Po roku je tu opäť:
Advent
V piatok večer sa
ekumenickými bohoslužbami
začalo v Rimavskej Sobote
adventné obdobie. Aké
podujatia nás budú
sprevádzať v čase blížiacich
sa Vianoc?
čítajte na str. 2
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Na opravu
bytoviek vyše
54 mil. Sk
Kto chcel ušetriť na
kúrení, mohol si tento
rok podať žiadosť
o zateplenie svojho príbytku.
V rimavskosobotskom
okrese bolo vybavených 13
takýchto žiadostí.
čítajte na str. 3

Rodina, bezpečné
miesto pre dieťa

Čo trápi občanov mesta?
Po Vyšnej a Nižnej Pokoradzi, Dúžave,
Mojíne, Bakte a sídlisku Západ sa stretli
na verejnom hovore 25. novembra
s predstaviteľmi samosprávy aj občania
mestskej časti Tomašová – Včelince –
Dúžavská cesta – Kurinec.
Do Spoločenského domu na Ul. kpt Šmála sa zišlo viac
ako tridsať občanov, ktorým nie je ľahostajná situácia
v ich mestskej časti. Samosprávu zastupovali okrem
primátora mesta Štefan Cifruša, poslancov
MsZ zvolených za mestskú časť a členov výboru
aj vedúci oddelení MsÚ a náčelník mestskej polície
P. Berecz.
V úvode predseda Jozef Tóth oboznámil
prítomných s činnosťou výboru od posledného
verejného hovoru v máji minulého roku. Počas tohto
obdobia sa vybudovala dažďová kanalizácia, osadili
sa zrkadlá na križovatke ulíc Novosadská – Okružná
a Sedliacka – Okružná, boli osadené nové smetné koše.
J. Tóth hodnotil kladne spoluprácu s členmi výboru
i poslancami zvolenými za túto mestskú časť (až na
jednu poslankyňu, ktorá sa už dlhší čas nezúčastňuje
zasadania výboru). Aj spolupráca s vedením mesta a
MsÚ je podľa predsedu výboru na dobrej úrovni. Ocenil

aj spoluprácu s OZ Východisko pre lepší život.
Primátor poznamenal, že do tejto mestskej časti
chodí na stretnutia s občanmi rád, lebo sa ich tu vždy
zíde vysoký počet, čo svedčí o ich záujme. Okrem
iného spomenul, že kľúčovou úlohou v budúcom roku
bude asfaltovanie ciest, predovšetkým Dobšinského
ul., na ktorej v poslednom období – po vybudovaní
diagnostického strediska či obchodných domov - nastalo
oživenie. V diskusii sa občan z Dobšinského ul. sťažoval
na málo parkovacích miest pred bytovkou. Zaujímalo
ho, či by sa ich rozšírenie dalo riešiť podobným
spôsobom ako na sídlisku Západ. Rovnako sa sťažoval na
hromadenie odpadkov pri Hypernove a na brehu Rimavy.
Obyvateľ Ul. J. Kráľa má starosti s deťmi, ktoré vo
večerných i nočných hodinách vystreľujú zábavnú
pyrotechniku, čím rušia večerný pokoj. Zaznamenal
aj útoky psov z niektorých domov, ktoré majú celý
deň otvorené brány. Podľa náčelníka mestskej
polície P. Berecza evidujú tieto problémy, ktoré riešia
upozornením obyvateľov. Občania z iných lokalít
mestskej časti majú problémy s rýchlou jazdou
nezodpovedných vodičov, zlým osadením dopravných
značiek, nedostatkom spomaľovačov, hromadením
dažďovej vody na uliciach i zlými cestami.
amb

Potrebujete si požièaś?

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

Ďalšie prepúšťanie
Podľa našich informácií ohlásil
jeden z podnikov v Rimavskosobotskom okrese v novembri
hromadné prepúšťanie. Potvrdil
to aj Úrad práce, sociálnych vecí
a rodiny v Rimavskej Sobote.
Bližšie informácie zatiaľ neboli
zverejnené.
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Vaša lekáreň

0904 801 765 Rimavská Sobota, Hatvániho 2
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Najlepšie a najbezpečnejšie
miesto pre zdravý vývin
dieťaťa je rodina. Dôležitosť
rodiny ako základnej
bunky spoločnosti je
nespochybniteľná.
čítajte na str. 5

riešenia pre krajšie
bývanie + strechy
www.valea.sk, valea@valea.sk
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Na slovíčko

s Mariánom Kluvancom

Po roku
je tu opäť:
Advent
V piatok večer sa ekumenickými
bohoslužbami začalo v Rimavskej
Sobote adventné obdobie. Aké
podujatia nás budú sprevádzať v čase
blížiacich sa Vianoc?
Prvý decembrový týždeň sa ponesie v duchu
Mikuláša. Najprv vo štvrtok poteší v divadelnej
sále MsKS divákov vianočný program súborov
a krúžkov MsKS Radostné Vianoce (18:00). Deň na
to sa na Hlavnom námestí bude konať slávnostné
rozsvietenie vianočného stromčeka (15:00) za
účasti primátora mesta. V ten istý deň otvoria
v Gemersko-malohontskom múzeu výstavu Kovačická insita a v Mestskej galérii výstavu „Bienále
maľby.“
O niekoľko dní neskôr (11. decembra) sprístupnia v múzeu autorskú výstavu Štefana Dúdora
s názvom Nedopovedané. V rovnaký deň budú
mať záujemcovia so šikovnými rukami možnosť

Recept

Na štedrovečerný stôl:

Vianočná kapustnica
Potrebujeme: Kyslá stolová kapusta, domáca
klobása, údené mäso, sušené hríby, cesnak, čierne
korenie, červená paprika, soľ, hladká múka,
bravčová masť.

zúčastniť sa Vianočných tvorivých dielní. Tu sa
podučia napr. maľovaniu na hodváb či príprave
perníkov.
14. decembra sa v divadelnej sále MsKS
uskutoční vianočný program „Ľudia ľuďom,“ ktorý
organizuje Slovenský Červený kríž. Múzeum
pripravuje na 14.-18. decembra rôznorodé aktivity
s vianočnou tematikou.
Vianočný koncert študentov Základnej umeleckej školy sa uskutoční 17. decembra v rímskokatolíckom kostole. V nasledujúci deň sa v areáli
CVČ Relax budú obdarúvať deti v hmotnej núdzi
a v kostole sa od 18.00 spustí vianočné pásmo
kolied, vinšov a betlehemskej hry „Pokoj ľuďom
dobrej vôle.“
Tesne pred Vianocami môžu rodičia odprevadiť
svoje ratolesti do remeselníckej dielne s tematikou
vianočnej dekorácie v MsKS (19. decembra). Alternatívou pre starších bude koncert mládežníckych
rockových skupín v bábkovej sále.
22. decembra, keď už prípravy na sviatky
prebiehajú v plnom prúde, sa môžu priaznivci
vokálnej hudby prísť pozrieť do rímskokatolíckeho kostola na vianočný koncert Bratislavského
dámskeho orchestra a speváckeho zboru (18:00).
Program bohoslužieb počas sviatkov prinesieme
v budúcich číslach.
mak, ilustr. foto jdj

Príprava: Sudovú kapustu dáme variť s klobásou
a údeným mäsom pokrájaným na malé kocky,
v polovici varenie pridáme namočené a posekané
sušené hríby a čierne korenie. Keď je všetko
uvarené, vlejeme zápražku, ktorú sme pripravili
z bravčovej masti, hladkej múky, nadrobno
posekaného cesnaku a červenej papriky. Povaríme
ešte 10 min. a môžeme podávať.
zdroj: Dobroty z Malohontu
(publikáciu môžete vyhrať vo vianočnej súťaži GZ)

Udalosti, ktorá vyžaduje určitú mieru
angažovanosti ľudského ducha, sa môžeme
zúčastniť dvoma spôsobmi. Ten prvý je
ostentatívny: výrazne dávame najavo svoju
angažovanosť ostatným účastníkom a pútame
tak na seba pozornosť. Tým sa však zároveň
obraciame z vlastného vnútra smerom „von“.
Tu už nie je prvoradý náš osobný vzťah k danej
udalosti, ale to, aby sme tento vzťah dali
patrične najavo iným ľuďom, teda aby sme sa,
takpovediac, predviedli.
Druhý spôsob účasti na takejto udalosti sa
uskutočňuje neviditeľne a intímne, v ľudskej
duši/psychike. Je to spôsob kontemplatívny
a spočíva v tom, že naša pozornosť sa
v súvislosti s pripomínanou udalosťou
obracia do vlastného vnútra. To, čo sa
pripomína, prežívame sami so sebou, v tichu,
pri rozjímaní nad vlastnými úvahami, citmi
a pocitmi, vnútornými pnutiami, protirečeniami,
záchvevmi nevyslovených myšlienok...
Ktorý spôsob je nám bližší? A prečo?

Polícia hlási
V sobotu dvaja chlapci vo veku 13 a 15
rokov prepadli päťdesiatnika z Oždian. Bolo
pol deviatej večer, keď ho na dvore jeho
rodinného domu zozadu udreli palicou a na
zemi kopali do hlavy. Prehľadali mu vrecká
a okradli ho o cigarety v hodnote 2 eur. Zo
zranení hlavy sa muž bude liečiť viac ako
sedem dní. Staršiemu z mladistvých hrozí
za lúpež a ublíženie na zdraví až 6 rokov
väzenia.
Počas 47. týždňa sa v našom kraji udialo
celkovo 62 krádeží vlámaním so spôsobenou
škodou vyše 60 000 eur. Vlamačov lákali
najmä autá (14), potom obchody a reštaurácie
(8), ale nepohrdli ani bytmi (7). Najviac
vlámaní bolo v okrese Zvolen (16).Kuriózna
lúpež sa odohrala v Mestskom parku v
Lučenci. Neznámy páchateľ z tamojšieho
ZOO kútika ukradol dvoch bažantov v
hodnote 400 €.
Pri 44 dopravných nehodách sa 10 ľudí
zranilo, z toho traja ťažko. Najviac nehôd sa
stalo v sobotu (11) a najmenej v pondelok,
utorok a piatok (3).
mak
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Maďarská recitačná súťaž
v slovenčine

3

Stretnutie
s Mikulášom
December býva pre všetky naše
deti mesiacom štedrosti a radosti.
Tešia sa z krásnych trblietavých
ozdôb a darčekov. Píšu listy
Ježiškovi a túžobne očakávajú
štedrého a dobrého deduška
Mikuláša. Mikuláš ani v tomto
roku nezabudne na deti nášho
mesta a bude rozdávať radosť
a dobrú náladu.

Žiaci škôl s vyučovacím jazykom
maďarským recitovali v utorok na
ZŠ M. Tompu v slovenčine. Svoje
schopnosti si tam merali na okresnom
kole recitačnej súťaže Dobré slovo.
Podujatie sa nieslo v slávnostnom duchu. Prítomné deti, rodičov, pedagógov a hostí vo vestibule
privítal gitarový recitál J. Mikulca. Naň nadviazal
riaditeľ školy Š. Orosz príhovorom, v ktorom vyslovil potešenie, že škola sa tento rok mohla podieľať
na organizácii podujatia tohto druhu. Podobne sa
vyjadrila V. Sebőková, predsedníčka Oblastného
výboru Csemadoku v Rimavskej Sobote.

Po predstavení poroty, ktorej členmi boli popri
iných aj riaditeľ ZUŠ M. Lacko, riaditeľ MsKS Ľ. Šárik či spisovateľka M. Hlušíková, sa žiaci rozišli do
recitačných miestností. V jednotlivých kategóriách
sa na prvých miestach napokon spomedzi 65 súťažiacich umiestnili Žofia Góbisová, Nikolas Vincze,
Noémi Bodorová, Barbara Burszkiová, Krisztina
Bedeová, Viktória Földiová, Nikoleta Bodollóová
a Orsolya Baková.
Súťaž v prednese poézie a prózy tento rok
organizovala ZŠ M. Tompu v Rimavskej Sobote
namiesto ZŠ v Bátke, kde prebiehajú rekonštrukčné práce.
mak, foto A. Gecse

Mesto Rimavská Sobota, Mestské kultúrne
stredisko a Centrum voľného času Relax
v Rimavskej Sobote pozýva všetky deti mesta
na stretnutie s Mikulášom a jeho družinou
4. decembra 2009 o 15.00 hod. na Hlavné
námestie v Rimavskej Sobote, kde ich čaká
veľa sladkostí a prekvapení.
Viete, prečo Mikuláš nosí darčeky deťom
až domov? Niekedy okolo roku 270 žil na
území dnešného Turecka biskup Mikuláš
z Myrhy. Podľa jednej z legiend zachránil tri
dcéry chudobného, ale pobožného muža
pred ich predajom – tajne im hodil do ich
izby kus zlata. Dievčatá sa tak mohli vydať za
toho, koho si sami vybrali. A Mikuláš bol za
svoje dobré skutky vyhlásený za svätého...
Dnešní „prezlečení“ Mikuláši sprevádzajú
čert a anjel ako symbol zla a dobra. Mikulášska nádielka je v mnohých krajinách
predzvesťou vianočných sviatkov. V mnohých prípadoch však splynula s vianočnými
zvykmi.
CVČ Relax

Na opravu bytoviek vyše 54 mil. Sk
Kto chcel ušetriť na kúrení, mohol si tento rok podať žiadosť o zateplenie svojho príbytku. V rimavskosobotskom okrese bolo
vybavených 13 takýchto žiadostí.
Z celkového počtu boli na Mestskom úrade vrátené
žiadateľom 2 žiadosti (za nedodržanie zákonných
predpisov), ktoré boli neskôr v súlade so zákonom
opakovane podané. Z celkového počtu žiadostí,
ktoré boli skutočne zaslané na Štátny fond rozvoju
a bývania, bolo 11. Z toho bolo kladne posúdených
8 žiadostí právnických osôb. Zvyšné tri žiadosti
budú pravdepodobne z nedostatku finančných
prostriedkov vrátené, nakoľko limit na tento účel
už bol vyčerpaný a žiadatelia tieto žiadosti podali
v neskoršom období. Od 15. novembra je pozastavené prijímanie všetkých druhov žiadosti.
Zoznam schválených finančných prostriedkov
z vládneho programu pre okres Rim. Sobota, kde je
priznaná podpora do výšky 100 % s 0% úrokovou
sadzbou na dobu splatnosti 18 rokov:

Právnické osoby, ako MBS, OSBD, Spoločenstvo vlastníkov bytov:
1. Rimavská Sobota, ul. Rimavská 1650

185 595,00 eur

5 591 234,00 Sk

2. Rimavská Sobota, ul. Rožňavská 862

191 210,39		

5 760 404,20

3. Rimavská Sobota, sídl. Rimava 1063

339 324,00		

10 222 474,00

4. Rimavská Sobota, ul. Malohontská 10

180 925,00		

5 450 546,00

5. Hnúšťa, Clementisa 217		

190 608,00		

5 742 256,00

6. Hnúšťa Klokoča 734		

409 396,57		

12 333 481,00

7. Hnúšťa, Klokoča 735		

157 366,00		

4 740 808,00

8. Rimavská Sobota, Rožňavská 1		

166 066,00		

5 002 904,00

Spolu VP zatepľovania BD		

1 820 490,80

54 844 105,00

Okrem vládneho programu boli podané na výstavbu rodinných domov pre fyzické osoby 3 žiadosti.
Všetky žiadosti boli kladne posúdené v celkovom objeme 106 576,00 eur, t. j. 3 210 708 Sk. Tieto úvery sú
na dobu splatnosti 30 rokov a za 3,5 % úrok.
Katarína Matzenauerová
agenda rozvoja bývania poverená posudzovaním
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M. Lacko: „ ... baránky božie,
alebo: stádo vede vůl ...“
Mgr. Marian Lacko (47) je mnohostranne zameraný umelec, pedagóg, organizátor
kultúrneho života a občiansky aktivista z roku '89. V súčasnosti pôsobí ako
riaditeľ Základnej umeleckej školy v Rimavskej Sobote. Porozprával nám okrem iného
aj o tom, ako vníma udalosti zo 17. novembra v pohľade do spätného zrkadla...

Od Nežnej revolúcie prešlo 20 rokov. Za toto
obdobie sa niektoré veci v tejto krajine
vyvinuli ináč, než sa čakalo. Domnievate sa,
že čas v roku 1989 bol zrelý na revolúciu?
Ja si myslím, že čas bol zrelý už skôr. Lenže
Slovensko je konzervatívna krajina a len
ťažko a pomaly prijíma zmeny. Keby revolúcia
neprenikla z Čiech, ani neviem, akým spôsobom
by sa dostala do Bratislavy. Na Slovensku veci
rozhýbali Bratislavčania študujúci v Prahe,
ktorí prišli po 17. novembri na víkend domov
a v pondelok už zorganizovali na univerzitnej
pôde stretnutie. Mnohí študenti sa však
schovávali, báli sa, niektorí dokonca súhlasili
s vtedajším režimom. Slovenský 17. november bol
teda taký „zaspatejší.“
Povedali by ste teda, že Slovákov
charakterizuje menšia iniciatívnosť?
My dlhšie potrebujeme čakať, čo sa udeje.
Až potom, keď vidíme „aha, dobre je,“ ideme.
Vystihuje nás známe „dáko bolo, dáko bude“.
To je slovenské perpetuum mobile.
Horšie je, že pri tom čakaní v osemdesiatom
deviatom sa zlievali davy. Nebolo jasné –
s výnimkou politických špičiek – kto je komunista,
kto akým spôsobom udával a kto nie.
Takže ľuďom zväzoval ruky strach...
Po generálnom štrajku (27.11.1989 – pozn. red.)
ten strach opadol. Dovtedy sme však nevedeli, aké
informácie majú príslušníci verejnej bezpečnosti
na okresoch, čo sa udeje a ako to dopadne.
Generálny tajomník strany Jakeš totiž prikázal
vytvárať utajené čierne listiny. Tie obsahovali
mená tých, ktorí sa zúčastnili revolúcie. Z nich
sa potom – ak by sa situácia otočila – mali stať
politickí väzni komunizmu.
Napriek zmenám, ktoré nastali, dodnes
v niektorých (nielen politických) štruktúrach
pôsobia ľudia, ktorí boli politicky činní aj pred
rokom 1989. Ako vnímate túto skutočnosť?
Revolúcie som sa zúčastnil ako nekomunista –
chodili však za nami aj ľudia, ktorí sa chceli pridať,
no zistili sme, že stále nosia pri sebe stranícku
knižku komunistickej strany. Čo sa s nimi stalo,
že sa zrazu prebudili? To, že už opadla kontrola?
To je ako chodiť do kostola a byť kresťanom len
vtedy, keď mi dovolia. Vieru máme len vtedy, keď

je dovolená? To je veľmi čudné...
To, že po revolúcii sa k moci opäť dostali
komunisti v rôznych stranách, je každému
človeku, ktorý sa vie trošku zorientovať, jasné.
Stalo sa to v dôsledku politickej neskúsenosti
ľudí, ktorí sa revolúcie aktívne zúčastnili.
Napokon, dnes už vieme, že aj jedna z ikon tej
doby – popredný revolucionár, spolupracoval
s ŠTB. Bol k tomu síce donútený, ale nútili aj iných,
a tí nespolupracovali. To všetkých prekvapilo
a povedali sme si: na čo sme sa to tu vlastne hrali,
keď „eštébák“ nám viedol revolúciu?
Pri rýchlom slede udalostí v roku '89 však
nebol čas lustrovať. Ľudia k nám jednoducho
prichádzali a my sme si povedali, že budeme
lustrovať potom. Ale „potom“ už nikdy nebolo.
Komunisti to zacítili a chopili sa svojej šance.
To, čo vzniklo na základoch komunistickej
strany, bola SDĽ. Dostali sa však aj do pravice –
využili svoju bohatú politickú skúsenosť. My, ktorí
sme stále boli opojení pádom režimu, sme to
nevideli a vraveli sme si, že sa to časom prečistí.
Nestalo sa, a aj po dvadsiatich rokoch zasahujú
do dôležitých štátnych vecí.

vedel, že tam ostanú na dlhú dobu. Nemohol som
s tým súhlasiť a nedokázal som sa s tým zmieriť.
Bola to nevyhnutná daň?
Bola to nevyhnutná daň z neskúsenosti. Z toho,
že ľudia na tribúnach mali minimálnu politickú
skúsenosť. A tí, ktorí ju mali, už boli poschovávaní
v dave pod tribúnou. Mnohé dnešné politické
špičky sa vyšplhali hore po chrbtoch vtedajších
aktérov revolúcie. V tomto prípade si hovorím:
na čo sme to vlastne robili? Aby o veciach
rozhodovali tí istí, čo pred dvadsiatimi rokmi?
Preto je veľmi dôležité naučiť mladých ľudí, že
to, čo si zvolia, to budú mať. Mládež však kašle
na voľby, lebo nebola tým smerom vedená. A to
niektorým ľuďom vyhovuje.
Čo vás osobne motivovalo k účasti na
novembrových udalostiach?
Mňa nemotivovalo to, aby som išiel do politiky.
Chcel som však slobodne žiť a tvoriť. Slobodne
študovať a učiť. To mi stačilo. A ešte to, aby ma
prestali oslovovať „súdruh.“

S drogami sa dá
Nechcel, aby ho
zabávať aj zarábať
oslovovali „súdruh“ Politika tvorí len jednu časť aktivít, ktorým sa
Vnímate teda revolúciu ako úspech, alebo
pociťuje aj isté sklamanie z toho, ako sa veci
vyvinuli?
Revolúcia sama o sebe bola úspechom,
pretože bola vedená inteligentným spôsobom
a nedopustil sa ani náznak agresivity či konfliktu.
Za to nás celý svet obdivoval.
Žiaľ, vývoj udalostí zneužili tí, ktorí vedeli
ako na to. Komunisti, ktorí sa „poschovávali“
v rôznych stranách, vedeli, prečo tam idú. Ale
boli aj takí, ktorí odovzdali stranícku knižku a už
nikdy sa politicky neangažovali.
Sklamanie po dvadsiatich rokoch prišlo tým,
že za uplynulé obdobie sme si neuvedomovali, že
komunisti sa po revolúcii dostali všade a ako keby
sa znovu chystali uchopiť moc. Akoby tento národ
nemal pamäť a my by sme sa vracali späť.
Ako tieto veci prežívate vy, ako jeden z aktérov
revolúcie v Rimavskej Sobote?
Po revolúcii som odišiel z politiky, lebo už vtedy
ma hnevalo, že aj na lokálnej úrovni sa ukázalo
veľa ľudí, ktorých bolo treba prelustrovať, ale
nebol na to čas ani prostriedky. Tí sa do hnutia
VPN i ďalších štruktúr dostali tak hlboko, že som

venujete. Predpokladám, že Váš záujem patrí
predovšetkým umeniu a zvlášť hudbe.
Hudobná tvorba je predovšetkým môj koníček,
v tom som najmenej odborník. Na druhej strane,
mám okolo seba dobrých hudobníkov, takže
naša kapela (M.E.L.L. – pozn. red.) funguje
a vystupuje na festivaloch. Pôvodne som
však vyštudovaný učiteľ výtvarnej výchovy
a slovenčiny, hoci je pravdou, že v poslednej
dobe sa výtvarnému umeniu venujem pomenej.
V posledných rokoch sa však zaoberám najmä
divadlom, a to ako vlastnej scenáristickej a
režijnej tvorbe, tak aj príprave mladých adeptov
herectva, resp. divadelnej réžie. Robím to v rámci
workoshopov v našej ZUŠ-ke, ktoré navštevujú
mladí ľudia z Rimavskej Soboty a okolia, ale aj
z celého Slovenska.
Je zaujímavé, že o tieto pracovné dielne
je záujem, keďže v dnešnej dobe mladých
priťahujú predovšetkým formy masového
„umenia.“
Je to pravda – médiá, ktoré nás dnes ovplyvňujú,
sú mimoriadne silné. Vezmite si taký internet –
pri surfovaní vám ubehnú dve hodiny ako voda.

rozhovor
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Napriek tomu sa mi vidí, že prichádza doba, kedy
mladí, internetom odchovaní ľudia prichádzajú
v postpubertálnom veku na to, že sedenie pri
počítači a četovanie nie je všetko. A to ich privádza
k tomu, že sa znovu hlásia do krúžkov. Napríklad
v tanečnom odbore sme mali pred dvomi rokmi
dvadsaťpäť žiakov, dnes ich je takmer sto...
Sú však aj deti, ktoré sa nevenujú ani športu,
ani umeniu, ani internetu...
Žiaľ, jestvujú medzi nimi skupiny, ktoré zistili, že
sa dá ľahko zabávať i zarábať na šírení marihuany
a iných psychotropných látok.
Našťastie ide len o okrajové skupiny.
To áno, ale už som počul aj taký názor mladého
človeka, že „veď v Rimavskej Sobote fajčí od
trinástich rokov trávu každý.“ Zhrozil som sa, keď
som sa na to spýtal druhého mladíka, a ten to
potvrdil. Tak sa pýtam: kto to nevyskúšal, nie je
hrdina? Ale pokiaľ to len vyskúšal, tak to ešte nie je
také hrozné, lenže marihuana je odrazový mostík
k silnejším drogám. A to je živná pôda pre tých,
ktorí z toho dokážu ťažiť.
Zdá sa mi, že v tomto vašom postoji prevážila
Vaša pedagogická osobnostná zložka. Z pozície
umelca by ste ale určite dali za pravdu, že
v dejinách nájdeme mnoho prípadov, kedy
omamné látky inšpirovali ľudí k tvorbe...
Isteže, dokonca Shakespeare písal svoje hry – ktoré
dnes patria medzi najuznávanejšie dramatické
diela – pod vplyvom tvrdých drog. Problém je
v tom, že Shakespeare a ďalší veľkí umelci sa
najprv stali veľkými umelcami a až potom siahli po
opojných látkach. Keď po drogách siahnu deti na

sídliskách s tým, že si myslia, že z nich niečo bude,
nestanú sa ničím. To je ten zásadný rozdiel.

Kinám vládne brak
Vráťme sa ešte ku komerčnej tvorbe. Aký je
váš vzťah k takým prejavom masovej kultúry
ako napr. populárna hudba či hollywoodska
kinematografia?
Tak, ako sme pred rokom ´89 konštatovali, že
v kinách sa popri množstve sovietskych filmov
objaví americký film len raz za čas, tak teraz je
to presne naopak. Bohužiaľ, teraz tu máme samé
americké braky. Je toho veľké množstvo, sú v tom
veľké peniaze, ale nízka kvalita. V iných krajinách
však vznikajú skvelé filmy, ktoré sa k nám ale
nedostávajú.
Jedine do filmových klubov...
Filmový klub máme aj v Rimavskej Sobote, ale jeho
zakladatelia sa z mesta postupne rozpŕchli preč.
Nakoniec sa nás na premietaní schádzalo päť-šesť
ľudí. Momentálne je to vec, ktorá drieme a čaká na
svoje oživenie.
Vnímanie toho, čomu hovoríme „vysoké
umenie,“ si vyžaduje istú mieru prípravy.
Vzhľadom na dnešné postavenie estetiky ako
vyučovacieho predmetu však musí byť ťažké
orientovať žiakov týmto smerom...
Ja som si to odskúšal a robím to dodnes v rámci
prípravy na štúdium herectva na vysokej škole.
Napríklad adeptom premietnem film, ktorý je
náročnejší na recepciu, a oni majú napísať jeho

5

rozbor. Zo začiatku niektorí ohŕňali nosy, ale
potom, keď si ho pozreli, zistili, že je lepší ako
väčšina amerických. Študenti teda sú ochotní
akceptovať aj filmy, ktoré majú pomalší spád,
v ktorých akoby sa hodinu nič nedialo. Sú dokonca
ochotní o nich diskutovať a analyzovať ich. Dnešná
mladá generácia je inteligentná a je pripravená
dostať sa oveľa ďalej, než sme sa mohli dostať my.
Ich šancu vidím v umení. Aj to je jeden
z dôvodov, prečo robím už 25 rokov letný
umelecký tábor LETAVY, či mladší festival Atrium
Art. Ľudia tam chodia a dávajú najavo, že tie veci
chcú – nielen to, čo do nás tlačia médiá.
A nedošlo náhodou k tomu, že dnešná
spoločnosť bezvýhradne a nekriticky prijíma
médiami komunikované produkty?
Do istej miery. Ale to je odvodené od toho, aký
sme národ. V uhorskom štáte sme mali uhorských
úradníkov a vládu, potom v československom štáte
českých úradníkov a českú vládu – v minulosti sa
všetko organizovalo mimo nás.
Sme teda servilní?
To je možno silné slovo, ale sme radšej, keď sme
vedení. Možno je to spôsobené aj tým, že je tu dosť
veľká skupina veriacich ľudí – to sú tie „baránky
božie“, ktoré potrebujú svojho vodcu. A mám
veľké podozrenie, že aj kvôli tomu sme dnes tam,
kde dnes sme. Len si zoberte, že vždy sme mali
nejakých vodcov. Inteligencia vždy nariekala
nad tým, prečo ľud volí takého alebo onakého
arogantného politika. Ale to sú tie „baránky božie,“
ktoré potrebujú vodcu. Česi tomu hovoria aj „stádo
vede vůl...“
Marián Kluvanec

Rodina, bezpečné miesto pre dieťa
Najlepšie a najbezpečnejšie miesto pre zdravý vývin dieťaťa je rodina. Dôležitosť
rodiny ako základnej bunky spoločnosti je nespochybniteľná. Ak rodina nenapĺňa
potreby dieťaťa, ak ohrozuje jeho zdravý fyzický, sociálny a psychický vývin,
je potrebné pomôcť rodine upraviť správanie a odstrániť ohrozujúce faktory.
Aby boli rodiny zárukou výchovy zdravej populácie, mali by sa na ich posilňovaní
a podpore podieľať všetci tí, ktorí sú k tomu zákonom zmocnení.
Aj keď zákon o sociálnoprávnej ochrane detí
a sociálnej kuratele právne vytvoril možnosti na
alternatívne riešenia krízových situácií v rodinách
aj neštátnym subjektom, na území nášho regiónu
nepôsobí žiadny akreditovaný subjekt na výkon
opatrení sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej
kurately. Pre rodiny s deťmi nie je vybudovaná
sieť inštitúcií poskytujúcich sociálne služby.
Chýba účinná podpora zlyhávajúcej rodiny a tak
v mnohých rodinách dochádza k nahromadeniu
problémov a krízové situácie rieši Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny, oddelenie sociálnoprávnej
ochrany detí a sociálnej kurately ako prvý, pričom
inštančne je až poslednou inštitúciou vykonávajúcou opatrenia sociálnoprávnej ochrany detí
a sociálnej kurately. V tomto štádiu sa dá rodinám
už len pomôcť vyrovnať sa s následkami krízy
a zmierňovať negatívne dopady. Stojí to nemalé
úsilie a hlavné nemalé finančné prostriedky. Už

v roku 2007 Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny
v Rimavskej Sobote konferenciou k problematike
náhradnej rodinnej starostlivosti prišiel s výzvou
vytvoriť priestor pre vzájomnú spoluprácu a využívanie nástrojov spájania efektívnej pomoci deťom, ktoré to potrebujú. V tom období sa jednalo
o deti v ústavnej starostlivosti, ktorým sa hľadali
náhradné rodiny. Spoluprácu na tomto úseku
je po dvoch rokoch možné hodnotiť ako veľmi
intenzívnu a efektívnu. Počet detí zverených do
náhradnej starostlivosti sa každým rokom zvyšuje.
Sieť náhradných rodičov má dobré základy a široké rozvetvenie.
Interným projektom „Rodina – bezpečné
miesto pre dieťa“ nadväzuje Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny na predchádzajúce aktivity,
s cieľom nasmerovať resp. zaostriť pohľad a pozornosť na dieťa v rodine pri rešpektovaní jeho
najlepšieho záujmu a blaha.

Na rokovaní dňa 5. novembra 2009 Úrad práce,
sociálnych vecí a rodiny oboznámil samosprávu,
školy a školské zariadenia, ako aj tretí sektor
s interným projektom orientovaným na podporu
rodiny a vytvorení bezpečného miesta pre deti
v rodinách. Predísť a predchádzať vyňatiu detí
z rodinného prostredia a ak v záujme ochrany
dieťaťa nie je možná iná alternatíva, pomôcť rodine v sanácii rodinného prostredia a udržiavaní
vzťahov, aby odlúčenie dieťaťa od rodiny bolo čo
najmenej bolestivé. Podporovať rodinu v úsilí dosiahnuť pozitívne zmeny tak, aby sa dieťa vrátilo
do rodinného prostredia. Vytvoriť resp. vybudovať
sieť sociálnych služieb pre rodiny s deťmi. Zriadiť
krízové zariadenie, aby sa deti vyňaté z rodiny
umiestňovali v regióne, v blízkosti rodiny, aby
nedošlo k pretrhnutiu citových väzieb. To sú
výzvy, ktoré je možné realizovať len v súčinnosti
štátnych, samosprávnych a neštátnych inštitúcií
a akreditovaných subjektov. Interným projektom
vyzýval Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny
k spojeniu síl a odbornosti v záujme ochrany
tých najbezbrannejších, v záujme dosiahnutia
pozitívnych zmien v rodinách a hľadaní nástrojov
pomoci rodinám v kríze.
Ing. Ida Melichová

6 ŠKOLSTVO
Patchwork
v školskom klube
História techniky patchwork siaha až do
staroveku. Tak, ako ho poznáme dnes, má tradíciu
starú asi 300 rokov. Pochádza z Anglicka, ale
najviac sa rozšíril v severnej Amerike zásluhou
žien prisťahovalcov a osadníkov. Gazdiné využili
v domácnosti každý dobrý kúsok látky a aj z inak
zničených odevov alebo prikrývok a vytvorili
nový kus. Ženy neskôr pozdvihli túto prácu na
umenie. S patchworkom súvisí aj iná špecifická
terminológia: BOM – block of the month (blok
mesiaca, určitý vzor, ktorý je pre všetkých záväzný,
látky si volí každý sám), paperpiecing alebo
foundation patchwork (šitie rôznych vzorov cez
papier), friendship quilt (deka, ktorú vyrobilo
viac ľudí ako priateľský dar), memory quilt (deka
z mnohých kúskov a kúsky od mnohých ľudí
zošité do daru na pamiatku), new born quilt
(deka pre bábätko). Počas 19. storočia sa z tvorby
patchworku a quiltu stala obľúbená spoločenská

Program detí pre
starých rodičov
Jeseň je obdobím umeleckých diel prírody, ktorá
je ako krásna paleta. Stromy ohromujú pestrými
farbami. Takýmto krásnym umeleckým dielom
je aj človek v jeseni života. Tvaroval a formoval
ho majster život svojimi skúškami, radosťami, ale
aj starosťami. Pozorne sleduje osudy svojich detí,
ale najmä svojich vnúčat. Je na nich patrične hrdý.
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aktivita a príjemný dôvod k spoločnému
stretávaniu sa a udržiavaniu kontaktov.
Stalo sa tak aj v piatok 13. 11. 2009 na pôde
1. oddelenia školského klubu Základnej školy P.
Dobšinského v Rimavskej Sobote pod odborným
vedením pani vychovávateľky Eleonóry Vilhanovej
a mamičiek (i jedného otecka). Teta Nórika, ako
ju mnohí poznajú, trpezlivo odovzdávala svoje
skúsenosti s technikou patchwork pri tvorbe
vianočnej gule ukladaním dekoračnej stuhy na
polystyrénovú guľu za pomoci špendlíkov. Každý
jeden z jej výrobkov je vkusný, vypracovaný
s dôrazom na detail. Snažili sme sa, aby i naša
vianočná guľa bola jedinečná.
Keksíky, čaj, štebot detí, odreagovanie
sa od bežných rodičovských, pracovných, či
spoločenských povinností, to všetko navodzovalo
príjemnú predvianočnú atmosféru. V mene
všetkých zúčastnených mamičiek, starých mám
a priateľov školy vyjadrujem pani Eleonóre
Vilhanovej poďakovanie a odovzdávam odkaz
všetkým gazdinkám, že vydarená akcia sa
zopakuje v piatok 11.12.2009 o 16.30 hodine.
PhDr. Andrea Vengrínová za rodičov

Preto sa všetci pozvaní starí rodičia s hrdosťou
ponáhľali na stretnutie, ktoré im pripravili
vnúčatá – prváci zo Základnej školy Pavla
Dobšinského v Rimavskej Sobote.
Dňa 10. novembra 2009 sa staré mamky a starí
ockovia presvedčili, že jeseň ich života vnúčence
skrášľujú nielen tým, že ich denne obdarúvajú
svojím pohladením či úsmevom. V rámci
Mesiaca úcty k starším prváčikovia z 1. oddelenia
školského klubu detí pri Základnej škole Pavla
Dobšinského v Rimavskej Sobote pod vedením
vychovávateľky Eleonóry Vilhanovej pripravili

CVČ Relax organizuje zbierku hračiek

Darujte deťom hračku

Každoročne v predvianočnom období
oslovujú členovia „Klubu mládežníckej
iniciatívy“ pri CVČ Relax v Rimavskej
Sobote mladých ľudí a širokú verejnosť v
našom meste a okolí s prosbou o zapojenie
sa do zbierky hračiek, ktoré už odpočívajú
na poličkách bez povšimnutia, pretože
ich majitelia sa venujú iným zábavným
aktivitám a pekné hračky zapadajú prachom.
Môžeme im však vrátiť nový život tým, že
znovu urobia radosť malým kamarátom v
uliciach mesta či v krízovom centre alebo v
nemocnici.
Každý, kto sa rozhodne podporiť túto
myšlienku darovať hračky deťom pre radosť,
môže ich priniesť do CVČ Relax do 15.
decembra. Všetkým darcom ďakujeme.
D. Špičáková, CVČ Relax

pekné a dojímavé vystúpenie, ktoré doplnili
voňavými vlastnoručne pripravenými obrázkami.
Po ukončení vystúpenia čakalo na všetkých sladké
občerstvenie. Pochutnali si na ňom hlavne naše
ratolesti.
Tešíme sa na ďalšie stretnutia, ktoré nám naše
vnúčence pripravia. Naše poďakovanie patrí aj
pani vychovávateľke Eleonóre Vilhanovej, ktorá
toto stretnutie s láskou pripravila pre potešenie
nás i našich vnúčat.
Maroš Krokavec za rodičov

Obchodná akadémia, IV. C trieda: Mgr. Ildikó Kovácsová, Angelika Balážová, Mária Medveová, Annamária Kissová, Dominika Kissová, Zuzana Zölleiová, Anita Nagyová, Kitti Molnárová, Eszter
Bartaová a Marianna Kosztúrová.

Kultúra
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Radovan Brenkus: Poézii nemusíme
rozumieť, stačí ak ju chápeme
Býva označovaný za
pokračovateľa Ivana
Kraska. Vravia o ňom,
že jeho autorský
pohľad je temný, mútny
a smutný. Slovenský
básnik Radovan
Brenkus sa v rámci
literárneho turné nazvaného Dym
z ríše tieňov predstavil aj v našom
meste. V podkroví Knižnice Mateja
Hrebendu predstavil 20. novembra
záujemcom svoju najnovšiu básnickú
zbierku.
A aký pohľad má autor na poéziu? „Poézia nie je
o slovách, ale o spájaní slov. Je to vyjadrenie toho,
čo nevieme povedať slovami, teda vyjadruje naše
pocity. Poézia nepoužíva slová, ale metafory. Aj
keď básni nerozumieme, stačí že ju chápeme.
A hoci v slovenčine sú slová chápať a rozumieť
synonymá, rozumieť sa spája viac s rozumom,
pričom chápať môžeme aj srdcom. Z tohto
hľadiska poézii nemusíme rozumieť, stačí ak ju

budeme chápať...“ povedal R. Brenkus. Domnieva
sa tiež, že slovenská poézia je na svetovej úrovni.
Zároveň však dodáva, že naši mladí autori majú čo
robiť, aby sa v nej presadili.
Autor ukončil štúdium na Prírodovedeckej
fakulte Univerzity P. J. Šafárika v odbore
matematika a fyzika. V Košiciach pracoval ako
pedagóg, neskôr ako odborný pracovník v Ústave
experimentálnej fyziky Slovenskej akadémie vied.
Založil vydavateľstvo Pectus, v súčasnosti sa v
ňom podieľa na vydávaní pôvodnej a prekladovej
literatúry. Je redaktorom literárneho časopisu
Dotyky, venuje sa literárnej kritike. Svoju literárnu
tvorbu prezentuje v Slovenskom rozhlase,
publikuje časopisecky na Slovensku a v zahraničí.
Časť jeho tvorby bola preložená do angličtiny,
poľštiny, ruštiny, ukrajinčiny a bulharčiny.
Radovan Brenkus knižne debutoval v roku 1997
básnickou zbierkou Pochod mŕtvych, potom
čitateľom ponúkol poéziu v zbierkach Rekviem
v prachu (2002), Romanca s bludičkou (2005)
a najnovšie Dym z ríše tieňov (2009). V próze
zaujal poviedkovou knihou Návraty pekla (2005).
amb

Rómovia si pripomínali
holokaust
V utorok sa na Hlavnom námestí zišlo
niekoľko príslušníkov rómskej komunity.
Udialo sa tak pri príležitosti spomienky
na rómsky holokaust.
Podujatie organizoval aktivista V. Kökény. Vo
svojom príhovore pripomenul zhromaždeným
hrôzy minulosti, ale aj nedávny škandál v
súvislosti s kupovaním voličských hlasov vo
voľbách do samosprávnych krajov. Ako uviedol,
za 5 eur či 5 kg mäsa bolo možné „kúpiť si“
rómskeho voliča. A vzhľadom na čoraz väčšie
ochudobňovanie pospolitého ľudu stáli niekedy
voličské hlasy ešte menej, domnieva sa Kökény,
ktorý zároveň tvrdo kritizoval sociálnu politiku aj
súčasnej vlády.
Popri prejave občianskeho aktivistu vystúpili
na tribúne aj rómske kapely (napr. aj z televízie
známi Sendeiovci z Kokavy), ktoré zabávali

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
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Výročia
30.11.1824
V Liptovskej Sielnici sa narodil Andrej
Rojko, osvetový pracovník, katolícky
kňaz a publicista. Študoval filozofiu
a teológiu v Rožňave, r. 1848 bol vysvätený
za kňaza. V r. 1852-53 pôsobil ako farár
v Hrnčiarskej Vsi, neskôr administrátor
fary v Gemerskom Jablonci. V r. 1860-64
bol farárom v Tisovci a na iných miestach.
Od r. 1891 žil na odpočinku v Lome nad
Rimavicou. Od začiatku spájal pastoráciu
s prácou za duchovnú emancipáciu a hmotné
povznesenie slovenského ľudu. Kultúrnoosvetovú prácu zameral na výchovu k
národnej hrdosti. V knižke Otcovský hlas
(1900) obhajoval politické práva slovenskej
reči. Zomrel 10.12.1907 v Lome nad
Rimavicou.
01.12.1864
V Gemerskej Panici sa narodil
národohospodár Pavol Jesenský.
Študoval na Hospodárskej akadémii
v Mosonmagyróváre (Maďarsko). Od r. 1894
bol redaktorom časopisu Közletek, od r.
1896 tajomníkom Krajinského uhorského
hospodárskeho spolku a usporiadateľom
a predsedom 40. roč. krajinských
poľnohospodárskych výstav. Od roku 1913
bol generálnym riaditeľom Uhorských
poľnohospodárskych družstiev a v r. 1930
odišiel na dôchodok. Zomrel 22.07.1951
v maďarskom Újfehértó.
04.12.1979
V Košiciach zomrel Vladimír Milan Daxner,
staviteľ a účastník odboja (*27.06.1901).
Do školy chodil v rodnom Tisovci, v r. 1921
maturoval na Odbornej škole staviteľskej
v Brne. Bol aktívny účastník SNP, od r. 1945
šéf prezídia Povereníctva dopravy, potom
v rôznych funkciách (naposledy stavebný
technik VŠV v Košiciach).

prítomných svojou hudobnou produkciou.
Potom sa časť účastníkov pobrala s organizátormi
k pamätníku holokaustu, kde položila veniec na
počesť obetiam 2. svetovej vojny.
jdj, foto amb

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.

04.12.1869
V Prešove sa narodil Rudolf Hažlinský,
stredoškolský profesor a historik. Študoval
históriu a archívnictvo na univerzite
v Budapešti. Pôsobil ako profesor na
gymnáziu v Prešove, Békéscabe, Banskej
Bystrici, Rimavskej Sobote a Rožňave.
(rubrika vzniká v spolupráci s Maticou slovenskou)

GZ - Vianočná súťaž

Kupón č. 3

Kontaktné údaje
(meno, adresa, tel./mail):
....................................................................
....................................................................
....................................................................
....................................................................
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• Predám rodinný dom v tichom
prostredí, cena 11 000 €. Tel:
0908 387 298.

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

• - Kúpim RD v Rimavskej Sobote.
Tel: 0905 885 559.
- Predám pekný RD v Šimonovciach, 60 000 Eur. Tel: 0905
885 559.
- Predám 3-izbový byt na sídl. Západ, L.Svobodu, RS, 25 000 Eur.
Tel: 0905 885 559.
- Predám RD v Rimavských Janovciach, 40 000 Eur. Tel: 0905
885 559.
2189-48

• Predám chatu na Kokave pri
lyžiarskom vleku. Cena 29 999 € +
dohoda. Tel: 0905 608 267.
1293-49

• Predám rodinný dom so záhradou
v Jesenskom. Tel: 0903 532 653.
1295-52

• Predám 3-izbový byt bez balkóna,
sídl. Západ, v pôvodnom stave,
cena 17 300 €. Tel: 0910 371 402.
1296-49

• Kúpim ornú pôdu, TTP, lesy v Dúžave, Tomašovej, Gemerčeku. Tel:
0918 717 216.
1297-48

• Predám rodinný dom v Stránskej
č. 22. Tel: 0905 954 010.
1298-48

• Predám úplne zrekonštruovaný
4-izbový byt na SZ so samostatným kúrením – nízke náklady na
bývanie. Tel: 0908 344 248.
1299-50

• Predám 2-izbový byt na Malohontskej ul. Cena dohodou. Tel: 0915
152 295.
1300-48

• Predám 1-izbový byt na Malohontskej ul. Tel: 0905 223 885.
1302-48

• 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

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.
1285-48

• Predám prerobený 1-izbový byt
v OV alebo vymením za 2- alebo
3-izbový byt. Tel: 0918 376 975.
1261-48

• 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.
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

doučovanie pre II. stupeň ZŠ.
Kontakt: 0908 823 832.

RÔZNE

1290-49

• 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.

• Vykupujem orechy. Cena dohodou. Tel: 0903 508 064.
1140-48

• Predám domácu drienkovicu. Tel:
0915 789 892.
1291-48

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

1273-52

• 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

• Teraz prestavba bytových jadier
komplet práca za 840 Eur. Voda
– elektrika- plyn – demontáž –
murárske práce, zabezpečenie
materiálu a odvoz. Tel: 0918
283 026.
1251-50

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

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

Auto – moto

Čas plynie a život ide ďalej, ostáva len boľavé srdce a spomienky.
Dňa 4. decembra 2009 uplynú 2
roky ako nás náhle bez rozlúčky
vo veku 17 rokov opustil náš syn,
vnuk, synovec a kamarát

Miško Hlinka.
Kto ste ho poznali venujte mu
s nami tichú spomienku.
Smútiaca rodina

		

Zamestnanie
• BRANTNER GEMER s.r.o. hľadá
ekonóma-analytika, asistenta.
Vzdelanie VŠ – II.stupeň. Znalosti:
Word, Excel pokročilý, podvojné
účtovníctvo, program Omega.
Info: 047/5811223.
1289-48

• Prijmeme pracovníkov na pozíciu
regionálny vedúci a pozíciu
finančný konzultant. Tel: 0902
787 114.
1277-48

Služby
• Autodoprava, sťahovanie. Tel:
0903 515 109.
148-48

• Milé dámy, rešpektujeme Vašu
veľkosť od 44 do 64. Príďte si
vybrať z našej ponuky, aby ste sa
cítili a vyzerali lepšie. Vaša Moletka, Železničná č.9, R. Sobota.
734-48

• Prevádzam lyžiarsky servis a požičiavam lyžiarsku výstroj. 0908
943 427.
1287-52

• Hľadám učiteľa matematiky na

• Predám nové zimné pneumatiky
s hliníkovými diskami 165/7013.
Tel: 5621014.
1288-49

• Kúpim Š-FAVORIT FORMAN pick-up
v dobrom stave. Volať po 15.00 h
na t.č.: 0915 330 630.
1292-48

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

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

Zvieratá
• Predám kŕmnika. Tel: 0905
532 792.
1294-49

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

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

Cerova kvapka krvi
Miestna akčná skupina Cerovina o. z. so
sídlom Sobotská č. 10, 980 02 Jesenské,
v spolupráci s obecným úradom v Jesenskom, Národnou transfúznou službou SR,
pracovisko Banská Bystrica a Klub darcov
krvi SČK v Čiernom Potoku, Vás pozývajú k
bezplatnému odberu krvi, ktorý sa uskutoční v Kultúrnom dome v Jesenskom
na 1. poschodí v čase od 08.00 hod. do
10.00 hod. dňa 4.12.2009 (piatok).
Darovať krv môže každý, kto dovŕšil
vek 18 rokov a neprekročil vek 60 rokov
(len po súhlase privátneho lekára),
neprekonal doteraz žiadnu infekčnú
chorobu, nepôsobil v posledných rokoch
v tropických krajinách, v dobe epidémie
šialených kráv nepôsobil vo Veľkej Británii.
Každý darca po odbere krvi obdrží
gastrolístok na občerstvenie v hodnote 2
eur. Prvodarci sú vítaní!
MAS Cerovina
Klub darcov krvi SČK Čierny Potok

Potrebujete
peniaze?
VOLAJTE: 0944 268 848
0918 403 115

www.peniazeprevas.sk
2186
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Služby pre podnikateľskú verejnosť zostanú zachované
Členské firmy komory už boli informované o skutočnosti, že Predstavenstvo SOPK rozhodlo o zlúčení Lučeneckej a Banskobystrickej regionálnej komory ku dňu
31.12.2009 a v náväznosti na toto rozhodnutie odstúpil
z funkcie predsedu pán Ing. arch. Juraj Dobrocký. Poverený jeho zastupovaním bol dňa 27.8.2009 Predstavenstvom LRK zvolený Ing. Martin Dováľ - riaditeľ Ipeľských
tehelní a.s. Lučenec. Lučenecká regionálna komora
s pôsobnosťou pre okresy Lučenec, Poltár, Rimavská Sobota, Revúca a Veľký Krtíš pôsobí od roku 1997 a v sieti
regionálnych komôr Slovenska ako jediná má sídlo mimo
krajského mesta, pričom na Slovensku je 8 krajov a 9 regionálnych komôr. Od januára 2010 bude pôsobiť ako
kancelária Banskobystrickej komory, pričom treba podotknúť, že jej nebudú ubraté žiadne kompetencie. Pracovisko zostane notifikované v krajinách Svetovej obchodnej organizácie (WTO) a teda naďalej bude kompetentné
vystavovať všetky doklady potrebné v medzinárodnom
obchode tak ako doteraz. Taktiež ostane evidované v sieti európskych komôr EUROCHAMBERS a svetovej komorovej federácie.
Lučenecká regionálna komora reprezentuje región,
ktorý v dôsledku nedostatočnej vybavenosti infraštruktúrou, najmä však dopravnou, ale i absenciou vysokoškolskej štruktúry poradenských a sprostredkovateľských
inštitúcií, svojimi ekonomickými parametrami zaostáva
za vývojom v ostatných regiónoch Slovenska.

Popritom región disponuje značným rozvojo vým
potenciálom, ktorý spočíva najmä v jeho výhodnej polohe na najkratšej spojnici slovenských hospodárskych
centier Bratislavou a Košicami, ale tiež v prijateľnej
dostupnosti k Budapešti. Dobudovaním rýchlostnej cesty R2 v smere Zvolen – Lučenec – Košice, by malo dôjsť
k značnému oživeniu celého regiónu, ktoré by malo
byť zvýraznené prepojením na maďarskú diaľničnú sieť,
z Lučenca do Salgótarjánu. Nedosahujú sa žiadúce výsledky vo využívaní cezhraničnej spolupráce, od ktorej
sa v ekonomických ukazovateľoch po vstupe obidvoch
krajín do EÚ a odstránení bariér očakávalo viac a rozhodne tvorí silný rozvojový potenciál. Tradície, ktorými je
región známy, ponúkajú ďalšie možnosti, či už v rozvoji
samotnej produkcie, alebo cestovného ruchu. Jedná sa
hlavne o sklárstvo, výrobu keramiky a najmä netradičné
využívanie nerudných surovín, ktorými región disponuje
v širokej škále, alebo spracovávaním poľnohospodárskych produktov.
V záujme posilňovania uvedených pólov rastu pôsobí
pri Lučeneckej regionálnej komore sekcia Nerudných surovín a Slovensko-Maďarská obchodná komora. Pri každej možnej príležitosti je zdôrazňovaná potreba výstavby
zodpovedajúcej infraštruktúry a prijatie programu na
rozvoj uvedeného potenciálu.
Komorou predkladané návrhy, ako výstavba vysokorýchlostnej želelezničnej trate, rýchlostnej komunikácie

R7, ktoré spoločne tvoria základ pre multimodálny dopravný koridor, resp. výstavba prečerpávacej nádrže Ipeľ
v náväznosti na dostavbu 3. a 4. bloku JEM boli zahrnuté do návrhov v rámci aktualizácie územného plánu VÚC
BB SK, ktorý je v súčasnosti v štádiu spracovania.
Komora pôsobí ako prvok, stmeľujúci úsilie miest
a poslancov pri hľadaní východísk zo zlej ekonomickej situácie a definovaní priorít, zabezpečujúcich jeho rozvoj.
Aj napriek skutočnosti, že Lučenecká regionálna komora
bola k 31.12.2009 zlúčená s Banskobystrickou regionálnou komorou, aktivity a kompetencie zostávajú zachované prostredníctvom kancelárie Banskobystrickej RK
v Lučenci. Dúfam, že táto organizačná zmena sa stretne
v radoch podnikateľskej obce s pochopením a komora
zostane naďalej jedným z nosných inštitúcií prispievajúcich k rozvoju regiónu.
Do Predstavenstva Banskobystrickej regionálnej
komory boli navrhnutí na kooptovanie nasledovní predstavitelia nášho regiónu: Ing. Martin Dováľ (riaditeľ
– Ipeľské tehelne a.s. Lučenec), Ing. Roman Gažúr (obchodný riaditeľ – SMZ . Jelšava a.s.), Ing. Jaromír Košin
(konateľ – KORO Rimavská Sobota), Ján Vrabec (konateľ
– EKOLTECH spl. S r.o. Lučenec-Fiľakovo).

Peniaze z európskej únie putujú do
regiónov, ktoré ich najviac potrebujú
K úspešnému regiónu patria kvalitné cesty, moderné železnice a spokojní
obyvatelia. Aby sa tento cieľ darilo napĺňať, pripravilo Ministerstvo dopravy,
pôšt a telekomunikácií SR Operačný program Doprava, ktorý je základným
predpokladom na čerpanie ﬁnancií z Európskej únie v rámci programového
obdobia 2007 – 2013.
Všetky aktivity vychádzajúce z OPD zastrešuje MDPT SR ako Riadiaci orgán
prostredníctvom Národnej diaľničnej spoločnosti, Železníc SR, Železničnej
spoločnosti Slovensko a Slovenskej správy ciest. Ide o výstavbu diaľnic
a rýchlostných komunikácií, modernizáciu tratí, železničných staníc a technologické vybavenie železníc.
Peniaze na cesty a železnice čerpá Slovenská
republika z dvoch európskych fondov – Kohézneho fondu a Európskeho fondu regionálneho
rozvoja (ERDF). Projekty ﬁnancované z Kohézneho
fondu sú prioritne orientované na modernizáciu
a výstavbu nadradenej dopravnej siete TEN-T
a ich regionálne umiestnenie je ovplyvnené
predovšetkým európskou dopravnou politikou.
Tieto projekty sú rozmiestnené po území celej SR
a kontinuálne nadväzujú na už existujúcu dopravnú sieť. Ide teda o projekty, ktoré majú európsky
dopravný a hospodársky význam.

Ing. Vladimír Bystriansky
riaditeľ LRK SOPK

Naša cesta k cieľu

Medzi takéto projekty patrí modernizácia trate Žilina – Krásno nad
Kysucou, ktorá je súčasťou modernizácie železničnej trate prepojenej
s Poľskom a Českou republikou. Podobný význam má dlho očakávaný
projekt výstavby D1 Sverepec – Vrtižer, ktorý významne odľahčí mesto
Považská Bystrica od tranzitnej a medzinárodnej dopravy a na strane
druhej doplní chýbajúci úsek severnej D1, ktorá sa v hlavnom meste
napája na D2 smerujúcu do Českej republiky, Maďarska a Rakúska
a v Žiline na Poľsko.
Modernizácia a výstavba ciest 1. triedy a nákup vozidiel pre prímestskú
a medziregionálnu dopravu sú priamo orientované na dosiahnutie rozvoja ekonomicky
zaostalejších regiónov a vychádzajú zo štrukturálnej politiky Spoločenstva a sú ﬁnancované
z ERDF. V praxi to znamená, že tieto projekty
podporujú rozvoj regiónov a prílev investícií,
ktoré znamenajú lepšiu životnú úroveň a viac
pracovných miest.
Okrem spomínaných výhod prináša OPD nový
pohľad na dopravu – významne sa zvýši kvalita
cestovania, komfort, úspora času, bezpečnosť
a ekologizácia dopravy. Slovenské cesty získajú punc európskej kvality.

Operačný program Doprava je spolufinancovaný
z Európskeho fondu regionálneho rozvoja a z Kohézneho fondu.
Gemer_Povaz_Kopani_Puchov_190x135_OPD_reg_PR_BW.indd 1
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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!
Mesto Rimavská Sobota vyhlasuje v zmysle § 9a ods. 5 zákona č. 138/1991 Zb. o majetku
obcí v znení neskorších predpisov v súlade s uznesením MsZ č. 98 /2009 zo dňa 07.10.2009
2. kolo verejnej ponuky na predaj stavebných pozemkov vo vlastníctve mesta Rimavská
Sobota v lokalite IBV Sobôtka v k.ú. Rimavská Sobota na LV 2959 za účelom výstavby rodinných domov formou priameho predaja. Predmet verejnej ponuky: 21 stavebných pozemkov v k.ú. Rimavská Sobota na LV 2959 v lokalite IBV Sobôtka
Verejná ponuka sa začína dňom 23.11.2009 a končí dňom 08. 01. 2010 o 16.hod.
Minimálna kúpna cena je 20 €/m². Bližšie informácie o verejnej ponuke nájdete na internetovej stránke mesta www.rimavskásobota.sk.

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

2003

Tornaľa
a okolie,
potrebujete
peniaze?
Volajte teraz!

Tel.: 0905 357 572
Kancelária:
Tornaľa, Mierová 23

Z aujímavé bonus y
pre pov inné
zmluv né pois t enie
motor ov ých
vozidiel.

2242-50

2258-48

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

Ponúkam na predaj
palivové drevo.
M: 0908 931 360
2168-35

RÝCHLA
PÔŽIČKA

Predám tatranský
profil – brúsený
I.trieda 4,32€
II.trieda 3,32€

volajte: 0907 342 809
www.peniazerychlo.sk

Cena aj s dovozom.
M: 0905 808 616
2011-52

Potrebujete
peniaze?

2259-50

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

Volajte: 0905 329 178

www.peniazeprevas.sk

Wüstenrot stavebná sporiteľňa, a.s.

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

M: 09 05 329 178
0911 263 597

www.peniazeprevas.sk

2186

sme tu pre Vás

Sťahovanie

2243-50
2005

Bélu Bartóka 2
979 01 Rimavská Sobota
Tel.: 0907 648 805

Kubínyiho nám. 10
984 01 Lučenec
Tel.: 0905 444 542

Novinky v roku 2009
Sporenie ISTOTA s najvyšším úrokovým
bonusom až 4 % (2 % p. a. + až 4 % bonus +
12,5 % štátna prémia)
Sporenie VERNOSŤ - verní klienti získajú
atraktívny úrokový bonus a navyše až 3 roky
bez poplatku za vedenie účtu
Sporenie KRÔČIK pre deti s balíkom
poistenia zdarma
Rodinné sporenie - možnosť získať
viacnásobnú štátnu prémiu
Výhodné úvery aj pre podnikateľov SZČO
Sme adresa č. 1 na ceste za Vašim
novým a lepším bývaním

inzerat.indd 1

5.3.2009 16:14:11

ZA 699 EUR S DPH !
(bez montáže)

IVAN BÓNA – BONA, Rimavská Sobota
0905 853 979, ibbona@stonline.sk
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Zubný lekár
V súkromných ambulanciách počas
víkendových dní od 8.00 do 12.00 hod.

5. – 6. december MUDr. A. Dulovičová,
Mikszátha 1, č. t. 56 23 196

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

5. december sobota lekáreň Salvator
6. december nedeľa lekáreň v Kaufland

KINO
ORBIS
4 - 6. december

Zastaneš a neprežiješ 2
Akcia, úlet a absolútne šialenstvo!
Akčná komédia USA, MN, vstupné 2,20
eur (66 Sk), titulky. Začiatok predstavení

DAROVALI KRV

11

EUROMOTEL
Restaurant

Košická cesta, Rimavská Sobota

Na HTO Všeobecnej nemocnice v Rimavskej Sobote dňa 24.11.2009
bezplatne darovali krv nasledovní bezpríspevkoví darcovia krvi:

Jozef Molnár, Gabriel Szántó, Peter Lecsö, Július Csízi, Ján Stehlík, Silárd
Nagy, Ľubomír Antal, Ing.Ľubomír Majan, Jarmila Urbanová, Vladimír
Sporina, Peter Kulha, Peter Murinček, Milan Lipčei, Ing.Martin Magic
z Rimavskej Soboty, Július Dudok z Konrádoviec, Ľubomír Belko, Peter Dianiška z Tisovca, Jaroslav Slovenčák z Kokavy n Rim., Ivana Beňušová z Veľ.
Teriakoviec, Ján Hanzel, Ján Parobek, Mgr.Ľubomír German z Klenovca,
Ladislav Slávik z Riečky, Marcela Vrancová, Maroš Vranec, Radoslav Doboš,
Miroslava Koldrásová z Hnúšte, Daniela Šuleková, Štefan Lámer zo Sušian,
Peter Kováčik, Valéria Kováčiková z Kružna, Pavel Pauko, Milan Gódor
z Hrachova, Jaroslav Kubaliak, Július Kubaliak z Poltára, Štefan Malček,
Jozef Kovalančík z Rim.Janoviec, Eva Bystrianská z Č.Lúky, Richard Ráši,
Edita Csányiová z Gem.Panice, Gejza Tóth z Otročka, Marian Kret z Rim.
Brezova, Alfréd Kövári z Aboviec, Peter Gregorec z Hor.Zahorian
Prvýkrát darovali krv: Jana Mišuráková, Juraj Gonda z Rimavskej Soboty, Lucia Vincelová z Tep.Vrchu, Štefan Lipcsey z Jesenského, Tibor Bodor
z Veľ.Draviec, Dagmar Zombeková z Aboviec, Július Jakab z Niž.Pokoradze

Všetkým darcom krvi ďakujeme. Územný spolok SČK Rimavská Sobota

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.

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:

- 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

len o 18:00 hod. v piatok aj o 20:00 hod.!!!

5 - 6. december

Doba ľadová 3:
Úsvit dinosaurov
Nové dobrodružstvá s pravekou faunou
a flórou. Animovaná rodinná komédia,
MP, vstupné 2,20 eur (66 Sk), titulky.
Začiatok predstavení len o 16:00 hod.

5. – 6. december

Biela smrť

Šokujúca záhada na najchladnejšom a
najopustenejšom mieste na zemi.
Komédia mysteriózny thriller Kanada/
USA, MN, vstupné 2 € (60 Sk), titulky.
Začiatok predstavení len o 20:00 hod.

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

VAŠA

Realitná kancelária
v R.Sobote na Železničnej č. 6

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

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

Počasie -V pondelok a utorok očakávajme prevažne oblačné počasie
s miernym vetrom. Aj naďalej však
bude – vzhľadom na ročné obdobie
– pomerne mierne počasie, a to bez
podstatnejších zrážok. Od stredy
sa však ich počet môže zvýšiť (na horách už môže začať aj snežiť) a teploty mierne poklesnú. Koncom týždňa
už zavládne premenlivé počasie.
András Reisz (autor je meteorológ)

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

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.
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Naša cesta
k cieľu

Modernizujeme dopravnú sieť Slovenska, vytvárame pritom množstvo pracovných príležitostí, ideme za
lepším prístupom k slovenským regiónom a za následným ekonomickým prínosom pre všetkých.
Vieme, kam chceme ísť, a vieme, ako sa tam dostať.

Operačný program Doprava je spolufinancovaný
z Európskeho fondu regionálneho rozvoja a z Kohézneho fondu.
Gemer_Povaz_Kopani_Puchov_190x270_OPD_reg_bw.indd 1

16.11.2009 9:29
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HOKEJ

Dorast a juniori (II. liga)
HK Šaľa – MHK Rim. Sobota 3:6 (1:2, 0:3, 2:1)
G (RS): Petrinec, Hanuska, Kováč, Čilík, Fabo, Matúš

II. liga skupina Východ (9. kolo)
MHK Sabinov – MHK Rim. Sobota 7:1 (1:1, 4:0,
2:0) G (RS): T. Trudič
Stretnutie sa začalo pre hostí priaznivo, keď vyhrávali rozdielom jedného gólu. Výsledok však napokon nedotiahli do víťazného konca.
V 2. tretine sme sa vlastnou nedisciplinovanosťou pripravili o lepší výsledok. Veď v tejto tretine
sme na trestnej lavici odsedeli až 16 minút a súper
hral dvakrát štvorminútovú presilovku v pomere
5:3... V poslednej tretine sa už zápas dohrával, keď
sme dostali ďalšie dva góly, hoci aj my sme mali
šance.
V Sabinove je otvorený zimný štadión, kde kvalita ľadu bola veľmi zlá, ale podmienky mali obe
mužstvá rovnaké – preto domáci zvíťazili zaslúžene.
II. liga skupina Východ – seniori (10.kolo)
MHK Rim. Sobota – HK Slovan Gelnica 3:2 (2:1,
1:1, 0:0) G (RS): M. Bendík (2), F. Medveď (1)
R: M. Smrek (hlavný, Prešov), J. Slíž (čiarový, Košice), M. Novotný (čiarový, Košice)
Domáci sa na zápas pripravili veľmi zodpovedne,
hoci im chýbali dvaja kľúčoví hráči kvôli zraneniam. Hostia prišli v najsilnejšom zložení aj s dvoma posilami z Popradu.
Už v 2. min. prvej tretiny sme viedli 2:0, potom
hostia znížili na rozdiel jedného gólu. O veľmi dobrú úroveň zápasu sa tak pričinili aj oni. Najslabším
článkom boli opäť rozhodcovia, predovšetkým
hlavný, ktorý mal rôzny meter na obe mužstvá.
Chlapci si za predvedený výkon zaslúžia pochvalu a uznanie. Hráči a vedenie sa takisto chcú
poďakovať aj fantastickým divákom, ktorých sa tu
zišlo 300.

Na úvodný zápas II. ligy nastúpili naši chlapci v doteraz neznámom prostredí s odhodlaním získať
prvé body. Na nekvalitnom ľade a pri slabom osvetlení s aktívnym súperom preukázali svoju kvalitu
a bojovnosťou a kombinačnou hrou prevýšili svojho súpera (hlavne v 2. tretine). Tieňom zápasu bolo
zranenie nášho obrancu Lendovského, ktorý si
vážne poranil rameno a čaká ho operácia. Želáme
mu skoré uzdravenie.
Najbližší zápas odohrajú dorastenci a juniori 4.12.,
keď o 17.30 privítajú súpera z Turčianskych Teplíc.
GHHL (5. kolo)
HK Omega Bílý Tigry – HK Klenovec 2:11
G (domáci): Lojka (2), G (hostia): I. Vinclav (3), P.
Vinclav, T. Brndiar (2), L. Brndiar, Trnavský, Bálint,
Ištok
HK Kokava n. Rimavicou – HK Expresstrans 3:8
G (domáci): Skrutek, J. Latka, L. Latka
G (hostia): Iványi (2), P. Košťalík st. (2), P. Košťalík
ml., Molokač (3)
HK Čerenčany – HK Revúca 1:8
G (domáci): Baláž, G (hostia): P. Hutka, N. Hutka (po
2), Vojčík, Petalík, Papcun
HK Poltár – HK White Raven 18:1
G (hostia): Šťastný

Tabuľka
1. Expresstrans

5

5000

45:9

15 b

2. Revúca

5

4001

56:17

12

3. Klenovec

5

3002

41:21

9

4. Poltár

5

3002

40:42

9

5. Čerenčany

5

3002

18:21

9

6. Omega B. T.

5

2003

22:33

6

Dňa 05.12.2009 majú naši chlapci voľno a najbližší
zápas odohrajú 12.12. v domácom derby proti HK
Lučenec o 17.00 na zimnom štadióne.

7. Kokava n. R.

5

0005

18:45

0

8. White Raven

5

0005

12:63

0

Tabuľka

Program 6. kola: Expresstrans – Čerenčany (08.00),
Klenovec – Poltár (10.00), Revúca – Omega B. T.
(12.00), W. Raven – Kokava n. R. (14.00).

1. Rim. Sobota

8

7001

42:29

21 b

2. Gelnica

7

4012

37:27

13

3. Sabinov

7

3202

36:26

13

4. Humenné

7

1105

29:37

5

5. Lučenec

7

0025

26:49

2

Najlepší strelci po 5. kole: P. Košťalík (Expresstrans,
10 g.), T. Vojčík (Revúca, 9 g.), M. Klajban (Poltár, 8
g.)
Spracoval: J. Oštrom st.

Spoločnosť H.Z.B. s.r.o. ponúka na prenájom
nebytové priestory na prízemí hotela Zlatý býk.

Kontakt: 047/5632032, 0902 904 311

Voľby do samosprávnych krajov

Predsedom BBSK
sa stal V. Maňka
Novým županom Banskobystrického samosprávneho kraja sa stane V. Maňka (Smer-SD,
ĽS- HZDS). Rozhodlo sa o tom cez víkend
v druhom kole volieb predsedov samosprávnych krajov.
V rimavskosobotskom volebnom obvode
prišlo z 64 331 zaregistrovaných voličov
k urnám len 9039 osôb (14.05%). Z platných
8906 hlasovacích lístkov získal V. Maňka
4591 hlasov a J. Mikuš (SDKÚ-DS, KDH, OKS,
KDS, SAS) 4315 hlasov. Voľby prebehli bez
problémov.
Z hľadiska kraja ako celku mali voľby
celkovo nízku účasť: volebné miestnosti navštívilo len 18 % oprávnených voličov. Z nich
50 806 dalo svoj hlas Maňkovi a 43 791 jeho
protikandidátovi.
mak

Nové kontakty
v Maďarsku
Riaditeľ rimavskosobotského volejbalového
klubu VK Slovan Š. Baláž a hlavný sponzor
M. Juríček pracovne navštívili maďarský
Miškolc. Stretli sa tam na rokovaní s vedením
klubov MVSC Miškolc a Nyíregyháza.
Zástupcovia zúčastnených klubov sa
predbežne zhodli na tom, že v by mohli svoju
budúcu spoluprácu potvrdiť aj zmluvne.
Dohoda by sa okrem vzájomných zápasov
týkala napr. aj výmeny hráčov. Vedenie tímu
z Miškolcu prejavilo radosť nad záujmom
Soboťanov. Informovalo ich tiež o tom, že sa
zostavuje nové mužstvo, v ktorom bude veľa
hráčok zo stredných škôl.
Klub z Nyíregyházi bol dlhoročným majstrom maďarskej ligy a v posledných dvoch
rokoch získali jeho hráčky cenné striebro.
Ako však potvrdil hlavný tréner klubu, tiež
zápasia s materiálnymi problémami. Hospodária dokonca s polovičným rozpočtom, no
napriek tomu sa snažia naďalej ostať jedným
z najlepších mužstiev extraligy.
jdj

Otváracie hodiny zimného
štadióna pre verejnosť
30.11. 09.00-11.30 12.00-14.30 • 01.12. 09.0011.30 12.00-14.30 • 02.12. 09.00-12.00 12.30-15.00
15.30-18.30 • 03.12. 09.00-11.30 12.00-14.30 • 04.12.
09.00-11.30 12.00-14.30 • 05.12. 16.00-22.00 •06.12.
09.00-12.00 12.30-16.00 19.30 – 22.00
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Výsledky zimného viacboja
všestrannosti okresov Rim.
Sobota – Revúca
Organizátor: ZŠ P.K Hostinského
v Rim. Sobote
Dátum: 4. novembra
I. ročník ZŠ dievčatá: 1. A. Agócsová ZŠ
Š.M. Daxnera Rim. Sobota - 135b, 2. M.
Ostricová ZŠ Klenovec - 96 b, 3. J. Psotková
ZŠ P.K. Hostinského – 88b.
II. ročník ZŠ dievčatá: 1. E. Pádarová ZŠ
G. Jablonec – 258b, 2. V. Utisová ZŠ P. K.
Hostinského - 240b, V. Molnárová ZŠ G.
Jablonec - 228b.
III. ročník ZŠ dievčatá: 1. L. Šimonová ZŠ
Š.M.Daxnera - 309, 2. J. Duvalová – 264, L.
Firgonová, ZŠ M. Tompu - 255b.
IV. ročník ZŠ dievčatá: 1. L. Gázová ZS M.
Tompu – 358 b. 5. I. Háziková ZŠ M. Tompu
– 311, 7. L. Firgonová ZŠ M. Tompu – 255b.
I. ročník ZŠ chlapci: 1. M. Vyrva, ZŠ P. K.
Hostinského - 180b, 2. D. Šebo ZŠ Tisovec –
157b, B. Kovács ZŠ M. Tompu - 134b.
II. ročník ŽŠ chlapci: 1. A. Dudáš ZŠ
M. Tompu - 331b, 2. D. Duriš ZŠ P. K.
Hostinského - 286b, 3. Š. Sogel ZŠ M.
Tompu - 286b,
III. ročník: 1. A. Koós ZŠ G. Jablonec –
307b, 2. A. Sproho ZŠ M. Tompu – 261, M.
Perenčaj ZŠ Tisovec - 244b.
IV. ročník chlapci: 1. P. Kovács ZŠ M. Tompu
- 389b, 3. A. Kováč ZŠ Tisovec - 313b, 5. R.
Babušiak ZŠ P.K. Hostinského - 278b.
Ž 4- mladšie žiačky 1998/99: 1. Z.
Očenášová ZŠ P.K. Hostinského - 287b,
2. N. Tóthová ZŠ G. Jablonec – 261b, 3. V.
Matulová ZŠ Tisovec - 248b.
Ž 5- staršie žiačky 1996/97: 1. J. Pázstorová
ZŠ NR Hnúšťa - 264b, 2. P. Zvarová ZŠ
Tisovec – 216b, B. Rúgová, Evanjelická ZŠ v
R. Sobote - 202b.
Ž 6 – mladšie dorastenky 1994/95: 1.
M. Makšiová, ZŠ sl. Jesenské - 305b, 2.
V. Szabadová ZŠ sl. Tornaľa – 202, 3. N.
Bánová Evanjelická ZŠ v Rim. Sobote - 177b.
M 7 – st. dorast: M. Kuklík ZŠ Tornaľa – 221.
M 10 – I. Pivník, OZVV R. Sobota - 255b, 2.
Igor Andráš - 226b.
M 16 – A. Rábeli OZVV R. Sobota - 77b.
Výkony sú bez plávanie.
M 4 – mladší žiaci 1998/99: 1. P. Tóth
ZŠ G. Jablonec – 226b, 2. T. Husár ZŠ P.
Dobšinského – 219, 3. M. Petráš ZŠ NR
Hnúšťa 191.
M 5 – starší žiaci: 1. P. Gilian ZŠ P.
Dobšinského 251b, T. Tóth Gem. Jablonec –
250b, Sz. Múčik ZŠ M. Tompu - 233b.
M 6 – mladší dorastenci: 1. N. Švajko ZŠ sl.
Tornaľa - 267b, 2. R. Havran ZŠ NR Hnúšťa
– 248b, 3. H. Magyváradi ZŠ Klenovec –
243b.
M 8 muži: 1. R. Durec, SOŠP 324b, 2. I.
Vrábeľ - 320b.
M 9: 1. J. Vaculík, OZVV R .S. - 293b.
Štartovalo: 1. – 4. ZŠ 67 pretekárov.
4 – 16. 57 pretekárov.
Igor Antal, predseda OZ VV R. Sobota

30. 11. 2009

Zoznam daňových dlžníkov mesta Rimavská Sobota
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.
Daňovník

Adresa

Druh dane

Nedoplatok (€)

Alica Daniová

Dúžavská cesta 1543/10, Rimavská Sobota

Ko

594.64

Etela Daniová

Nižná Pokoradz 42/42, Rimavská Sobota

Ko

322.09

Gabriela Danková

231, Ožďany

Ko

316,03

Ladislav Danyi

Vyšná Pokoradz 87/87, Rimavská Sobota

Ko

389.55

Ladislav Danyi

L. Svobodu 1669/12, Rimavská Sobota

DzN+Ko

16,53+176,37=192,90

Štefan Danyi

Dúžavská cesta 1540/4, Rimavská Sobota

Ko

940,85

Margita Danyiová

Rožňavská 1487/31, Rimavská Sobota

Ko

321,43

Zoltán Dávid

40, Radnovce

P+Ko

49,79+726,67=776,46

Helena Dávidová

Dúžavská cesta 1519/1, Rimavská Sobota

Ko

267,74

Monika Dávidová

Rožňavská 1487/33, Rimavská Sobota

Ko

261,96

Maroš Dedina

Malohontská 1535/5, Rimavská Sobota

Ko

275,37

Robert Delics

L. Svobodu 1669/11, Rimavská Sobota

Ko

184,45

Michal Doležel

Novosadská 1380/30, Rimavská Sobota

DzN+Ko

152,44+256,01=408,45

Vladimír Dovala

56, Magnezitovce

Ko

353,86

Mária Dovalová

56, Magnezitovce

P

331,92

Gejza Dunka

Dúžavská cesta 1540/3, Rimavská Sobota

Ko

581,00

Tibor Dunka

Dúžavská cesta 1540/3, Rimavská Sobota

Ko

691,49

Júlia Dunková

Dúžavská cesta 1519/1, Rimavská Sobota

Ko

1 132,05

Katarína Dunková

Dúžavská cesta 1540/4, Rimavská Sobota

DzN+Ko

16,70+306,63=323,33

Margita Dunková

Dúžavská cesta 1519/1, Rimavská Sobota

Ko

852,21

Ján Ďurica

Dúžava 4/4, Rimavská Sobota

Ko

460,47

Ľubomír Ďuriška		

Ko

204,95

Eva Eötvösová

105, Ožďany

Ko

288,84

Dezider Farkaš

Dúžavská cesta 1541/30, Rimavská Sobota

Ko

236,82

Eugen Farkaš

Dúžavská cesta 1540/3, Rimavská Sobota

Ko

859,03

Gabriel Farkaš

P. Dobšinského 1528/18, Rimavská Sobota

Ko

347,63

Ján Farkaš

Vyšná Pokoradz 53/53, Rimavská Sobota

Ko

722,67

Karol Farkaš		

DzN+P+Ko

146,63+9,94+180,69=337,26

Zoltán Farkaš

Dúžavská cesta 1543/10, Rimavská Sobota

Ko

341,53

Zoltán Farkaš

Dúžavská cesta 1543/9, Rimavská Sobota

Ko

541,65

Zoltán Farkaš

Letná 1352/12, Rimavská Sobota

Ko

230,57

Alžbeta Farkašová

Bakta 10/10, Rimavská Sobota

Ko

168,49

Katarína Farkašová

Gorkého 1674/4, Rimavská Sobota

Ko

208,29

Klaudia Farkašová

Rožňavská 1487/33, Rimavská Sobota

Ko

376,90

Ružena Farkašová

Dúžavská cesta 1519/1, Rimavská Sobota

Ko

753,25

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

Judisti z Lokomotívy v Martine
V sobotu 14. novembra 2009 naši judisti vycestovali na Medzinárodnú Veľkú cenu mesta Martin. Súťaž sa
konala v Športovej hale na Podháji.
Medzinárodného turnaja sa zúčastnili oddiely z Poľska, Čiech, Rakúska a Slovenska. Celkovo sa tu zišlo 238 pretekárov a pretekárok. Boje na tatami sa začali už o 10.00 hodine. Medzi najlepšími sa umiestnil
(a zlatú medailu získal) Jaroslav Maďar (kat. do 55 kg mini). Tretie miesta obsadili: Marek Malček (do 46 kg
mini), Bence Andrik (do 34 kg ml. žiaci), Denis Farkaš (do 50 kg ml. žiaci). Piate miesto obsadil – a vlastne
len prehral o tretie miesto: Adrián Baláž (do 38 kg mini).
Judistom za dosiahnuté výsledky gratuluje výbor juda TJ Lokomotíva. Do Martina sprevádzal judistov
tréner Antal. Za zabezpečenie dopravy ďakujeme pánom Malčekovi a firme M+M.
Ľubomír Antal. predseda oddielu juda

