Nová rubrika:
Zdravie

+

Na pokračovanie vám prinášame tipy na riešenie rozšírených zdravotných ťažkostí, ale aj nepríjemností ako
jarná únava, hyperaktivita, či
problémy so sústredením.
čítajte na str. 4
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Slováci sa boja
o zamestnanie
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Svetová finančná kríza už
naplno zasiahla aj do života
Slovákov. Najviac sa to
odzrkadľuje na našom trhu
práce, kde ľudia v regiónoch
strácajú prácu.
pokračovanie na str. 6

Kam za
vedomosťami?

Druhá časť podrobných
údajov o základných školách
v meste.
čítajte na str. 13

Súťaž
Súťažte s Gemerskými
zvesťami a vyhrajte
hodnotné knižné ceny!
Podrobnejšie informácie
nájdete na vloženom
dotazníku .

Gemerská mliekareň
zavrie svoje brány
Po pivovare a cukrovare sa zatvoria brány
ďalšieho významného podniku v našom meste.
K zatvoreniu prevádzky Gemerskej mliekarne
dôjde v apríli. Zruší sa tým 43 pracovných
miest.
Zástupcovia majiteľa mliekarne zo spoločnosti SENOBLE uviedli, že prostredníctvom svojej filiálky SENOBLE Central Europe, uskutočnila firma prevzatie
priemyselnej prevádzky vo Zvolene a prebrala aj jej

existujúcich zamestnancov. SENOBLE, popredný európsky aktér v sektore čerstvých mliečnych výrobkov,
má už zastúpenie v Slovenskej republike v závodoch
vo Zvolene a v Rimavskej Sobote. Nový závod vo Zvolene, bývalý majetok spoločnosti MLIEKOSERVIS,
má moderné priemyselné budovy s rozlohou 7000 m2,
ktoré sú vybavené výkonnými zariadeniami na výrobu
sušeného mlieka.
pokračovanie na str. 2

Potrebujete si požièaś?

0904 801 765

Rimavská Sobota, Hatvániho 2

Potrebujete
rýchlo peniaze?

0904 842 198

Volajte 0907 342 809

Hnúšśa , Francisciho 186
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Vadex, s. r. o.,

Rimavskosobotský Mäsohrad
Akcia: bravčové stehno bez kosti 4,30 €/1 kg
bravčové pliecko bez kosti 3,29 €/1 kg
Ul. B. Bartóka 24, Rim. Sobota

Vaša lekáreň
Železničná ul. 23, RS
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Gemerská mliekareň
zavrie svoje brány

Na slovíčko

s Mariánom Kluvancom

(dokončenie z titulnej strany)

Spoločnosť chce počas najbližších 12 mesiacov
postupne spojiť aktivity Gemerskej mliekarne
a Zvolena pod jednu strechu novej prevádzky. Tento projekt je veľmi významnou etapou
v rozvoji skupiny SENOBLE v strednej Európe.
Vďaka moderným priemyselným zariadeniam
a vzhľadom na napätie na trhu s mliekarenskými produktmi a ich odbytom bude spoločnosť
SENOBLE Central Europe schopná lepšie využiť mlieko z jej zvoznej oblasti v rámci Slovenska
a prispieť k rozvoju obchodu v tomto regióne.
Presunom do nového závodu, ktorý bol majetkom spoločnosti Mliekoservis Zvolen, sa postupne zatvorí nielen prevádzka v Rimavskej
Sobote, ale aj vo Zvolene. Nový závod upevní
pozíciu skupiny SENOBLE vo zvolenskom regióne. Vo Zvolene sa dominantne vyrábajú jogurty,

Prepúšťa
aj Tauris
Kvôli ohlásenej reštrukturalizácii výroby v rimavskosobotskom mäsokombináte Tauris musia zamestnanci podniku počítať s prepúšťaním.
Podľa prvých informácií preto príde v marci
o prácu vyše 100 ľudí. Po mliekarni ide o ďalší
prípad hromadného prepúšťania v meste.

v Rimavskej Sobote zasa maslo a sušené mlieko.
Spoločnosť momentálne spolupracuje s odbormi a zástupcami zamestnancov na prijatí zmierňujúcich opatrení pri uvoľňovaní zamestnancov.
Francúzska mliekarenská spoločnosť Senoble
vstúpila na Slovensko v roku 2005, kedy sa stala
majiteľom zvolenskej mliekarne I. Wittmann &
syn, s.r.o. 1. októbra 2006 túto mliekareň premenovala na Senoble Central Europe, s.r.o. Senoble
je rodinná firma, ktorú v roku 1921 založila Sophie Senoble. V roku 2005 dosiahla celá skupina
obrat 779 mil. eur. Sedem výrobných závodov
skupiny, ktoré sa nachádzajú okrem Slovenska
aj vo Francúzsku a Španielsku, spracuje denne
milión litrov mlieka.
Martin Ambróz

Tauris Rimavská Sobota sa prednostne zaoberá mäsiarstvom a údenárstvom, ako aj kúpou
tovaru za účelom jeho predaja konečnému zákazníkovi. História spoločnosti siaha do roku
1992, kedy bola vytvorená privatizáciou štátneho podniku Mäsový priemysel.
Firma, ktorá dnes zamestnáva 626 pracovníkov, prežíva kvôli finančnej kríze ťažké obdobie.
Pri znižujúcich sa cenách produktov sa totiž zvyšujú náklady na výrobu. Problémy má preto celý
trh s mäsom a mäsovými výrobkami u nás.
mak

Cena primátora
pre najlepších
tanečníkov
Klub tanečného športu Impulz Rimavská
Sobota pri OZ SORIMA, Mestské kultúrne
stredisko, Mesto Rimavská Sobota a Slovenský
zväz tanečného športu usporiada 7. februára tanečnú súťaž O cenu primátora mesta Rimavská
Sobota.
Súťažiť sa bude v kategóriách juniori
(bodovacie súťaže), dospelí (pohárové súťaže)
a seniori (hobby súťaže). O víťazoch rozhodne
medzinárodná porota. Prihlášky do súťaže možno odovzdať do 5. februára. Rimavskú Sobotu
zastúpia tanečníci TK IMPULZ (na fotografii),
ktorých mohli Soboťania naposledy vidieť na
Mestskom plese.
mak

Istý človek bilancoval na smrteľnej posteli
priebeh svojho života. Spomínal, ako sa
v mladosti zaoberal myšlienkou, že zmení
svet. Tejto snahe venoval všetku svoju
energiu, plno sa na ňu sústreďoval. Postupom času si však uvedomil, že jeho cieľ sa
mu nikdy nepodarí dosiahnuť. Preto, keď
mu už tiahlo na tri krížiky, sa rozhodol, že
sa pokúsi o to isté, len v menšom – zmení
obraz svojej krajiny. Lenže keď sa blížilo
polstoročie jeho pobytu na tejto zemi,
pobadal, že ani tento plán mu nevyjde.
Vzal si preto do hlavy, že zmení aspoň svoje
najbližšie okolie. No ani v tomto prípade nepochodil. A tak ho až na smrteľnej
posteli, na sklonku jeho života osvietilo
poznanie, že svoj čas premrhal márnou
snahou zmeniť iných namiesto toho, aby
uskutočnil jedinú možnú zmenu a zmenil
sám seba.

Žiaci spoznávali
euromenu
Pre žiakov základných škôl v Rim.
Sobote pripravili pracovníci CVČ
Relax v Rim. sobote súťaž pod
názvom Euro – nová mena.
Vznikla s podporou Národnej banky
Slovenka a Slovenského plynárenského
podniku. Na žiakov čakali úlohy v podobe
troch otázok o europeniazoch, zvládnutia
počítačovej hry, či kvíz o histórii hospodárskej menovej únie. V praktickej časti
dostali žiaci 5 eur, za ktoré museli nakúpiť
v obchode za desať minút nie menej ako
desať produktov. Absolútnym víťazom sa
nakoniec stali žiaci ZŠ P. K. Hostinského,
ktorí si odniesli rôzne ceny so symbolom
novej meny. Vo výtvarnej časti prejavili
žiaci svoju fantáziu pri výrobe reklamy na
novú euromenu.
amb

Gemerské zvesti
Vydáva: Mestský úrad v Rimavskej Sobote Adresa
redakcie (red): Gemerské zvesti, P.O.Box 79, Svätoplukova5,
Rimavská Sobota Šéfredaktor: Marián Kluvanec (mak),
tel. 58 11 311, e-mail: marian.kluvanec@rimavskasobota.sk Redaktori: Martin Ambróz (amb), e-mail: martin.
ambroz@rimavskasobota.sk Nevyžiadané materiály
nevraciame a nearchivujeme. V prípade, že budú publikované, si redakcia vyhradzuje právo na ich krátenie. Inzercia:
e-mail: gemerskezvesti@rimavskasobota.sk, tel.: 56
04 673, fax: 56 33 742, Uzávierka čísla: Štvrtok do 16.00
hod. Tlač: Reality-Print, Rimavská Sobota, Fábryho 10.
Vychádza v sieti Media Box. Rozširuje: Mediapress.s.r.o.
Lučenec a súkromní distribútori. Zaregistrované na
Okresnom úrade v Rimavskej Sobote pod č. 1/2000.

z mesta

2. 2. 2009

Rimavou tiahli ľadové kryhy

Na Rimave sa minulý týždeň pohli ľady.
V dôsledku odmäku sa na rieke začal topiť ľad,
z ktorého vznikli na domáce pomery dosť veľké

kryhy. Väčšinu odniesol prúd, no niektoré kusy
sa dostali aj na breh.
mak, foto amb

Valentín v znamení rodiny
Slovenský Červený kríž v spolupráci
s Národnou transfúznou službou SR
a hematologicko-transfúznymi
oddeleniami nemocníc vyhlasuje
Valentínsku kvapku krvi 2009, ktorá
bude trvať od 9. do 27. februára 2009.
Tohtoročný 14. ročník kampane je
zameraný na rodinné darcovstvo.
Keď sa povie Valentín, povie sa láska. Láska môže
mať mnoho podôb. Prvá láska, ktorú zažívame,
ktorú dostávame a ktorá nás sprevádza celým
životom je rodinná láska. Pre svoju rodinu sme
schopní urobiť čokoľvek. Aj darovať krv.
K darovaniu krvi, najmä k tomu rodinnému,
sa človek dostáva rôznymi životnými situáciami:
„Keď sa narodila moja sestra, potrebovala transfúziu krvi. Bol som iba dieťa, no podvedome som

vnímal kroky a pohnútky mojej mamy. Tá z vďačnosti, že sa jej dieťa podarilo zachrániť, rozhodla
sa darovať krv. Darúvala ju pravidelne. Myšlienku darcovstva šírila aj okolo seba, až napokon,
všetci v našej rodine každoročne darujeme krv,“
spomína si na svoj prvý kontakt s darcovstvom
krvi 101-násobný darca zo Záhoria.
Nikdy neviete, kto z vášho okolia bude kedy
potrebovať krv. Vašu krv. Preto, ak milujete, darujte ju.
Odbery krvi sa uskutočňujú na Hematologickotransfúznom odd. nemocnice v Rimavskej Sobote každý utorok od 6,30 hod. do 9,30 hod.
Bližšie informácie na tel.č. 047/5631734, mobil
0903558926
Územný spolok SČK, Rimavská Sobota

Želania pre Ježiška
18.decembra sa pred budovou CVČ Relax na
Ulici SNP 9. v Rimavskej Sobote a v uliciach
mesta uskutočnilo podujatie s názvom Želania
pre Ježiška .Želaní bolo neúrekom a mnohé sa
splniť nedajú. Ale to najdôležitejšie, ako je zdravie, šťastie, láska, pokoj, mier sa nás všetkých
dotýkajú a všetkých nás spájajú. So želaním, aby
rok 2009 bol pre nás úspešný a aby sa nám plnili
sny a predsavzatia, sme množstvu prianí venovali vecné ceny. Tie si môžu výhercovia prevziať
v CVČ Relax do konca februára 2009.

Výhercovia: Janko Melicher z Kurinca, Eva

Štorková Kraskovo 61, Anna Pepríková Česká
10/75 R. Sobota, Barborka Tamášová Gorkého
8 R. Sobota, Vlasta Vrábeľová Teplý Vrch 105,
Nika Bodorová Rimava 7/30 R. Sobota, Adam
Jacko Námestie Š. M. Daxnera 5/27 R. Sobota,
Zolko Farkaš Letná 12 R. Sobota, Alžbetka Štepanovská Česká 2 R. Sobota, Martina Bobáľová
Rožňavská 24/6 R. Sobota.
Srdečne blahoželáme!
CVČ RELAX
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Komentár

Polrok bez
vysvedčenia

Konečne nadišiel žiakmi tak očakávaný deň alebo lepšie povedané obdobie,
nazývané školský polrok. Je známy tým, že
študenti dostávajú za svoju päťmesačnú
prácu hodnotenie. Po poslednom januárovom dni odsedenom v školských laviciach
nasledujú krátke víkendové prázdniny.
Tie sú na niektorých školách predĺžené
o jednodňové riaditeľské voľno. Ako dôkaz
usilovnosti a pracovitosti študentov sa
odovzdávajú vysvedčenia. Aspoň do tohto
roku to tak bývalo. Teraz však nastal
nečakaný obrat- namiesto vysvedčení
(ktoré sa školám včas nedoručili) dostali
žiaci len výpisky klasických potvrdení,
ktorých je na školách nedostatok. Môže za
to ministerstvo školstva, keďže o tematike
vysvedčení sa začalo rokovať až v polovici januára. Osobne si myslím, že to bolo
trochu neskoro. Minulé roky sa výpisky
odovzdávali neklasifikovaným žiakom alebo tým, ktorí stratili učebnice. Tento rok sa
výpisky rozdávali všetkým žiakom škôl bez
potrebného počtu vysvedčení. Neskôr sa
hodnotenie prepíše na klasický dokument,
pravdaže, ak sa na ne znovu nezabudne.
Silvia Hanková, foto he

Koniec
krádežiam dreva?
Nelegálny výrub dreva pri sídlisku na
Dúžavskej ceste dosahoval svoj vrchol
najmä v zimných mesiacoch. Zdá sa však,
že krádežiam vo veľkom je koniec.
Počet krádeží dreva oproti minulému
obdobiu významne klesol. Vo veci sa totiž
angažovalo mesto, polícia, ale i spoločnosť
Les Korp., prenajímateľ lesa. Firma v kooperácii so samosprávou spustila program
sociálnej výpomoci. Rómovia z okolia
boli zapojení do prác, ktoré si správa lesa
vyžaduje, za čo im bola sprístupnená jeho
časť. Momentálne čistia rómski občania
les takmer s každodennou pravidelnosťou
s tým, že odpadové drevo si môžu ponechať. A hoci sa krádežiam nepodarilo celkom zamedziť, spôsobené škody výrazne
klesli.
red
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Turizmus

Rudohorská trilógia
Turisti z Klubu slovenských turistov mesta Rim. Sobota už dávnejšie uvažovali nad názvami troch zimných výstupov na konci decembra na 1493 m vysokú Fabovu hoľu, 1338 m
vysoký Klenovský Vepor a 1477 m vysokú Stolicu. Nakoniec sa dohodli na názve „Rudohorská trilógia“.

Bolo to tak aj preto, lebo všetky tri spomínané
vrchy sa nachádzajú v hrebeni Slovenského rudohoria stred. Toto pohorie sa ťahá od Zvolena
/západ/ až ku Košiciam po Jahodnú /východ/
v dĺžke okolo 170 km.
Pre nás turistov sú najbližšie práve spomínané tri vrchy, a preto na ne chodíme už roky. Prvý
výstup, tzv. štefanovský, sa na Fabovu hoľu koná
vždy 26. decembra. V minulom roku naň už po
šiesty krát vystúpilo 10 zdatných turistov zo
Zbojskej. Na samotný vrchol, aj kvôli hlbokému
snehu od sedla Javorinka, trvala cesta 4 hodiny.
Na vrchole Fabovej hole sme namerali hĺbku snehu 40 – 60 cm. Pekné výhľady na Kráľovu hoľu
a na Vysoké Tatry nám však dali zabudnúť na
únavu. Návrat z vrcholu cez Kučelach na Zbrojskú už prebiehal s úsmevmi na tvárach. Druhý
zimný výstup sa konal 28. decembra na 1338 m.
vysoký Klenovský Vepor. Kto už bol v zime v snehu na tomto vrchole, vie, aká je to zaberačka.
Zimné výstupy na Klenovský Vepor sme začínali už v deväťdesiatych rokoch. Od roku 2005 je
to aj na počesť nášho bývalého člena M. Tóbika
z Hnúšte. Na tohtoročnom výstupe sa zúčastnilo 35 turistov z Tisovca, Hnúšte a Rim. Soboty.
Tretí zimný výstup sme nazvali silvestrovský.
Už piaty rok za sebou chodíme vždy 31. decembra pešo alebo na lyžiach na zasneženú Stolicu.
Výstup začíname v sedle Javorinka cez Slanské
sedlo až na samotný rozľahlý vrchol Stolice. Po
registrácii do "vrcholovej" knihy a fotografovaní sa vyberieme spoločne na východ, asi 10. min.
cesty, odkiaľ sa nám ako na tanieri odhalia Nízke
a Vysoké Tatry. Na tejto akcii bolo z nášho oddielu 14 turistov.
Cestou domov sme rozoberali zážitky z Rudohorskej trilógie a dohodli sme sa na jednom
– dovidenia v roku 2009. Pre tých, ktorí majú záujem chodiť s nami, je tu webová stránka www.
kst-rs.webnode.cz.
Zoltán Borbáš, foto autor

Zdravie

Stop ženským
problémom
Mnoho žien trpí väčšími či menšími ženskými
problémami. Väčšina z nich s tým nič nerobí,
lebo nevie, ako na to, a za lekármi nepôjdu kvôli
dlhým hodinám stráveným v čakárňach. Mnohokrát aj nedostatočná funkcia štítnej žľazy súvisí s nesprávnym fungovaním vaječníkov, a to aj
v tom prípade, keď vás vaječníky nikdy neboleli.
Ďalším problém je neplodnosť. Pri neplodnosti
treba vyšetriť najprv muža, až potom ženu. Prečo najskôr muža? Pretože vyšetrenie muža je
oveľa jednoduchšie a rýchlejšie. Príčinu u žien
je častokrát veľmi ťažké nájsť. Väčšinu neduhov
môžu ženy napraviť aj samy. Nasledujúca čajová zmes je vhodná pri oslabenej maternici, pri
zápalových ochoreniach v podbruší, pri men-

štruačných poruchách, bielom výtoku, pri ťažkostiach v menopauze, ale hlavne zvyšuje pravdepodobnosť počatia.

Recept:

Zmiešame štyri byliny: Alechimilku 2 diely,
hluchavku 1 diel, fialku trojfarebnú 1 diel, myší
chvost (rebríček) 1 diel. Všetky diely sú objemové napr. lyžica, šálka a pod.
Použitie: polievkovú lyžicu zmesi zalejte 0,6
litrami vody. Po 15 minútach preceďte. Pite 4x
1,5 dcl pred jedlom a večer pred spaním. Čaj sa
užíva 1 až 2 mesiace. Všetky zložky je možné zakúpiť. Sú k dispozícii aj hotové zmesi od rôznych
výrobcov. Takéto domáce liečenie je vhodné
na začiatku ťažkostí, predídete tým vážnejším
problémom. Samozrejme, v ťažších prípadoch
vyhľadajte lekára.
Prípadné otázky píšte na e-mail: balaz@hnusta.org

Z. Baláž

Zo zasadnutia
redakčnej rady
Na januárovom zasadnutí redakčnej rady
mestských novín Gemerské zvesti a Gömöri Hírlap avizoval jej predseda A. Hacsi
svoj plánovaný odchod z predsedníckeho
postu. Nový predseda redakčnej rady zatiaľ
nie je známy. Potom Hacsi prítomným
predstavil novú členku redakčnej rady,
pedagogičku S. Bornayovú, ktorá nastúpila
na miesto abdikovanej M. Hlušíkovej.
Na programe bolo tiež hodnotenie
vianočného dvojčísla. Šéfredaktori
mestských novín predložili rade aj svoje
plány ohľadom chodu redakcie a podoby
novín na nastávajúce obdobie. Hovorilo
sa prevažne o koncepčných, personálnoprávnych i ekonomických otázkach.
red
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Analýza

Územné plánovanie vo vzťahu ku Gemeru

Územnému plánovaniu náleží zodpovednosť za organizáciu a územno - technickú prípravu celej výstavby v území z hľadiska
urbanistického, technického a achitektonicko – výtvarného. Územnoplánovacia dokumentácia pozná v zmysle zákona č. 50/76
a následných zmien 9 druhov dokumentov rôzneho rozsahu spracovania. Rozsahom riešenia územný plán veľkého celku predstavuje
územie 5000 km2.

rokované a schvaľované, je ťažko hodnotiť. Je
treba na tomto mieste povedať, že ani celoštátne
dokumenty počnúc koncepciou osídlenia, projektom urbanizácie Slovenska, koncepcia územného rozvoja Slovenska (KURS) nedali odpovede a neposkytli riešenia špeciálnych problémov
Gemera, v ktorých sa ocitol. SAŽP, stredisko Rim.
Sobota vo februári 1992 a sept. 1997 zorganizovala semináre so zahraničnou účasťou o komplexnom územnom rozvoji regiónu Gemer. Odborníci z rôznych odvetví zoširoka prezentovali
problematiku a možnosti riešenia. Odporúčania
prijaté seminármi vyjadrujú tie najzákladnejšie
smerovania. V roku 1990 spracovaný elaborát
Gemer a Slovensko – urbanizácia a organizačné
štruktúry bol príspevkom k hľadaniu zdola ešte
pred ustálením základného konceptu vo vláde
SR v zmysle demokratických zásad, aby myšlienky mohli byť vzaté do úvahy pri koncipovaní
štruktúr v rámci SR. Aby nebol postavený pred
hotovú vec a vyjadroval sa len ku kozmetickým
úpravám. Dokument analyzuje postavenie Gemera v širšom kontexte a postavení na juhu
stredného Slovenska. Zaslúžil si ďalšie rozpracovanie a odbornú a verejnú diskusiu. V podmienkach nášho regiónu bolo spracovaných niekoľko
dokumentov rozsahu vyšších územných celkov
(VÚC): územný projekt Cerovej vrchoviny ( juh
okresov RS, LC), urbanistická štúdia územného
plánu regiónu Gemer, ktorý nebol dopracovaný do konečného štádia pre zmenu legislatívy,
územné systémy ekologickej stability okresov
RS, RA, RV. Boli spracované ďalšie odborné štúdie (z cestovného ruchu a pod.) pre náš región
podľa okresov.
Ing. Ján Šimon, foto internet
(dokončenie v budúcom čísle)
Určenie funkcie jednotlivých plôch územia zabezpečovali dve činnosti: oblastné plánovanie
a územné plánovanie v podmienkach do r. 1990.
V návrhu zákona o regionálnom rozvoji z r. 1996
sa hovorí, že účelom zákona je pomôcť zabezpečiť rovnovážny sociálny a ekonomický rozvoj
krajiny, realizovať komplexnú regionálnu rozvojovú politiku, koordinovať regionálny rozvoj
a územné plánovanie. Územnoplánovaciu dokumentáciu do r. 1990 zabezpečoval okresný
národný výbor priamo a cestou útvaru hlavného
architekta okresu. Po r. 1990 prešli kompetencie
na obce a mali povinnosť prehodnotiť platnú
územnoplánovaciu dokumentáciu a v zastupiteľstvách zhodnotiť a rozhodnúť o zmenách.
Pri hodnotení zabezpečenia územných plánov
v r. 2001 bolo zistené, že zo 107 obcí okresu Rim.
Sobota ich má 35 obcí. Zo 42 obcí okresu Revúca
ich má 15 obcí. Následne boli spracované územ-

né plány obcí Lenartovce, Nižný Skálnik, Čerenčany, Husiná, Blhovce, Uzovská Panica, Rim.
Zalužany, Jesenské. Aktualizovali sa územné
plány miest. Zánikom útvaru hlavného architekta a slov. agentúr už nemá túto činnosť v náplni.
V tejto oblasti neexistuje koordinačná a odborná
činnosť. To platí aj smerom k dokumentom krajského a celoštátneho rozsahu.
Veľký územný celok Banskobystrického kraja bol spracovaný na základe uznesenia vlády č.
263/98 Zb. pre BB kraj a č. 281 pre Košický kraj.
Určuje a poukazuje na polohu regiónu, odporúča rozsah rozvojových impulzov, rozvoj cestnej,
železničnej, leteckej dopravy, rozvoj nadradenej
technickej infraštruktúry a zásobovania regiónu. Následné aktualizácie tohto dokumentu boli
spracované organizáciami (posledne Slovenskou agentúrou životného prostredie /SAŽP/).
Do akej miery boli okresnými inštitúciami pre-

Zločinnosť za
minulý týždeň
V okrese Rimavská Sobota bolo v uplynulom týždni zaznamenaných 7 vlámačiek.
Pre Gemerské zvesti to potvrdila Mária
Faltániová z Krajského riaditeľstva Policajného zboru v Banskej Bystrici. Išlo najmä
o prípady vlámania do motorových vozidiel, obchodov, reštaurácií a chát. V celom
kraji bolo evidovaných spolu 51 krádeží
týmto spôsobom. Celková vzniknutá škoda
sa odhaduje na viac ako 107 000 eúr.
mak

6 Slovensko a svet
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Slováci sa boja o zamestnanie
Svetová finančná kríza už naplno
zasiahla aj do života Slovákov. Najviac
sa to odzrkadľuje na našom trhu práce,
kde ľudia v regiónoch strácajú prácu.
Firmy Zekon, Jas – Elmot, Chemlon a Svik z východného Slovenska ohlásili hromadné prepúšťanie ešte v minulom štvrťroku. Spoločnosti doplatili na prudký pokles objednávok. V dôsledku
globálnej krízy prepúšťa aj hutnícka spoločnosť
Železiarne Podbrezová. Hlavným dôvodom prepúšťania je podľa spoločnosti udržanie si konkurencieschopnosti a pozícií na trhoch. K šetriacim opatreniam pristupuje košický U. S. Steel.

Od včera platí
nový cestný
zákon
Ten by mal predovšetkým zlepšiť
bezpečnosť na našich cestách. Povolená
rýchlosť v obci sa znižuje zo 60 na
50 km za hod.
Na diaľniciach alebo na rýchlostných cestách
v obci sa zvyšuje na 90 km/h. Rýchlosť mimo
obce sa nemení, zostáva 90, na diaľnici 130, pre
autobusy, nákladné autá a kamióny 100 kilometrov za hodinu. Na diaľnici nesmú nákladné autá
a jazdné súpravy predchádzať iné vozidlá. Vodiči
budú musieť svietiť po celý rok. Novinkou budú

Ľudí bez práce pribúda aj v žilinskom regióne,
keď niektoré firmy ohlásili na február hromadné
prepúšťanie. Na Gemeri prepustí Siderit Nižná
Slaná, SMZ Jelšava, Slovmag Lubeník spolu 800
ľudí. V apríli skončí mliekareň v Rimavskej Sobote.
Oveľa menej je aj pracovných ponúk. Naopak
pribúda počet ľudí, ktorí si hľadajú prácu. Ľudí
bez práce by však malo, aj napriek finančnej kríze, v niekoľkých nasledujúcich rokoch ubúdať.
Nezamestnaní budú musieť ale za prácou viac
cestovať. Preto je podľa analytikov potrebné
zlepšiť systém štátnej podpory na presťahovanie
sa za prácou.

povinné zimné pneumatiky pre autá do 3,5 tony,
ak bude na ceste súvislá snehová vrstva, ľad alebo
námraza. Pre vozidlá nad 3,5 tony sú v tomto prípade povinné zimné pneumatiky aspoň na jednej z hnacích náprav. Nákladné autá a autobusy
budú musieť mať zimné pneumatiky bez ohľadu
na počasie od 15. novembra do 31. marca. Povinné je aj používať reflexné vesty. Cyklisti budú
musieť mať mimo obce prilbu, deti aj v obci.
Zákon výrazne zvyšuje pokuty, uvádza ich v
eurách. Základnou sumou pri bežných pokutách
bude 60 eur, podstatne vyššie budú za alkohol
za volantom. Od januára 2011 bude možné odpracovať si pokutu vyššiu ako 60 eur. Hodina verejnoprospešných prác bude mať hodnotu troch
eur. Zakázané je počas jazdy telefonovať, používať antiradar a iné systémy detektujúce merania
rýchlostnou políciou, i hanlivé gestá. Na tých,
ktorí chcú získať vodičské oprávnenie, čakajú
na skúške v autoškole iné testy. Povoľujú sa len
2 opravné skúšky.

Šanca pre vašu
obec a mesto
Zelená pre dobré enviroprojekty
Európska únia v oblasti životného
prostredia poskytuje Slovenskej
republike jedinečnú možnosť
zlepšiť stav životného prostredia
a racionálne využívať zdroje prostredníctvom dobudovania a skvalitnenia environmentálnej infraštruktúry. Nenávratný finančný
príspevok (NFP) z fondov Európskej únie pre sektor životného
prostredia je možné čerpať až
do roku 2015 prostredníctvom
Operačného programu Životné
prostredie (OPŽP), ktorý rozdeľuje základné oblasti pomoci do
piatich prioritných osí. Riadiacim
orgánom programu je Ministerstvo životného prostredia SR
a hlavným implementačným dokumentom je Programový manuál OPŽP.

Výsledky 2008
V roku 2008 bolo v rámci OPŽP
vyhlásených 17 výziev na predkladanie žiadostí o NFP a prijatých viac
ako 430 žiadostí. Najviac, až 260 žiadostí, sa týkalo pomoci v oblasti odpadového hospodárstva. Do konca
roku 2008 bolo schválených 120 žiadostí v celkovej sume 189 330 673
EUR (5 703 775 861 Sk). Podrobný
prehľad prijatých a schválených žiadostí o NFP je zverejňovaný na informačnom portáli www.opzp.sk.

Novým ministrom
zahraničných vecí
je Miroslav Lajčák

Minulý pondelok sa vo vláde predsedu R.
Fica udiala ďalšia zmena. Miroslav Lajčák
vystriedal na poste šéfa diplomacie Jána
Kubiša. Ten odchádza do OSN, kde nastúpi
do funkcie výkonného tajomníka Európskej
hospodárskej komisie OSN (ECE). Nového
ministra zahraničných vecí vymenoval
prezident Ivan Gašparovič. Miroslav Lajčák
pôsobil doteraz vo funkcii vysokého predstaviteľa medzinárodného spoločenstva v
Bosne a Hercegovine. Prioritou nového šéfa
diplomacie bude hospodárska a finančná
kríza. Spojiť sa chce aj s maďarskou kolegyňou Kingou Gönczovou. O menší škandál
sa postarala kancelária prezidenta, ktorá na
slávnostné vymenovanie Lajčáka nevpustila
redaktorku TV JOJ Janu Krescanko Dibákovú. Dôvodom bol jej príspevok v hlavnom
spravodajstve, v ktorom poukázala na
prezidentove slovné pošmyknutia.
Stranu pripravil Martin Ambróz

Operačný program
Životné prostredie
REPIS
Pre záujemcov o bližšie informácie
a žiadateľov o NFP sú v rámci Slovenskej agentúry životného prostredia zriadené Regionálne environmentálne poradenské a informačné strediská (REPIS) s pôsobnosťou na celom Slovensku, ktoré
fungujú ako miesta prvého kontaktu a poradenské centrá. Sieť
stredísk REPIS poskytuje komplexné poradenstvo v rámci OPŽP,
informácie o cieľoch, prioritách,

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

vhodných aktivitách a možnostiach všeobecne. Okrem toho strediská REPIS poradia žiadateľom
pri vypracovávaní žiadosti o NFP.
Kontakt na váš príslušný regionálny REPIS nájdete na stránke
www.opzp.sk a www.repis.sk.
Informačný portál
V rámci informačného portálu
www.opzp.sk začne v priebehu
roka 2009 fungovať aj registračný
systém, ktorý umožní zaregistrovaným záujemcom dostávať do ich
e-mailovej schránky aktuálne informácie o dianí v rámci programu, pripravovaných aktivitách
a nových výzvach na predkladanie
žiadostí o NFP.
Ing. Ján Chrbet
Minister životného prostredia

kultúra
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Fenomén

Mediálny voyeurizmus

Literárne tipy
Igor Bukovský:
Teraz to zíde? Pravdy
a klamstvá o chudnutí

Známy slovenský „dietológ“
a odborník na zdravú výživu
Dr. Bukovský je späť! V jeho
ostatnom diele sa venuje
otázkam zbavovania sa nadbytočnej telesnej hmotnosti,
pričom čitateľovi pomáha
orientovať sa v súčasnej záplave rôznych „zaručených“
diétnych režimov. Rady a odporúčania naslovovzatého
odborníka dopĺňajú rozhovory s odborníkmi a názory
slovenských osobností verejného a spoločenského života
na danú problematiku.

Michael Keene:
Světová náboženství

Voyeurizmus (čítaj: vojerizmus), slovo odvodené z francúzskeho „voir“ (vidieť) a prípony
„eur“ (ten, čo sa pozerá) v pôvodnom slova zmysle znamená sexuálnu úchylku prejavujúcu sa
špehovaním ženskej nahoty alebo pohlavného
styku. Mediálny voyeurizmus je osobitná kategória charakterizujúca intenzívny vzťah človeka
k realite sprostredkovanej masmédiami, predovšetkým televíziou. Podľa teoretikov masovej
komunikácie, ako sú Postman či Baudrillard,sme totiž podľahli „zvádzaniu“ technologicky
utváraných obrazov skutočnosti, ktorých sledovanie nás vnútorne uvoľňuje a uspokojuje (v
niektorých prípadoch však aj irituje). Tieto obrazy dnes už nachádzame prakticky všade okolo
nás: na stránkach časopisov, na internetových
stránkach či reklamných billoboardoch, no najmä v najrozšírenejšom a stále najsledovanejšom

Profil

Pavol Dobšinský
(16. marec 1828 – 22. október 1885)

médiu – v televízii.
Spoločným menovateľom mediálnych obrázkov pritom je, že musia pôsobiť fotogenicky
a uhladene, čo sa napríklad pri titulných stránkach magazínov o životnom štýle dosahuje retušovaním fotografií. V tejto súvislosti možno
spomenúť známu anekdotu, podľa ktorej raz bývalý americký prezident Richard Nixon poradil
senátorovi Edwardovi Kennedymu, že ak sa chce
uchádzať o prezidentské kreslo, nech najprv
schudne 10 kilogramov. Anekdota vyjadruje fakt,
že dokonca aj v politickej sfére sa dnes kladie
veľký dôraz na celkový zovňajšok politika, jeho
imidž a pôsobenie pred kamerou. Pretože divák
(od slovesa dívať sa) je pozorný a jeho oku neujde
žiaden detail. Pretože divák je mediálny voyeur.
Marián Kluvanec, foto internet

Dobšinský žil v období romantizmu a patril medzi predstaviteľov štúrovskej generácie. Pôsobil
predovšetkým ako evanjelický kňaz, spisovateľ,
folklorista a zberateľ ľudovej slovesnosti. Vzdelával sa v Rožňave i v Levoči, pôsobil v Banskej
Štiavnici a v Drienčanoch.
V rámci svojej tvorby sa spočiatku venoval
hlavne vlasteneckým a alegorickým básňam, ako
aj prekladom svetovej lyriky. Ťažiskovo sa však
zaoberal ľudovou slovesnosťou. Publikoval folkloristické štúdie, zbieral a zapisoval piesne, porekadlá, hry, hádanky, príslovia, obyčaje a povery.
Tieto, pôvodne dospelým určené príbehy, očistil
od erotických i drsnejších pasáží, a tým vytvoril
súbor rozprávok určených detskému čitateľovi.
Jeho zbierky Slovenské povesti a Prostronárodné slovenské povesti dodnes patria k reprezentatívnym dielam slovenskej folkloristiky.
mak

192 strán o svetových náboženstvách od erudovaného
autora – tak by sa v skratke
dala zhrnúť Keenova populárno-náučná publikácia.
Poslúži vám ako sprievodca
v oblasti hlavných svetových
náboženstiev a náboženských smerov. Dozviete sa,
ako vznikli napr. budhizmus,
hinduizmus či judaizmus,
kto boli ich hlavní predstavitelia a akú zohrávajú úlohu
v dnešnom svete.

Mario Puzo:
Krstný otec

Známy románový hit o rodine talianskych mafiánov,
ktorí sa realizujú v Amerike
minulého storočia. Kniha
bola aj sfilmovaná a postava
krstného otca sa v geniálnom
hereckom stvárnení Marlona Branda stala ikonickým
„capo di tutti capi“ strieborného plátna. Kvality románu
však za svojím filmovým
súrodencom v ničom nezaostávajú.
mak

Myšlienka týždňa:
Je lepšie byť živý na dne ako mŕtvy
na vrchole – lebo z dna sa dá dostať
vyššie, ale z vrcholu už nie...
Remarque
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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.
2006-5

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

2. 2. 2009

• Predám  4 izbový byt na ulici
Malohontskej, cena 33 160
€  (999 000.- Sk), inf:  0902
700 400.
2006-5

• Predám  4 izbový byt na ulici Malohontskej, cena  41 492 €  (1 250
000.- Sk), inf: 0902 700 400
2006-5

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

2006-5

2006-5

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

• Predám 4-izbový byt na ulici Vansovej, cena 24 895,- € (750 000,Sk). info 0902 700 400.

2006-5

2006-5

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

• Predám  rozostavaný rodinný
dom v Rim. Sobote, cena 70 000
€  (2 110 000.- Sk), kontakt 0902
700 400

2006-5

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

2006-5

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

2006-5

2006-5

• Predám 3-izbový byt na ul.
Rožňavskej, cena 21 576,- €
(650 000,- Sk). Info 0902
700 400.

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

2006-5

• Predám 3 izbový byt na ulici
Malohontskej, cena 33 160 €  
(999 000.- Sk), inf: 0902 700 400.
2006-5

• Predám 3-izbový byt na sídl. Západ, cena 27 550,95 € (830 000,Sk), info: 0902 700 400.
2006-5

• Predám 3 izbový byt na ulici
Daxnera, cena 50 786,69  € (1 530
000.- Sk) (vlastné kúrenie nájom
1100.- Sk), inf: 0902 700 400.
2006-5

• Predám 3 izbový byt na ul.
Rožňavská, cena 22 571,86 €  
(680 000.-Sk), inf: 0902 700 400.
2006-5

• Predám 3 izbový byt na ul.
Malohontská 20, cena 24 895,- €  
(750 000,-Sk), inf: 0902 700 400.
2006-5

• Predám 3 izbový byt na ul. L.
Novomeského, cena  27 550,- €  
(830 000,-Sk), inf: 0902 700 400.
2006-5

• Predám 3 izbový byt na ul. L
Novomeského cena 26 555,- €  
(800 000.- Sk), inf: 0902 700 400.
2006-5

• Predám 3-izbový byt na ul. Dobšinského, 29 210,- € (880 000,Sk). Info 0902 700 400.
2006-5

• Predám 3-izbový byt na ul.
Dobšinského, cena 29 543,- €
(890 000,- Sk). Info 0902
700 400.
2006-5

• Predám 3-izbový byt v Číži, cena
19 916 € (600 000,- Sk). Info
0902 700 400.
2006-5

2006-5

• Predám rodinný dom na Sobôtke,
cena 82 984 € (2 500 000,- Sk),
kontakt 0902 700 400.
2006-5

• Predám rodinný dom na Krásnej,
cena 119 498 € (3 600 000,- Sk),
info: 0902 700 400.
2006-5

• Predám rodinný dom v Tomašovej
už od 8 962 € (270 000,- Sk),
info: 0902 700 400.
2006-5

• Predám rodinný dom na Teplom
Vrchu, novostavba, cena 71 366
€ (2 150 000.-Sk), inf: 0902
700 400
2006-5

• Predám rodinný dom  v Budikovanoch, cena  119 498 €  (3 600
000.- Sk), inf: 0902 700 400
2006-5

• Predám rodinný dom v Bakte,
cena  23 235 € (700 000,- Sk), inf:
0902 700 400
2006-5

• Predám rodinný dom v Lenartovciach , cena 19 252 € (580 000.Sk), inf: 0902 700 400
2006-5

• Predám rodinný dom v Dulove,
cena 21 576 € (650 000,- Sk). inf:
0902 700 400
2006-5

• Predám rodinný dom v Hodejove,
34 853 € (1 050 000,- Sk). inf:
0902 700 400
2006-5

• Predám rodinný dom v Číži,
31 534 € (950 000,- Sk). inf: 0902
700 400
2006-5

• Predám un. bunku, Tormáš, cena
2 323,57 € (70 000,- Sk), info:

0902 700 400

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

• Predám RD v Sušanoch, Rimavskej Sobote, Dúžave, Rimavských
Janovciach, Poltári, Kokave
nad Rimavicou-časť Havrilovo
a Drahová, v Ožďanoch, Chvalovej, Levkuške. Tel: 0918 717 216.
Predám pozemok v Orávke, Dúžave, Molnárke. Tel: 0918 717 216.
Predám chatku v Krnej-samota,
Širkovciach, Tormáši-RS. Tel:
0918 717 216. Predám 3-izbový
byt v RS-T.Vansovej, 7/8 posch.,
24 900,- Eur. Tel: 0918 717 216

2006-5

133-5

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

• Prenajímam miestnosť na kanceláriu zariadenú nábytkom. SNP 8,
1.posch.. Tel: 0903 546 951

2006-5

140-5

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

• Hľadáme súrne byt do podnájmu,
2-izbový s balkónom. Len na
Západe. Tel: 0915 886 775

2006-5

• Predám chatu, Vinica, cena
4 647,14 € (140 000.-Sk), inf.
0902 700 400
2006-5

• Predám chatu vo Vinici, cena
11 285 € (340 000,- Sk). info:
0902 700 400
2006-5

2006-5

• Predám pozemok v Rim. Sobote
/Šibeničný vrch -ul.Gaštanová/,
cena 26,50 € (800.- Sk/ m2),
kontakt 0902 700 400
2006-5
• Predávam pozemok, Kurinec,
cena  34,20 € (1030.-Sk )/m2,
kontakt 0902 700 400
2006-5

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

141-6

• Predáme 2-izb. byt na Rožňavskej
ul., menená kuchynská linka,
plastové okná, balkón. Kontakt:
0908 901 639.
083-5

• Predám 3-izb. byt na Západe v OV
za 820 000 Sk. Kontakt: 0918
560 622.
087-7

• Predám 3-izbový byt s balkónom
na ul. Rožňavskej, cena 690 000,Sk. Tel: 0915 570 225.
089-5

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

• Predám 1-izbový byt s balkónom na Malohontskej ul. 20.
Cena 15 500,- €. Kontakt: 0905
401 228.

2006-5

099-5

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

• Predám 3-izbový prerobený byt.
Cena dohodou. Tel: 0918 466 028.

2006-5

2006-5

• Dáme  do prenájmu priestory na
podnikanie v Rim. Sobote, info:
0902 700 400
2006-5

• Predám rodinný dom v Rakytníku.
Info: 0908 393 320 po 19.00 h
115-6                         
• Súrne predám rodinný dom v Dulove č. 210. Info: 0914 128 179
116-5

• Priestory na obchod, kanceláriu v centre R. Soboty – 45 m2,
90 m2, 20 m2. Kontakt: 0908
508 195, 047/5634 901
117-6                         
• Predám rodinný v Rimavských
Janovciach, ul. Hlavná, cena
900 000,- Sk-v hotovosti. Tel:
0904 335 676
123-8

• Súrne hľadám v RS alebo okolí
rodinný dom na podnájom. Tel:
0918 292 384

102-5

• Prenajmem rodinný dom na
Šibeničnom vrchu v RS. Tel: 0904
821 835.
103-5

• Predám, prenajmem 2-3 izbový
byt. Tel: 0904 071 340.
110-6

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

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

• 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

124-5

1305-19

• Predám 3-izbový byt na sídl. Západ, ul. L.Svobodu 13, 1.poschodie, neprerobený. Cena 650 000,Sk. Tel: 0910 371 402
125-8

• Najlacnejší prenájom v meste.
(Areál ČSAO a Gem. pekárne.)
Tel: 0903 515 109
106
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Zamestnanie
• Prijmeme pracovníka (pracovníčku) na administratívne práce
čiastočne spojené s výrobnou
činnosťou (dohoda možná). Tel:
0908 932 152, 0905 229 709
120-6

• Na čerpaciu stanicu TIKOTANK
Rim. Sobota prijmeme jedného
pracovníka do pokladne a dvoch
pracovníkov do autoumyvárky.
Žiadosti posielajte na adresu:
TIKOTANK s.r.o. PO BOX 109, 979
01 Rim. Sobota
126-5                              
• Obchodná spoločnosť hľadá
obchodného riaditeľa! Požiadavky: VŠ ekonomického
smeru II.stupňa, maďarský jazyk
podmienkou, anglický alebo
nemecký jazyk výhodou. Práca
s PC-Internet, World, Excel. Profesijný životopis žiadame zaslať
e-mailom: informersro@post.sk,
tel: 047/5634050, 0905 760 511
128-8

• Hľadáme celonárodných predajných manažérov. Inf. na č.t. 0918
685 556
130-7

• Príležitosť pre študentov a nezamestnaných. Tel: 0911 310 607
131-7

• Ponúkam pracovné miesto na
pozíciu predavačky v cukrárni do
prevádzky na Hlavnom námestí
v RS. Tel. kontakt: 0903 666 011.
084-5

• Prijmem barmana/barmanku
do Espressa DK. Kontakt: 0911
883 343.
095-6

• Prijmem do PP účtovníčku so
znalosťou JÚ, PÚ a PAM agendy.
Nástup možný ihneď. Len seriózne! Tel: 0903 541 749.
097-7

• Hľadám kozmetičku. RK-Štúdio.
Tel: 0903 551 931.
105-8

• Hľadám nechtovú dizajnérku
s možnosťou zaškolenia. RK-Štúdio. Tel: 0903 551 931.
106-8

• 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

• 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

Služby
• Komplexné vedenie jednoduchého a podvojného účtovníctva
FO a PO, mzdy, poradenstvo,
vypĺňanie daňových priznaní. Profesionálne a diskrétne. Tel: 0918
769 082, www.kotax.sk
122-9

• Zoberiem dieťa do opatery. Tel:
0904 890 244
129-6

• Jednoduché a podvojné účtovníctvo, daňové priznania a iné na tel.
čísle: 0911 263 597
132-8

• Komplexný finančný servis. Dobrá
pôžička. Tel: 0915 950 427
134-6

• Pečiem dobošové torty, zákusky.
Používam maslo, nie tuk. 0910
296 515
135-6

• OBKLADANIE. Tel: 0903 377 959
138-6

• Doučujem angličtinu. Tel: 0910
298 053.
090-6

• Ponúkame upratovanie, tepovanie. Kontakt: 0907 566 271.
091-6

• Pôžička, ktorá Vás nezaťaží. Kancelária: Železničná 8, RS (Junior
komplex). Tel.: 0905 100 870
113-13

• 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

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

(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
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Tel: 0915 357 580
121-5

• 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

Rôzne
• Predám perzský koberec 2x3 m
hnedý za 15 €, študent. izbu rozobratú (vhodná pre stolára) za 30
€, garnižu 2,80 m za 3 €, šij. stroj
Minerva za 3 €. Tel: 0908 850 607
119-5

• Predám registračnú pokladnicu
s euročipom. Jej výhodou sú menšie rozmery. Pôvodná cena 470 €,
terajšia cena 350 €. Mobil: 0903
524 486

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

Máriou Bartošovou,
ktorá nás opustila dňa 18.12.2008 vo
veku 87 rokov.
Smútiaca rodina

142-5

• Predám kvas. Tel: 0907 036 585.
085-5

• Predám zariadenie do predajne:
pulty, regále (v R. Sobote). Tel:
0905 357 884.
092-6

• 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

Dňa 8.2.2009 s bolesťou v srdci spomíname na 2.výročie úmrtia našej drahej
zosnulej

Evy Kondášovej
Smútiaca rodina

• 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 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

S hlbokým žiaľom v srdci ďakujeme
všetkým, ktorí prišli odprevadiť
15.januára

Emila Červenáka
na jeho poslednej ceste do cintorína
v Pavlovciach, ktorý nás navždy opustil po
ťažkej chorobe.
Celá smútiaca rodina

082-6

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

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

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

• Ponúkam účtovné a ekonomické
služby – spoľahlivo a odborne.
Aj pre príspevkové organizácie

• Predám šteniatka yorkshirského
terriéra. M: 0918 403 115
114-5   
• Predám šteňa bernardína. Tel:
047/559 64 39.
101-5

		

Firma EXPRESSTRANS prijme do
zamestnania vodičov MKD (UA,
BY, RUS). Živnostenský list je
podmienkou. V prípade záujmu
nás kontaktujte na číslach:
047/5811 561, 0903 802 400,
0903 530 510
139-9

Auto-moto
• Predám traktor MAJOR 7011, gumy
na vlečku a riadkovač zemiakov.

INZERUJTE
V GEMERSKÝCH ZVESTIACH
0907 255 600 alebo 0910 913 191
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Realitná spoločnosť Exkluzív s.r.o.
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
057-5

Predám tatranský
profil – brúsený

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

I.trieda 4,32 Eur
II.trieda 3,32 Eur

Hľadáme výčapníčku / -ka.
0903 801 265
2011-52

ponúka:

Preklad z nemeckého jazyka
do slovenskeho a opačne
KURZ NEMČINY pre začiatočníkov

032-3

Cena aj s dovozom.
M: 0905 808 616

Aurélius-Germanica lingua

Preprava AVIOU.
Rýchlo a lacno.

Potrebujete peniaze?

tel: 0904 821 835, Mgr. Marta Andrášová
.
2203_36

031-3

Hľadáme kuchára – ku.
0903 801 265

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

Adresa: Mikszátha 27, 979 01Rimavská Sobota
(zelený dom v blízkosti reštaurácie Európa a obchodnej akadémie)

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

Sprostredkujem nebankové
úvery pre zamestnaných
a dôchodcov.

Tel: 0918 327 396

033-3

Hľadá sa brusič/leštič
do kamenárstva.
Čistý plat 600 až 800 €.

Info: 0907 387 023

073-5
2028-6

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

Sťahovanie

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

Očná ambulancia
MUDr. Aleny Nagyovej
presťahovaná od 1.2.2009 do
nových priestorov blízko centra
Rim. Soboty, ul. Daxnerova 44.
Tel: 56 31 300

OUTLET
svetových značiek
APART, LOOK, MEXX,
NEXT, Kaleidoscope,
MANGO, NIKE,
Reebok, LONSDALE
a iné, za výhodné ceny
v predajni

127-5

www.peniazeprevas.sk
2005

HLAVNÉ NÁMESTIE 28
DÁMSKA, PÁNSKA
a DETSKÁ MÓDA

Kontaktujte nášho
zástupcu
(aj mimo pracovnej doby)

0907 255 600
alebo
0910 913 191

Potrebujete
peniaze?
Volajte: 0905 329 178

INZERUJTE
V GEMERSKÝCH
ZVESTIACH

2033-5

2003
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Zubný lekár

DAROVALI KRV

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

7. a 8. február MUDr. J. Gajan,
OZS - Hodejov, č. t. 0907 855206

Ladislav Bódy, Július Csízi, Atila Gembický, Radoslav Rimavec, Jarmila Urbanová, Ing.Ľubomír Majan, Ján Palík, Ladislav Radič, Martin Vetrák, Dušan Šmidt
z Rim.Soboty, František Zvozil z Hnúšte, Arpád Číkfeješ, Štefan Vaš z Bátky, Eva
Ambrúžová z Gem.Vsi, Zoltán Gérecz z Polinej, Štefan Komora, Ing.Miroslav
Kántor z Čerenčian, Ján Suja z Lehoty n Rim., Štefan Vetrák z Klenovca, Jaroslav Slovenčák z Kokavy n Rim., Ladislav Bódi z Rim.Seči, Tatiana Paprčková,
Martina Paprčková z Rim.Janoviec, Peter Hedvigy z Veľ.Suchej, Stanislav Rohár, Ján Zvara z Drienčan, Alžbeta Antalová z Tep.Vrchu, Albert Tamáš, Mária
Tamášová z Niž.Valíc, Ružena Óváryová z Gem.Michaloviec, Peter Polakovič,
Eva Polakovičová z Hrnč.Zalužian

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

7. 2 sobota lekáreň Kauflande
8. 2 nedeľa lekáreň Kamilka

Prvýkrát bezplatne darovali krv:

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
09.00-12.00 12.30-15.30
16.00-19.00

Mesto Rimavská
Sobota ponúka
do nájmu:
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.

EUROMOTEL
Restaurant

Košická cesta, Rimavská Sobota

Na HTO Všeobecnej nemocnice v Rimavskej Sobote dňa 27.1.2009
bezplatne darovali krv nasledovní bezpríspevkoví darcovia krvi:

Lekárne

02.02
03.02
04.02
05.02
06.02
07.02
		
08.02
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Katarína Janšová z Hnúšte, Jaroslav Ivan z Rim.Bane
Všetkým darcom krvi ďakujeme.
Územný spolok SČK Rimavská Sobota

KVALITNÉ A Lacné
ubytovanie
047/56 22 517, 0905 745 308
Prijmeme: - čašníka /-čku
Tel: 0918 392 513
PRENÁJOM:
- sklad s rampou v budove STK
- kancelárie v areáli STK
Kancelárske a obchodné
priestory - SNP 18
- Predajňa Colins so
zariadením
- Espresso oproti VÚB
Tel: 0918 392 513
2009-52

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

Z obsahu budúceho čísla:
• Moskva očami mladých Soboťanov
• Sviatok zamilovaných vznikol smrťou kňaza
• 1. DFC bilancuje: Na halovom turnaji víťazne!
• Turisti: 25. ročník Cestou Márie Széchy

KINO
ORBIS
5. a 6. feb.

VÝMENA
Pre záchranu syna urobila to,
čoho sa všetci ostatní báli. Dráma
USA, MN. Vstupné 2 € (60 Sk),
titulky. Začiatok predstavení: vo
štvrtok len o 19:00 hod., v piatok
o 19:30 hod.
6.- 8. feb.

POKOJ V DUŠI
Príbeh priateľstva a zrady.
Dráma SR. MN. Vstupné 2 € (60
Sk). Začiatok predstavení len
o 17:45 hod.

Voľné pracovné miesta
Názov a sídlo zamestnávate!a

Názov profesie

Po"iadavky na vo!né
pracovné miesto

OTP GARANCIA POIS!OV"A, a.s.

Finan#n$ poradca

USO - vzdelanie

Rimavská Sobota
ALLIANZ- SLOVENKÁ POIS!OV"A, a.s.

Finan#n$ poradca

USO- vzdelanie

Rimavská Sobota
EUROWOOD PLUS, s.r.o.

Stolár

V%
Vyu#en$

&eren#any
AGRO TOMA%OVÁ

Traktorista- vodi#

Vyu#en$

DREVOSTAV – ZOLTÁN CZENE

Vodi# nákladného automobilu

Vyu#en$, VP- C, E

Jesenské

Strojník na naklada# (MANITOU)

Vyu#en$

Rimavská Sobota

7. a 8. feb.

KRÁĽOVA PRIAZEŇ
Jediné, čo sa môže postaviť medzi dve sestry, je kráľovstvo. Historická dráma USA. MN. Vstupné
2 € (60 Sk.), titulky. Začiatok
predstavení len o 20:00 hod.
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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
Mesto Rimavská Sobota vypisuje v zmysle §4 zákona NR SR č. 592/2003
Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení
niektorých zákonov a § 5 zákona NR SR č. 552/2003 Z. z. o výkone práce
vo verejnom záujme výberové konanie 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 prax
- 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
Banskobystrický samosprávny kraj
Gemersko-malohontské múzeum v Rimavskej Sobote
Banícke múzeum v Rožòave

Pl
á

Vás pozývajú
na otvorenie výstavy

ten á n á s t

a
k
en

ako prejav ¾udovej výtvarnej kultúry
5. februára 2009 o 14.00 hod.
Vo výstavných priestoroch Gemersko-malohontského múzea v Rimavskej Sobote
Výstava potrvá do 31. marca 2009

Mestská bytová správa s.r.o, Tržná 2, Rimavská Sobota
UBYTOVŇA Mestskej bytovej správy, s.r.o., Gorkého 8, 979 01 Rimavská Sobota ponúka ubytovacie služby turistickej ubytovne pre fyzické osoby a firmy za výhodné ceny, apartmány, 2-3 lôžkové izby + príslušenstvo.
Bližšie informácie na t. č. 047/5624187
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

Banskobystrický samosprávny kraj
Gemersko-malohontské múzeum v Rimavskej Sobote
BALÁZS - školské pomôcky v Komárne
Vás pozývajú na výstavu

Učebné pomôcky
Všetko, čo je potrebné pre kvalitnú,
modernú a zábavnú výučbu!
Výstava sprístupnená od 29. januára 2009
vo výstavných priestoroch
Gemersko-malohontského múzea v Rimavskej Sobote
a potrvá do 28. februára 2009

Chcete si privyrobiť?
Prijmeme kolportérov
na predaj Gemerských zvestí.
Môžu byť aj študenti alebo nezamestnaní. Informácie
osobne na Svätoplukovej 5 alebo na t. č. 56 04 673.

školstvo
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Zápis do školy
– dôležitá udalosť
v živote dieťaťa i rodiča.

Po zápise ponúkame
Dovoľte svojmu dieťaťu objaviť svet, ktorý ho
bude baviť. Ponúkame mu jazykový variant –
povinnú výuku cudzieho jazyka s odborným
učiteľom od
1. ročníka. V 6.ročníku sa môže začať učiť ďalší
cudzí jazyk,
Deti sa zdokonaľujú v angličtine, nemčine, francúzštine a ruštine. Majú tiež možnosť stretnúť
sa so spolužiakmi z partnerských škôl v Európe
v rámci rôznych projektov (Etwinning, kde sme
získali Európsky certifikát kvality, Comenius )
Vyučovanie informatickej výchovy prebieha už
od 1. triedy na vysokej odbornej úrovni. Prácu
s počítačom využívame na všetkých predmetoch . K dispozícii sú aj multimediálne výukové
programy . Máme dve počítačové a jednu multimediálnu učebňu s interaktívnou tabuľou. V prvom ročníku má každá trieda vlastný počítač.

Druhá polovica januára až začiatok februára je
každoročne obdobím, kedy deti v predškolskom
veku navštívia v sprievode svojich rodičov základné školy, aby sa zúčastnili zápisu do prvých
ročníkov. Práve vtedy budú mať mnohí príležitosť po prvýkrát prejsť bránami svojej budúcej
školy a pocítiť atmosféru školského prostredia
na slávnostnom zápise.
Ten sa na ZŠ- P. Kellnera Hostinského
na Družstevnej ulici v Rimavskej Sobote
uskutoční 4.2.2009 o 14.00 hod.
v budove prvého stupňa. Na zápis detí
je potrebné prísť s budúcim prváčikom
a priniesť jeho rodný list, občiansky
preukaz rodiča a písacie potreby. Na zápise
sa nevyberá žiadny finančný poplatok.
Vaše dieťa dostane od ZŠ v I. ročníku
zdarma sadu zošitov ku Šlabikáru
a zošit na prípravné cviky.
Zapísané bude každé dieťa, ktoré spĺňa určité
podmienky. V čase nástupu na školskú dochádzku musí dovŕšiť 6 rokov, pričom dôležitá je jeho
telesná a duševná vyspelosť. Počas zápisu je
možné poradiť sa so psychológom a špeciálnym pedagógom. Rodičia, ktorí sa v tento deň
nemôžu zápisu zúčastniť, môžu tak urobiť v nasledujúcich pracovných dňoch od 7.30 hod. do
15.30 hod. Kontakt: 047/5634839
Deti, ktoré na tohtoročný zápis prídu, s nového
prostredia báť určite nemusia. Čaká ich zaujímavé rozprávkové popoludnie plné hier a fantázie. V triedach, ktoré sú nazvané podľa rozprávkových bytostí, sa ich ujmú včeličky, mravčeky,
trpaslíci, šašovia. Budúci prváčikovia im môžu
predviesť svoje nadanie, schopnosti i nadobudnuté vedomosti. Takto budú spomínať na prvú
skúsenosť so školou, so „svojou“ triedou, ktorá
sa už čoskoro pre ne stane na dlhé mesiace dôverne známym prostredím.

Ponúkame rodičom internetovú žiacku knižku.
Deti sa môžu zapájať do počítačových projektov,
súťaží či olympiád. Naša škola sa každoročne
zapája do niekoľkých celoslovenských i medzinárodných projektov, v rámci ktorých môžu
žiaci prezentovať svoje nadanie, napr. Multimediálna čítanka, Digitálni Štúrovci, a pod. Základná škola P. K. Hostinského je tiež zapojená do
projektu pridružených škôl UNICEF - „Škola
priateľská deťom“

Nezabúdame ani na športové
a voľno časové aktivity
Každoročne organizujeme plavecký výcvik, lyžiarsky výcvik, školu v prírode, kurz spoločenských tancov, kultúrne podujatia, besiedky či
akadémie. Nechýba ekologický deň, Deň ochrany človeka a prírody, Deň zdravej školy, ples
pre žiakov 9. ročníka, Valentínska zábava pre
zamestnancov a rodičov našej školy ,futbalový
turnaj, a ďalšie.
Dôležitou súčasťou vzdelávania je aj výchova,
preto sa snažíme formovať osobnosť dieťaťa tak,
aby si našlo cestu k dobru, kráse a múdrosti, ale
súčasne, aby bolo schopné prekonať stresy, záťaže a konflikty dnešného sveta. Učitelia školy
vedú žiakov k tomu, aby aktívne a efektívne získavali vedomosti nielen na vyučovaní, ale vedeli
ich získať aj z iných zdrojov a následne ich vedeli použiť v praktickom živote.
Žiakom ponúkame široký výber nepovinných
predmetov a záujmových krúžkov z obla
sti športovej, jazykovej, umelecko- kultúrnej
i vzdelávacej. Deti môžu zmysluplne využiť
voľný čas a výsledky ich práce prezentujeme
na rôznych súťažiach a vystúpeniach na úrovni
mesta, okresu i Slovenska. Úspechy zaznamenáva aj počítačový krúžok, ktorý je zameraný na
úpravu digitálnej fotografie , tvorbu projektov
a podobné aktivity. Dôraz kladieme aj na ekológiu a triedenie odpadu.
Vydávame náš vlastný školský časopis Vedko,
ďalej Školské oko, Hello Leute a Hallo People,
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kde sa prezentujeme práce žiakov a zároveň
v ňom informujeme verejnosť o dianí na našej
škole. Ponúkame deťom tiež možnosť navštevovať ranný aj popoludňajší Školský klub.

Čo nové v školskom roku 2009/2010?
Rok 2009 je pre našu školu významný, môžeme
ho nazvať aj rokom premien. Škola získala 38 mil.
korún na rekonštrukciu, takže sa “oblečieme do
nových šiat“. V novom školskom roku otvoríme triedy s rozšíreným vyučovaním cudzieho
jazyka, informatiky, prírodovedy, umeleckého
zamerania a triedu so športovým zameraním.

Príďte medzi nás!
Čaká vás škola priateľská k deťom, ktorá vám
ponúkne vynovené priestory, kvalitne vybavené triedy a odborné učebne, zaujímavé aktivity
a činnosti.
Tešia sa na vás naši výborní učitelia, ktorí budú
podporovať vaše záujmy a schopnosti, pochopia
vaše starosti i radosti, ale predovšetkým vám
odovzdajú množstvo vedomostí, ktoré zúročíte
vo svojom živote.
Príďte, neoľutujete!
Viac informácií o našej škole môžete získať aj
na webovej stránke www.zshostrs.sk. Do pozornosti dávam podkapitolu MZ pre prvý stupeň,
kde majú pani učiteľky vytvorené aj blogy, články o činnosti vo svojich triedach.
PaedDr. Jana Jakabová
Zástupkyňa riaditeľky školy pre 1.stupeň ZŠ

Evanjelická základná škola,
Daxnerova 42, Rimavská Sobota
Vážení rodičia !
Zápis žiakov do 1. ročníka na
školský rok 2009/2010 sa uskutoční
dňa 4. februára 2009 od 14, 00 hod.
do 16,30 hod v priestoroch školy.
Prosíme rodičov, aby na zápis prišli s dieťaťom
a priniesli jeho rodný list. Výdavky hradené rodičmi, spojené s učebnými pomôckami do
1. ročníka (predpisové zošity na písanie, pracovné zošity, sada zošitov do 1. triedy), bude možné
uhradiť už na zápise.

Tešíme sa na stretnutie s Vami !

14 Šport
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Najlepší športovci mesta za rok 2008 budú dekorovaní 4.februára

Nominácií bolo neúrekom
Ako sme už informovali, v stredu
4.februára budú v obradných
priestoroch rimavskosobotskej radnice
dekorovaní najlepší športovci mesta
za rok 2008. Športové kluby predložili
naozaj širokú kandidátku úspešných
športovcov.

Nominácie športových subjektov na
najlepších športovcov mesta za rok 2008
Kategória žiakov:

Bencze Andrik (1998, džudo, Lokomotíva
Rimavská Sobota) – majster Slovenska mladších žiakov, medailové umiestnenia na viacerých
turnajoch
Benjamín Babús (1999, plávanie, Plavecký
klub Rimavská Sobota) – 10-násobný neoficiálny majster Slovenska, spolu 50 umiestnení na
medailových pozíciách (23-21-6) na domácich aj
zahraničných súťažiach, vrátane dvoch 2.miest
na mítingu v Innsbrucku
Dorota Balciarová (1994, karate, TJ ŠK Uraken Rimavská Sobota) – 1.miesto na majstrovstvách Slovenska v Trenčíne, 1.miesto v Slovenskom pohári v Galante, Sabinove, 1.miesto na
turnaji Open Toronto (Kanada), 2.miesto na turnaji Kachi Cup v Nitre, 3.miesto v Európskom
pohári v Bratislave
Marko Cetner (1998, tenis, Mestský tenisový klub Rimavská Sobota) – 2x víťaz, 1x finalista, dvakrát 3.miesto na celoštátnych turnajoch,
3.miesto na majstrovstvách regiónu
Tomáš Galo (1996, futbal, ŠK Tempus Rimavská Sobota) – jeden z najväčších futbalových
talentov v meste, opora druholigového družstva
mladších žiakov, ktoré vedie tabuľku po prvej polovici súťaže, držiteľ početných individuálnych
ocenení ako najlepší hráč, resp. najlepší strelec
množstva turnajov, vrátane medzinárodných
Juraj Husár (1998, plávanie, Plavecký klub
Rimavská Sobota) – 2. a 3..miesta na neoficiálnych majstrovstvách Slovenska, kat. C mladších
žiakov, víťaz Banskobystrického pohára, spolu
29 medailových ocenení (12-5-7) na slovenských
aj medzinárodných súťažiach
Sophia Kanátová (1997, džudo, Mladosť Relax Rimavská Sobota) – majsterka Slovenska
mladších žiačok, víťazka turnajov v Spišskej Novej Vsi, Martine, Vrútkach a v maďarskom Kisgyöri; počas roka absolvovala 42 duelov, z nich 38
vyhrala
Vladimír Kurek (1997, tenis, Mestský tenisový klub Rimavská Sobota) – 2x víťaz, 3x
finalista, desaťkrát 3.miesto na celoštátnych turnajoch, 2.miesto na majstrovstvách regiónu
Peter Matúš (1995, zápasenie, Lokomotíva
Rimavská Sobota) – 3.miesto na majstrovstvách Slovenska vo voľnom aj gréckorímskom
štýle, víťaz medzinárodných turnajov v Nitre,
Prievidzi, Snine

Kinga Muránska (roč.1995, Klub viacbojov
všestrannosti Rimavská Sobota) – majsterka Slovenska v zimnom viacboji všestrannosti
(Topoľčany 14.apríl) a tiež v letnom viacboji všestrannosti (Liptovský Mikuláš, 30.júna)
Hanka Poljaková (1996, plávanie, Plavecký klub
Rimavská Sobota) – dvakrát 2.miesto na majstrovstvách Slovenska, majsterka stredoslovenskej oblasti, víťazka Banskobystrického pohára,
spolu 39 medailových ocenení (17-14-8) na domácich aj zahraničných súťažiach, vrátane jedného 2. a dvoch 3.miest na mítingu v rakúskom
Innsbrucku
Zsolt Samu (1994, futbal, Mestský futbalový klub Rimavská Sobota) – kapitán družstva
starších žiakov v II.lige, opora družstva, stredový
hráč stredovej formácie
Kristián Slíž (1995, džudo, TJ Mladosť Relax
Rimavská Sobota) - držiteľ zeleného opasku
(3.kyu technickej vyspelosti), 2.miesto na majstrovstvách Slovenska starších žiakov do 60 kg,
3.miesto na majstrovstvách Slovenska dorastu
do 55 kg, člen širšieho kádra slovenskej dorasteneckej reprezentácie, víťaz medzinárodných
turnajov v Pezinku, Bardejove, Michalovciach,
Považskej Bystrici, v rakúskom Linci, druhý na
turnaji v Poľsku, člen prvoligového družstva dorastu, v internom hodnotení suverénne najlepší
džudista mesta; v priebehu roka absolvoval 108
duelov, z nich v 97 zvíťazil
Alex Tamáši (1998, hokej, Hokejový klub
mesta Rimavská Sobota) – najlepší strelec
družstva mladších žiakov v II.lige, ctižiadostivý,
usilovný v tréningovom procese
Marek Úrek (2000, taekwondo, OJ Taekwondo WTF Rimavská Sobota) – 1.miesto v kat. do
36 kg na medzinárodnom Ilyo Cup Košice 2008
v športovom zápase

Kategória dorastu:

Réka Bálintová (1993, Klub viacbojov všestrannosti Rimavská Sobota) – majsterka Slovenska v zimnom viacboji všestrannosti (Topoľčany, 14.apríl), v letnom viacboji všestrannosti
(Liptovský Mikuláš, 30.jún), držiteľka najlepšieho slovenského výkonu za posledných 20 rokov,
hádzanárka športového gymnázia v maďarskom
Debrecíne
Michal Dragijský (1990, futbal, Mestský futbalový klub Rimavská Sobota) – obranca druholigového družstva starších dorastencov, opora
družstva
Juraj Kepka (1992, džudo, Mladosť Relax Rimavská Sobota) – majster kraja, druhý na majstrovstvách Slovenska, víťaz turnajov v Pezinku,
Bardejove, druhý na turnaji v rumunskom Arade, tretí v Bratislave a Galante, člen prvoligového družstva dorastencov, v internom hodnotení
najlepší džudista mesta v roku 2008 v kategórii
dorastu, zo 48 zápasov zvíťazil v 37
Karin Rosiarová (1993, volejbal, VK Slovan

Rimavská Sobota) – hlavná opora družstva kadetiek, ktoré je po polovici súťaže na čele I.triedy
oblastných majstrovstiev, jedna z najlepších hráčok súťaže na poste smečiarky. Je aj na súpiske
prvoligového družstva žien, v ktorom občas dostáva už príležitosť zahrať si.
Richard Totkovič (1991, zápasenie, Lokomotíva Rimavská Sobota) – 2.miesto v gréckorímskom štýle a 3.miesto vo voľnom štýle na
majstrovstvách Slovenska kadetov, 3.miesta
v gréckorímskom aj vo voľnom štýle na majstrovstvách Slovenska juniorov
Eva Tubová (1991, futbal, 1.DFC Rimavská
Sobota) – členka prvoligového družstva žien,
opora obrany, je „v merku“ reprezentačného trénera
Ľuboš Uhrin (1990, lodné modelárstvo, Model klub Rimavská Sobota) – prvé miesta na
medzinárodných súťažiach v maďarských mestách Ózd a Gyomaendröd, 1.miesta na verejnej
súťaži na Kurinci, 1.miesto v Galante, 2.miesto
na medzinárodnej súťaži v Miškolci

Kategória seniorov:

Zoltán Borbáš (1944, turistika, Klub slovenských turistov mesta Rimavská Sobota)
– zúčastnil sa 35 turistických podujatí, z toho
jedného medzinárodného, ako aj troch medzinárodných. Na akciách absolvoval až 580 km (pešo,
na bežkách, na bicykli, vysokohorská turistika)
s výškovým prevýšením takmer 10 tis. metrov.
Ing. Róbert Bráz (1976, taekwondo, OJ Taekwondo WTF Rimavská Sobota) – dve prvé
miesta na majstrovstvách sveta v Taliansku v taekwondo a v kick-boxe v kat. do 81 kg
Róbert Huszti (1971, stolný tenis, TJ Mladosť Relax Rimavská Sobota ) – majster oblasti vo štvorhre, ôsmy hráč krajského rebríčka,
hráč základnej zostavy prvoligového mužstva
Martin Juhaniak (1981, futsal, Rimatex Rimavská Sobota) – mal výrazný podiel na úspechoch družstva v sezóne 2007-2008 (2.miesto
v I.lige, semifinále Slovenského pohára)
Milan Kojnok (1964, kolky, KK Rimavská Sobota) – dlhoročná opora prvoligového družstva,
v sezóne 2007-2008 bol hodnotený ako piaty
najlepší hráč východnej skupiny I.ligy, po polovici novej sezóny na 6.mieste v tomto hodnotení,
v roku 2007 vytvoril rekord rimavskosobotskej
dráhy výkonom extratriedy 604 kolov,
Ondrej Mišák (1965, lodné modelárstvo,
Model klub Rimavská Sobota) – prvé miesta
na medzinárodných súťažiach v maďarských
mestách Miškolc, Szolnok, 1.miesto na verejnej
súťaži na Kurinci, 4.miesto na medzinárodnej
súťaži v Ózde
Igor Molnár (1990, karate, TJ ŠK Uraken Rimavská Sobota) – 2.miesto na majstrovstvách
sveta v Talianku, 5.miesto na majstrovstvách
Európy v Belgicku, 2.miesto na medzinárodnom
turnaji USA Open v Las Vegas, 5.miesto na tur-
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naji Toronto Open v Kanade, 3.miesto na Superpohár v Bratislave
Branislav Mráz (1973, futbal, Mestský futbalový klub Rimavská Sobota) – dlhoročná
opora prvoligového mužstva s maximálne zodpovedným prístupom k tréningovým i zápasovým povinnostiam
Zoltán Pálkovács (1981, džudo, člen Dukly
Banská Bystrica, odchovanec TJ Mladosť
Relax Rimavská Sobota) – 1.miesto na armádnych majstrovstvách sveta, účastník olympijských hier v Pekingu ako jediný džudista zo
Slovenska, na olympiádu postupoval z 8.miesta
európskeho rebríčka
Michal Radnóti (1988, zápasenie, Lokomotíva Rimavská Sobota) - majster Slovenska
v gréckorímskom štýle a 3.miesto vo voľnom štýle seniorov, majster Slovenska vo voľnom štýle
a 2.miesto v gréckorímskom štýle juniorov, víťaz
viacerých medzinárodných turnajov
Lucia Sihelská (1988, jazdecký šport, JK
Carmina Rimavská Sobota) – 2.miesto v hodnotení účastníkov 4.ročníka Ceny Carminy
(2.miesto v parkúrovom skákaní, 3.a 4.miesto
v dvojfázovom skákaní, 4.miesto v parkúrovom
skákaní na 100 cm
Lýdia Rendeková (1973, volejbal, VK Slovan
Rimavská Sobota) – opora prvoligového družstva žien, dlhodobo patrí medzi najlepšie nahrávačky I.ligy, od svojich 16 rokov stabilne hrá za
družstvo žien. Má veľmi dobrý prístup k trénin-

Šach

Rozuzlenie až
v poslednom kole

Gemerská liga má za sebou dalšie dvojkolo.
Tentokrát sa hralo v CVČ Relax v Rimavskej
Sobote. Najviac sa darilo A družstvu Baníka
Štitník, ktoré obidva svoje zápasy vyhralo. Po
piatom a šiestom kole svoje účinkovanie už
ukončili šachisti Bátky, nakoľko v poslednom
siedmom kole majú voľno. Ku konečnému rozuzleniu situácie na čele tabuľky zrejme dôjde
v poslednom kole 21. februára v Tornali. Podľa
vylosovania sa stretnú: ŠK Plešivec – ŠK CVČD
Revúca, ŠK Tornaľa – Baník Štitník B, ŠK Tri
ruže R.S. – Baník Štitník A a ŠK Bátka voľno
V tento deň sa má odohrať aj turnaj jednotlivcov v bleskovom šachu, ktorý sa hrá o získanie putovného pohára a titulu „majster Gemera
v bleskovom šachu”.

Zomrel Zoltán
Krahulec
Vo veku 66 rokov, ktoré dovŕšil v prvý deň tohto
roku, zomrel v stredu 28.januára dlhoročný tréner a funkcionár zápasníckeho oddielu TJ Lokomotíva Rimavská Sobota Zoltán Krahulec. Aj
keď v ostatnom desaťročí sa už zo zdravotných
dôvodov nemohol venovať svojmu obľúbené-

govým i zápasovým povinnostiam.
Ľuboš Voliar (1978, stolný tenis, TJ Mladosť
Relax Rimavská Sobota) – najlepší hráč prvoligového mužstva s úspešnosťou 78,13 %, šiesty
v rebríčku hráčov I.ligy, štvrtý hráč krajského
rebríčka
Adrián Zsíros (1990, taekwondo, OJ Taekwondo WTF Rimavská Sobota) – 1.miesto
na majstrovstvách Slovenska v športovom zápase do 67 kg, 3.miesto v súbornom cvičení

Športové kolektívy:
Kolkársky klub AGB Spohypo Rimavská Sobota (muži, dorast) – muži za 3.miesto v jarnej
časti I.ligy, skupina východ, aktuálne na 6.mieste
I.ligy; dorast – aktuálne 4.miesto vo východnej
skupine I.ligy; tréner Róbert Šmatlík
TJ Lokomotíva Rimavská Sobota, oddiel zápasenia, družstvo juniorov: 2., resp. miesto na
majstrovstvách Slovenska juniorov v hodnotení
družstiev, vo voľnom štýle. resp. v gréckorímskom štýle; tréneri Michal Radnóti, Ivan Pivník
ml.
Volejbalový klub Slovan Rimavská Sobota,
družstvo žien – už takmer dve desiatky rokov
hrajú I.ligu, t.j. druhú najvyššiu slovenskú súťaž, v sezóne 2007-2008 skončili na 2.mieste, po
skončení prvej polovice základnej časti sezóny
2008-2009 k 31.12.2008 boli na 1.mieste; trénerka Alena Kudlíková st.
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Mestský futbalový klub Rimavská Sobota, družstvo mužov – v sezóne 2007-2008
5.miesto v I.lige (tréner František Vaš), po jesennej časti sezóny 2008-2009 aktuálne 2.miesto,
tréner Karol Kisel
TJ Mladosť Relax Rimavská Sobota, oddiel
stolného tenisu, družstvo mužov – dlhodobý
účastník I.ligy, v sezóne 2007-2008 obsadili konečné 3.miesto, v novej sezóne priebežne po polovici súťaže taktiež na 3.mieste; tréner Ľubomír
Pinzík
TJ Mladosť Relax Rimavská Sobota, oddiel
džuda, družstvo starších žiakov – na majstrovstvách Slovenska 3.miesto (Sirotiak, Kanát,
Slíž, Cesnak, Páleš, Gódor), všetci štartovali aj
v družstve dorastu, ktoré obsadilo 4.miesto v I.
SNL, tréner Juraj Svoreň
TJ ŠK Tempus Rimavská Sobota, futbal,
družstvo mladších žiakov – po jesennej časti
sezóny 2008-2009 na 1.mieste tabuľky II.ligy,
víťazstvá na medzinárodných turnajoch v Banskej Bystrici, Badíne, Šalgótarjáne, 3.miesto na
turnaji v Prahe za účasti 20 tímov z celej Európy
(Anglicko, Nemecko, atď.), osem hráčov je vo
výbere stredoslovenskej oblasti, dvaja hráči pozývaní do výberov Venglošovej akadémie, tréner
Milan Špaček
Rimatex Rimavská Sobota, futsal, družstvo mužov – víťaz základnej časti II.ligy Stred,
2.miesto v II.lige Stred, semifinalista Slovenského pohára skupiny Stred

Z redakčnej pošty

Výsledky V.kola:
ŠK CVČD Revúca voľno
ŠK Bátka – Baník Štitník B 2:3
ŠK Plešivec – Baník Štitník A 1,5:3,5
ŠK Tornaľa – ŠK Tri ruže R.S. 3,5:1,5

Fanclub:
Chceme názov
MŠK Slovan

Výsledky VI.kola:
ŠK Tri ruže R.S. voľno
Baník Štitník A – ŠK Tornaľa 4,5:0,5
Baník Štitník B – ŠK Plešivec 3,5:1,5
ŠK CVČD Revúca – ŠK Bátka 3,5:1,5

Tabuľka po VI.kole
1. Baník Štitník A

5 4 0 1 20		

8

2. ŠK Tornaľa

5 4 0 1 15,5

8

3. ŠK Tri ruže R.S.

5 3 0 2 14		

6

4. CVČD Revúca

5 3 0 2 11		

6

5. ŠK Štitník B

5 3 0 2 11		

6

6. ŠK Bátka 		

6 1 0 5 11		

2

7. ŠK Plešivec

5 0 0 5 7,5		

0

Laco Polgári

mu športu, za takmer tri desaťročia aktívnej
trénerskej činnosti predovšetkým v TJ Lokomotíva Rimavská Sobota, predtým aj vo Fiľakove, vychoval desiatky vynikajúcich zápasníkov,
vrátane majstrov Slovenska, bývalého Československa, a olympionika Jozefa Palatinusa. Bol aj
dlhoročným predsedom zápasníckeho oddielu
TJ Lokomotíva, ale aj členom odborných orgánov Slovenského zápasníckeho zväzu.
Posledná rozlúčka so Zoltánom Krahulcom
sa konala v sobotu 1.februára 2009. Česť jeho pamiatke !

Vážený pán primátor a vedenie mesta
Rimavská Sobota! Pozeral som na GTV
zasadnutie mestského zastupiteľstva, lebo
ma zaujímalo, čo bude s futbalom v meste.
Veľa sa povráva aj o novom názve klubu.
Ja osobne, ako aj náš fanclub určite
chceme starý názov - MŠK Slovan Rimavská Sobota. Originálne to bol FC Slovan
Rimavská Sobota. Mužstvo je známe práve
pod týmto názvom, a to po celom Slovensku, lebo vtedy zažilo najväčšie úspechy
v lige a celkovo vo futbale. Tí starší to
určite vedia potvrdiť.
Ešte na margo pána J. Šimka. Pán Šimko, prečo stále kritizujete pána primátora
a vy sám pre mesto nič nerobíte? Sľubovali
ste, že podporíte futbal a zrazu ste zmenili
názor. Keby som ja bol taký bohatý a mal
také známosti, tak určite pomôžem futbalu
v našom meste.
Ale jedno je isté: fanclub to tak nenechá, budeme bojovať, aby sa v meste
zachoval futbal.
DJ Melo

16 Šport

2. 2. 2009

Ako nekonečný maratón
Ultramaratónec Jozef Gyürke sa vlani po deviatich rokoch v USA vrátil do Rimavskej Soboty
roskopicky. Mal som len dva stehy, takže rana
nebola až taká citlivá. Posilňoval som chrbtové
svalstvo, robil som strečing. Sedem mesiacov
som vôbec nebehal. Iba práca a chôdza ! Občas
som síce skúsil len tak pocupitať. Keď som videl,
že sa nič zlého nedeje, začal som v neďalekom
Tibet-parku behať. Najskôr dva, potom tri, štyri,
päť kilometrov. Zistil som, že to opäť ide ! A tak
som si povedal : "Keďže mi zrejme nevyjde moja

odveká túžba zabehnúť si Spartathlon, teda vyše
250 kilometrov zo Sparty do Atén, skúsim „aspoň“ zabehnúť v každom z päťdesiatich štátov
USA jeden maratón. S tým, že zároveň budem
spoznávať novú krajinu, jej históriu, jej prírodné krásy... Od východu na západ, od severu na
juh...“
(pokračovanie v budúcom čísle)

Na Sviatok všetkých svätých 1.novembra
v roku 1999 odletel z letiska
v Budapešti vtedajší slovenský
reprezentant v behoch na dlhé trate
Jozef Gyürke (nar. 1.marca 1957) do
New Yorku na tamojší slávny maratón,
na ktorom každoročne štartuje
tridsaťtisíc bežcov. Do rodného mesta
sa vrátil takmer presne po deviatich
rokoch - 17.októbra minulého roku....
„Moje víza boli platné len na New York City Marathon. Pri odlete som však už vedel, že maratón
nepobežím, a vedel som tiež, že sa nevrátim,“
priznáva potmehúdsky aj s odstupom času Jozef Gyürke. „Tri týždne pred odletom som totiž
absolvoval operáciu vyskočenej platničky. A tak
som v New Yorku namiesto behu začal pracovať.
Priznám sa, trochu som sa bál, čo to urobí s pomerne čerstvou ranou. Operovali ma však lapa-

Budúci týždeň môžeme očakávať premenlivé, no vzhľadom k ročnému obdobiu pomerne mierne počasie. V prvých dňoch bude zamračene a oblačno, nevyhnú sa nám ani zrážky, resp. dážď so snehom. Pokračovať bude aj
otepľovanie, a to ako cez deň tak aj v noci. Počas najteplejších dní stúpne
teplota aj na plus 5 stupňov.
András Reisz (autor je meteorológ)

