Diplomovanie
abstinujúcich
16. október 2009 patril
slávnostnému udeľovaniu
diplomov našim abstinujúcim spoluobčanom. Už 15.
stretnutie sa uskutočnilo
tradične v estrádnej sále
Domu kultúry.
čítajte na str. 3
týždenník pre mesto a okres Rimavská Sobota • cena 0,33 € (10 Sk) • číslo 44 • ročník 42. • 2. november 2009

Prioritou je pomáhať tým, ktorí sú
na to odkázaní
Rozhovor s A. Csobovou,
Úspešnou ženou BBSK.
čítajte na str. 4

Keď umenie
pomáha deťom
V dňoch 24. – 27. septembra
2009 sa už po piatykrát
stretli deti vyžadujúce si
špeciálny prístup zo strany
verejnosti, ich pedagógovia,
lektori, dobrovoľníci a organizátori na štvordňovom
tvorivom pobyte s názvom
Konvergencie.
čítajte na str. 7

V budúcom čísle:
Zoznam daňových
dlžníkov mesta
Príbeh bezdomovca Jozefa

ZŤS neobnovia. Možno
Výroba v bývalých Závodoch ťažkého
strojárstva zatiaľ obnovená nebude.
Rozhodlo sa o tom na utorkovom
zasadnutí Mestského zastupiteľstva
v Rimavskej Sobote.
Z dvadsiatich troch prítomných poslancov hlasovalo za
odkúpenie ZŤS od terajšieho majiteľa deväť. Piati poslanci boli proti, ôsmi sa zdržali a jeden nehlasoval. Mesto
tak v najbližšej dobe nepodá projekt o finančnú podporu
na revitalizáciu tohto priemyselného parku.
Zástupca súčasného vlastníka ZŤS Peter Sklenář (na
fotografii vpravo) úvodným slovom upriamil pozornosť
na miestneho podnikateľa Ladislava Sedmáka (na foto-

grafii vľavo), ktorý vystúpil ako zástupca plánovaného
investora SioTech Global, s. r. o. Ten predstavil svoj podnikateľský zámer, a to zriadenie fabriky na výrobu keramických prefabrikátov do montovaných domov. Ako
uviedol, k tomu by bolo potrebné vybaviť veľkú výrobnú
halu technologickým a strojovým parkom a zabezpečiť
všetko to, čo bude potrebné na spustenie výroby. K tomu
primátor Štefan Cifruš dodal, že tento typ výroby je do
predmetnej haly vhodný. Pri spustení výroby (bolo plánované na 01. októbra budúceho roku) by si podľa predbežných odhadov prácu našlo okolo 70 ľudí. Podľa slov
Sklenářa by do piatich rokov mohlo vzniknúť asi 450
nových pracovných miest.
(dokončenie na str. 2)
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Primátor opäť podržal prednostu

Na slovíčko

s Mariánom Kluvancom

V samom úvode rokovania MsZ sa poslanec
V. Vaš obrátil na primátora Š. Cifruša s otázkou,
prečo nebol odvolaný prednosta MsÚ L. Kovács.
Tomu prednedávnom poslanci vyjadrili nedôveru.
Cifruš vyhlásil, že rozhodnutie poslancov berie
na vedomie, svoje rozhodnutie ponechať prednostu v jeho úrade však nezreviduje. Argumentoval
okrem iného tým, že v súčasnej, krízou poznačenej dobe by zmena na takomto poste podľa neho
nebola racionálnym krokom. Ako dodal, prednosta má v danom obore dlhoročné skúsenosti
naďalej si plní svoje úlohy a primátor by zaňho
„dal ruku do ohňa.“ Navrhol tiež, aby si poslanci
s prednostom v prospech mesta sadli spoločne za
jeden rokovací stôl.
mak

Vážení čitatelia, s ohľadom na súčasné technologické trendy v oblasti masovej komunikácie
pristúpili Gemerské zvesti k rozhodnutiu
čiastočne rozšíriť svoje pôsobisko na globálnu
informačnú sieť. Na mestských internetových
stránkach www.rimavskasobota.sk preto odteraz
nájdete správy z mesta i okresu, ktorými
budeme príležitostne dopĺňať obsah aktuálneho tlačeného vydania. Hlavným publikačným
priestorom však prirodzene naďalej ostáva
tlačená verzia Gemerských zvestí.

Polícia hlási
Chytili ich

Motokrosová trať Včelinec sa bude rozširovať
Pri bode týkajúcom sa majetkovoprávnych otázok
odprezentoval prítomným Ivan Roško z OZ Motošport Rimavská Sobota videozáznam o motokrosovej trati Včelinec, na ktorej sa predminulý víkend
konala medzinárodná súťaž. Uviedol, že zo strany
priaznivcov tohto športu je záujem o rozširovanie
tohto areálu. Je to dlhodobý projekt a pracujú na
ňom hlavne dobrovoľníci. Poslanci napokon jednomyseľne odsúhlasili priamy nájom vyžiadaných
pozemkov OZ Motošport Rimavská Sobota.
mak,
foto Martin Nvoška

ZŤS neobnovia

veci zvolať mimoriadne zasadnutie MsZ – ak sa tak
stane, bude to - podľa jeho slov - bez prítomnosti
médií. Ako nám v piatok potvrdil, v utorok o tejto
(dokončenie z titulnej strany)
alternatíve bude hovoriť s poslancami. Po opätovK téme sa rozpútala asi dvojhodinová diskusia. nom prerokovaní témy by potom mohlo dôjsť k
novému hlasovaniu. Sám primátor sa domnieva,
Niektorí poslanci (T. Pelle, P. Brndiar) upozornili
na to, že v prípade odsúhlasenia projektu by všet- že projekt na revitalizáciu ZŤS by mal byť podaný.
ky riziká na seba zobralo mesto. To znamená, že „Nehovorím, že riziko tam dnes nie je, ale je oveľa
nižšie, ako keď nebol vo výhľade investor,“ povedal
pri prípadnom neúspechu investičného zámeru
a dodal, že „zdržanlivosť nič nerieši.“
(nevytvorenie pracovných príležitostí) by muselo
Investičný zámer, ktorý zástupcom občanov
vrátiť 9 993 630, 50 eur (301.068.112,44 Sk).
predstavil L. Sedmák, počítal s výrobou 900 monPoslanec J. Čeman pripomenul, že inžinierske
tovaných domov ročne. Produkciu mali zabezpesiete v objekte sú zastarané, a teda nie je isté, že by
vyhovovali parametrom, aké si vyžadujú moderné čovať prevratné technológie v oblasti stavebníctva,
pričom sa podľa Sedmáka počítalo aj so zapojením
technológie, ktoré investor plánoval zaviesť. Po
krátkej prestávke sa pristúpilo k hlasovaniu, ktoré ďalších firiem, ktoré sa venujú prácam súvisiacim s
rozhodlo o tom, že ZŤS zatiaľ ostanú bez obnovy. dokončovaním budov.
mak
Primátor Š. Cifruš však má ešte možnosť v tejto

Štvorica zlodejov, ktorá 25. septembra
napadla mladého Soboťana (28), bola
identifikovaná a obvinená z trestného činu
lúpeže. Zlodeji prepadli obeť na Českej ulici
a bili ju hlava-nehlava. Pritom ju nútili pustiť
kufor, ktorý držala v ruke. Napokon sa im
kufor podarilo ukoristiť. Zbitý muž utrpel
poranenie krčnej chrbtice, ako aj tržné rany,
odreniny a zhmoždenie pravej časti hlavy.
Stratou kufra prišiel o približne 200 eur. Obvinení boli umiestnení do cely predbežného
zadržania a bude podaný návrh na ich vzatie
do vyšetrovacej väzby.
Najviac vlámaní eviduje za predminulý
týždeň polícia v okrese Zvolen (15). Celkovo
sa v BBSK stalo až 56 krádeží, pričom išlo o 12
chát, 11 bytov a 9 obchodov. Ukradnuté boli
aj dve autá.
Bilancia dopravných nehôd hovorí o 45
automobilových zrážkach. Jeden človek bol
pri nich ťažko ranený a 16 ľudí utrpelo ľahšie
zranenia. Najviac nehôd sa udialo v pondelok
(14), naopak najmenej v sobotu (3).
V stredu polícia obvinila muža (22) z
Rimavskej Soboty zo zločinu vydierania. Obvinený 15. októbra neskoro večer vyhrážkami
naliehal na pracovníka SBS (39), aby ho nechal kradnúť v jednom z rimavskosobotských
hypermarketov. Povedal mu tiež, že ak naňho
zavolá políciu, zabije ho aj s jeho kolegom. O
pár dní sa situácia opakovala, a obžalovaný
sa tentoraz vyhrážal aj s palicou so zatlčenými klincami. Napokon ho zatkla polícia a
teraz mu hrozí 10 rokov väzenia.
mak

Gemerské zvesti
Z redakčnej pošty

Úcta k starším

V rámci Mesiaca úcty k starším sa 22. októbra
v Rimavských Janovciach konalo posedenie
obyvateľov obce bohatších na životné skúsenosti. Program, v ktorom vystúpili deti z materskej
školy, žiaci obidvoch základných škôl a s hrou na
husle Mgr. Martin Horváth uvádzala zástupkyňa

starostu obce Mgr. Beáta Fülőpová. K seniorom
sa prihovoril starosta obce a poslanec obecného
zastupiteľstva Ladislav Kovács. Ich príhovory
sa niesli rokmi overenou pravdou „Ľahšie nesie
bremeno staroby ten, kto cíti úctu a lásku od
mladých“. Pracovníčky obecného úradu pripravili
občerstvenie a prítomným boli odovzdané darčeky
– kalendáre pre rok 2010.
Ing. Stanislav Malček
starosta obce
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Exkluzívne:

Cifruš podporí Šimka
V blížiacich sa voľbách predsedov
VÚC podporí rimavskosobotský
primátor Štefan Cifruš kandidáta
Jozefa Šimka. Cifruš poskytol v piatok
Gemerským zvestiam k tejto veci svoje
oficiálne stanovisko.
„Nastávajúce voľby do Banskobystrického samosprávneho kraja nie sú ľahostajné ani pre mňa
ako primátora mesta, ktorý zároveň kandiduje na
funkciu poslanca. Osobitnú pozornosť si zaslúži

voľba predsedu samosprávneho kraja. Keď som si
preštudoval zoznam všetkých deviatich kandidátov na župana, jednoznačne mi vyšlo, že pre mňa,
ako pre lokálpatriota a primátora okresného mesta, je najideálnejšou voľbou osoba Jozefa Šimka.
Možno mnohých prekvapuje toto moje
zistenie, pretože som bol počas mojich dvoch
volebných období často terčom jeho kritiky. No ja
som to bral ako opodstatnenú politickú kritiku.
Napriek tomu môžem otvorene povedať, že nemám s pánom Šimkom žiadne osobné problémy,

3

vieme si spolu sadnúť a v prospech občanov mesta
i okresu prediskutovať aj tie najháklivejšie témy.
Ako primátor mesta však viem aj to, že od
súčasného župana, ani od poslancov župného
zastupiteľstva naše mesto a náš región nedostali
patričnú podporu a pomoc. Mám obavu však aj z
toho, že v prípade zvolenia hociktorého z ďalších
kandidátov by sme pomoc v budúcnosti taktiež
nemohli očakávať.
Som však presvedčený o tom, že v prípade
zvolenia Jozefa Šimka za župana a úspešnosti
mojej kandidatúry za poslanca, by sme spoločnými silami dokázali pomôcť nášmu mestu i celému
regiónu. Preto je mojou povinnosťou dať svoj hlas
Jozefovi Šimkovi a verím, že tak učinia aj občania
Rimavskej Soboty.“
MUDr. Štefan Cifruš, MPH
primátor mesta Rimavská Sobota

Poslanci aj o petícii rodičov
Na ostatnom rokovaní mestského zastupiteľstva
poslanci prijali informatívnu správu o plnení
cieľov koncepcie rozvoja mesta na obdobie rokov
2007 – 2013 so stanoviskom monitorovacej skupiny. Prešla aj správa o stave plnení investičných
zámerov. Poslanci tiež vzali na vedomie správu
o účtovnej uzávierke Mestského športového klubu.
Podľa nej je ku koncu septembra športový klub
v strate 9754 eur, pričom z rozpočtu mesta ostáva
obdržať 46 945 eur. V správe sa konštatuje, že
úsporné opatrenia priniesli požadovaný výsledok
a treba v nich pokračovať. Ak chce ísť klub do
nového roka s vyrovnaným bezáväzkovým stavom,
je potrebné zabezpečiť od sponzorov približne 800
000 Sk.

Hlavný kontrolór mesta J. Valuš predniesol
v pléne správu o vykonaných kontrolách, v ktorej
sa rozoberá stav pohľadávok a záväzkov mesta a mestských organizácii a kontrola zmluvy
o dielo a oprávnenosť vyplatených prostriedkov
na projektovú dokumentáciu Mestských bazénov
a kotolňu Energobytu v kasárňach aj s termínom
vyplatenia. V personálnych otázkach schválili radní konateľovi Mestskej bytovej správy Svetozárovi
Müllerovi z dôvodu splnenia rozsiahlych úloh
v oblasti zatepľovania bytových domov a ich komplexnej obnovy odmenu vo výške 1394 eur (42 000
Sk). Z postu člena finančnej komisie odvolali
Štefana Makšiho, na jeho miesto menovali Ondreja
Borláša. Dlhá diskusia sa rozpútala o petícii rodi-

Diplomovanie abstinujúcich

16. október 2009 patril slávnostnému
udeľovaniu diplomov našim abstinujúcim spoluobčanom. Už 15. stretnutie
sa uskutočnilo tradične v estrádnej
sále Domu kultúry.
Samotných abstinujúcich, ktorí nadobro skoncovali s alkoholom po ukončení liečby na protialko-

holickom oddelení v Rim. Sobote, bolo vyše stovky.
Ďalšiu stovku by tvorili ospravedlnení, ktorí sa nemohli udeľovania diplomov zúčasniť z pracovných
alebo rodinných dôvodov.
Program otvárali mažoretky z CVČ Relax Rim.
Sobota. Pokračovalo sa vystúpením folklórneho
súboru Háj, ktorý obohatil a spríjemnil túto slávnostnú atmosféru. Za to by som im chcel srdečne

čov detí športového klubu Tempus v Rimavskej Sobote, v ktorej žiadajú využívať mestský štadión na
tréningy a zápasy. Do pléna ju predložil poslanec
Zoltán Bán. Poslanci sa nevedeli dohodnúť, či sa
petíciou zaoberať, keďže ju zatiaľ neposúdil hlavný
kontrolór mesta. Z toho dôvodu poslanci len zobrali na vedomie informáciu o podanej petícii.
amb

poďakovať. Akcie sa zúčastnili aj viceprimátor mesta Pavel Piliarik, riaditeľka odboru sociálnych vecí
a rodiny Edita Melichová a primár psychiatrického
oddelenia Peter Korcsog.
Vysoký počet zúčastnených, ktorých prišli podporiť aj rodinní príslušníci a priatelia, svedčí o tom,
že ani v tejto dobe sa nezabúda na hodnoty, ktoré
sa nedajú vyčísliť ekonomickými ukazovateľmi,
a že hodnota človeka, ktorý sa vrátil naspäť zo šikmej plochy do reality a bojuje s čistou hlavou v abstinencii so všetkými stresormi súčasneho sveta, je
nevyčísliteľná.
Ďakujem všetkým, ktorí pochopili dôležitosť
a cieľ tohto podujatia, pomohli nám pri organizácii a realizácii akcie a podporili nejakým spôsobom
našich abstinujúcich. Ďalej ďakujem celému kolektívu protialkoholického oddelenia za prácu nad
rámec svojich povinností, ako aj všetkým sponzorom podujatia: Lekáren Salvator, Lekáren Media,
Kvetinárstvo Megera, Firma Merck, Firma Meding,
Papierníctvo Z. Wirtschafter, Ing Peter Mináč a
obecné úrady Bátka, Nová Bašta, Radnovce, Chanava a České Brezovo.
Teším sa na ďalšiu spoluprácu.
MUDr. Peter Strečka

4 rozhovor
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A. Csobová, Úspešná žena BBSK:

Prioritou je pomáhať tým, ktorí sú na to odkázaní
Ako si spokojná s výsledkami, ktoré sa ti podarilo dosiahnuť na pôde MsZ?
Práve nedávno som porovnávala dosiahnuté výsledky s cieľmi, ktoré som si pred voľbami vytýčila.
Musím povedať, že väčšinu priorít sa mi podarilo
splniť. Medzi nimi je napr. pomoc ľuďom v ťažkej
sociálnej situácii, úprava ciest či spätné získanie
Domu kultúry, to všetko sa podarilo alebo je v procese riešenia. Pokiaľ ide o kanalizáciu, vyvolala
veľkú odozvu, ale verím sľubu pána primátora, že
práce s asfaltovaním sa ukončia ešte v tomto volebnom období. Mali sme ešte jeden cieľ – zriadenie civilných hliadok. To zatiaľ nevyšlo, no nevzdávame sa.

Ako sme informovali v minulom čísle,
ocenenie Úspešná žena BBSK za rok
2009 získala Soboťanka Alica Csobová
za svoje aktivity v treťom sektore.
Pomáha iným aj napriek tomu, že sama
trpí vážnym nádorovým ochorením,
s ktorým bojuje už osem rokov. Pani
Alica nám porozprávala o činnosti,
ktorá vyžaduje nielen veľkú mieru
obetavosti, ale aj veľké srdce...
Spolu s Alexandrom Szántoóm ste hlavnými piliermi občianskeho združenia Východisko pre
lepší život. Môžeš našim čitateľom toto združenie bližšie predstaviť?
Ako podnikateľka som prevádzkovala menší obchod v Tomašovej, kde som sa stretla aj s Alexandrom Szántoóm, ktorý sa sem priženil z Maďarska.
On už mal s občianskymi združeniami určité skúsenosti, a keď sa oboznámil s mojimi aktivitami,
navrhol mi, aby sme zriadili vlastné OZ. V tom čase
som organizovala charitatívne akcie, podporovala
som detský domov v Konrádovciach, resp. som na
výzvu v denníku Új Szó rozbehla finančnú zbierku
na podporu chorých detí.
Jeho nápad sa mi páčil, a tak sme sa pustili do
práce. V máji 2005 sme sa predstavili na hovoroch
s občanmi a potom začala naša priama aktivita.
Pustili sme sa do upratovania v Tomašovej, podali
sme pomocnú ruku starším, na pomoc iných odkázaným ľuďom. Do pozornosti verejnosti sme sa
najviac dostali uprataním cintorína v Tomašovej.
Ľudia nám za to poďakovali – vtedy som uverila, že
uspejeme. Zároveň nás prijal primátor mesta, ktorý tiež považoval naše predstavy za reálne, a ubezpečil nás, že máme jeho maximálnu podporu.
Kde ste sa stretávali?
Nuž, to bola v Tomašovej zásadná otázka. Tam
vtedy prebiehal veľmi čulý kultúrny a spoločenský
život. Lenže keď sme prišli o Dom kultúry, nemali
sa už ľudia kde stretávať. Neskôr sa nám podarilo
získať budovu materskej školy, ale to už bolo v období, keď som sa stala poslankyňou mestského
zastupiteľstva.
Pokiaľ mám správne informácie, v MsZ pôsobíš
ako nezávislá poslankyňa.
Presne tak, a som na to veľmi hrdá. Požiadali ma
o to občania a mne sa podarilo dostať do MsZ bez
politického pozadia či straníckej podpory. V tom
čase som tam bola jedinou nezávislou poslankyňou.
Tomašová je momentálne súčasťou Rimavskej
Soboty.
Na papieri síce patríme mestu, no sme dosť zanedbávaní. Nie je preto náhodou, že naše OZ si za jednu z priorít vytýčilo starostlivosť o túto komunitu
a jej minulosť. Už sme organizovali majáles, ktorý
mal dobrú odozvu, a vysvitlo, že po tomto type

spoločenských podujatí je dopyt. Preto by sme
chceli časom zorganizovať aj deň obce.
To všetko znie veľmi pekne, ale z čoho vaše
združenie žije?
Najdôležitejšie pre nás je to, aby sme pomáhali
jednotlivcom i rodinám v nepriaznivej sociálnej
situácii. V Tomašovej žije množstvo osamelých
starších ľudí, ktorí tiež potrebujú pomoc. V istej
dobe sme zamestnali formou aktivačných prác 122
ľudí, ale to už dnes nemôžeme. Preto poskytujeme
prácu dvanástim občanom prostredníctvom mesta.
Máme aj štyroch dobrovoľníkov, dvoch invalidov
a radi by sme otvorili ďalšie dve pracovné miesta.
S ľuďmi zamestnanými na aktivačné práce práve upratujeme cintorín a celkovo sa počas tohto
roku sústreďujeme na životné prostredie. Máme
v tomto smere skvelé vzťahy s Technickými službami mesta, ako aj s vedúcim oddelenia životného
prostredia na Mestskom úrade, Jánom Bozóm.
Popri takýchto prácach sa výrazne venujeme aj
charitatívnym a spoločenským podujatiam. Mimo
už spomínaného majálesu sme zorganizovali aj Katarínsky ples – príjem z neho sme venovali detskému onkologickému oddeleniu. Počas uplynulých
rokov sme podobne postupovali aj pri niekoľkých
ďalších podujatiach.
Za dôležitú považujeme aj pozornosť, ktorú
treba venovať deťom. V Tomašovej ich je v posledných desaťročiach čoraz viac rómskeho pôvodu,
a domnievam sa, že nie je na škodu, keď si budú
zvykať na spoločenský život. Preto sme pre ne zorganizovali už niekoľko diskoték. Zabezpečili sme
tiež priestory pre združenie náhradných rodičov.

V  poslednej dobe sa vyskytlo veľa kritiky na
adresu mestského zastupiteľstva, ako aj vedenia mesta...
Kvôli tomu som už mala množstvo bezsenných
nocí a trápi ma hlavne to, že niektorí ľudia posudzujú všetkých rovnako a očierňujú ich bez toho,
aby sa s nimi o konkrétnom probléme porozprávali. Ale najhoršie je to, keď čítam hanlivé články
z pera niektorých kolegov – poslancov. Toto nie
je našou úlohou. Mali by sme sa snažiť všetkými
silami pomáhať ľuďom žijúcim v tomto meste a
vzájomne spolupracovať bez ohľadu na stranícku
príslušnosť.
Kto ťa nominoval na ocenenie aktivistka roka
v BBSK?
Raz ku mne do kancelárie prišla moja dcéra, ktorá
čítala výzvu o nominácii do tohto výberu. Jednoducho vyhlásila, že ma tam prihlási. Spomedzi 195
ľudí potom vybrali práve mňa. Keď pri vyhlásení
výsledkov zaznelo moje meno, bola som dojatá
k slzám. Keď ku mne prišiel Milan Murgaš (súčasný predseda VÚC BBSK – pozn. red.), spýtal sa ma,
či som Maďarka. Na očiach som mu videla, že jeho
úsmev je úprimný. Týmto nám dal najavo, že medzi obyčajnými ľuďmi nejestvujú rozpory medzi
Maďarmi a Slovákmi.
Rada by som ešte zdôraznila, že hoci ocenenie
som prevzala ja, stalo sa tak zásluhou všetkých
tých, ktorí mi v mojej práci pomáhali, ktorí držia
vo mne dušu a denne ma utvrdzujú v presvedčení,
že sa netreba vzdávať a že sa musí bojovať až do
posledného dychu. Rada by som totiž ostala tým
dievčatkom z Tomašovej, ktorým som bola a ktoré
nosí svoje srdce na dlani v snahe pomôcť tým, ktorí to potrebujú.
jdj/mak, foto: A. Gecse

Oprava: V minulom čísle na titulnej strane
v článku Žena roka 2009 je z Rimavskej Soboty
bolo mylne uvedené, že A. Csobová pôsobí
v Tomašovciach, a že organizácia Csemadok
ju navrhla na predsednícke miesto. A. Csobová
pôsobí v Tomašovej a Csemadok ju navrhol
na miesto v predsedníctve organizácie.

rozhovor
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Na vlnách „Rimavy“

Profil

Meno: Matej Krivulka
Vek: 37
Novinárska činnosť: redaktor spravodajskej
agentúry SITA, v súčasnosti konateľ Gemerskej
mediálnej spoločnosti a šéfredaktor internetových novín Rimava.sk
Záľuby: Internet, každodenné obedy s kolegami,
z toho vyplýva dobré jedlo. V zime lyžovačka, v
lete chládok a klíma. Za najväčšiu záľubu označil
pohodu, ktorej má kôli práci momentálne menej.
Koľko rokov už funguje www.rimava.sk a aký
bol hlavný podnet, ktorý viedol k vzniku komerčného spravodajského portálu v Rimavskej
Sobote?
Myšlienka prevádzkovania internetových novín
Rimava.sk v Rimavskej Sobote súčasným spôsobom vznikla v roku 2007, kedy bola založená Gemerská mediálna spoločnosť. Internetové noviny
ako spravodajský portál v zmysle základných zásad žurnalistiky teda fungujú dva roky.
Spoločne s druhým majiteľom Andym Borosom
sme však nadviazali už na dva roky fungujúcu internetovú stránku s rovnakým názvom, ktorú sme
prevádzkovali ako hobby a na potreby propagácie
vlastnej činnosti - tvorba internetových stránok,
vypracovávanie europrojektov a pod..
Obaja sme sa zaujímali o verejné a politické dianie
v samospráve, publikovali sme na stránke svoje postrehy a nechávali priestor občianskej žurnalistike,
resp. ľuďom, ktorí mali záujem vyjadriť svoj názor.
Rimava.sk dosahovala v tom čase (prelom rokov
2005 - 2006) mesačnú návštevnosť približne 3 500
čitateľov. Dnes máme navštevnosť neporovnateľne
vyšsiu. Začínali sme na malom internetovom hostingu a teraz máme niekoľko servrov priamo v serverovni v Bratislave. Po žurnalistickej stránke sme
písali aj píšeme pre najväčšiu Slovenskú súkromnú

tlačovú agentúru SITA a s touto agentúrou defacto máme prepojený regiónálny servis. To, čo vyjde
na Rimave, sa môže objaviť v agentúrnom servise
SITA. Týka sa to aj fotografií.
S akými ambíciami ste do takého, asi pomerne
riskantného projektu, išli?
Našim cieľom bolo vytvoriť internetové noviny s
aktuálnym, objektívnym, nestranným a rôznorodým spravodajstvom z regiónu. Neskromne si myslím, že to sa nám aj podarilo. Žiadne iné médium
takéhoto charakteru v prirodzenom regióne nie je.
Koľko pracovníkov sa v súčasnosti podieľa na
výrobe novinárskych textov? Koľkí sú zamestnaní celkovo?
Redakciu v podstate tvoria štyria ľudia, tvorbe novinárskych textov a spravodajstva sa však prioritne
venujú dvaja zamestnanci - vysokoškolsky vzdelaní redaktori Martina Urbanová a Michal Lichanec
(bývalý redaktor GZ – pozn. red.). Okrem toho
spolupracujeme s externými redaktormi, hlavne v
oblasti publicistiky, kultúry a športu. Stále má svoj
priestor aj spomínaná občianska žurnalistika, teda
príspevky našich čitateľov, ich názory, postrehy.
Zároveň máme ako jediné médium v meste k dipozícií komerčný servis dvoch slovenských spravodajských agentúr.
Aké sú vaše vzťahy s ostatnými médiami v meste?
Myslím si, že vzťahy miestnych novinárov sú vo
všeobecnosti veľmi dobré, dokonca si dovolím tvrdiť, že až kamarátske. Nemáme prečo súperiť, skôr
naopak. Väčšina chápe, že v takomto malom regióne si môžeme byť navzájom nápomocní. Rimava.
sk má však oproti regionálnym médiám pomerne
špecifické postavenie, ktoré vyplýva práve z charakteru internetu. Nie sme obmedzení žiadnymi
uzávierkami či vysielacím časom, ak sa niečo udeje, vždy s tým „ideme von“ ako prví. Veľmi dobre sa
nám spolupracuje aj s novinármi s “veľkých” médií,
Danom Vraždom, Števom Rimajom, alebo Lenkou
Stankovou. Tu už sú však isté hranice etiky voči
zamestnávateľovi, ale informácie si zdieľať a ozrejmovať dokážeme.
Ako vnímate konkurenciu v oblasti lokálnej internetovej žurnalistiky?
Konkurenciu v oblasti internetovej žurnalistiky
v regióne nemáme žiadnu. Ale pozor na naše ambície (smiech) a výborné internetové blogy novinára a spisovateľa Paľa Sibylu toho času novinára
Trendu alebo skvelého Jana Babarika, ktorý píše “o
čom sa mu zachce”. Títo páni poznajú krásy nášho
malomesta, Jano Babarik dokonca celoslovensky
exceloval pri opise svojej rodnej hrude. Vygúglujte
si ich – oplatí sa.
Na "Rimave" sa objavujú aj investigatívne zamerané články - mali ste niekedy kvôli tomu
problémy?
Snaha preniknúť pod povrch, objasniť súvislosti či
zájsť trochu ďalej ako pri klasickom spravodajstve
so sebou prirodzene častokrát prináša problémy.
Vždy sa nájdu ľudia, ktorým sa nepáči, keď napríklad poukážeme na veci, ktoré nefungujú tak, ako
by mali. Stretli sme sa dokonca už aj so zastrašovaním redaktorov, vyhrážkami či pomerne ostrými
výstupmi. Na Slovensku to však k práci novinára
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patrí. Musím však konštatovať, že s podobnými
metódami u nás ešte nikto neobstál a nakoniec
sme ich vždy vyhodnotili ako výstupy “za horúca,
ktoré vychladli”, vážne problémy neboli. Týka sa
to aj rôznych predžalobných výzviev, ktoré skončili niekde na pol ceste ako neopodstatnené. Tú
pravú investigatívnu žurnalistiku v regióne však
nerobí žiadne médium, je drahá - náročná na čas a
kvality žurnalistov, čo je dosť na škodu, plné vrece
je (úsmev).
Stretli ste sa v redakčnej praxi s politickým lobingom?
Je všeobecne známe, že médiá dokážu zohrať významnú úlohu pri formovaní verejnej mienky, čo
sa logicky snažia využiť aj politické subjekty. Čiže
stretol. Akékoľvek politické vplyvy na spravodajské texty sú však v redakcii absolútne neprípustné. Je to jedna zo základných zásad novinárskej
etiky, ktorá je zakotvená aj v redakčnom etickom
kódexe Gemerskej mediálnej spoločnosti ktorý
vznikol ako diplomovka našej skvelej redaktorky
Martiny Urbanovej na univerzite, ktorá získala
cenu dekana. Rád by som zdôraznil, že za internetovými novinami Rimava.sk nestojí ani nestála
žiadna politická strana. Svedčí o tom aj momentálna predvolebná kampaň, kde náš priestor využilo
veľmi široké a rôznorodé spektrum politických
kandidátov. To ale nijako neovplyvňuje činnosť samostatne fungujúcej redakcie, kde ja v podstate už
nie som potrebný, aj keď ma mrzí že som vymenil
pero za manažment. Plánujem to čo najskôr otočiť
a rád občas niečo okomentovať. Spravodajstvu sa
už asi venovať nebudem. Na našich redaktorov už
nemám
Dokonca, ako jedno z mála médií v meste, Rimava.sk nevyužila ani nevyužije žiadne finančné
dotácie poskytované samosprávou. Je to záruka
objektivity a nezaujatosti napríklad aj pri informovaní o činnosti mestského úradu. Redakcia je nezávislá nielen politicky, ale aj finančne.
Spomínate Mestký úrad. Ako by ste zhodnotili
poskytovanie informáciíí touto inštitúciou ?
Háklivé, resp. nie príliš pozitívne informácie o práci
úradníkov alebo samotnom meste sa vždy získavajú ťažšie. Určite sa ale nestalo, že by sme požadovanú informáciu nedostali. Zatiaľ som od redaktorov
nepočul, že by im niekto z MsÚ v Rimavskej Sobote alebo iných úradov v regióne odpoveď neposkytol. Skôr by som povedal, že problematickejšie
je niekedy získať informáciu zo štátnych úradov v
Bratislave, kde vám síce odpovedia, ale nikdy nie
presne to čo chcete vedieť a odpoveď musí schváliť
“generálny”. Teda, aby som to zhrnul – informácie,
ktoré konkrétne z rimavskosobotského MsÚ naše
médium požaduje, dostávame na dobrej úrovni.
Ako sa v hospodárení komerčného média odrážajú dôsledky hospodárskej krízy?
Nijako. Zdá sa, že naši klienti vedia, že prestať s reklamou počas krízy nie je správne riešenie.
Aké sú vyhliadky www.rimava.sk do budúcna?
Predovšetkým chceme naďalej pokračovať v nabehnutej ceste – každodenne prinášať Rimavskosoboťanom a ľuďom z blízkeho okolia aktuálne
a nestranné správy. A veľmi by som bol rád, keby
správy typu zabil, znásilnil, podrezal prestali byť
najčítanejšími. Čiže máme snahu čitateľa trochu aj
formovať a priblížiť sa napr. aj k tej pravej investigatívnej žurnalistike. Vyhliadky sú teda dobré.
mak
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Európsky týždeň miestnej demokracie
Európsky týždeň miestnej demokracie (ETMD)
je celoeurópska akcia, ktorú organizuje Kongres
miest -nych a regionálnych orgánov Rady Európy.
Jeho účelom je zvýšiť povedomie občanov o práci
miestnych orgánov, informovať ich o rozličných
možnostiach účasti na rozhodovacom procese na
miestnej úrovni. ETMD každoročne začína 15. októbra, keďže v tento deň bola v roku 1985 podpísaná Európska charta miestnych samospráv. V rámci
„Týždňa“ zorganizovali pedagógovia Strednej odbornej školy na Okružnej ulici v Rimavskej Sobote
pre svojich žiakov niekoľko podujatí, aby upriamili
ich pozornosť na fakt, že ich účasť na miestnych záležitostiach je rozhodujúca pre životnosť miestnej
demokracie. V prvom rade boli prostredníctvom
nástenky informovaní o štruktúre samosprávnych
orgánov a o najdôležitejších zákonoch týkajúcich
sa miestnej samosprávy. Pod vedením pedagógov

sa študenti zúčastnili zasadnutia mestského zastupiteľstva, aby naživo videli prácu poslancov, spôsob rokovania a hlasovania. O svojich skúsenostiach z poslaneckej lavice prišla žiakom na školu
porozprávať poslankyňa Alica Csobová. Bola zorganizovaná beseda s príslušníkom Mestskej polície
v Rimavskej Sobote p. Jakabom, ktorý žiakov informoval o poslaní a činnosti mestskej polície, ako
aj o najzávažnejších prečinoch a trestných činoch
páchaných mládežou v našom meste. Zaujímavou
aktivitou pre žiakov bola tvorba imaginárneho
rozpočtu obce, v ktorej žijú, a aspoň na chvíľu mali
možnosť rozhodovať o jej finančných otázkach.
Veríme, že organizovanie ETMD zvýši demokratické povedomie najmä mladých ľudí a podnieti
ich záujem o miestnu samosprávu.

mievali rôzne zakliate princezné, strašidielka, čerti,
chrobáčiky, labute na jazierku, valibuci, červená
čiapočka, krokodíl, ovocníčkovia a veľa ďalších postavičiek. Aj víla „Jesienka“ mohla byť spokojná. Ba
dokonca mala zhotovenú krásnu zeleninovú kyticu, za ktorí by sa nemusela hanbiť nie jedna nevesta. Celý priestor výstavky a cestu k nej osvetľovali
svojimi lampášikmi tekvicoví svetlonosi. Nuž, bolo
sa na čo pozerať a bolo aj čo ochutnávať.
Veríme, že deti aj rodičov sme správne naštartovali a tieto pochutiny budú súčasťou každodenného jedálnička nielen v materskej škole, ale aj doma.

Medzinárodným certifikátom a titulom ,,Zelená škola" sa od 16.10.2009 môže pýšiť naša
Materská škola na Rožňavskej ulici. Má tú
česť vyvesiť si aj vlajku celosvetového hnutia
Eco-Schools, ktorú prevzala koordinátorka
tohto projektu na slávnostnej certifikácii
v Michalovciach.
Cieľom projektu je nájsť cestu k zdravšej,
zelenšej a aktívnejšej škole, sledovať vplyv
materskej školy na životné prostredie
a dosiahnuť, aby sa škola stala iniciátorom
pozitívnych zmien vo svojej komunite.
Značka Zelenej školy napovedá, že sme niečím výnimoční nielen v ochrane životného
prostredia, ale aj v zapájaní detí, rodičov
a širokej verejnosti do diania a riadenia školy.
Dôležité je už od útleho detstva vzbudiť
a prehlbovať v deťoch spolupatričnosť medzi
nimi a prírodou. Citlivým utváraním pozitívneho vzťahu k prírode, k jej krásam postupne
vzbudzovať záujem o problém prírody, a tak
vypestovať v nich základ osobnej zodpovednosti za stav, v ktorom žijú. Aj preto sme
počas minulého roka realizovali množstvo
praktických aktivít s cieľom ochrany a tvorby
životného prostredia a splnili certifikačné
podmienky z oblastí: edukačný proces, voda,
odpad, energia, doprava, zeleň, ochrana prírody a používanie ekologických materiálov.
Na záver chcem vyjadriť poďakovanie
všetkým, ktorí sa na plnení podmienok projektu podieľali.

Milada Jokmanová, MŠ Rimava

Eva Györgyová, koordinátorka projektu

Katarína Balážová

Deň výživy v MŠ Rimava
Dňa 16.10.2009 sme si na našej materskej škole
pripomenuli Svetový deň výživy. Na tento deň sme
pripravili pre rodičov ochutnávku netradičných nátierok a šalátov.
Ochutnávka bola súčasťou zaujímavej výstavky
s názvom„Čo nám dala záhrada.“ Jej cieľom bolo
spropagovať medzi deťmi i rodičmi konzumáciu
čerstvej zeleniny a ovocia. Tak prišla na rad fantázia a tvorivosť nielen učiteliek a detí, ale aj rodičov. Tí, čo sa rozhodli výstavku navštíviť, určite
neoľutovali. Aspoň na chvíľu mali možnosť ocitnúť
sa v zeleninovo-ovocnom kráľovstve. Zo zemiaka,
patizónu, tekvičky, uhorky, papriky, cibule, jabĺčka,
pomaranča, banánu a všeličoho iného sa na nás us-

Získali sme titul
„ZELENÁ ŠKOLA“

Gymnázium I. Kraska, 4. C - vyučovací jazyk maďarský /zľava doprava/: Prvý rad: Tomáš Boros, PhDr. Edita Egyűd, Gergely Czakó, Agnesa Kovácsová, Kinga Czakóová, Alexandra Véghová, Kitty Mészárosová, Katarína Nagyová, Csaba Jankovič, Réka Gasková, Enikő Gužáková, Richard Duboviczky, Anita Kovácsová Druhý rad: István Petrík, Tomáš Kišš, Szabolcs Lajka, Dávid Csank, Attila Orosz, Vojtech
Radič, Tomáš Kiss, Július Simon, Alexandra Czeneová, Réka Agócs-Kissová, Laura Povinská, Judita Killnerová, Andrea Gálová
Úspechy žiakov: Tomáš Boros – 3. miesto v rámci družstva a 4. miesto v rámci jednotlivcov NetAcad-NAG 2009 – celoslovenské kolo, Katarína Nagyová – 2. miesto v krajskom kole recitačnej súťaže Poznaj
slovenskú reč a 3. miesto v krajskom kole recitačnej súťaže M. Tompu

foto: A. Gecse
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Výročia
03.11.1944
V Čeladnej zomrel Ján Ušiak, robotník a veliteľ 1. čs. partizánskej brigády Jána Žižku. Po
skončení ZŠ bol príležitostným robotníkom
v Bakte. V r. 1941 ho odvelili na východný
front, kde v januári 1942 prešiel na sovietsku
stranu. Bol členom skupiny, ktorá sa stala
základom 1. čs. brigády J. Žizku, neskôr sa stal
jej veliteľom. Keď bol 02.11.1944 ranený, po
prezradení jeho úkrytu sa zastrelil.

Keď umenie pomáha deťom
V dňoch 24. – 27. septembra 2009
sa už po piatykrát stretli deti
vyžadujúce si špeciálny prístup zo
strany verejnosti, ich pedagógovia,
lektori, dobrovoľníci a organizátori
na štvordňovom tvorivom pobyte s
názvom Konvergencie.
Podujatie sa konalo už po druhýkrát v rekreačnom
stredisku Kokava – Línia, ktoré nám okrem komfortu ubytovacích a stravovacích služieb poskytuje vynikajúce priestory na uskutočnenie tvorivých
dielní i nových činností, ktoré sú pre tieto deti
veľmi prínosné: kontakt s prírodou, hipoterapia,
rôzne formy športového vyžitia. Zvolili sme nový
prístup v koncepcii dielní. Každý deň bol rozdelený do štyroch jeden a pol-hodinových blokov,
zameraných na rôznorodé činnosti – vyvážené
z hľadiska celistvého pôsobenia na osobnosť dieťaťa – s ohľadom na fyzické a psychické schopnosti týchto detí, na schopnosť ich koncentrácie,
rozptýlenosť pozornosti a pod. Okrem osvedčených dielní - maľovania tričiek, výtvarnej dielne,
práce s hlinou, drevom, cvičenia jemnej motoriky
navliekaním korálok - sme tento rok do programu
zaradili tri novinky. Obľúbenou činnosťou zameranou na pohyb a rytmiku detí bolo cvičenie na
fitloptách pod vedením mladej fyzioterapeutky,
ktorého cieľom bolo zlepšiť celkové držanie tela.
V dielni zameranej na maľbu na kartón si postupne vytvorili veselú farebnú abecedu a zaujímavým spestrením bolo aj pečenie jednoduchých
múčnikov, pri ktorom si osvojili základy hygieny,
celkový postup až po spoločné ochutnanie sladkostí. Pobyt a jeho priebeh bol plne prispôsobený
možnostiam a temperamentu zúčastnených detí:
rozvoj ich kreativity v príjemnej atmosfére, množstvo pozitívnych zážitkov nielen estetických, ale
najmä ľudských, radosť zo spoločného prežívania
všetkých aktivít, zo schopnosti vytvoriť si krásnu
vec. Náročnosť jednotlivých dielní, tvorba a techniky boli prispôsobené veku detí, ktoré boli rozdelené do 8 skupiniek s originálnymi názvami Drob-

čeky, Kvetinky, Trdielka, Šidielka, Strašidielka,
Pŕhľavky, Strunky a Kofy. V skupinke bolo maximálne po 6 detí, čo umožnilo individuálny prístup
lektorov ku každému z nich. Pripravili sme bohatý
večerný program, počas ktorého nechýbal spoločný táborák, Janko Hraško, či Klauniáda v podaní
výborného bábkoherca Tomáša Plaszkého, vystúpenie hip-hopovej formácie Vízia a DJ Shamela
i rimavskosobotskej tanečnej skupiny TK Extreme.
Výborne sme sa zabavili v programe Konvergencie
hľadajú talent, ktorý vznikol a bol zrealizovaný
všetkými zúčastnenými podľa známeho scenára a poskytol deťom priestor prejaviť svoj talent
v speve či tanci. Celkovo sa pobytu zúčastnilo 46
detí zo štyroch špeciálnych základných škôl v regióne, z Detského domova v Rimavskej Sobote,
v Hrachove, v Poltári i z rimavskosobotského krízového centra.
Veľmi nás potešil záujem zo strany vedenia Reedukačného centra v Čerenčanoch, ktoré nás oslovilo so záujmom zúčastniť sa podujatia. Rovnako
sme do projektu zapojili ŠZŠ z Klenovca, ktorá nás
vyhľadala na základe vlastnej iniciatívy. Tábor má
vždy špecifickú atmosféru, ktorú dokážu tieto deti
navodiť. Nakoľko väčšina z nich pochádza zo sociálne slabých rodín, sú nesmierne vďačné za možnosť byť na tomto pobyte. Najkrajším pocitom, odmenou pre nás organizátorov je spätná väzba, keď
sa kontakt udržiava aj mimo pobytu, pri bežnom
stretávaní, kedy deti často a pozitívne hovoria
o spoločných zážitkoch a vítajú možnosť opäť sa
Konvergencií zúčastniť. Všetci sa opäť stretneme
pri prezentácii celého projektu pred verejnosťou
v Rimavskej Sobote, ktorá sa uskutoční v podobe
výstavy artefaktov a fotografií z podujatia od 6.
novembra do 30. novembra 2009 vo výstavných
priestoroch Mestskej galérie.
Konvergencie organizuje Občianske združenie
Oxymoron v spolupráci s Mestským kultúrnym
strediskom v Rim. Sobote s finančnou podporou
Ministerstva kultúry SR, Konto Orange a BBSK.
Regina Špitálová, MsKS

06.11.1904
V Budapešti zomrel MUDr. Samuel Batizfalvi, lekár a odborný spisovateľ (*26.08.1826
v Rim. Sobote). Študoval na gymnáziu
v Ožďanoch a Rožňave, filozofiu a teológiu
v Levoči a medicínu na univerzite v Pešti.
Tam získal diplom chirurga a pôrodníka.
Okrem medicíny sa venoval aj botanike,
zoológii a preparovaniu živočíchov.
(rubrika vzniká v spolupráci s Maticou slovenskou)

Horor v knižnici
Predposledný októbrový týždeň vládla
v Knižnici Mateja Hrebendu hrôzostrašná
atmosféra. Pracovníčky knižnice pripravili
čitateľom každého veku špeciálny hororový
večer.
K nápadu uskutočniť „strašidelné čítanie“
ich priviedol neustály záujem čitateľov o literárny horor. Trinásta komnata oddelenia pre
deti a mládež vyzdobená tekvicami, pavučinou, bosorkami, či inými strašidlami privítala
23. októbra 2009 žiakov základných škôl
mesta. Deti i dospelí pri svetle sviečok čítali
úryvky hrôzostrašných príbehov. Niektoré
patrili k tým najslávnejším, napr. o Draculovi,
Frankesteinovi, o psovi Baskervillskom. Iné,
zabudnuté príbehy oprášili a pridali i súčasné
poviedky: Zubami – nechtami a Strach nás
baví.
„Niektorí ľudia tvrdia, že horory
a strašidelné príbehy, to je len lacné čítanie
a primitívny spôsob, ako upútať pozornosť
čitateľa,“ povedala Janka Pósová, pracovníčka
oddelenia pre deti a mládež. „Horory však
prinášajú obrovskú zábavu, mnohí fanúšikovia potrebujú svoju pravidelnú dávku drkotania zubov ako vítanú úľavu po všetkých tých
hrôzach všedného života.“
Podujatie sa stretlo s obrovským
záujmom, o čom svedčilo i vypožičiavanie
hororovej literatúry. Ako Pósová dodala, „čo
môže byť lepšie, než si odpočinúť v posteli
pod teplou perinou pri čítaní strašidelného
príbehu, ktorý môžeme kedykoľvek zastaviť?
Stačí zaklapnúť knižku...“

Myšlienka týždňa:
Bolesť nie je od lásky nikdy ďaleko.
Robert Fulghum
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22 570 Eur. 0911 643 998 RK.

Nehnuteľnosti

1232-45

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

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

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

• Predám dom blízko RS vhodný aj
na podnikanie. 25 000 Eur. Tel:
0905 506 338.
1221-45                    
• Predám šikovný RD v Sušanoch,
POLOSAMOTA, tel: 0918 717 216.
  - Predám RD v Mojíne, tel:  0918
859 824.
  - Výhodne predám RD vo Večelkove,
tel: 0918 717 216.
  - Predám RD v Dúžave, tel: 0918
859 824.
  - Predám chalupu vo Chvalovej, RE,
tel: 0918 717 216.
  - Predám RD v Bottove, tel: 0918
859 824.
  - Predám pekný RD vo V.Dravciach,
LC, tel: 0918 717 216.
  - Predám 1-izb. byt v LC, tel: 0918
859 824.
1222-44

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

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

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

• Predám RD v Rimavských Zalužanoch, pekná ulica. Cena 35 000
Eur príp. dohoda. Tel: 0903
836 269, 0903 585 865.
1229-44

• Hľadáme podnájom 2, 3-izbový
s balkónom. Súrne. Tel: 0915
886 775.
1230-44

• Predáme 2-izbový byt na
Družstevnej ul., cena 17 920 Eur
a 3-izbový na sídlisku Rimava za

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

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

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

dobí od 01.11.2009-31.03.2010
pre Allianz Rimavská Sobota.
Kontakt: 02/456 421 84.
1223-44

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

• Autodoprava, sťahovanie. Tel:
0903 515 109.

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

148-44

1206-45

• Milé dámy – Pri nákupe u nás získate zákaznícku kartu, ktorá Vám
zabezpečí zľavy. Začnite zbierať
bonusy. Podrobnosti v Moletke na
Železničnej č. 9, Rim. Sobota.

• Predám 2-r. používaný liatinový
kotol na drevo ATACK 25 kw,
komora 49 cm, 600 €. Tel: 0905
352 914.

Služby

734-4

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

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

1210-45

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

• Veštenie z kariet – minulosť,
prítomnosť, budúcnosť. Po-Pia:
9.00-15.30, Čerenčianska ul. 22
(vedľa úradu práce), R.Sobota.
Tel: 0915 228 482.
1212-46                      
• Oprava TV, DVD, SAT. Tel: 0905
323 277.

1214-44

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

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

• Zoberiem do podnájmu 2,3, alebo
4-izbový byt – ihneď. Tel: 0917
423 827.
1182-44                     
• Predám 3-izbový byt v OV v Rim.
Sobote na ul. Rožňavskej. Cena
20 000 €. Tel: 0903 626 344,
0905 470 939.
1186-44

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

1192-45

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

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

• Firma Zanzo Servis s.r.o. prijme
brigádnika na zimnú údržbu v ob-

S hlbokým zármutkom oznamujeme, že 17. októbra 2009 nás vo
veku 59 rokov navždy opustila
mama, stará mama a sestra
Jarmila Geľová.
Smútiaca rodina ďakuje lekárom,
sestrám a ošetrovateľom Onkologického oddelenia Nemocnice
v Rimavskej Sobote pod vedením
MUDr. Palkovácsovej za príkladnú starostlivosť.

1200-45

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

Zvieratá

1207-44

1216-44

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

• Predám skriňovú Aviu 31. Tel:
5694 274, 0904 592 962.

• Predám vietnamské prasatá. Tel:
5694421.

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

1196-44

1220-45

		

Zamestnanie

• Vykupujem orechy. Cena dohodou. Tel: 0903 508 064.
1140-44

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

1205-45

RÔZNE

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

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

Požičovňa Molimpex
Mikszátha 5, Rim.Sobota
Kálačka
Štiepačka
17,35 Eur
4,0 kW
400 V
Tlak:9 ton
Max.dlžka
kmeňa:
1350 mm
váha 200kg
Po-Pia : 8:00 – 16:30 hod
Sobota: 8:30 - 12:00 hod
NEČAKAJTE NA ZIMU !
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Mesto Rimavská Sobota vyhlasuje v zmysle zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí
v znení neskorších predpisov v súlade s platnými Zásadami hospodárenia a nakladania s majetkom Mesta Rimavská Sobota verejnú ponuku na predloženie investičných zámerov a spôsobu využitia mestských pozemkov pre výstavbu Mestských
bazénov v Rimavskej Sobote

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

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

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

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

Česť Tvojej pamiatke
Julko Nôta!
Nie je tomu tak dávno, čo sa narodil Julko Nôta. Výnimočný to boľ deň,
úspechy a sláva sa črtali ako talent rástol, deň čo deň. Vybehol na trávnik
ako kráľ, celý štadión sa otriasal. Tribúna jasala, naša hviezda super
bránila, on sa smial. Tento náš najväčší dar, prečo nám ho osud vzal.
Jeho meno znelo Julko Nôta.
Padá tak sám horí desí a číslo všetko a okolo stíchlo. V tom zastal čas.
Ešte neodchádzaj, veď všetkých nás tu máš! No ty sa aj tak poberáš do
tých výšin...
DJ Melo (Paľo Melišík)

Sponzor Patrol & Guard s.r.o.

ZÁHRADNÉ CENTRUM A OKRASNÁ ŠKÔLKA
RIMAVSKÁ SOBOTA Košická cesta

PREDÁVAME OVOCNÉ A OKRASNÉ DREVINY
Ruže, fólie, substráty, mulčovaciu kôru, okrasný kameň
Tel.: 047/56 27 447, po.-pi. 7.30-16.00, so. 8.30-11.30
2235-44
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Ponúkam na predaj
palivové drevo.
M: 0908 931 360
2168-35

RÝCHLA
PÔŽIČKA

Potrebujete
peniaze?

Tel: 0907 342 809
www.peniazerychlo.sk

Skúste zavolať: 0 904 354 773

Potrebujete
peniaze?

www.proficredit.sk

2210-44

Volajte: 0905 329 178

www.peniazeprevas.sk
2186

2005

ALWADO – REALITY

VAŠA

REALITNÁ KANCELÁRIA

Realitná kancelária
v R.Sobote na Železničnej č. 6

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

Predám budovu skladu
cca 400 m2 na ul. Družstevnej v R. Sobote.
Tel.: 56 25931
2230-44,46

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

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

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

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

2003

Sťahovanie

a preprava tovaru
M: 0948 555 356,
0903 555 356 2002-51
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Zubný lekár
V súkromných ambulanciách počas
víkendových dní od 8.00 do 12.00 hod.

7. – 8. november MUDr. V. Schmiedt,
SNP 4, č. t. 5626643

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

31. októbra sobota
lekáreň Salvator

25. november nedeľa
lekáreň v Kauflande

DAROVALI KRV
Štefan Mogyoródi, Tomáš Kočiš, Zoltán Czene, Ján Boľf, Milan Kojnok, Patrik Hazucha, Jozef Brezovický z Rim.Soboty, Ľubomír Blaho z Čerenčian,
Peter Mihályi z Rim.Janoviec, Atila Gembický zo Zacharoviec, Vladimír
Slovenčiak, Zoltán Sonkoly z Tornale, Ladislav Cselényi z Levkušky, Peter
Bálint zo Šimonoviec, Katarína Boráková z Drienčan, Róbert Bak z Bátky,
Katarína Repová zo Včeliniec, Július Dono zo Skerešova, Miloš Hruška,
Mgr.Mariana Juhaniaková, Simona Masárová z Hnúšte, Štefan Tóth, Tibor
Sebök, Ľubica Seböková zo Stránskej, Miroslav Böd z Jesenského, Erika
Bialová z Novej Bašty, Jaroslav Ivan z Rim.Bane, Ján Babarík zo Sušian,
Jozef Vincze z Vyš.Valíc, Pavel Michalko z Tisovca.

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

4. - 8. november

Jánošík.
Pravdivá história.
Nový pohľad na charizmatického mladíka
z Terchovej. Historicko-dobrodružný veľkofilm Poľsko/Slovensko/ČR/Maďarsko,
MN, vstupné 2,50 € (66 Sk), dabing.
Začiatok predstavení v stredu a štvrtok
o 18:00 hod. v piatok, sobotu a nedeľu
o 17:00 a 20:00 hod.

Mestská bytová správa s.r.o,
Tržná 2, Rimavská Sobota

UBYTOVŇA

Mestskej bytovej správy, s.r.o.,
Gorkého 8, 979 01 Rimavská
Sobota ponúka ubytovacie služby
turistickej ubytovne pre fyzické
osoby a firmy za výhodné ceny,
apartmány, 2-3 lôžkové izby +
príslušenstvo. Bližšie informácie
na t. č. 047/5624187
Výhodný nákup hračiek
a športových potrieb
Trvalo nízke ceny!!!
Rôzne akcie:
Hokej. Komplet BAUER
za 39,90 €/1202,- Sk
Snowboard. Obuv
– 33,30 €/1003,- Sk
Bábika, ako živé bábätko,
mnoho funkcií
– 16,60 €/500,- Sk
Lietadlá, autá na diaľ. ovládanie – od 5 €/151,- Sk
VEĽKOSKLAD – PREDAJŇA

JOKER AGA

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

EUROMOTEL
Restaurant

Košická cesta, Rimavská Sobota

Na HTO Všeobecnej nemocnice v Rimavskej Sobote dňa 27.10.2009
bezplatne darovali krv nasledovní bezpríspevkoví darcovia krvi:

Všetkým darcom krvi ďakujeme. Územný spolok SČK Rimavská Sobota

KINO
ORBIS

11

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

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

Mesto Rimavská Sobota ponúka na odpredaj hnuteľný majetok :
Motorové vozidlo PROTON 415 GLi, EVČ: RS – 251AV
v minimálnej cene 330,-€.
Platnosť emisnej kontroly: 25.10.2009.
Platnosť TK: 25.10.2009.
Kupujúci hradí náklady s prevodom súvisiace.
Žiadosti zasielajte na MsÚ - oddelenie právne a majetkové, referát správy
majetku. Kúpna cena je splatná ihneď pri podpise kúpnej zmluvy.

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

PRENÁJOM:

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

Počasie - Tento týždeň môžeme
počítať s premenlivým, prevažne zamračeným, a často upršaným počasím. S pohybom frontov v atmosfére
opäť prichádzajú z juhu jemnejšie
vzdušné prúdy. Práve preto v noci
nebude mrznúť a zosilnie aj denné
otepľovanie.
András Reisz (autor je meteorológ)

AUTO-MOTO HARNÓCZ
Znížené akciové ceny
akumulátorov:
45 Ah		
39 €
55 Ah		
48 €
62 Ah		
53 €
180 Ah		
141 €
Nemrznúce zmesi od 2 €.
Zaujímavé ceny na všetok zimný
tovar.
Adresa:
Kuzmányho 8, R. Sobota,
tel.: 047/56 24 535
2232-45
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Strelecké trápenie pokračuje
MŠK Rim. Sobota – MFK D. Kubín 0:0
Hráči MŠK RS nastúpili k sobotňajšiemu
stretnutiu s cieľom vrátiť vysokú
prehru, ktorú im Oravčania pripravili
v domácom prostredí. Napriek
zlepšenému výkonu v 2. polčase
a mohutnej prevahe sa Gemerčanom
nepodarilo prekonať skúseného
brankára hostí Trabalíka. Príležitosti
si však dokázali vypracovať.
Mužstvo trpí na slabšie zakončovanie počas celej
jesennej časti súťaže. Veď v 14 majstrovských stretnutiach napli hráči od Rimavy 12 krát, čo je málo.
V 1. polčase bol na ihrisku najlepším hráčom domáci Sihelský, po prestávke dominovali na ihrisku prekvapivo obrancovia Geri a Rubint, ktorí sa snažili
vymyslieť niečo, čo by zmenilo bezgólový stav. Kubínčania sa nakoniec radovali zo šťastne získaného
bodu, čo po stretnutí priznal aj ich lodivod.
Domáci tréner M. Kudlík nemá veľa alternatív,
čo sa týka hry smerom dopredu.
Aj v sobotňajšom stretnutí sa musel zaobísť bez zraneného Líšku. Snaha sa ale nedá uprieť – hlavne v 2.
polčase Soboťania dominovali, ale opäť zlyhali
v koncovke. Hostia si počas zápasu vypracovali len
jednu vážnejšiu možnosť, ktorú nepremenili, a tak
sa stretnutie skončilo bezgólovou remízou.

Gemerčania v 1. polčase hrozili hlavne po prienikoch a centroch agilného Sihelského. K ohrozeniu
Trabalíka sa dostali až po 20 minútach. V 25. min.
po peknej kombinácii v strede poľa vystrelili domáci tesne nad. Najväčšiu možnosť v 1. polčase si Soboťania vypracovali v nadstavenom čase. Ani táto
šanca však nepriniesla zmenu skóre.
Do 2. polčasu nastúpili domáci s ešte väčším odhodlaním streliť gól. V 55. min. im v tom zabránil
najlepší hráč hostí, brankár Trabalík. Už o 3 minúty
hlavička Geriho končí tesne nad. V 68. min. sa opäť
zaskvel gólman Kubína.
V 78. min. už domáci dvíhali ruky nad hlavy.
Pisárova strela však brankára hostí neprestrelila,
a tak sa zrodil remíza. Tá sklamala hŕstku domácich
priaznivcov.
Pred 330 divákmi rozhodoval Prešinský.
ŽK: Geri, Zvara
Zostava MŠK RS: Kuciak – Rubint – Geri – Živanovič – Morháč – Janečka – Pisár – Zvara – Sihelský
– Husaník (60. min. Levický), Gibala (71. min.
Šándor)
V nasledujúcom kole sa predstavia Soboťania
v sobotu (7.11.) na ihrisku v Zl. Moravciach pod
reflektormi. Začiatok zápasu: 17.30.
Zdeno Marek

Ostatné výsledky 14. kola:
Lučenec – Zl. Moravce 1:1, Šaľa – Michalovce 1:1,
Prievidza – L. Mikuláš 1:2, Ružomberok B – Púchov
1:1
1. Púchov

14

8

4

2

18:10 28

2. Zlaté Moravce

13

6

4

3

22:14 22

3. Trenčín

13

4

7

2

19:11 19

4. Rimavská Sobota

14

4

7

3

12:14 19

5. Lučenec

14

4

6

4

20:14 18

6. Michalovce

14

4

6

4

14:12 18

7. L. Mikuláš

13

5

3

5

16:15 18

8. D. Kubín

13

4

4

5

15:13 16

9. Prievidza

14

3

6

5

11:16 15

10. Šaľa

14

3

4

7

7:22

13

11. Ružomberok B

14

2

5

7

9:22
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Hokej
II. liga seniori, skupina Východ

HK Gelnica – MHK Rim. Sobota
4:6 (1:0, 1:3, 2:3)
O dobrú úroveň zápasu sa pričinili obe
mužstvá. Naši chlapci podali konsolidovaný
výkon a zaslúžene vyhrali, k čomu nám gratulovali aj domáci funkcionári. Góly: Ďubek
(2), Bačkor, Golian, Oštrom, Benedek
Rimavská Sobota je zaslúžene na čele tabuľky
s 12 bodmi.
Ml. žiaci

HK Ružomberok – MHK Rim. Sobota
18:1 (6:1, 6:0, 6:0)
Lukostreľba

Zápasníci Lokomotívy úspešný v Maďarsku
Veľmi úspešne si počínali zápasníci
Lokomotívy Rimavská Sobota v piatok
(23. októbra) na medzinárodnom turnaji
v zápasení voľným štýlom. Išlo
o Cserkész kupa v maďarskom meste
Tiszacsege.
Najviac sa darilo Adriánovi Zahradníkovi a Richardovi Totkovičovi, keď nenašli premožiteľa a stali sa
víťazmi turnaja. O striebornú medailu pre R. Sobotu sa postaral Michal Radnóti (štartoval však v 84kg
kategórii, nakoľko to bola najnižšia váha u seniorov,
takže tam mohli štartovať aj zápasníci z nižších váh
– pokiaľ si na to trúfli...). Na bronzovom stupienku
skončili traja naši borci: Adrian Miko, Michal Zahradník a Miloš Gaži. Jaroslav Miniar ostal tesne za
stupňami pre víťazov ( aj on však štartoval u juniorov o váhovú kategóriu vyššie, nakoľko jeho 66-ka
nebola vypísaná).
V súťaži družstiev skončila naša Lokomotíva na
peknom 4. mieste so ziskom 35 bodov v konkurencii 16 oddielov.

Výsledky:
Adrián Zahradník
Richard Totkovič
Michal Radnóti
Adrián Miko
Michal Zahradník
Miloš Gaži
Jaroslav Miniar

1.miesto (žiaci + 75 kg)
1.miesto (juniori 84kg)
2.miesto (seniori 84kg)
3.miesto (kadeti 58kg)
3.miesto (kadeti 76kg)
3.miesto (seniori 84kg)
4.miesto (juniori 74kg)

Dvojica dorastencov Totkovič a Michal Zahradník
z turnaja cestovala rovno na 2. kolo Slovenskej dorasteneckej ligy do Sniny. Nakoľko R. Sobota tohto
roku v SDL neštartuje, obaja sú v SDL na hosťovaní
vo Vihorlate Snina, ktorá o našich dvoch najlepších
dorastencov prejavila záujem. Richard Totkovič
opäť nenašiel premožiteľa (všetky zápasy vyhral
„na lopatky“) a vo váhovej kategórii do 96 kg za 1.
miesto získal 7 bodov pre Sninu a Michal Zahradník v 85 kg získal 2 body za 5.miesto. Aj tieto body
pomohli Snine.
Jozef Radnóti

Ďalšie medaily
pre Soboťanov
Lukostrelecký ŠK Unicornis v Egri usporiadal
v piatok (23. októbra) svoju V. lukostreleckú
súťaž v Ekoparku neďaleko Egru (Maďarsko).
Súťaž prebiehala podľa EAA pravidiel, takže
sa jej mohli zúčastniť len lukostrelci prvého
a druhého stupňa Maďarského Lukostreleckého Zväzu.
Strieľalo sa na 20 cieľov, na každý cieľ po
dve strely a každá strela z inej vzdialenosti.
Súťaž sa začala o 10:45 a poslední súťažiaci prichádzali aj po 16:00 hodine. Terén bol
pomerne náročný a strmý, jeho prechodnosť
sťažoval aj dážď, ale napriek tomu lukostrelci
z Riamvskej Soboty dokázali, že aj v ťažkých
podmienkach a v silnej konkurencii sa dokážu presadiť. Eva Prcínová v kategórií tradičné
luky – deti a Peter Ďuro, pre ktorého bola toto
jeho prvá súťaž, v kategórií longbow – dorast si odniesli zlaté medaile a Lenka Nagyová v kategórii tradičné luky – dorast získala
druhé miesto.
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ŠK Tempus

Hokej

Výsledky jesennej časti:
Súťaž prípraviek 1999 a 20012009/2010

Muži HKM opäť
bodovali naplno

kolo, liga prípraviek, U 11 Badín
Tempus - Sklotatran Poltár 4:0
góly: Jablonský 2, Filipiak, Hruška,
Tempus - FK Dukla B. B. 0:0
Tempus - ŠK Badín 1:0
gól: Morong

HKM Rimavská Sobota - MHK Sabinov  
5 : 3 (1:0, 3:2, 1:1)
Góly HKM: Pavol Ďubek 2, Murgaš, Bendík, Bačkor
Vylúčenia: 9:6; presilovky: 0:0; oslabenia: 1:0;
strely na bránu: 39:37, divákov: 142
Zostava HKM: Juraštík, Krahulec - Ľalík, Gábor,
Goláň, Medveď, Michal Slovák, Malatinec - Pavol
Ďubek, Matej Ďubek, Golian, Bendík, Bačkor,
Oštrom, Ján Slovák, Trudič, Murgaš, Klincko
Ani v treťom zápase muži HKM nenašli premožiteľa. Vo vynikajúcom zápase si poradili s družstvom
MHK Sabinov.
Od úvodnej minúty sa hral výborný hokej s
množstvom šancí na obidvoch stranách. Vedenia v stretnutí sa ujali domáci v 6. minúte gólom
Pavla Ďubeka. Na začiatku druhej tretiny sa pred
bránkou hostí najlepšie zorientoval Murgaš a
domáci vyhrávali 2:0. V 27. minúte dokázali hostia
Zagrapanom znížiť na rozdiel jedného gólu, ale
už o tri minúty domáci strelou Bendíka v oslabení
vyhrávali 3:1. Hostia však opäť dokázali znížiť na
3:2 gólom Goffu. V tej istej minúte Pavol Ďubek svojím druhým gólom v zápase upravil na 4:2.
Tak sa skončila aj druhá tretina. Na začiatku tretej
tretiny sa hosťom opäť podarilo znížiť gólom Goffu
na rozdiel jedného gólu. V 49. minúte však Bačkor
po krásnej prihrávke z vlastnej tretiny potvrdil
víťazstvo domácich 5:3. V závere zápasu sa hostia

snažili hrou bez brankára upraviť výsledok zápasu,
ale naopak, so záverečnou sirénou sa domácim podarilo skórovať, ale gól nebol hlavným rozhodcom
uznaný.  
Domáci hokejisti odohrali v tú sobotu zatiaľ
svoj najlepší zápas v tejto sezóne, za čo sa im dostalo aj potlesku od spokojných divákov. Od tohto
zápasu môžu diváci na zimnom štadióne využívať
aj služby občerstvenia, ktoré sa podarilo zabezpečiť vedeniu klubu v spolupráci s Technickými
službami mesta.
Na svoj ďalší zápas cestovali muži v sobotu (31.10.)
do Gelnice.
Mladší žiaci

HKM Rimavská Sobota - HK Brezno B   5 : 15
Góly HKM: Tamáši 2, Gajan, Fiľo, Ladislav Nemec
Proti lídrovi súťaže chlapci HKM neudržali úvod
stretnutia, keď už v tretej minúte prehrávali 0:4. To
ich poznačilo na celý zápas v ktorom boli hostia
jasne lepším družstvom.
Štefan Hanzel

Mesto Rimavská Sobota ponúka na odpredaj nehnuteľný majetok – pozemky – parc. č. č. KN C 2849/237 –
zast. plocha o výmere 21 m², parc. č. KN C 2849/238 – zast. plocha o výmere 21 m², parc. č. KN C 2849/239
– zast. plocha o výmere 21 m², parc. č. KN C 2849/240 – zast. plocha o výmere 21 m² a parc. č. KN C
2849/241 - zast. plocha o výmere 21 m² v kat. úz. Rimavská Sobota, lokalita Sobôtka za účelom výstavby
radových garáží. Do ponuky sa môžu prihlásiť záujemcovia, ktorí sú vlastníkmi bytu a majú trvalý pobyt
v bytových domoch s.č. 95, 96, 92 resp. 98, nevlastnia v uvedenej lokalite garáž a sú vlastníkmi motorového vozidla. Minimálna cena 40,- €/m². Informácie: Mestský úrad, oddelenie právne a majetkové
– referát správy majetku, Rimavská Sobota č.t. 047/56 046 26, 047/56 046 33, 0903 284 314. Žiadosti
zasielajte na Mestský úrad, oddelenie právne a majetkové, Svätoplukova 9, Rimavská Sobota najneskôr
do 23.10.2009. Ponukové konanie sa bude konať dňa 5.11.2009 (štvrtok) o 14.00 h. na Mestskom úrade,
Svätoplukova 9, Rimavská Sobota, II. poschodie zasadačka č. dv. 16. Ponukového konania sa záujemcovia
zúčastňujú na základe podanej žiadosti, predložia preukaz totožnosti a technický preukaz MV.

Otváracie hodiny
zimného štadióna
pre verejnosť

Tempus - FK Lokomitíva Zvolen 8:0
góly: Hruška 2, Filipiak ,Jablonský, Rapčan,
Morong 2, Balciar,
2. kolo, liga prípraviek, Banská Bystrica
Tempus - Sklotatran Poltár 7:0
góly: Filipiak x3, P. Antal, J. Jablonský, J.
Hruška, A. Poljak
Tempus - FK Dukla Banská Bystrica 0:0
Tempus - ŠKBadín 1:0
gól: T. Kočiš
Tempus - FK Lokomotíva Zvolen 9:0
góly: Jablonský, Filipiak x2, Balciar, Vilček x2,
Kočiš, Morong, Hruška
3. kolo – liga prípraviek Zvolen
Tempus – Sklotatran Poltár 8:0
Góly: Kočiš, Filipiak, Vilček x2, Hruška x2,
Balciar
Tempus – FK Dukla Banská Bystrica 0:0
Tempus – ŠK Badín 2:0
Góly: Morong, Balciar
Tempus – FK Lokomotíva Zvolen 4:0
Góly: Balciar, Filipiak, Jablonský, Morong
4.kolo - liga prípraviek, ročník 99 Rimavská Sobota
ŠK Tempus - FTC Fiľakovo 5:0
ŠK Tempus - ŠK Badín 3:0
FK Lokomotíva Zvolen - ŠK Tempus 0:2
ŠK Tempus - Sklotatran Poltár 6:0
FK Dukla B.B. - ŠK Tempus 0:2
góly: Jablonský x3, Rapčan x2, Morong x6,
Filipiak x4, Poljak x1, Balciar x1, Antal x1
Mladší žiaci štartovali v Mini Champions
lige
Výsledky:
Mini champions liga - U 12 Fiľakovo
Tempus - MŠK R. Sobota 3:1
góly: Filipiak 2, Dobrocký
Tempus - LAFC Lučenec 1:7
gól: Poljak
Tempus - FTC Fiľakovo 1:0
gól: Antal
Starší aj mladší žiaci sú na 1.mieste v II. lige
skupina Juh.

Kolky

Zápasy celkom

02.11. 09.00-11.30, 12.00-14.30
03.11. 09.00-11.30, 12.00-14.30
04.11. 09.00-12.00,
12.30-15.00, 15.30-18.30
05.11. 09.00-11.30, 12.00-14.30
06.11. 09.00-11.30, 		
12.00-14.30, 19.15 – 20.30
08.11. 14.00 – 16.00

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

Záp. V!h. Rem. Preh.

1 KK MTK Tatran !arnovica
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13

Skóre

Pr.

Body

7 6 0

1 410 : 150 33291 12 1 kolo - vo!no

KK Rimavská Sobota
NK HESTA Pre"ov
FTC Bioprodukt Fi#akovo "A"
KK Tatran Su$any „B“
TJ Slavoj Ve#k% &ari" „B“
!P &port a.s. Podbrezová "C"
KK Ple"ivec
MKK Magnezit Jel"ava

8
7
7
8
7
7
8
8

6
5
5
5
4
4
4
4

0
0
0
0
0
0
0
0

2
2
2
3
3
3
4
4

31822
32077
33170
31305
32567
32329
32047
31862

12
10
10
10
8
8
8
8

Lokomotíva Vrútky "B"
MKK Svit
PK& Ko"ice "B"
KK Zvolenská Slatina

7
7
8
7

3
1
1
0

0
0
0
0

4 260 : 300 31045
6 140 : 420 31094
7 160 480 30808
7 50 : 510 30468

6
2
2
0

430 : 210
360 : 200
350 : 210
300 : 340
370 : 190
340 : 220
360 : 280
270 : 290

1 kolo - vo!no
1 kolo - vo!no
1 kolo - vo!no
1 kolo - vo!no

1 kolo - vo!no
1 kolo - vo!no
1 kolo - vo!no
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Stretnutie s kandidátom na predsedu BBSK V. Maňkom

Dňa 27.10.2009 sa stretli členovia strany SMER – SD v Rimavskej Sobote s kandidátom na predsedu BBSK Ing. Vladimírom Maňkom, ktorý je spoločným kandidátom strany SMER – SD a HZDS – ĽS, v blížiacich sa voľbách do VÚC.
Vladimír Maňka je v súčasnosti europoslancom, v kompetencii ktorého je rozdeľovanie finančných prostriedkov v rámci Európskej únie. V minulosti pôsobil vo
funkcii primátora mesta Zvolen. Predstavil vízie rozvoja nášho regiónu, ktorému

koch evidentné zaostávanie nášho regiónu v rámci BBSK, ako i Slovenska.
Poukázal na rozmáhajúcu sa korupciu v spoločnosti a zdôraznil, že je potrebné vytvoriť taký systém, ktorý by zabránil tomuto negatívnemu javu, čo dopomôže
ku zvýšeniu finančných prostriedkov v regiónoch.
Zároveń odpovedal na konkrétne otázky a podnety diskutujúcich a poukázal
na potenciálne možnosti rozvoja nášho regiónu.

chce venovať zvýšenú pozornosť, aby tak pomohol prekonať v nasledujúcich ro-

robím od roku 1990, v meste Zvolen dvanásť rokov,
aj viceprimátora, poslancom BBSK som štyri rok.
Za ten čas naozaj poznám problémy, ľudí, …Táto
práca mi je naozaj najbližšia, aj keď som už druhé
volebné obdobie som aj poslancom NRSR

Rozhovor s Jozefom Mikušom,
kandidátom na predsedu BBSK

Práca pre
náš kraj
Rozhodli ste sa kandidovať na predsedu Banskobystrického kraja, na župana? Aké sú Vaše
dôvody?
Situácia v našom kraji je zlá. Župa je mimoriadne zadĺžená. Napriek tomu, že predchádzajúce
roky mala rekordné daňové príjmy. Rôzne kauzy,
prehraté súdne spory, vyšetrovanie z podozrenia
z korupcie priamo na úrade BBSK, nejasné nakladanie s majetkom, to všetko je známe z médií.
Veľmi zlá situácia je v zdravotníctve a v sociálnej
oblasti. To, že kanidujem na župana, rozhodli občania, ktorí mi vyjadrujú podporu a dôveru, a stav
župy. Viem, že sa dá hospodáriť inak a lepšie.
Čo by ste urobili pre riešenie tejto situácie, ak
by Vás občania zvolia?
Vnímam politiku ako službu. Predovšetkým chcem vrátiť úradu BBSK vážnosť a slušnosť. Naozaj
môže fungovať bez káuz, slušne, transparentne.
Všetky finančné prevody, prevody majetku, rozpočet, by boli dostupné na internete, sledované
a kontrolované občanmi. Samozrejme, treba urobiť
veľký poriadok v jednotlivých rezortoch. A naštartovanie eurofondov, ktorých čerpanie je mizivé. Dô-

Ing. Ľubica Vadňalová, FOTO: Ing. Dušan Kmeť

V čase, keď ste kandidatúru oznámili, Smer
ešte neoficiálne podporoval súčasného župana
Milana Murgaša.
Smer sa chce zbaviť zodpovednosti za to, čo
tu dialo štyri roky postavením iného kandidáta.
Súčasný predseda Milan Murgaš bol nominovaný
za stranu Smer. Za zlý stav v kraji nie je však zodpovedný len predseda, ale aj tí, čo ho podporovali,
predovšetkým predstavitelia strany. Nepočul som
ani raz kritiku, alebo aspoň dištancovanie sa od
týchto praktík, od korupcie, rôznych podozrení.

ležité je z Európskej únie získať prostriedky hlavne
pre dopravu a zdravotníctvo, kde župa vlastne nepožiadala ani o cent. Podstatne zlepšiť spoluprácu
s obcami a mestami pri regionálnom rozvoji.
Prečo by Vás občania Banskobystrického kraja
mali zvoliť za župana?
Za mňa nehovoria gestá, fotografie s potriasaním rúk, ale každodenná práca, a to predovšetkým
tímová práca. Najdôležitejšou úlohou župana je
zostaviť tím ľudí na úrade, ktorých treba nadchnúť
pre prácu a voličov v kraji. V komunálnej politike

Smer postavil za kandidáta Vladimíra Maňku,
ktorého dobre poznáte; bol primátorom Zvolena a vy ste boli jeho zástupcom. Niektorí kandidáti proti Maňkovi argumentujú, že z Bruselu nemôže riadiť Úrad BBSK.
Moja volebná kampaň je vždy konštruktívna,
slušná, pozitívna. Som 19 rokov v politike, mám
svoju tvár, ktorú nemením voľbami, protikandidátmi, alebo funkciami. A nevidím najmenší dôvod,
aby to bolo teraz inak. Ale veci treba jasne pomenovat. Myslím si, že predsedom BBSK by mal byť
politik, ktorý pozná región, žije s ním a rieši jeho
problémy každý deň. Občanom by malo byť jasné,
že eurofondy sa pripravujú v kraji, nie v Bruseli,
rovnako ako riešenie nezamestnanosti, problémov
zdravotníckych i sociálnych zariadení.
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3. Zdravotníctvo

• Vytvorenie (zriadenie) väčšieho počtu poskytovateľov so-

Ako to vidíme my?

ciálnych služieb

• Systém NO (nezisková organizácia) na 30 rokov bol evi-

V spolupráci s obcami:

dentne chybný krok. Najnovšie odhlasovanie prechodu NO

a) Sociálne poradenstvo – aj základné aj špecializované

RI
TA

Koho voliť?
Prečo nás?

na a. s.* je ešte hrozivejšie do budúcnosti. NO s vedením zo

b) Pomoc pri uplatňovaní práv a právom chránených záuj-

Žiaru n. Hronom je likvidačná voči nemocnici v Rimavskej

mov

Sobote. V RS nižšie platy, služby v Žiari, platenie lekárov

Vytvorenie:

na úkor RS. Toto sa deje napriek tomu, že nemocnica v RS je

c) Domov na pol ceste

Sme jedni z vás, žijeme medzi vami a problémy v okrese

dvakrát tak veľká ako v Žiari. Mesačné platy vedenia „NO“

d) Zariadenia núdzového bývania

vnímame tak ako vy. Ak nám dáte šancu, dokážeme vám,

sú rádovo vyššie ako mzdy zamestnancov. Prestáva platiť

e) Pomoc pri osobnej starostlivosti o dieťa a podpora zosú-

že to myslíme vážne a prioritne by sme riešili dole uvedené

mzdové ohodnotenie podľa kolektívnej zmluvy, mnohí noví

laďovania rodinného a pracovného života

problémy.

lekári sú kupovaní a prijímajú sa na zmluvné platy, ktoré

f) Opatrovateľská služba

prevyšujú príjmy ostatných na tých istých pracovných po-

g) Tlmočnícka služba

Hlavné problémy v okrese Rimavská Sobota, ktoré by sme

zíciách.

h) Prepravná služba

chceli prioritne riešiť:

Ako to zmeniť?

1. Zamestnanosť

• Zo strany BBSK spraviť hĺbkovú kontrolu, ale nie s po-

j) Zariadenia opatrovateľskej služby

2. Cesty - komunikácie

slancami, ktorí nás zastupujú teraz (vieme, kde a ako) a

k) Zariadenia ako vývarovňa s donáškou stravy

3. Zdravotníctvo

potom vypovedať zmluvu za porušenie predpisov zmluv-

4. Školstvo

ných strán v zmysle zákonom stanovenej poskytovanej

7. Rómska otázka

5. Doprava

zdravotnej starostlivosti. Zdravotnícke zariadenie zmeniť

Aké sú problémy:

6. Sociálna oblasť

na príspevkovú organizáciu pod kontrolou a vedením BBSK

• Neprispôsobiví, vysoké percento „nízkeho stupňa vzde-

7. Rómska otázka

a okresného mesta.

lania“ a invalidov, vysoké percento takých, ktorí páchajú

SO
LI
DA

i) Zariadenia pre seniorov

Čo sa dá riešiť pomocou VÚC:

trestné činy.

1. Zamestnanosť

4. Školstvo

Návrh riešenia:

2. Cesty - komunikácie

V čom vidíme problém?

• Dohliadnuť na využívanie štátnych dotácií a financovania

3. Zdravotníctvo

• Vzdelanie je na dosť nízkej úrovni v rámci okresu. Základ-

vzdelávania rómskych osád, so zameraním sa na integro-

4. Školstvo

né školy končí veľa žiakov „s nízkym stupňom vzdelania“.

vané vzdelávanie s vytvorením rovnakých podmienok štú-

5. Doprava

Školy musia mať UČITEĽOV (kvalifikovaných), ktorí by

dia ako pre väčšinové, tak i pre menšinové obyvateľstvo.

6. Sociálna oblasť

mali byť dobre zaplatení, aby nemali záujem ukončiť svoju

Odstraňovať segregované vzdelávanie, snaha o začleňova-

Čo sa nedá bez pomoci štátu:

pedagogickú kariéru skôr, ako sa ukážu ich prvé výsledky

nie a resocializáciu menšinového obyvateľstva, tým zvýšiť

7. Rómska otázka

v oblasti. Školy zas musia byť patrične vybavené (MTZ*).

požiadavky na vzdelanie a výchovu u menšinového obyva-

Ako to zmeniť?

teľstva.

• Pokúsiť sa zaplatiť učiteľov tak, aby sa im oplatilo deti aj

Ako?

učiť, aj vychovávať, nielen učiť v škole. Pokúsiť sa o to, aby

Pri službách pre verejnosť (cesty - údržba a oprava, zdra-

• Zabezpečiť vyššiu zamestnanosť – vytvorením pracov-

dobré hodnotenia deti nemali len na základe sociálneho

votníctvo) si myslíme, že najlepšia forma prevádzkovania

ných príležitostí v spolupráci UPSVaR* a vzdelávacími in-

statusu svojich rodičov. Školy (budovy) musia byť opravo-

týchto služieb je zriadenie (opätovné) príspevkových or-

štitúciami – zvýšiť počet rekvalifikačných kurzov pre oblasť

vané a udržiavané podľa skutočných potrieb (aby spĺňali

ganizácií.

podnikania (SZČO*) hlavne pre absolventov vysokých škôl,

aj materiálno technické, personálne, ale aj hygienické

V žiadnom prípade nepodporujeme využívanie PPP* pro-

SL
OB
OD
AA

1. Zníženie nezamestnanosti

ktorí sa po skončení štúdia neuplatnili na trhu práce ako

podmienky) a nie podľa toho, že škola, ktorá sa opravuje

jektov na výstavbu ciest II. a III. tried, nakoľko tie nikdy ne-

zamestnanci. Vysokoškolákom umožniť rozvoj aktívnej po-

dostáva finančnú injekciu po známosti. Školy financovať

boli zameriavané na financovanie nenávratného využitia.

litiky zamestnanosti.

nielen zo sponzoringu, veď táto investícia je do generácie,

• Zamestnať ľudí pri stavebných prácach - výstavba ciest,

ktorá sa raz bude starať o nás.

komunikácií, inžinierske siete a pod. – uplatnili by sa aj ľu-

Ak si myslíte, že sú to ozaj najpálčivejšie otázky v okrese Rimavská Sobota, tak nás podporte, aby sme to mohli
riešiť spoločnými silami. Okamžite, po prípadných úspeš-

dia s nižším vzdelaním.

5. Doprava

ných voľbách otvárame mailovú schránku na návrhy od

• Uprednostniť domácich dodávateľov pri dodržiavaní zá-

Ako ďalej?

Vás, pre nás – iné oblasti a problémy – ktoré sa budeme

kona o verejnom obstarávaní.

• Verejná doprava musí byť naďalej dotovaná z rozpočtu

snažiť doriešiť hneď po skontaktovaní sa s dotazujúcim.

BBSK, ale s možnosťou odborného posudzovania potreby

2. Cesty - komunikácie

dotácií.

Občania okresu Rimavská Sobota, ak súhlasíte s našimi

Určenie priorít:

Ako to vylepšiť?

návrhmi, podporte nás vo voľbách. Ktorí sa uchádzame o

1. Vybudovanie východného obchvatu Rimavská Sobota.

• Využiť podporu Európskej únie - nákup dopravných

vašu priazeň pod záštitou SaS:

2. Dobudovanie cestnej siete a dodatočné zaradenie ciest v

prostriedkov, s dodržaním zákona o verejnom obstaráva-

rámci okresu, ktoré spájajú obce, napr: Veľký Blh - Dražice,

ní.

Krúžno - Garaška, Kyjatice - Kadlub, Dúžava – Gemerček.

3. Budovanie cyklotrás v trasách zrušenej železnice. (Ná-

6. Sociálna oblasť

klady v tomto prípade sú oveľa nižšie, ako vybudovanie

Čo chceme riešiť:

nových trás)

• zabezpečenie zlepšenia starostlivosti o starších občanov

4. Dobudovať cesty spájajúce maďarské a slovenské obce;

a občanov s ŤZP* v zmysle zákona o sociálnej pomoci.

Petrovce - Felsőutaspuszta, Janice - Susa, Vlkyňa - Sajópü-

• zlepšiť spoluprácu s obcami – vytvorenie (vzápätí kon-

spöki - aspoň pre dopravu do 3,5 ton (financovanie z fondov

trola) komunitných plánov, zlepšenie opatrovateľskej (aj

14.	Ildikó Filipiaková, 40r., podnikateľka, SaS
20. 	Ladislav Hladovec, Ing., 43r.,
súdny znalec, tlmočník - prekladateľ, SaS
24. 	Ján Kamenský, 39r., súkromný
podnikateľ, SaS
52. 	Jaroslav Suja, 33r., súkromný podnikateľ,
	SaS

EÚ - ROP)

zdravotnej) starostlivosti o ľudí v domácom prostredí. Lep-

* - Vysvetlivky:

• Za kandidátov SaS môžem vyhlásiť, že ich splnenie je reálne.

šie vytvorenie pracovných (hlavne finančných) podmienok

UPSVaR - Úrad práce sociálnych vecí a rodiny

pre náš kvalifikovaný zdravotnícky vzdelaný personál. Za-

SZČO - samostatne zárobkovo činná osoba

Finančné zdroje:

bránenie odlivu nášho kvalifikovaného personálu za lep-

ROP - Regionálny operačný program

• Všetky tieto priority by mali byť financované z fondov EÚ

ším príjmom do zahraničia (zlý dôsledok na vývoj súčasnej

NO - nezisková organizácia

– hlavne ROP (Regionálny operačný program). Reálnosť

rodiny – odchod jedného rodiča za prácou do zahraničia,

a. s. - akciová spoločnosť

zakladáme na tom, že som sa osobne zúčastňoval na roko-

poväčšine je to matka, ktorá má v rodine svoju funkciu

MTZ - materiálno technická základňa

vaniach, kde sa tieto možnosti rozoberali. Tvrdím, že bolo

a odchodom je jej plnenie v rodine nepostačujúce, hlavne

ŤZP - ťažko zdravotne postihnutý

to zabrzdené len pasívnym prístupom a možno aj nevedo-

v rodinách s deťmi vo veku obdobia adolescencie).

PPP - verejno - súkromné partnerstvo

mosťou terajších poslancov, zastupujúcich náš región.

