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Pestrý jarmok počas Dňa mesta
Kožušiny, medovina či repliky strelných zbraní –
to všetko a ešte omnoho viac ponúkol
obyvateľom Rimavskej Soboty minulotýždňový
jarmok. Konal sa pri príležitosti Dňa mesta
2010.

želanie, „aby sme boli voči sebe ohľaduplní,
tolerantní a láskaví a aby z nášho mesta vymizli
nešváry a nedorozumenia.“

Občanom sa prihovoril aj podpredseda BBSK.
Povedal, že s radosťou prijal pozvanie k Dňu
Prvé stánky s rozličným tovarom sa objavili na mesta. Zároveň dal verejný prísľub, že nové
Malohontskej ulici v stredu v skorých ranných vedenie kraja sa bude viac venovať regiónom,
hodinách. Sortiment bol naozaj pestrý: obsiahol ktoré potrebujú hospodársku či inú pomoc.
odevy, keramiku, hračky, ozdobné predmety i
drevené výrobky. Ukázalo sa, že populárne sú aj K sprievodným podujatiam Dňa mesta patrili
čisto slovenské výrobky – nejeden stánok sa hrdil ukážky bojových športov, folklórny program,
takým označením. Po meste sa potom preháňali deti vystúpenia tanečných skupín či koncerty pre
s balónmi, kým si rodičia prezerali ponuku starých aj mladých. Konalo sa aj mimoriadne
domácich, ale aj zahraničných trhovníkov.
zasadnutie Mestského zastupiteľstva spojené s
Nechýbali ani možnosti občerstviť sa. Na udeľovaním Ceny mesta v Dome kultúry.
parkovisku za poštou ste si mohli dať klobásky a
rôzne grilované pochúťky. Samozrejme, za patričnú Počas celého 5. mája prebiehalo v meste kreslenie
cenu...
zákutí Rimavskej Soboty žiakmi základných škôl.
Mohli ste ich stretnúť aj na Hlavnom námestí, kde
Na obed sa občanom slávnostne prihovoril primátor zachytávali svojimi pastelkami niektoré
mesta Štefan Cifruš. Pozdravil hostí zo zahraničia i pamätihodnosti.
zástupcov Banskobystrického samosprávneho
kraja. Návštevníkov námestia tiež stručne
mak
oboznámil s históriou mesta. Následne vyslovil
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Do cintorína len
po vlastných
Technické služby mesta
Rimavská Sobota upozorňujú občanov, aby
nevstupovali s motorovými vozidlami do areálu
mestského cintorína. Mestská polícia vyvodí z prípadného
nedodržania
zákazu vjazdu patričné
dôsledky.
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Ak ste unavený a nohy vás nedržia, tak si
treba sadnúť. Miesto na posedenie sa núka
pred bezbariérovou bytovkou, kde žijú
zdravotne postihnutí občania. Dnes by
však táto lavička mohla slúžiť nanajvýš
ako kladina na rehabilitačné cvičenie.
Nepátrame, kto ju takto „inovoval.“ Bol to
niekto, kto nepozná hodnoty a spoločnosti
asi veľa nedal (necháva po sebe len
špaky). Spomínam si na výrok Miroslava
Horníčka – „Treba vidieť a nie hľadieť.“
Koľkí chodia okolo, ktorí len hľadia a
nevidia. Alebo nechcú vidieť? Možno sa
dočkáme aspoň sľubu. Veď nik nedá
toľko, koľko sľúbi. Bude to aj niekto
vidieť? Nie je všetko len otázka peňazí.
Margita Uhrinová

17. týždeň sa v kraji niesol v znamení 34
krádeží vlámaním. Ich páchatelia
spôsobili škodu za viac ako 38 000 eur.
Polícii sa zatiaľ podarilo vyriešiť 5
prípadov.
Najviac lákali zlodejov obchody a
reštaurácie (7), pričom činní boli najmä v
Lučenci (9 prípadov).
V kraji sa udialo 42 dopravných nehôd.
Zranilo sa pri nich 18 ľudí, z toho traja
ťažko. Vzniknuté hmotné škody sú
odhadované na 147 000 eur. Najviac
nehôd sa stalo v piatok (11). Najmenej
nehôd eviduje polícia v stredu (2).

Zo zasadnutia mestského
zastupiteľstva
(dokončenie z minulého čísla)

Na aprílovom zasadnutí MsZ informovala
poverená vedúca Oddelenia kultúry a
starostlivosti občana o zvýšených nákladoch
na prevádzku nocľahárne a práčovne na
Dúžavskej ceste. Kecskemétyová preto
navrhla zvýšiť úhradu za poskytované
služby. Poslanci tento návrh schválili.
Na zasadnutí bola odsúhlasená aj zmena

územného plánu mesta. Boli zmenené 4 nepodporili.
lokality, na ktorých majú investori záujem o
zriadenie fotovoltaickej elektrárne.
Poslanci v hlasovaní nepodporili výstavbu
niekoľkých garáží na sídlisku Západ. Na
tamojšom monobloku ich chcel vybudovať
miestny podnikateľ. Komisia výstavby jeho
zámer nepodporila. Zdôvodnila to tým, že
výstavbou garáží by sa zabrali parkovacie
miesta. K problematike sa rozpútala
diskusia, v ktorej odzneli argumenty za aj
proti výstavbe garáží. Poslanci napokon
zmenu účelu monobloku na tento cieľ
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Protestovali proti potratom

Začala sa rekonštrukcia tepelného
hospodárstva

Práce sa začali na montáži vonkajších rozvodov a umiestňovaní kompaktných odovzdávacích staníc (KOST), slúžiacich na
prípravu tepla na ústredné kúrenie (ÚK) a
teplú úžitkovú vodu (TÚV), v objektoch
našich odberateľov. Na hlavnej trase umiestnenia nového pred izolovaného potrubia na
ulici Dr. V. Clementisa, v smere na ulice J.
Bodona a Rybársku, boli vykonané výkopové práce. Vyžiadalo si to čiastočné obmedzenia pohybu chodcov a parkovania
motorových vozidiel obyvateľov dotknutých bytových domov.
V najbližšom období sa bude pokračovať vo
výkopových prácach na trasách k jednotlivým bytovým domom, do ktorých budú
postupne umiestňované KOST, na celom sídlisku Západ. Veríme, že obyvatelia sídliska
pochopia nutnosť takýchto krokov a budú tolerantní počas týchto prác, pretože investícia znamená ďalší posun vo zvýšení kvality

kuchyne

Centrum pre bioetickú reformu organizovalo
koncom apríla celodenné verejné zhromaždenie Stop genocíde.
Cieľom podujatia bolo podľa organizátorov
poukázať na to, že potrat je porovnateľný s
inými genocídami, ktoré „rovnako označovali
svoje obete ako neplnohodnotných ľudí - či to
boli černosi, Indiáni, alebo Židia.“
Súčasťou zhromaždenia boli rozhovory s
občanmi, distribúcia letákov a samolepiek
ako aj zbieranie podpisov do petície za zrušenie potratového zákona, ktorí pracovníci
Centra pre bioetickú reformu označujú za komunistický.

a spoľahlivosti dodávok uvedených médií, a
úspory nákladov koncových spotrebiteľov,
predovšetkým pri dodávke TÚV.
Narušené komunikácie a zeleň budú opätovne uvedené do pôvodného stavu a to po
ukončení všetkých prác, ktoré súvisia s úspešným uvedením diela do prevádzky v plánovanom termíne do 31.08.2010.
Spomínané čiastočné obmedzenia sa bude
spoločnosť ENERGOBYT spol. s r.o.
snažiť kompenzovať vybudovaním nového,
moderného detského ihriska, vo vhodnej,
mestom určenej lokalite sídliska Západ.
Detské ihrisko sa zrealizuje na náklady spoločnosti, rovnako, ako sa zrealizovalo, po
ukončení investičných prác, na sídlisku na
Rožňavskej ulici.

zo slovenskej

.
Ako nám povedala majsterka odbornej výchovy Jolana Krnáčová,
počas týždňa sa servírovali typické jedlá, ktoré sa jedli v dávnych časoch. „Nechýbali halušky, či už bryndzové, tvarohové alebo furmanské. Podávali sa aj pirohy so slivkovým lekvárom a makom,
drotárska kasňa, bačovský peceň, baraní paprikáš, detvianske toliare, martinské bravčové karé,“ prezradila J. Krnáčová.
V poradí deviaty ročník Týždňa slovenskej kuchyne je netradičnou
akciou, ktorú verejnosť obľubuje. „Jej cieľom je predovšetkým študentov naučiť nové receptúry z gastronómie starých mám, ako aj
precvičiť niektoré recepty,“ povedal riaditeľ Spojenej školy J. Bagačka.
Akciu zorganizovali v spolupráci s Miestnym odborom Matice slo-

Cezhraničná spolupráca
Rómov
V meste bude fungovať cezhraničná spolupráca Rómskych občianskych združení
(OZ).

V rámci projektu RomaNET bude podporená
kooperácia rómskych OZ v záujme riešenia
ich problémov. Slovenské a maďarské organizácie nominujú svojich ľudí na tréningové semináre so školenými expertmi. Tí uchádzačov
pripravia na riešenie problémov Rómov u nás
i v regiónoch severného Maďarska. Hlavnými
témami seminárov majú byť právna ochrana,
presadzovanie záujmov, správa verejných vecí či písanie projektov.
Projekt sa realizuje v rámci Programu cezhraničnej spolupráce Maďarská republika – Slovenská republika 2007-2013.

venskej v Rim. Sobote. Tento rok sa zaobišli bez kuchára mimo
školy, pretože „množstvo nápadov sa zrodilo aj u nás a sme schopní
zvládnuť takúto akciu aj v našej réžii,“ vyjadril sa Bagačka. Škola
pripravuje v budúcnosti projekt cezhraničnej slovensko-maďarskej
spolupráce s partnerskou školou z Kazincbarciky. Jeho náplňou by
malo byť vydanie publikácie o regionálnych gastronómiách, rôzne
prednášky, semináre a atraktívne súťaže. Okrem tradičných týždňov
kuchýň mieni zorganizovať aj týždeň ázijskej kuchyne.
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záväzných predpisov a smerníc, čo sa má
odzrkadľovať v chaose, ktorý tak vzniká v
činnosti a v kompetenciách jeho jednotlivých
oddelení.

V prvom bode rokovania, ktorý sa týkal kontroly uznesení z predchádzajúceho zasadnutia
výboru, bolo skonštatované, že uznesenia pojednávajúce o budovaní parkovacích plôch a
stanovíšť kontajnerov na TKO a triedený
TKO ostávajú, keďže sa plnia, naďalej v platnosti. K uzneseniu týkajúceho sa neprimeranej hlučnosti koncertných vystúpení skupín
na mestskom amfiteátri nie je podľa VMČ zo
strany MsÚ záujem venovať sa tejto problematike, preto sa výbor zhodol na tom, že jeho
ďalšie uvádzanie je bezúčelné. K požiadavke
premiestniť poštový úrad do prízemných priestorov bolo VMČ od príslušného oddelenia
MsÚ doručené stanovisko, z ktorého vyplýva,
že vo veci sa uskutočnilo jednanie. V súčasnosti sa však nenašli priestory, ktoré by vyhovovali po technickej a hlavne finančnej
stránke. Uznesenie teda zostáva v platnosti.
K uzneseniu v bode týkajúceho sa požiadavky na prekrytie kanálových otvorov bolo
skonštatované, že sú prekryté len niektoré. Aj
naďalej zostávajú nezakryté viaceré otvory,
napr. za zimným štadiónom, v okolí lanovej
lávky a pri moste na nepoužívanom parovode. Sú to hlavne otvory kanálov patriacich vodárňam. Podľa výboru by bolo preto vhodné,
aby príslušné odd. MsÚ upozornilo organizácie, ktorých sa to týka, aby odstránili tieto nedostatky. Zároveň sa skonštatovalo, že ďalšie
uvádzanie uznesenia je bezúčelné.
K uzneseniu týkajúceho sa vytvorenie areálu
oddychu v priestoroch bývalého plážového
kúpaliska, oboznámil predseda VMČ prítomných so stanoviskom MsÚ, z ktorého
vyplýva, že využitie tohto areálu je zahrnuté
v širšej koncepcii vytvorenia športovej a oddychovej zóny na nábreží rieky Rimavy a sídliska Západ. Prítomní tiež skonštatovali, že
kompetentní sa úprave chodníkov na sídlisku
nevenovali pozornosť a chodníky ostávajú v
zlom technickom stave.
Na zasadnutie VMČ boli prizvaní aj zástupcovia mestskej polície. V priloženej správe zhodnotili činnosť mestskej polície na sídlisku

Západ vo veci priestupkov proti verejnému
poriadku, majetku, pri tvorbe a údržbe a ochrane zelene, niektorých podmienkach držania
a venčenia psov, vo veci nakladania s komunálnym odpadom, používania verejnej pyrotechniky a státí a parkovaní motorových
vozidiel. Zhodne s prítomnými členmi VMČ
a poslancami odznela požiadavka zriadiť na
sídlisku policajnú stanicu, ktorá by zaručovala permanentnú prítomnosť príslušníkov hlavne vo večerných a nočných hodinách, ako aj v
dňoch voľna.
Zasadnutia sa zúčastnil aj riaditeľ ZŠ Š. M.
Daxmera V. Vidinský, ktorá sídli v tejto lokalite. Ten prítomných informoval o racionalizácii prevádzky školských zariadení v meste,
ktoré vyplynulo z rokovaní riaditeľov škôl a
poverenou vedúcou oddelenia školstva pri
MsÚ. Zároveň požiadal prítomných o podporu, aby v rámci tejto racionalizácie zostala
škola na sídlisku zachovaná. V diskusii zaznelo, že škola je spádová a pre potreby sídliska
a jeho okolia potrebná. Aj zo strany poslancov bola vyslovená podpora. Hlasovaním prítomných bolo jednomyseľne prijaté k veci
uznesenie. Členovia výboru neobišli ani aktuálne problémy tejto mestskej časti. Podpredsedníčka výboru Z. Lukáčová vyslovila
nespokojnosť s prácou oddelenia životného
prostredia. Napriek tomu, že nahlásila výrub
dvoch gaštanov, ktoré zacláňajú okná občianke so zlým zdravotným stavom, nedošlo k realizácii výrubu. Oddelenie ŽP to
odôvodňovalo novým vegetačným obdobím.
Ďalej vzniesla požiadavku na firmu Bratner,
s.r.o. o dôslednejšie upratovanie stanovíšť
TKO, menovite priestory na UL. T. Vansovej,
kde vznikol medzi osadenou mrežou na uzávere kontajnerov a stenou školy priestor, v ktorom sa zachytávajú smeti a odpad. Vzniesla
aj požiadavku na TSM, aby lepšie skoordinovali súčinnosť koordinátorov s pracovníkmi
na verejnoprospešných prácach. Občania poukazujú na ich časté prestávky, postávanie a
znečisťovanie priestorov detského ihriska odpadkami z cigariet.
Poslanec J. Fiľo sa vyjadril, že požiadavka
občanov na vytvorenie areálu oddychu v mieste mestského kúpaliska, ktoré už roky neslúži
svojmu účelu je závislá na financiách. Prejednával nespoluprácu kompetentných vedúcich
oddelení MsÚ na pripomienky vyplývajúce
zo zápisníc VMČ. Vedúca organizačného oddelenia prisľúbila nápravu.
Poslankyňa A. Vargicová poukázala na pretrvávajúci neporiadok na stanovištiach TKO pri
pizzérii na sídlisku a na fakt, že obchodné prevádzky a podnikateľské subjekty, ktoré tu majú prevádzky, prepĺňajú svojim odpadom
kontajnery TKO a separovaného odpadu, ktoré majú slúžiť občanom sídliska. Člen výboru
Zagyi vyslovil pripomienku, že činnosť mestského úradu sa vraj neriadi prijímaním

P. Szekeres
.
Už ako štvrták sa úspešne zúčastnil recitačnej súťaže Poznaj slovenskú reč, v ktorej skončil tretí. Ako siedmak potom
súťažil s o rok staršími žiakmi a umiestnil
sa na peknom 4. mieste. Toho roku
skončil opäť na treťom, postupovom mieste. Slovenčinu si však neosvojil len
vďaka škole – prispeli k tomu veľkou mierou aj jeho slovenskí kamaráti, ako aj
slovenské televízie.
Pavol je „dieťa prírody.“ Spolu s rodičmi
totiž žije na puste, kde je málo detí, a tak
si od mala musel hľadať iné záľuby, ako
je hranie sa s kamarátmi. Preto už ako štvorročný s otcom chodili do lesa, kde z
postriežky sledovali zvieratá. Mladého
Pavla najviac zaujímali vtáky. Ak nedokázal niektorý exemplár identifikovať, hneď
siahol po lexikóne európskych operencov
a tam ho vyhľadal.
Na jeho vedomostiach a rozhľade sa podpísali aj dokumentárne filmy, odborná literatúra, ale aj moderné technológie –
vďaka internetu sa dostane k mnohým informáciám. Získané poznatky dokáže aj
patrične zužitkovať. Zúčastňuje sa totiž
rôznych súťaží zameraných na biológiu. V
istej korešpondenčnej súťaži sa napr. umiestnil v prvej dvadsiatke – spomedzi niekoľkých stoviek účastníkov. V inej súťaži
mu zas chýbal jediný bod na postup do celoštátneho kola. Momentálne sa chystá na
olympiádu z biológie. Tá bude celá prebiehať v slovenčine, čo je pre chlapca tiež
výzvou. Musí sa totiž naučiť latinské aj
slovenské názvy, ako aj odborný popis.

gemerskezvesti@rimavskasobota.sk

Pomôžte so zberom starých
fotografií a vyhrajte

Vyzbierali
stovky vriec
odpadu

Vďaka dobrému počasiu a
veľkej účasti ľudí sa
podarilo spoločne vyzbierať
takmer 500 vriec odpadu a
ďalšieho
rozmerného
odpadu, ako sú chladničky,
sedačky z áut, pneumatiky
či stavebný odpad. Akciu
organizoval pri príležitosti

svetového Dňa Zeme už po
tretí rok Mikroregión
Rimava a Rimavica, tento
rok aj spolu s niektorými
obcami Mikroregiónu Sinec
- Kokavsko a Teplý Vrch.
Počas niekoľkých hodín
vyzbierali
dobrovoľníci
bežne vyhadzovaný odpad z
áut (plastové a sklenené
fľaše, obaly a i.) a odstránili
aj niekoľko menších
čiernych skládok, najmä
okolo vedľajších ciest.
Účasť dobrovoľníkov a
množstvo
vyzbieraného
odpadu boli v každej obci
rozdielne, od 3 do 50
dobrovoľníkov v každej
obci a od 3 po 100 vriec
odpadu.
V obci Drienčany sa akcie
zúčastnili aj jaskyniari, ktorí
sa okrem čistenia obce
podieľali aj na vyčistení a
obnove náučného chodníka
Drienčanský kras.
Po usilovnej práci mladých i
starších, ktorí sa dobrovoľne
zapojili do tejto akcie, sa
časť dobrovoľníkov stretla

V Dražiciach otvorili
nové komunitné centrum
Už vyše dvoch týždňov sa obec Dražice v
lokalite Teplý Vrch teší z nového
komunitného centra, ktoré plní funkciu
informačno-vzdelávacieho
strediska
hlavne pre rómske obyvateľstvo a mládež.
Projekt vypracoval RSDr. František Szücs za
pomoci J. Palatinusovej a M. Gortovej s
cieľom podporiť rozvoj sociálne
znevýhodnených Rómov, ktorí tvoria značnú
časť
obyvateľstva
obce.
Úrad

pri guláši a malom
občerstvení v Kocihe, v
Klenovci a v Drienčanoch a
časť dobrovoľníkov aj pri
kapustnici v Hnúšti.
Naše veľké poďakovanie
patrí všetkým ľuďom, ktorí
sa do zberu odpadu zapojili
i všetkým, ktorí sa starali o
priebeh
podujatia
a
zabezpečenie občerstvenia
pre dobrovoľníkov. Za
podporu a spoluprácu pri
podujatí
ďakujeme
Banskobystrickej
regionálnej správe ciest
Rimavská Sobota za zvoz
odpadu,
Technickým
službám mesta Hnúšťa za
uskladnenie odpadu na
skládke, firme Brantner
Gemer, s. r. o. Rimavská
Sobota za materiálnu i
finančnú pomoc a ďalším
partnerom. Tešíme sa na
stretnutie o rok aj s tými,
ktorí sa k nám tento rok z
rôznych dôvodov nepridali.

splnomocnenca vlády Slovenskej republiky
pre rómske komunity poskytol obci dotáciu
vo výške 9 tisíc eur, vďaka ktorej bola
miestnosť určená pre komunitné centrum
zrekonštruovaná a zariadená príslušným
technickým vybavením.
Slávnostné otvorenie sa konalo 8. apríla na
medzinárodný deň Rómov, na ktorom sa
zúčastnila aj splnomocnenkyňa vlády SR pre
rómske komunity Alena Horváthová.
„ Samozrejme som veľmi vďačná, že nám
projekt schválili,“ hovorí starostka obce Eva
Forgonová. „Dúfam, že všetko bude
fungovať, ako má, a centrum bude užitočné
nielen pre rómske obyvateľstvo, ale aj pre
vzdelávanie mládeže v nasej obci.“

Občianske združenie OZVENY Hrachovo
vyhlasuje Súťaž v zbere starých fotografií do
pripravovaného regionálneho múzea vo
vodnom mlyne v obci Veľké Teriakovce.
Téma súťaže, ktorá trvá do konca mája je Život
v regióne Malohont na starých fotografiách. Do
súťaže sa možno zapojiť zaslaním starých
fotografií, ktoré sa týkajú bežného života ľudí,
práce na poli a v domácnosti, remeselnej
výroby, zvykov, tradícií a podujatí, ale aj starých
fotografií z histórie obcí regiónu Malohont
(napr: staré fotografie významných miest v obci
a pod.). Záujem je hlavne o staré fotografie z
kroník obcí, rodinných archívov, albumov a pod.
Fotografie je potrebné zaslať poštou alebo
priniesť osobne na adresu o. z. OZVENY, Sama
Vozára 154, 980 52 Hrachovo. Zaslané
fotografie budú naskenované, spracované a
vystavené v priestoroch regionálneho múzea vo
vodnom mlyne v obci Veľké Teriakovce.
Fotografie budú po zaslaní vyhodnotené a tri z
nich, ktoré nás najviac zaujmú, budú ocenené (v
prípade záujmu budú fotografie po ukončení
súťaže vrátené ich zasielateľovi poštou, resp.
osobne) – finančnou odmenou 50, 30, 20 EUR a
vecnými cenami.
Kontakt: Miroslava Kubaliaková
Tel: 047/5695 533, 0903 772453

Vydieral manželku
Lučenec – V obci Vinica nútil muž (79) svoju
manželku (66), aby mu dala peniaze. V
polnočných hodinách prišiel k jej posteli, kľakol
si na ňu kolenami a začal ju škrtiť. Potom ju za
ramená pritlačil na posteľ, kde na ňu kričal a
vyhrážal sa jej zabitím. Keď mu sľúbila, že ráno
peniaze dostane, pustil ju. Svojim konaním
spôsobil manželke poranenia rúk a krku.
O deň na to muž skoro ráno zobudil svoju
manželku a opäť ju podobným spôsobom nútil k
vydaniu peňazí. Polícia muža zadržala a prípad sa
rieši. Obvinenému hrozí za jeho skutky až 10
rokov väzenia.

www.rimavskasobota.sk

Deň Zeme na ZŠ Hostinského

Bol upršaný deň a slniečko sa beznádejne
skrylo za oblaky, tak sme si vytiahli
pršiplášte a dáždniky a vybrali sme sa na
exkurziu do Klenovca. Okrem krásnej
jarnej prírody sme chceli vidieť aj to, ako
žili naši predkovia, s čím sa hrali,
zabávali, ako pracovali. Navštívili sme
miestnu škôlku, aj základnú školu, kde
ľudové tradície majú svoje pevné miesto.
Videli sme náradie a nástroje, ktorými sa
spracúva vlna, pečie chlieb, alebo sa tká
koberec.

Deň sme začali v multimediálnej učebni poučnými prezentáciami a počúvaním zvukov
prírody. Nasledovali rozhovory o ochrane životného prostredia, čítanie rozprávky O smutnej
planéte a v komunite so „zlatou rybkou“ deti vyslovili svoje želania pre našu planétu.
Žiaci spracovali báseň Naša Zem do audiovizuálnej podoby a naučili sa ju. Keďže v logu
našej školy máme slnko, vyrobili sme si ho z odpadových materiálov, a teraz zdobí chodby
našej školy. Pri aktivitách sme získavali poznatky aj prostredníctvom internetu a separovali
odpad do kontajnerov. Deti sa zabavili pri riešení pracovných listov s obrázkovými
tajničkami, omaľovánkami ako aj doplňovačkami a ďalšími tvorivými úlohami. Prácu v
triedach sme vystriedali činnosťami v areáli školy, kde sa vyzbieralo 25 kg odpadkov !
Vysádzaním okrasných rastlín sme si skrášlili okolie školy. Chodníky sme zaplnili detskými
kresbami na asfalt s tematikou „Zem očami detí“. Vyvrcholením celého dňa a hlavne
najväčšou radosťou detí bolo odovzdanie medailí s logom Zeme a zapojenie sa do
vedomostného testovania žiakov „Rimavsko-sobotská vetvička“, ktorú organizujú Štátne lesy
SR. V testoch deti preukázali vedomosti z oblasti rastlinnej a živočíšnej ríše.

Typické výrobky z dreva, hračky, guby,
pokrovce a šperky nám ukázali v
Gemerskom sociálnom podniku n. o.
Klenovec. Veľmi sa nám páčili, ako aj
kováčska dielňa, kde nám ujo kováč
ukoval podkovičku pre šťastie. Budeme ju
veľmi potrebovať, veď sa blíži čas
písomiek. Najväčší zážitok sme predsa len
mali z toho, keď sme si mohli my sami
vyskúšať všetky tieto remeslá.
V dome kultúry nás čakali rôzne stánky: s
košíkmi, čipkami, výšivkami, tkanými
kobercami, šperkami. Ujovia, tety, ale aj
deti nám ukazovali, ako sa vyrába košík,
ako sa čipka paličkuje, ako sa vyšíva
krivou ihlou, aj ako sa vyrábajú vyrábajú.
Naše nešikovné pršteky sa zo začiatku
ťažko pasovali s náročnou prácou, ale
snaha priniesla svoje ovocie. Pod našimi
prstami sa postupne začali formovať
košíky, obrusy, malé čipky, ktoré možno
nie sú dokonalé, ale nám sa páčia najviac
na svete.
Takto sme sa naučili nielen košíkovať,
paličkovať či koberce tkať, ale aj to, čo
znamená, keď niekto povie, že remeslo
má zlaté dno, ba aj to, keď niekto iný
povie, že bez práce nie sú koláče. Za túto
cennú skúsenosť ďakujeme všetkým
Klenovčanom, s prácou ktorých sme sa tu
stretli, ale predovšetkým manželom
Zvarovcom, ktorí nám celú akciu
zorganizovali.
Projekt sa uskutočnil vďaka programu
Školy pre budúcnosť Nadácie Orange.

EBSCO

Knižnica Gemersko-malohontského múzea v Rimavskej Sobote má od roku 2000 v rámci
projektu eIFL Direct (Electronic Information For Libraries Direct) k dispozícii prístup do
elektronických databáz EBSCO. Projekt eIFL Direct bol na Slovensku podporený grantom
Nadácie otvorenej spoločnosti.
Od roku 2003 koordinuje a financuje prístup do databáz EBSCO na Slovensku Slovenská
národná knižnica v Martine ako národnú licenciu.Vedecké databázy EBSCO umožňujú
prostredníctvom účinného vyhľadávacieho softvéru využívanie odborných časopisov v
elektronickej podobe. Obsahujú prevažne plné texty viac ako 19 000 periodík a iných
elektronických informačných zdrojov z celého sveta zo spoločenských, humanitných,
prírodných, technických vied i z medicíny.Databázy EBSCO sú bezplatne prístupné
používateľom v knižnici Gemersko-malohontského múzea on-line i na CD a DVD nosičoch.

gemerskezvesti@rimavskasobota.sk

v Ganevii

V Zemianskej Dedine sa narodil Ján
PLECH, ľudovýchovný a náboženský
spisovateľ. Ľudovýchovnú činnosť
zameral na boj proti alkoholizmu, na
zdravú osvetu, popularizáciu remesiel a
poznatkov z poľnohospodárstva.

Výber z tvorby rimavskosobotského rodáka
si môžu v týchto dňoch pozrieť návštevníci
galérie Ganevia v Rim. Sobote. Dušan
Kochan sa narodil v našom meste.
momentálne žije v Brezne. Detstvo prežil na
Gemeri, kde mu učarovala nádherná
príroda. Tvoriť však začal až neskôr, v 90tych rokoch.
Námetom mu boli majestátne hory
Muránskej planiny, ale aj kvetinové zátišia,
ľudová architektúra, zrúcaniny starých
hradov, ako aj náboženské motívy. Svoju
obsiahlu tvorbu vystavuje aj na virtuálnej
webovej stránke. Tiež tvorí na objednávku,
pričom mnohé jeho diela skončili v
zbierkach jeho známych či priateľov.
Vyštudoval strednú priemyselnú školu v
Liptovskom Hrádku. Určitý čas pracoval
ako prekladateľ a v cestovnom ruchu. Sám
autor prezradil, že maliarske vlohy zdedil
po svojom strýkovi, ktorý bol ľudovým
umelcom. Výstava bola sprievodným
podujatím osláv Dňa mesta. Potrvá do

O Vozárovo zlaté
pero

Dňa 27.apríla 2010 sa uskutočnil 11. ročník literárnej súťaže O Vozárovo zlaté pero v Základnej škole v Hrachove.
Každoročne ju organizuje kolektív učiteliek slovenského jazyka a literatúry spolu s
riaditeľom školy ZŠ v Hrachove Mgr. Kamilom Migrom. Aj tento rok, ako hosť,
prijala pozvanie riaditeľka Domu Matice
slovenskej v Rimavskej Sobote Ingrid Šulková.
Súťaž vlastnej tvorby poézie a prózy vznikla na počesť slovenského básnika, publicistu
a prekladateľa Sama Vozára, ktorý svoje základné vzdelanie získal aj v obci Hrachovo.
Samo Vozár písal básnické cykly, lyrickoepické útvary a veršované drámy.
Na počesť svojho rodáka Základná škola v
Hrachove zriadila Pamätnú izbu, ktorú navštevujú žiaci a študenti celého okresu.
Súťaž je rozdelená do dvoch kategórií – kategória poézie a kategória prózy. Táto literárna súťaž je naozaj veľmi inšpiratívna a
zaujímavá, pretože deťom nie sú kladené žiadne prekážky pri vymýšľaní vlastných poviedok a vlastných básní. Vedie deti k
hlbšiemu poznávaniu a návratu k slovenskej
literárnej tvorbe minulej i súčasnej, zvyšuje
záujem detí o písané a hovorené slovo. Deti

Vo Vrbovom sa narodil Anton RÁKAY,
lekár a spisovateľ. Do základnej školy
chodil v rodisku, zmaturoval na gymnáziu
v Malackách. V r. 1944-50 študoval na LF
UK v Bratislave. Po skončení štúdia lekár
v sanatóriu vo Vysokých Tatrách. Tu
pôsobil, s výnimkou krátkodobých
zahraničných odborných stáží, takmer
štyri desaťročia. Pre politické postoje v
období normalizácie ho r. 1984 poslali do
predčasného dôchodku. V r. 1987-96 žil v
Hnúšti. t.č. v Štôlni (Vysoké Tatry) a
venuje sa literárnej tvorbe. Tematicky
čerpá z lekárskeho prostredia.
cez svoju tvorbu objavujú krásy umeleckého slova a rodnej reči. Prostredníctvom exponátov vystavených v Pamätnej izbe Sama
Vozára a hovoreného slova pedagógov sa
zvyšuje záujem detí o našu slovenskú históriu a historické fakty z obdobia Slovenskej
jari 1848-49.
Verím, že v budúcich ročníkoch sa tejto literárnej súťaže zúčastnia aj deti z ďalších
základných škôl v okrese Rimavská Sobota.
Výsledky v kategórii poézia: 1. miesto
Adriana Slabeciusová „Voda“ (5. ročník),
2. miesto Milan Sojka „Voda“ (9. ročník), 3.
miesto Adam Thót „Oči“ (6. ročník)
Výsledky v kategórii próza: 1. miesto
Dominika Škorňová „Nebeský sen“ (8. ročník), 2. miesto Matej Beňuš „Bolo to na
neuverenie“ (8. ročník), 3. miesto Viktória
Porubiaková „Ako si Garfield kúpil televízor“ (6. ročník), 4. miesto Nikoleta Stieranková „Rozvod rodičov“ (8. ročník), 5.
miesto Matúš Smutniak „Odvaha“ (5. ročník).
Cenu poroty získala Júlia Sirotiaková z 3. ročníka,
ktorá napísala poviedku pod názvom „Ako sa
mesiačik musel
ostrihať.“
Ingrid Šulková

V Klenovci sa narodil Pavol MONCOĽ,
učiteľ a osvetový pracovník. Vyštudoval
učiteľský ústav v Prešove. Pôsobil ako
učiteľ od r. 1918 v Rimavských
Zalužanoch, od r. 1922 v , kde pôsobil až
do smrti. Bol aktívnym kultúrnoosvetovým pracovníkom, vynikol ako
režisér, herec ochotníckeho divadla.
Publikoval náučné články v Učiteľských
novinách. Autor divadelných hier. Zomrel
4.6.1947 v Klenovci.

Lepšie byť smutný s láskou, ako veselý
bez nej.

R ÝCH LE PÔ ŽI ČKY

AJ PRE ŽENY NA MD,
VDOVSKÝ A SIROTSKÝ DÔCHODOK
volajte: 0907 342 809
www.peniazerychlo.sk

www.rimavskasobota.sk

13. máj: 3 SEZÓNY V PEKLE
Píše sa rok 1947 a doba praje zmyselnosti, extravagancii,
humoru a nekonečnému očakávaniu...
Milostná dráma ČR/SRN/Slovensko, Réžia: Tomáš Mašín,
hrajú: Kryštof Hádek, Karolina Gruszková, Martin Huba, Ľuboš
Kostelný, Jan Kraus...
Uvádza: Continental film, 110 min., MP od 12 r. vstup: 2€
Začiatok predstavenia len o 18:00 hod.
14.-16. máj: ALICA V KRAJINE ZÁZRAKOV
Jeden z najobľúbenejších príbehov všetkých čias.
Dobrodružný, rodinný, fantazijný film USA, réžia: Tim Burton
Hrajú: Johnny Depp, Mia Wasikowska, Helena BohnamCarter, Anne Hathaway , Alan Rickman...
Uvádza: Saturn Entertainment, 103 min., MP, Dabing, vstup:
2,20€
Začiatky predstavení 16:00 hod. a 18:00 hod.
13.-16. máj: IRON MAN 2
Pokračovanie príbehu excentrického milionára...
Akčný film USA, réžia: Jon Favreau, hrajú: Robert Downey Jr.,
Scarlett Johansson, Sam Rockwell, Mickey Rourke, Samuel L.
Jackson, Kate Mara....
Uvádza: Tatrafilm, 117 min., titulky, MN, vstup: 2,30€
Začiatok predstavení len o 20:00 hod.

Na HTO Všeobecnej nemocnice v Rimavskej Sobote dňa
4.5.2010 bezplatne darovali krv nasledovní bezpríspevkoví
darcovia krvi: Ing. Ľuboš Pánis, Igor Čák, Róbert Huszti, Ivan
Vigoda, Ladislav Fazekaš, Miroslav Fazekaš, Ladislav Kertész
z Rimavskej Soboty, Július Šinko z Konrádoviec, Dušan
Kochan, Andrej Kochan, Juraj Hronček z Vyšnej Pokoradze,
Vladimír Slovenčiak zo Včeliniec, Peter Kováčik z Kružna,
Jaroslav Pap z Malých Teriakoviec, Milan Dirbák, Miloš
Hruška, Stanislav Vilga, Michal Macháček, Martin Voško z
Hnúšte, Peter Kántor z Oždian, Slavomír Kujan z Kyjatíc, Jozef
Gazda zo Stránskej, Ladislav Szelecký zo Zádora, Milan Uhrin
z Poltára, Štefan Mede, Andrej Vlček z Tisovca, Manuel
Pedarning z Uzovskej Panice, Anna Malatinská z Kocihy.
Prvýkrát bezplatne darovali krv: Mikuláš Póša z Rimavskej
Soboty, Vojtech Šimon, Silvia Šimonová zo Žípu.

15.5.2010 lekáreň Salvator
16.5.2010 lekáreň Jazmín

15.-16.5.2010
MUDr. Marcela Pálešová, Hlavná 90, Hrnčiarske Zalužany.
Tel.: 5694666

ponúka
vo štvrtom (poslednom) kole formou výberového konania na predaj
mimo dražby za najvyššiu ponuku nasledovný nehnuteľný majetok
úpadcu na LV č. 243 pre obec Hnúšťa a katastrálne územie Polom v
podiele 7678907560568/13276119572213-in, t.j. 58% z celku:
POZEMKY S TRVALÝMI PORASTAMI
parc.č. výmera v m2

druh pozemku:

973
974
975
976
977
978
979
982
984
985
986

trvalé trávne porasty
trvalé trávne porasty
trvalé trávne porasty
trvalé trávne porasty
lesné pozemky
trvalé trávne porasty
trvalé trávne porasty
trvalé trávne porasty
trvalé trávne porasty
trvalé trávne porasty
trvalé trávne porasty

181497
22175
13227
5787
32911
5817
4854
12069
34281
511
87529

pričom z celkovej výmery pozemkov 40,7658 ha výmera podielu
úpadcu predstavuje
23,5790 ha.
Záujemca o kúpu uvedeného majetku je povinný predložiť svoju
ponuku na Krajský súd v Banskej Bystrici, odd. obchodného
súdnictva, T. Vansovej 8, 974 88 Banská Bystrica v uzatvorenej
obálke s výrazným označením čísla konania „47-24K 351/98“ a
slovami „PONUKA- KONKURZ-NEOTVÁRAŤ“ v lehote
najneskôr do 30 dní od zverejnenia ponuky správcu.
Podrobné informácie o predmete ponuky ako aj podmienkach
výberového konania poskytne správca na adrese JUDr. Ivan Bablena,
advokát, Banícka 33, 990 01 Veľký Krtíš, č.tel. 047/48 31 821, fax:
047/49 11 378

gemerskezvesti@rimavskasobota.sk
346-19

Predám dvojpodlažný RD v
Hajnáčke, 42 á pozemok.
Výhodne. Tel: 0918 717 216.
341-19
Dám garáž do prenájmu na ul.
Športovej v RS.
Tel: 0905 957 033.
353-19
Predám 3-izbový byt na
3.poschodí bez balkóna. Cena
dohodou. 0904 945 887.
358-22
Predám záhradu vo Vinici.
0905 421 306.
363-20
Prenajmeme za výhodných
cenových
podmienok
zrekonštruované
nebytové
priestory v centre RS – prízemie
so sociálnym zariadením. Vhodné
na kancelárske, obchodné
činnosti, služby ako kaderníctvo,
kozmetika, solárium, atď.
Kontakt: 0905 257 929 alebo
0904 405 562.
360-21
Prenajmem obchodné priestory v
centre RS, na prízemí s
výkladom, 75 m2 a 23 m2.
Mob.: 0903 306 291.
297-19
Prenajmem sklady v RS.
Mob.: 0902 900 360.
298-19
Dám do prenájmu kancelárske a
obchodné priestory na Hlavnom
námestí v RS. Tel: 0907 884 948.
300-20
Predám rodinný dom na ul.
Kirejevskej. Cena dohodou.
Tel: 0903 765 612.
328-19
Predám 1-izb. byt na sídl. Západ,
ul. Bodona 10/20, nájom 77 €,
zateplený a plastové okná. Cena
12 000 €. Tel: 0918 161 427.
329-19
Predám veľký 3-izb. byt v OV na
sídlisku Západ 81,80 m2,
J.Bodona 18. Pôvod. stav.
Dohodou! Tel: 0944 551 672.
331-20
Predám 1-izb. byt, nájom 68 Eur,
balkón, slnečne orientovaný,
veľmi pekný na Malohontskej 26,
Tel: 0944 436 889.
344-21
Predám
čiastočne
zrekonštruovaný rodinný dom v
Rimavských Janovciach o
rozlohe 2382 m2 s pozemkom.
Cena 17 000 € prípadne dohodou.
Kontakt: 0907 337 095.
345-19
Dám do prenájmu 1-izbový
zariadený byt na sídlisku Západ.
Tel: 0918 519 827, 0907 881 700.

Predám RD v Rimavskej Sobote.
Cena dohodou.
Tel: 0907 255 388, 0905 119 190.
318-19
Predám 3-izbový byt na ul.
Malohontskej. Cena 26 900 €.
Tel: 0918 655 227.
325-20
Predám 2,5 izbový byt v OV na
ul. Malohontskej 7 v Rimavskej
Sobote. Cena dohodou.
Tel: 0907 889 606.
366-20
Predám rodinný dom s veľkou
záhradou v Mojíne okr. Rim.
Sobota. Cena dohodou.
Tel: 0905 820 030.
369-21
Predám prerobený 1-izbový byt s
príslušenstvom v centre mesta.
Cena dohodou. Inf: 0904 552 942
od 14.00 do 18.00 hod.
372-20
Výhodne predám 4-izbový362-20
byt v
Hnúšti. Kontakt: 0918 149 200.
375-20
Predám záhradku 4 áre za Nižnou
Pokoradzou. Elektrika + voda.
Tel: 0908 939 060.
376-22
Predám starší RD v Čiernom
Potoku. Tel: 0949 714 779.
378-20
Cirkevný zbor Drienčany ponúka
na predaj budovu bývalej školy v
Ostranoch. Cena dohodou.
Tel: 0918 828 184, 047/5696 289.
379-21
Predám chatu na Kokave pri
lyžiarskom vleku. Cena 29 999 €
dohoda. Tel: 0905 608 267.
380-20
Predám rodinný dom so záhradou
v obci Chrámec. Cena dohodou.
Tel: 0910 669 134.
382-22

OZNAM
Gemersko-malohontské múzeum
v Rimavskej Sobote vypisuje Obchodnú verejnú súťaž na prenechanie prebytočných nebytových
priestorov do nájmu.
Bližšie informácie získajú uchádzači na stránke
www.gmmuzeum.sk

Prijmeme čašníčku na letnú
terasu. 0905 421 306.
364-20
Firma s energy drinkami hľadá
atraktívne go go tanečnice.
Tel: 0944 304 570.
374-19
Hľadám obchodných zástupcov v
oblasti zdravej životosprávy.
Auto je podmienkou.

M: 0905 470 939.
381-22

Predám málo používaný prívesný
vozík továrenskej výroby. Cena
300 €. Tel: 047/5678 219.
367-19

Nové aj málo jazdené. Bez
preukazovania príjmov.
Tel: 0905 100 870,
0910 449 129, 0949 338 579.
359-21
Vykonávame všetky stavebné
práce, zatepľovanie, obklady,
dlažby, stavby a rekonštrukcie
striech. Kvalita za rozumnú cenu.
0915 583 306.
361-20
Výkopové práce – minibager. Tel:
0903 51 51 09.
266-19

Chcete mať pevnú a kvalitnú strechu?
Stavebné práce zamerané na stavbu a
rekonštrukciu striech. Predaj strešných
krytín, klampiarskych prvkov.
Zámočnícke, tesárske, klampiarske práce.

Predám krmníky.
Tel: 0910 948 193.
194-40
Predám 3-dňové kurčatá.
0907 661 789.
327-19

Predám miešačku v dobrom
technickom stave.
Tel: 047/5678 219.
368-19
Kúpim starší nábytok – obývačku
alebo spálňu, tmavší, vysoký
lesk, na nožičkách.
Tel: 0910 925 955.
370-19
Predám detský kočík 2kombinácia, 50 €.
Tel: 0902 550 206.
373-19

Predám Š FAVORIT. Cena
dohodou.
Tel: 0917 319 762.
352-21
Predám Octáviu. Tel: 0908 160
477.
371-24
Predám kolesá na os. automobil 4
ks. Disky – elektrón – čierna
metalíza. Pneu – Good year
195/50 R 15. Cena dohodou.
Inf.: 0915 503 289.
377-19

POTREBUJETE
PENIAZE?
Skúste zavolať:
0904 354 773
www.proficredit.sk

Dňa 14. mája uplynie 5 rokov, keď vyhasol
život nášmu drahému synovi, otcovi,
manželovi a bratovi

MILANOVI ŽILKOVI z Belína.
„ Každý deň je bez Teba ťažký,
to, že sa rana zahojí, je len klamné zdanie,
v srdciach nám bolesť zostala
a tiché spomínanie.“

Kto ste ho poznali venujte mu tichú spomienku.

www.rimavskasobota.sk

gemerskezvesti@rimavskasobota.sk

Čítajte aj www.rimavskasobota.sk

Mesto Rimavská Sobota

PÔŽIČKA PRE
ZAMESTNANÝCH:
- od 330 €
- do 3000 €
PÔŽIČKY PRE
PONUKA PRÁCE:
DÔCHODCOV
Ponúkame prácu úverového poradcu pre
sprostredkovanie pordcu pre sprostredkovanie - od 330 €
pôžičiek a úverov
- do 3000 €
PÔŽIČKA PRE
POSKYTUJEME:
ŽIVNOSTNÍKOV
- atraktívny príjem
- od 950 €
- bezplatné zaškolovanie
- do 3650 €
- Zázemie stabilnej a úspešnej firmy
ÚVERY PRE
- Dobre predajné produkty
PODNIKATEĽOV
KANCELÁRIA V RIMAVSKEJ SOBOTE, KRASKOVA UL. Č.4 -OD 1 660 €
ÚVERY SO
(VEDĽA KATASTRÁLNÉHO ÚRADU)
ZÁBEZPEKOU
KONTAKT: 0905 595 91 4, 0911 563 1 47
- OD 1 660 €
WWW.PENIAZERYCHLO.SK

2051-18

vyhlasuje v zmysle § 9a ods. 1 písm. a) zákona č. 138/1991 Zb. „o majetku
obcí“ v znení neskorších predpisov v súlade s uznesením MsZ č. 40/2010 zo dňa
27.04.2010 a v súlade s Územným plánom športovorekreačnej zóny Rimavská
Sobota

verejnú obchodnú súťaž
na odpredaj mestského pozemku v kat. úz. Rimavská Sobota pre realizáciu stavby
Športovo – relaxačného tenisového centra na Športovej ulici v Rimavskej Sobote.

Predmet súťaže: nehnuteľný majetok vo vlastníctve mesta - pozemok - parc. č.
KN C 2377/98 - ost. plocha o výmere 7 814 m² v kat. úz. Rimavská Sobota, na
LV 2959 za účelom realizácie stavby Športovo – relaxačného tenisového centra
na Športovej ulici v Rimavskej Sobote.
Minimálna cena: 12,80 €/m².
Verejná obchodná súťaž
začína dňom:10.05.2010 a končí dňom 28.05.2010.
Bližšie informácie na: internetovej stránke mesta www.rimavskasobota.sk, na
úradnej tabuli mesta, resp. na telefónnych číslach: 047/5604645, 047/5604626,
0903 284 351, 0903 284 353.

Mesto Rimavská Sobota
vyhlasuje v zmysle § 9a ods. 1 písm. a) zákona č. 138/1991 Zb. „o majetku
obcí“ v znení neskorších predpisov v súlade s uznesením MsZ č. 41/2010 zo dňa
27.04.2010

verejnú obchodnú súťaž
na odpredaj mestského pozemku v kat. území Tomašová za účelom realizácie
Dostavby obchodnej zóny na Ulici P. K. Hostinského v Rimavskej Sobote

Predmet súťaže: pozemok - časť parc. č. KN E 620/1 - zast. plocha o výmere
cca 30 000 m² v kat. území Tomašová, na LV 2674 za účelom realizácie
stavebného zámeru „Dostavba obchodnej zóny na Ulici P. K. Hostinského v
Rimavskej Sobote“.
Minimálna cena: 16,60 €/m².
Verejná obchodná súťaž
začína dňom:10.05.2010 a končí dňom 28.05.2010.
Bližšie informácie na: internetovej stránke mesta www.rimavskasobota.sk, na
úradnej tabuli mesta, resp. na telefónnych číslach: 047/5604645, 047/5604626,
047/5604613, 0903 284 351, 0903 284 353, 0903 284 359.

Ponúkam
na predaj

palivové drevo.
M: 0918 605 511

POTREBUJETE PEN IAZE?
AJ PRE:

- ženy na materskej dovolenke
- vdovský a sirotský dôchodok
0905 765 773
www. pen iazerych lo. sk

Potrebujete

PENIAZE?

volajte: 0905 329 178
0911 263 597
SNP 8 ( pešia zóna), RS
www.peniazeprevas.sk

EUROMOTEL RESTAURANT
Košická cesta, Rimavská Sobota
Ľahké jarné špeciality
Menu za 2,90 eur
Kvalitné a lacné ubytovanie
047/56 22 517, 0905 745 308
Prijmeme kuchára, čašníka/ ku
pomocných pracovníkov so ŽTP

AUTOPREVENT s.r.o v RS
STK – EK – KO

Komplexné služby
Objednajte sa na presný
dátum a čas

cez internet: www.stk-rs.sk
alebo elefonicky: 047/56 33 769
Prijmeme technika VŠ, SŠ,technický
smer

www.rimavskasobota.sk

OBEC JESENSKÉ
Sobotská 10, 980 02 J e s e n s k é
Obec Jesenské vyhlasuje podľa § 4 odst. 1 zákona NR SR č.
596/2003 Z.z. o štátnej správe v školstve
a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov
v znení neskorších predpisov a § 5 ods. 3
zákona NR SR č. 552/2003 Z.z. o výkone práce vo verejnom
záujme v znení neskorších predpisov
výberové konanie na obsadenie funkcie riaditeľa
Základnej umeleckej školy v Jesenskom
Kvalifikačné predpoklady:
-vyššie odborné vzdelanie v zmysle vyhl. MŠ SR č. 437/2009
Z.z. ktorou sa ustanovujú kvalifikačné predpoklady a osobitné
kvalifikačné požiadavky pre jednotlivé kategórie pedagogických
zamestnancov a odborných zamestnancov – časť X. Prílohy č. 1
k vyhláške č. 437/2009 Z.z.
Iné kritériá a požiadavky:
-najmenej 5 rokov pedagogickej praxe,
-znalosť školskej legislatívy a základná znalosť problematiky
riadenia školy,
-bezúhonnosť,
-znalosť v oblasti pracovno-právnych a ekonomických vzťahov,
-spoľahlivosť, samostatnosť, flexibilita, komunikatívnosť,
-zdravotná spôsobilosť.
Požadované doklady:
-písomná prihláška do výberového konania,
-overené kópie dokladov o vzdelaní,
-profesijný životopis,
-aktuálny výpis z registra trestov (nie starší ako 3 mesiace),
-potvrdenie o zdravotnej spôsobilosti,
-potvrdenie o pedagogickej praxi,
-návrh koncepcie rozvoja školy v písomnej forme,
-písomný súhlas uchádzača k použitiu osobných údajov pre
potreby výberového konania v znení: „Menovaný(á). adresa
bydliska,
(ďalej len „dotknutá osoba“) poskytuje Obci Jesenské súhlas
podľa § 7 ods. 1 a ods. 2 zák. č. 428/2002 Z.z. so
spracúvaním svojich osobných údajov, a to v rozsahu potrebnom
pre výberové konanie.“
Prihlášky do výberového konania a požadované doklady je
potrebné doručiť v zalepenej obálke na adresu: Obecný úrad,
Sobotská 10, 980 02 Jesenské do 24. 5. 2010.

Termín a miesto výberového konania bude uchádzačom oznámený
písomne najmenej 7 dní pred termínom konania.
Neúplné prihlášky nebudú akceptované.
V Jesenskom, dňa 22. 4. 2010
Bc. Gabriel Mihályi
starosta

Vydarený 1. ročník turnaja
neregistrovaných kolkárov

Kolkársky šprint

Mestský úrad v Rimavskej Sobote v spolupráci s miestnym
Kolkárskym klubom usporiadali - aj v nadväznosti na úspešný priebeh
mestskej ligy 2009-2010 - v sobotu 1. mája 1. ročník turnaja
neregistrovaných kolkárov o Pohár mestského úradu.
Aj vzhľadom na časovú náročnosť kolkárskeho športu sa hral tzv.
kolkársky šprint, teda na 80 hodov. Na každej zo štyroch dráh
rimavskosobotskej kolkárne v mestskej záhrade každý účastník
absolvoval 20 hodov, prvých desať „do plných“, zostávajúcich desať
hodov na dorážku. Súčet zhodených kolkov zo všetkých štyroch dráh
určil konečné poradie účastníkov turnaja, z ktorých viacerí sa na
kolkárskej dráhe ocitli po prvýkrát v živote.
V kategórii žien zvíťazila Vlasta Ďuricová výkonom 331 bodov pred
Evou Murárikovou s 283 bodmi a Vlaďkou Palkovičovou so 195
bodmi.
Súťaž šestnástich mužov vyhral Edo Lesko výkonom 361 bodov.
Ďalšie poradie: 2. Martin Bálint 323 bodov, 3. Peter Adamčík 306
bodov, 4. Jozef Vaculčiak 296 bodov, 5. Šivara 290 bodov, 6. Kristián
Kováč 282 bodov (ako jediný spomedzi všetkých účastníkov dosiahol
na jednej z dráh výkon nad sto bodov), 7. Hronček 271 bodov, 8.
Martin Slančo 270 bodov, 9. Michal Murárik 260 bodov, 10. Róbert
Kohárik 247 bodov, 11. Teodor Berecz 245 bodov, 12. Igor Antalík
244 bodov, 13. Štefan Szabó 239 bodov, 14. Igor Göndör 237 bodov,
15. Vladimír Palkovič 222 bodov, 16. Juraj Minich 219 bodov.
Vydarený turnaj bol jednou zo športových akcií usporiadaných v
rámci tohtoročného Dňa mesta.

Plavci v Bratislave

Od piatku 30. apríla až do nedele 2. mája sa v Bratislave konalo
medzinárodné plavecké podujatie ORCA CUP.
Tohtoročné súperenie sa nieslo v duchu prekonávania rekordov. Až 73
klubov z 12 krajín docestovalo do krytej plavárne na Pasienkoch a
medzi nimi aj pätica rimavskosobotských plavcov. Najlepšie si
počínal Juraj Husár, aj keď úvodný deň mu nevyšiel. V sobotu však
nazbieral sily a v disciplíne 50 metrov prsia obsadil krásne prvé
miesto. Navyše jeho zlepšený čas 37,36 bol len o dve stotiny horší od
rekordu mítingu. Napokon k prvému miesto pridal ešte dve bronzové
medaily v disciplínach 200 a 100 metrov prsia.
Hanka Poljaková štartovala v siedmich disciplínach, no pódiovú
priečku sa jej nepodarilo vybojovať. Aj keď to na prvý pohľad
nevyzeralo ružovo, po analýze výsledkov patrila medzi najlepšie
Slovenky. No nič to nezmenilo na fakte, že od zahraničných
pretekárok sa máme stále čo učiť.
Po takmer mesačnej vynútenej prestávke nastúpil aj Benjamín Babús,
ktorý sa už pomaly dostáva do starých koľají. Štartoval však s ročným
deficitom, čo na súťaži s takouto konkurenciou je dosť problematické
dobehnúť. Napokon sa mu ale podarilo v disciplíne 200 metrov znak
vyplávať veľmi dobré tretie miesto.
Dvojica plavkýň – Kristína Horváthová a Grétka Sallaiová si síce
medailové umiestnenie nevyplávali, no je nutné podotknúť, že ako
jediným dvom sa v Banskobystrickom kraji podarilo kvalifikovať na
tento pretek.
Na jednej strane môžeme byť spokojní s umiestneniami na tomto
podujatí, no na druhej strane nemôžeme zabudnúť na to, že sa musíme
častejšie konfrontovať zo zahraničnými pretekármi, ktorí nás stále
svojou výkonnosťou vo väčšine prípadov prevyšujú. Preto si
rimavskosobotskí plavci najbližšie zmerajú sily s plavcami v srbskom
Kruševaci.
Ján Valach

Prehra so cťou

LAFC Lučenec - MŠK Rimavská Sobota
2:0 (0:0)

bravúrnym zákrokom zneškodnil strelecký pokus domácich.
Na tomto prestížnom derby sa s nostalgiou spomínalo na staré časy, keď
sa na štadiónoch zišlo aj 5000 ľudí. Tie časy sú však bohužiaľ preč...
Ako mi po zápase povedali hráči oboch mužstiev, hrá sa im oveľa lepšie,
keď je na štadióne živo a keď sa povzbudzuje.

Hoci hráči RS odchádzali domov sklamaní z prehry, nemajú sa
za čo hanbiť. Práve naopak - všetci podali na ihrisku bojovný Pred 1100 divákmi nepresne rozhodoval Ježík.
výkon.
ŽK: Morháč, Korístek, Vargic, Živanovič, Geri, Husaník
Iba kvôli tomu, že rozhodcovia uznali prvý gól, ktorý padol z Zostava MŠK RS: Fedor, Migaľa, Geri, Živanovič, Mráz, Morháč,
jasného ofsajdu a teda nemal platiť, si naši zo zápasu neodniesli Zvara, Vargic, Korístek, Pisár, Husaník. V 2. polčase striedali:
bod, ktorý by si za svoj výkon zaslúžili. Bol to remízový zápas a Breškovec, Šťavina
nebyť toho nešťastného gólu, bol by sa možno skončil nerozhodne.
Už je to raz tak - jedinou odmenou pre hráčov od Rimavy bol 15.05. privítajú hráči MŠK RS Púchov o 16.30 hod.
potlesk, ktorým fanúšikovia dali najavo, že zatlieskať sa dá aj po
prehre. Apropó fanúšikovia: hráčom vytvorili až domáce Ostatné výsledky kola: D. Kubín - Michalovce 1:2, Zl. Moravce prostredie, keď sa v Lučenci zišli v hojnom počte.
Ružomberok 3:0, Púchov - L. Mikuláš 2:1, Trenčín - Šaľa 5:1
Ako prví pohrozili v zápase Soboťania. V 3. min. Husaníkov
pokus končí vedľa Michalíkovej brány. O minútu neskôr ohrozili
hosťujúceho brankára Fedora futbalisti z Novohradu. So strelou
Boháčika si však gólman poradil.
Až do 20. min. sa potom hral medzišestnástkový futbal bez
výraznejších šancí oboch súperov. V 23. min. si Lučenčania
vypracovali dobrú možnosť, ale pri pokuse Ďuricu bol Fedor na
mieste. Ten chytal dobre počas celého zápasu a za inkasovaný gól
nemohol.
V 25. min. končí strela Migaľu na bočnej sieti. V 31. min. obrana
RS zblokovala strelecký pokus domáceho Goliana. V nadstavenom
čase ešte nebezpečne hlavičkoval domáci Szegedi a v 46. min.
odvrátil Morháč nebezpečný center domácich na rohový kop.
V 2. polčase sa v negatívnom svetle ukázal rozhodca Ježík, ktorý
domácim daroval množstvo štandardných situácií. V prvej
štvrťhodine odpískal 6 priamych kopov v nebezpečnej blízkosti
Fedorovej brány.
V 54. min. hráči Lučenca dokonca nastrelili brvno. Aj keď
rozhodca svojimi verdiktmi dostal domácich na koňa, boli to
hostia, ktorí mohli skórovať (66. min). V 73. min. hosťujúci
obranca Geri odkopáva na rohový kop. V 77. min. Vargicov
nebezpečný center pred bránu domáci takisto odkopli na roh. V 80.
min. končí tečovaná strela domácich tesne vedľa.
Keď sa už zdalo, že nastane deľba bodov, došlo k spornej akcii
domácich v 82. min. a Ďuricov ofsajdový gól o všetkom rozhodol.
Domáci ešte poistili víťazstvo, keď v 87. min. rozhodol o výsledku
Jendríšek. Ešte predtým sa vyznamenal brankár Fedor, ktorý

Tabuľka
1. Zlaté Moravce
2. Púchov
3. Trenčín
4. Lučenec
5. D. Kubín
6. Michalovce
7. R. Sobota
8. L. Mikuláš
9. Ružomberok B
10. Šaľa

24 15 5 4 46:21 50b
25 14 4 7 34:29 46
24 11 11 2 46:18 44
25 9 8 8 33:26 35
24 9 6 9 33:28 33
25 8 6 11 22:26 30
25 7 7 11 21:31 28
24 7 5 12 27:32 26
25 6 5 14 19:44 23
25 3 11 11 12:38 20
Zdeno Marek

www.rimavskasobota.sk

Reprezentácia na Gemeri
Slovensko (15 r.) - Maďarsko
(15 r.) 1:2 (0:1)

Vo štvrtok sa na rimavskosobotskom
futbalovom štadióne odohral prípravný
medzištátny zápas slovenskej reprezentácie
do 15 rokov. Reprezentácia v rámci
sústredenia v Rimavskej Sobote privítala
výber nášho južného suseda. Išlo zároveň o
odvetný zápas. Slováci sa totiž v utorok
predstavili na maďarskej pôde, kde
remízovali 2:2. Doma sa im už darilo menej,
hoci herne sa svojmu súperovi vyrovnali.
Futbal sa však hrá na góly, nie na krásu, a tak
sa na Gemeri zrodila prehra reprezentačného
mužstva Slovenska.
Futbal: Lubeník prehral v Tornali
1. trieda, 20. kolo
Abovce - Muráň 2:5 (1:4)
R: Šupka, g: Farkas a Kovács – Matajz (3), Kochiar a
Hrbáľ
Prekvapivé víťazstvo hostí na cudzej pôde.

Dorast: 6:3

Bátka - Revúčka 1:1 (0:1)
R: Filep, g: Juhász – Hrachiar
Domáci zachránili bod ku koncu zápasu.
Dorast: nehralo sa
Jelšava - Tachty 2:3 (2:0) - prerušené
R: Ivanik
Ožďany - Sirk 4:3 (1:2)
R: Pocklan, g: Salai, Négyesi (2), Repka – Bahleda,
Horváth a Mačuda
Domáci sa tešili víťazstvu po dlhšej dobe.
Dorast: 3:2
Rim. Janovce - Stárňa 7:2 (4:2)
R: Wollinger, g: Gombala (3), Páleš, Bari, Petrík a Vincze
– Legát a Deák
Zdrvujúce víťazstvo domácich v zápase, kde každé
mužstvo dostalo po červenej karte (Vincze – Bencső).
Dorast: 3:0

Slováci hneď v úvode nepremenili pokutový
kop, a tak sa vedenia ujali hostia v 32. min. V
2. polčasi mali prevahu naši futbalisti, no do
kolien ich zrazil vlastný gól (Kľačanský, 62.
min.). Iskierku nádeje vykresal práve jeho
autor, keď v 69. min. trafil do súperovej
brány. Domáci si potom ešte vypracovali pár
možností, ale skóre sa už nemenilo.
Vo výbere slovenského trénera Rudolfa
Nováka sa na ihrasku predstavil aj bývalý
hráč RS Szöke (momentálne pôsobí v
Podbrezovej).
Pred 600 divákmi rozhodoval Fajčík.
Zostava Slovenska: Pella, Jakubek, Šimko,
Šatka (41. m. Kľačanský), Škarbala, Fajčík,
Škriniar (52. m. Raisel), Szöke (70. m.
Vlado), Záhumenský (52. m. Vacula), Hirka,
Kolorédy (52. m. Pongrácz).
Zdeno Marek
Dorast: 4:1
Gem. Ves - Radnovce 10:1 (4:1)
R: Ďurík, g: Nyíri (5), Szabad, Kiňo, Gömbiczky, Csolti a
Szendrei - Seres
Dorast: 3:0
Tabuľky
1. trieda
1. FK Tornaľa
2. FK Tachty
3. FK Klenovec
4. FK Lubeník
5. FK Jelšava
6. FK Rim. Janovce
7. FK Muráň
8. FK Stárňa
9. FK Revúčka
10. FK Abovce
11. V. Teriakovce
12. FK Bátka
13. FK Sirk
14. FK Ožďany

2. trieda
1. FK Hajnáčka B
Tornaľa - Lubeník 1:0 (0:0)
2. FK Gemerská Ves
R: Sliva, g: Kárász
Rimavská Seč
Na kvalitonom stretnutí sa Tornali podarilo zlomiť víťaznú 3.4. FK
FK Tisovec B
šnúru hostí
5. FK Blhovce
Dorast: Gemer - Lubeník 0:9
6. FK Husiná
Klenovec - V. Teriakovce 2:2 (2:1)
7. FK Radnovce
R: Laciak, g: Kubinec a Hlóška – Lašák a Lupták
Uzovská Panica
Hosťom sa darilo a domáci stratili ďalšie body, čím 8.9. FK
FK Chrámec
ohrozili svoje šance na postup.
10. FK Čerenčany

2. trieda, 16. kolo
Uz. Panica - Hajnáčka B 2:2 (2:1)
R: Siman, g: Kovács a Szendrei – Magyar a Genszky
Tisovec B - Husiná 4:3 (3:3)
R: Kriak, g: Vengrin (3) a Milec – A. Fazekas, P. Fazekas a
Bodor
Rim. Seč - Čerenčany 5:2 (3:1)
R: Slabej, g: Busa (2), Cs. Lakatos, A. Váradi a L. Váradi –
Morong a Sári
Dorast: 3:0
Blhovce - Chrámec 5:2 (1:0)
R: A. Pataki, g: Illés (2), Hanyus, Plánka a Oláh – Radics a
Bari

Žiaci
A skupina, 10. kolo
Revúčka - Klenovec 10:2
Stárňa - Lubeník 2:1
B skupina, 14. kolo
Jesenské - Husiná 5:0
V. Blh - Hajnáčka B 4:0
C skupina, 14. kolo
Abovce - Bátka 5:0
Gemer - Lenartovce 0:4

20 15 2 3
19 13 1 5
20 11 4 5
20 11 2 7
20 10 3 7
19 10 1 8
20 7 5 8
20 7 3 10
20 6 4 10
20 7 1 12
20 5 5 10
20 5 5 10
20 5 4 11
20 5 4 11

47:16
65:32
39:27
54:35
44:32
42:33
31:53
40:50
34:37
41:65
24:48
26:40
37:47
29:38

47
40
37
35
33
31
26
24
22
22
20
20
19
19

16 11 2 3
16 10 2 4
16 9 2 5
16 9 1 6
16 9 1 6
16 9 0 7
16 6 0 10
16 5 1 10
16 4 1 11
16 3 0 13

45:19
48:26
73:35
42:40
58:57
55:41
36:57
29:68
35:49
31:60

35
32
29
28
28
27
18
16
13
9

Delegačný list č. 21 zo dňa 6.5.2010
Predseda KR: Dezider Balajthy
1. trieda (21. kolo, 16.5.2010 o 14.30 a 17.00)
Klenovec - Abovce (bez dorastu, Rybár, Filep,
Čajko)
V. Teriakovce - Tornaľa (Hodoň, Šupka,
Michalko)
Lubeník - R. Janovce (15.5.2010, Siman,
Bobka, Laciak)
Stárňa - Ožďany (Sliva, Laciak, Bobka)
Sirk - Jelšava (15.5.2010, bez dorastu, Kriak,
Wollinger, Fakla)
Tachty - Bátka (A. Pataki, Adorján, Surovčík)
Revúčka - Muráň (Juhász, Slabej, Locsos)
2. trieda (17. kolo, 16.5.2010 o 14.30 a 17.00)
G. Ves - Uz. Panica (Váradi, Wollinger, Fakla)
Radnovce - Blhovce (Šonkoľ, Siman, Kriak)
Chrámec - R. Seč (Rosiar, Vývlek, Uličný)
Čerenčany - Tisovec B (15.5.2010, bez
dorastu, Slabej, Melicher, Katreniak)
Husiná - Hajnáčka B (bez dorastu, Ivanik,
Mészaroš, T. Pataki)
1. trieda (dorast, 16.5.2010 21. kolo o 14.30)
V. Teriakovce - Gemer (Šupka, Michalko)
Žiaci 15.5.2010 o 10.00

Sk. A, 11.kolo

Stárňa - Revúčka (Juhász)
Lubeník - Klenovec (Hodoň)
Sk. B, 15. kolo
Hajnáčka B - Hajnáčka A (Hajnáčka,
Kostovič)
Hostice - V. Blh (Kovalčík)
Sk. B, 15. kolo
Stárňa - Revúčka (Juhász)
Lubeník - Klenovec (Hodoň)
Sk. C, 15. kolo
Bátka - Gemer (A. Pataki)
Kráľ - Abovce (Strelec)
Delegovanie SsFZ:
5. liga dorast sk. D
21. kolo (15.5.2010 o 15.00 Hajnáčka Pliešovce (Petrovce, Parobek, A. Pataki)
21. kolo (16.5.2010 o 14.30 Revúca - Kokava
(Locsos, Juhász)
17. kolo (20.5.2010 o 16.30 Revúca - Hnúšťa
(Kúchen,Wollinger)
3. liga SŽ a MŽ sk. D 15. kolo o 10.00 a
12.00
Hnúšťa - D. Strehová (Locsos)
Jelšava - Tornaľa (Verkin)
KR predvoláva na deň 13.5.2010 o 16.00, r.:
Ján Ďurík (Ožďany - Revúčka, Muráň Bátka dor.), Zdeno Boldi (Lubeník Klenovec).
DZ: Ladislav Elek, Bernard Gescheit
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