Poslanci:
kto je kto?

+

Pripravili sme pre vás
podrobný, dvojstranový
zoznam poslancov Mestského zastupiteľstva. Volených zástupcov občanov
Rimavskej Soboty nájdete
prehľadne roztriedených
podľa volebných obvodov a
politickej príslušnosti.
čítajte na str. 14-15
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Soboťania
bez vody!

V upchatých potrubiach
našli handry, tyče, palice
a zvyšky stromčeka.
pokračovanie na str. 4

Turisti hodnotili

Skončil sa ďalší turistický rok. Členovia Klubu
slovenských turistov Mesta
Rimavská Sobota vyhodnotili svoju činnosť v pešej,
lyžiarskej, vysokohorskej
i cykloturistike.
čítajte na str. 3

Prvé kolo prezidentských volieb
bude 21. marca

Prvýkrát v tomto roku
budeme mať možnosť ísť k
volebným urnám 21. marca.
Oznámil to 8. januára predseda Národnej rady SR Pavol
Paška.
pokračovanie na str. 6

Pivovarčiho umenie piva
Návštevníkov finisáže výstavy Jána Pivovarčiho (na fotografii) s názvom Alchýmia umenia
čakala demontáž pivného objektu.
Na svoje si prišli hlavne milovníci tohto zlatého moku.
Výstava bola v rimavskosobotskom dome kultúry nainštalovaná od decembra minulého roka. Autor v nej
nechal pôsobiť samotnú alchýmiu umenia prostred-

níctvom svojich pastelov, akvarelov, kresieb, priestorových objektov či počítačovým grafickým programom spracovaných zreštaurovaných výtvarných diel.
Ako povedala kurátorka výstavy Alena Pivovarčiová,
svoj výživný kokteil nezabudol okoreniť štipkou retra
v podobe karikatúr publikovaných v časopise Roháč, či
perokresieb.
pokračovanie na str. 2

Potrebujete si požièaś?

Vaša lekáreň

Požadujeme bezúhonnosť, skúsenosť, serióznosť
Ponúkame: možnosť zárobku od 497,9 do 1 327, 75 € (15 000 - 40 000 Sk)
tel.: 047/ 4327 911

Reportáž z Chorvátskeho Samoboru, kde sa 18. ročníka
GRAND PRIX CROATIA v karate
zúčastnila aj reprezentantka
z Rimavskej Soboty.
čítajte na str. 16
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Prijme do pracovného pomeru vodičov nákladných
áut značky VOLVO, MAN na rozvoz vlastných
výrobkov po celom území Slovenska

Balciarová opäť
triumfovala

0904 801 765
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Akcia: bravčové plece bez kosti 3,95 €/1kg
klobása LANGOLT 4,99 €/1kg
Ul. B. Bartóka 24, Rim. Sobota
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Na slovíčko

s Mariánom Kluvancom

„Postoj, chvíľa, aká si krásna,“ vraví
Goetheho Faust v posledných okamihoch
svojho života. V dnešnej dobe rýchleho
spôsobu života je to mimoriadne aktuálny výrok. Zastaviť chvíľu. Alebo lepšie:
zastaviť samých seba. Na krátky moment.
Je to ešte vôbec možné? Veď o desať minút
máme dôležité pracovné stretnutie, odtiaľ
hneď šprintujeme vybaviť neodkladný
administratívny úkon, ďalej musíme
vyzdvihnúť deti zo škôlky, stihnúť posledný
autobus a medzičasom vybaviť desiatky
mobilných hovorov. Kdeže, už dávno nie
sme pánmi svojho času – to čas vládne
nám.
Ale čo keby sme to predsa len skúsili?
Len tak sa na chvíľu zastaviť. Hoci len na
slovíčko. Možno tým niekomu urobíme
radosť. A možno tým urobíme radosť aj
sami sebe.

Viceprimátor Piliarik:

Možno nás navštívi Fico
Na minulotýždňovej operatívnej porade vedenia mesta sa hovorilo o plánovanej
návšteve Rimavskej Soboty predsedom vlády Slovenskej republiky, o snahe získať
finančné prostriedky na ihrisko s umelým trávnikom, ale aj o soche Janka Jesenského či
možnostiach riešenia splaškovej kanalizácie.
Porada sa konala 13. januára za účasti primátora Cifruša, viceprimátora Piliarika, prednostu
Mestského úradu Kovácsa, hlavného kontrolóra Csanka a náčelníka Mestskej polície Berecza.
Prítomní boli aj riaditelia mestských podnikov.
Podľa slov primátora je navrhované osadenie
sochy J. Jesenského do rohu Obvodného úradu
nedôstojné a technicky nemožné. Vedenie mesta odporučilo Cifrušovi zvolať kultúrnu komisiu
a zaujať stanovisko k prípadnému komplexnému riešeniu na Nám. M. Tompu. Prvý muž mesta
ďalej informoval účastníkov porady o tom, že kolaudačné rozhodnutie na bytovku na Malohontskej ulici, ktorá sa odpojila v novembri v r. 2007,
stále nie je vydané a zo zákona je preto nutné
začať správne konanie.
Na základe predbežných dohovorov s riaditeľom kancelárie predsedu vlády Slovenskej republiky požiadal viceprimátor Piliarik o návrh
možných termínov na oficiálne pozvanie Roberta Fica, ktorý prisľúbil, že navštívi Rimavskú

Pivovarčiho
umenie piva

dokončenie z titulnej strany
V jeho tvorbe dominuje najmä portrétny žáner a krajinomaľba. Ján Pivovarči sa od roku
1993 venuje aj reštaurovaniu závesného obrazu.

Sobotu. Piliarik hovoril aj o možnosti získania
financií zo strany štátu určených na vytvorenie univerzálneho ihriska s umelým trávnikom.
Ohľadom záležitosti bude pri osobitnom zasadnutí určených pracovníkov Mestského úradu
vypracovaná žiadosť, ktorá bude predložená splnomocnencovi vlády.
Prednosta Mestského úradu Kovács odporučil realizovať finančné vyrovnanie s Energobytom, s.r.o., po ukončení nájomného vzťahu
na prevádzkovanie kotolne v areáli bývalých
kasární. Ďalej informoval o inventarizácii majetku mesta, ktorá prebieha podľa stanoveného
harmonogramu. Dodal tiež, že ohľadom riešenia
splaškovej kanalizácie a vodných stavieb Zelená
voda a vodovod Bakta sa v blízkej dobe uskutoční
rokovanie s patričnými inštitúciami.
Vedenie mesta napokon avizovalo nasledovné
zasadnutie mestskej rady na stredu 28.1.2009.
mak, ilustračné foto archív GZ

Oboznámenie sa s maliarskymi technológiami
starých majstrov vyprovokovali u neho tvorivý
proces, nutnosť reagovať na ich historicky danú
autentickú ucelenosť novým autorským prežitím a stvárnením. Vznikol tak cyklus grafických
stvárnení počítačovým softvérom, koncept štúdií maliarskych a materiálových variácií na tému
obraz, objekt.
text a foto: kan

Záujem o filmy
v minulom roku
stúpol
Minuloročná filmová sezóna bola
v rimavskosobotskom Kine Orbis
úspešná.
Na približne 400 odohratých predstavení sa prišlo pozrieť 15. tisíc divákov. Ako
uviedla vedúca kina Eva Zibríková najviac
zaujal historický veľkofilm Juraja Jakubiska Báthory o čachtickej pani Alžbete
Báthoryovej, ktorý si prišlo pozrieť viac
ako 3000 divákov. Okrem spomínaného
filmu patril k najnavštevovanejším aj muzikál Mamia Mia!, film Sex v meste, Cinka
Panna, Gympl, Temný rytier, v ktorom
hlavnú úlohu stvárnil posmrtne ocenený
Zlatým glóbusom herec Heat Leadger, Lets
Dance 2 i rozprávky Narnia a Zabudnutý
ostrov.
amb
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Spomienka

Opustila
nás Katarína
Danisová

Na našej životnej púti sa stretneme
s mnohými zaujímavými ľuďmi. Či už na
okamih alebo aj na dlhšie časové
obdobie. A ako plynie čas, naše
spomienky na nich pomaličky blednú
a vzďaľujú sa nám... Ale človek, akým
bola profesorka Danisová, v nás ostáva!
Žije v našom vnútri i napriek tomu,
že sme si to možno doteraz nevšimli,
lebo sa celú dobu kamsi náhlime...

Aj po päťdesiatich rokoch mám stále pred sebou
ňou popísaný obraz hradu v Širkovciach. K jeho
zrúcanine nás zaviedla, vtedy ešte dvadsiatich,
ako posledný maturitný ročník v budove dnešnej
Základnej školy Mihálya Tompu.
Z profesorky Danisovej vždy vyžarovala
ľudskosť, dobrota a povzbudenie. A vždy nás
dokázala odzbrojiť svojím úsmevom a životnou
múdrosťou. Nepoučovala nás - svoje vedomosti
nám vždy tlmočila ako rovnocenným partnerom.
Vždy bola taká: aj ako triedna učiteľka na pomaturitných stretnutiach, keď s otvoreným srdcom
načúvala našim starostiam...
Naše stretnutia boli vždy zdrojom vzájomného potešenia. Tak tomu bol aj pred polrokom,
keď sme sa zišli pri príležitosti 45. výročia ukončenia štúdia. To už prekonala jednu závažnú
chorobu a z očí jej naďalej hľadela nezlomná vôľa.
Aj sme si vraveli, že by sme boli radi, keby jej
silný duch ostal naveky s nami. Lenže čas, ktorý Stvoriteľ venoval pani Katke na jej svetskú
púť, už vypršal. Môžeme však vysloviť nádej, že
naďalej bude žiť v srdciach tých stoviek a tisícov
žiakov, ktorých učila. Veď pani Danisová nás
popri ceste za vedomosťami viedla aj po ceste
skutočnej ľudskosti.
Zoltán Boros,
v mene maturitného ročníka 1962
foto Attila Gecse

Mezinárodný rok astronómie
Medzinárodná astronomická únia (IAU)
predložila návrh, aby rok 2009 bol
vyhlásený za Medzinárodný rok astronómie. Návrh IAU podporilo UNESCO
a 19.12.2007 ho vo forme rezolúcie
schválila aj Organizácia spojených
národov.
V roku 2009 uplynie práve 400 rokov od prvého astronomického pozorovania ďalekohľadom,
ktoré uskutočnil Galileo Galilei. Heslom IYA je
„Vesmír – objavuj ho pre seba“.
V rámci Európskej únie bolo slávnostné
otvorenie v Prahe 7. januára a oficiálne 15. a 16.
januára v sídle UNESCO v Paríži. Za Slovenskú
republiku sa otvorenia zúčastnil Dr. Chochol
z Astronomického ústavu SAV a Ľ. Urbančok
z Miestnej organizácie Slovenského zväzu astronómov amatérov v Rimavskej Sobote. Urbančokova účasť nás teší o to viac, že na jeho astronomických úspechoch sa podieľa nielen Hvezdáreň
v Rimavskej Sobote, ale aj Mesto Rimavská So-

bota, ktoré ho v jeho aktivitách podporuje.
V rámci Slovenska bol IYA otvorený 15.1. na
slávnostnom koncerte SAV v Dome umenia
v Košiciach a vďaka koordinácii našej hvezdárne
a SZAA sa regionálne oslavy IYA uskutočnili 16.
a 17. januára v celej republike.
Hvezdáreň v Rim. Sobote pripravila bohatý
program s prednáškami, výstavou, premietaním
a pozorovaním. V piatok 16.1. bol program venovaný predovšetkým školám, od 11. hodiny pozorovaniu priamo na Hlavnom námestí.
Hvezdáreň bola otvorená až do 20. hodiny,
aby sa všetci mohli pokochať fázami Venuše (tie
prvýkrát videl práve Galilei) i krásami nočnej
oblohy.
Pre tých, ktorí to nestihli v piatok, mohli
prísť na hvezdáreň aj v sobotu od 10. do 13. hodiny (pozorovanie Slnka, protuberancií, Venuše,
Astropark...). Vstup na akcie pri príležitosti IYA
bol voľný.
red
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Útulok dočasne
zatvorený
Koncom uplynulého roka dočasne zatvorili
Útulok pre ľudí bez prístrešia v Rimavskej
Sobote. Dôvodom boli nevyhovujúce hygienické podmienky, na ktoré Regionálny
úrad verejného zdravotníctva upozorňoval už rok. Dvanástim ubytovaným však
poskytli náhradné riešenie. Umiestnili ich
do Klenovca a Zvolena.
Útulok spravuje BBSK, budova však
patrí mestu. Aby mohol byť útulok prevádzkovaný na Hviezdoslavovej ulici, je
potrebná rekonštrukcia objektu. Na to
však treba vyčleniť finančné prostriedky,
ktoré musia v rozpočte schváliť poslanci
mestského zastupiteľstva. Tí by sa touto
problematikou mali zaoberať na februárovom zasadnutí.
kan

Plesová sezóna
v plnom prúde
Minulý týždeň sa v meste začala plesová
sezóna. V piatok sa konal Matičný ples,
nasledovaný sobotným Mestským plesom.
Bližšie informácie o ich priebehu prinesieme v budúcom čísle.
Soboťanov čakajú aj ďalšie gala-akcie,
a to napríklad Poľovnícky ples (30.01.)
a (20.02.) Ples Csemadoku.
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Soboťania bez vody!
V potrubiach našli handry, tyče, palice a zvyšky stromčeka
Upchatá kanalizácia spôsobila,
že obyvatelia bytovky pri železničnej
stanici na Gorkého ulici v Rimavskej
Sobote boli takmer celý deň bez vody.
Neostávalo nim nič iné, len si kupovať
minerálky, aby mohli variť, umývať
sa a splachovať toalety.
Z kanalizácie sa šíril nepríjemný zápach. Po
otvorení krytu sa z nej vyplávali na chodník fekálie. Domová dôverníčka Hana Vraniaková sa
už ráno snažila telefonicky situáciu riešiť. Vyčistiť upchatú kanalizáciu tlakovaním však prišla
až popoludní firma Ekokanal z Banskej Bystrice. V Rimavskej Sobote sa totiž touto činnosťou
vraj nik nezaoberá. Pracovník banskobystrickej
firmy v spolupráci so službukonajúcimi zamestnancami Mestskej bytovej správy v Rimavskej
Sobote odstraňovali poruchu počas mínusových
teplôt až do neskorých nočných hodín. Pretože
mrzlo, kanalizačné kryty sa otvárali veľmi ťažko.
Uvoľňovali ich zapáleným benzínom. Neskôr
ich čistili tlakovaním. V potrubiach našli rôzne
predmety: handry, železné tyče, drevené palice
a zvyšky stromčeka. Je neuveriteľné, čo tam ľudia nahádzali. A potom sa divíme, že sa kanalizácia upchá. Jeden z pracovníkov nám prezradil,
že takéto prípady nie sú ojedinelé. V potrubiach
neraz našli šálky, dokonca aj mobil.
kan

Turisti
hodnotili
Slovné vyhodnotenie 26 akcií v roku 2008 doplnila bohatá foto - a videoprodukcia. Turisti
navštívili každý kút nášho Slovenska. Medzi
najvydarenejšie patrili túry vo Vysokých a Nízkych Tatrách, či v roklinách Slovenského raja,
tradičná Cesta Márie Széchy alebo Silvestrovský
výstup na Stolicu.
V čase i nečase absolvovali celoslovenské zrazy turistov, krajské podujatia i okresné výstupy
na hory nášho regiónu. Turisti pomáhali pri čistení a značkovaní turistických chodníkov nášho
okresu i v popularizácii športových aktivít medzi
deťmi a mládežou.
Priateľstvo, spolupatričnosť, láska k prírode,
estetické cítenie i premýšľanie sú atribúty, ktoré
v prírode nájde každý, kto sa vymaní z bežného
stereotypu života. Aktívny pohyb nám dáva pocit, že žijeme.
Janka Pósová,
foto: www.kst-rs.webnode.cz

Viac detí, ale aj
vyššia úmrtnosť
V minulom roku zaznamenali
na Matričnom úrade v Rim. Sobote
1031 narodení detí, 535 úmrtí,
100 sobášov a 106 rozvodov.
Ako uviedla vedúca Matričného úradu Klára Csáková, svoje áno si v minulom roku
povedalo 100 párov, čo je oproti roku 2007
o 31 sobášov menej. Mladomanželia preferujú civilné sobáše, ktorých bolo 65. V troch
prípadoch bol jeden z mladomanželov
cudzinec. Najviac sa sobášilo v septembri,
najmenej v decembri a v marci. Na svätého Valentína sa minulý rok nesobášil nikto.
Mimo sobášnych dní sa vzal jeden pár. Počet rozvodov stúpol z 82 na 106.
Vlani sa narodilo v rimavskosobotskej
nemocnici 1031 detí. Oproti predchádzajúcemu roku je to o 22 detí viac. Najviac sa
páčili mená Lenka a Ladislav. Vyskytli sa
aj cudzie mená ako Giovanni, Christopher,
Mercedes. Od roku 2005 zaznamenali na
Matričnom úrade stúpajúcu tendenciu
úmrtí. Minulý rok zomrelo 535 ľudí, v roku
2007 494.
Do matričného obvodu Rimavská Sobota patria okrem nášho mesta aj Rimavské
Janovce, Pavlovce, Zacharovce a Horné Zahorany.
amb
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Neplatil výživné
Tridsiatnik z Rimavskej Soboty zanedbal
povinnosť platenia povinnej výživy, za
čo bol minulý týždeň zadržaný a vzatý
do väzby sudcom Okresného súdu v Rim.
Sobote. Dotyčný muž neprispieval na
maloletú dcéru, čím jej spôsobil škodu viac
ako 10 000 korún. Za to mu hrozí väzenie
na 1 až 5 rokov.

Milióny
pre Tornaľu

Unikátny objav
štyristoročnej studne
Ako sme informovali v minulom vydaní Gemerských zvestí, pri výkopových prácach
základov novostavby Sociálnej poisťovne na Ulici K. Mikszátha v Rim. Sobote
bola objavená štyristoročná studňa. Tú „prerezal“ zemný mechanizmus takmer
presne po osi priemeru studne.
Objaviteľ tohto unikátneho nálezu, archeológ
Gemersko – malohontského múzea v Rim. Sobote, Mgr. Alexander Botoš uviedol, že studňa
je vyložená lícovaným, lomovým kameňom. Nie
je spájaná žiadnou maltou, iba jemnou zeminou.
Jej vonkajší priemer je 1,90 metra, vnútorný
0,90 metra a pri dne sa studňa zužuje na 0,80 m.

Domáca i exotická keramika

vernejšou tureckou pevnosťou v Európe.
Rimavská Sobota bola začlenená do Fiľakovského sandžaku. V rokoch 1596 -1686 trvalo druhé
obdobie okupácie, z ktorého sa zachovalo 256
tureckých listín. Tie súvisia najmä s poplatnými
povinnosťami.

Význam nálezu

Botoš pripomína, že „keď studňa stratila svoju
funkciu (napr. vyschla), začala slúžiť ako odpaV studni bola objavená keramika domáceho
pôvodu – biela keramika vyrobená z ílov poltár- dová jama, resp. smetisko. Táto situácia podľa
nálezov keramiky nastala niekedy vo vyššie
skej formácie s mimoriadne vysokým obsahom
kaolínu zdobená červenohnedým maľovaním. uvedenom časovom období. Z tohto dôvodu sú
Glazúra je tu používaná len na vnútornej stra- zaniknuté studne pre archeológiu jedným z najvďačnejších objektov. Význam studne je predone nádob. Okrem toho bola v studni objavená aj
všetkým v tom, že je to uzavretý nálezový celok
keramika osmanského (tureckého) pôvodu. Pre
túto keramiku je typické používanie viacfareb- s presne datovateľným archeologickým materiálom.“ Ako dodal, „vzhľadom na skutočnosť, že
nej glazúry - žltej, zelenej, bielej, zelenej, hnedej
studňa je vyložená kameňom, predpokladám, že
farby, ako aj používanie rytých geometrických
motívov (šachovnica, ryté trojuholníky) a ry- mala pravdepodobne charakter verejnej - mestskej studne.“
tých rastlinných motívov (listy a kvety). Podľa
Botoša keramiku používalo aj domáce obyvateľstvo, keďže bola preň krajšia a zaujímavejšia. Archeologické nálezy budú po základnom ošetTáto keramika je veľmi signifikantná, umožňuje
rení konzervované a keramika bude reštaurovaurčiť zánik studne v období druhej polovice 16. ná a doplnená. Po odbornom spracovaní sa nálestoročia, maximálne do prvých desaťročí 17. sto- zy stanú súčasťou zbierkového fondu Gemersko
ročia, kedy Rimavskú Sobotu obsadili Turci (v r. – malohontského múzea.
1554). Od roku 1555 až do roku 1593 ju ovládali
Martin Ambróz
z neďalekej pevnosti na Sobôtke. Tá bola najsefoto Alexander Botoš

Obyvateľom Tornale svitá na lepšie časy.
Na rekonštrukciu priemyselných zón
dostane mesto približne desať miliónov
eur. Vedenie mesta to považuje za úspech
pre celý región, nakoľko je tu vysoká miera
nezamestnanosti. Keď bola pred rokom
zrušená textilka Ozeta Neo, prišlo o prácu
vyše 600 ľudí. Okrem toho mesto zápasí
s finančnými problémami. Jeho dlh sa
vlani vyšplhal asi na 1,10 mil. eur. Preto
vedenie mesta schválilo ozdravný režim,
v ktorom fungovala , minulý rok sa mu
podarilo dlh znížiť na 360 533 eur.
kan

Štatistika vlámaní
Za druhý januárový týždeň zaevidovala
polícia v Banskobystrickom kraji vyše 50
vlamačiek. Ich obetiam vznikla materiálna
škoda v hodnote vyše 46.900 eur. Z vykonaných zločinov sa podarilo policajtom
objasniť dva prípady krádeže vlámaním,
kde bola škoda 964 eur.
Spomedzi uvedených prípadov išlo 15 krát o vlámanie do motorových vozidiel,
15 - krát do obchodov a reštauračných zariadení a 4 - krát do chát. Policajné orgány
zaznamenali najviac vlámaní v okresoch
Lučenec, Zvolen (16) a Rimavská Sobota
(8).
mak

Požiar zabil
králiky
V obci Behynce zhorela minulý týždeň
v utorok na poludnie králikáreň. Požiar
nedokázali zastaviť ani hasičské posily
z Tornale, Rožňavy a Rimavskej Soboty.
Plamene, ktorých pôvodcom bol pravdepodobne elektrický skrat, zachvátili budovu
chovného objektu od strechy smerom dolu
a v konečnom dôsledku spôsobili škodu
50 000,- eur. V objekte držané zvieratá sa
zachrániť nepodarilo. Červené jazyky ohňa
pohltili všetkých 1200 králikov.
red
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Navždy odišiel básnik Milan Rúfus
V bratislavskej Nemocnici Staré Mesto zomrel 11. januára Milan Rúfus. Tento významný
slovenský básnik, literárny historik, prekladateľ a esejista patrí medzi najvýraznejšie
osobnosti slovenskej poézie v moderných slovenských dejinách.
Narodil sa 10. decembra 1928 v Závažnej Porube
v rodine murára. Do ľudovej školy chodil v rodisku, zmaturoval v roku 1948 na Gymnáziu v Liptovskom Mikuláši. V rokoch 1948-1952 študoval
slovenčinu a dejepis na FF UK v Bratislave. Po
skončení vysokoškolského štúdia zostal na Filozofickej fakulte UK ako pedagóg. Prednášal
dejiny slovenskej a českej literatúry. V školskom
roku 1971-1972 pôsobil na univerzite v Neapole.
Až do smrti žil na dôchodku v Bratislave.
Prvé básne publikoval v časopisoch Prameň,
Nový rod, Mladá tvorba a Borba. Debutoval
v roku 1956 básnickou zbierkou Až dozrieme,
ktorá znamenala výrazný posun dobového chápania poézie. Inšpiroval sa slovenskou ľudovou
slovesnosťou a dielami viacerých slovenských
maliarov. Okrem tvorby pre dospelých sa venoval tiež písaniu kníh pre deti a mládež. Tvorbou
patrí k najvýraznejším básnickým zjavom. Pred-

Prvé kolo
prezidentských
volieb bude
21. marca

stavil sa ako básnik s autonómnym pohľadom na
životné a morálne hodnoty ľudského konania,
na lásku, pravdu, krásu, utrpenie i tragiku človeka i sveta druhej polovice 20. storočia. Najväčší
úspech dosiahli Rúfusove Modlitbičky, ale aj posledné zbierky básní Báseň a čas a Vernosť.
Okrem vlastnej tvorby tiež prebásnil Dobšinského Prostonárodnie slovenské povesti a venoval sa prekladom z nórčiny, španielčiny, ruštiny
a češtiny. Jeho diela vyšli v mnohých jazykoch. V
prekladateľskej tvorbe sa venoval českej a ruskej
poézii i dráme. Z nórčiny preložil dramatickú
báseň H. Ibsena Peer Gynt (1966), zo španielčiny výber z poézie klasika kubánskej literatúry J.
Martího (Znamenie života, 1988). Takisto prebásnil Knihy žalmov (1991) a Jeremiášov nárek
(1998). Milana Rúfusa pochovali 18. januára
v rodnej obci.

Zo športu

Slovensko vyhralo
Hopmanov pohár

Prvýkrát v tomto roku budeme mať
možnosť ísť k volebným urnám 21. marca. Práve na prvý jarný deň sa uskutoční
prvé kolo prezidentských volieb.
Prípadné druhé kolo bude 4. apríla.
Oznámil to 8. januára predseda Národnej rady
SR Pavol Paška. Podľa analytikov sú favoritmi
súčasný prezident Ivan Gašparovič a opozičná kandidátka Iveta Radičová. Okrem nich sa
o prezidentskú funkciu uchádza poslanec NR
SR František Mikloško, predsedníčka mimoparlamentného Slobodného fóra Zuzana Martináková, kandidát koaličnej HZDS Milan Melník, niekdajší minister v bývalej vláde Mikuláša
Dzurindu Ivan Šimko, kandidát Komunistickej
strany Slovenska (KSS) Milan Sidor, nezávislý
kandidát Július Kubík a bývalá poslankyňa KSS
Dagmar Bollová.
Po zverejnení tohto dátumu v Zbierke zákonov začne plynúť uchádzačom o prezidentský
post 21 - dňová lehota do odovzdania petičných
hárkov. Priamo budeme voliť prezidenta po tretí
krát. Prvého prezidenta Michala Kováča volili
ešte poslanci parlamentu.

Slovenským tenistom Dominike Cibulkovej (na fotografii) a Dominikovi Hrbatému sa podaril
husársky kúsok. Na prekvapenie všetkých vyhrali Hopmanov pohár v Perthe. Vo finále zdolali
vysoko favorizovaný ruský súrodenecký pár Dinaru a Marata Safinovcov.
Debutantka Cibulková porazila Safinovú v troch setoch 6:7, 6:1, 6:4. O druhý bod sa postaral
Hrbatý víťazstvom nad bratom Safinovej Maratom 6:7, 7:5, 7:6. Pre Hrbatého je to už druhý triumf na tomto turnaji. V roku 2005 vyhral spoločne s Danielou Hantuchovou Okrem spoločnej
finančnej prémie si víťazi odniesli aj špeciálne loptičky s osadenými diamantmi.
Slovenskí tenisti sa z celkového triumfu na Hopmanovom pohári radovali už po tretíkrát.
V roku 1998 zvíťazil Karol Kučera s Karinou Habšudovou a v roku 2005 Dominik Hrbatý s Danielou Hantuchovou.
Stranu pripravil Martin Ambróz, foto internet
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Recenzia

Zrkadlá prinášajú smrť!

Zrkadlá, horor USA 2008, rež. A. Aja
22.-25. januára v Kine Orbis
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Literárne tipy
Stephen King: To

Hrubočizný (dávnejšie aj
sfilmovaný) román z pera
majstra hororu vás priklincuje do kresla a len tak
vás z neho nepustí. Desivý
príbeh o obyčajných ľuďoch,
ktorí v detstve musia čeliť
personifikovanému Zlu, aby
sa po rokoch vrátilo do ich
životov... Kniha To rozpráva o hrôze, čo striehne na
vhodnú príležitosť vyliezť zo
svojho úkrytu a stiahnuť nás
do hlbín šialenstva a smrti.
A dokonca môže nadobudnúť nevinnú podobu
klauna...

Ennis Garth,
Larosa Lewis:
Punisher – Na začátku

Bývalý policajt (Kiefer Sutherland), ktorý
skrachoval v pracovnej i súkromnej sfére, žije
v byte svojej sestry a dopuje sa antidepresívami
sa zamestná ako strážnik tajuplného objektu –
starého nákupného centra, ktoré v minulom
storočí zničil veľký požiar. Lenže to temné
miesto skrýva desivé tajomstvo... A hlavný
hrdina postupne zisťuje, že odpoveď na hrozivé
vízie, ktoré ho prenasledujú, sa nachádza
kdesi v priestore „za zrkadlom“. Tak sa vydá na
strastiplnú púť pátrania po minulosti záhadnej
budovy, ktorej interiér svojho času zhorel do
tla – až na spomínané zrkadlá. Tajomstvo, ktoré
skrývajú, je však desivejšie, než môže bežný
človek zniesť...
Film Zrkadlá sa nesie na novej vlne amerických adaptácií ázijských predlôh, no na rozdiel
od niektorých nevydarených konkurenčných
titulov, ktoré sa snažia čerpať z podivnej poetiky
východných režisérov, sa mu darí držať s ja-

Profil

Peter Kellner
-Hostinský
(06. január 1823 – 10. január 1873)

ponskými horormi krok. A to aj vďaka trochu
„thrillerovšiemu“ razeniu, keďže hlavná postava
sa nielen konfrontuje so sériou zrkadlami spôsobovaných hrôz, ale zároveň pátra po ich prvotnej príčine. Takže okrem poriadne krvavých
a drastických scén vás čaká aj napínavé pátranie
v podobe odhaľovania hriechov minulosti.
Akoby toho nebolo na „pukancový“ film celkom
dosť, ešte sa doň vplietla aj línia opätovného
nachádzania cesty späť k svojej rodine.
Zrkadlá sú v rámci svojho žánru pozoruhodný film, ktorý si zaslúži pozornosť náročnejšieho fanúšika hororu. Jeho sledovanie však
vyžaduje pevné nervy a miestami aj trochu trpezlivosti. Navyše hrozí riziko, že po Zrkadlách
sa už nikdy do žiadneho zrkadla nepozriete.
Jednoducho sa budete príliš báť toho, čo by
odtiaľ na vás mohlo vyskočiť...
Marián Kluvanec,
foto internet

Slovenský spisovateľ, novinár, historik, filozof
a redaktor Slovenských národných novín, vlastným menom Peter Pavel-Kellner, sa narodil
v Gemerskej Polome a umrel v Rimavskej Sobote. Študoval v Gemerskej Polome, v Rožňave
a Levoči i v Bratislave. Venoval sa najmä právu,
filozofii a teológii. Spolupracoval s Pavlom
Dobšinským aj Ľudovítom Štúrom, ktorému
pomáhal redigovať Slovenské národné noviny
a Orla Tatranského.
V rámci literárnej tvorby sa v čase romantizmu venuje dráme, próze i poézii. Známe je
napr. jeho Šuhajovo dumanie (1973) či dráma
Svätoslavičovci (1869).
Kellner-Hostinský sa venoval aj náučnej
a publicistickej tvorbe, a bol tiež autorom prvej
štúdie o symbole dvojitého kríža, ktorý považuje za symbol slovenského národa.
mak

Punisher je „grafická
novela“, teda po slovensky
román-komiks. Punisher –
alebo Kat – je postava zvlášť
obľúbená u komiksových
fajnšmekrov, ktorí uprednostňujú drsnejšie príbehy
i kresbu. A tak sa v aktuálnej epizóde z tragického
života osamelého pomstiteľa
dozviete, ako vystrieľať celú
rodinu mafiánov, ale aj to, že
nie je tajný agent ako tajný
agent...

Margit Proebstová:
Malá veľká kuchárka

Wienerschnitzel či thajské
karé – odteraz nebudete mať
problém s jedlami zo žiadneho kúta sveta! Malá veľká
(skôr veľká) kuchárka je totiž
špeciálnym receptárom,
ktorý obsahuje vyše 400
receptov na tie najchutnejšie pochúťky pod slnkom.
Jednoduché alebo zložité –
všetky sú popísané detailne,
krok za krokom, takže s ich
pripravením by nemal mať
problém ani úplný nováčik.

Myšlienka týždňa:
Ak niekto zastáva názor,
že peniaze dokážu urobiť všetko,
je s najväčšou pravdepodobnosťou
ochotný urobiť všetko pre peniaze.
Benjamin Franklin
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inzercia

Nehnuteľnosti
• Predám 1 izbový byt na  Š. M. Daxnera cena 18 256,65 € (550 000.Sk), info 0902 700 400.
2006-3

• Predám 1-izbový byt na ul.
Malohontskej, cena 16 596,95 €
(500 000,- Sk), info 0902 700 400.
2006-3

• Predám 2 izbový byt na ulici
Malohontskej, nadštandardná
rekonštrukcia, cena dohodou.  Inf:
0902 700 400.
2006-3

• Predám 2 izbový byt na sídl.
Rimava, cena 27 617,34  €
(832 000,-Sk), inf:0902 700 400.
2006-3

• Predám 2-izbový byt na sídl. Rimava, cena 29 210,64 € (880 000,Sk), inf. 0902 700 400.
2006-3

• Predám 2-izbový byt na ul.
Malohontskej, cena 22 571,86
€ (680 000,- Sk), info: 0902
700 400.
2006-3

• Predám 2 izbový byt na Západe,
cena 15 933,08 € (480 000.- Sk),
inf. 0902 700 400.
2006-3

• Predám 3 izbový byt na ulici
Malohontskej, cena 33 160 €  
(999 000.- Sk), inf: 0902 700 400.
2006-3

• Predám 3-izbový byt na sídl. Západ, cena 27 550,95 € (830 000,Sk), info: 0902 700 400.
2006-3

• Predám 3 izbový byt na ulici
Daxnera, cena 50 786,69  € (1 530
000.- Sk) (vlastné kúrenie nájom
1100.- Sk), inf: 0902 700 400.
2006-3

• Predám 3 izbový byt na ul.
Rožňavská, cena 22 571,86 €  
(680 000.-Sk), inf: 0902 700 400.
2006-3

• Predám 3 izbový byt na ul.
Malohontská 20, cena 30 870 €  
(930 000,-Sk), inf: 0902 700 400.
2006-3

• Predám 3 izbový byt na ul. L.
Novomeského, cena  27 550 €  
(830 000,-Sk), inf: 0902 700 400.
2006-3

• Predám 3 izbový byt na ul. L
Novomeského cena 26 555 €  
(800 000.- Sk), inf: 0902 700 400.
2006-3

• Predám  4 izbový byt na ulici
Malohontskej, cena 33 160 €  
(999 000.- Sk), inf:  0902 700 400.
2006-3

• Predám  4 izbový byt na ulici Malohontskej, cena  41 492 €  (1 250
000.- Sk), inf: 0902 700 400
2006-3

• Predám 4 izbový byt na ulici Dobšinského, cena  34 189 €  (1 030
000,- Sk), inf: 0902 700 400
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2006-3

• Predám  rozostavaný rodinný
dom v Rim. Sobote, cena 77 341
€  (2 330 000.- Sk), kontakt 0902
700 400
2006-3

• Predám rodinný dom v Rim.
Sobote, cena 116 178 € (3 500
000.- Sk), kontakt 0902 700 400
2006-3

• Predám rodinný dom v Rimavskej Sobote, cena  86 304 €  
(2 600 000.- Sk),  kontakt  0902
700 400
2006-3

• Predám rodinný dom na Sobôtke,
cena 82 984 € (2 500 000,- Sk),
kontakt 0902 700 400.
2006-3

• Predám rodinný dom na Sobôtke,
cena 119 498 € (3 600 000,- Sk),
info: 0902 700 400.
2006-3

• Predám rodinný dom v Tomašovej
už od 8 962 € (270 000,- Sk), info:
0902 700 400.
2006-3

• Predám  penzión na Teplom Vrchu, cena  37 177 €  (1 120 000.Sk), inf. 0902 700 400
2006-3

• Predám rodinný dom na Teplom
Vrchu, novostavba, cena 71 366 €
(2 150 000.-Sk), inf: 0902 700 400
2006-3
• Predám rodinný dom  v Budikovanoch, cena  119 498 €  (3 600
000.- Sk), inf: 0902 700 400
2006-3

• Predám rodinný dom v Bakte,
cena  15 933 € (480 000,- Sk), inf:
0902 700 400
2006-3

• Predám rodinný dom v Lenartovciach , cena 19 252 € (580 000.Sk), inf: 0902 700 400
2006-3

• Predám rodinný dom, Hostice,
cena 15 933 €  (480 000,- Sk), inf:
0902 700 400
2006-3

• Predáš un. bunku, Tormáš, cena
2 323,57 € (70 000,- Sk), info:
0902 700 400.
2006-3

• Predám chatu, Vinica, cena 4 647
€ (140000.-Sk), in. 0902 700 400
2006-3

• Predám un. bunku Vinica s pozemkom, cena 1 327 €  (40 000,-Sk),
info:0902 700 400
2006-3

• Predám un. bunku v Gemerskom Jablonci, cena  6 141 €  
(185 000.-Sk), inf: 0902 700 400
2006-3

• Predám pozemok v Rim. Sobote /
pod benzínovou pumpou Slovnaft,
cena 16,60 € /m2 (500.- Sk) m2,  
kontakt 0902 700 400
2006-3

• Predám pozemok v Rim. Sobote
/Šibeničný vrch -ul.Gaštanová/,

cena 26,5 € (800.- Sk)/ m2, kontakt 0902 700 400

2006-3

• Predávam pozemok, Kurinec, cena  
34,20 € (1030.-Sk )/m2, kontakt
0902 700 400
2006-3

• Predám stavebné pozemky
v Tomašovej, cena 34,80 € (1050.Sk)/m2, kontakt 0902700400
2006-3

• Predám pozemok pri Hvezdárni,
cena  10 € (300.-Sk)/m2, inf: 0902
700 400
2006-3

• Predám pozemok v Kružne, cena
3,32 €  (100,- Sk) /m2, inf:0902
700 400
2006-3

• Dáme  do prenájmu priestory na
podnikanie v Rim. Sobote, info:
0902 700 400
2006-3

• Dám do nájmu garsónku v meste
(balkón, kuchynská linka) od
1.2.2009. Tel: 0905 429 139.
060-4

• Predám garsónku na Malohontskej 20. Tel: 0917 073 023.
070-4

• Predám garáž na Rožňavskej ulici.
Tel: 0910 189 922.
078-4

• 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

• Priestory na obchod, kanceláriu
v centre R. Soboty, 45 m2, 90 m2,
20 m2. Kontakt: 0908 508 195,
047/56 34 901.
036-3

• 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 650 000,- 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

• 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

• Predám RD (aj so zariadením)
v Tomašovej, ul. Tehlová 7. Cena
len po obhliadke. Tel: 0907

884 276

1706-8

• www.makroreality.sk
1305-19

• Najlacnejší prenájom v meste.
(Areál ČSAO a Gem. pekárne.)
Tel: 0903 515 109
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Zamestnanie
• Prijmeme predavačku zdravotne
postihnutú (invalidnú dôchodkyňu). Tel: 0903 435 192.
055-5

• Práca opatrovateľky v južnom
Tirolsku. Riadne pracovné povolenie, aj turnusy, nemčina potrebná.
Tel: 048/41 43 383 – po 18.00 h.,
0905 575 211 – večer.
063-5

• Prijmeme na hlavný pracovný pomer opatrovateľky do
Rakúska na 2-týždňové turnusy.
Zárobok zdrav. sestra minimum
950 Eur, opatrovateľka 850 Eur.
Odvody, zdrav. a soc. poistenie
platí zamestnávateľ na Slovensku.
Základy NJ podmienkou. Tel: 0907
481 825.
064-3

• AAR s.r.o. hľadá makléra, asistentku obchodného zástupcu.
Požiadavky: min. SŠ s maturitou,
komunikatívnosť, tímový duch,
práca s PC, MS Office, perfektná
slovenčina. Ponúkame: nadštandardný zárobok, profesný rast,
Office@aar-reality.sk, volajte 0918
34 34 02, 0918 34 34 03.
068-6

• 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.

071-3

• Chcete solídne zarábať alebo
privyrobiť si? Info: 0915 950 427.
074-3

• Prijmeme do pracovného pomeru
dvoch pracovníkov do autoumyvárky ako aj jedného pracovníka
do pokladne na čerpaciu stanicu.
Žiadosti na adresu: PO BOX č. 109,
979 01 Rimavská Sobota.
077-3

• Ste učiteľka, zdravotná sestra
alebo pracujete na úrade? Zarobte
si popri zamestnaní 5-20 000 Sk
(165,97 – 663,88 €). Volajte: 0915
568 151.
080-3

• 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
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

Služby
• Vykonávam obklady, dlažby,
omietky, murárske práce. Tel:
0907 641 480.
059-3

• Veštenie z kariet, minulosť, súčasnosť a budúcnosť. Čerenčianska
22 / hneď vedľa úradu práce /
v RS. Otv: Po – Pi: 9.00 – 15.00 h.
Kontakt: 0915 228 482.
062-8

• Maľujem, stierkujem v interiéri.
Maľujem aj obrázky a kresby na
steny do detskej izby. Tel: 0902
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065-3

679 412.

072-4

• Kompletný finančný servis. Dobrá
pôžička. Tel: 0915 950 427.
075-3

• Úvery ihneď. Spotrebné, hypotekárne, developerske. Volajte: 0915
568 151
079-3

• Murárske práce, stierkovanie,
dlažba, sadrokartón, montáž
plávajúcej podlahy. Tel: 0918
606 270.
082-6

• 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

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

003-5

• Ponúkam účtovné a ekonomické
služby – spoľahlivo a odborne.
Aj pre príspevkové organizácie
(športové kluby, cirkvi). Tel: 0911
158 803
1721-5             
          
• Skôr ako ideme na súd, problém
riešime u mediátora. Francisciho
1, 0907 831 424.
1495-5

Rôzne

       

• Predám: stolárska pásová brúska
liatinová 2 m, píla s formátovacím
stolíkom, fréza, píla masívna,
odsávanie 2-vrecové, píla na guľatinu, fréza dom. výroby. Tel: 0910
953 330.
058-8

• Rozpredám nábytok lacno (spálňa,
koberce, gauče, stoly a iné). Tel:
0905 222 135.
061-4

• Predám LG chladničku, úspornú so
zárukou, 124 l. Cena dohodou. Tel:
0907 657 890, 0948 509 632

• Predám 2 ks okná z rod. domu,
komplet aj so žalúziami, roz: 180
x 150 za 1 ks 85 Eur. Tel: 0907
287 796.
067-3

• Predám detské lyže 110 cm +
dvojo použiteľných lyžiarok. Cena
20 Eur.. Ďalej predám chlapčenské korčule číslo 5. Cena 10 Eur.
Telefón: 0903 452 228.

Cena 300 Eur. Informácie na č.t.:
0910 934 771 od 9.00 do 17.00
denne.

023-4

• MAJESTIC PLUS s.r.o.- Najlacnejšie
zákonné a havarijné poistenie automobilov. Mobil: 0948 006 639,
0903 693 619, e-mail: DSOLTYSOVA@ZOZNAM.sk
018-5

069-4

• Predávame palivové štiepané
drevo na paletách. Kontakt: 0911
802 441, 0911 521 511.
076-7

• 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.

Dňa 15.1.2009 sme si pripomenuli
5. výročie úmrtia nášho milovaného
manžela, otca, starého otca
				

Vincenta Horniaka.

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

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.
047-5

Zvieratá
• Predám YORKSHIR teriérov psíkov
za symbolickú cenu: 3 000,- Sk
(100 EUR). Tel: 56 77 265 alebo
0904 354 091.

Program GMOS:
TVORIVÉ DIELNE

20. január Valašské tance
Tanečná dielňa – Dom kultúry v
Tisovci o 15.00 hod.

KINO
ORBIS

056-4

• 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.
025-4

		

22. – 25. január

HIGH SCHOOL MUSICAL
3:
Posledný rok
Muzikál USA, MP.
Vstupné 2 € (60 Sk), titulky.
Začiatok predstavení o 18:00
hod.
22. – 25. január

ZRKADLÁ

Auto-moto
• Predám Škoda Favorit v pojazdnom stave, STK a EK vykonaná.

Horor USA, MN.
Vstupné 2 Euro ( 60 Sk), titulky.
Začiatok predstavení o 20:00
hod.

Spoločnosť H.Z.B., s.r.o.
ponúka na prenájom
nebytové priestory
na prízemí hotela Zlatý býk
Kontakt:
047/5632032, 0902 904 311
2025
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Prioritná os 1

Integrovaná ochrana
a racionálne využívanie vôd

Prioritná os 2

Ochrana pred povodňami

Prioritná os 3

Ochrana ovzdušia a minimalizácia
nepriaznivých vplyvov zmeny klímy

Prioritná os 4

Odpadové hospodárstvo

Operačný program Životné prostredie,
zelená pre dobré enviroprojekty,
ktoré zlepšia našu budúcnosť
Vďaka Operačnému programu Životné prostredie (OPŽP) dostala Slovenská republika možnosť čerpať
finančnú pomoc z fondov Európskej únie do roku 2015 v oblasti zlepšenia environmentálnej
infraštruktúry a ochrany životného prostredia. Operačný program umožňuje žiadateľom v piatich
prioritných osiach vyčerpať na podporu schválených projektov celkovo viac ako 2 miliardy EUR.
Riadiacim orgánom pre OPŽP je Ministerstvo životného prostredia SR a základným implementačným dokumentom je Programový manuál OPŽP, dostupný na informačnom portáli www.opzp.sk a www.repis.sk.

Prioritná os 5

Ochrana a regenerácia
prírodného prostredia a krajiny

Komunikačné a informačné aktivity sú spolufinancované z fondov Európskej únie / Kohézneho fondu

Poradenstvo pre žiadateľov v rámci OPŽP zabezpečuje sieť Regionálnych environmentálnych poradenských a informačných stredísk (REPIS): Banská Bystrica - Tajovského 28, 975 90, tel./
fax: 048/41 352 11 • Banská Štiavnica - Kammerhofská 26, 969 01, tel./fax: 045/69 206 81 • Košice - Tajovského 10, 040 01, tel./fax: 055/62 532 40, 055/62 555 67 • Nitra - Ďurková 19, 949 01,
tel./fax: 037/65 241 89 • Poprad - Spišská Sobota - Sobotské námestie 62, 058 01, tel.: 052/47 816 14, fax: 052/77 695 33 • Prešov - Sabinovská 3, 080 01, tel.: 051/77 164 41-2 • Prievidza Dlhá 3, 971 01, tel.: 046/54 250 93, fax: 046/51 997 11 • Rimavská Sobota - Svätoplukova 40, 979 01, tel.: 047/56 214 19, fax: 047/56 342 57 • Trnava - Pažitná 84, 917 01, tel.: 033/55 366 13,
fax: 033/55 368 17 • Žilina - Dolný Val 20, 010 01, tel.: 041/56 207 04, fax: 041/56 211 91

CB_Gemerske_nov_190x135.indd 1

Realitná spoločnosť Exkluzív s.r.o.

Hľadáme barmanku / -a,
krupierku / -a.
0903 801 265

032-3

prijme na TP, alebo ŽL pre pobočku v RS pracovníkov
Výhoda: prax s KPZ, kataster alebo obchodno-predajné zručnosti.
Životopis poslať na info@realityexkluziv.sk,
kontakt: Moravčík 0917 277 707

Kúpim seno.
M: 0905 701 764

057-5

2013-4

14.1.2009 11:30:50

Hľadáme výčapníčku / -ka.
0903 801 265
031-3

Hľadáme kuchára – ku.
0903 801 265
033-3
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V súkromných ambulanciách počas
víkendových dní od 8.00 do 12.00 hod.

Košická cesta, Rimavská Sobota

Na HTO Všeobecnej nemocnice v Rimavskej Sobote dňa 13.1.2009
bezplatne darovali krv nasledovní bezpríspevkoví darcovia krvi:

24. a 25. január MUDr. K. Polievková,
Okružná 53, č.t. 56 33 940

Pavel Cirbus, Igor Čák, Ľubomír Brzáč, Ivana Matušková, Ivan Vigoda, Eva
Drugdová, Ján Stehlík, Peter Drak, Roman Úrek, Gejza Styavina , Helga Zsámbóková, Jozef Schön, Jozef Czene, Eva Lenardová z Rim.Soboty, Peter Ľupták
z Vyš.Pokoradze, Milan Pohorelský z Hnúšte, Juraj Kiráľ z Oždian, Július Šinko
z Konrádoviec, Koloman Kankuja z Hostíc, Viera Ďurišková z Kráľa, Pavol Vetrák z Michalovej, Ľubomír Blaho z Čerenčian, Štefan Malček, Štefan Pálkovács
z Rim.Janoviec, Ján Benda z Babinca, Marian Danko z Tisovca, Ján Markotán,
Ing.Vladimír Markotán z Hrnč.Zalužian, Ján Babarík zo Sušian, Jozef Melich,
Silvia Melichová z Lučenca, Štefan Bodor z Tornale, Ladislav Varga z Bátky, Július Fertö zo Skerešova, Ondrej Tóth z Veľ.Blhu, Attila Jonáš z Bottova, Tomáš
Malatinský z Kocihy, Zsolt Bálint z Blhoviec

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

24. január sobota lekáreň Média
25. január nedeľa lekáreň
v Kauflande

Na mimoriadnom odbere krvi dňa 15.1.2009 v Rimavskej Sobote bezplatne darovali krv nasledovní bezpríspevkoví darcovia krvi :

Otváracie hodiny
zimného štadióna
pre verejnosť
19.01
20.01
21.01
22.01
23.01
24.01
		
25.01
		

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
09.00-12.00, 12.30-15.30
16.00-19.00

EUROMOTEL
Restaurant

DAROVALI KRV

Zubný lekár
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Judita Galová z Levárov, Emil Gecko z Čerenčian, Martin Málik, Jozef Kovalčík
z Hrnč.Zalužian, Zsolt Fodor z Husinej, Branislav Babic z Bakty

KVALITNÉ A Lacné
ubytovanie
Tel.: 047/56 22 517,
0905 745 308
Prijmeme: - čašníka /-čku
Tel: 0918 392 513

Všetkým darcom krvi ďakujeme. Územný spolok SČK Rim. Sobota

OZNÁMENIE

PRENÁJOM:

Riaditeľstvo Základnej školy Mihálya Tompu v Rim.Sobote oznamuje
rodičom že slávnostný zápis do 1. ročníka na školský rok 2009/2010
sa uskutoční dňa 4. februára 2009 o 14,00 v obidvoch budovách školy.
Otvorená hodina v 1. ročníku - Ulica Šrobárová 27. januára 2009 o 9,00,
Ulica Novomeského 28. januára 2009 o 9,00 hodín.
(V prípade, že Vám termíny nevyhovujú, môžete tak urobiť každý
pracovný deň do 15. februára 2009 od 8.00 do 16.00 hodín).

Kancelárske a obchodné
priestory
- SNP 18
- Predajňa Colins so
zariadením
- Espresso oproti VÚB

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

Tel: 0918 392 513

2009-52

Mesto Rimavská Sobota
ponúka do nájmu:

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

a) budovu bývalej Základnej školy v Bakte,
b) nebytové priestory (bývalé pohostinstvo) na
Nižnej Pokoradzi v budove kultúrneho domu
o výmere 110,62 m2.
Informácie: Mestský úrad, oddelenie právne
a majetkové – referát správy majetku, Rimavská
Sobota č. t. 047/5604631, 5604626, 5604633.
Žiadosti zasielajte na Mestský úrad, oddelenie právne a majetkové, Svätoplukova 9, Rim.
Sobota.

1. Župný dom Nám M. Tompu č. 2 (Obvodný úrad ) - prízemie - 17 miestností - I. poschodie – 6
miestností - II . poschodie – 16 miestností bližšie informácie o veľkosti jednotlivých miestností získate na tel.č. 047/5511915 • 2. Dom služieb, ul. Malohontská - I. poschodie -122,45 m² , 111,00 m²
• 3. Budova na ul. SNP 15 - podkrovie – 10,92 m², 14,40 m², 21,60 m², 14,52 m², 23,72 m² + 1,05
m² • 4. Budova na ul. Daxnerovej 2 - I. poschodie - 15,55 m², 12,60 m² , 18,11 m² , • 5. Administratívna budova na ul. Tržnej- I. poschodie - 22,71 m² • 6. Ul. Fábryho č.10 - 20,23 m², 7,13
m², 23,73 m², 4,98 m² MsBS s.r.o. – Rim. Sobota T.č. 047/5511915 - nebytové priestory • 6. Bytový
dom na ul. Škutétyho č. 12 - prízemie - 19,60 m², 19,00 m² + 7,30m² (chodba ,hyg. zar.) Kontakt : č.
t. 0905753585
Svetozár Müller, konateľ a výkonný riaditeľ

Srdečne pozývame širokú

a nahlásení sa na seminár sa

verejnosť na 1. ezoterický se-

dozviete na telefónnom čísle

minár s televíznymi osobnos-

0902 165 573. Seminár v sebe

ťami Simonkou Barabášovou

zahŕňa prednášku, konzultá-

a Jankou Kučerovou z TV Nau-

cie – výklad kariet, relaxačnú

tik. Seminár sa uskutoční 24.

masáž, stravu a prípadne uby-

a 25. januára, t.j. sobota a ne-

tovanie. Doprajte si oddych

deľa v priestoroch Turistickej

tela a duše. Tešia sa na vás

ubytovni na Školskej ulici.

Simonka, Janka a masérka

Viac informácii o poplatkoch

Monika.
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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  

2005

Predám tatranský
profil – brúsený

www.kobercetrend.sk

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

Pôžičky
s výhodným
úrokom.
Volajte: 0911 726 645
www.peniazeprevas.sk

2011-52

2010-3

Zatep!ovanie podkroví minerálnou vlnou.
Dodávka a montá!. Zameranie cenová ponuka zdarma
t.!. 0907 437 424

2022

cca 5cm
Ponúkam nebytové priestory
do prenájmu
v centre mesta RS za výhodné ceny.
Využitie: kancelárie, obchody a rôzne služby.

M.: 0908 948 971

Akcia platí od 7. 1. do 31. 1. 2009 alebo do vypredania zásob.

RIMAVSKÁ SOBOTA

2003

Ko‰ická 3210, (pri ruãnej autoumyvárni)
Po-Pia: 8,00 - 18,00; So: 8,00 - 12,00
Potrebujete peniaze?
Sprostredkujem nebankové
úvery pre zamestnaných
a dôchodcov.

Potrebujete
peniaze?

Tel: 0918 327 396

Volajte 0907 342 809

073-5

Preprava AVIOU.
Rýchlo a lacno.

www.profikredit.sk

012-4

Nav!tívte novootvorené relaxa"né !túdio
a vyu#ite 30% z$avu na permanentky ! 2023

Tel. č.: 0904 977 692
0903 549 042 1691-7

Sťahovanie

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

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

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

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:
•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
•konverza#né kurzy s anglick"m lektorom
•obchodnú angli#tinu pre firmy
•individuálne hodiny •preklady, tlmo#enie

Tel./fax: 047/55 222 55, mobil: 0903 262 274 (Mgr. R. Molnárová)
E-mail: kurzyanglictiny@szm.sk

Informácie od 9.00 do 15.30 h
na t.č. 047/5625767, mob. 0904 614 136
2017-4

infoservis
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Rozhodnutie
Primátor Mesta Rimavská Sobota ako správny orgán príslušný na základe
ustanovenia § 20 zákona NR SR č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní
(školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov rozhodol takto:
Zápis detí do základných škôl v zriaďovateľskej pôsobnosti Mesta Rimavská Sobota na školský rok 2009/2010 sa bude konať dňa 4. februára (streda)
2009. Základné školy zverejnia čas a miesto zápisu dieťaťa na plnenie povinnej školskej dochádzky.
Odôvodnenie: V zmysle zákona NR SR č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov povinná
školská dochádzka začína začiatkom školského roka, ktorý nasleduje po
dni, keď dieťa dovŕši šiesty rok veku a dosiahne školskú spôsobilosť. Zákon
ustanovuje podmienky odkladu školskej dochádzky alebo zaradenie dieťaťa do nultého ročníka. Od plnenia povinnej školskej dochádzky nemožno
nikoho oslobodiť.
MUDr. Štefan Cifruš, MPH, primátor mesta

Výberové konanie
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Pozývame všetkých priateľov
ľudovej zábavy na 3. Folklórnu
plesovú tancovačku
Pod záštitou Folklórneho súboru Háj sa dňa 31. januára 2009 o 19.00 hod.
koná v hoteli Tatra na Hlavnom námestí v Rimavskej Sobote perfektná fašiangová zábava s netradičným názvom - 3. Folklórna plesová tancovačka,
na ktorú sú srdečne pozvaní všetci milovníci ľudovej hudby, spevu a tanca
z blízka i ďaleka. Do tanca bude tento rok hrať ľudová hudba Železiar z Košíc a ako hosť plesu vystúpi so svojim programom aj FS Hornád. Na plesajúcich čaká okrem tradične kvalitnej zábavy do skorých ranných hodín
aj široká paleta kulinárskych špecialít a zaujímavá tombola. Príďte sa teda
s nami zabaviť.
Cena vstupenky: 24 € /723,- Sk/
Rezervácia a predaj vstupeniek: Oáza zdravia v CVČ Relax v Rim. Sobote
alebo na tel. č. 0908 407 862, 0915 849 253
Mestská bytová správa s.r.o, Tržná 2, Rimavská Sobota

UBYTOVŇA Mestskej bytovej správy, s.r.o., Gorkého 8, 979 01 Rimav-

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 na obsadenie funkcie riaditeľky
školy: Materská škola, Sídlisko Rimava 28/1066, Rimavská Sobota s predpokladaným nástupom od 1. 3. 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
- osobnostné a zdravotné predpoklady na výkon riadiacej funkcie
- znalosť školskej legislatívy
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 k použitiu osobných údajov pre potreby výberového konania.
Prihlášky s dokladmi v zalepenej obálke s označením VÝBEROVÉ KONANIE – názov a adresa školy- NEOTVÁRAŤ je potrebné zaslať alebo osobne
doručiť najneskôr do 4. februára 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.
MUDr. Štefan Cifruš, MPH, primátor mesta

ská Sobota ponúka ubytovacie služby turistickej ubytovne pre fyzické osoby a firmy za výhodné ceny, apartmány, 2-3 lôžkové izby + príslušenstvo.
Bližšie informácie na t. č. 047/5624187

Správca konkurznej podstaty úpadcu
Poľnohospodárske družstvo Veľké Teriakovce
„v likvidácii“ Veľké Teriakovce

977
978
979
982
984
985
986

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

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

32911		
5817		
4854		
12069		
34281		
7511		
87529		

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

14 infoservis

19. 1. 2009

Poslanci
Mestského
zastupiteľstva
v Rimavskej
Sobote
Už je to vyše dvoch rokov, čo si občania mesta zvolili svojich
zástupcov do mestského parlamentu. Preto sme sa rozhodli
našim čitateľom pripomenúť, kto zastupuje ich záujmy pri
rozhodovaní o chode nášho mesta.
25 poslanci sa zoskupili do dvoch poslaneckých klubov - Demokratického bloku a Spoločného poslaneckého klubu. Počas novembra minulého roku
opustil Demokratický blok poslanec za koalíciu HZDS, KDH, SDKÚ-DS Viliam Vaš, ktorý vystupuje v mestskom parlamente v mene svojej materskej
strany KDH. Namiesto poslanca Ondreja Pétera, ktorý sa vzdal mandátu kvôli pracovnej zaneprázdnenosti, zasadol do poslaneckých lavíc historik
István B. Kovács.

Volebný obvod č. 1:

Staré mesto – Chrenovisko – Nižná Pokoradz
Peter Gulik
(Smer)
podnikateľ
– predseda komisie podnikateľskej
činnosti, obchodu, bytov, služieb a
cestovného ruchu

Ladislav Rigó
(SMK – MPK)
stredoškolský profesor
– predseda komisie výstavby,
územného plánovania a dopravy

Zsolt Főző
(SMK – MPK)
stredoškolský profesor
– predseda komisie verejného
poriadku a prevencie kriminality

Volebný obvod č. 2:

Rožňavská ul. – Šibeničný vrch – Sabová – Vinice – Bakta – Nižná Pokoradz
Magdaléna Valušová
(Smer)
notárka
– predsedníčka kontrolnej komisie

Zoltán Bán
(Smer)
elektrotechnický inžinier
– predseda komisie na ochranu
verejného záujmu

Peter Dragijský
(SNS)
chirurg

István B. Kovács
(SMK – MPK)
historik

Attila Hacsi
(SMK – MPK)
novinár
– predseda redakčnej rady
GZ a GH;
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Volebný obvod č. 3:

sídl. Rimava – Malohontská ul.
Pavel Brndiar
(Smer)
poľnohospodársky inžinier
– predseda finančnej komisie

Ján Čeman
(Smer)
riaditeľ Gymnázia I. Kraska
– predseda komisie školstva
a kultúry

Božena Gecková
(Smer)
stredoškolská profesorka
– predsedníčka sociálnej
a zdravotnej komisie

Peter Korcsog
(SMK – MPK)
lekár

Tibor Pelle
(SMK – MPK)
chemický inžinier
– predseda Demokratického bloku

Pavel Piliarik
(Smer)
právnik
– viceprimátor

Viliam Vaš
(KDH)
pedagóg

Július Sojka
(SDKÚ – DS)
pedagóg

Ján Fiľo
(Smer)
pedagóg
– predseda Spoločného
poslaneckého klubu

Aneta Vargicová
(SNS)
ekonómka
– predsedníčka komisie mestského
a regionálneho rozvoja

Valéria Sebőková
( SMK – MPK)
pedagogička
– Zbor pre občianske záležitosti

Anita Antalová
(Smer)
pedagogička
– predsedníčka komisie životného
prostredia

Volebný obvod č. 4:

sídl. Západ – Sobôtka - Kľačany

Ján Zvara
(SMER)
robotník

Volebný obvod č. 5:

Tomašová – Včelinec – Dúžavská cesta – Kurinec – Dúžava – Mojín
Štefan Koháry
(Smer)
stredoškolský profesor
– predseda komisie mládeže
a športu

Alica Csobová
( nezávislá kandidátka)
podnikateľka

Mária Koóšová
(ANO)
lekárka

Attila Hegedűs
(Smer)
pedagóg.

pripravil: amb
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Lukostreľba

23 zlatých medailí
pre Rimavskú Sobotu!

Futbal

MFK Rimavská Sobota
– Štítnik 2:1 (0:0)
Tesná výhra Soboťanov so štvrtoligovým
Štítnikom odštartovala 10. januára sériu
prípravných zápasov počas zimnej ligovej
prestávky.
Góly: MFK Rim. Sobota: Gibala , Šándor –
Štítnik: Gallo

Zostava Rim. Soboty:

1. polčas: Kuciak – Ádám, Geri, Rubint,
Mráz – Árvay, Pisár, Filo, Lazúr – Živanovič, Čižmár.
2. polčas: Juhász – Migaľa, Mujkoš, Szabó,
Morháč – Árvay, Halaj, Vargic, P. Šándor –
Líška, Gibala.

Hokej

Lukostrelecký klub Bašta, ktorý pôsobí
pri spolku Bašta v Rimavskej Sobote
získal v roku 2008 spolu 23 zlatých
medailí.
Vyhodnotenie roka z pohľadu spolku sa konalo
27. decembra v Dome skautingu na Daxnerovej
ulici. Podľa bilancie vedúceho lukostreleckého
klubu Tibora Lévaya st. sa jeho členovia v uplynulom roku zúčastnili šestnástich súťaží, pričom len z dvoch sa vrátili s prázdnymi rukami.
V ostatných prípadoch zápolenie vždy zakončili
na niektorom zo stupienkov víťazov. Nazbierali
dokopy 32 medailí v rôznych kategóriách, z toho
23 zlatých, 8 strieborných a 1 bronzovú. Najúspešnejším strelcom sa stal Tibor Lévay ml.,

ktorý už poráža aj svojho otca, učiteľa a zároveň
vedúceho klubu. V kategórii žien získala 4 zlaté
medaily Adriana Mareková. Medzi juniormi
triumfoval Kristián Ternóczki a Lenka Nagyová.
Po jednej zlatej medaile získali aj Tomás Dósa
a Adam Vörös.
Ako Lévay uviedol pre Gömöri Hírlap,
je hrdý na neustále sa rozširujúcu členskú
základňu klubu: „U nás prehráva len ten, kto sa
nezúčastní súťaže. A aj zemiaková medaila je
výsledok, veď športovec si zaslúži ocenenie už za
odvahu súťažiť.“
Lukostrelcom vyslovil uznanie aj primátor
mesta.
moly/mak,
foto Balázs Csúsz

HK Brezno
–   HKM Rimavská Sobota
8 : 2 (3:1, 3:1, 2:0)
V zápase prvého so šiestym triumfoval papierový favorit. Po tejto prehre sa mužstvo
Rim. Soboty nachádza v tabuľke so šiestimi
bodmi na poslednom mieste.

Zostava R. Soboty: Pecník – Medveď,
Durmis, Machyniak, Lacko – Murgaš, Ľalík,
T. Oštrom, Ostrolucký, Klajban, Lvomský,
Ružinský, Golian, Chlebničan, Ponc.

Karate

Balciarová opäť triumfovala
V dňoch 10.-11.1.2009 sa konal v chorvátskom
meste Samobor 18. ročník GRAND PRIX CROATIA v karate, kde v reprezentačnom tíme Slovenska nechýbala i rodáčka z Rimavskej Soboty
Dorota Balciarová. V kategórii kadetiek /14-15 ročných/ si mala možnosť otestovať svoju formu
po absolvovaní niekoľkých prípravných sústredení pod dohľadom reprezentačných trénerov.
Balciarovej kategória mala zastúpených
celkom 23 pretekárok a športové zápolenie začala až v poobedňajších hodinách. V štyroch
zápasoch v dobrej psychickej a fyzickej kondícii
Dorota nedala súperkám ani najmenšie šance
a vo všetkých štyroch zápasoch vyhrala nad súperkami 5:0. Tak sa zaradila k ďalším tímovým
kolegom, ktorí si okrem pekného diplomu s medailou doniesli dobrý pocit z tvrdej, doteraz realizovanej prípravy.
red

Druhá polovica mesiaca bude poznačená
premenlivým počasím bohatým na zrážky.
Na druhej strane však môžeme očakávať
mierne oteplenie. Vzhľadom na zvýšenú oblačnosť sa popri dažďoch objaví aj
sneženie, resp. dážď so snehom, a to najmä
vo vyššie položených miestach. Nastane
tiež odmäk, s mrazmi však zatiaľ treba
počítať v nočných hodinách. Počas dňa
môžu teploty stúpnuť aj na viac ako plus
päť stupňov.
András Reisz

