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Hovorilo sa o asfaltovaní
ulíc, posilnení spoja MHD,
vandalizme, bezdomovcoch
a fetujúcej mládeži.
čítajte na str.2

Anketa

Vyhliadky
do roku 2009

Ako vidia mestskí funkcionári nadchádzajúci rok?
čítajte na str. 3
Stigma okresu:

(Ne)zamestnanosť

Sledovali sme vývoj nezamestnanosti v Rimavskej
Sobote za uplynulé roky.
čítajte na str. 5

Literárne tipy

Hľadáte niečo dobré na
čítanie? Či beletria alebo
odborná literatúra, my vám
poradíme!
čítajte na str. 7
Osobnosti

Prednosta Kovács:

Našou úlohou je zabezpečiť
kvalitný servis občanom
pracovný rok 2009 na
Mestskom úrade v Rimavskej Sobote otvorilo
vedenie mesta za účasti jeho pracovníkov
minulý týždeň v stredu. V zasadacej
miestnosti MsÚ sa úradníkom prihovorili
prednosta L. Kovács i primátor Š. Cifruš.
Podľa prednostových slov je prioritnou úlohou Mestského úradu zabezpečiť servis občanom na čo najvyššej úrovni. To zahŕňa aj spôsob komunikácie so žiadateľmi – úradníci majú byť voči občanom ústretoví

a slušní. Kovács priznal, že vo veci prístupu k ľuďom
ešte jestvujú na niektorých oddeleniach rezervy.
Prednosta ďalej označil uplynulý rok z pracovného
hľadiska za úspešný, keďže vytýčené úlohy boli splnené. V blízkej budúcnosti sa ešte má riešiť dokončovanie
presunu niektorých oddelení, ako aj prípadné vytvorenie postu hovorcu mesta. So stavom pracovníkov MsÚ
je inak prednosta spokojný, a to aj vzhľadom na to, že
ich počet predstavuje vzhľadom na slovenské pomery
dobrý priemer. Kovács na záver privítal nového kolegu
na MsÚ, Ing. Valuša.
pokračovanie na str. 3

Vaša lekáreň
riešenia pre krajšie
bývanie + strechy
www.valea.sk, valea@valea.sk
Hnúšťa, Francisciho 167

Železničná ul. 23, RS

www.jazmin.sk

Potrebujete si požièaś?

Rozhovor
s kulturistom
R. Brosmanom

Všetko, čo ste chceli vedieť
o populárnom silovom športe, ale nemali ste sa koho
opýtať.
čítajte na str. 14

Vyviezli
kontajnery
Odpadkové kontajnery v Rim.
Sobote boli vyprázdnené pred
Štedrým dňom i na Silvestra,
takže v meste bol poriadok.
„Chcel by som pochváliť
firmu Brantner za to, že počas
sviatkov promptne vyviezla
kontajnery, a tak neboli preplnené. Ľudia boli veľmi spokojní
aj na najväčšom sídlisku v meste- sídlisku Západ,“ povedal
predseda Výboru mestskej časti
sídl. Západ, Sobôtky a Kľačian
Ing. Jozef Slávik.
kan
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Na slovíčko

s Mariánom Kluvancom

Čo je napísané, nepustí. Lenže aj hovorené
slovo má svoju váhu. Alebo aspoň kedysi
malo – za dávnych čias, kedy sa obchodné
zmluvy uzatvárali ústnou dohodou. Odtiaľ
známe zvraty ako „slovo dalo slovo“ či
„chlap dodrží svoje slovo“.
Dnes sa na každom rohu môžeme stretnúť s frázou „je to môj názor, mám naň
právo“. K jej použitiu dochádza zväčša pri
polemikách, keď sa jeden z diskutujúcich
dostáva do úzkych a svoju mienku nedokáže vystavať na náležitom argumentačnom
podloží. Isteže, každý má právo na vlastný názor. Lenže v určitých prípadoch je ten
názor irelevantný.

Blíži sa
ruská zima?

O asfaltovaní ulíc, posilnení spoja MHD, vandalizme, bezdomovcoch a fetujúcej mládeži

Zasadal Výbor mestskej časti
Západ, Sobôtky a Kľačian

Ťažiskovou témou zasadnutia Výboru
mestskej časti. sídl. Západ, Sobôtky
a Kľačian, ktoré sa konalo minulý
mesiac, bola bilancia vlaňajšej činnosti.
Ako uviedol predseda výboru Ing. Jozef
Slávik, vlani sa im podarilo vyriešiť
aj požiadavku obyvateľov o doplnenie
autobusovej linky MHD zo sídl. Západ do
mesta počas víkendov medzi 19,15 a 19,30
hod., pretože tento spoj chýbal. Občania
žiadali vyasfaltovať chodník a parkovacie miesta na Ul. L. Svobodu č. 21-27, čo
bolo tiež splnené.
Výbor sa pravidelne venoval aj rušeniu nočného
kľudu, vandalizmu a fetujúcej mládeži. V rámci
príspevku mesta pridelil finančné príspevky pre
ZŠ Š. M. Daxnera pri príležitosti osláv 15. výročia
založenia školy, na detskú diskotéku na sídl. Západ a pre MŠ na Rybárskej ulici na rozvoj počiatočnej občianskej angažovanosti detí k výchove.
J. Slávik v závere hodnotiacej správy ocenil aktívnu spoluprácu poslancov výboru. Ďalej informoval o stretnutí predsedov VMČ v meste s komunitnými pracovníkmi mesta. Bolo zamerané
na zmapovanie pohybu bezdomovcov, drogovo
závislých a potulujúcich sa ľudí v jednotlivých

častiach mesta a na pomoc týmto ľudom zo strany komunitného pracoviska mestského úradu.
Hovorilo sa aj o posilnení hliadok na sídlisku zo
strany mestskej polície.
Podpredsedníčka výboru Zuzana Lukáčová
(na fotografii s J. Slávikom) upozornila na bezdomovca bývajúceho v lesnom poraste pri sídl. Západ, ktorý znečisťuje les a otvoreným ohniskom
môže spôsobiť požiar.
Na vec upozornila aj vedúceho oddelenia životného prostredia MsÚ Ing. Jána Bozóa a náčelníka mestskej polície. Z. Lukáčová poukázala
aj na to, že trávnaté plochy pozdĺž Ulice L. Svobodu patriace cirkvi nie sú počas roka kosené
a udržiavané. Peľ a aj vysemeňovanie tráv spôsobuje počas celého roka ľuďom alergie. V závere
svojho diskusného príspevku vyjadrila spokojnosť nad odstránením kazov na rastúcej zeleni
na Rybárskej ulici, ktoré boli zo strany TSM vykonané k spokojnosti občanov.
Predseda VMČ Ing. Slávik, v závere diskusie
opätovne nadniesol problematiku parkovacích
miest na sídlisku. V tejto súvislosti odznel návrh
úpravy nezastavaných plôch pozdĺž celej Ulice L.
Svobodu a pred bytovým domom na Rybárskej
ulici. Plochy nie sú udržiavané a nové parkovacie
miesta by vyriešili nepriaznivú situáciu.
kan

Do mesta zavítali spolu s novým rokom aj
mínusové teploty vzduchu. Počas minulého týždňa ukazoval teplomer v ranných
hodinách miestami aj 8 až 10 stupňov Celzia pod nulou. Podľa meteorológov môžeme v blízkej dobe dokonca očakávať nočné
teploty v horizonte okolo -15 stupňov. Od
tzv. „ruskej zimy“ však našťastie máme zatiaľ stále ďaleko. Nepríjemný mráz navyše
prináša aj príjemný sprievodný efekt: prírodnú krásu v podobe kryštálov námrazy
na rastlinách a stromoch.

Viac tmy!
Rimavská Sobota patrí k miestam s najnižším tzv. svetelným znečistením na Slovensku. Astronómovia o ňom hovoria v súvislosti s akútnym problémom našej doby
- nadmerne osvetlenou nočnou oblohou.
Vysoká intenzita vonkajšieho umelého
osvetlenia pritom môže mať za následok
vážne poruchy spánku. Extrémne vysoké
hodnoty svetelného znečistenia u nás dosahuje Bratislava a jej okolie.
mak
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Prednosta Kovács:

Našou úlohou je zabezpečiť
kvalitný servis občanom
(dokončenie z titulnej strany)
Primátor Cifruš vo svojom príhovore vyzval prítomných k úprimnou korektnosti a úprimnosti,
aby sa vzájomnou spoluprácou darilo pomáhať
Rimavskej Sobote. „Mesto je prvoradé,“ povedal
a v tejto súvislosti upriamil pozornosť na postupnú realizáciu stavby Family Centra i ďalšie
plánované projekty. Napokon všetkým účastníkom otvorenia nového roka na MsÚ zaželal veľa
zdravia a šťastia, a „aby nás zaujímalo mesto a nie
klebety, ktoré netvoria súčasť riešenia otázok samosprávy.“ Zároveň dodal, že zatiaľ nevylučuje
možnosť svojej kandidatúry v nadchádzajúcich
primátorských voľbách.
Primátor mesta vyzdvihol najmä dobrú
spoluprácu a koordinovanosť pracovísk MsÚ
a upriamil pozornosť na fakt, že bez angažovania
úradu nemožno v meste realizovať zásadné plá-

ny a projekty. Ako ďalej uviedol, i napriek tomu,
že samospráva je o trpezlivosti, úrad promptne
a flexibilne reaguje na potreby obyvateľstva. Za
to možno vďačiť jeho dobre fungujúcim oddeleniam, ktorým zároveň poďakoval za dobrú spoluprácu.
Marián Kluvanec

Anketa

Bilancia roku 2008 a vyhliadky do
roku 2009 z pohľadu vedenia mesta
Štefan Cifruš
primátor

Minulý rok sa nám prostredníctvom rozličných
projektov podarilo na rozvoj mesta získať 45
mil. korún, čo rozhodne môžeme považovať
za úspech, na ktorý sa pokúsime nadviazať aj v
budúcnosti. V tomto roku nás ďalej čakajú dva
zásadné projekty, ktorých realizáciu chceme
zabezpečiť za každú cenu. Tým prvým je vybudovanie infraštruktúry v Tomašovej, vrátane kanalizačného systému a asfaltovania ciest. Druhý
projekt sa týka výstavby mestského bazénu. Na
uskutočnenie pôvodných plánov s Kurincom totiž nie je dostatok financií ani energie, a to ako
zo strany mesta, tak ani zo strany podnikateľov.
Považujeme však za mimoriadne dôležité, aby
sa obyvatelia mesta mali kde ísť v lete okúpať.
Okresné mesto si jednoducho zaslúži vlastné
kúpalisko.

Pavel Piliarik
viceprimátor

Vlaňajší rok považujem vcelku za úspešný, aj
keď nie všetky veci a predsavzatia sa uskutočnili
a naplnili podľa mojich predstáv. Čo sa týka von-

kajších faktorov, ktoré na to mali vplyv, tak tie
prevládajú, ale aj u mňa vidím ešte rezervy pre
dobré nápady a aktivity v záujme spoločnej veci.
Tento rok považujem ja osobne za taký prelomový, čo sa týka samotného rozvoja a života
nášho mesta. Myslím si, že sa nám podarilo
zastaviť pokles životnej úrovne obyvateľov a stabilizovať ukazovatele, ktoré povedú k napĺňaniu
nami prijatej Koncepcie rozvoja mesta na obdobie 2007-2013. Som optimista a sám urobím
všetko pre to, aby sa nášmu mestu prinavrátila
jeho niekdajšia sláva a význam ako kultúrnospoločenského a hospodárskeho centra celého
regiónu Gemer-Malohont.

Ladislav
Kovács
prednosta MsÚ

V nastávajúcom roku by sme chceli pokračovať
v znižovaní stavov pracovníkov, hoci vzhľadom
na to, že v uplynulých rokoch štát rozšíril právomoci miest, máme viac práce, a teda sa naše
rady aj rozrástli. V budúcnosti tiež plánujeme
zabezpečiť pre mesto príchod priemyselného
podniku, čím by sa vytvorilo aspoň 200-300
pracovných miest. Ďalej máme predstavu realizovať digitalizáciu Mestského úradu, ktorú by
sme chceli postupne uskutočniť.
János D. Juhász
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Poznámka

Prečo primátor
nevystúpil na
silvestrovských
oslavách?

Na otvorené nového pracovného roka na
MsÚ sa primátor Cifruš vyjadril aj k narážkam na jeho údajnú neúčasť na silvestrovských oslavách na Hlavnom námestí.
Ako uviedol, na námestí bol a čakal tam
na vystúpenie so svojím novoročným príhovorom takmer dve hodiny. Avšak potom,
ako ho zasiahla petarda do hrude i do hlavy
a vzduchom lietali fľaše a zábavná pyrotechnika, sa rozhodol pred podguráženým
publikom pozostávajúcim prevažne z mladších vekových kategórií nevystúpiť, aby tým
nedehonestoval svoj úrad.
mak

Budú
zhadzovať
hniezda
Premnožené havrany sú hlučné,
znečisťujú okolie trusom
a poškodzujú vzácne platany
Obyvateľom Rimavskej Soboty roky znepríjemňujú život premnožené havrany.
Prekáža im ich hlučnosť, všadeprítomnosť,
znečisťovanie trusom a posedávanie na
kontajneroch. Zvýšený výskyt havranov je
najmä na ploche bývalého dopravného ihriska na Gorkého ulici, na Kraskovej ulici
a v Mestskej záhrade, kde poškodzujú vzácne platany.
Premnožili sa preto, lebo v podstate nemajú prirodzeného nepriateľa. Problémom
sa intenzívnejšie začal zaoberať mestský
magistrát už vlani. Oddelenie životného
prostredia ho chcelo riešiť zhadzovaním
hniezd. Nakoľko podľa Zákona č. 543/2002
o ochrane prírody a krajiny sú havrany
chránené živočíchy, požiadalo ministerstvo
životného prostredia o udelenie výnimky.
Bolo im vyhovené, a preto už vtedy v mimohniezdnom období začali hniezda zhadzovať. Vo vytláčaní kolónií havranov čiernych
budú pokračovať aj tento rok.
„Výnimka zo zákona je v platnosti ešte
do konca februára. V tomto období plánujeme zhadzovať hniezda havranov. Malo
by sa tak udiať v druhý februárový týždeň,
aby sme sa čím viac priblížili k hniezdnemu
obdobiu z dôvodu najúčinnejšieho efektu,“
informoval nás vedúci oddelenia životného
prostredia mestského úradu Ing. Ján Bozó.
kan
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Zbor pre občianske záležitosti

Človek človeku v Rimavskej Sobote
pozdravuje občanov v novom roku 2009
spomínali aj pri oslave 55. výročia založenia
ZPOZ, spomínali sme, oslavovali život človeka
aj v našich mestských častiach. Prekvapili nás
svojimi aktivitami v Dúžave, Mojíne, Bakte
a Vyšnej Pokoradzi.

Ani sme sa nestihli spamätať
z krásnej vianočnej atmosféry a už sa
nám rozbehol nový rok a my začíname
opäť a odznova. Otvárame diár
s čistými a nepopísanými stránkami.
Čo nás všetko čaká, aký bude rok 2009
a čo nám všetko prinesie?

Dar do našich duší

Aj uplynulý rok tiekol ako voda v potôčku- niečo
dal, niečo vzal. Obohatení sme o nové skúsenosti, získali sme nových priateľov z celého Slovenska, ktorí navštívili aj naše mesto. Jednoducho
sme bohatší- dušou i srdcom. Jednoducho,
dostali sme dar. A najväčší dar, ktorý sme my
ZPOZ-ári dali nášmu mestu? Je to dar previazaný hlbokými citmi, ktoré obsahujú kúsok
z nás. Úprimný stisk ruky rodičom, keď vítame
do života ich dieťatko, mladomanželom, keď si
povedali svoje áno, ale hlavne našim jubilantom, s ktorými sa pravidelne stretávame pri ich
životných jubileách. Veľakrát sme jediní, ktorí
si pri ich životnom medzníku na nich spomenú.
Ďakujem všetkým za milé uznania našej práce.

S pocitom očakávania, čo nám prinesú postupne
prichádzajúce dni, bohatší o skúsenosti chceme
veriť, že bude lepší ako ten, s ktorým sme sa
pred pár dňami rozlúčili. So záverom roka obyčajne prichádza aj hodnotenie. Schádzali sme sa
pri rôznych predvianočných stretnutiach, aby
sme zhodnotili uplynulý rok- čo priniesol, aký
bol. Naše myšlienky aspoň na chvíľku zaleteli
naspäť-dozadu a mysľou nám prebehli rôzne
udalosti minulého roka. Aj moje myšlienky sa
zrazu rozleteli. Pomaly ich zbieram, zväzujem
a hodnotím... Čo sme dali my, zpozári, nášmu
mestu a občanom v ňom žijúcim? Aký bol náš
dar? Potešil niekoho v našom meste- mestečku
na Gemeri v Rimavskej Sobote?

Šťastie i smútok, vítania aj rozlúčky

Práci Zboru pre občianske záležitosti som zasvätila takmer 30 rokov, čo pracujem na radnici
môjho mesta a stretávam sa s ľuďmi vo chvíľach
šťastia i smútku, s najmenšími novorodeniatkami pri ich vítaní do života, s mládežou pri
odovzdávaní maturitných stužiek či maturitných vysvedčení, so snúbencami pri uzavretí
manželstva, jubilujúcimi občanmi a nakoniec aj
pri rozlúčke so zosnulými občanmi. Každý rok
prinesie niečo nové, nových ľudí. Každý rok sme
možno aj niečo stratili, alebo iným spôsobom sa
vytratilo zo sŕdc človeka-občanov nášho mesta.

Ale taký je život- večné príchody a odchody.

Láska človeka k človeku

Spomínam na uplynulý rok 2008. Naša obradná
sieň bola takmer každý týždeň plná slávnostnej
atmosféry. Kolektív účinkujúcich v Zbore pre
občianske záležitosti aj v uplynulom roku spájal
slovo a srdce s láskou človeka k človeku, ktorá
vychádza stále z našich zpozárskych sŕdc ako
z nevyčerpateľnej studnice. Neopakovateľné sú
niektoré obrady a slávnosti- tie si všetci zpozári
ukladáme najhlbšie do sŕdc, aby sme ich v pravý
čas mohli vybrať a zaspomínať si. Tak sme

Nový biskup Rožňavskej diecézy
V úrade rožňavského rímskokatolíckeho diecézneho biskupa Mons. Eduarda Kojnoka (76)
došlo k zmene. Stoličku po abdikujúcom duchovnom prevzal so súhlasom pápeža Benedikta
XVI. doterajší koadjútor diecézy a niekdajší
rektor Kňazského seminára Sv. Cyrila a Metoda v Bratislave Mons. Vladimír Filo (69). Filo
prednášal cirkevné právo na Rímskokatolíckej
cyrilometodskej bohosloveckej fakulte UK
v Bratislave a súčasne vykonával funkciu súdneho vikára cirkevného súdu. Bol tiež predsedom
Slovenskej liturgickej komisie.
jdj/mak

Nový rok- začína opäť spriadať pavučinu
z jemných nitiek dní a týždňov. A keď už bude
dielo hotové začne sa všetko odznova. Stále to
isté, a predsa iné. Aj ja vám chcem, milí naši
občania, popriať to, čo mnohí, ale predsa len
trochu ináč. Veľa krásnych stretnutí na našej
radnici v obradnej sieni pri rôznych životných
medzníkoch od tých najmenších až po vás
s nádhernými striebornými vlasmi. Prajem vám
dobré zdravie, úprimných priateľov, pohodu,
aby ste boli šťastní, šťastie rozdávali, žili pre
radosť a stihli všetko pre život.
Ema Vraniaková
(na fotografii)

Oznam
Vážení čitatelia, na oficiálnej
mestskej webstránke
www.rimavskasobota.sk
nájdete vždy začiatkom týždňa
informácie o obsahu aktuálneho
čísla Gemerských zvestí. Oznam
o najzaujímavejších článkoch
v novinách vysiela každý
pondelok na poludnie aj mestský
rozhlas.
red
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Stigma okresu:

(Ne)zamestnanosť
Vykazovanie najvyššej miery
nezamestnanosti v regiónoch Slovenska
už tradične pripadá Rimavskej Sobote.
Koncom minulého roka to bolo viac
ako 20 percent.

Rimavská Sobota, Revúca a Rožňava – tieto mestá na juhu stredného Slovenska dlhodobo patria
medzi okresy s najvyšším počtom nezamestnaných obyvateľov. Ako ukazujú prieskumy Úradu
práce v Rimavskej Sobote, tejto tendencii predchádzal niekoľkoročný vývoj. V roku 1996 dokonca nastalo zníženie nezamestnanosti vďaka

5

finančnej čiastke poskytnutej na aktívnu politiku trhu práce (172. 663 395,- Sk) a angažovanie
uchádzačov o zamestnanie na verejnoprospešných prácach (VPP). Už rok na to však počet ekonomicky aktívnych obyvateľov klesol o 8 238.
Pre posledné dva roky pred novým tisícročím
je charakteristický vysoký nárast nezamestnaných. Na prelome tisícročí dosiahli čísla alarmujúce hodnoty – 37,36 percenta. Oproti roku 1996
bolo totiž na financovanie aktívnej politiky trhu
práce vyčlenených iba 16. 640 142,- Sk.
Keďže v roku 2000 začali verejnoprospešné
práce pre dlhodobo nezamestnaných, klesla miera nezamestnanosti o viac ako 7 percent. Krivka
sa však už rok na to otočila opačným smerom
a v roku 2002 bolo percentuálne vyjadrenie nezamestnanosti opäť na čísle 37. V roku 2003 však
evidujeme opätovný pokles na 30,64 percenta.
V nasledovných rokoch sa nezamestnanosť pohybuje medzi 27,04 % a 29,24 %.
Podľa Evy Antalovej z Úradu práce v Rim. Sobote ovplyvňuje jej vývoj najmä sezónna nezamestnanosť, migrácia obyvateľstva medzi okresmi, ale aj cezhraničná migrácia. K miernemu
zlepšeniu situácie prispel až príchod zahraničného investora v roku 2007. Výrobca káblových
zväzkov, kórejská spoločnosť Sewon (Yura), odvtedy poskytuje Soboťanom okolo 1000 pracovných miest.
Marián Kluvanec

Predstavujeme:

András Reisz
televízny meteorológ

Pochádza z Fiľakova, no známy
je predovšetkým divákom maďarskej
verejnoprávnej televízie. Pôvodne túžil
po práci rušňovodiča, dnes je z neho
mediálny odborník na počasie.
András Reisz, televízny meteorológ.
Reiszova kariéra začala prozaicky: jedného dňa
si zo záujmu zapísal do notesa teplotu vzduchu,
ktorú ukazoval teplomer na dvore jeho rodného domu. Odvtedy sa pravidelne začal zaujímať
o predpovede počasia i o počasie samotné. V televíznom vysielaní ho fascinovali najmä meteorológovia, skutoční odborníci, ktorí navyše dokázali svoje poznatky tlmočiť širokej verejnosti
pútavým spôsobom. A tak sa András pristihol pri
tom, ako v zrkadle imituje ich štýl reči a vystupovania. Neskôr sa venoval štúdiu meteorológie
i vedecko-výskumnej činnosti a stal sa z neho na
slovo vzatý odborník, celkom ako boli jeho vzory.
Úspechy na seba nedali dlho čakať. Mladý
ambiciózny muž sa postupne prepracoval až do
verejnoprávnej maďarskej televízie M1 kde dostal priestor urobiť zo svojho koníčka profesionálnu záležitosť. Odvtedy ho možno pravidelne
vídavať na obrazovke po večerných športových
správach. S týždňovými prognózami gemerského rodáka sa od budúceho čísla budete stretávať
aj v Gemerských zvestiach v rubrike Počasie.
János D. Juhász/Marián Kluvanec
foto: Attila Gecse
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Z domova

Anketa

Prvé týždne s eurom

Ako ste spokojný/á s Eurom?

Slovensko privítalo novú menu pripravené. Prechod systémov v bankovom sektore
prebehol bez problémov a od 1. januára fungovala väčšina bankomatov bez obmedzení
či neštandardných problémov.

V súvislosti s príchodom novej meny
sme sa pýtali občanov okresu Rimavská
Sobota na ich prvé dojmy z eura.

Gabriel Koós
poradca, Čerenčany

Príchod eura na Slovensko pritom už vykazuje
aj prvé pozitíva. Podľa predstaviteľov veľkých
automobiliek totiž zlacnejú ceny osobných motorových vozidiel. Firmy zatiaľ čakajú na nové
cenníky, tie však budú zrejme pre zákazníkov
výhodné.
Pokiaľ ide o Gemerské zvesti, nová mena
mestským novinám neublížila. Práve naopak –
vďaka konverznému kurzu sú Gemerské zvesti
v cene 0,33 eura dokonca o 6 halierov lacnejšie
než minulý rok, kedy sa predávali za 10 korún.
Pokiaľ sa teda v roku 2009 rozhodnete mestské
noviny kupovať pravidelne, ušetríte dokopy vyše
30 korún, teda presne 1 euro.
mak

„Som spokojný. S nijakými
negatívnymi javmi som sa
pri platení novou menou
nestretol.“

Xénia Pálová
asistentka, Rim. Sobota

„Som absolútne spokojná.
Pri platení euromenou som
sa zo strany obchodníkov
nestretla s problémami.“

Jana Bútorová
zamestnaná, Klenovec

„Nemám väčšie výhrady.
Akurát sa mi zdá výplata
v eurách nízka.“

Boje v pásme Gaza pokračujú

amb

Kríza:
Rusi uzavreli
plynovod!

Počas izraelskej ofenzívy proti členom hnutia
Hamas zahynulo už vyše 500 Palestínčanov.
Boje na území ovládanom spomínaným islamistickým hnutím vypukli v posledných dňoch
minulého roka. Izraelské pozemné jednotky
vtedy zaútočili na oblasť v pásme Gazy, ktorú
predtým bombardovali zo vzduchu. Podľa

úradujúceho izraelského premiéra cieľom
útokov je obsadiť miesta, z ktorých militantní
Palestínčania ostreľovali územie Izraela. Počas
bombardovania pásma Gazy zasiahlo izraelské
delostrelectvo dve školy OSN.
mak

Dodávky zemného plynu na Slovensko
klesli minulý týždeň v utorok o 70%. Je to
výsledok sporu medzi ruským dodávateľom a Ukrajinou, cez ktorú plyn prúdi do
viacerých európskych krajín. SPP preto vyhlásil na Slovensku stav núdze. V praxi to
znamená, že určití veľkoodberatelia plynu
budú dostávať len obmedzené množstvo
plynu. Minister hospodárstva Ľubomír
Jahnátek však obyvateľov ubezpečil, že dodávky plynu do domácností nebudú daným
stavom ohrozené.
mak

kultúra
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Zábava

Zberateľské kartové hry

Literárne tipy
Sun-c´: Umění války

Omrzel vás mariáš, poker či kanasta? Drieme vo vašom vnútri veľký stratég či generál?
Hľadáte sofistikovaný koníček, ktorý vás zabaví celé hodiny a ešte k tomu stimuluje
strategické myslenie? Potom sú zberateľské kartové hry pre vás to pravé.
Základným stavebným kameňom týchto hier je kombinovanie rozličných typov kariet
takým spôsobom, aby ste
vytvorili čo „najsilnejší“ balík.
Cieľom hry je totiž porazenie súpera prostredníctvom
simulovaného boja. Súperovi
môžete „životy“ uberať útokom bytostí alebo kúziel, ktoré
vyvolávate, keď sú splnené určené podmienky. Protihráč sa
však snaží o to isté, a tak bude
vaše bytosti blokovať a kúzla
rušiť inými, na to určenými
čarami.
Najrozšírenejšou hrou postavenou na princípe zbierania
a vymieňania kariet za účelom
stavby ideálneho balíka je
Magic: The Gathering. Je v nej
zastúpená mágia piatich farieb,
resp. elementov. Čierna mágia
zastupuje sily temna a zla,
biela je zameraná na ochranu,
modrá sa snaží protivníka
preľstiť, zelená vyvoláva silné
bytosti a manipuluje prírodnými živlami a červená predstavuje mágiu ohňa a agresivity.
Každá z čarodejných vetiev má
iné výhody a nevýhody, preto
je výhodné do jedného balíka
skombinovať dve z nich.
Konkrétna ponuka kariet pre
hru Magic je mimoriadne
široká. Každá zo spomínaných
magických „škôl“ disponuje
množstvom špecifických zaklínadiel a bytostí či postáv, ktoré

Vyše 2000 rokov starý, vo
veršoch napísaný traktát o
„umení“ viesť vojnu nestratil
svoju aktuálnosť ani v 21.
storočí. Čínsky generál
Sun-c´ v nej totiž nepopísal
len univerzálne spôsoby
ozbrojeného ťaženia – v rámci nosnej témy sa venoval aj
problematike komunikácie
a riadenia ľudských zdrojov.

Robert Zimmer:
Príbeh filozofie

Filozofia v Zimmerovom
podaní vychádza z myšlienkového labyrintu a otvára
sa nám ako relatívne ľahké
čítanie. Kniha predstavuje
čosi ako kľúč k najzásadnejším dielam mysliteľov dejín.
Nájdete tu Nietzscheho,
Heideggera, Wittgensteina,
ale i Platóna. Interpretácia
ich textov je oživená náhľadom do života jednotlivých
autorov.

Ivan Pullman (ed.):
Fantázia 2008
– Antológia fantastických
poviedok
môžete ľubovoľne kombinovať.
Najvhodnejšie kombinácie
však sú tie, ktoré sa navzájom
určitým spôsobom dopĺňajú.
Takže si napríklad vyvoláte
bytosť, ktorá môže okamžite
útočiť a zároveň zvoleným
kúzlom „odstrelíte“ súperovu
obranu. Výsledok bude taký, že
oponent sa nebude mať čím

Profil

Janko Jesenský

(30. december 1874 – 27. december 1945)

Jediný profesionálny slovenský magazín so zameraním na popkultúru a žánre
fantastiky už šiesty rok
organizuje súťaž o najlepšiu
pôvodnú poviedku z pera
domácich autorov. V zborníku, do ktorého sa dostali len
tie najlepšie kusy, nájdete
spolu 11 textov od známych
autorov i debutantov.
mak

brániť a vy mu uberiete toľko
„životov“, koľko je útočná sila
vami vyvolanej bytosti.
Okrem hry Magic sú u nás
i vo svete v obľube zberateľské
kartové hry World of Warcraft
a Warhammer, situovaný do
fantazijného sveta známeho
z rovnomennej knižnej série.
Marián Kluvanec

Slovenský básnik, prozaik a prekladateľ sa narodil v Turčianskom Svätom Martine. Vzdelanie
získaval na školách v Banskej Bystrici, Rimavskej Sobote a v Kežmarku. Neskôr absolvoval
právnickú akadémiu a pôsobil ako advokátsky
koncipient. Vyznamenal sa aktívnou účasťou na
politickom, verejnom i kultúrnom živote. V roku
1922 sa stal županom v Rimavskej Sobote a počas vojny podporoval protifašistické hnutie.
Jesenský patrí medzi významných predstaviteľov modernej slovenskej literatúry. Popri básnických zbierkach patrí medzi jeho najznámejšie
literárne diela dvojzväzkový román Demokrati,
na motívy ktorého bol nakrútený aj celovečerný
film (1980, r. Jozef Zachar). 27. novembra, mesiac pred svojou smrťou, bol J. Jesenský ako prvý
Slovák menovaný za národného umelca.
mak

Výstava

Protifašistický
odboj v Gemeri
Gemersko – malohontské múzeum v Rim.
Sobote od 19. decembra prevádzkuje stálu
expozíciu Protifašistický odboj a SNP
v Gemeri – Malohonte. Výstava pozostáva
z troch zložiek.
amb

Myšlienka týždňa:

Naozajstným zdrojom poznania je omyl.
Karel Čapek
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Nehnuteľnosti
• Predám 1 izbový byt na ul. Š.
M. Daxnera cena 18256 euro/
550 000.- Sk, info 0902 700 400.
2006-2

• Predám 2 izbový byt na ulici
Malohontskej, nadštandardná
rekonštrukcia, cena dohodou.  Inf:
0902 700 400.
2006-2

• Predám 2 izbový byt na sídl. Rimava, cena 29210 €/ 880 000,-Sk,
inf:0902700400.
2006-2

• Predám 2 izbový byt na Západe,
cena 15933 €/480 000.- Sk, inf.
0902 700 400.
2006-2

• Predám 3 izbový byt na ulici Malohontskej, cena 33160 €/ 999 000.Sk, inf: 0902 700 400.
2006-2

• Predám 3 izbový byt na ulici N.
Daxnera, cena 38173 €/1 530
000.- Sk (vlastné kúrenie nájom
1100.- Sk), inf: 0902 700 400.
2006-2

• Predám 3 izbový byt na ul.
Rožňavská, cena 22571 €/
680 000.-Sk, inf: 0902 700 400.
2006-2

• Predám 3 izbový byt na ul.
Rožňavská, cena 21576 €/650
000,-Sk, inf. 0902 700 400.
2006-2

• Predám 3 izbový byt na ul.
Malohontská 20, cena 30870 €/
930 000,-Sk, inf: 0902 700 400.
2006-2

• Predám 3 izbový byt na ul. L.
Novomeského, cena  27550
€/830 000,-Sk, inf: 0902 700 400.
2006-2

• Predám 3 izbový byt na ul. L Novomeského cena 26555 €/ 800 000.Sk, inf: 0902 700 400.
2006-2

• Predám  4 izbový byt na ulici
Malohontskej, cena 31501 €/
949 000.- Sk, inf:  0902 700 400.
2006-2

• Predám  4 izbový byt na ulici Malohontskej, cena  40828 €/1 230
000.- Sk, inf: 0902 700 400
2006-2

• Predám 4 izbový byt na ulici
Malohontskej, cena 41492 €/
1 250 000.- Sk, inf: 0902 700 400
2006-2

• Predám 4 izbový byt na ulici
Dobšinského, cena  30870 €/930
000,- Sk, inf: 0902 700 400
2006-2

• Predám  rozostavaný rodinný
dom v Rim. Sobote, cena 67383
€/ 2 030 000.- Sk, kontakt 0902
700 400
2006-2

• Predám rodinný dom v Rim. Sobote, cena 116178 €/ 3 500 000.- Sk,
kontakt 0902 700 400
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2006-2

• Predám rodinný dom v Rimavskej
Sobote, cena  86304 €/2 600 000.Sk,  kontakt  0902 700 400
2006-2

• Predám rodinný dom na Sobôtke,
cena dohodou, kontakt 0902
700 400.

2006-2

• Predám  penzión na Teplom
Vrchu, cena  37177 €/ 1 120 000.Sk, inf. 0902 700 400
2006-2

• Predám rodinný dom na Teplom
Vrchu, novostavba, cena 71366
€/2 150 000.-Sk, inf: 0902
700 400
2006-2

• Predám rodinný dom  v Budikovanoch, cena  119498 €/ 3 600 000.Sk, inf: 0902 700 400

3,32 €/ 100,- Sk/m2, inf:0902
700 400

2006-2

1706-8

• Dáme  do prenájmu priestory na
podnikanie v Rim. Sobote, info:
0902 700 400

• www.makroreality.sk

2006-2

• Prenajmem chatu Kokava Línia aj
cez víkendy. Tel: 0908 244 850.
022-2

• Predám 3-izb. byt v OV na ul.
Rožňavskej. Tel: 0908 823 832.
026-5

• Prenajmem prípadne predám 2-izbový byt (prerobený na 3-izbový).
Info: 0904 644 218, 0911 485 033.
030-3

• Dám do podnájmu garáž. Tel: 0905
680 824.
034-2

2006-2

• Priestory na obchod, kanceláriu
v centre R. Soboty, 45 m2, 90 m2,
20 m2. Kontakt: 0908 508 195,
047/56 34 901.

• Predám rodinný dom v Lenartoviciach , cena 19252 €/580 000.- Sk,
inf: 0902 700 400

037-2

2006-2

• Predám rodinný dom v Bakte,
cena  23235 €/700 000,- Sk, inf:
0902 700 400

2006-2

• Predám rodinný dom Hostice,
cena 15933 €/ 480 000,- Sk, inf:
0902 700 400
2006-2

• Predám  unimobunku bunku
Tormáš, cena  2323 €/70 000,- Sk,
info: 0902 700 400
2006-2

• Predám chatu Vinica, cena 4647
€/ 140000.-Sk, in. 0902 700 400
2006-2

• Predám un. bunku Vinica s pozemkom, cena 1327 €/ 40 000,-Sk,
info:0902 700 400
2006-2

• Predám un. Bunku v Gemerskom Jablonci, cena  6140
€/185 000.-Sk, inf: 0902 700 400
2006-2

• Predám pozemok v Rim. Sobote /
pod benzínovou pumpou Slovnaft,
cena 16,60 € /m2
/500.- Sk/ m2,  kontakt 0902
700 400
2006-2

• Predám pozemok v Rim. Sobote
/Šibeničný vrch -ul.Gaštanová/,
cena 26,56 € /800.- Sk/ m2, kontakt 0902 700 400
2006-2

• Predávam pozemok  Kurinec, cena  
34,19 €/1030.-Sk /m2, kontakt
0902 700 400
2006-2

• Predám stavebný pozemok v Tomášovej cena 34,85 €/ 1050.- Sk/
m2, kontakt 0902700400
2006-2

• Predám pozemok pri Hvezdárni,
cena  9,96 €/ 300.-Sk/m2, inf:
0902 700 400
2006-2

• Predám pozemky v Kružne, cena

len po obhliadke. Tel: 0907
884 276

036-3

• Predám RD – Sušany, Ožďany, Levkuška, Močiar, Tomašová. Chalupu
– Širkovce, Tormáš, Krná-Samota,
Kokava-Havrílovo, Pozemok – Dúžava, Molnárka. Tel: 0918 717 216.

• Dám do prenájmu kancelárske
priestory, 20 m2  v centre oproti
Msú.Tel: 0915 875 849
046-5

• Predám RD v Rim. Seči pre 2 rodiny. Cena 700 000,- Sk. Tel: 042/43
85 231- večer.
048-4

• Súrne hľadáme 2-izbový byt
s balkónom na Západe. Tel: 0915
886 775.
050-3

• Predáme 2-izbový byt na ul.
Rožňavskej, plastové okná, slušný
vchod. Kontakt: 0908 901 639.
051-3

• Kúpim dom na samote. Tel: 0917
628 903.
054-2

• Dám do dlhodobého podnájmu
2-izbový byt v centre mesta.
Čiastočne zariadený. Tel.: 0948
687 786.
002-2

• Dám do prenájmu priestory na
podnikanie na prízemí na Hlavnom námestí v Rim. Sobote. Tel:
0907 884 948.
006-4

• 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

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

• Predám RD (aj so zariadením)
v Tomašovej, ul. Tehlová 7. Cena

1305-19

• Najlacnejší prenájom v meste.
(Areál ČSAO a Gem. pekárne.)
Tel: 0903 515 109

106

		

		

Zamestnanie
• Spoločnosť DUG s.r.o., Alexandra
Markuša 22, 979 01 Rimavská
Sobota
Prijme do trvalého pracovného pomeru administratívneho
pracovníka
Náplň práce:
Evidencia došlej, odoslanej pošty
Administratívna a technicko-organizačná podpora
Komunikácia so zákazníkom
a pracovníkom (telefonická)
Požiadavky:
Pokročilé zručnosti a znalosti s administratívou, MS Office a Internet
Profesionálne vystupovanie
Dochvíľnosť a zodpovednosť k
práci
Trestná bezúhonnosť
Vzdelanie:
Stredoškolské s maturitou
Výhodou absolvent Obchodnej
akadémie
Iné:
Prax nie je podmienkou
Možnosť profesného rastu
Mzdové ohodnotenie zohľadňujúce mieru skúseností, po skúšobnej
dobe zvýšenie mzdy
Nástup možný od 15.02.2009
Informácie pre uchádzača:
Životopis spolu s motivačným
listom a súhlasom o spracovaní
údajov prosím zasielajte na adresu
spoločnosti, prípadne e-mailom na
info@dug.sk. Kontaktovať budeme
len vybraných uchádzačov.
035-2

• Prijmeme tipérov na sprostredkovanie kúpy a predaja nehnuteľností. Tel: 0918 717 216.
039-2

• 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

inzercia
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výhodou), prax vo vedení vozidla.
Tel: 047/5811 868, 0903 632 250,
koro@koro.sk.

014-3

• Prijmem brigádnikov na 5 hodín
týždenne. Info na tel. č. 0911
310 607.
016-3

• Hľadáme do partie murárov aj
tesárov. Tel: 0902 815 784
1718-3

• PRIVYROBENIE! 0910 158 697.
1681-2

Služby
• Kompletný finančný servis! Dobrá
pôžička. Tel: 0915 950 427.
015-2

• Vyriešime za Vás problémy s vysporiadaním vlastníctva nehnuteľností. Tel: 0918 717 216
038-2

• Kladieme plávajúcu podlahu. Tel:
0902 174 884.
041-6

• Stierkujeme byty a domy. Tel:
0902 174 884.
042-6

• Najlacnejšia prestavba bytových
jadier, voda-elektrika-murárske
práce. Vypracujeme kalkulačný
list, odvoz materiálov. Pracujeme odborne, kvalitne. Tel: 0918
283 026, 0944 128 708.
049-4

• Vykonávam všetky stavebné, murárske, maliarske práce a prestavbu bytových jadier, aj zatepľovacie
práce sadrokartónom.
M: 0902 464 091
019-3

• Jednoduché a podvojné účtovníctvo, daňové priznania a iné na tel.
čísle: 0911 263 597.
1722-4

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

001-2

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

1651-2
          
• Skôr ako ideme na súd, problém
riešime u mediátora. Francisciho
1, 0907 831 424.
1495-5

Rôzne

       

• Predám pánske a chlapčenské
korčule s topánkami, č. 42 a 38.
Tel: 0903 659 980.
027-3

• Predám novú pokladňu. Info na
mob. 0908 533 110.
028-4

• Predám málo používané zariadenie do predajne. Info na t.č.: 0908
533 110.
029-4

• Predám liatinový plynový kotol 25
KW zn. ATAK za 7000 Sk a 120 l
plynový bojler zn. FÉG za 3000 Sk.
Pri kúpe obidvoch, cena 9000 Sk.
Tel: 0907 387 261.

zákonné a havarijné poistenie automobilov. Mobil: 0948 006 639,
0903 693 619, e-mail: DSOLTYSOVA@ZOZNAM.sk

018-5

Ďakujeme príbuzným, susedom a známym
za prejavy sústrasti, kvetinové dary
a účasť na rozlúčke s našou milovanou
mamičkou

Irmou Poprócsiovou,
ktorá nás 22.12.2008 vo veku 62 rokov
po dlhej a ťažkej chorobe navždy opustila.
Poďakovanie patrí aj MUDr. Pálkováčovej
ako aj celému personálu onkologického
odd. v Rimavskej Sobote za príkladnú
starostlivosť a ľudský prístup.
Smútiaca dcéra a synovia s rodinami.

047-5

• Predám zemiaky a kukuricu. Tel:
0917 087 912.
052-2

• Predám kováčsku vyhňu a stolársky pong (varštat). Tel: 0917
087 912.
053-2

Zvieratá

Dňa 9.1.2009 sme si pripomenuli
1. výročie úmrtia našej drahej zosnulej

Anny Schefčíkovej
„Nezomrel ten, kto zostáva v našich
srdciach.“ Smútiaca rodina

• ŠKOLSKÉ HOSPODÁRSTVO
Šamarianka, 979 01 Rim. Sobota
ponúka na predaj kravy, jalovice
a teľatá plemena Slovenské strakaté aj krížence. Cena dohodou. Tel.:
047/56 21 291, 0908 927 963.

040-2

• Darujem krásne šteniatko do rodinného domu. Tel: 0904 456 863,
047/56 34 471.
010-2

Oznámenie
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.
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
29. decembra a v roku 2009
počnúc dňom 19. januára.

025-4

• Predám šteniatka bishónikov malého vzrastu. Otec a matka do 5 kg.
Cena dohodou. Tel: 0907 429 994.
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Touto cestou ďakujeme všetkým príbuzným, priateľom, susedom a známym,
ktorí sa prišli rozlúčiť s našim drahým
manželom, otcom, starým otcom a prastarým otcom

Tiborom Lichtmanneggerom
(74) zo Širkoviec na jeho poslednej ceste
dňa 27.12.2008. Smútiaca rodina

		

Auto-moto

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

003-5

• 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

• Zážitkový masér na zvýšenie senzuálnej vitality. Tel: 0903 178 646.

• Predám Škoda Favorit v pojazdnom stave, STK a EK vykonaná.
Cena 300 Eur. Informácie na č.t.:
0910 934 771 od 9.00 do 17.00
denne.
023-4

• Predám VW POLO Kombi, 1.6
i, r.v. 97, centrál, alarm, dobrý
stav. Cena 78 000,- Sk. Tel: 0918
182 702.
005-2

• MAJESTIC PLUS s.r.o.- Najlacnejšie

S hlbokým žiaľom v srdci ďakujeme
všetkým, ktorí prišli odprevadiť 30.
decembra

Katarínu Babúsovú
na jej poslednej ceste do cintorína
v Lenartovciach, ktorá nás navždy
opustila po ťažkej chorobe.
Celá smútiaca rodina.

Dňa 14.1.2009 s bolesťou v srdci spomíname na 1. výročie úmrtia nášho milovaného
manžela, otca, starého otca

PhDr. Rudolfa Strömpla
Smútiaca manželka a dcéra s rodinou
„Nezomrel ten, kto zostáva v našich
srdciach.“
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Pozvánka

Pozvánka

Miestny odbor Matice slovenskej v Rim. Sobote Vás
pozýva na 19. Matičný ples,
ktorý sa uskutoční dňa
16. januára 2009 o 19.30 hod.
v HOTELI TATRA. Vstupné: 750
Sk / 25 Euro. Vstupenky sú
zlosovateľné. Predpredaj
vstupeniek: Cukráreň hotela
TATRA od 5. januára 2009.
O dobrú zábavu, program
a tombolu je postarané.

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!

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 )

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 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 evidenOdstávka informačného systému daňovej správy
cie 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

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

DAROVALI KRV

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

Na HTO Všeobecnej nemocnice v Rimavskej Sobote dňa 23.12.2008
bezplatne darovali krv nasledovní bezpríspevkoví darcovia krvi:

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

Pavel Suja, Zsolt Sinko, Ján Galo, Rastislav Šumný, Ján Boľf, Renata Galdíková,
Peter Murinček, Gabriela Dibdiaková, Ivan Krajňák, Ing.Peter Hruška z Rim.
Soboty, Angel Rajnák z Oždian, Marian Stieranka z Hrachova, Tibor Janšúr, Štefan Faltus z Gem.Vsi, Miroslav Kožiak, Vladimír Kožiak, Peter Petrok z Hnúšte,
Richard Bálint z Klenovca, Stanislav Vargic z Hrnč.Zalužian, JUDr.Štefan Géczi
z Lučenca, Iveta Poprocká, Daniel Poprocký, Ondrej Poprocký z Ruminiec, Ján
Melicher z Hrnč.Vsi, Miroslav Výkrut z Kraskova., Miroslav Chromek z Tep.
Vrchu

17. január sobota lekáreň U leva
18. január nedeľa lekáreň Rimava

Na HTO Všeobecnej nemocnice v Rimavskej Sobote dňa 30.12.2008
bezplatne darovali krv nasledovní bezpríspevkoví darcovia krvi:

Lekárne

Milan Baldovský, Pavel Šiška, Zuzana Tanková, Ing.Magdaléna Bozóová, Adrian
Krajňák z Rim.Soboty, Zoltán Sonkoly z Tornale, Július Dudok, Július Dudok
ml. z Konrádoviec, Jaromír Gembický zo Zacharoviec, Štefan Lámer zo Sušian,
Zuzana Jalovičiarová z Klenovca, Július Mihályi z Hostíc

Otváracie hodiny
zimného štadióna
pre verejnosť
09.00 - 11.30, 12.00 - 14.30
09.00 - 11.30, 12.00 - 14.30
09.00 - 13.00, 18.30 - 20.00
09.00 - 11.30, 12.00 - 14.30
09.00 - 11.30, 12.00 - 14.30
09.00 - 12.00, 12.30 - 15.30
16.00 - 19.00
14.00 - 15.30

EUROMOTEL
Restaurant

Košická cesta, Rimavská Sobota

17. a 18. január
MUDr. E. Remeňová,
Športová 1, č.t. 5627351

12. 01
13. 01
14. 01
15. 01
16. 01
17. 01
		
18. 01
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Všetkým darcom krvi ďakujeme. Územný spolok SČK Rim. Sobota

Poďakovanie

Regionálny klub Sclerosis Multiplex v Rimavskej Sobote ďakuje za
podporu svojim sponzorom: Lekáreň Rimava, lekáreň Média, lekáreň
Jasmín, lekárne Arnika Ožďany, lekáreň Verafarm Hnúšťa, lekáreň Max
Hnúšťa. V priebehu roka to boli lekáreň Salvator Nozdvovice, lekáreň
Aesculap Jesenské.

Vás pozýva na:

POCHÚŤKY
Lacné ubytovanie
Tel.: 047/56 22 517,
0905 745 308
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
14. január

NOCI V ROTANTHE
Romantická dráma USA. MP
od 12 r. Vstupné 2 Euro (60 Sk),
titulky. Začiatok predstavení
o 18:00 a o 20:00 hod.

16. – 18. január

KONEČNE SPOLU
Chcela dieťa, má ho mať.
Tragikomédia USA, MP od 12 r.
Vstupné 2 Euro (60 Sk), titulky.
Začiatok predstavení o 18:00
hod.

16. – 18. január

RALLYE SMRTI
Kto prežije, vyhrá. Akčný film
USA, MN. Vstupné 2 Euro (60 Sk),
titulky. Začiatok predstavení
o 20:00 hod.
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Potrebujete
peniaze?

SŤAHOVANIE

Volajte: 0905 329 178

www.peniazeprevas.sk

A PREPRAVA TOVARU
s Fiatom Ducato.

M.: 0908 948 971

2004-31

2205-51

Sťahovanie

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

LILIPUT
detské odevy

výpredaj zimného
tovaru a starších
zásob

Potrebujete
peniaze?

OKNO PLUS
- montáž plastových okien, dverí
- murárske práce
- zameranie, kalkulácia
- doprava
- demontáž drev. okien
B.Bartóka RS, na poschodí.

Volajte 0907 342 809

Kúpim seno.
M: 0905 701 764

2013-4

2014-2,4

INZERUJTE
V GEMERSKÝCH
ZVESTIACH

I.trieda 4,32 Eur
II.trieda 3,32 Eur
Cena aj s dovozom.
M: 0905 808 616

012-4

2017-4

Nám. Š.M.Daxnera 2/27
Rim. Sobota

Tel. č.: 0904 977 692
0903 549 042 1691-7
Predám tatranský
profil – brúsený

www.peniazeprevas.sk

Informácie od 9.00 do 15.30 h
na t.č. 047/5625767, mob. 0904 614 136

ZĽAVA:
25 až 30 %

Preprava AVIOU.
Rýchlo a lacno.

Pôžičky
s výhodným
úrokom.

Klassik Košušiny, koža, pánske
odevy PAVANNA (oproti tržnici),
B. Bartóka 14, Rim. Sobota ponúka
v januári zľavy na kožuchy,
kožušinové výrobky, pánske obleky,
košele, nohavice, pulóvre, kravaty.....
Zľavy od 10 % do 50 %.
Otv.:
9.00 – 17.00 pondelok až piatok
		
9.00 – 12.00 sobota
Tel: 047/56 21 747
Tešíme sa na Vašu návštevu.

Volajte: 0911 726 645
www.peniazeprevas.sk

2015-2,4

2010-3

Kontaktujte
nášho
zástupcu
(aj mimo
pracovnej doby)

Oznamujeme záujemcom, !e od 12. 1. do 23. 1. 2009 (15:30 – 17:00) prebieha

0907 255 600
alebo
0910 913 191

ZÁPIS NA KURZY ANGLI"TINY
so slovensk#mi a anglick#mi lektormi
v na$om jazykovom centre na ulici Cukrovarskej 47 v Rimavskej Sobote
(za Obchodnou akadémiou)

PONÚKAME:

SKARABEUS BAR
OLDIES DISCO PARTY
Da 17.1.2009 o 20.00 hod.
Vstupné 1,50 Eur – 45 Sk
DJ Andre´s

•kurzy pre v!etky vedomostné stupne, pre deti i dospel"ch
•dou#ovanie $iakov základn"ch a stredn"ch !kôl
•prípravu na maturitu, !tátnu skú!ku, certifikáty
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Analýza

Dopad svetovej finančnej krízy na šport
Na celom svete dnes rezonuje ako
najhlavnejšia téma finančná kríza
a nedostatok plynu. Finančná kríza má
dopad aj na šport, či už na celosvetový
ako aj slovenský. Nevyhne sa mu ani
zatiaľ na Slovensku najpopulárnejší
šport- futbal.
Celková situácia okolo slovenského športu nie
je už dlhší čas ideálna, čo sa týka celkového financovania športu na Slovensku. Od vzniku SR
šport trpí na nedostatok financií, čo sa premieta
či už vo vrcholovom ako aj rekreačnom športe.
Chýbajú športoviská, kde by vyrastala zdravá
mládež, nestavajú sa nové štadióny a športové
haly až na pár výnimiek. Je to chyba všetkých
politikov, ktorí vládli na Slovensku po roku 1993.
Súčasná vláda má záujem zmeniť a trochu vylepšiť nelichotivé postavenie športu, čo sa týka
finančného zabezpečenia. Ostáva len veriť, že sa
na Slovensku pohneme z miesta, na ktorom už
dlhšiu dobu prešľapujeme.

Šport má dôstojne reprezentovať mesto

Aj naše mesto pôsobí v profesionálnej súťaži
v prvej lige vo futbale. Máme tu ženský volejbal-stolný tenis-zápasenie-hokej, ale aj ďalšie iné
športy. Čo sa týka futbalu, mužstvo úspešne reprezentuje naše mesto. Teraz sú na rade všetci,
ktorí majú na to a môžu pomôcť, aby futbal v Rimavskej Sobote nezanikol. Povráva sa, že tento
ročník dokončíme, a potom sa uvidí podľa toho,
aké budú finančné možnosti klubu. Aj finančná
kríza bude mať dopad na futbal. Podľa môjho
názoru bude na budúcu sezónu menej financií
nielen v Rimavskej, ale aj na celom Slovensku na
súťaž, v ktorej momentálne účinkuje aj sobotský futbal, teda na prvú ligu. Bude stačiť oveľa
menší rozpočet. Rovnaké problémy so zháňaním
financií majú aj iné väčšie mestá ako je to naše.
Netreba zabúdať, že na Slovensku je ešte veľa regiónov, ktoré majú ďaleko od priblíženia životnej
úrovne napr. Bratislavy. Mestá a obce v tých zaostalejších regiónoch majú problém prežiť, oby-

vatelia po väčšine žijú na hranici chudoby, nie je
jednoduché nájsť finančné prostriedky pre šport
ako taký. Kompetentní sa s tým musia vyrovnať
a hlavne určiť si priority, ktorý šport podporiť na
takej úrovni, aby dôstojne reprezentoval mesto.
Popri tom netreba zabúdať ani na iné športové
odvetvia, ale ľudia si musia uvedomiť, že v takom
meste ako aj regióne ako je ten náš, nie je možné mať špičkový futbal, hokej, volejbal atď. Prioritou je aj v bohatších a väčších mestách jeden
šport.
Šport nelikvidujú len peniaze, ale aj ľudia
Samozrejme, že sa nesmie zabúdať ani na iné
športové odvetvia. Ako príklad uvediem Zvolen,
kde majú kvalitný hokej, do ktorého vrážajú nemalé finančné prostriedky. Druhé športy (aj futbal) v tom meste idú bokom. Rozpočty jednotlivých klubov budú chudšie ako doteraz, niekde
sa čaká až 30%-ný úbytok klubových rozpočtov.
V českom športe sa už prejavila finančná kríza
znižovaním dotácií ako aj platov. A ináč tomu
nebude ani u nás na Slovensku. Okrem 3-4 futbalových klubov sa všade inde boria s nedostatkom
financií. Treba si uvedomiť, že futbal na Slovensku nie je zárobkový podnik až na pár výnimiek,
ktoré sa občas presadia v európskych pohároch.
Ostatné kluby veľmi ťažko zháňajú financie na

Správca konkurznej podstaty úpadcu
Poľnohospodárske družstvo Veľké Teriakovce
„v likvidácii“ Veľké Teriakovce
ponúka
v treťom kole formou výberového konania na predaj mimo dražby
nasledovný nehnuteľný majetok úpadcu na LV č. 243 pre obec Hnúšťa
a katastrálne územie Polom v podiele 7678907560568/13276119572213-i
n, t.j. 58% z celku:

pozemky s trvalými porastami
parc.č.
973
974
975
976

výmera v m2
181497		
22175		
13227		
5787		

druh pozemku:
trvalé trávne porasty
trvalé trávne porasty
trvalé trávne porasty
trvalé trávne porasty

977
978
979
982
984
985
986

32911		
5817		
4854		
12069		
34281		
7511		
87529		

svoj chod, nestavajú sa nové štadióny, niektoré
pripomínajú skôr maštale ako dôstojné futbalové
prostredie. Veľmi šikovne sa u nás na Slovensku
likvidujú dokonca aj také kluby, ktoré sa dokázali presadiť aj na medzinárodnom poli. Príkladom
je Artmedia Bratislava, ktorá ešte v nedávnej
minulosti úspešne reprezentovala Slovensko vo
futbalovej lige majstrov. Dnes je klub na okraji
prepadliska. Kvôli komerčným záujmom prišiel
o svoj štadión a pomaly upadá do zabudnutia. Bol
tu aj nemenej úspešný ženský basketbalový klub
z Ružomberka, ktorý šíril slávu Slovensku po
celom svete svojimi výbornými výsledkami. Pár
ľudí rozhodlo o jeho likvidácii a už nikdy nebude
tam, kde bol v minulosti. V susednom Lučenci sa
rozhodli zrušiť mužský basketbalový klub, ktorý vybojoval titul Majstra Slovenska. Aj napriek
tomu, že do peknej športovej haly si nachádzalo
cestu mnohí priaznivci aj zo širšieho okolia a nebola núdza aj o 2-tisícovú návštevu, basketbal
v Lučenci vymizol z mapy Slovenska.
Aj tieto príklady dokazujú iba to, že všetko zlo si
robia ľudia sami. Ľahšie je búrať ako tvoriť. Jedno je isté. Nedostatkom financií trpí celý slovenský šport. Je navyšší čas na zmenu tohto neutešiteľného stavu, kým nebude neskoro.
Zdeno Marek

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

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 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
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Rozhovor

Všetko, čo ste chceli vedieť o kulturistike,
ale nemali ste sa koho opýtať
Roland Brosman je bývalý súťažný kulturista, v súčasnosti podnikateľ a majiteľ známeho fitnescentra v Rimavskej Sobote. Počas uplynulých 34 rokov svojho života dosiahol v obľúbenom silovom športe množstvo profesionálnych úspechov. Medzi jeho najväčšie záľuby
patrí predovšetkým rodina, šport, koncerty či zábava s priateľmi. A, samozrejme, dvíhanie ťažkého železa...

GZ: Medzi priaznivcami silových športov ste
známy svojimi úspechmi na poli súťažnej
kulturistiky. Na ktoré tituly vo vašej zbierke ste
obzvlášť hrdý?
RB: Každý úspech v tomto športe vám zostane
natrvalo v pamäti, pretože od začatia súťaženia
vám každá súťaž dá nové skúsenosti, ponaučenia, ale hlavne spoznávanie svojho tela, ktoré
využijete v ďalšej príprave. Tých súťaží bolo
inak veľa, spoznal som všetkých športovcov,
trénerov, ako aj samotných rozhodcov. Je preto
ťažko povedať, na ktorý titul som najviac hrdý.
Súťažil som aj na Medzinárodných súťažiach,
kde som skončil vždy na popredných priečkach,
ale myslím, že obzvlášť hrdý som na účinkovanie na Majstrovstvách Slovenska v kulturistike
mužov v r. 2001, kde som mal životnú formu.
GZ: Predpokladám, že keď ste začínali, cvičilo sa
za odlišných podmienok, než ako je tomu dnes.
Myslím najmä na vybavenie fitness centier
a sponzoring, ako aj dostupné poznatky o efektívnom rozvoji a tvarovaní svalovej hmoty.
RB: Máte pravdu, bola iná doba, ale už vtedy
sme mali dosť dobre vybavenú posilňovňu,
mali sme aj časopisy o kulturistike, ale hlavne
ma k tomu viedol môj otec. Ten mimochodom
súťažnú kulturistiku ukončil ako majster Slovenska v r.1974.
Keď to porovnám, v akých podmienkach vôbec
kulturistika v našom meste začínala, aké sme
mali možnosti my a aké ich majú dnes naši
klienti vo fitnescentre, tak musím skonštatovať,
že v časoch, keď boli posilňovne slabo vybavené
a o kulturistike sa vedelo málo, bolo oveľa viac
úspešných ,,borcov“. A to aj v našom meste.
Dnes je situácia úplne iná, kulturistika ako šport
má oveľa vyššie nároky akopred tým, myslím
tým celkovú symetriu postavy, veľmi kvalitný
svalový rozvoj, no a v neposlednom rade celkový
prezentačný dojem na súťažnom pódiu. Čo sa
týka sponzoringu, dnes je tých možností oveľa
viac, len zas nie v našom meste.
GZ: Aké dôvody vás viedli k ukončeniu športovej
kariéry?
RB: Myslím, že hlavným dôvodom boli ohodnotenia, ceny, o ktoré som vždy súťažil, a potom
v neposlednom rade som si uvedomil, že bez
sponzora to ďalej nepôjde. Dnes je to iné, je
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viac firiem, médií, ktoré sponzorujú súťaže,
čo sa potom odzrkadlí na kvalitnom podujatí
a hlavne cenách pre víťazov a to v konečnom
dôsledku priláka viac pretekárov ale hlavne divákov. Vždy som cvičil hlavne pre seba a cvičím
dodnes, aj keď mnohí sa ma pýtajú, či spravím
ešte niekedy „comeback.“ Odpoviem, že som
v príprave, len ten termín neviem, kedy bude.
GZ: Posilňovaniu sa teda venujete naďalej, hoci
už len ako svojmu hobby. V čom ale spočívajú
hlavné rozdiely v súťažnej a rekreačnej kulturistike z hľadiska životného štýlu športovca?
RB: Hlavným rozdielom v prvom rade je, že
súťažnú kulturistiku nemôže robiť každý. Aj keď
mnohí to nevedia, ale je to tak. Ak niekto na to
nemá stavbu tela, genetiku, dobré podmienky
na cvičenie a hlavne odborného trénera, tak
nech to ani neskúša! No a rekreačnú kulturistiku môže robiť úplné každý - či už ide o ne
športovca, športovca, dôchodcu, ale aj takého, čo
má zdravotné problémy.
GZ: Život profesionálneho kulturistu sa zdá byť
človeku „zvonka“ pomerne jednotvárny: večný
kolobeh stereotypnej stravy, pravidelného
tréningu a následného odpočinku. Nezdá sa, že
by ostávalo času na iné aktivity, prípadne rodinu
či priateľov...
RB: Áno, máte pravdu, život profesionálneho
kulturistu je dosť jednotvárny, ale kto sa už
raz stane profesionálom v tomto športe, tak
si už veľmi dobre uvedomuje, preň obetoval,

a sám by vždy mal zvážiť, za akú cenu by mal
ešte pokračovať. Viete, niekedy nestačí mať
len dobré podmienky - potrebujete aj zázemie,
myslím tým podporu svojej rodiny a priateľov.
Ak si niekto myslí, že tento šport je športom len
pre jednotlivca, tak sa veľmi mýli. Tento šport je
tímový šport. Bez podpory to prosto nejde!
GZ: Na Slovensku sa často debatuje o nie veľmi
priaznivých podmienkach pre športujúcu
mládež. Ako vnímate budúcnosť slovenskej kulturistiky? Má potenciál presadiť sa na medzinárodnej, prípadne svetovej scéne?
RB: U nás na Slovensku, i v bývalom Československu bola vždy dobrá ,,základňa“ skvelých
kulturistov, ktorí sa dokázali presadiť na medzinárodných, ako aj na svetových šampionátoch.
Dnes tu máme tiež skvelých súťažiacich - či už
juniorov, seniorov, ako aj veteránov - no skutočných profesionálov v kulturistike je u nás málo.
Myslím, že sú tu dvaja, ktorí vlastnia licenčnú
kartu profesionála.
Budúcnosť u nás v tomto športe vidím pozitívne. Čo sa týka medzinárodných podujatí, tam
máme skvelých nádejných pretekárov už teraz.
Na druhej strane v profesionálnom odvetví to
vidím veľmi biedne, nakoľko si myslím, že keď
nie ste rodený Američan, tak akúkoľvek medailu
a s ňou spojenú popularitu získate len veľmi
ťažko...
GZ: Čo by ste poradili začínajúcim cvičencom,
resp. potenciálnym záujemcom o kulturistiku?
RB: Nech čím skôr navštívia naše fitnescentrum
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v areáli obchodnej akadémie na Ul. Mikszátha,
kde im odborne vysvetlíme všetko o rekreačnokondičnom cvičení, ako aj o súťažnej kulturistike. Od januára 2009 tiež zavádzame novinku
takzvaného ,,osobného trénera“, ktorý bude
individuálne dohliadať nad cvičiacim počas
celého tréningu na správnu techniku a intenzitu
cvičenia. Myslím si, že tým prispeje k vytúženému cieľu každého klienta, ktorý si túto službu
objedná.
Marián Kluvanec

Stravný režim
šampiónov:
(podľa R. Brosmana)
7.00h
		
10.00h
13:00h
		
		
16.00h
		
19.00h
		
21.00h
		
23.00h
		

omeleta z vaječných bielkov
+ celozrnné pečivo
proteínový kokteil zo srvátky
varená ryža + varené mäso
/ kuracie-morčacie prsia, alebo
hovädzie/ + zelenina
gainer kokteil pred tréningom alebo
puding s piškótami
varená ryža + ovocie / banán, jablko
alebo detská výživa
varené mäso / kuracie-morčacie prsia,
alebo hovädzie/ + zelenina
tesne pred spaním proteínový kokteil
zo srvátky

16 sport

12. 1. 2009

Plastikoví modelári
hodnotili sezónu

Dá sa povedať, že minulý rok bol pre
našich plastikových modelárov
prelomový. Pod záštitou Domu Matice
slovenskej v Rim. Sobote totiž vznikol
na konci leta klub plastikových modelárov.
Založil ho nadšenec tohto športu Igor Filipiak
z Rimavskej Soboty. Počas polroka si do klubu našli cestu starší i mladí modelári. Kvalita klubu sa
prejavila na súťažiach, z ktorých si priniesli jeho
členovia nejedno ocenenie. Vedúci klubu Igor
Filipiak získal 4 zlaté, 4 bronzové a 1 striebornú medailu. Okrem toho získal špeciálnu cenu
Rescue trophy, raz sa umiestnil na 4. a 5. mieste.
Daniel Barna získal v kategórii žiak jednu zlatú,

Šach

Tenis

Finále
v Betliari

striebornú, bronzovú medailu a raz skončil štvrtý. Tiež si odniesol špeciálnu cenu Fest of Best
Aircraft. Erik Suňai získal striebro, Michal Tóth
bronz, Daniel Bozoó a Tomáš Bartha skončili na
štvrtom mieste.
Ako uviedol vedúci klubu plastikových modelárov Igor Filipiak, sezónu hodnotí ako veľmi
úspešnú. „V tomto roku sa zúčastníme súťaže
v Poprade, Prešove, Liptovskom Mikuláši, Liptovskom Hrádku, Banskej Bystrici, Rožňave,
Nitre a Bratislave. Okrem toho by sme chceli
zorganizovať tematické zájazdy do múzea SNP
v Banskej Bystrici a Vojenského múzea v Košiciach,“ uviedol I. Filipiak.
amb

Tornaľa naďalej neporazená!

Na tenisovom turnaji mladších žiakov
triedy D v Betliari sa v dňoch 20.12.-22.12
zúčastnili Vladimír Kurek a Marko Cetner.
Prihlásených bolo 14 chlapcov. Naši chlapci určite urobili radosť svojmu trénerovi F.
Feketemu a tiež aj K. Udvardymu ( venuj
sa im po kondičnej stránke), keď sa prebojovali do finále turnaja. V semifinále vyhral
V. Kurek nad E. Lešťanom z Košíc 6:4, 7:6
(tajbrejk 7:5). Vo finále vyhral V. Kurek nad
M. Cetnerom 6:4, 6:4. Naši dvaja mladí
tenisti sa zúčastnili aj tenisového turnaja
AKADEMIK CUP 09 v Košiciach, turnaja
mladších žiakov triedy B, ktorý bol 3.1-6.1.
Prihlásených bolo 32 chlapcov. Vladko Kurek sa prebojoval vo dvojhre do štvrťfinále
turnaja, kde sa stretol s prvým nasadeným
A. Molčanom z Prešova. Hoci tento zápas
V. Kurek prehral 2:6, 2:6, za svoj výkon
sa určite hanbiť nemusí. Marko Cetner
sa v prvom kole stretol s M. Šoltýsom
z Michaloviec. Keďže prvý set vyhral M.
Šoltýs 7:6 (tajbrejk 7:5) a druhý set vyhral
M. Cetner 6:3, muselo sa rozhodnúť v supertajbrejku, v ktorom po veľkom boji M.
Cetner prehral 8:10. Štvorhru hral V. Kurek
s E. Kollárikom z Lieskovca a M. Cetner
s P. Kmecom z Prievidze. Obidve dvojice
sa prebojovali do semifinále a skončili na
peknom treťom mieste.

Hokej - II. liga východ

HKM Rim. Sobota
- HKM Humenné   
5 : 4 (0:1, 2:1, 3:2)

Výsledky 3. kola:
ŠK Baník Štitník B (prestávka)
ŠK CVČD Revúca – ŠK Baník Štitník A 3:2
ŠK Bátka – ŠK Tri ruže R.S. 2:3
ŠK Plešivec – ŠK Tornaľa 2:3
Výsledky 4. kola:
ŠK Tornaľa (prestávka)
ŠK Tri ruže R.S. – ŠK Plešivec 3,5:1,5
ŠK Baník Štitník A – ŠK Bátka 5:0
ŠK Baník Štitník – ŠK CVČD Revúca 1,5:3,5
László Polgári
1
2
3
4
5
6
7

!K Tri ru"e R.Sobota
!K Torna#a
Baník !titník A
CV$D Revúca
!K Bátka
!K !titník B
!K Ple%ivec

4
3
3
4
4
3
3

3
3
2
2
1
1
0

0
0
0
0
0
0
0

1
0
1
2
3
2
3

12,5
11,5
12
7,5
7,5
4,5
4,5

6
6
4
4
2
2
0

Zostava R. Soboty: Pecník, Krahulec –
Medveď, Durmis, Machyniak, Petrinec,
Lentovský – Kováč, Mir. Klincko, Stančok,
Ľalík, T. Oštrom, Ostrolucký, Csank, Krajčo, Lvomský, Ružinský, Kružliak, Klokoč,
Mil. Klincko

