Prvý novorodenec
v roku 2009!

Volá sa Margitka, váži 3050 g
a meria 52 cm.
čítajte na str. 2
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Unikátny nález
stredovekej
keramiky

V Rimavskej Sobote pri výkopových prácach náhodou
objavili štyristo rokov
starú studňu. Aké tajomstvá
sa skrývali na jej dne?
čítajte na str. 2
Anketa:

Ako hodnotia
uplynulý rok
pracovníci Mestského úradu?

čítajte na str. 3

Šport:

Analýza
futbalovej
jesene, III.

Dokončenie analýzy uplynulej časti druhej najvyššej
ligovej súťaže z pera Zdena
Mareka.
čítajte na str. 11
Osobnosti:

Primátor Cifruš:

Mesto je hrdé na svojich športovcov,
ich trénerov i športových funkcionárov
Mesto Rimavská Sobota sa rozhodlo oceniť
športových funkcionárov a trénerov, ktorí sa
v zásadnej miere podieľajú na úspechoch svojich zverencov. Koncom decembra odovzdal
v priestoroch rimavskosobotskej radnice
vybraným nominovaným ďakovnú listinu primátor mesta, Štefan Cifruš.
Primátor uviedol, že mesto je hrdé na svojich športovcov, ktorí ho reprezentujú a robia mu dobré meno
aj mimo gemerského regiónu. Aj preto boli prvý krát
v histórii mesta ocenení vo februári minulého roku.
Cifruš však dodal, že nesmieme zabúdať ani na úsilie
trénerov a funkcionárov, ktorých zákulisná práca má
na úspechu športovcov nemalý podiel. Práve z toho
dôvodu sa mesto rozhodlo poukázať na to, že si ich
snahu mimoriadne cení. V slávnostnej atmosfére odovzdal primátor prítomným nominantom ďakovný list
za dlhoročnú funkcionársku, resp. trénerskú činnosť,
ako aj za organizovanie športového života.
„Je morálnou povinnosťou samosprávy, aby špor-

tovcom vytvorila možnosti a zabezpečila podmienky
ako pre individuálne, tak pre kolektívne športy,“ uviedol Cifruš a dodal, že Rimavská Sobota sa bude v rámci
svojich možností naďalej snažiť vytvárať športovcom
adekvátne prostredie na rozvoj ich schopností.
Medzi ocenenými trénermi a športovými funkcionármi boli Tatiana Sihelská (Jazdecký klub Carmina),
Štefan Hirko (Klub slovenských turistov mesta), JUDr.
Štefan Baláž (Volejbalový klub Slovan), Mgr. Štefan
Koháry (Mestský futbalový klub), Jaroslav Mlynár
(Telovýchovná jednota Mladosť Relax), Ján Račko
(Volejbalový klub), Ing. Ivan Pivník st. (Telovýchovná
jednota Lokomotíva), Ľubomír Pinzík (Telovýchovná
jednota Mladosť Relax), Milan Špaček (Telovýchovná
jednota ŠK Tempus), Samuel Kováčik (Model klub),
František Fekete (Mestský tenisový klub), Mgr. Róbert Galamb (1.DFC ), Ing. Vojtech Molnár (Telovýchovná jednota ŠK Uraken), Peter Filipiak (Hokejový
klub mesta) a Peter Úrek (Organizačná jednotka Tawkwondo WTF).
János D. Juhász/Marián Kluvanec

Exkluzívny
rozhovor
s D. Balciarovou

Aká je majsterka Slovenska
v karate v súkromí a čomu
vďačí za svoje úspechy?
čítajte na str. 12
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Vaša lekáreň
Železničná ul. 23, RS

www.jazmin.sk

Vadex, s. r. o.,

Rimavskosobotský Mäsohrad
Akcia: bravčové stehno bez kosti 139,- Sk/kg
kačka mrazená od 95,- Sk/kg
Ul. B. Bartóka 24, Rim. Sobota
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príhovor

Vážení čitatelia,

Z rokovania Mestskej rady

Ceny za služby
mierne stúpli
Na rokovaní 9. decembra schválila
Mestská rada v súvislosti zo zavedením
meny euro nový cenník rekreačných,
športových, cintorínskych, pohrebných
a ostatných služieb. Ten začal platiť
od 1. januára tohto roka.

Unikátny nález
stredovekej keramiky!
Vyše štyristo rokov starú studňu plnú úlomkov
stredovekej keramiky odhalili robotníci pri
výkopových prácach pri stavbe budovy pobočky
Sociálnej poisťovne. Tento významný archeolo-

Ceny sa zvýšili len minimálne, na porovnanie
vyberáme niekoľko položiek. Za vstup do krytej
plavárne na 2 hod. zaplatia deti a dôchodcovia
1, 40 € (42,20 Sk – do konca decembra to bolo
40 Sk), na 1 hod. 1 € (30, 10 Sk – predtým 30 Sk).
Dospelý zaplatia za 2 hod. 2 € (60, 30 Sk –
predtým 60 Sk) a za 1 hod. 1, 40 € (42, 20 Sk –
predtým 40 Sk).
Za vstup na zimný štadión zaplatia deti nad
6 r. / 1 cyklus/ 1 € ( 30, 10 Sk – predtým 30 Sk),
dospelý 1, 50 Euro ( 45, 20 Sk – predtým 45 Sk)
a sprievod 0,70 Euro ( 21, 10 Sk – predtým 20
Sk). Mierne sa zvyšujú aj ceny cintorínskych,
pohrebných a ostatných služieb.
amb

gický nález je v Rimavskej Sobote unikátom.
Takmer štyri metre hlboká studňa však už ďalších štyristo rokov nevydrží – nahradí ju oporný
múr plánovanej stavby. Zvyšky keramiky, ktoré
sa v studni našli, čaká rekonštrukcia a cesta do
Gemersko-malohontského múzea. Viac informácií prinesieme v budúcom čísle.
mak

Žiaci o protifašistickom odboji
Vedomosti z obdobia druhej svetovej vojny a
protifašistického odboja preukazovali žiaci vo
vedomostnej súťaži, ktorá sa konala 19. decembra v rimavskosobotskom Centre voľného času.
Súťaž sa konala pri príležitosti 64. výročia
oslobodenia nášho mesta spod fašistickej okupácie 21. decembra 1944. Na otázky odpovedali
žiaci ôsmych a deviatych ročníkov zo Základnej

začnem tak, ako je u nás novinárov zvykom: in medias res. Priamo k veci.
Istotne ste si všimli niektoré zmeny,
ktorými prešli (a stále prechádzajú)
Gemerské zvesti (ďalej ako GZ) od sklonku
minulého roka. Vtedy som noviny prevzal
ako poverený šéfredaktor. V línii, ktorú
sme načrtli v predchádzajúcich vydaniach
(za reprezentatívne považujem v tomto
smere najmä vianočné dvojčíslo, ktoré sme
vám pri zvýšenom počte strán priniesli
v nezmenenej cene), by som rád pokračoval i naďalej, teraz už ako riadne zvolený
šéfredaktor.
Vízie, ktoré v redakcii máme, si
však bez názorov a pripomienok našich
čitateľov, nemôžu nárokovať na úplnosť.
Uvítame preto akékoľvek podnety, námety
a návrhy, ale i kritiku, ktorú nám pošlete či
už poštou, alebo v elektronickej forme (adresa je uvedená na strane 2 dolu v tiráži).
V blízkej dobe plánujeme tiež rozbehnúť
čitateľskú anketu ohľadom vašej spokojnosti s mestskými novinami, spojenú so
súťažou o zaujímavé ceny.
Vážení čitatelia, stojíme na prahu
nového roka a smelo, no zároveň s pocitom
nesmiernej zodpovednosti, hľadíme dopredu. V mene celého redakčného kolektívu
si dovolím povedať, že vyvinieme čo
najväčšie úsilie, aby ste „zvestiam“ naďalej
zachovali svoju vernosť. Budeme sa snažiť
o aktuálnosť, serióznosť a nestrannosť
a o to, aby bolo v novinách zastúpené čo
najširšie tematické spektrum – od politiky
cez školstvo a kultúru až po šport. Tak, aby
si každý z vás našiel v novinách „to svoje.“
Veľa osobných i pracovných úspechov do
nového roku vám želá
Marián Kluvanec,
šéfredaktor

školy P. Dobšinského. Š. M. Daxnera a P. K. Hostinského. Víťazom sa nakoniec stalo družstvo
zo Základnej školy P. Dobšinského, ktoré si
odnieslo pohár primátora.
Súťaž zorganizovali: Základná organizácia
slovenského zväzu protifašistických bojovníkov,
mesto Rim. Sobota a Centrum voľného času.
amb

Gemerské zvesti
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Silvester 2008:

Ako hodnotia rok 2008
pracovníci Mestského úradu?
Oľga Fabová

vedúca Ekonomického
oddelenia

Rok 2008 a tiež budúci rok hodnotím ako rok
veľkých zmien. A to z hľadiska hospodárskeho
(v profesnej oblasti ) ako aj v mojom súkromí.  
V súkromí nastala významná zmena, že sme
sa s rodinou presťahovali z panelového bytu
do malého rodinného domku, ale tiež bol rok
2008 pre mňa aj rokom veľkej straty - úmrtie v
rodine.
V profesnej oblasti rok 2008 ale aj rok
2009 sú tiež obdobím mnohých zmien - spomeniem iba niektoré: napr. zavedenie nového
účtovníctva v samosprávach (tzv. akruálneho),
tvorby rozpočtu v programovej štruktúre ale
hlavne zavedenie meny EURO v Slovenskej
republike.

Eva Muráriková

nezískali však podporu. Zároveň boli pripravené aj projekty k dotácii Ministerstva hospodárstva pre rekonštrukciu inžinierskych sietí
bývalých kasární na priemyselnú zónu mesta,
táto podpora však napriek splneniu podmienok
nebola mestu poskytnutá.
Mesto participuje aj na medzinárodnom
projekte z programu Leonardo da Vinci spolu
s Regionálnou rozvojovou agentúrou v Rimavskej Sobote s názvom YBN 3.
Na úseku podnikateľskej činnosti bolo vy
daných 400 stanovísk k prevádzkovej dobe,
zorganizované boli 3 jarmoky a výstava EURORIMA-EXPO. Na úseku TIC boli zabezpečené
nové propagačné materiály o meste a distribuje
sa knižka Rimavská Sobota na starých pohľadniciach, ktorá je aj vhodným vianočným darčekom a suvenírom pre soboťanov. Okrem toho
sú poskytované služby predaja vstupeniek cez
ticketportal a obrat v tomto systéme dosiahol
za rok takmer milión Sk.

Eva Alevová

Oslavy, euro
a pár výtržností
Tradičnú silvestrovskú zábavu v Rimavskej
Sobote toho roku ozvláštnilo opekanie
býka, na ktorom si mohli pochutnať silvestrujúci obyvatelia na Hlavnom námestí.
Nechýbala ani diskotéka a sprievodný
program, v rámci ktorého organizátori
podujatia rozhodili medzi prítomných
čokoládové koruny a eurá. Príchod polnoci totiž znamenal pre Slovensko okrem
vstupu do roka 2009 zároveň vstup do
Eurozóny. Stali sme sa v poradí 16. krajinou, v ktorej je možné platiť spoločnou
európskou menou. Do 16. januára pritom
môžeme naďalej používať aj koruny.
Silvestrovské oslavy sa však neniesli iba
v pokojnom duchu. Ako povedal náčelník
mestskej polície Peter Berecz, museli
muži zákona zasahovať pred polnocou
na sídlisku Západ a na Hlavnom námestí
v niekoľkých bitkách a ruvačkách, spôsobených pripitou mládežou. Niektorí z aktérov
nepokojov si dali povedať, ostatných si
polícia prizve na doriešenie. Na druhej
strane s pyrotechnikou nebol počas celých
sviatkov žiaden problém.
amb/mak

vedúca Oddelenia školstva

vedúca Oddelenia
strategického rozvoja mesta

Z pohľadu oddelenia strategického rozvoja
mesta v roku 2008 mesto úspešne implementovalo projekt na prípravu strategického
dokumentu - Koncepcie rozvoja mesta pre roky
2007-2013, ktorý bola schválený uzesením MsZ
č.1/2008 dňa 28.1.2008 a je smerným plánom
pre čerpanie financií z EÚ a určuje priority
mesta na programovacie obdobie 2007-2013.
Zároveň je základným dokumentom spolu aj
s územným plánom k poskytnutiu informácií
pre prípadných investorov a rozvoj podnikateľských aktivít.
V priebehu roka 2008 získalo mesto
finančné prostriedky vo výške 45 966 tis. Sk
na 6 projektov – Rozvoj komunitnej práce
pre občanov v sociálnej inklúzii – 2 916 tis. Sk,
Vzdelávanie zamestnancov MsÚ – ECDL 1 800
tis. Sk, Dostavba zimného štadióna – 3 000 tis.
Sk, Rekonštrukcia chodníka ul.Fábryho a Nám.
M.Tompu – 300 tis. Sk, EURO-RIMA-EXPO-50
tis.Sk a Rekonštrukcia školy P.K.Hostinského 37
900 tis. Sk..
Projekty boli podané aj na rekonštrukciu
infraštruktúry školy P.Dobšinského a M.Tompu,

V júni 2008 bol schválený dlho očakávaný nový
školský zákon NR SR č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní s účinnosťou od 1. 9. 2008.
K najdôležitejším zmenám zaraďujem zmenu
v oblasti vzdelávania prostredníctvom vzdelávacieho programu školy a výchovného programu
školského zariadenia.
Ďalej sa ukončil veľmi náročný proces
racionalizácie škôl a školských zariadení v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta a mesto bolo
úspešné pri získaní nenávratného finančného
príspevku pre projekt s názvom „Rekonštrukcia ZŠ P. K. Hostinského v Rimavskej Sobote“.
Okrem rekonštrukcie budovy projekt zahŕňa aj
modernizáciu vzdelávania, do ktorej bude patriť
aj vybudovanie jazykového centra.
V priebehu roka 2008 sa tiež podarilo
postupne dokončiť rekonštrukciu budovy základnej umeleckej školy na Svätoplukovej ulici.
V súčasnosti výchovno-vyučovací proces výtvarného, literárno-dramatického a tanečného
odboru prebieha v novoupravených priestoroch,
čo prináša výrazné skvalitnenie vzdelávania,
ako aj zvýšenie záujmu detí o mimoškolské
vzdelávanie v umeleckých smeroch.

OZNAM
Vážení čitatelia, Gemerské zvesti, ktoré práve držíte v rukách, vychádzajú z technických príčin
v nižšej kvalite tlače na ploche 14 strán. Od budúceho čísla však opäť vychádzame v kvalite, na
akú ste zvyknutí, a to v pôvodnom počte strán a nezmenenej cene 0,33 euro (10 Sk).

Prvá bola malá
Margitka

Prvým tohtoročným novorodencom
v rimavskosobotskej nemocnici bolo
dievčatko. Malá Margitka uzrela svetlo
sveta po bezproblémovom pôrode
o 0,35 hod., vážila 3050g a merala 52
cm. Ako uviedla jej maminka 27 - ročná
Hilda Farkašová z Bátky, Margitka je
jej tretia dcéra. Aj preto by ešte chcela
chlapčeka.
amb
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Rybárske aktivity
a cenové úpravy na rok 2009
Držitelia preukazu ZŤP-S (vozíčkari)
obdržia kaprové povolenie miestne
zdarma – to isté platí aj pre členov nad
70 rokov. Táto úprava sa vzťahuje len na
prvé povolenie, po vyčerpaní stanoveného počtu úlovkov je potrebné zakúpiť
povolenie v cene, stanovenej pre základné povolenie.

Členovia klubu „SM“ sa stretávajú
každú druhú stredu v mesiaci no
dátum 10. 12. bol slávnostný.

Ďalej majú členovia SRZ možnosť zakúpenia
zvláštneho povolenia na všetky revíry SRZ v cene
497,50 eúr, cudzinci a nečlenovia SRZ zväzové
povolenie kaprové v cene 265,50 eúr. Zároveň
prosíme čitateľov, aby si doterajšie informácie
o cenách upravili nasledovným spôsobom: povolenie kaprové zväzové detské 20,- euro (nesprávny údaj bol 10,- euro).

Plánované podujatia

V roku 2009 sú pre členov MsO plánované nasledovné akcie: 21.02. o 9.00 výročná schôdza II.
ObO Rim. Seč, 21.02. o 15.00 výročná schôdza III.
ObO Hajnáčka, 28.02. o 9.00 výročná schôdza I.
ObO Rim. Sobota (v prípade, že termín nebude
voľný, uskutoční sa schôdza 27.02. o 17.00), 28.02.
o 15.00 výročná schôdza IV ObO Kokava n/R,
18.03. o 16.30 školenie členov rybárskej stráže (AŽP Teplý Vrch) – školenie môže byť 26.03.
podľa voľného termínu, 25.03. o 16.30 školenie
a skúšky uchádzačov o členstvo v SRZ, 03.04.
o 17.00 konferencia MsO (AŽP Teplý Vrch) – ak
nebude tento termín voľný, presunie sa na 09.04.,
11.04 o 8.00 pstruhové preteky (prívlač) VN Skálnik, 12.04. o 8.00 pstruhové preteky (muška) VN
Skálnik, 15.04. o 16.30 školenie a skúšky uchádzačov o členstvo v SRZ, 01.05. preteky v love
rýb pre aktív funkcionárov MsO (VN Číž), 09.05.
o 7.00 preteky v love rýb na VN Kurinec.

O členských schôdzach

Keďže podľa uznesenia konferencie MsO z dňa
9. apríla 2008 je neospravedlnená neúčasť člena

Slávnostné
ukončenie
roka 2008
v Klube
sclerosis
multiplex

na výročnej členskej schôdzi porušením jeho
členských povinností, je postihnuteľná poplatkom 3,30 eúr. Bolo by naozaj zbytočné takúto
sumu vyhodiť za svoju pohodlnosť alebo za nezáujem o dianie v organizácii, preto nech každý,
kto môže, na členskú schôdzu príde. Získa tam
cenné informácie a môže vyjadriť svoj súhlas
alebo nesúhlas s prácou výboru alebo činnosťou
organizácie a svojimi návrhmi prispieť k zlepšeniu súčasného stavu. Naviac môže vybaviť aj
zaplatenie členského príspevku a zakúpenie povolenia na rybolov, čím si ušetrí čas i výdavky za
cestovné do sídla MsO v Rim. Sobote. A napokon
je to aj jedna z mála príležitostí stretnúť priateľov či známych a vymeniť si skúsenosti a predebatovať svoje zážitky.
Oznamy o termínoch brigád získate v sídle MsO
(vývesky) alebo od členov výboru jednotlivých
ObO. Kto má prístup k internetu, nech si klikne
na stránku www.sobotskyrybar.sk.
Výbor MsO
foto: internet

Aj keď vonku to tak nevyzeralo, vianočne
vyzdobená sála nám dostatočne približovala príchod Vianoc. Vážime si členov,
ktorí prichádzajú zo vzdialených miest
aj napriek značne zníženou mobilitou do
Centra invalidov. Hovoria, že tú námahu
prekonajú a blížiaci termín je pre nich ako
svetlý bod.
V kultúrnom programe vystúpil ženský
spevácky zbor z klubu dôchodcov, ktorý
zaspieval zo svojho repertoáru krásne melódie. Vianočné piesne sme už potom nôtili
s nimi. Po programe sme si vďaka štedrosti
našich sponzorov mohli rozdať darčeky.
Srdečná vďaka, lebo svojím príspevkom,
darom aj v priebehu roka prispeli k zlepšeniu chodu nášho klubu.
Za občerstvenie ďakujeme predstavenstvu
mesta v Rim. Sobote za klubové priestory na Daxnerovej ulici, vďaka ktorým sa
môžeme stretávať. V rámci sociálneho
programu ďakujeme za finančný príspevok.
Prajeme všetkým do nastávajúceho roku,
aby bol bohatý na stretnutia, v ktorých
Vám dobrí ľudia, štedrým slovom rozmnožia spokojnosť a šťastie. S pozdravom Klub
SM.
Jolana Švajková

Aktivity k 64. výročiu oslobodenia mesta Červenou armádou

Otvorili výstavu protifašistický odboj v Gemeri
Vo výstavných priestoroch Gemersko
– malohontského múzea v Rim. Sobote
bola 19. decembra otvorená stála
expozícia pod názvom Protifašistický
odboj a SNP v Gemeri – Malohonte.
Výstava vznikla pod záštitou Milana
Murgaša, predsedu Banskobystrického
samosprávneho kraja (BBSK).
Múzeum pripravilo expozíciu v spolupráci
s BBSK, mestom Rim. Sobota, múzeom SNP
v Banskej Bystrici a okresnými výbormi slo-

venského zväzu protifašistického odboja v Rim.
Sobote a Rožňave. Odborne uviedol výstavu jej
autor Marian Uhrin. Ako uviedol, výstava pozostáva z troch zložiek. Všeobecné panely približujú návštevníkom textom a obrazom podmienky
formovania odboja, jeho priebeh, politické a spoločenské prostredie SNP, obranu a oslobodenie
Gemera počas SNP. Dokumentárny film podáva
svedectvo priamych účastníkov povstania a trojrozmerné exponáty plasticky dopĺňajú obraz
tejto doby.
Výstava tak môže poslúžiť nielen širokej ve-

rejnosti, ale aj ako pomôcka pre učiteľov na hodinách dejepisu.
Ešte pred samotnou výstavou prebehol pri
príležitosti osláv 64. výročia oslobodenia nášho
mesta a okolia Červenou armádou pietny akt
kladenia vencov k pamätníku Červenej armády
na námestí M. Tompu v Rim. Sobote. Podujatie
zorganizovalo Mesto Rimavská Sobota, Obvodný
úrad a Oblastný výbor slovenského zväzu protifašistických bojovníkov v Rim. Sobote.
amb
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Mladí vedeckí pracovníci v teréne
Zo získaných finančných prostriedkov škola zakúpila potrebné pomôcky – notebook s príslušenstvom, videodataprojektor, digitálny fotoaparát, bielu keramickú tabuľu, laminátor, odbornú
literatúru atď. Na realizáciu projektu v parku
kaštieľa sme využívali príjemné slnečné počasie
babieho leta. Naším hlavným cieľom bolo pozorovať a dokumentovať rozmanitosť rastlinných
a živočíšnych druhov so zameraním na dreviny.
Určovanie druhov sme uskutočňovali pomocou
vlastnoručne vyrobených kľúčov a odbornej literatúry. Pozorovali sme 28 druhov drevín, 31 druhov bylín a 37 druhov živočíchov. Väčšinu z nich
sme dokumentovali digitálnym fotoaparátom a
z najvydarenejších záberov sme vytvorili výstavku laminovaných obrazov v prírodovednej učebni. Z odobratých vzoriek pozorovaných bylín
a drevín sme vytvorili herbár, pričom pri určovaní herbárových položiek nám boli nápomocní
botanici zo Správy CHKO Cerová vrchovina.

Deti si adoptovali stromy

Enviroprojekt v parku
Ožďanského kaštieľa
V júni 2008 získala Základná škola
v Ožďanoch opätovne finančnú dotáciu
od Ministerstva školstva SR
na realizáciu Enviroprojektu, tentoraz
pod názvom “Spoznávanie druhovej
rozmanitosti biocenózy v parku
Ožďanského kaštieľa“.
Realizácia predchádzajúceho projektu na brehoch Ožďanského rybníka sa u detí stretla s veľmi kladnou odozvou, ba doslova nadšením. Preto
sme sa rozhodli pokračovať v podobnej činnosti
i naďalej a v rámci prírodovedného krúžku spo-

znávať prírodu v našom okolí a zároveň zdôrazňovať význam jej ochrany.
Ako vhodná lokalita pre naše environmentálne aktivity sa nám javil park kaštieľa v našej obci.
Podľa povery v ňom bola pochovaná Juliana
Korponayová – levočská biela pani. Donedávna
sa v ňom konali „guláš party“ spojené s oslavou
Dňa detí a podobnými obecnými akciami. Dnes
sa park „nepoužíva“, je zarastený. O histórii parku a druhovom zastúpení drevín, ktoré sú v ňom
vysadené, je však málo dostupných informácií.
A tak kaštieľ i jeho park z roka na rok upadajú do
zabudnutia verejnosti.

Seniori oslavovali

Koledovanie

OZ Vrbovček každý rok pozýva oslávencov a to
60, 65, 70, 75 a viac ročných na malé posedenie
so svojimi rovesníkmi. Touto cestou sme chceli
zblížiť našich ľudí a vzájomne sa obohatiť.
Po slávnostnom príhovore pána Mittera
a básničiek našich detí som odovzdala naše malé
darčeky. Vianočné koláče s kávičkou nás naladili
na vianočnú atmosféru a takisto sľub, že o 5 rokov sa stretneme potešil. Človek ak sa na niečo
neteší, v niečo nedúfa stratí vieru v niečo lepšie
a krajšie. Toto tak chýba najmä starším ľuďom.
Hrušková, predsedníčka OZ

26.decembra 2008 sa už po štrnásty raz
vydali na návštevy k ľudom po celom Slovensku, ako aj v Gemerských Dechtároch
s katolíckym kňazom Slavomírom Markom
koledníci Dobrej noviny. Deti pekne spievali
a recitovali. Videli radosť na tvárach ľudí.
Koledovaním zbierali peniaze na pomoc
ľudom v núdzi v chudobných Afrických
krajinách. Najväčšia časť z financií pôjde
na projekty v Keni a na podporu projektov
v Sudáne.
Iveta Śinglárová

Návštevy parku sme popri „výskumnej“ činnosti
využívali i na realizáciu environmentálnych aktivít a ekohier. Deťom sa páčila najmä aktivita
„Adoptuj si strom“. A tak najmohutnejšie javory,
lipy či pagaštany získali adoptívnych rodičov,
ktorí zisťovali ich výšku, hrúbku, voskovkami
kopírovali na papier ich kôru a odtlačky listov.
V rámci projektu nás v jeden októbrový deň
navštívila Ing. Želmíra Ružičková zo Strediska
environmentálnej výchovy Drieňok na Teplom
Vrchu, ktorá nám pripravila environmentálny
program. V jeho prvej časti, uskutočnenej v prírodovednej učebni, poinformovala deti o živote
stromov a určovaní ich veku pomocou letokruhov. Potom sme sa presunuli do parku kaštieľa,
kde sme zisťovali výskyt pôdnych bezstavovcov
v hrabanke pomocou preosievadla a realizovali
rôzne ekohry týkajúce sa lesného ekosystému.
O realizácii a výsledkoch nášho projektu sa
záujemcovia môžu bližšie oboznámiť na internetovej stránke školy i prostredníctvom prenosnej
výstavky, ktorú plánujeme umiestniť v priestoroch obecného úradu. Dúfame, že sa nám tým
aspoň čiastočne podarí vrátiť Ožďanský kaštieľ
a jeho park do povedomia verejnosti a poukázať
na význam trvaloudržateľnosti a zachovania historických a prírodných hodnôt pre ďalšie generácie.
Mgr. Natália Nôtová

Žil len dva
týždne
V Ratkovej náhle umrel štrnásťdňový novorodenec. Šokujúca správa o smrti chlapčeka
bola na rimavskosobotskú policajnú stanicu
nahlásená deň pred Silvestrom.
K dieťaťu, ktoré nejavilo známky života,
privolala jeho matka rýchlu zdravotnícku
pomoc, no už bolo neskoro. Lekár na mieste
konštatoval smrť a predbežne vylúčil cudzie
zavinenie. Presnejšie medicínske stanovisko bude známe až po vykonaní súdnej pitvy.
red
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Recenzia

Výklad, ktorý neupúta

Ben Becker: Die Bibel

Amatérski divadelníci to dnes majú mimoriadne ťažké. Veď V uponáhľanej súčasnosti má
stále menej ľudí čas na vyplnenie svojho voľného času skúškami a memorovaním textov.

Strhujúci dvojhodinový recitál nemeckého
umelca, ktorý za sprievodu živej orchestrálnej hudby predčítava pasáže zo Starého
i Nového zákona. Sugestívnosť ambiciózneho projektu posilňuje Beckerov živelný
prejav, ponuré osvetlenie a temné vízie
premietané na tri veľké plátna, upravené
na spôsob maľovaných oltárnych dosiek.
Nevídaný zážitok z Beckerovho vystúpenia sprostredkovala divákom nemecká
komerčná televízna stanica RTL.
mak

I napriek tomu dokázal Rimavskosobotský Divosud – pod vedením Ľubomíra Šárika (na fotografii) – v uplynulých rokoch získať množstvo
ocenení na rozličných festivaloch amatérskych
divadelných zoskupení. V poslednej dobre však
akoby na Divosud doliehala únava...
Sú tomu už pomaly dva roky, čo sa Divosud
venuje adaptácii textu „Výklad“ z pera spisovateľky Marty Hlušíkovej. Pôvodne ide o hru určenú pre štyri osoby, v ktorej je zvečnený život
dvoch párov pohybujúcich sa za výkladovým
sklom na spôsob reality show Big Brother.
Režisér Šárik mal neľahkú úlohu: Peter Galdík, herec stvárňujúci jednu z hlavných postáv,
nečakane od projektu odstúpil, lebo sa stal študentom košického konzervatória. Preto bolo

Profil

Ján Botto

(27. január 1829 – 28. apríl 1881)

nutné celé predstavenie prepracovať. Do stredobodu pozornosti sa tak dostáva manželský pár
dôchodcov, ktorých stvárnili Helena Chrenková
a Pavel Belán. Zdá sa, že Šárik nie celkom dôveroval textovej predlohe a preto do hry zakomponoval aj postavu anjela (Dominika Jankulárová).
Jeho zámerom bolo oživiť text, ktorý na prvé
prečítanie najviac pripomína rozhlasovú hru.
Avšak snaha zatraktívniť inscenáciu sa minula účinku. Predstavenie začína sľubne, no asi po
polhodine začína pôsobiť únavne a zdĺhavo. Kdetu sa zabavíme na vtipnej pointe, no pozornosť
na Výklade si až do samého konca udržať nedokážeme. A tak Hlušíkovej dielo naďalej čaká na
adaptáciu vo svojej pôvodnej forme.
János D. Juhász

Slovenský romantický básnik, štúrovec a spoločenský angažovaný vlastenec Ján Botto sa
narodil vo Vyšnom Skálniku. Študoval na latinskej škole v Ožďanoch i na evanjelickom lýceu
v Levoči, kde sa zameral na rétoriku a filozofiu.
Pracoval aj ako inžinier-zememerač, venoval
sa však predovšetkým literárnej tvorbe. Okrem
iných autorov spolupracoval napr. s Pavlom
Dobšinským, veľký vplyv na jeho život a dielo
mal Ján Francisci Rimavský.
Botto patrí popri Chalupkovi, Sládkovičovi
a Kráľovi k najlepším básnikom slovenského
romantizmu. Publikoval v časopisoch Sokol,
Orol a Orol tatranský, pričom čerpal predovšetkým zo symboliky a námetov ľudovej poézie.
Medzi jeho najznámejšie diela patrí báseň Smrť
Jánošikova a balada Žltá ľalia.
mak

Deň plný
rozprávok
Ja, obyčajná žiačka 5 triedy som sa premenila na Pipi dlhú pančuchu, dievčatko
z rovnomennej knihy Astrid Lindgrenovej.
Vítala som hostí – deti i dospelých na podujatí, ktoré pod názvom Povedala knižka
knižke zorganizovala Knižnica Mateja
Hrebendu v Rimavskej Sobote.
9. decembra 2008 ráno o 8,00 odštartovala riaditeľka knižnice spolu s Mgr. Jankou Uhrinovou, prednostkou OÚ v Rimavskej Sobote maratón rozprávok a príbehov,
ktorý prebiehal celý deň. Hostia rôznych
povolaní: policajtka, hasič, lekár, sudkyňa,
pracovníčka Lesnej správy čítali svoje najmilšie rozprávky. V spomienkach sa vrátili
do detských a školských rokov. 		
Rozprávanie ozvláštnili aj uniformou,
talárom, či pracovnými pomôckami. Zároveň odpovedali na zvedavé otázky detí.
Rozprávkový sviatok, ktorý sa konal pri
príležitosti Medzinárodného dňa rozprávky nás utvrdil v tom, že príbehy Červenej
čiapočky, Snehulienky alebo Zlatovlásky
prežijú aj napriek počítačom a internetu.
Viktória Pocsaiová
žiačka 5.B triedy ZŠ Š. M. Daxnera

Myšlienka týždňa:

Bozk je krásny vynález prírody ako
zastaviť reč, keď už sú slová zbytočné.
Ingrid Bergmanová
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Slovensko očami Hollywoodu:
krv, pot a slzy smiechu
nami v zuboch a kde je v lete tak depresívne, že
v zime to už ani horšie byť nemôže.
Avšak ako to už v komédiách býva, všetko sa
napokon na dobré obráti. Scott a jeho priatelia
zistia, že v Bratislave sa dá v luxusnom hoteli
ubytovať za pár dolárov. Tak sa nechajú rozmaznávať úslužnými čašníkmi, masérmi a hoteliérmi a vychutnávajú si skutočný luxus za pár
šupiek. A keď jeden z čašníkov dostane ako prepitné mincu hodnoty niekoľkých centov, uštedrí
dokonca riaditeľovi hotela facku s tým, že teraz
už má dostatok financií na to, aby si otvoril vlastný hotel. Napokon celkom príjemný pobyt v Bratislave zakončia hrdinovia filmu v exkluzívnom
diskoklube, za aký by sa nemusela hanbiť žiadna
svetová metropola.
Hrôzy z "bratislavského"Hostela teda boli Hollywoodom napokon aspoň čiastočne kompenzované vo filme Eurotrip. Samozrejme, ani jedno
zo spomínaných diel nemožno brať vážne – sú
len hravými variáciami na tému „ďaleko od domova sme úplne stratení“. Na druhej strane by
rozhodne potešilo, keby niekedy o Slovensku
vznikla aj pozitívna celovečerná snímka. A ani
by nemusela byť americkej proveniencie.
Marián Kluvanec

Bryndzové halušky, Vysoké Tatry,
pohostinní domorodí obyvatelia. To sú
len niektoré z osobitostí Slovenska,
s ktorými sa návštevníci krajiny v srdci
Európy môžu stretnúť. Lenže ak si
pred plánovanými potulkami po týchto
končinách pozrú americké filmy ako
Hostel alebo Eurotrip, budú naše hotely
pravdepodobne zívať prázdnotou...
Zvláštne na spomínaných filmoch – okrem toho,
že Slovensko nezobrazujú práve v najlepšom
svetle – je, že stoja na žánrových protipóloch.
Kým Eurotrip možno zaradiť medzi svieže
(a trochu bláznivé) teenagerské komédie, Hostel
namiesto smiechu vyvoláva pocity hnusu a odporu. Ide totiž o mimoriadne krvavý horor.

Nocľah v Bratislave? Ani za svet!

Vo filme Hostel sledujeme osudy dvoch amerických mladíkov, ktorí sa rozhodnú pozrieť sa do
Bratislavy, kde podľa na nich podľa všetkého čakajú krásne dievčatá, lacný alkohol od 18 rokov
a vôbec - jeden žúr za druhým. Dvojica cestuje
vlakom vyprahnutou krajinou, až sa ubytuje
v jednom hosteli v „Bratislave“. Tá bola filmármi nahradená akýmsi historickým moravským
mestečkom. Na amerického diváka pravdepodobne pôsobia temné uličky nášho fiktívneho

hlavného mesta, plné agresívnych rómskych detí
a podivných miestnych obyvateľov ako hrozivý
zapadákov na konci sveta. Našinec však podobné zábery nemôže brať vážne. Pobaví aj scéna
v priestoroch miestnej diskotéky, kde vzduchom
víria tóny skladieb od Elánu či Tublatanky.
Show ale musí pokračovať. A tak po sekvenciách plných narastajúceho podozrenia nasleduje
tvrdé prebudenie. Dievčatá, ktoré chlapci „zbalili“, sa odhalia (doslova aj obrazne) ako mrchy,
ktoré na objednávku tunajšej mafie zvádzajú naivných turistov a potom ich „dodávajú“ priamo
do pazúrov kriminálnikov. Nie je však zločinec
ako zločinec: gangstri za ťažké peniaze poskytujú sadistickým boháčom zvrátené potešenia. Kto
si totiž zaplatí, môže niektorého z unesených turistov mučiť na tisíc rôznych spôsobov...

Novoročné
želanie

Nocľah v Bratislave? Ako v siedmom nebi!

Z časti podobne a z časti odlišne pristupuje k vyobrazeniu slovenských osobitostí veselá komédia o špecifikách európskych krajín - Eurotrip.
Americký maturant Scott sa spolu s troma priateľmi vydá na strastiplnú cestu naprieč starým
kontinentom. Hrdinovia však chytia nesprávny
stop – starú Aviu, ktorej značne nedôveryhodný šofér ich dovezie až do slovenskej metropoly.
A tak sa mládežníci oboznamujú s mestom, ktorého ulicami sa túlajú psy s ľudskými končati-

Touto cestou by som chcela popriať
všetkým čitateľom Gemerských Zvestí do
nového roku 2009 všetko dobré, splnenie
túžob a snov, prianí a predsavzatí. Hlavne
veľa zdravia, lásky a šťastia úprimne želá
Petra Kepeňová, foto: internet
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výhodou), prax vo vedení vozidla.
Tel: 047/5811 868, 0903 632 250,
koro@koro.sk.

Nehnuteľnosti
• Dám do dlhodobého podnájmu
2-izbový byt v centre mesta.
Čiastočne zariadený. Tel.: 0948
687 786.

014-3

• Darujem krásne šteniatko do rodinného domu. Tel: 0904 456 863,
047/56 34 471.

• Prijmem brigádnikov na 5 hodín
týždenne. Info na tel. č. 0911
310 607.

010-2

002-2

016-3

1728-1

• Dám do prenájmu priestory na
podnikanie na prízemí na Hlavnom námestí v Rim. Sobote. Tel:
0907 884 948.

• Hľadáme do partie murárov aj
tesárov. Tel: 0902 815 784

006-4

1681-2

• Predám 2-izbový byt na 1. poschodí v OV na ul. Tržnej 1 + garáž.
Cena dohodou. Tel: 0910 593 403.
011-10

• Dám do prenájmu 1-izbový nezariadený byt v centre mesta. Tel:
0903 913 367.
017-2

• Predám 3-izbový byt v OV na
ul. P.Dobšinského, 2.poschodie,
v pôvodnom stave (internet, nový
sporák, balkón, žalúzie). Cena
850 000,- Sk. Tel: 0910 320 497

1718-3

• PRIVYROBENIE! 0910 158 697.

                                                       

Služby

• Šteniatka mix – krásne. Za veter.
poplatok. Tel: 0908 913 887

Auto-moto
• Predám Audi 80 vajíčko, r.v. 89,
1.6 benzín, šedá metalíza (zinkované), cena 33 000,- Sk / 1 100
EUR. Tel: 0903 377 959.
004-1

• Vykonávam všetky stavebné, murárske, maliarske práce a prestavbu bytových jadier, aj zatepľovacie
práce sadrokartónom.
M: 0902 464 091

• Predám VW POLO Kombi, 1.6
i, r.v. 97, centrál, alarm, dobrý
stav. Cena 78 000,- Sk. Tel: 0918
182 702.

019-3

• MAJESTIC PLUS s.r.o.- Najlacnejšie zákonné a havarijné poistenie
automobilov. Mobil: 0948 006
639, 0903 693 619, e-mail: DSOLTYSOVA@ZOZNAM.sk

• Jednoduché a podvojné účtovníctvo, daňové priznania a iné na tel.
čísle: 0911 263 597.

005-2

1727-1

1722-4

• Prenajmem alebo predám 2,5
izbový byt na Malohontskej ulici.
Tel: 0918 501 317

• Držím bezlepkovú diétu (CELIAKIA). Hľadám ženu, ktorá by
bola ochotná pripraviť mi obed,
nakoľko podnikám. Tel: 56 80 160
– po 19. hod.

018-5

001-2

Vážení vlastníci a nájomníci bytov!
Mestská bytová správa, s.r.o. v Rimavskej Sobote ako správca Vašich
bytových domov Vám oznamuje,
že z dôvodu riadnej inventarizácie
majetku a technických softvérových problémov.

1697-1

• Kúpim unimobunku. Tel: 0905
437 324
1703-2

• Predám RD (aj so zariadením)
v Tomašovej, ul. Tehlová 7. Cena
len po obhliadke. Tel: 0907
884 276
1706-8                             
• Dám do prenájmu priestory o rozlohe 16 m2, vhodné ako kancelária alebo prevádzkovanie služby
obyvateľstvu. Adresa: SNP 8, Rim.
Sobota. Kontakt: 0903 526 980.
1665-1
          
• www.makroreality.sk
1305-19

• Najlacnejší prenájom v meste.
(Areál ČSAO a Gem. pekárne.)
Tel: 0903 515 109
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Zamestnanie
• KORO, s.r.o. hľadá vhodného
kandidáta pre pracovnú pozíciu
– asistentka / asistent oddelenia
nákupu a výroby. Náplň práce:
spolupráca pri zabezpečovaní nákupu surovín pre potreby výroby,
spolupráca pri kontrole a riadení
výrobného procesu. Požiadavky:
SŠ vzdelanie s maturitou, príjemné vystupovanie, vod. preukaz B.
Tel: 0903 449 164, nakup@koro.
sk, vkosin@koro.sk.
013-3

• Pri príležitosti rozširovania
autoparku o nové vozidlá firma
KORO, s.r.o. ponúka pracovné
miesta – vodiči rozvozu. Požiadavky: vod. preukaz B (C skupiny

• Novinka – čaje, registrácia
v češtine zdarma! www.lehotska.
plantanas.de.
003-5

• Kompletný finančný servis! Dobrá
pôžička. Tel: 0915 950 427.
015-1

• Ponúkam účtovné a ekonomické
služby – spoľahlivo a odborne.
Aj pre príspevkové organizácie
(športové kluby, cirkvi). Tel: 0911
158 803
1721-5                
• Ponúkam zdravú kávu, čaje, čokoládu. 7iva@post.sk. 0918 151 321.
Spolupráca vítaná!
1682-2

• Vykonávame všetky murárske
a maliarske práce. Stavba a zatepľovanie strechy. Tel: 0915 583 306.
1690-1

• Zážitkový masér na zvýšenie senzuálnej vitality. Tel: 0903 178 646.
1651-2
          
• Skôr ako ideme na súd, problém
riešime u mediátora. Francisciho
1, 0907 831 424.
1495-5

       

     

Rôzne
• Predám TRYODIN K 220 dojacie
zariadenie, sečkáreň. Tel: 0915
557 348.
009-1

Zvieratá

29. decembra a v roku 2009
počnúc dňom 17. januára.
Uvedené opatrenia sú nevyhnutné hlavne z dôvodu prechodu
na EURO, technických a softvérových problémov a vykonania riadnej inventarizácie majetku spoločnosti.
Ďakujeme za pochopenie !
Mestská bytová správa, s.r.o., ul.
Tržná č. 2, 979 01 Rim. Sobota
Svetozár Müller
konateľ a výkonný riaditeľ spoločnosti

Sťahovanie

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

Oznámenie

Nebude prijímať a vydávať
platby v hotovosti v čase
od 1. januára do 16. januára
2009 vrátane.
Predmetné rozhodnutie spoločnosti bolo schválené na Valnom
zhromaždení MsBS, s.r.o. Rimavská Sobota pod č. 10/2008 dňa
5.12.2008 jeho členmi – Mestskou
radou.
Úhrady za nájomné a služby
spojené s bývaním a iné platby
môžu užívatelia uhradiť v uvedenom termíne bezhotovostným platobným stykom prostredníctvom
bánk, v ktorých majú vedené svoje
účty, prípadne bude možné realizovať platbu v slovenských korunách
na Slovenskej pošte prostredníctvom nami vydaných peňažných
poukazov typu U, na ktorých budú
vypísané platby v eurách . Peňažné
poukazy typu U si môžete vyzdvihnúť v stránkové dni na Mestskej
bytovej správe, s.r.o.
Prijímať a vydávať platby
v hotovosti budeme
realizovať v roku 2008 do

„Hoci si odišla a niet ťa medzi nami, v našich srdciach zostaneš stále s nami.“
Dňa 1.1.2009 sme si so smútkom v srdci
pripomenuli 2.výročie, čo nás navždy
opustila naša drahá

Ružena Lojková
S láskou a úctou spomínajú manžel, deti
Iveta a Lucia s rodinou a milované 4
vnúčatá. S láskou spomína matka, brat
a celá rodina.

Odišiel si tíško, bez slov, ako vánok.
Dňa 25.12. uplynuli 2 roky, čo nás navždy
opustil

Mgr. Jozef Kellner
z Rimavskej Soboty

Tichú spomienku mu s láskou a úctou venujú dcéra Henrieta a manželka Katarína.

„Nezomrel ten, kto ostáva v ľudských
srdciach.“
Touto cestou ďakujeme všetkým príbuzným, priateľom, susedom a známym,
ktorí sa prišli rozlúčiť s našou drahou
mamičkou, starou mamou a babkou

Elenou Sillingovou
zo Skerešova

na jej poslednej ceste dňa 30.12.2008.
					
Smútiace deti s rodinami
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ZUBNÝ LEKÁR

POZVÁNKA

V súkromných ambulanciách
počas víkendových dní
od 8.00 do 12.00 hod.

Primátor mesta Rimavská
Sobota Vás pozýva na
XIII. reprezentačný ples mesta.
Podujatie sa bude konať
v sobotu 17. januára 2009
o 19.00 v estrádnej sále Domu
kultúry. Čaká Vás skvelé menu a
kultúrny program. Do tanca bude
hrať hudobná skupina EXIL.
Vstupné je 25,56 eur (800,- Sk).
Dobrú zábavu!

6. január MUDr. M. Holíková, ul.
Športová 1., č.t. 5631572
10. a 11. január MUDr. I. Kyseľová,
SNP 8, č.t. 5626124

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

11. január nedeľa lekáreň v Kauflande

Potrebujete
peniaze?
Volajte: 0905 329 178
www.proficredit.sk
2205-51

Preprava AVIOU.
Rýchlo a lacno.
Tel. č.: 0904 977 692
0903 549 042 1691-7

05.01

09.00-11.30, 12.00-14.30

EUROMOTEL
Restaurant

Košická cesta, Rimavská Sobota

06.01

09.00-11.30, 12.00-14.30

07.01

09.00-13.00, 18.30-20.00

08.01

09.00-13.00, 12.00-14.30

09.01

Vás pozýva na:

10.01

Tel.: 047/56 22 517,
0905 745 308

09.00-11.30, 12.00-14.30

6. január utorok štátny sviatok
lekáreň U leva
10. január sobota lekáreň v Kauflande

Otváracie hodiny zimného
štadióna pre verejnosť

9

09.00-12.00, 12.30-15.30
16.00-19.00

11.01

09.00-12.00, 12.30-15.30
16.00-19.00

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

POCHÚŤKY
Lacné ubytovanie
Prijmeme: - čašníka /-čku
- pracovníčku na recepciu
Tel: 0918 392 513

PRENÁJOM:

- sklad s rampou v budove STK
- kancelárie v areáli STK

Kancelárske a obchodné
priestory na poschodí
- SNP 18
Predajňa Colins so
zariadením

Tel: 0918 392 513

Mesto Rimavská Sobota
ponúka do nájmu:

evidencie pozemkov a právnych vzťahov k nim (ďalej
len komisii) zriadenej pre kat. územie Vyšná Pokoradz
v lehote do 31.10.2010 a to v pracovných dňoch od 9.00
hod. do 15.00 hod.
a) budovu bývalej Základnej školy v Bakte, b) nebytové
priestory (bývalé pohostinstvo) na Nižnej Pokoradzi • Údaje a listiny je potrebné predkladať komisii –
predsedníčke komisie Anne Brezovickej na Mestský
v budove kultúrneho domu o výmere 110,62 m2.
Informácie: Mestský úrad, oddelenie právne a ma- úrad v Rimavskej Sobote,   Svätoplukova č. 9 – refejetkové – referát správy majetku, Rimavská Sobota č. rát správy majetku, III. poschodie, č. dverí 25, č. tel.
047/5604633.
t. 047/5604631, 5604626, 5604633. Žiadosti zasielajte
na Mestský úrad, oddelenie právne a majetkové, Svä- VÚC – BBSK za finančnú pomoc pri realizácii III.
toplukova 9, Rim. Sobota.

Vyradenie vozidla z evidencie
Oznámenie
Mesto Rimavská Sobota oznamuje vlastníkom, nájomcom a držiteľom pozemkov v kat. území Vyšná Pokoradz začatie konania o obnove evidencie niektorých
pozemkov a právnych vzťahov k nim (ROEP).
• Správa katastra v Rimavskej Sobote, ako príslušný
orgán v zmysle § 3 ods. 2 písm. a) a písm. b) zák. NR
SR č. 180/1995 Z. z. o niektorých opatreniach na usporiadanie vlastníctva k pozemkom v znení neskorších
predpisov (ďalej len zákon) začalo v zmysle § 5 zákona
dňom vyvesenia tohto oznámenia konanie o obnove
evidencie niektorých pozemkov a právnych vzťahov
k nim v katastrálnom území Vyšná Pokoradz určeným
operátom je pôvodný katastrálny operát.
• Vyzýva vlastníkov, nájomcov pozemkov a ďalšie
oprávnené osoby, aby poskytli údaje o pozemkoch,
o ich užívaní a o právnych vzťahoch k nim, ktoré sú im
známe z doterajšieho usporiadania právnych vzťahov
k týmto pozemkom.
• Údaje je potrebné poskytovať komisii na obnovu

Národnou radou Slovenskej republiky bol schválený
nový zákon o cestnej premávke a o zmene a doplnení niektorých zákonov, ktorý nadobudne účinnosť 1.
februára 2009. Ten v prechodných ustanoveniach
otvára pre mnohých občanov Slovenskej republiky
možnosť vyriešiť spravidla dlhotrvajúci a v súčasnosti
neriešiteľný problém – ako vyradiť z evidencie motorové vozidlo, ktoré jeho držiteľ odovzdal do šrotu ešte
pred tým, ako zákon o odpadoch ustanovil povinnosť
odovzdávať takéto vozidlo autorizovanému spracovateľovi starých vozidiel a predložiť pri žiadosti o vyradenie vozidla potvrdenie o jeho odovzdaní na spracovanie.
V praxi to znamená, že po 1. februári 2009 bude
umožnené občanom vyradiť fyzicky už neexistujúce
vozidlo z evidencie na základe predloženého čestného
vyhlásenia o skutočnosti, že vozidlo už fyzicky neexistuje. Takáto možnosť je v § 143 uvedeného zákona
umožnená len v prechodnom období, najneskôr do 31.
októbra 2009, pričom v čestnom vyhlásení musí držiteľ vozidla uviesť aj spôsob zániku vozidla.

2009-52

KINO
ORBIS
9. – 11. január

VESMÍRNI OPIČIACI
Hravé animované mimozemské
dobrodružstvo. Komédia USA,
MP. Vstupné 2 Euro (60 Sk),
dabing. Začiatok predstavení o
18:00 hod.
9. – 11. január

MAX PAYNE
Zbaviť New York špiny nie je čistá
práca. Akčný thriller USA, MP
od 12. r. Vstupné 2 Euro (60 Sk),
titulky. Začiatok predstavení o
20:00 hod.

Cirkev

Rožňavská
diecéza má
nového
biskupa
Bližšie informácie v budúcom čísle
Gemerských zvestí.
V predaji od 12. januára 2009
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VÝBEROVÉ KONANIE

• osobnostné a zdravotné predpoklady na výkon riadiacej funkcie
• znalosť školskej legislatívy

Mesto Rimavská Sobota vypisuje v zmysle § 4 zákona NR SR č. 596/2003
Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov a § 5 zákona NR SR č. 552/2003 Z. z. o výkone
práce vo verejnom záujme výberové konanie

Požadované doklady do výberového konania:
• overené kópie dokladov o vzdelaní
• potvrdenie o pedagogickej praxi
• profesijný životopis
• aktuálny výpis z registra trestov (nie starší ako 3 mesiace)
• predloženie návrhu koncepcie rozvoja školy v písomnej forme
• písomný súhlas uchádzača na použitie osobných údajov pre potreby
výberového konania.

Na obsadenie funkcie riaditeľky školy:
Materská škola – Óvoda, Daxnerova 30/486, Rimavská Sobota
s predpokladaným nástupom od 01. 02. 2009.
Kvalifikačné predpoklady:
• vzdelanie v zmysle vyhl. MŠ SR č. 41/1996 Z. z. o odbornej a pedagogickej
spôsobilosti v znení neskorších predpisov
Iné kritériá a požiadavky:
• najmenej 5 rokov pedagogickej praxe
• občianska a morálna bezúhonnosť

VÝBEROVÉ KONANIE
Mesto Rimavská Sobota vyhlasuje podľa § 5 zákona č. 552/2003 Z. z. o výkone práce vo verejnom záujme v znení neskorších predpisov
výberové konanie na obsadenie funkcie:
Konateľ, konateľka – Mestský športový klub
Rimavská Sobota, s.r.o. ( 100% účasť mesta )

Prihlášky s dokladmi v zalepenej obálke s označením „VÝBEROVÉ KONANIE – názov a adresa školy – NEOTVÁRAŤ“ je potrebné zaslať alebo
osobne doručiť najneskôr do 7. januára 2009 na adresu: Mestský úrad,
oddelenie školstva, Svätoplukova 9, 979 01 Rimavská Sobota
Termín a miesto výberového konania oznámi vyhlasovateľ prihláseným
uchádzačom najmenej 7 dní pred jeho konaním.
V Rimavskej Sobote, 1. decembra 2008
MUDr. Štefan Cifruš, MPH

K prihláške je potrebné doložiť:
• vyplnený osobný dotazník • profesijný životopis s prehľadom vykonávanej praxe • písomná koncepcia činnosti Mestského športového klubu
Rimavská Sobota, s.r.o • overený doklad o dosiahnutom stupni vzdelania
(vysoká škola – diplom, stredná škola – maturitné vysvedčenie) • výpis
z registra trestov nie starší ako tri mesiace • písomný súhlas uchádzača
k použitiu osobných údajov pre potreby výberového konania

Požadované kvalifikačné predpoklady:
• ukončené vysokoškolské vzdelanie • ukončené stredoškolské vzdelanie
s maturitou • minimálne 5 rokov praxe

Prihlášku a požadované doklady je potrebné osobne doručiť alebo zaslať
v obálke s označením „VK - NEOTVÁRAŤ “ v termíne do 16.01.2009 do
14.00 hod. na adresu:
Mestský úrad, Ing. Ladislav Kovács, prednosta MsÚ, Svätoplukova 9,
Rimavská Sobota, 979 01

Ďalšie požiadavky:
• bezúhonnosť ( doklad o bezúhonnosti je výpis z registra trestov nie starší ako 3 mesiace) • znalosť problematiky verejnej správy • manažérske a
organizačné schopnosti • kreativita a profesionálny prístup

Prihlásení uchádzači, ktorí spĺňajú požadované predpoklady, budú
o mieste a čase výberového konania písomne vyrozumení.
MUDr. Štefan Cifruš, MPH
primátor mesta

Mestský úrad v Rimavskej
Sobote oznamuje občanom
že v dňoch 31 . 12. 2008
a 2. 1. 2009 bude pokladňa
MsÚ zatvorená z dôvodu konverzie na euro
Ďalej oznamujeme občanom , že od 5 .1. 2009
– 16. 1.2009 bude pokladňa mestského úradu
v Rimavskej Sobote pracovať v obmedzenom režime, t.j. občania budú môcť uhrádzať len správne poplatky s vybavovaním na úseku matričného
úradu, stavebného úradu a na úseku evidencie
obyvateľstva.
Ostatné dane a poplatky sa budú z technických dôvodov prijímať v pokladni MsÚ od 19. 1.
2009. Za pochopenie občanom ďakujeme.
Ing. Oľga Fabová
vedúca ekonomického odd. MsÚ

Odstávka informačného systému daňovej správy
Vzhľadom na úpravu daňového informačného systému na menu euro DR SR oznamuje, že od 9.1.2009
do 25.1.2009 budú daňové úrady zabezpečovať výkon správy daní bez podpory informačného systému.
Portál daňovej správy SR bude v uvedenom období v prevádzke, dôjde však k obmedzeniu niektorých autorizovaných elektronických služieb. Elektronické doručovanie daňových dokumentov bude
autorizovaným používateľom k dispozícii bez obmedzenia.
Daňové subjekty prosíme o ústretovosť a trpezlivosť.
Daňové riaditeľstvo SR
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Novoročný príhovor prednostky Obvodného úradu
Začal sa nový kalendárny rok a táto skutočnosť
je pre mnohých z nás dôvodom dávať si rôzne
predsavzatia, pretože koniec starého a začiatok
niečoho nového je vždy príležitosťou k hodnoteniu a robeniu uzáverov. Je na nás ako sa k tomuto hodnoteniu postavíme. Opätovne sme
prekročili prah jedného roka, podali sme si ruky
a zaželali novoročné vinše. Stalo sa už tradíciou,
že na začiatku nového roka si želáme navzájom
šťastie, zdravie a úspechy, či už v osobnom živote,
v práci, v medziľudských vzťahoch.
Želáme si lásku. Lásku a úctu človeka k človeku. Začíname nový rok, ktorý je 16 rokom existencie samostatnej Slovenskej republiky. Uplynulé
roky nás môžu právom napĺňať sebavedomím,
či už ako jednotlivcov, aj ako národ. V mnohých
smeroch a podobách sme sebe i svetu dokázali
svoju životaschopnosť a zvrat k lepšiemu. Nepochybne je to už toľkokrát spomenutý zvrat
k tomu, čo v politickom slovníku nazývame demokraciou. Demokracia v tom základnom slova
zmysle doniesla otvorený priestor. A to zlu ako aj
dobru, predovšetkým však zápasu medzi týmito
dvoma pojmami. Otvoril sa priestor na to, čo je
hľadanie pravdy. Nie je to už len jedna zvestovaná pravda, nech by už bol zvestovateľom ktokoľvek. Dejiny demokracie sú vždy sprevádzané
poctivým záujmom o hľadanie pravdy i demagógiou. Tam, kde je priestor otvorený, vznikajú obe
tieto veličiny. Toto je rozmer, ktorý Slovensko
získalo v zmysle dejinnej otvorenosti.
Druhý rozmer je rozmer národný, ktorý bol
a je pre Slovensko vždy mimoriadne vážnou
otázkou. A to nepochybne od konca 18. storočia,
keď vystupoval v rôznych podobách. Vždy však
bol kardinálnou myšlienkou, na ktorej sa myšlienkové prúdy stávali reálnou silou. Vznikom

Slovenskej republiky sa tento proces istým spô- usilovať o spoločné dobro pre všetkých jej obysobom ukončil. Národy sú zvrchované subjekty vateľov. Všetci obyvatelia SR si zaslúžia pokoj na
osobitých suverénnych práv, no ich zvrchova- to, aby sa mohli vzdelávať, pracovať, vychovávať
svoje deti, starať sa s láskou o svoju rodinu. Trnosť sa završuje až vznikom nástroja, ktorým
valý pokoj môže vyrastať len z pravdy, spravodlinárody svoje práva uskutočňujú v konkrétnom
vosti a slobody.
živote. Týmto nástrojom zvrchovanosti je aj pre
Pravda by sa mala stať základom pokoja, keď
slovenský národ jeho vlastný štát – Slovenská
si každý z nás uvedomí nielen svoje práva, ale aj
republika. Na území Slovenska je táto republika
štátom slovenského národa i všetkých národ- svoje povinnosti.
Spravodlivosť bude základom pokoja vtedy,
nostných spoločenstiev na tomto území.
V 16 rokoch existencie Slovenskej republiky keď bude každý z nás rešpektovať právo druhých
– jednotlivcov, či národov.
zisťujeme, že štát je úloha, nie cieľ.
Sloboda umožní pokoj vtedy, keď sa ľudia
Slobodu a život v tomto štáte je potrebné
napĺňať tvorivým životom – prácou, spravodli- budú správať podľa svojho svedomia a rozumu
a prijmú zodpovednosť za svoje činy.
vosťou, solidaritou a trvalým úsilím o spoločné
Štát sme si vytvorili preto, aby nám slúžil.
dobro. Niektoré pozitívne veci sa realizovali aleŠtát by mal byť pre občanov podnetným a žičlibo realizujú, ale na druhej strane nás všetkých
trápia neduhy a neresti. Bohatí sa stávajú bohat- vým priestorom. Mali by sme si to osobitne uvedomiť dnes, prvého januára, ktorý je jeden z najšími a chudobní stále chudobnejú. Nie je isté či
robíme všetko preto, aby sme chudobným účin- významnejších dátumov našej histórie, je dňom
vzniku samostatnej Slovenskej republiky.
ne pomáhali. Vnímame ťažkosti so školstvom
Tento sviatok by mal byť výzvou, aby sme sa
a s výchovou detí, vnímame ťažkosti s dostupnosťou zdravotnej starostlivosti pre ľudí v soci- v medziľudských vzťahoch posunuli o ďalší krok
álnej inklúzii. Sloboda, ktorú si tak veľmi vážime ďalej – k pestovaniu múdrosti, tvorivosti, dôstojnosti , mravnosti a kráse.
a oceňujeme , sa zneužíva na šírenie úpadkovej
Dajme poznaniu a poznávaniu jeden z rozkultúry, hýrivej spotreby, pretvárky , násilia
a nenávisti. Uvedomujeme si, že zjednotená Eu- hodujúcich zmyslov nášho života, našej rodiny,
národa, štátu. Dajme priestor poznaniu, rešpekrópa a my v nej potrebujeme k plnohodnotnému
tovaniu a tolerancii spoločenstvu európskych
životu najmä potrebu rešpektovať dôstojnosť
štátov, s ktorými sme sa rozhodli zdieľať spoloča hodnotu človeka a rodiny, hodnotu národa
a národov. Táto úcta a hodnota by mala byť me- né záujmy, zmysel spoločnej cesty a jej cieľov.
Na túto spoločnú cestu nám všetkým želám,
radlom všetkých sociálnych opatrení, meradlom
aby sme rok 2009 prežili v úcte k životu, k sebe
výchovy, školstva, hospodárstva, celého života
samým, v láske k blížnym a v porozumení.
národa a štátu.
Slovenská republika by sa mala stať našim
Mgr. Jana Uhrinová
skutočným, milovaným domovom vtedy, keď je
prednostka ObÚ Rim. Sobota
budeme mať radi a keď sa v jej mene budeme

PF 2009
všetkým čitateľom želá redakcia Gemerských zvestí
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Úspechy
mladých
tenistov
Halové majstrovstvá stredoslovenského regiónu mladších žiakov
v tenise sa konali 6. – 8. decembra
v Kysuckom Novom Meste. Zúčastnilo sa ich 32 hráčov z celého
regiónu.

Záverom kalendárneho roka absolvovali rimavskosobotskí plavci sériu
Majstrovstiev Slovenskej republiky
kategórie „C“ a kategórie „B“.
Mesto Prešov bolo organizátorom Majstrovstiev
Slovenskej republiky najmladších plavcov, kde
naše mesto zastupovali traja plavci. Najviac sa
darilo Benjamínovi Babúsovi, ktorý získal až
štyri tituly Majstra Slovenskej republiky v disciplínach 200 metrov polohové preteky, 400
metrov voľný spôsob, 50 metrov motýlik a 200
metrov znak. V disciplínach 100 metrov voľný
spôsob a 100 metrov polohový pretek mu sily
vystačili na krásne druhé miesto.
O rok starší Juraj Husár štartoval taktiež
v šiestich disciplínach, kde najlepšie výsledky
dosiahol v prsiarskej dvestovke a päťdesiatke.
V disciplíne 50 metrov prsia obsadil druhé
miesto a v disciplíne 200 metrov prsia tretie
miesto. V prsiarskej stovke obsadil štvrté
miesto, v kraulových disciplínach získal piate
miesta. Je však nutné pripomenúť, že táto kategória je natoľko silná, že poráža aj o dva roky
starších plavcov.

Vyhodnotenie
najaktívnejších
plavcov v roku 2008
Plavecký klub Rimavská Sobota na záver kalendárneho roka 2008 bilancoval svoje celoročné
výsledky. Rok 2008 bol pre plavcov prelomovým rokom, nakoľko sa aktívnejšie zapojili do
súťažného kolotoča. Až 163 ocenení priniesli
plavci do Rimavskej Soboty, z toho 148 ocenení
vybojovalo päť plavcov v zložení Hanka Poljaková, Mihály Máté, Samuel Šebok, Husár Juraj a
Benjamín Babús. Spolu absolvovali 265 štartov
a o ich pripravenosti svedčí aj fakt, že najviac
medailí , až 68, bolo zlatých. Plavecký klub však

V kategórii žiačok nastúpila Grétka Sallaiová, ktorá si už začína zvykať na súťažné tempo.
V disciplíne 50 metrov prsia obsadila pekné
ôsme miesto, o dva miesta sa posunula v prsiarskej stovke. Premiéru absolvovala v disciplíne
50 znak, kde dokázala zaplávať dvanásty najlepší čas. Kategória mladších žiakov („C“) sa zúčastnila na Majstrovstvách v Nových Zámkoch,
kde sme mali len jednu zástupkyňu.
Naša najúspešnejšia plavkyňa Hanka
Poljaková štartovala v štyroch plaveckých
disciplínach, z toho až v dvoch disciplínach sa
kvalifikovala s druhým najlepším časom. Tieto
papierové predpoklady sa však aj napokon
naplnili, a v disciplínach 200 metrov prsia a 100
metrov prsia získala strieborné priečky. V kraulových disciplínach to mala trochu náročnejšie,
v kraulovej päťdesiatke obsadila ôsme miesto
a v stovke dvanáste miesto.
Tieto podujatia boli vyvrcholením celoročného úsilia, čo sa napokon odzrkadlilo aj vo
výsledkoch, nakoľko také množstvo umiestnení
Plavecký klub Rimavská Sobota ešte nikdy
nezískal.
Ján Valach, foto: internet

reprezentovalo aj niekoľko ďalších plavcov ako
Grétka Sallaiová, Lucka Staššáková, Szomolai
Bálint či Lea Antalová. Takisto im patrí vďaka za
vynikajúcu reprezentáciu.
Do roku 2009 vstupuje Plavecký klub s vysokými ambíciami, nakoľko sa snaží o rozšírenie
základne plavcov zúčastňujúcich sa na plaveckých súťažiach.
Ján Valach

Vyhodnotenie jednotlivých plavcov:
Meno a priezvisko

Štarty

1. miesto

2. miesto

3. miesto

Spolu

Babús Benjamín

70

23

21

6

50

Poljaková Hana

57

17

14

8

39

Husár Juraj

50

17

5

7

29

Mihály Máté

45

10

6

4

20

Samuel Šebok

43

1

4

5

10

Zverenci trénera Františka Feketeho
Marko Cetner a Vladimír Kurek si počínali
veľmi úspešne tak vo dvojhre ako aj vo
štvorhre.
Marko Cetner ako nenasadený hráč
skončil vo dvojhre na peknom treťom
mieste. V semifinále prehral s neskorším
víťazom turnaja J. Behúňom. Vo štvorhre
skončil spolu s V. Früwaldom z Banskej
Bystrice skončili vo štvrťfinále turnaja.
Vladimír Kurek sa vo dvojhre umiestnil
na 2. mieste, keď sa ako štvrtý nasadený
hráč prebojoval do finále turnaja. V dramatickom finále hral proti Jakubovi Behúňovi
z Kysuckého nového Mesta. Prvý set vyhral
V. Kurek 6:3, druhý prehral 4:6 a tak sa
o halovom majstrovi stredoslovenského
regiónu muselo rozhodovať až v treťom,
rozhodujúcom sete. Ten prehral V. Kurek
5:7.
Vo štvorhre sa V. Kurek spolu s A. Kubandom z Banskej Bystrice umiestnili na
treťom mieste.
red

Pozvánka
Vyhodnotenie
najúspešnejších
športovcov okresu
Rimavská Sobota
(43. ročník)
sa uskutoční v meste Tisovec,
v Dome kultúry dňa 13.februára 2009
o 17.00.
Pripravujeme bohatý kultúrny program,
vyhodnotenie úspešných športovcov,
recepciu pre pozvaných s možnosťou
pohovoriť si o problémoch a riešeniach
pre ďalší rozvoj a podporu športovcov a ich
trénerov.
Podujatie podporili:
Mesto Tisovec, Banskobystrický samosprávny kraj, Okresné združenie telesnej
kultúry, Rimavská Sobota, Asociácia športových zväzov v Rimavskej Sobote.
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Každý bod je cenný

V 16. kole si vybojovali Soboťania remízou 0:0
proti Trenčínu cenný bod. Trenčania si vytvorili
v zápase viac gólových príležitostí. Tie však nedokázali premeniť vďaka brankárovi Kuciakovi
a dobrej obrane, ktorá, až na zápas v Šali, pracovala počas jesennej časti spoľahlivo.
V ďalšom kole sa Gemerčania predstavili
v poslednom zápase jesennej časti na domácej
pôde proti mužstvu z Horehronia. V kvalitnom
stretnutí sa domáci rozlúčili s vernými priaznivcami víťazstvom 2:0. O troch bodoch pre MFK
rozhodol presnými zásahmi Gibala.
Na posledný zápas jesenného kola proti Interu BA cestovalo mužstvo MFK do hlavného
mesta. Hoci hráčom Interu podľahli 0:2, hanbu
si neurobili, lebo im boli vyrovnaným súperom.
Jediný rozdiel v hre oboch mužstiev bol ten, že
hráči MFK nedokázali, na rozdiel od domácich,
premeniť svoje gólové príležitosti. Aj napriek
prehre nesklamali a úspešne zavŕšili jesennú
časť súťaže.

Bilancia

I. FUTBALOVÁ LIGA:

Ohliadnutie za skončenou
jesennou časťou súťaže
(dokončenie z minulých čísiel)
Po sérii úspešných výsledkov prišla pre hráčov
MFK facka v podobe prehry 0:3. Podľahli futbalistom Šale na ich trávniku. Domáci boli jasne
lepší a víťazstvo si zaslúžili.
V 12. kole sa Soboťania predstavili v Ličartovciach, kde hráva svoje domáce zápasy košické
béčko. Potom, čo domáci hneď v úvode nepremenili svoju možnosť na strelenie gólu, vyškolili
ich hostia z Gemera z efektivity. V prvom polčase
sa presadil Gibala a po zmene strán sa strelecky
prisadil Líška, keď dvomi gólmi zabezpečil nielen víťazstvo, ale po 12. kole aj 1. miesto v tabuľke.
S týmto umiestnením rátal pred začiatkom súťaže málokto.

Najlepší zápas

V 13. kole prišiel najvydarenejší zápas jesene
z pohľadu Soboťanov, keď v stretnutí, ktoré muselo potešiť aj najnáročnejšieho diváka, futbalisti od Rimavy po skvelej hre rozdrvili súpera
z Michalovice 5:1. Už po 25 min. viedli domáci
3:0. O góly sa postarali Sihelský, Geri, Pisár z 11
m., Lazúr, Líška. V tomto stretnutí jasne potvr-

dili oprávnenosť umiestnenia v tabuľke, čo po
zápase priznal aj hosťujúci tréner Komanický,
ktorý v minulosti viedol mužstvo od Rimavy.
V 14. kole nastúpili hráči Rim. Soboty v Humennom, kde podľahli najtesnejším rozdielom
0:1. Aj v tomto stretnutí si hráči v rimavskosobotských dresoch vypracovali gólové príležitosti - hlavne Gibala a Čižmár. Tí však svoje tutovky
nepremenili.
V 15. kole očakávali fanúšikovia MFK v súboji proti už viac-menej zostupujúcemu mužstvu
D. Stredy strelecké hody. Domáci sa pustili do
súpera zo Žitného ostrova z vervou a veľkým
tlakom. Svoje príležitosti však nepremenili.
Úvodný gól strelil Filo, ale hostia už o šesť minút na to vyrovnali. Rozhodujúci gól stretnutia strelil v 82. min. striedajúci útočník Čižmár,
čím vykúpil domácich zo streleckého trápenia.
V posledných troch jesenných kolách nastúpili
hráči od Rimavy do súbojov, ktoré boli označované za šlágre. Stretli sa v nich totiž mužstvá,
ktoré patria k najväčším ašpirantom na postup
do najvyššej súťaže.

Čo sa týka domácich zápasov skončili, až na dve
remízy, víťazstvom. Z ihrísk súperov si hráči Rim.
Soboty doviezli body, ktoré im vyniesli druhé
miesto v súťaži.
Po celom Slovensku sa opäť hovorí v súvislosti s futbalom o Rimavskej Sobote. Za povšimnutie stojí, že tento úspech sa dosiahol s oveľa
menším rozpočtom, ako majú iné mužstvá napr.
Inter, Trenčín, Podbrezová. Potvrdilo sa, že
nielen peniaze „hrajú“ futbal. Trojuholník hráči – tréneri – funkcionári v mužstve MFK Rim.
Sobota funguje. Futbalisti tvoria výbornú partiu,
ktorá vie čo chce.
Zdeno Marek
foto: internet

Vyjadrenie futbalového
trénera K. Kysela:
„ Na začiatku súťaže som sa vyjadril, že budem
spokojný zo ziskom 28 až 30 bodov. Cieľ sme
splnili, ba dokonca prekročili, keď sme ich
získali 34. Ak máme miešať karty o postup, bolo
by výhodné káder mužstva počas zimy posilniť.
Všetko je to však otázka finančných možností.
Osobne ma mrzí, že na rimavskosobotskom
štadióne ubúdajú diváci. Viem, je to celoslovenský problém, ale myslím si, že si hráči MFK
zaslúžia viac ľudí v hľadisku. To bol tiež jeden
z mojich cieľov, z ktorým som prišiel do Rim.
Soboty. Aj touto cestou sa musím poďakovať
tým, ktorí nás pravidelne povzbudzujú a cestujú
za mužstvom aj na ihriská súperov. Aj oni majú
zásluhu na úspešnom výsledku. Samozrejme, že
v hre môjho mužstva som objavil aj nedostatky,
na ktorých sa snažíme pracovať. Jarná časť
súťaže sľubuje zaujímavý priebeh. Veríme, že
budeme karty miešať aj my. Záleží aj na ľuďoch,
ktorí vedia pomôcť klubu a ako sa zachovajú
k hráčom. Môžem sľúbiť, že spravíme všetko pre
to, aby sme aj v jarnej časti pokračovali tak ako
doteraz. Čaká nás ťažká zimná príprava, v ktorej
potrebujeme „dobiť batérie.“
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Rozhovor

Karatistka Balciarová:
Na Majstrovstvá Európy si ide po medailu!
Rodáčka z Rimavskej Soboty Dorota Balciarová (15) sa po ôsmich rokoch tvrdej driny pomaly zaraďuje medzi domácu špičku
v disciplíne karate kata. Okrem tohto bojového športu sa však venuje i spevu a tancu, ako aj hre na klavír. Navštevuje tiež zdravotnícky
krúžok a medzi jej koníčky patrí aj tradičné dámsky hobby - nakupovanie. Aký je tento neobyčajný športový talent v súkromí a čomu
vďačí za svoje úspechy?

GZ: V prvom rade by som Vám rád zablahoželal
k veľkému úspechu – kvalifikovali ste sa na ME
2009 v karate. Okrem toho ste získali slovenský
pohár a titul Majsterky Slovenska. Uplynulý rok
bol teda pre Vás po športovej stránke mimoriadne vydarený. Čomu pripisujete svoje úspechy?
DB: Ďakujem pekne. Ako hovoríte, bol to vy-

darený rok, ale to zároveň prinášalo množstvo
tréningov a s tým prichádza aj únava a nervozita. Svoje úspechy pripisujem trénerovi, rodičom
a hlavne i sebe, že som sa nevzdávala a šla za svojimi cieľmi.

GZ: Odkedy som prvý krát počul o mladej úspešnej reprezentantke Rimavskej Soboty v karate,
nedala mi pokoja jedna otázka: čo vedie mladé
dievča k tomu, aby sa začalo intenzívne venovať
bojovému športu? Vaše rovesníčky zrejme zaujímajú úplne odlišné veci...
DB: Na začiatku to bolo veľmi milé, dokonca aj

smiešne. Na tréningy som chodila vyslovene za
kindervajíčka... Kupovali mi ich rodičia, a ja som
za ne chodila na tréningy... Ale teraz je to úplne
iné – vtedy som bola malá, nevedela som čo ma
čaká a čo to obnáša. Teraz ma každé víťazstvo
ťahá dopredu a keď som už tak vysoko, nemôžem popustiť. Pravdaže boli aj chvíle, kedy sa mi
nedarilo, keď som chcela skončiť, ale potom sa
stále niečo vo mne ozvalo: „prestaň, vydrž to...“

GZ: Vo všeobecnom vnímaní širokej verejnosti je karate predsa len primárne chlapčenským
športom. Možno ste sa aj vy už stretli – alebo
stretávate – s názorom okolia, že dievčaťu sa nehodí, aby „mlátilo“ iných.
DB: Áno, usudzujem, že krajšie je to pre chlap-

ca a hodí sa to viac, ale je veľký počet dievčat čo
chodí na karate a dá sa to aj tak povedať, že
možno aj viacej. Ale mne to neprekáža, keď ma
niekto napríklad stretne na ulici kto ma pozná
a povie: „ty si tá karatistka? Dúfam, že ma nezbiješ...“ Ja som už s tým stotožnená, zžitá a iná
asi už nebudem...

GZ: A ako reagujú na Váš srdcový šport Vaši najbližší – rodina a priatelia?
DB: Samozrejme kladne, povzbudzujú ma a tešia
sa so mnou, sem-tam aj plačú od radosti a držia
mi palce aj tí praví priatelia....

GZ: Profesionálny prístup k športu si vyžaduje
pomerne prísne dodržiavanie určitých pravidiel, najmä pokiaľ ide o pravidelný tréningový
program či špeciálny stravný režim. Ako sa dokážete popasovať s týmito úskaliami karate?
DB: Najprv sme mali päť tréningov za týždeň, potom už len štyri, tri, a teraz máme už len dva tréningy týždenne. Mne to však nestačilo, tak som
trénovala aj sama doma, chodila behať, plávať,
sem-tam posilňovať (to vážne len málo) a nejaký
ten tréning sa ušiel aj u trénera doma, ale predstavovala by som si to úplne inak... Stravovací režim nemám žiadny, ja sa nepotrebujem dopovať
rôznymi práškami ako to robia druhí, ja sa len
poriadne najem aby som mala energiu a ide to. A
ak to môžem tak povedať, v karate nie je dôležitá
váha - aspoň v kata v mojom obore - ale pružnosť,
dynamika, rýchlosť, presnosť a sila.
GZ: A na záver otázka ohľadom plánov do budúcnosti. Aký je Váš vysnívaný cieľ v súťažnom
karate?
DB: Rada by som sa dostala čo najvyššie a do špičky slovenskej reprezentácie a, pravdaže, rada by
som doniesla z ME v Paríži nejakú medailu....
Marián Kluvanec
foto: archív Doroty Balciarovej

Dorota Balciarová
očami svojho trénera
Dorotka mala od malička veľké predpoklady
uplatniť sa v tomto športe. Je perfektne stavaná,
jej techniky sú tvrdé, rýchle a dynamické a nakoľko svojou zanietenosťou a poctivou prácou
na tréningoch tieto techniky zdokonalila na
veľmi kvalitnú úroveň, niet sa čo čudovať, že
z nej vyrástla pretekárka, ktorá získava víťazstvá
a pódiové umiestnenia na turnajoch po celom
svete. Výsledky za posledné 3-4 roky to dokazujú jasnou rečou.
Teraz ako reprezentantka Slovenska pod
prísnym dohľadom reprezentačných trénerov
ešte viac zdokonalí svoje majstrovstvo a určite
bude patriť k pretekárkam, ktoré budú teraz aj
v budúcnosti siahať na medailové umiestnenia
na európskych a svetových šampionátoch.
 Vojtech Molnár

