH
/aj s montážou/ + 2 kusy diaľkových
ovládaní.

Bližšie informácie

INDECO, s.r.o.

I.trieda 4,32€
II.trieda 3,32€

sa dozviete na
č. t. 047/2450407,
2450408, alebo

na č. d. 303.

VÝBEROVÉ KONANIE
Obec Lenartovce vyhlasuje v súlade
s programom Podpory rozvoja komunitnej
sociálnej práce v obciach výberové konanie na obsadenie pracovného miesta

terénneho
sociálneho pracovníka Obec
ného
úradu
v Lenartovciach.

Požadované podmienky:
• minimálne vysokoškolské vzdelanie
prax prednostne v oblasti sociálnej práce,
• skúsenosti s prácou v komunite

Cena aj s dovozom.
M: 0905 808 616

K prihláške je potrebné doložiť:
2011-52

Stratila sa fénka bišon
(biela brčkavá srsť)
dňa 3.11.2009.
Poctivého nálezcu
odmením.
M.: 0907 429994

• vyplnený osobný dotazník • profesijný
životopis s prehľadom vykonávanej praxe
• výpis z registra trestov nie starší ako tri
mesiace
Prihlášku a požadované doklady je potrebné osobne doručiť alebo zaslať v obálke
s označením „VK“ v termíne do 20.11.2009
na adresu:
Obec Lenartovce, Lenartovce č.97, 980 44
Rákosi Ján, starosta obce

S hlbokým žiaľom a bolesťou v srdci oznamujeme, že sme
sa dňa 29.10.2009 navždy rozlúčili s našou milovanou
manželkou, matkou, starou matkou a sestrou
Ľubomírou Pavlovou rod. Kolesárovou z Kraskova.
Ďakujeme za prejavenú sústrasť, účasť na smútočnom
obrade, ako aj kvetinové dary.
Smútiaci synovia, manžel.

