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Oddelenie radiačnej
onkológie Všeobecnej
nemocnice v Rimavskej
Sobote získalo moderné
medicínske vybavenie –
tzv. lineárny urýchľovač.
Verejnosti bol predstavený
v polovici novembra.
čítajte na str. 2

Dvadsať rokov
po...
V novembri si pripomíname
20. výročie nežnej
revolúcie. Výročie pádu
socialistického režimu
v bývalom Československu.
Táto udalosť výrazným
spôsobom zmenila
spoločenské pomery
a mnohým ľuďom aj kvalitu
života.
čítajte na str. 4

Prekáža im
koncertný hluk

Odhlasované: Priemyselný
park neožije
Rimavskosobotský primátor Š. Cifruš
využil možnosť zvolať mimoriadne
zasadnutie mestského zastupiteľstva
kvôli prerokovaniu závažných skutočností.
Minulý pondelok sa tak opätovne hlasovalo
o možnosti mesta podať projekt na
revitalizáciu bývalých ZŤS. Za podanie
projektu bolo napokon osem poslancov,
osem sa zdržalo a proti bolo sedem.
Hlasovaniu predchádzalo rokovanie so spoločníkom
a konateľom investorskej firmy Siotech Global. Ten
predstavil plánovaný projekt zavedenia výroby montovaných domov (jedno výrobné miesto má už firma na
Ukrajine). Vymenoval tiež dôvody, pre ktoré sa firma
rozhodla práve pre Rimavskú Sobotu: lacná pracovná

sila, ideálne podmienky v hale ZŤS pre ich technológie
a vhodný človek pre miestny manažment (v osobe
podnikateľa L. Sedmáka - na fotografii vpravo so zástupcom súčasného majiteľa ZŤS). Zároveň dodal, že v
máji plánujú zaviesť výrobu aj v Lučenci, a to aj napriek
nepriaznivej ekonomickej situácii vo svete: „Hoci je
finančná kríza, máme veľa objednávok.“
V diskusii sa poslanci pýtali na rozličné podrobnosti
súvisiace s výrobou, očakávaného počtu vytvorených
pracovných miest, ale aj zázemia investorskej spoločnosti. Podľa slov konateľa Siotechu by v roku 2010
mohla firma naštartovať prvú výrobnú linku na 300
montovaných domov. Zo začiatku by tak mohlo vzniknúť do 150 pracovných príležitostí.
(dokončenie na str. 2)

Potrebujete si požièaś?

Vianočná súťaž
Potešte seba alebo svojich
blízkych knižnými cenami.
čítajte na str. 7

V budúcom čísle:
Zoznam daňových dlžníkov
mesta (3. časť)
Rodina, bezpečné miesto pre
dieťa
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Na zasadnutí VMČ Západ sa
hovorilo aj o neprimeranej
hlučnosti koncertných
vystúpení skupín na
mestskom amfiteátri.
čítajte na str. 5
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Na slovíčko

s Mariánom Kluvancom

To, že je demokracia, ešte neznamená, že je
dovolené všetko. Práve naopak – s veľkou
slobodou prichádza veľká zodpovednosť.
Zodpovednosť za naše činy, zodpovednosť
za naše slová. Kým na tú „prvú“ dozerajú
orgány činné v trestnom konaní, za vyslovené
myšlienky sa ľudia zodpovedajú len málokedy.
Aspoň v krajinách bývalého socialistického
bloku, kde uvedomelosť toho, že demokracia
nie je z uzdy pustený divoký kôň, fŕkajúci
slinami všade naokolo, stále nie je dostatočne
vysoká. A tak sa niekedy stáva, že človek si
zmýli slobodu, ktorá – mimochodom – nikdy nie
je absolútna s anarchiou (hoci len vo verbálnej
rovine). Svojvoľné správanie však nie je totožné
s demokraciou – aj tento politický režim totiž
dodržiava určité pravidlá hry, aj keď nemusia
byť vždy legislatívne zakotvené. Týkajú sa
napríklad slušnosti, kultivovaného správania,
dodržiavania etikety či prejavov tolerancie
voči iným. Úroveň jednotlivca i národa sa
potom meria v tom, nakoľko si tieto pravidlá
uvedomuje a či prejavuje snahu ich dodržiavať.

Nemocnica modernizovala
Nový ožarovací prístroj šetrí zdravé tkanivo
Oddelenie radiačnej onkológie
Všeobecnej nemocnice v Rimavskej
Sobote získalo moderné medicínske
vybavenie – tzv. lineárny urýchľovač.
Verejnosti bol predstavený
v polovici novembra.
Zárodok myšlienky vybaviť nemocnicu týmto zariadením sa zrodil asi pred dvoma rokmi počas voľnej debaty riaditeľa Rastislava Kubáňa s primárkou
Ivetou Pálkovácsovou (obaja na fotografii) o budúcnosti oddelenia. Uviedol to Kubáň vo svojom
príhovore pri slávnostnom predstavení prístroja
a zároveň otvorení špecializovaného pracoviska
radiačnej onkológie. „Som presvedčený, že sme
urobili správny krok,“ povedal a dodal, že nové pracovisko, ktoré poskytne pacientom možnosť biologickej aj hormonálnej liečby, bude veľmi dôležitou
tepnou nemocnice.

Odhlasované:
Priemyselný park
neožije
(dokončenie z titulnej strany)

Ako pripomenul P. Brndiar, poslanci nie sú proti
výrobe, ale cenu (220 miliónov Sk) za kúpu bývalých ZŤS považuje za privysokú. Do nákupu či
rekonštrukcie areálu však investor (na fotografii)
prispieť nemienil. Rovnako nevedel poskytnúť
mestu záruky pre prípad, že by projekt nedopadol podľa predstáv (udržanie 240 zamestnancov

Polícia hlási

Následne primárka Pálkovácsová predstavila
verejnosti lineárny urýchľovač – zariadenie používané na liečenie onkologických ochorení. Umožňuje pritom tvarovanie ožarovaných polí, čím znižuje celkový objem ožarovanej plochy, a tým šetrí
zdravé tkanivo.
Pálkovácsová sa vyjadrila aj k typom nádorových ochorení, ktorých najvyšší výskyt eviduje rimavskosobotská nemocnica. V našom okrese prevažujú vzhľadom na skladbu obyvateľstva a vysokú
nezamestnanosť také typy ochorení, ktorých je
vo vyspelejších regiónoch Slovenska menej. Ide o
problematické nádory hlavy a krku, ktorých liečba
je veľmi drahá.
Nemocnica modernizovala aj lôžkovú časť oddelenia, za čo primárka poďakovala všetkým sponzorom, a to nielen z medicínskej sféry.

Počas 46. týždňa tohto roku mierne
stúpol počet vlámačiek v kraji. Polícia
ich zaznamenala celkom 60, pričom
spôsobené škody vyčíslila na vyše 100 000
eur. Zlodejov najviac zaujali autá (15), chaty
(10) a byty (8), a to predovšetkým v okrese
Zvolen (15 vlámaní z celkového počtu).
Boli tiež ukradnuté dve autá, z toho jedno
v Lučeneckom okrese.

mak

Čítajte aj:

po dobu 5 rokov) a mesto by muselo poskytnuté
finančné prostriedky vrátiť. Ako upozornila M.
Valušová, v prípade neúspechu by celý postih
muselo znášať mesto. „Je to obrovské riziko,“ dodal
k tomu poslanec T. Pelle. Zároveň zdôraznil, že
mu veľmi záleží na zamestnanosti, no rovnako ako
poslanec Brndiar je presvedčený, že cena objektu
je stanovená privysoko.
Po prestávke, počas ktorej prebehla porada
v rámci poslaneckých klubov, sa pristúpilo k hlasovaniu. V ňom sa rozhodlo, že projekt na revitalizáciu priemyselného parku nebude podaný,
mak

Pri 63 dopravných nehodách za uplynulý
týždeň zahynul jeden človek a tridsať ľudí
sa ľahko zranilo. Najviac nehôd sa stalo
v utorok, piatok a v nedeľu (po 11) a najmenej
vo štvrtok (6).
mak
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Sídlisko Západ: prekáža im
koncertný hluk

Ako sme informovali v minulom čísle,
v novembri zasadal výbor mestskej
časti (VMČ) sídliska Západ a mestských
častí Sobôtka a Kľačany.
Členovia výboru rokovali o pláne práce na budúci
rok, ktorý vypracoval predseda VMČ Jozef Slávik.
Po doplnení a úprave tento návrh jednomyseľne
prijali. Mali sa venovať aj námetom, resp. požiadavkám občanov, v osadených schránkach však neboli
žiadne pripomienky. Prítomných tiež informoval J.
Fiľo o aktuálnej situácii a hlasovaní poslancov mesta o oživení areálu bývalých ZŤS.

Príliš hlučné koncerty
Na programe bola aj kontrola uznesení z minulých
zasadnutí. VMČ skonštatoval, že uznesenia o budovaní parkovacích plôch a stanovíšť kontajnerov
na TKO a triedený TKO sa priebežne plnia a naďalej
ostávajú v platnosti. Hovorilo sa aj o neprimeranej
hlučnosti koncertných vystúpení skupín na mestskom amfiteátri. K tomu bola vznesená žiadosť, aby
sa príslušné oddelenie MsÚ venovalo tejto problematike. V platnosti ostalo tiež uznesenie týkajúce
sa premiestnenia poštového úradu do prízemných
priestorov. Pokiaľ ide o prekrytie kanálových otvorov, naďalej zostávajú nezakryté otvory za zimným
štadiónom, v okolí lanovej lávky a pri moste na nepoužívanom parovode.

Voľne pohádzané odpadky
Pri bode Aktuálne problémy mestskej časti infor-

movala Z. Lukáčová o preplnených kontajneroch
na Vansovej ulici a v okolí pizzerie na Ul. por. Ušiaka. Upozornila, že kompetentné oddelenie mesta
a mestská polícia by sa mali venovať ukladaniu
TKO hlavne podnikateľskými subjektmi v okolí ich
firiem na sídlisku, pretože sú to práve ony ktoré
znečisťujú tieto miesta voľným pohadzovaním nezviazaných kartónových obalov a papierov z predávaných tovarov mimo kontajnerov, po zemi. Ďalej
konštatovala, že sídlisko je devastované mládežou,
a to hlavne v areáli MŠ na Rybárskej ulici v nočných hodinách. Podobne je ničené aj oplotenie
okolo ihrísk ZŠ s vyučovacím jazykom maďarským
na Ul. L. Novomeského.

Vypíliť rušivé konáre
VMČ naďalej trvá na požiadavke na TSM vo veci
vypílenia konárov a zelene presahujúcej na chodníky aj do okien ( už je po vegetačnom období).
Ako uviedla Lukáčová, je ochotná byť nápomocná pri realizácii. V závere nadniesla požiadavku
obyvateľov sídliska, aby umiestnenie vianočného
stromčeka na sídlisku bolo natrvalo premiestnené
zo súčasného miesta na trávnatú plochu nachádzajúcou sa medzi ZŠ na Ul. Dr. Clementisa a objektom
tzv. tržnice.
V závere zasadnutia predseda VMČ Slávik upozornil na blížiaci sa verejný hovor obyvateľov sídliska
s vedením mesta (23.11., o 17.30 hod.). Konať sa bude
v priestoroch ZŠ na UL. Dr. Clementisa.
mak, ilustr. foto archív
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Výsledok volieb:
Dominujú poslanci
v strednom veku
V Banskobystrickom samosprávnom kraji (BBSK) bolo do krajského parlamentu zvolených 49
poslancov. Tridsiati traja z nich
sú vo veku od 35 do 54 rokov.
Len štyria poslanci majú menej ako 33 rokov
a dvanásti už majú vyše 55. To je v súlade
s celoslovenskou štatistikou, podľa ktorej
zasadne do krajských parlamentov na Slovensku celkovo 67,16% poslancov v strednom
veku. Prevahu pritom majú muži (celkovo 345
poslancov) nad ženami (63 poslankýň).
V rimavskosobotskom volebnom obvode
získali najviac hlasov kandidáti ĽS – HZDS
a Smeru Peter Mináč (4128 hlasov), Michal
Bagačka (3976) a Pavel Struhár (3691). Do
rokovacích kresiel zasadnú za SMK Zoltán
Bán (3125) a František Auxt (3062). Nezávislý
kandidát Peter Juhász si zabezpečil miesto
v krajskom parlamente ziskom 3382 hlasov.
Tesne pod čiarou sa umiestnili Peter Korcsog
(SMK, 2953 hlasov), Ladislav Rigó (SMK,
2948) a Štefan Cifruš (Európska demokratická strana, 2745). Priamo v Rimavskej Sobote
a jej mestských častiach získal najviac hlasov
– 1103 – poslanecký kandidát Peter Gulik
(Smer).
Spomedzi kandidátov na predsedu BBSK
prejavili voliči svoju priazeň najmä Vladimírovi Maňkovi (Smer, ĽS – HZDS, 48 090
hlasov) a Jozefovi Mikušovi (SDKÚ – DS,
KDH, SaS, OKS, KDS – 39 127 hlasov). Rimavskosoboťania udelili najviac hlasov Jozefovi
Šimkovi (HZD, SNS, 1554). O tom, kto sa napokon stane predsedom BBSK, sa rozhodne
v druhom kole volieb, ktoré sa uskutoční v
sobotu, 28.12.2009.
mak, zdroj: Štatistický úrad SR

Nenechajú vás spať?
Oznámte to na polícii
Máte ráno problémy so vstávaním, lebo
mládež odvedľa do noci púšťala hudbu alebo
susedia nechali nahlas televízor? Obráťte sa
na policajné orgány.
Ako nás informovala mestská polícia,
v prípade narúšania nočného pokoja môžete
postupovať dvoma spôsobmi. Buď podáte na
susedov oznámenie na štátnej alebo mestskej
polícii, alebo privoláte hliadku priamo k sebe
domov. Tá preverí opodstatnenie vašej sťažnosti a prijme opatrenia pre nápravu daného
stavu.
V prípade, že sa rozhodnete podať oznámenie úradnou cestou, začne sa vyšetrovanie.
Ak sa skutková podstata činu potvrdí, o pokoj
v paneláku sa – rovnako ako v prvom prípade
–postará polícia.
mak

4 Z mesta/20. výročie Nežnej revolúcie

Dvadsať rokov po...
V novembri si pripomíname
20. výročie nežnej revolúcie.
Výročie pádu socialistického režimu
v bývalom Československu. Táto
udalosť výrazným spôsobom
zmenila spoločenské pomery
a mnohým ľuďom aj kvalitu života.
Človek si nielen pri tomto okrúhlom výročí zaspomína na „bývalé časy“, ktoré každého zastihlo
v inom, životnom období. Mňa a mojich rovesníkov v čase „prestupu z pionierov na zväzákov.“
Tými sme sa už stať nestihli, pretože prišlo niečo,
čo malo skutočný význam. Nežná revolúcia, ktorá
priniesla slobodu a demokraciu.
Pamätám si na eufóriu, ktorú sme prežívali aj
my, vtedajší študenti. Nastala zmena, padol totalitný režim, no v pamätiach ľudí ostali aj po dvadsiatich rokoch spomienky. Niektorým systém s jeho
"kvázi" istotami vyhovoval, ďalší z neho ťažili, využívali ho pre svoj kariérny rast a, nebyť revolúcie
v 89, dodnes by niektorí sedeli na okresnom, krajskom, či ústrednom výbore komunistickej strany.
Vypočula som si viacero zážitkov ľudí z čias,
keď vládol komunizmus. Väčšinou sú nepríjemné.
Ľudí postihovali za vyslovenie vlastného názoru,
za svoju vieru, presvedčenie. Za to, čo patrí k základným ľudským právam a slobodám. Mnohým
schopným a slušným ľuďom podrážali kolená, psychicky ich „lámali“, pripravili o prácu, prípadne ich
potomkom prekazili možnosť študovať na vysokej
škole. Viacerí si spomínajú na to, ako ich príslušníci vtedajšej štátnej bezpečnosti „navštevovali“ v
ich vlastných bytoch, alebo ich odviezli na neznáme miesta a "ťahali" z nich rôzne „dôverné informácie“. Vraj aj stromy v lese na Kurinci by mali o
čom rozprávať, keby vedeli...
Jeden pán si z obdobia totality spomína aj na
takýto zážitok: Raz viezol autom členov komunistickej strany, ktorí mali na starosti vyzbierať od
ľudí na dedinách slepačie vajcia. Tie museli ľudia
odovzdávať do družstiev, teda štátu. Vtedy sa to
vraj tak robilo. Cestou naspäť sa jeden z komunistov rozčuľoval, že jeden občan nechcel odovzdať
vajcia do družstva, čo si to vraj dovoľuje. A šofér
tie reči už zrejme nevydržal a nahlas povedal: „Ja

by som tie vajcia hodil niekomu do tváre“... V aute
nastalo hrozivé ticho a počas jazdy, išli ešte asi 40
kilometrov, už nikto neprehovoril ani slovo...Hovorím, tú scénku by bolo nafilmovať...
Som rada, že v období socializmu som bola
len žiačkou a spomienky na toto obdobie mám,
našťastie, len zo školských čias. Je však pravdou,
že náznaky „socialistického prístupu k životu“ sa
prejavili už aj tam. „Nech žije KSČ...Nech žije V.I.
Lenin“...aj to boli heslá, ktoré sme museli vykrikovať, keď sme počas prvomájového sprievodu prechádzali popred tribúnu v meste. Nám žiakom to
bolo trochu komické, no tým ľuďom, ktorí stáli na
tribúne, sa to evidentne páčilo. Rada si však spomeniem na kvetinové mávadlá, ktoré sme počas
sprievodu držali v rukách, boli celkom pekné.
Pamätám sa, že v 7. a 8. ročníku sme museli
vyplniť akýsi dotazník, ktorým zisťovali, neviem
presne kto, zrejme Komunistická strana Slovenska,
či sme veriaci, či chodíme do kostola. Už ako žiaci
sme mnohí intuitívne vycítili, že zmysel dotazníka
nie je práve pozitívny. Niektorí učitelia sa zvykli
pýtať, ktorí rodičia sú členmi KSS. Žiaci, ktorých
rodičia boli v strane, zdvihli ruky, súdružka učiteľka ich spočítala a potom sme prešli na učebnú
látku... Logiku v tom hľadať zrejme netreba.
V čase konania prvých svätých prijímaní a birmoviek chodili niektoré učiteľky zisťovať, kto chodí do kostola a zúčastňuje sa týchto cirkevných
obradov. Jednu moju spolužiačku učiteľka zrejme
pri takejto príležitosti „vymákla“. Pamätám sa,
ako sa jej na jednej z triednických hodín pýtala,
či ona a jej rodina chodia do kostola. Spolužiačka
povedala pravdu, teda že áno, veď prečo by mala
klamať. Všetci v triede sme však postrehli, že učiteľka začala byť na ňu nepríjemná, napriek tomu,
že viera, vierovyznanie nie je niečim negatívnym a
nebezpečným a v kostole sa nedejú žiadne zlé veci.
Iba ak by 13- 14 - ročný žiačik počas nedeľňajšej
bohoslužby v kostole rozmýšľal napríklad nad tým,
ako porušiť sľub vernosti socialistickej vlasti, ktorý
sme slávnostne skladali v 7. ročníku, a ako a kedy
to celé zrealizovať. Či na hodine dejepisu, alebo
radšej matematiky...
Je známe, že aj učitelia v tej dobe dostávali
určité nariadenia, príkazy „zhora“ a ich plnenie
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bolo možno jednou z ich pracovných náplní. Napríklad spomínané dotazníky, asi ich naozaj museli dávať žiakom vypĺňať. Mnohí z pedagógov si
určite uvedomovali, že takéto zisťovania nie sú asi
celkom normálne, a robili to len tak, naoko. No z
niektorých pedagógov bolo tú ich angažovanosť
naozaj cítiť. A to je to, čo človeka zaráža dodnes.
Tu niekde moje zážitky z čias socializmu končia.
Hovorí sa, že totalitný režim vytiahol z ľudí na povrch aj zlé vlastnosti: nútil ich donášať na druhých,
klamať, sliediť...
Prešlo však dvadsať rokov, atmosféra v spoločnosti sa uvoľnila, vyčistila od totalitného dusna.
Zdalo by sa, že všetky negatíva, ktoré tá doba so
sebou niesla a ktorými poznačila medziľudské
a pracovné vzťahy, sú už preč. Nuž, bolo by možné tomu uveriť, keby... Keby človek v rámci svojich
pracovných povinností neprichádzal do kontaktu
s rôznymi typmi ľudí a keby sa nepresvedčil o tom,
že spomínané negatívna sú niektorým ľuďom
vlastné aj dnes. Robiť zákernosti a intrigy majú totiž niektorí ľudia doslova v krvi. Správajú sa takýmto spôsobom, aj keď im v dnešnej dobe už za to nik
neplatí. A takéto metódy nie sú cudzie ani niektorým mladým ľuďom, ktorí obdobím socializmu poznačení byť nemôžu. A prečo sa tak správajú? Odpoveď zrejme nie je až taká zložitá. Také vlastnosti
ako zlomyseľnosť, intrigovanie a zákernosť totiž
nesúvisia s politickým režimom, ale s charakterom
človeka. V dávnych dobách zvykli ľudí ukameňovať, v stredoveku upaľovať, počas fašizmu hádzať
do plynových komôr, za socializmu psychicky ničiť
a fyzicky likvidovať. A ako je to dnes, dvadsať rokov po páde totalitného režimu? Zneužívanie moci,
politickej alebo mediálnej, pokračuje naďalej. Známe sú rôzne manipulácie zamerané na diskreditáciu ľudí prostredníctvom médií, alebo rôzne hanopisy, na napísanie ktorých niektorí ľudia zneužijú
svojich známych, ktorí sú vo verejných funkciách.
Aj takéto prípady, zaváňajúce metódami bývalej
ŠTB sa v našej spoločnosti aj v okrese Rimavská
Sobota stále dejú.
Prešlo 20 rokov od pádu komunistického režimu. Niektoré metódy typické pre obdobie totality
však v spoločnosti, dodnes pretrvávajú. Ktovie, či
niekedy vymiznú...
Andrea Kosková,
Slovenské národné stredisko pre ľudské práva
(redakčne krátené)

Pád starého režimu si Soboťania
pripomenuli na Hlavnom námestí
V utorok podvečer sa na Hlavnom
námestí v Rimavskej Sobote zišli bývalí
občianski aktivisti z roku 1989, aby
si pripomenuli výročie pádu starého
režimu a nástupu demokracie.
Poslanec mestského zastupiteľstva V. Vaš (KDH)
v symbolickom čase – o 17:11 – predniesol vyhlásenie k 20. výročiu Nežnej revolúcie. Vyjadril v ňom
presvedčenie, že zavŕšenie demokratizačného procesu je už len otázkou času a prerodu myslenia ľudí.

Bývalí aktivisti tiež spomínali na svojich kolegov (P. Lebovič – niekdajší šéfredaktor Gemerských
zvestí, D. Brezina, G. Hizsnyan a ďalší). Spolu s nimi
v roku ´89 založili miestnu organizáciu VPN. Zosnulých aktérov revolúcie a boja proti totalite si
potom uctili minútou ticha.
Pri pamätníku padlých v I. svetovej vojne potom účastníci podujatia zapálili pre spomienku na
obete revolúcie sviečky ako jeden z novembrových
symbolov.
jdj

Zľava: D. Rybár, V. Vaš, J. Sojka
– traja z rimavskosobotských aktivistov z novembra 1989.

rozhovor
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Balciarová: Som s bronzovou
medailou spokojná
Karatistka Dorota Balciarová prežíva
výnimočný rok. Výborne zvládla aj druhý
vrchol v tomto roku. K zlatej medaile
z majstrovstiev Európy, ktoré sa konali
v Paríži, pridala bronz zo svetového
šampionátu. Jeho dejiskom bol Rabat.
Soboťanka súťažila na najvýznamnejších
medzinárodných podujatiach v kata medzi
kadetkami. To, čo dokázala v tomto roku, je
jednoducho paráda. Klobúk dole pred ňou.
Zaslúži si veľké uznanie.
Majstrovstvá sveta juniorov a kadetov sa
uskutočnili v hlavnom meste Maroka
(12. – 15. novembra). Dorota Balciarová debutovala
na svetovom šampionáte. A to vo veľkom
štýle. V súbornom cvičení – kata si vybojovala
na africkom kontinente v kategórii kadetiek
bronzovú medailu. Do Rabatu letela slovenská
výprava cez Paríž. Práve v metropole Francúzska
získala rodáčka z Rimavskej Soboty v januári
tohto roka titul majsterky Európy. „Možno je to
symbolika. Možno za tým niečo bude,“ reaguje
s úsmevom na prepojenie dvoch miest, ktoré
si vzhľadom na to, čo v nich dosiahla, navždy
zapamätá.

Dojmy z Maroka
Na tatami sa predstavila v sobotu 14. novembra.
„Predtým, ako som zasiahla do bojov, som
bola s reprezentačnou výpravou na výlete
v Casablance. Pozreli sme si tamojší palác, boli
sme si prezrieť aj mesto i jeho trhy. Viac sa mi
však páčilo v Rabate. Navštívila som tam viaceré
obchody. Niečo som si aj kúpila. Aj ľudia boli
v tomto meste milší ako v Casablance. Čo sa týka
ubytovania, bolo to celkom dobré. Jedlo a pitie
však bolo v Maroku zvláštne. Do soboty som
absolvovala dva tréningy. Bola som sa pozrieť aj
na zápolenie mojich reprezentačných kolegov.
V noci z piatka na sobotu som spala veľmi dobre.
Nemala som problémy s nervozitou pred súťažou,“
povedala slovenská reprezentantka, ktorá je
odchovankyňou Urakenu Rimavská Sobota.
V tomto roku sa však už pri jej mene nachádza
klubová príslušnosť KK Nové Zámky. V Maroku ju
boli povzbudzovať aj jej rodičia.

Cesta za bronzovou medailou
V prvom kole mala Balciarová voľný žreb.
V druhom kole zdolala 3:2 Rakúšanku
N. Atteneder. „Verdikt rozhodcov bol veľmi
prekvapujúci. Všetci sa čudovali nad týmto
tesným rozhodnutím,“ uviedla. V treťom kole
zmietla pätnásťročná Soboťanka škótsku
reprezentantku P. Scott 5:0. „To bol v pohode
súboj“. Vo štvrtom kole narazila Dorota na
Japonku Y. Fukushi. A podľahla jej 0:5. „Bola

som nervózna pred týmto duelom. Akoby mi
stuhli všetky svaly. Pre Japoncov je špecifické
to, že v jednotlivých kolách idú od najľahšej po
najťažšiu kata. Japonská súperka toto zmenila.
Cvičila najťažšiu kata. Ja som ju cvičila tiež, keďže
je moja najobľúbenejšia. Bol to veľký súboj, aj
keď na základe rozhodnutia rozhodcov som ho
prehrala 0:5. Bola som veľmi sklamaná z takéhoto
ich rozhodnutia. Niektorým verdiktom rozhodcov
som na šampionáte nerozumela. Konfrontácia
s japonskou karatistkou bola pre mňa veľkou
skúsenosťou. Prehra s ňou ma zlomila. Musela
som sa ovládať, aby som sa nerozplakala.
Viem však, že som urobila aj chyby,“ vrátila sa
úradujúca majsterka Európy k jedinej prehre na
majstrovstvách sveta.
Japonka Fukushi postúpila do finále. Dorota
Balciarová tak ešte mala možnosť získať bronz.
Najskôr v repasáži zvíťazila 3:2 nad P. Esperteiro
z Portugalska a výhrou 3:2 nad Brazílčankou
N. Helena Yonamine si zabezpečila medailové
umiestnenie. „V zápase s Portugalčankou som
bojovala nielen so súperkou, ale aj sama so
sebou. Duel s Brazílčankou bol v mojom podaní

dobrý,“ dodala rimavskosobotská gymnazistka.
Jej premožiteľka napokon vo finále prehrala
a obsadila druhé miesto.

Bronz z MS si cení rovnako ako zlato z ME
Väčší dojem v nej zanechala atmosféra na
európskom šampionáte v Paríži než svetový
šampionát na africkom kontinente. „Väčšie
emócie som prežívala v Rabate, bola som aj
nervóznejšia. Som rada, že to nakoniec takto
dopadlo a vybojovala som si bronz. Je to veľký
úspech, ktorý ešte bude vo mne nejaký čas
doznievať. Som s týmto umiestnením spokojná.
Tretie miesto z majstrovstiev sveta si cením
rovnako ako zlato z majstrovstiev Európy. Žiadna
pretekárka z Európy neskončila lepšie v Maroku,
ako som skončila ja. Spolu so mnou obsadila
tretie miesto karatistka z Francúzska,“ vyslovila sa
Balciarová, ktorá avizuje, že si dá niekoľko dní od
karate prestávku. Poznamenala, že ju v decembri
čakajú majstrovstvá Slovenska a začne sa
pripravovať na budúcoročné majstrovstvá Európy.
„Tie budú začiatkom februára v tureckom Izmire,“
uzavrela.
red

6 ŠKOLSTVO
Po krôčiku
krok, kráča
škôlkársky rok
Prázdniny skončili a najmenšie deti
nastúpili do materských škôl.
Potrebovali určitý čas, kým si v novom
prostredí zvykli. Otvoril sa pre nich
nový svet, kde trávia svoje dni.
Materská škola je ich druhý domov,
plný kamarátov, nových ľudí, ale
i pozornosti a lásky.
Jeseň nám každý rok prinesie stretnutie so starými
rodičmi. Naše deti sú vedené k úcte k starším ľu-
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ďom, a preto pravidelne navštevujeme obyvateľov
Domova dôchodcov v Rimavskej Sobote. Prichádzame medzi nich s bohatou nádielkou. Príjemné
posedenie osvieži poďakovanie vnúčat pestrou kyticou piesní, básní, divadielka a tančekov. Okrem
potlesku, vzájomnej radosti a zbližovania sa kde
- tu objaví i slza radosti a spomienok, stekajúca po
tvári oslávencov.
V našej slnečnicovej škôlke žijeme zdravo
a hravo. Svetový deň výživy sme deťom i rodičom
priblížili podnetnými aktivitami. Umývali, krájali,
odšťavovali sme ovocie a spoločne pripravili
ovocnú pochúťku. Zeleninový kôš sme darovali
školskej jedálni, z čoho nám kuchárky uvarili
chutnú, voňavú polievku.
Nezabúdame ani na čistotu sídliskového
prostredia. Deti spontánne na každej vychádzke
hodnotia udržiavané i znečistené miesta. Označujú ich vylepením spokojného či nespokojného

smajlíka.
Svetový deň knižníc sme si pripomenuli
návštevou školských knižníc na ZŠ Š. M. Daxnera
a ZŠ Ferenczyho. V tomto školskom roku to bolo
prvé, ale nie posledné stretnutie s rozprávkovým
prostredím knižníc – už v marci na ich dvere
znovu zaklopeme.
Tak ako dozrieva jeseň, prišiel čas, aby sme
spoločne s deťmi a rodičmi vystrojili nedočkavé
tekvičky – sestričky na cestu. Šikovné ruky, veľa
fantázie a príjemná atmosféra tvorivých dielní je
obohatená džavotom detí, príjemnými melódiami
a teplým bylinkovým čajom. Na druhý deň sa veselí svetlonosovia predstavia v plnej paráde. Školský
dvor zažiari neobyčajnou krásou.
Jeseň prečká medzi deťmi v podobe pestrých
kútikov až dovtedy, kým nezaklope na slniečkovú
školskú bránu bielokrásna zima.
Z. Jačmeníková (redakčne krátené)

4. B trieda – OA Rimavská Sobota Horný rad zľava: Peťko Stanko, Boris Šmidt, Paľo Suja, Lenka Barancová, Vivien Kováčová, Henika Hegedüsová, Anet Kuviková, Sisa Ostricová,
Dena Kožiaková, Ľubka Pliešovská, Adrian Baňa, Alex Kelemnová, Lucka Luptáková, Deni Bálintová, Mirka Janotíková, Nicol Pinerová, Gabika Plánková, triedna profesorka Ing. Mária Mišuráková
Dolný rad zľava: Mišo Vantruba, Mišo Adamčík, Luki Labanc, Pali Mišurda, Aďka Franeková, Kamilka Kaločayová, Dida Dvorská, Roli Laurenčík

Kultúra
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Ukážka umeleckého hrnčiarstva na radnici

Umelecká hrnčiarka Danka Bakšová
z Hrnčiarskych Zalužian sa so svojimi
výrobkami už dostala aj do širšieho
sveta. Od minulého týždňa môžeme
ukážku z jej diela vidieť v priestoroch
rimavskosobotskej radnice.
Tam sa v stredu poobede konala aj vernisáž
Bakšovej výstavy. Jej slávnostného otvorenia sa
zhostila Oľga Bodorová, riaditeľka Gemerskomalohontského múzea. Vo svojom príhovore
hovorila všeobecne o hrnčiarstve u nás
a spomenula viaceré aspekty Bakšovej práce, ako
aj momenty z jej osobného života, ktoré ovplyvnili
jej tvorbu. Podľa slov samotnej autorky patria
k jej najdôležitejším inšpiráciám pri tvorbe život
a príroda, ako aj ľudové motívy a tradície. V

radnici vystavuje práce (figúrky, kytice a pod.)
s rôznymi témami a motívmi - od prírodných až
po duchovné. Umelecké remeslo, ktorému sa
venuje, si popri estetickom cítení vyžaduje aj istú
dávku manuálnej zručnosti a fyzickej sily. Ako
hovorí, najnáročnejšie sú pre ňu drobnejšie práce,
ktorých výroba si vyžaduje veľa trpezlivosti.
Gemerská keramika v čase svojho rozkvetu (na
prelome 19. a 20. storočia) produkovala rozličné
hrnčiarske výrobky (taniere, krčahy a pod.)
z ohňovzdornej hliny. Tie predávali na trhoch
vo Viedni a v Budapešti, či v štátoch bývalej
Juhoslávie.
Vernisáž výstavy bola organizovaná mestom
Rimavská Sobota v spolupráci s Turistickým
informačným centrom.
mak
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Výročia
25.11.1874
V Rimavskej Sobote sa narodil Karol Rábély,
kníhtlačiar, vydavateľ a redaktor. Študoval
v Budapešti, v r. 1910-1922 bol spolumajiteľom otcovej tlačiarne v Rimavskej Sobote,
ktorá fungovala pod názvom „Miklós Rábély
és fia könyvnyomdája“ (Kníhtlač Rábély
a syn). Neskôr sa osamostatnil, no po oslobodení bola tlačiareň znárodnená.
Za jeho pôsobenia sa v nej tlačili materiály s náboženským a kultúrno-politickým obsahom, ale aj významné umelecké
diela maďarskej národnostnej menšiny. V r.
1922-1938 pôsobil ako vydavateľ politického
týždenníka Gömör. V medzivojnovom období
sa stal predsedom meštianskeho kruhu a členom mestského zastupiteľstva v Rimavskej
Sobote.
29.11.2009
V Rimavskej Bani zomrel Ľudovít Kubáni,
básnik a prozaik (pochovaný bol v Rimavskom Brezove). Študoval v Poprade, Miškolci,
Ožďanoch a v Levoči. Ako úradník pôsobil
v obciach Gemerskej stolice. Počas pôsobenia
v Rimavskej Sobote sa prejavil ako iniciátor
literárneho života a ako rozhľadený kritik.
Svoje názory formuloval v listoch P. Dobšinskému.
(rubrika vzniká v spolupráci s Maticou slovenskou)

CVČ Relax v Rimavskej Sobote
Vás srdečne pozýva na vernisáž

„Už sme povyrástli...“

Záhady slnečného cyklu
Ďalšia zaujímavá prednáška pre verejnosť, ktorú
odprednáša náš významný hosť v rámci Medzinárodného roka astronómie a projektu APVV sa
bude konať 25.11. o 16,30 na Hvezdárni v Rim.
Sobote. Riaditeľ Astronomického ústavu SAV
RNDr. Aleš Kučera, CS. vám porozpráva o aktivite
Slnka, o názoroch vedcov na to, prečo tak dlho
teraz nepozorujeme škvrny, o dopadoch aktivity
na Zem a človeka a tiež o svojich študijných pobytoch vo svete. Krásne fotografie z Kanárskych
ostrovov potešia oko, takže okrem vedeckých

Potešte svojich blízkych:

Vianočná súťaž
o knižné ceny
Vianoce sa nezadržateľne blížia a kým hypermarkety už do svojej ponuky zaradili salónky, my sme
pre vás pripravili vianočnú súťaž. Vyhrať môžete
hodnotné ceny v podobe literárnych diel.
Stačí, keď do 9. decembra do 12.00 hod. na

informácií to bude
aj malé pohladenie duše. Prednáška bude zároveň
poslednou prednáškou hosťujúceho lektora pre
verejnosť v tomto roku .
Odbornejšiu prednášku bude mať 25.11.
doobeda v rámci Astronomického seminára pre
učiteľov a tešiť sa naň môžu aj študenti gymnázií 26.11. v Rimavskej Sobote a Hnúšti, ktorí si
vypočujú prednášku Cesta do stredu Slnka. Vstup
je bezplatný. Tešíme sa na stretnutie.
D. Rapavá

adresu Gemerské zvesti, Svätoplukova 5, Rimavská Sobota doručíte súťažný kupón vystrihnutý
z tejto strany. Súťaž trvá štyri týždne: Vy však
môžete každý týždeň zaslať jeden kupón. Tým sa
vaše šance na výhru štvornásobne zvýšia!
Výsledok žrebovania a mená víťazov sa dozviete v predvianočnom vydaní, teda v pondelok
14. decembra.
Súťaž vzniká v spolupráci s kníhkupectvom
Marsab na Hlavnom námestí v Rimavskej Sobote.

Fotoretrospektíva činnosti DFS Lieskovček
pri príležitosti 20. výročia jeho založenia sa
bude konať 27.11.2009 o 15.00 hod. v zrkadlovej sále CVČ Relax v Rimavskej Sobote.

Myšlienka týždňa:
Dobré myšlienky sú ako krásne
ženy – keď prichádzajú, je nám
jedno, odkiaľ sa vzali.
Gabriel Laub

GZ - Vianočná súťaž

Kupón č. 1

Kontaktné údaje
(meno, adresa, tel./mail):
....................................................................
....................................................................
....................................................................
....................................................................
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1261-48

Nehnuteľnosti
www.realityexkluziv.sk; na predaj
nehnuteľnosti v RS, PT, LC, VK
466-48

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.
716-47

• - Predám RD v Tomašovej, RS. Tel:
0905 885 559.
  - Predám 3-izbový byt v Tisovci za
12 600 Eur. Tel: 0905 885 559.
  - Predám pekný RD v Šimonovciach
za 47 000 Eur. Tel: 0905 885 559.
2189-47                          
• Predám dom so záhradou v Husinej č.110. Cena dohodou. Inf. –
Bátka č. 41.
1272-48

• Predám 2 zariadené unimobunky
na Teplom Vrchu. Ubytovanie 2 x
4 postele + zastrešená spoločná
časť, murovaný gril, na dobrom
mieste pri vode. Cena dohodou.
Vhodné aj pre rybárske združenia.
Tel: 0903 886 720.
1274-48
• Predám rozostavaný rodinný dom
na Sobôtke. Tel: 0905 446 136.
1276-48

• Dám do prenájmu 4-izbový byt
s loggiou na sídlisku Západ v RS.
Kontakt: 0905 716 494, 0908
637 619.
1279-47

• Predám rodinný dom v tichom
prostredí, cena 11 000 €. Tel:
0908 387 298.
1280-48

• Súrne vezmem do prenájmu 2-3
izb. byt v RS. Tel: 0903 313 101.
1282-48

• Kúpim pôdu, pozemky, lúky, ttp,
lesy – ponúknite. Platba hotovosť.
0907 849 321.
1283-52

• Predám unimobunku. Cena 350 €.
Tel: 0905 437 324.
1284-49

• Prenajmem 3-izbový zrekonštruovaný byt v RS, sídl. Rimava. Tel:
0903 932 415.

1281-47

• Dám do prenájmu 1-izbový byt
na sídlisku Rimava. Tel: 0902
220 472.
1263-47

• Predám chatu na  Kokave pri
lyžiarskom vleku. Cena 29 999 Eur
+ dohoda. Tel: 0905 608 267.
1264-47

• Predám trojizbový byt v tehlovej
novostavbe v B.Bystrici. Kolaudácia – december 2009. Predávam za zníženú cenu. Tel: 0911
726 645.
1265-47

• Predám 1-izbový byt v centre. Tel:
0905 223 885.
1266-47

• Predám pôdu na Močiari blízko
rekreačnej oblasti Kurinec. 0917
595 070.
1268-47

• Predám 3,5 izbový byt na sídlisku
Rimava. 0917 595 070.
1269-47

• Predám veľký 3-izbový slnečný
byt s loggiou na ul. Novomeského. Cena 26 000 Eur. Tel: 0910
880 289.

• VAŠE NOVÉ AUTO
Chcete si kúpiť alebo prenajať
výhodne automobil?
- My Vám ho dodáme!
Chcete znížiť splátky?
- My Vám to umožníme!
Chcete reklamu na auto?
- My Vám ju zabezpečíme!
Otvorte: www.autosolid.cz/registrace.php?k=b771
Tel: 0905 100 870, 0910 449 129,
0949 338 579.
• AKCIA NA NECHTY! Kompletka
iba za 15 Eur (nebude započítaná
spracovaná špička ani približne
4 nové nechtíky), dorábka 10 Eur
(živica-akryl). Tel: 0948 606 42802, 0911 448 728-02.
1275-49

• Vedenie účtovníctva s našim softvérom priamo u Vás. Získate včas
100% prehľad. Tel:0910 337 587.
1259-47

• 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                  
• 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.

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

1238-48

• Prenajmeme garážové priestory
na ulici Mlynskej – vhodné na
podnikanie a garážovanie aj
väčších dodávkových vozidiel. Tel:
0908 932 152, 0905 229 709.
1239-48

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

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

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

RÔZNE
• Predám starožitný nábytok, plátno, periny, kachle a iné. Tornaľa-0902 337 090.
1257-48

• Predám kuchynskú linku, dĺžka 2
m, cena dohodou, 1-ročná. 0910
900 049.
1270-47

1273-52

1271-47

1251-50

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

POZVÁNKA
Primátor Mesta Rimavská Sobota na základe uznesenia mestského zastupiteľstva
č. 106 zo dňa 7. októbra 2009 pozýva obyvateľov sídliska Západ, Kľačian a Sobôtky
na verejné zhromaždenie, ktoré sa uskutoční dňa 23. novembra 2009 (pondelok)
o 17.30 h vo vestibule (prízemie) ZŠ Š. M.
Daxnera na Ul. Dr. V. Clementisa.
Program: 1. Správa o činnosti výboru
mestskej časti v predchádzajúcom období
Predkladá: predseda VMČ
2. Návrhy a pripomienky k riešeniu aktuálnych otázok rozvoja mesta.

MUDr. Štefan Cifruš, MPH,
primátor mesta

1208-52

• Kvalitné účtovníctvo. Tel: 0911
846 062.
147-52

Auto – moto

Potrebujete
peniaze?
VOLAJTE: 0944 268 848
0918 403 115

www.peniazeprevas.sk
2186

• Predám PEUGEOT 205 D, rok výroby 1987. Cena 400 € + prepis. Tel:
0907 876 832.
1278-49

• Predám Oktáviu. Cena dohodou.
Tel: 0908 160 477.
1183-47

• Predám FIAT UNO D-1,3 vo veľmi
dobrom stave po EK a TK. Cena
dohodou. Tel: 0908 692 723.
1286-48

Zvieratá

ALWADO – REALITY
REALITNÁ KANCELÁRIA

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.

		

Zamestnanie

• Predám 2-izbový byt, 1.poschodie,
Rožňavská 10. Tel: 0903 521 002.

• Prijmeme pracovníkov na pozíciu
regionálny vedúci a pozíciu
finančný konzultant. Tel: 0902
787 114.

1258-47

1277-48

• Predám  prerobený 1-izbový byt
v OV alebo vymením za 2-  alebo
3-izbový byt. Tel: 0918 376 975.

• Potrebujete prácu na Slovensku
a v zahraničí? Ozvite sa na t.č.:
0911 239 968.

1285-48

Služby

1159-47

• Jack russel teriér – predám krásne
a kvalitné šteniatka. Kontakt:
0905 855 408.
1254-48

• Predám šteniatka – americký stafford – odber po 20.11. M: 0904
100 949.
1262-47

• Predám krmníky. Tel: 0910
948 193.

VAŠA

Realitná kancelária
v R.Sobote na Železničnej č. 6

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

23. 11. 2009

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
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 )
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
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

Mesto Rimavská Sobota, Svätoplukova 9, 979 01 Rimavská Sobota
V rámci výzvy OP ZaSI-FSR-2007/2.1/01 realizuje projekt:
„Rozvoj komunitnej práce pre občanov v sociálnej inklúzii“
Miestom realizácie projektu je mesto Rimavská Sobota (okres Rimavská Sobota)
Banskobystrický samosprávny kraj
Trvanie projektu: od 01.11.2008 do 31.10.2010
Výška nenávratného finančného príspevku: 2 770 321,60 Sk, 91957,83 €
Kontaktné údaje: fax: 047/5623507, telefón: 047/5604687,
angela.kecskemetyova@rimavskasobota.sk
Cieľom projektu je podpora sociálnej inklúzie osôb ohrozených sociálnym vylúčením
alebo sociálne vylúčených prostredníctvom rozvoja služieb starostlivosti s osobitným
zreteľom na marginalizované rómske komunity – rozvoj komunitnej práce pre občanov
v sociálnej inklúzii a zlepšenie životnej situácie prostredníctvom sociálnej práce v prirodzenom rodinnom prostredí.
Cieľovou skupinou je marginalizovaná rómska komunita, dlhodobo nezamestnaní a znevýhodnené skupiny nezamestnaných, občania s ťažkým zdravotným postihnutím, občania s nepriaznivým zdravotným stavom, seniori, rizikové skupiny detí a mládeže, mladiství bez ukončenia povinnej školskej dochádzky.
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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 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

Hlavné aktivity:
• Poskytovanie informácií a sociálneho (alebo sociálnoprávneho) poradenstva pri riešení
rodinných, sociálnych a osobných problémov obyvateľov mesta.
• Poskytovanie odbornej pomoci všetkým obyvateľom mesta, ktorí sa ocitnú v nepriaznivej sociálnej situácii a nie sú schopní sami, ani s pomocou blízkych osôb nájsť primerané
riešenie svojho sociálneho problému (so zámerom udržania duševného zdravia).
• Motivácia cieľovej skupiny k aktívnejšiemu záujmu o zamestnanie a dôstojnejší život.
Hľadanie riešenia nepriaznivej sociálnej/životnej situácie tej skupiny obyvateľov, ktorí sa
pre dlhodobo neriešené sociálne problémy stali členmi vylúčenej komunity, dôsledkom
čoho je nepriaznivá sociálna situácia spojená s diskrimináciou spoločnosti v prístupe
k zamestnaniu a verejným službám na lokálnej a národnej úrovni.
Tento projekt sa realizuje vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu v rámci Operačného programu Zamestnanosť a sociálna inklúzia
Riadiacim orgánom (RO) zodpovedným za riadenie a vykonávanie operačného programu
je Európsky sociálny fond
www.esf.gov.sk
Sprostredkovateľským orgánom (SO/RO) pod riadiacim orgánom je
Fond sociálneho rozvoja
www.fsr.gov.sk

Vianočné trhy - V dňoch 15. a 16. decembra 2009 sa uskutočnia v meste Rimavská 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/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 predaj ľudovoumeleckých predmetov 2 €/m2/deň • predaj
ľudovoumeleckých predmetov vlastnej výroby s predvádzaním výroby priamo na mieste predaja - bez poplatku
Predajné miesta na občerstvenie sú tiež očíslované, poplatok predstavuje 88 €/2 dni za jedno miesto. Jedná sa o parkovací box o rozmeroch cca 2,4 x 5 m (presný rozmer vybratého boxu bude upresnený telefonicky). Poplatok za miesto Vám bude vypočítaný tiež na
základe telefonického dohovoru. V prípade požiadavky na zapojenie el.energie je suma 10 €/2 dni. Za likvidáciu odpadu je suma 1,70
€/2 dni. Odsúhlasený poplatok je potrebné uhradiť poštovou poukážkou na účet mesta a odfaxovať doklad o úhrade na faxové číslo
047/5604679. Následne Vám bude pridelené očíslované miesto a vystavené povolenie na predaj, ktoré je možné prevziať si na Mestskom
úrade – oddelení strategického rozvoja mesta, referáte podnikateľskej činnosti najneskôr v deň uskutočnenia trhov do 9.00 hod.
Vážení občania a predávajúci, tešíme sa na Vašu účasť!

Vážení spoluobčania,
Ďakujem všetkým, ktorí mi vo voľbách
do samosprávneho kraja prejavili dôveru. Svojim hlasom ste dali najavo, že
s poctivou prácou sa dá dobrý výsledok
dosiahnuť aj bez agresívnej kampane či
politického nátlaku.
Zároveň blahoželám zvoleným zástupcom občanom, ktorí nás budú reprezentovať v krajskom parlamente.

MUDr. Štefan Cifruš, MPH,
kandidát na poslanca BBSK
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Potrebujete
peniaze?
Skúste zavolať: 0 904 354 773

www.proficredit.sk

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

2186

Ponúkam na predaj

2003

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

palivové drevo.
M: 0908 931 360
2168-35

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

Proficredit_diera_72x66_5x 10/14/09 8:27 AM P

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

0907 342 809

2242-50

Sťahovanie

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

Predám tatranský
profil – brúsený
I.trieda 4,32€
II.trieda 3,32€
Cena aj s dovozom.
M: 0905 808 616

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

Ponúkam na predaj
palivové drevo.

Potrebujete
peniaze?
Volajte: 0905 329 178

M: 0908 931 360

www.peniazeprevas.sk

2243-50
2011-52

Kraskova 4 (pri katastrálnom úrade), Rimavská Sobota

2005

2168-35

ZA 699 EUR S DPH !
(bez montáže)

Uprednostňujeme uchádzačov z Hnušte a Tisovca

IVAN BÓNA – BONA, Rimavská Sobota
0905 853 979, ibbona@stonline.sk

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

28. – 29. november KASTAMED, s. r. o,
Okružná 53, č. t. 5633940

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

28. november utorok lekáreň Média
29. november sobota lekáreň Kamilka
Lekáreň Dr.Max v Kauflande nahlásila
inventúru v dňoch 29.11 - 30.11.2009
t.j. nedeľa, pondelok. Z tohto dôvodu bude
v nedeľu slúžiť len lekáreň Kamilka podľa
harmonogramu a v pondelok má
pohotovostnú službu lekáreň Salvator.

KINO
ORBIS

Pozvánka Slovenského červeného kríža
Slávnostný aktív bezpríspevkových
darcov krvi

11

EUROMOTEL
Restaurant

Košická cesta, Rimavská Sobota

„Pomôžme všetci! Všetci sa každodenne z plných síl snažme o úprimnosť
a odpustenie, o dobrotu a lásku, s odvahou a nádejou, že svet bude bez vojen
a budeme žiť v mieri.“
(Henry Dunant – zakladateľ Červeného kríža)

Slovenský Červený kríž, Územný spolok Rimavská Sobota organizuje
dňa 1.12.2009 od 9.30 v guľatej sále Domu kultúry Slávnostný aktív
bezpríspevkových darcov krvi. Tento akt sa uskutoční pri príležitosti
odovzdania diamantových, zlatých, strieborných a bronzových plakiet
prof. MUDr. Jana Janského a medaile prof. MUDr. Jána Kňazovického.
Riaditeľka ÚzS SČK Mária Majerčíková s kolektívom pripravili
pre účastníkov bohatý program.

Týždňová špecialita: halászlé!

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:

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.

- 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

Žiadosti zasielajte na MsÚ - oddelenie právne a majetkové, referát správy
majetku. Kúpna cena je splatná ihneď pri podpise kúpnej zmluvy.

25. november

Wrestler

Láska. Bolesť. Sláva. Dráma USA/Francúzsko, MN, vstupné 2,20 eur (66 Sk), titulky.
Začiatky predstavení o 18:00 a 20:00 hod.

26 - 29. november

Štvrté proroctvo
Zostávajú ešte tri udalosti. Posledná
z nich zničí svet.... Mysteriózny thriller
USA/Veľká Británia, MN, vstupné 2,20
eur (66 Sk), titulky. Začiatky predstavení:
vo štvrtok a piatok o 18:00 a 20:00 hod.

AKCIA

na plastové okná
PLASTOVÉ OKNO
TROJKRÍDLOVÉ
OS/O/OS

v sobotu a v nedeľu len o 20:00 hod.

28. – 29. november

Všade dobre, prečo byť
doma?
„Tehotenstvo je drina“. Komédia/dráma
USA/Veľká Británia, MN, vstupné 2 €
(60 Sk), titulky. Začiatok predstavení o
18:00 hod.

Rozmer: 2350x1350 Doplnky: parapet PVC 150mm Parapet Al 200 mm
Práce: Demontáž starých okien • Osadenie nových okien a výrobkov • Vnútorné vyspravenia špaliet
• Žalúzie celo tieniace • Siete proti hmyzu

AKCIA TRVÁ DO 20.12.2009

Garážové brány
s rozmermi 2500x200 a 2500x2125 (zateplenie 40mm)

Stredná odborná škola technická
– Műszaki Szakközépiskola,
Školská 15, Rimavská Sobota
príjme do pracovného pomeru
s nástupom ihneď pracovníčku
na sekretariát riaditeľa školy.
Písomné žiadosti je potrebné doručiť
poštou alebo osobne na adresu
školy.
Tel. kontakt: 56 34 231

Počasie -Počas týždňa bude
prevažne silne zamračené počasie,
miestami s hmlou. Popri tom však
v strede týždňa možno očakávať aj
niekoľko slnečných hodín. Dažde
či prehánky sú pravdepodobné
skôr k začiatku týždňa, okrem nich
je možné, že bude aj mrholiť. Noci
ostanú naďalej bez mrazu.
András Reisz (autor je meteorológ)

za bezkonkurenčné ceny:
610 € bez DPH /aj s montážou/ + 2 kusy diaľkových ovládaní.

DOVOZ ZO ŠVAJČIARSKA

Rimavská Sobota, Bartóka 6, mobil: 0911 656 711
0905 711 656, 0905 274 324, tel.: 047/ 56 31 939, 047/ 56 34 878
fax.: 047/ 56 31 941, www.polux.sk, e-mail: poluxrs@centrum.sk

Oznam
Gemersko – malohontské múzeum
v Rimavskej Sobote vyhlasuje
obchodnú verejnú súťaž na
prenechanie prebytočných
nebytových priestorov do nájmu.
Bližšie informácie získa záujemca
na internetovej stránke múzea:
www.gmmuzeum.sk
Združené poľnohospodárske
družstvo Poltár uskutoční
predaj brojlerových kurčiat
na farme v Slanej Lehote dňa
30.11.2009 v čase od 8.00 –
11.00 hod. Cena 1,19 € za kg.
2251-47
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Ďalšia domáca strata

MŠK Rimavská Sobota – AS Trenčín 1:2 (1:0)
Futbalisti MŠK RS si aj napriek tomu, že predviedli
celkom sympatický výkon – hlavne v prvom polčase pripísali na svoje konto ďalšiu prehru. Treba
však jedným dychom dodať, že nezaslúženú. V zápase boli totiž Trenčanom úplne vyrovnaným súperom, ktorí pred stretnutím na Gemeri odvolali
svojho trénera. K prehre Soboťanom pomohol aj
nepresný a rozpačitý výkon rozhodcu Horvátha.
Minimálne v troch sporných verdiktoch rozhodol
v neprospech Gemerčanov ( neuznaný gól, neod-

pískaná penalta po faule na Janečku a iba dvojminútový nadstavený čas). Ale čo sa čudujeme na malom Slovensku, keď vidíme, čo sa všeobecne deje
v celosvetovom futbale.
Úvod stretnutia vyšiel lepšie domácim, ktorí z prvej vážnejšej šance v 20. min. otvorili skóre
stretnutia. Po tom čo hosťujúci brankár Volešák
vyrazil strelu pred seba domáci Husaník už nemal
problém poslať loptu do siete. V 22. min. svojím
zákerným spôsobom hry vyvolal u divákom búrku nevôle hosťujúci hráč Famendo, ktorý po tom,
ako predtým videl žltú kartu mal byť jednoznačne
vylúčený za faul lakťom a iné nešportové zákroky.
Následne po každom dotyku lopty až do hráčov-

Ďakujeme Vám za Vašu priazeň a podporu vo voľbách do Zastupiteľstva Banskobystrického kraja.

ho vystriedania sa na neho z tribúny húkalo, za čo
klub neminie mastná pokuta. V 33. min. sa mohol
stať hrdinom stretnutia Husaník, svoju možnosť
však nepremenil. O dve minúty neskôr boli hostia
blízko k vyrovnaniu. Po priamom kope a Kuciakovom zákroku odvracal obranca Geri loptu z bránkovej čiary. V 40. min. unikol obrane Trenčína
Janečka. Tá ho dokázala zastaviť iba za cenu faulu
a žltej karty. V 42. min. končí strela hosťujúceho
Hlohovského tesne nad. V druhom polčase vyrovnali hostia pomerne skoro. Studenou Exekútorom
bol v 50. min. argentínsky hráč Depetrise. Domáci
po inkasovanom góle znervózneli, ale aj napriek
tomu mohli v 60. min. po priamom kope Pisára
strhnúť vedenie opäť na svoju stranu. V 63. min.
končí hlavička Peciara nad, v 66. min. strieľa Kubík
tesne vedľa. V 72 .min. sa domáca lavička dožadovala udelenia červenej karty pre kapitána Trenčanov Ševelu. Ostalo len pri želaní. V 76. min. zmrazil
všetkých domácich priaznivcov hosťujúci kapitán
Ševela, ktorý svojím gólom posadil Trenčanov na
koňa. V 79. min. Gemerčania vyrovnali, avšak gól
Gibalu pre údajný ofsajd neplatil. Aj napriek tomu,
že domáci by si boli za svoj výkon a bojovnosť zaslúžili aspoň remízu, odchádzali z ihriska s pocitom krivdy. To po zápase potvrdil domáci tréner M.
Kudlík. „ Čo z toho, že sme opäť herne neprepadli,
keď body sú fuč. V dnešnom zápase sme mali minimálne na remízu. Všetko naokolo, čo pracuje vo
futbale sa trestá, iba rozhodcovia sú chránení. Vraví
sa, že rozhodca je najlepší vtedy, keď sa o ňom po
zápase nepíše a nerozpráva. Bohužiaľ, v dnešnom
stretnutí tomu tak nebolo.“
Gemerčania privítajú v sobotu 5. decembra na
domácej pôde v derby stretnutí susedov z Lučenca.
Začiatok zápasu je o 13:00 hod.
Pred 310 divákmi rozhodoval Horváth.
ŽK: Geri – Zvara.
Zostava MŠK RS: Kuciak – Rubint – Geri – Živanovič – Morháč – Sihelský – Zvara – Pisár – Janečka
– Husaník ( 73. min. Durec) – Líška ( 53. min Gibala).

V sobotu 28. novembra podporujeme a volíme v druhom kole župných volieb na funkciu predsedu
Banskobystrického kraja Vladimíra Maňku.
Prečo?
Vladimír Maňka je človek, ktorý plní svoje sľuby, drží dané
slovo a dokáže spájať aj nespojiteľné. V druhom kole
župných volieb ho podporuje 11 politických strán.
Takú širokú podporu nemal na Slovensku doteraz nikto.
Preto aj Vy voľte číslo jeden.
Voľte Vladimíra Maňku za predsedu nášho kraja.
Ďakujeme.

Ostatné výsledky 16. kola
Michalovce – Púchov 1:2, Šaľa – Dolný Kubín 0:2,
Prievidza – Zlaté Moravce 0:2, Ružomberok B – Liptovský Mikuláš 3:0.
1. Púchov

15

9

4

2

20:11 31

2. Zlaté Moravce

15

8

4

3

25:14 28

3. Trenčín

15

5

8

2

21:12 23

4. Michalovce

16

5

6

5

17:14 21

5. Lučenec

15

4

7

4

20:14 19

6. D. Kubín

15

5

4

6

17:14 19

7. L. Mikuláš

15

5

4

6

16:18 19

8. R. Sobota

16

4

7

5

13:17 19

9. Prievidza

16

4

6

6

12:18 18

10. Ružomberok B

16

3

5

8

12:24 14

11. Šaľa

16

3

5

8

7:24

14

Zdeno Marek
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8. kolo. II. hokejovej ligy

Zoznam daňových dlžníkov mesta Rimavská Sobota

MHK Rim. Sobota – MHK Humenné 8:3
(3:2, 2:1, 3:0)
góly: Murgaš 2, Slonák, Bačka, Malatinec,
Golian, Bendik, Klincko.

Mesto Rimavská Sobota podľa zák.č. 582/2004 Z.z. o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálny odpady
a drobné stavebné odpady a zák. č. 511/1992 Zb. o správe daní a poplatku a o zmenách v sústave finančných orgánov
v znení neskorších predpisov spravuje okrem iných daní aj daň z nehnuteľností, daň za psa a poplatok za komunálne
odpady a drobné stavebné odpady. Na základe zák. č. 511/1992 Zb. v znení neskorších predpisov mesto Rimavská
Sobota / ďalej správca daní a poplatku / eviduje, registruje daňové subjekty, vykonáva daňové konanie, daňovú
kontrolu a vymáha daňové nedoplatky.
Najväčší podiel na nepriaznivej situácii vo výbere daní a poplatku v správe správcu daní a poplatku majú daňoví
neplatiči , ktorí aj opakovane po niekoľkých rokoch si nesplnili daňovú povinnosť voči správcovi a ich daňový
nedoplatok prevyšuje u fyzickej osoby (ďalej len FO) 5 000,- Sk a u právnickej osoby (ďalej len PO) 50 000,- Sk.
Zoznam takýchto daňových dlžníkov, ktorých stav daňových nedoplatkov k 31.12.2008 je viac ako 165,97 eura
(5 000,-Sk) u fyzickej osoby, resp. viac ako 1 659,70 eura (50 000,- Sk) u právnickej osoby je vypracovaný na účely
zverejnenia na ktorý nás oprávňuje § 23b, zákona č. 511/1992 Zb. v znení neskorších predpisov.
Zverejnenie zoznamu daňových dlžníkov s členením daňových nedoplatkov na dani z nehnuteľnosti (ďalej len DzN),
na dani za psa (ďalej len Pes), na poplatku za komunálny odpad (ďalej len KO) a iných daní v nižšie uvedenej tabuľke,
je za účelom vytvorenia morálneho tlaku správcu daní a poplatku na týchto daňových neplatičov, s cieľom dosiahnuť
úplné odstránenie týchto daňových nedoplatkov.

HK Sabinov – HK Gelnica 5:5 po predĺžení
6:5
Tabuľka po 8. kole
1. Rim. Sobota

6 6 0 0 0 38:20 18b

2. Gelnica

5 3 1 0 1 28:21 10

3. Sabinov

4 1 2 0 1 19:18 7

4. Humenné

5 1 0 0 4 22:26 5

5. Lučenec

6 0 0 1 5 22:44 1

22. novembra hrali naši muži majstrovský
zápas v Sabinove. Zápas sa skončil po
uzávierke tohto vydania.
28. novembra privítajú naši muži na
domácom ľade v majstrovskom zápase
hokejistov z Gelnice. Začiatok stretnutia je
o 17:00 hod. Srdečne vás pozývame.
27. novembra o 17:00 hod. privítajú naši
juniori v prvom majstrovskom zápase II.
ligy skupiny stred hokejistov z HK Šaľa.

Mestská liga – 4. kolo
HK Klenovec – HK Čerenčany 2:3, HK
Expresstrans – HK White Raven 11:1, HK
Revúca – HK Kokava nad Rimavicou 15: 4,
HK Omega Bily Tigry – HK Poltár 4:9.
Tabuľka po IV. kole GHHL
1. HK Expresstrans

4 4 0 0 0 37: 6 12b

2. HK Revúca

4 3 0 0 1 48:16 9

3. HK Čerenčany

4 3 0 0 1 17:13 9

4. HK Klenovec

4 2 0 0 2 30:19 6

5. HK Omega Bilý Tigry

4 2 0 0 2 20:22 6

6. HK Poltár

4 2 0 0 2 22:41 6

7. HK Kokava nad Rim.

4 0 0 0 4 15:37 0

8. HK White Raven

4 0 0 0 4 11:45 0

Program V. kolo GHHL 28. novembra
8:00 hod. HK Omega – HK Klenovec, 10:00
hod. HK Kokava n. Rim. – HK Expresstrans,
12:00 hod. HK Čerenčany – HK Revúca,
14:00 hod. HK Poltár – HK White Raven.

Daňovník

Adresa

Druh dane

Nedoplatok (€)

Ján Belányi		

DzN+P

332,91+13,25=346,16

Karol Belko

Nám.Š.M.Daxnera 1251/1

DzN

179,24

Ján Bendík

Bakta 65/65

P+Ko

33,16+159,17

Július Berki

Dúžavská cesta 1543/9

Ko

541,65

Ladislav Berki

Lipová 1338/10

DzN+Ko

101,57+334,43=436

Jolana Berkiová

Dúžavská cesta 1519/2

Ko

328,41

Vilma Berkiová

157, Rimaské Janovce

Ko

530,04

Dušan Berky

Dúžavská cesta 1540/4

Ko

197,06

Ernest Berky		

Ko

314,45

Kazimír Berky

Dúžavská cesta 1542/8

Ko

404,28

Šarolta Berkyová

Dúžavská cesta 1519/1

DzN+pokuta+Ko 8,09+16,60+673,93=698,62

Margita Biháriová

Dúžavská cesta 1603/12

Ko

753,25

Karol Bodoky

J. Dalloša 1188/17, Sládkovičovo

DzN

421,71

Gabriella Bődová

Česká 375/12

Ko

192,35

Ján Bogdan

Dúžavská cesta 1540/3

Ko

943,95

Jozef Bogdan

Dúžavská cesta 1519/2

Ko

349,81

Ondrej Bogdan

Krajná 1304/11

P+Ko

82,83+110,68=193,51

Štefan Bogdan		

Ko

358,92

Vladimír Bogdan

Dúžavská cesta 1542/8

Ko

526,47

Gabriel Bogdán

Dúžavská cesta 1519/1

Ko

435,86

Eva Bogdanová

Dúžavská cesta 1543/9

Ko

246,86

Iveta Bogdanová

Dúžavská cesta 1519/2

Ko

170,13

Juliana Bogdanová		

Ko

44,37

Magdaléna Bogdanová

Ko

595,05

Mária Bogdanová		

Ko

183,92

Sabína Bogdanová

Krajná 1310/10

Ko

585,44

Gabriel Bohó

Česká 3457/3

Ko

262,09

Zdena Bohóová

Kurinec 14/14

Ko

391,79

Fridrich Boldi

Dúžavská cesta 1519/1

Ko

658,19

Ľudevit Boldi

Dúžavská cesta 1541/5

Ko

328,41

Róbert Boldi

Dúžavská cesta 1540/3

Ko

901,36

Dúžavská cesta 1542/8

Vysvetlivky: Ko – komunálny odpad, At – alkoholické nápoje a tabak, DzN – daň z nehnuteľností, P – pes

Prvá prehra slovanistiek
V piatom kole prvej ligy – Východ vo volejbale žien hrali volejbalistky Slovana Rimavská Sobota v sobotu 21. novembra v Hnúšti. Soboťanky v prvom stretnutí
natiahli sériu víťazstiev na deväť. Ale v druhom zápase sa zo zisku plného počtu bodov tešili Hnúšťanky.
VK Iskra Hnúšťa – VK Slovan Rimavská Sobota 0:3 (-17, -22, -17), 3:1 (26, -13, 23, 19)
Rimavskosobotské družstvo hralo v Hnúšti bez nahrávačky Lýdie Rendekovej. V prvom zápase potvrdili slovanistky prvé miesto v tabuľke. V druhom stretnutí
však pripravila Iskra Soboťankám prvú prehru v tejto sezóne. Slovan však naďalej vedie tabuľku.
Zostava R. Soboty: Megelová, Pálmayová, Kudlíková ml., Danková, Zvarová, Drugdová – liberka Barthová, Kačániová, Rosiarová, Bodnárová.
MVK Detva – VK Slovan Rimavská Sobota 1:3, 0:3
Rimavskosobotské kadetky účinkujú v druhej triede oblastnej súťaže Stred.
Zostava R. Soboty: Rosiarová, Bodnárová, Pakanová, Očenášová, Námešná, Žírošová – liberka Vojtasová, Pisárová.
red

