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Zo zasadnutia
mestskej rady

Mesto Rimavská Sobota sa
bude podieľať na výstavbe
viacúčelového ihriska.
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Približne 20 z 45 pozvaných
podnikateľov sa stretlo 30.
januára v rimavskosobotskom dome kultúry na rokovaní so zástupcami mestskej
samosprávy.
čítajte na str. 3

Moskva
očami mladých
Soboťanov

Študenti Gymnázia I. Kraska
navštívili ruskú metropolu.
Ako vníma Moskvu súčasná
generácia?
čítajte na str. 4
Šport

1. DFC bilancuje

Ženský futbal už nadobro
zapustil v Rimavskej Sobote
svoje korene a jeho protagonistky sa môžu tešiť mnohým
úspechom. Naposledy to
bolo víťazstvo na halovom
turnaji.
čítajte na str. 15

Senzácia!

Balciarová si z Paríža
priniesla zlato
Karatiska Dorota Balciarová na ME kadetov
a juniorov v Paríži nenašla premožiteľku.
Mladá Soboťanka si poradila so súperkami Bosny a Hercegoviny, Česka, Portugalska, Chorvátska i ďalších krajín.
V dopoludňajších hodinách sa predstavila na tatami
za farby Slovenskej republiky medzi prvými v cvičení
Kata spomedzi 43 štartujúcich krajín a 850 pretekárov. Svoje súperky zdolala zdrvujúcim skóre 5:0. Ako
uviedol otec talentovanej bojovníčky, „jej reprezentační tréneri do nej vkladali po ťažkých a vyčerpávajúcich víkendových sústredeniach veľkú nádej na zisk
medailového umiestnenia. Avšak že to bude medaila

www.jazmin.sk

Posledná šanca súťažiť s Gemerskými zvesťami a vyhrať
hodnotné knižné ceny!
Podrobnejšie informácie
nájdete na vloženom
dotazníku .

najvyššieho lesku, ich presvedčila
o 18.00 hodine, kedy v Olympijskom štadióne Couberténa začalo finále s reprezentantkou Nemecka.“
Finále bolo veľmi vyrovnané a piatich rozhodcov
po ukončení cvičení presvedčila o svojej vynikajúcej
forme a majstrovstve v kata v pomere hlasov 3:2. Medaila je pre Dorotu o to cennejšia, že na tomto vrcholnom športovom podujatí štartovala v kategórii Kadeti,
t.j. vo vekovej kategórii 14-15 - roční, a patrila vekom
medzi najmladšie súperky. Dosiahnutým úspechom
sa zaradila v rámci republiky medzi najmladších
majstrov Európy vôbec.

pokračovanie na str. 14

Potrebujete si požièaś?
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Zo zasadnutia mestskej rady

Mesto sa bude podieľať na výstavbe
viacúčelového ihriska
stavbu čiastkou do 16 596.95 € (500 000,- Sk).
Zvyšné financie by mali byť obstarané formou
štátnej dotácie. Požiadavku vybudovať ihrisko
s umelým povrchom vzniesol v januári konateľ
Občianskeho združenia ŠK Tempus, J. Vrábeľ.
O možnej úprave cien za parkovacie karty
a parkovacie permanentky v meste hovoril riaditeľ TSM. Napokon sa rozhodlo, že poplatok za
hodinu parkovania na Hlavnom námestí sa zvýši
z doterajších 0.66 € (20,- Sk) na 1 € (30.126,- Sk).
Radní sa zaoberali aj organizačnou prípravou
najbližšieho zasadnutia Mestskej rady, ktoré
bolo stanovené na 24. februára.
mak, ilustračné foto archív GZ

Predminulý týždeň v stredu sa stretla
Mestská rada za účelom prerokovania
aktuálnych záležitostí mesta.
Hlavný kontrolór mesta Ľ. Csank (na fotografii
prvý sprava) predložil správu z kontroly plnenia
uznesení Mestskej rady za posledný štvrťrok minulého roka. Ďalej bolo predložených niekoľko
návrhov. Oddelenie strategického rozvoja mesta predložilo návrh na schválenie spolufinancovania výstavby viacúčelového ihriska, riaditeľ
Technických služieb mesta P. Rábely návrh na
schválenie cenníkov za služby poskytované TSM
v súvislosti so zavedením meny euro v Slovenskej republike a Š. Baláž, vedúci oddelenia kultúry a starostlivosti o občana, návrh na schválenie
ceny za službu – vysielanie v mestskom rozhlase.
Každá začatá minúta vysielania bude stáť 2 eurá
a v prípade obchodno-podnikateľskej reklamy 5
eur.
Pokiaľ ide o výstavbu spomínaného ihriska
(na Družstevnej ulici), mesto môže po odobrení
mestským zastupiteľstvom podporiť jeho vý-

Na slovíčko

s Mariánom Kluvancom

Zdravie

Jarná únava
Každoročne sa opakujúcim problémom mnohých ľudí je jarná únava. U niektorých ľudí
pretrváva po celý rok. Námahou sa stáva aj vykonávanie každodenných povinností. Človek je
malátny, nepozorný, má slabú výdrž. Jar pre náš
organizmus začína v polovici februára, preto je
najvyšší čas konať. Čo spôsobuje jarnú únavu?
Jednoznačne preťaženie pečene. Príčinou je
zimné stravovanie bohaté na tuk a cukor, ktoré
pečeň veľmi zaťažuje. Už oddávna sa predpisovali rôzne pôstne a čistiace kúry, ktoré sú veľmi
účinné a zároveň lacné. Avšak v dnešnej uponáhľanej dobe sa na ne málokto odhodlá. Namiesto
toho siahajú po káve a iných povzbudzujúcich
nápojoch. Tie však problém len zhoršujú. Káva,
nápoje obsahujúce kofeín a iné energetické nápoje silu nedodávajú, ale znižujú. A zoslabujú už
aj tak slabý organizmus. Pomerne rýchlym riešením je užívanie čajov na pečeň, ale ti sú veľmi
horké, a preto neobľúbené. Poslednou možnosťou, hoci najpomalšou, ale príjemnou je strava.
Stravou sme to pokazili a stravou to môžeme aj
napraviť. Aká strava je vhodná?
Pečeni pomáhajú kyslé a hlavne kvasené
jedlá: sudová kapusta, kyslomliečne produkty
a horkasté a trpké látky (grapefruit alebo jeho
šťava, zelenina a zeleninové šťavy). Nezabúdaj-

me na vlákninu. Jej zdrojom sú cereálie. Lacné
a chutné raňajky môžeme pripraviť z ovsených
vločiek. Do nich pridáme sušené ovocie, ako napr.
marhule, ananás, hrozienka, zalejeme mliekom,
pridáme med a raňajky sú hotové. Je dobré nechať vločky postáť v mlieku. Vynikajúco pôsobí
sladkovodná riasa spirulina a ešte lepšia chlorella. Je dostupná vo forme tabletiek. Komu záleží
na zdraví, rozhodne by ich mal/a užívať aspoň na
jar. Okrem vlákniny obsahujú aj vitamíny a ešte
dôležitejšie minerály. Chlorella navyše obsahuje
regeneračný faktor, ktorý urýchlene obnovuje
naše bunky. Je prospešné doplniť vitamíny skupiny B. Nesmerne tým pomôžeme našej pečeni
a odmenou bude nálada, výdrž, pevné nervy.
Prípadné otázky píšte na e-mail: balaz@hnusta.org

Z. Baláž

Dvaja zenbudhistickí mnísi sa raz preli
neskoro do noci – každý chcel presvedčiť
toho druhého o svojej pravde. Napokon sa
rozhodli prizvať k hádke svojho majstra,
nech rozhodne v prospech jedného z nich.
Potom, ako majstra oboznámili s predmetom sporu, naliehali, aby určil, ktorý z
mníchov má pravdu.
„Hlupáci,“ odsekol majster a ukázal na
strieborný kotúč na hviezdnej oblohe.
„Pravda je ako mesiac a slová sú ako môj
prst. Môžem na mesiac ukazovať prstom,
ale nikdy ho nebudem vlastniť. A hoci sa
vám ho snažím ukázať, nikdy ho neuvidíte
v jeho celistvej podobe. A tak je to aj s pravdou a slovami. Slová sú len nástroj, ktorým
sa môžeme pokúsiť na pravdu poukázať.
Slová a pravdu však stotožniť nemožno.
Preto je naivné, ak si myslíte, že ktokoľvek
z vás by v tom spore mohol mať pravdu.“
Nazdávam sa, že majster sa nemýlil.
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Predstavitelia mesta
rokovali s podnikateľmi

3

Približne 20 z 45 pozvaných podnikateľov sa stretlo 30. januára v rimavskosobotskom dome kultúry na rokovaní so
zástupcami mestskej samosprávy. Cieľom
stretnutia bolo zlepšiť spoluprácu
oboch strán a skvalitniť podnikateľské
prostredie v meste.
Nespokojnosť s nedostatočnou komunikáciou
medzi mestom a podnikateľskými subjektmi
kritizovali už dávnejšie nielen samotní podnikatelia, ale aj niektorí poslanci mestského zastupiteľstva. Z vyše 2000 podnikateľských subjektov
pôsobiacich v meste oslovilo mesto 45 podľa
kritérií, ako sú počet zamestnancov, prevádzok
a doba pôsobenia v meste. V plodnej diskusii zaznelo mnoho podnetov, ale aj kritických poznámok. Jedným z problémov je podľa podnikateľov
skostnatenosť mestského aparátu pri vybavovaní povolení, chýbajúca rýchlostná cesta R2, zdevastovaná infraštruktúra v bývalých kasárňach.
Zaznel aj návrh vybudovať menšiu priemyselnú zónu pre malých a stredných podnikateľov.
Niektorí podnikatelia kritizovali priame predaje
a uprednostňovanie cudzích firiem na úkor domácich podnikateľov.
Na návrh primátora Štefana Cifruša sa vytvorí poradný podnikateľský zbor, s ktorým bude na
pravidelných stretnutiach spoločne riešiť problémy podnikateľov.
Na ďalšie, marcové stretnutie, pozve vedenie
mesta všetkých podnikateľov. Vytvorí sa aj databáza podnikateľov, cez ktorú budú prostredníctvom e-mailov podávané informácie o dianí
v meste. Odkaz stretnutia je teda jasný – len
vzájomnou spoluprácou a komunikáciou medzi
oboma subjektmi sa podarí vyriešiť problémy
podnikateľov.
amb

Poznámka

Kto chce stavať, nech sa
najprv príde poradiť
Na stretnutí mesta s podnikateľmi položil podnikateľ J. Šimko otázku, prečo nemôže pristúpiť k stavbe bazénov a sociálnych zariadení na
Kurinci. Ako pre Gemerské zvesti uviedla Ing.

J. Jurčuková z oddelenia strategického rozvoja
mesta na Mestskom úrade, predmetná plocha je
na základe územného plánovania klasifikovaná
ako verejná zeleň, teda ako nezastavateľná plocha. Z toho dôvodu je možné v danom priestore
umiestňovať len drobné stavby v zmysle stavebného zákona. Projektová dokumentácia, ktorú
podnikateľ predložil, však tento fakt nebrala do
úvahy. Mesto navyše iniciovalo návrh zmeny
využitia danej plochy na šport a rekreáciu, no

Regionálny úrad verejného zdravotníctva v Rimavskej Sobote tento návrh zamietol.
Jurčuková vzhľadom na uvedené skutočnosti odporúča, aby sa podnikateľské subjekty s podobnými investičnými zámermi najprv prišli
poradiť s odborníkom v oblasti územného plánovania, a to na oddelenie strategického rozvoja
mesta – referát územného plánovania a architektúry.
mak

Návrat zástavy
Dobrovoľný Zbor požiarnej ochrany v Rimavskej Sobote sa môže pýšiť vyše storočnou tradíciou. Po oslavách jeho storočnice v roku 1983
však Zbor prišiel o svoju slávnostnú zástavu
v domnienke, že je navždy stratená. Teraz, po
pätnástich rokoch sa táto významná insignia
našla a bola vynesená na svetlo sveta. V priestoroch mestskej radnice sa s ňou odfotil dlhoročný
aktér hasičov Ján Šimon (na fotografii vpravo)
a primátor mesta Štefan Cifruš.
mak
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Usilovnosť sa vypláca
O tom, že naša škola sa zapojila do projektu Comenius – školské partnerstvá a začala
pracovať na projekte pod názvom Príroda je naša budúcnosť, sme už čitateľov
Gemerských zvestí informovali. Teraz im chceme povedať, čo sme zažili na exkurzii
vo vápenke Carmeuse Slovakia, s.r.o v Slavci a v Baníckom múzeu v Rožňave. Exkurzia
bola hradená z finančného grantu projektu.

Žiaci, ktorí pilne a usilovne pracujú na úlohách
nášho projektu, sa zúčastnili environmentálnej
exkurzie. Tá sa konala 16.12.2008. Ráno bol pred
našu školu pristavený autobus a s veľkou radosťou sme doň nastúpili. Vedeli sme, že sa mnoho
vecí naučíme a dozvieme.
Najskôr sme navštívili vápenku. Dozvedeli
sme sa, že vápenec sa do nej priváža z bane vo
Včelároch, pretože baňa Gombasek má kvalitatívne horší vápenec. Ten sa potom spracúva
a expeduje do oceliarskeho, chemického a papierenského priemyslu. Celú továreň riadili pracovníci na pracovisku nazvanom velín, kde boli
zobrazené počítačovou technikou všetky práce,
ktoré sa na území továrne vykonávajú. Urobili
sme zopár fotografií a plní nových poznatkov
a udivení z perfektnej organizácie celého spracovateľského procesu sme sa pobrali ďalej.
Sprievodca baníckeho múzea nás privítal
a už sme sa ocitli vo svete baníkov. Vysvetlil nám,
aká namáhavá bola práca baníkov v minulosti,
aké pracovné nástroje baníci používali, kde sa
nachádzajú najstaršie bane na Slovensku, ako sa
zdravia baníci a mnoho iných zaujímavých vecí.
Najviac sa nám páčila imitácia bane s banskými
pracoviskami, kde sme si na vlastnej koži mohli
vyskúšať stiesnené a prašné prostredie.
Celá exkurzia sa nám veľmi páčila. Každý si
dokázal nájsť niečo, čo ho zaujalo, možno niečo,
čomu by sa chcel v budúcnosti venovať. Týmto
by sme sa chceli poďakovať vedeniu vápenky,
múzeu i našej škole za všetky nové skúsenosti,
ktoré sa nám v živote určite zídu. A ešte pár slov
nakoniec ... Vrabce čvirikali, že sa chystá ďalšia
zaujímavá exkurzia. Naozaj sa oplatí usilovne
pracovať na tomto projekte. Usilovnosť sa vypláca vedomosťami.
Mgr. Jana Hanuštiaková
a žiaci Základnej školy Pavla Dobšinského

Moskva očami mladých Soboťanov
Pripadá mi to ako včera, keď sme po
porvýkrát uzreli svetlá nočnej Moskvy.
Najprv malé svetielka v nočnej diaľave,
neskôr nekonečná osvetlená plocha,
ku ktorej klesalo naše lietadlo. To, o
čom sa toľko hovorilo, sa odrazu stalo
realitou a štyri slovenské stredoškoláčky pochopili, že sa odštartoval prvý
deň ich jednoročného študijného
pobytu na tomto mieste.
Pôvodne sme mali žiť v náhradných rodinách,
no skončili sme v bytíku priamo na slovenskej
ambasáde. Bolo vcelku zábavné zistiť, že máme
veľvyslanca za suseda, ktorý je ešte k tomu z Lučenca, takže sme hneď našli spoločnú reč. Ostatní zamestnanci sa nás tiež snažili podporovať, aj
keď mnohé rodiny prejavili spočiatku zjavnú
nedôveru voči našim schopnostiam viesť samostatný život.
A musím uznať, že ma smiech skutočne po
pár dňoch prešiel. Svet mimo ambasády mi pripadal cudzí a nebezpečný. Toľko historiek, čo

som sa o Moskve napočúvala, ma nútilo báť sa na
každom kroku.
Ako však chladlo počasie a opadávalo lístie,
my sme si zvykali na nový život a začali chápať
okolité prostredie. Ak si pod pojmom Moskva
predstavujete niečo veľké a studené, v podstate
sa nemýlite. Čo sa veľkosti týka, 10mil obyvate-

ľov si vyžaduje skutočne veľkú plochu a počasie
je tu chladné, veď už koncom októbra sme sa tešili z malých snehových vločiek. No za tú dobu čo
tu žijem, som stihla pocítiť k Moskve niečo osobité. Je to ako s človekom , ktorého spoznávate
postupne, a keď sa vám úplne otvorí, pochopíte,
že v hĺbke je niečím úplne iným, ako sa vám zdal
na začiatku. Už to pre mňa nie je len neznámy
systém ulíc, ale obraz plný kontrastov. Je zaujímavé sledovať, nakoľko je jedinečný. Odráža sa
v ňom totiž súčasný moderný svet tých najrozmarnejších podôb, režim minulého storočia, no
i život celého národa od počiatku vzniku Rusi,
takže je tu nekonečne veľa lákavých miest. Ľudí
už nevnímam ako beztvaré šedé davy. Začali sa
medzi nimi objavovať kamaráti, známi, alebo
jednoducho pocestní , ktorí nemajú problém dať
vám 20 rubľov na metro, ak si zabudnete peniaze. Pochopila som, s akými problémami sa dennodenne stretávajú, aké sú ich životné priority,
čomu sa tešia. A začala som sa tešiť s nimi.
Lenka Kazaková ,
Gymnázium I.Kraska, septima
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Analýza

Územné plánovanie vo vzťahu ku Gemeru
(dokončenie z minulého čísla)

V súčasnom období sú tu nové štruktúry dokumentov z hľadiska riešenia rozvoja územia,
regionálne operačné plány a pod. Vznikli mikroregióny, ktorých sieť v našom regióne úplne
pokrýva celé územie. Mnohé majú spracované
rozvojové dokumenty, ale ich previazanosť na
územnoplánovaciu dokumentáciu je diskutabilné. Previazanosť plánov hospodárskeho a sociálneho rozvoja schvaľovaného na miestnej úrovni
a garancia vyšších územných celkov je nejasná.
Spracovávané programy obnovy dediny mnohých starostov odradili, lebo nebola zaručená
postupnosť realizácie zámerov a nízke finančné

objemy (ČR niekoľko 100 mil. ročne). Územie je
štruktúrované na tzv. póly rastu. Nie je jasné, či
to nebude mať dopad v budúcnosti. Toto všetko
treba vziať do úvahy. Už na začiatku prác aj pri
aktualizácii ÚPN – VÚC BBSK. Treba poukázať
na uznesenie vlády (všimnúť si uznesenie SNR,
vlád SR pred rokom 1996, opatrenia vlády pre
rozvoj regiónov z r. 1997 a 1992) č. 1132/ nov.
1994, č. 1259/ dec. 1994, č. 96/ feb. 1995. Ďalej sú
to rokovania hospodárskej rady vlády. Preto považujem za nanajvýš aktuálne vstúpiť do tohto
procesu nie prostredníctvom, ale priamo cestou
poslancov, podnikateľov aj odbornej verejnos-

ti. Podkladový materiál je iniciatívny počin, ale
štruktúry Gemera musia mať patričnú polohu.
Ak chceme prezentovať osi rozvoja horizontálne
(východ – západ) a vertikálne ( sever – juh), je
potrebný širší pohľad i z hľadiska nadnárodných
väzieb. O tom existujú relevantné informácie.
Aj v celoštátnych dokumentoch je prezentovaná deliaca hranica a pritom priestor Gemera je
stredom Slovenska, na čo bolo poukazované pri
spracovaní KURSU. Koridor sever- juh je potrebné jednoznačne diferencovať medzi Gemerom
a Novohradom najmä z hľadiska dopravných
i energetických koridorov. Prepojenie hraničného priechodu Kráľ – Miškovec má v župe BAZ
prioritný význam. Priechod bol budovaný pre
trasu Škandinávia – Balkán. Zámer logistického
centra v priestore Tornaľa – Kráľ – Jesenské –
stojí na zamyslenie, ako aj úvaha maďarskej strany vybudovať koridor z priestoru mesta Szolnok,
údolím rieky Jarna k hraniciam Slovenska. To je
niekoľko poznámok k problematike územného
plánovania regionálneho rozvoja pre poznanie
väzieb, ako upozorniť na minulosť a súčasnosť,
keď sa začína aktualizovať ÚPN VÚC BBSK. Únia
Slanej a Rimavy v zmysle svojho štatútu pokladala si za povinnosť vstúpiť do tohto procesu (aj
keď nebola oslovená). Vidiac vážnosť tohto dokumentu spracovala a zaslala svoje stanovisko...
Dokument VÚC bez určitého nadhľadu nebude ani motiváciou pre mladú generáciu ostať
doma, cítiť sa tu plnohodnotne. Takže očakávania by mohli byť maximálne aj realistické.
Ing. Ján Šimon

Sviatok zamilovaných vznikol smrťou kňaza
Na deň Sv. Valentína, ktorý bude tohto
roku v sobotu 14. februára, sa chystajú
zaľúbenci rôzne. Jeden z čitateľov nám
do redakcie zaslal fotografiu tekvicového valentínskeho súsošia, ktoré sám
vytvoril na svojom dvore.
Legenda o Svätom Valentínovi hovorí, že tento
svätec bol pôvodne pohanským kňazom, ktorý
sa neskôr obrátil na kresťanskú vieru. Rozhodol
sa neuposlúchnuť cisársky zákaz sobášiť páry,
a tak bol uväznený. Počas väzby sa mal zoznámiť so slepou dcérou žalárnika, ktorej údajne
vrátil zrak. Valentín bol napokon odsúdený na
smrť sťatím hlavy. Pred vykonaním rozsudku
však napísal žalárnikovej dcére list, ktorý ukončil slovami „s láskou, Tvoj Valentín.“ Odvtedy si
zaľúbenci na výročie jeho smrti posielajú „valentínky“, teda ľúbostné pozdravy a rôzne darčeky.
Sviatok zamilovaných sa preto nesie v znamení
červených srdiečok, ruží a bozkov.
mak

6 Slovensko a svet
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Vláda počas krízy podporí
zamestnávateľov a ekonomiku

Krátko
z domova
Poslanci schválili aj vďaka podpore vládneho Smeru nový školský zákon, národniari
ho dajú na Ústavný súd.
Väčšina Slovákov si myslí, že sa po zavedení eura zvýšili ceny.
Poplatky za výmenu eurohotovosti sa
zrušia. Parlamentný výbor pre financie,
rozpočet a menu totiž v utorok schválil
nepriamu novelu zákona o bankách, ktorá
poplatky ruší.
Kia nabehla pre finančnú krízu od
začiatku februára na skrátený šesťhodinový pracovný čas.

Vládny kabinet na mimoriadnom
rokovaní minulý pondelok schválil
prvý balík opatrení na minimalizáciu
dopadov svetovej finančnej
a hospodárskej krízy, ktorý sa
týka podpory zamestnanosti.
Vláda plánuje na zmiernenie dopadov krízy na
slovenskú ekonomiku vynaložiť celkovo 332
miliónov eur (asi desať miliárd korún). Finančnú podporu by mali dostávať zamestnávatelia
napríklad na podporu udržania a vytvárania
pracovných miest, prekonať obdobie krízy majú
pomôcť tiež príspevky ku mzde zamestnanca.
Ďalšie peniaze pôjdu na podporu samostatnej
zárobkovej činnosti či zriadenie živnosti v oblasti spracovania poľnohospodárskych výrobkov.
Peniaze na podporu zamestnanosti a hospodár-

Slováci
nakúpia
lacnejšie za
hranicami
Rastúce ceny tovarov v slovenských obchodoch
nútia čoraz viac ľudí hľadať spôsoby, ako ušetriť.
Jesť predsa treba, rovnako i obliekať sa či občas
čosi v byte vymeniť. Preto, hoc je to pre našu ekonomiku rana pod pás, mnoho Slovákov využíva
možnosť nakupovať v zahraničí. Kým pre Západoslovenský kraj je jednoznačne výhodnejšie
občas skočiť na väčší nákup do Českej republiky,
na východe, je ´magnetom´ Poľsko. Slovákov žijúcich v blízkosti maďarských hraníc láka svojimi cenami, aj napriek napätej politickej situácii,
Maďarsko.

skeho rastu chce kabinet ušetriť na vlastnej spotrebe. Výdavky by mali znížiť všetky ministerstvá
a úrady. Fico opäť odmietol plošné znižovanie
sadzieb daní a povinných odvodov, ktoré chcela
v boji proti negatívnym dôsledkom krízy upraviť
opozícia. Po rokovaní Rady pre hospodársku krízu predstavil premiér aj druhý balíček opatrení.
Udržať ekonomický rast by mali verejné investície, zjemnenie pravidiel investičných stimulov,
či menšie dane pre ľudí s nižšími príjmami.
Hospodárska kríza už zasiahla viaceré slovenské
podniky, ktoré pre pokles objednávok zo zahraničia obmedzili výrobu a ohlásili prepúšťanie.
Miera evidovanej nezamestnanosti v krajine
koncom vlaňajška stúpla na 8,39 percenta. Napriek tomu, že kríza zhorší výkonnosť hospodárstva, Slovensko by malo mať najvyšší rast HDP z
krajín EÚ.

Výhodne nakupovať v týchto krajinách umožňujú Slovákom aj ich slabnúce meny. Lacnejšie však
je aj v Rakúsku, najmä pri niektorých tovaroch.
Slováci neraz zaplatia v domácich obchodoch za
svoje nákupy viac než ich susedia v Česku, Poľsku a Maďarsku. Straty spomínaných mien voči
euru preto zvýhodnilo slovenským občanom
nákupy v zahraničí. Ľudia však môžu ušetriť aj
pri nákupoch v Rakúsku, ktoré euro tiež používa,
a to napríklad pri drogériovom tovare, elektronike či pohonných hmotách. V Česku sa oplatí
nakupovať základné potraviny, ktoré sú zdaňované nižšou sadzbou dane z pridanej hodnoty vo
výške deväť percent, zatiaľ čo na Slovensku táto
sadzba predstavuje 19 percent.
Za nákupmi za hranicami sa však neoplatí jazdiť
každému. Využívajú ich najmä ľudia z prihraničných oblastí. Nákupná turistika môže mať negatívny vplyv na slovenských obchodníkov, ktorí
tak strácajú tržby. Zlacňovanie na domácom
trhu ľudia očakávať nemôžu, pretože ochota ľudí
cestovať do zahraničia za nákupni je práve obmedzená vzdialenosťou od hraníc.
Stranu pripravil Martin Ambróz

Krátko
zo sveta
Rusko a Bielorusko vytvoria spoločnú protivzdušnú obranu
Historik Webster Tarpley sa domnieva,
že americký prezident Barack Obama
zavlečie Európu do tretej svetovej vojny.
USA sa kvôli záchrane ekonomiky musia
rekordne zadĺžiť.
Rumunský prezident Traian Basescu
na návšteve v Maďarsku vyhlásil, že
maďarská menšina v Rumunsku nebude
mať nikdy územnú autonómiu.
V USA majú 19 mil. prázdnych domov.
Šesťdesiatročná Kanaďanka porodila
dvojičky po tom, čo sa podrobila umelému oplodneniu v Indii.

kultúra
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Spisovateľka Hlušíková:

Nepostrehnuteľné ma láka
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Kuchynské
nástenky prezentujú všedný
vidiecky deň
Až do 31. marca môžu návštevníci Gemersko – malohontského múzea ( GMM)
v Rim. Sobote obdivovať vystavované
plátenné kuchynské nástenky. Výstavu
slávnostne otvorila 5. februára riaditeľka
GMM Oľga Bodorová a svojim vystúpením aj žiačka základnej umeleckej školy
v Rim. Sobote a súbor Lieskovček. Výstava
s názvom Plátenné nástenky ako prejav ľudovej kultúry prezentuje jeden z prejavov
ľudového výtvarného umenia v podobe textilných kuchynských násteniek zo zbierok
GMM a Baníckeho múzea v Rožňave.
(viac o výstave v budúcom čísle)
amb

Venuje sa tvorbe pre deti i dospelých,
je činná ako poetka i prozaička a ako
hovorí, písanie jej robí radosť. Popri
literárnej tvorbe a pedagogickej práci
sa venuje i publikačnej a odbornej
prekladovej činnosti. K jej záľubám patrí
(okrem písania) spev, kreslenie a tanec,
bez ktorých – ako hovorí – „by bol život
o ničom.“ Spisovateľka Marta Hlušíková.
Aktívnu spisovateľku a pedagogičku, zástupkyňu
riaditeľa na Gymnáziu Ivana Kraska v Rimavskej
Sobote sme navštívili pri príležitosti vydania jej
najnovšieho diela. „Kde pavúky tkajú cukrovú
vatu“ je bohato ilustrovaná knižka s poviedkami
pre deti. Dozviete sa z nej príbeh bosorky Dominiky, ktorá sa z kvetinárstva dostáva do obyčajnej rodiny a zažíva tu príbehy, ktoré vidí len ten,
kto má tie správne rozprávkové oči...
Pokiaľ ide o poviedky určené dospelému čitateľovi, preukazuje autorka zmysel pre detailný
vstup do psychiky postáv. „Nepostrehnuteľné

Profil

Marta Hlušíková
(*1952)

ma láka,“ vraví a dodáva, že je to práve to skryté
v ľudskom vnútri, čo ju zaujíma a autorsky priťahuje. V tomto duchu sú napísané i poviedky zo
zbierky Záhrady (2005). Ich prostredníctvom sa
stávame svedkami toho, ako sa niekedy aj na malej ploche môžu odohrať veľké, ľudsky zásadné
veci.
Ako to už u umelcov býva zvykom, inšpirácia
prichádza za autorkou sama: „Niekedy stačí jedna veta a na ňu sa potom nabaľuje príbeh, ktorý
si ďalej žije vlastným životom.“ Prvým čitateľom
a zároveň kritikom Hlušíkovej textov je jej manžel, ktorého mienku autorka rešpektuje. Na otázku, ktorá oblasť tvorby jej spôsobuje najväčšie
potešenie, odpovedá, že najviac ju srdce tiahne
k tvorbe pre deti. Do tlače má pritom momentálne pripravených osem rukopisov, ktoré by mali
postupne uzrieť svetlo sveta. Za svoju doterajšiu
tvorbu už získala množstvo ocenení a niektoré
z poviedok boli adaptované Slovenským rozhlasom ako rozhlasové hry.
Marián Kluvanec
Spisovateľka a pedagogička, v súčasnosti vyučuje na Gymnáziu Ivana Kraska v Rimavskej Sobote. Študovala slovenský jazyk a latinčinu na Filozofickej fakulte UK v Bratislave. Pôsobila ako
redaktorka v Archeologickom ústave Slovenskej
akadémie vied v Nitre, neskôr ako stredoškolská
profesorka v Banskej Štiavnici, až zakotvila v Rimavskej Sobote.
Ako všestranná literátka sa venuje poézii
i próze. V MsKS v Rim. Sobote nedávno uviedlo
ochotnícke divadlo DIVOSUD inscenáciu jej
dramatického textu Výklad. M. Hlušíková sa od
r. 1992 pravidelne umiestňuje na popredných
miestach v rozličných literárnych súťažiach
(Slovenská literárna prehliadka, Chalupkovo
Brezno, Braneckého literárny Trenčín a pod.).
Viac informácií o M. Hlušíkovej nájdete na jej
webstránke hlusikova.host.sk.

V brušných tancoch
našli svoju ženskosť

Každý pondelok sa v rimavskosobotskom
dome kultúry ozývajú zvuky orientálnej
hudby. Pri jej tónoch sa približne tridsiatka
žien učí brušné tance. Myšlienka založiť
krúžok brušných tancov vznikla pred viac
ako tromi rokmi a postupne si získala
srdcia tunajších žien. Veď ako tvrdia všetky, pri tanci si uvedomia svoju ženskosť
a dievčenskosť.
amb

Myšlienka týždňa:
Nenávidím citáty. Povedzte mi, čo viete.
Ralph Waldo Emerson
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Nehnuteľnosti
• Predám rodinný dom v Rimavských Janovciach, ul. Hlavná, cena
900 000,- Sk v hotovosti. Tel:
0904 335 676.
123-8

• Predám 2-izbový byt v OV v Tornali, v centre mesta. Cena 500 000
Sk / 16 000 €. Tel: 0949 558 084.
143-6

• Predám rozostavaný rodinný dom
(hrubá stavba pod strechou) na
IBV Sobôtka. Tel: 0905 446 136.
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• Predám 3-izbový byt na sídl. Západ, ul. L.Svobodu 13, 1.poschodie, neprerobený. Cena 650 000,Sk. Tel: 0910 371 402
• Hľadáme súrne byt do podnájmu,
2-izbový s balkónom. Len na
Západe. Tel: 0915 886 775
141-6

097-7

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

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

087-7

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

144-7

110-6

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

• Dám do prenájmu 3-izbový byt
nezariadený. Tel: 0902 109133.

• Predám RD (aj so zariadením)
v Tomašovej, ul. Tehlová 7. Cena
len po obhliadke. Tel: 0907
884 276

149-8

1706-8

• Predám garáž na Včelinci. Tel:
0915 406 333.

• www.makroreality.sk

152-6

• Predám rodinný dom s veľkou
záhradou za 50 000 € na Okružnej 96 v Tomašovej. Tel: 0902
324 097.
157-6

• Dám do prenájmu prerobenú
garsónku v centre Rim. Soboty.
Tel: 0911 994 743.
160-6

• Predám 3-izbový byt, sídl. Západ,
pôvodný stav, 7/8 posch., cena:
21 576,- €, tel: 0918 717 216.
164-6

• Predám RD v Levkuške, výhodná
cena: 8 630,- €. Tel: 0918 717 216.
164-6

• Predám 3-izbový byt na ul.
P.Dobšinského, cena 28 200,- €
(849 553,20 Sk). Pri rýchlom jednaní zľava 5 000 € (150 630,- Sk).
Tel: 0910 320 497.
171-6

• Dám do prenájmu kancelárske
priestory, 20 m2 v centre oproti
Msú. Tel: 0915 875 849.
173-13

• Predám rodinný dom v Rakytníku.
Info: 0908 393 320 po 19.00 h
115-6                         
• 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 dom v Rimavských Janovciach, ul. Hlavná, cena
900 000,- Sk-v hotovosti. Tel:
0904 335 676
123-8

105-8

• 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

1305-19

151-6

• Vymením 1-izbový byt na ul. Českej, nie je v OV, za garsónku alebo
1-izbový byt na sídl. Západ prípadne za 2-izbový byt + doplatok.
Tel.: 0902 306 101.

095-6

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

125-8

• Exekútorská dražba - predaj
nehnuteľnosti v obci Ožďany, okr.
Rim. Sobota. Tel/fax: 058/488
2003, 058/488 2004, 058/488
2005.
146-7

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

		
Zamestnanie
• Kompletné vedenie jednoduchého a podvojného účtovníctva
FO a PO, mzdy, poradenstvo,
vypĺňanie daňových priznaní aj pri
príjmoch zo zahraničia. Profesionálne a diskrétne. Tel: 0918
769 082, www.kotax.sk.
122-9

• Hľadám prácu na 8 hod (7.00
– 16.00) v Rim. Sobote ako
predavačka, výpomocná sila,
upratovačka. Tel: 0908 944 913.
161-6

• Chcete solídne zarábať alebo privyrobiť si? Volajte: 0915 950 427.
169-6

• Prijmeme pracovníka (pracovníčku) na administratívne práce
čiastočne spojené s výrobnou
činnosťou (dohoda možná). Tel:
0908 932 152, 0905 229 709
120-6                           
• 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

• AKCIA!!! RK ŠTÚDIO – Gelové
nechty 29,21 €/880,- Sk, akciová
cena 16,59 €/500,- Sk.
047/5632 333, 0903 551 931,
www.rkstudio@rimava.sk

• 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.
082-6

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

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

       

Rôzne
• Predám novú pokladňu. Info:
0908 533 110.
154-9

• Kvalitné účtovníctvo. Tel: 0911
846 062.

• Predám málo používané zariadenie do predajne. Tel: 0908
533 110.

147-52

155-9

• Autodoprava, sťahovanie. Tel:
0903 515 109.

• Predám pokladňu EURO 1000 T.
Info: 0907 268 831.

148-52

156-9

• MAJESTIC PLUS s.r.o. – najlacnejšie zákonné a havarijné poistenie automobilov. Mobil: 0948
006 639, 0903 693 619, e-mail:
dsoltysova@zoznam.sk

• Predáme zemiaky po 0,17 €/kg.
Tel: 0905 701 764.

106-8

150-10

• Kompletný finančný servis. Dobrá
pôžička. Tel: 0915 950 427.
168-6

• Vykonávame všetky stavbárske
práce, zámočnícke, tesárske,
klampiarske, vodárenské, stavby
a rekonštrukcie striech domov
a bytov. Tel: 0907 173 956.
172-6

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

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

165-7

• Predám kováčsku vyhňu, brány
za traktorom ťažké-4 ks. Tel: 0905
701 764.
165-7

• Predám detskú izbu, 2 válendy.
Cena dohodou. Tel: 0904 405 464.
166-6

• 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

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

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

134-6

076-7

132-8

• 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

Zvieratá
• Predám šteniatka nemeckého ovčiaka celočiernej farby. Tel: 0904
276 809.
153-6

• Predám peknú sučku pražský
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krysařík, 9-týž. Tel: 0911 352 496.
159-7

• Predám šteniatka yorkshirského
teriéra. Mobil: 0918 403 115.
163-7

		

Auto-moto

Psychologické
vyšetrenia vodičov
podľa nového
cestného zákona.
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Banskobystrický samosprávny kraj
Gemersko-malohontské múzeum v Rimavskej Sobote
BALÁZS - školské pomôcky v Komárne
Vás pozývajú na výstavu

Certifikované pracovisko
dopravnej psychológie

• Predám Škodu Octavia 1.9 TDi, vo
veľmi dobrom stave. Rok výroby
2006. Cena dohodou. Inf. na č.t.:
0905 444 775.

Svätoplukova 24, Rimavská Sobota
Tel: 047 56 31 703
158-7

145-6

VIGOSS®
JEANS

CONS®
JEANS

Predajňa značkového dámskeho
a pánskeho oblečenia na ulici B.Bartóka 143
/v podchode vedľa drogérie Dr. Og/

Všetko, čo je potrebné pre kvalitnú,
modernú a zábavnú výučbu!

V ponuke aj tehotenská móda
TEŠÍME SA NA VAŠU NÁVŠTEVU
2304-52

INZERUJTE
V GEMERSKÝCH
ZVESTIACH
Kontaktujte nášho
zástupcu
(aj mimo pracovnej doby)

Učebné pomôcky

Výstava sprístupnená od 29. januára 2009
vo výstavných priestoroch
Gemersko-malohontského múzea v Rimavskej Sobote
a potrvá do 28. februára 2009

Opustil nás
kolega
Čas všetko zahojí, to sa tak hovorí, ale
spomienka stále bolí.
Dňa 11.2.2009 si pripomenieme 20.
výročie, čo nás navždy opustil

Arpád Rosík

0907 255 600 alebo
0910 913 191
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

z Rim. Brezova, rodák z Brezna.
Spomína manželka a dcéry Jarka,
Janka a Danka s rodinami.

Z obsahu
budúceho čísla:
• Predsedovia poslaneckých klubov MSZ
hodnotia uplynulé 2 roky
• Prezidentskí kandidáti
navštívili Gymnázium Ivana
Kraska
• Rok 2008 v činnosti
jaskyniarov
• Turizmus: 25. ročník
Cestou Márie Széchy

V pondelok 2. februára v poobedňajších hodinách zomrel po dlhej
a ťažkej chorobe vo veku 56 rokov
dlhoročný pracovník mestského
úradu Emil Potočník. Pred smrťou
pracoval na útvare kontroly ako
odborný referent kontroly. Posledná rozlúčka s nebohým bude 16.
februára o 13.00 hod. na cintoríne
v Rim. Sobote.
amb
Si hráčom
Magic: The Gathering?
Chceš si zahrať, spoznať
nových hráčov a povymieňať
karty? Ozvi sa nám na
poo@szm.sk!
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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

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

Info: 0907 387 023
2028-6

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

Preprava AVIOU.
Rýchlo a lacno.

Potrebujete
peniaze?

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

Volajte: 0905 329 178

www.peniazeprevas.sk
2005

Predám tatranský
profil – brúsený
I.trieda 4,32 Eur
II.trieda 3,32 Eur

Sťahovanie

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

SŤAHOVANIE

Cena aj s dovozom.
M: 0905 808 616
2011-52

A PREPRAVA TOVARU
s Fiatom Ducato.

M.: 0908 948 971

Ponúkam
na predaj
palivové
drevo.

2004-31

13.1.2009 o 20.00 hod. SKARABEUS BAR

VALENTÍNSKA DISCO
OLDIES PARTY

M: 0908 931 360
2031-9

14.1.2009 o 20.00 hod. – živá hudba

PÔŽIČKY

162-6

M: 0911 726 645
www.peniazeprevas.sk

2036-7

INZERUJTE
V GEMERSKÝCH ZVESTIACH
0907 255 600 alebo 0910 913 191

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

Bližšie informácie sa dozviete na č. t. 047/2450407, 2450408, alebo osobne na ÚPSVR   v Rimavskej Sobote, Čerenčianska 18, na č. d. 214.Ďakujeme.

Potrebujete
jednoduchú pôžičku
bez poplatkov?
Volajte kedykoľvek: 0911 288 869
www.proficredit.sk
2037-11

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

14. a 15. február MUDr. F. Šesták,
Cukrovarská 23, č. t. 56 34 551

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

14. 2. sobota lekáreň U leva
15. 2. nedeľa lekáreň v Kauflande

Otváracie hodiny zimného
štadióna pre verejnosť
09.02
10.02
11.02
12.02
13.02
14.02
		
15.02

09.00 – 12.30
09.00 – 11.30, 12.00 – 14.30
09.00 – 13.00, 18.30 – 20.00
09.00 – 12.30
09.00 – 12.00, 12.30 – 15.30,
16.00 – 19.00
14.00 – 15.30

INFORMÁCIA

o čase a mieste konania voľby
prezidenta Slovenskej republiky
Mesto Rimavská Sobota podľa § 14
zákona č. 46/1999 Z. z. o spôsobe voľby prezidenta Slovenskej
republiky, o ľudovom hlasovaní
o jeho odvolaní a o doplnení
niektorých ďalších zákonov v znení neskorších predpisov oznamuje,
že: Voľba prezidenta Slovenskej
republiky sa vykoná v sobotu
21. marca 2009 od 7. 00 hodiny
do 22. 00 hodiny.
Ak ani jeden z kandidátov na
prezidenta Slovenskej republiky
nezíska nadpolovičnú väčšinu
platných hlasov oprávnených
voličov, bude sa druhé kolo voľby
konať v sobotu 4. apríla 2009 od 7.
00 hodiny do 22. 00 hodiny.
Miestom konania voľby prezidenta Slovenskej republiky sú volebné
miestnosti uvedené v zozname
volebných okrskov .
MUDr. Štefan Cifruš, MPH
primátor mesta

Základná škola s materskou
školou na Dúžavskej
ceste v Rimavskej Sobote
hľadá vychovávateľku na
zastupovanie. Prihlásiť sa môžete na tel. čísle 047/5812133 denne
do 13.00.

DAROVALI KRV
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EUROMOTEL
Restaurant

Košická cesta, Rimavská Sobota

Na HTO Všeobecnej nemocnice v Rimavskej Sobote dňa 3.2.2009
bezplatne darovali krv nasledovní bezpríspevkoví darcovia krvi:

Róbert Tóth, Norbert Töke, Tamáš Bálint, Peter Kováčik, Katarína
Antónyová, Milan Petrinec, Lukáš Belko, Peter Úrek, Rudolf Pivárnik
z Rim.Soboty, Ing.Andrej Škorňa, Ján Talán z Čerenčian, Erika Nosáľová, Jana Kretová, Ivan Priatka z Utekáča, Tibor Kasza z Chanavy,
Imrich Jacso z Vlkyne, Gerhard Kubánek z Bátky, František Beňuš
z Veľ.Teriakoviec, Vojtech Kocka, Miroslava Koldrásová z Hnúšte,
Štefan Keresztes z Gem.Vsi, Ladislav Völgyi zo Šankoviec, Ján Vranský, Dušan Demeter, Vladimír Kollár z Klenovca, Mária Pecsöková
z Tornale, Peter Dianiška z Tisovca
Všetkým darcom krvi ďakujeme.
Územný spolok SČK Rimavská Sobota

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

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

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

KINO
ORBIS
12. a 13. feb.

2 DNI V PARÍŽI
Paríž – mesto plné lásky a jej
milencov. Komédia USA /
Fr. /Nem., MN. Vstupné 2 €
(60 Sk), titulky. Začiatok predstavení len o 18:00.
12. - 15. feb.

KARANTÉNA
Angela a Scott , ktorí majú
konečne možnosť natočiť niečo
zaujímavé, sú odhodlaní pre svoju šou urobiť čokoľvek... Horor
USA, MN do 18. r. Vstupné 2 €
(60 Sk). Začiatok predstavení
len o 20:00 hod.
14. a 15. feb.

KOZÍ PRÍBEH
Staré pražské legendy v prvom
českom 3D animovanom filme.
3D animovaná komédia ČR, MP.
Vstupné 2 € (60 Sk.), titulky.
Začiatok predstavení len o 18:00
hod.

Chcete si
privyrobiť?
Prijmeme
kolportérov
na predaj Gemerských zvestí.
Informácie osobne na Svätoplukovej 5
alebo na t. č. 56 04 673.
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Zoznam ulíc a okrskov pre
voľbu prezidenta Slovenskej republiky
Dátum konania: 21.03.2009
Ulica – Počet voličov

Okrsok č. 1 Mestský úrad,
Rimavská Sobota, Svätoplukova 5

bez ulice – 250, Hlavné námestie – 26, Hviezdoslavova – 33, Nám.Š.M.Daxnera – 280, Povstania – 50, Svätoplukova – 21, Škultétyho – 162,
Tomášikova – 19,
Spolu: 841

Okrsok č. 2 Základná škola M. Tompu,
Rimavská Sobota, Šrobárova 12

B. Bartóka – 69, Bakulínyho – 22, Bottova – 42,
Francisciho – 49, Fučíkova – 43, Hurbanova – 67,
J. Fábryho – 11, Kuzmányho – 23, Nám. M. Tompu – 3, Šrobárova – 27, Tompova – 25, Trhové
námestie – 20, Železničná – 86,
Spolu: 487

Okrsok č. 3 Reformované cirkevné gymnázium, Rimavská Sobota, Daxnerova 42

Čerenčianska – 42, Daxnerova – 81, Dostojevského – 39, Gorkého – 194, Jarná – 44, Jesenského –
24, Košická cesta – 17, Kraskova – 30, Kubányho –
12, Podjavorinskej – 12, Stavbárov – 32, Tolstého
– 19, Tormáš – 8, Valach.pust. – 4,
Spolu: 558

Okrsok č. 4 Reformované cirkevné gymnázium, Rimavská Sobota, Daxnerova 42
A. Markuša – 154, K. Mikszátha – 169, Konvalinková – 11, Na Chrenovisku – 35, Narcisová – 36,
Orgovánová – 27, Pokoradzká – 24, Púpavová –
27, Slnečná – 33, Tulipánová – 134,
Spolu: 650

Okrsok č. 5 Kultúrny dom,
Vyšná Pokoradz, Vyšná Pokoradz 14
Vyšná Pokoradz – 206,
Spolu: 206

Okrsok č. 6 Špeciálna základná škola,
Rimavská Sobota, Bottova 13

Rožňavská 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17, 19, 20, 21, 22,
23, 24, 25, 26, 28, 30, 32, 34, 36, 38 – 920, Vinice
– 103,
Spolu: 1023

Okrsok č. 7 Špeciálna základná škola,
Rimavská Sobota, Bottova 13

Agátová – 40, Cestárska – 94, Čerešňová – 14,
Družstevná – 247, Gaštanová – 58, Jabloňová –
34, Javorová – 45, Liesková – 100, Malinová – 12,
Ružová – 45, Šári pustatina – 8, Šibeničný vrch –
21, Veterná – 196, Železničiarska – 136,
Spolu: 1050

Okrsok č. 8 SOU - strojárske,
Rimavská Sobota, Školská 15

Dukel.hrdinov – 69, Kúpeľná – 32, Mládeže –

85, Mlynská – 21, Nová – 66, Potravinárska – 4,
Rožňavská 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 31, 33 – 371,
Sabová – 80, Šamarianka – 21, Školská – 264,
Tržná – 72,
Spolu: 1085

Okrsok č. 9 Kultúrny dom,
Nižná Pokoradz, Nižná Pokoradz 59
Nižná Pokoradz – 182,
Spolu: 182

Okrsok č. 10 Kultúrny dom,
Bakta, Bakta 80
Bakta – 246, Spolu:
246

Okrsok č. 11 Obchodná akadémia,
Rimavská Sobota, K. Mikszátha 1

Cukrovarská – 301, I. Hatvaniho – 157, Jánošíkova 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18 – 178, Pivovarská – 45,
Záhradnícka – 65,
Spolu: 746

Okrsok č. 12 Gymnázium Ivana Kraska,
Rimavská Sobota, P. Hostinského 3
Malohontská 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10, 12, 14, 16 –
695, P. Hostinského 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18
– 150,
Spolu: 845

Okrsok č. 13 Gymnázium Ivana Kraska,
Rimavská Sobota, P. Hostinského 3

Sídlisko Rimava 1, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10, 12, 14, 16, 18,
20, 22, 24, 26 – 700,
Spolu: 700

Okrsok č. 14 Materská škola,
Rimavská Sobota, Sídlisko Rimava 30

Malohontská 11, 13, 15, 17, 19, 21 – 163, Sídlisko
Rimava 9, 11, 13, 15, 17, 19, 21, 23, 25, 27, 29, 32,
34, 36 – 719,
Spolu: 882
Okrsok č. 15 Spojená škola,
Rimavská Sobota, Športová 1

Jánošíkova 20, 22, 24, 26 – 109, Kvetná – 12, Malohontská 23, 25, 27, 29, 31, 33, 35, 37, 39, 41, 43,
45, 47, 49, 51, 53 – 403, Sídlisko Rimava 35, 37,
39, 41, 43, 45 – 156, Športová 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8 – 179,
polu: 859

Okrsok č. 16 Spojená škola,
Rimavská Sobota, Športová 1

Malohontská 18, 20, 22, 24, 26 – 683, Športová
10, 12 – 80, Štadion – 4,
polu: 767

Okrsok č. 17 Základná škola Š. M. Daxnera,
Rimavská Sobota, Dr.V.Clementisa 13

J. Bodona 2, 4, 6, 8, 10 – 241, L. Svobodu 1, 2, 3,
4, 5, 6 – 303, Rimavská – 239, Rybárska 1, 3, 5, 7,
9 – 121,
Spolu: 904

Okrsok č. 18 Základná škola Š. M. Daxnera, Rimavská Sobota, Dr.V.Clementisa 13
L. Svobodu 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18,
19, 20 – 605, Rybárska 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18 –
229, Spolu: 834

Okrsok č. 19 Základná škola Š. M. Daxnera, Rimavská Sobota, Dr.V.Clementisa 13

J. Bodona 1, 3, 5, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24 – 439, L.
Novomeského 13, 15, 17, 19, 21 – 232, L. Svobodu
21, 22, 23, 24, 25, 26, 27 – 270, Por. Ušiaka – 273,
Spolu: 1214

Okrsok č. 20 Základná škola Š. M. Daxnera, Rimavská Sobota, Dr.V.Clementisa 13

Kľačany – 4, Milana Rastislava Štefánika – 25,
Pavla Jozefa Šafárika – 15, Sobôtka – 342, Žánovská – 20,
Spolu: 406

Okrsok č. 21 Základná škola
Mihály Tompu, Rimavská Sobota,
L. Novomeského, súp. č. 2070

Dr.V.Clementisa 2, 4, 6 – 150, L. Novomeského 1,
2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 11 – 442
L. Svobodu 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35 – 356,
T. Vansovej – 284,
Spolu: 1232

Okrsok č. 22 Základná škola
Mihálya Tompu, Rimavská Sobota,
L. Novomeského, súp. č. 2070

Česká – 659, Dr.V.Clementisa 1, 3, 5, 7, 9, 11 – 231,
Kirejevská 25, 27, 29, 31, 33, 35, 37, 39, 41 – 338, S.
Kollára – 46,
Spolu: 1274

Okrsok č. 23 Základná škola
Pavla Dobšinského, Rimavská Sobota,
P. Dobšinského, súp. č. 1744

Kurinec – 39, P. Dobšinského – 499, P. Hostinského 20, 22, 24, 26, 28, 30, 32, 34, 36 – 242,
Včelinec 34,
Spolu:814

Okrsok č. 24 Spoločenský dom - bývalá
MŠ, Rimavská Sobota, Kpt. Šmála 3

E. Putru – 28, J. Kráľa – 83, Kirejevská 1, 2, 3, 4,
5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21,
23 – 110, Kolínska – 19, Kpt. Šmála – 14, Krajná –
56, Letná – 66, Lipová – 45, Malá – 9

Šport
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Technici – futbalisti na zimnom sústredení
súčasnosti slúži ako liaheň mladých adeptov pre
futbalové kluby okresu a regiónu. Žiaci hrávajú
v rôznych regionálnych súťažiach v III. – V. lige,
ale aj v súčasnosti sa nájde „špičkový talent” –
Tomáš Szabó žiak 3.C triedy je členom širšieho
kádra prvoligovej MFK Rimavská Sobota.
Cieľavedomá, viacročná zodpovedná práca
na škole sa odvíja od talentových skúšok nastávajúcich žiakov. V tomto roku to bude 8. apríla.
No a tí, ktorí sú už „zabehnutí”, tí ktorí boli na
zimnom sústredení, podľa slov riaditeľa školy
Ing. Karola Kisantala môžu počítať s tým, že v
lete ich čaká podobné ladenie formy a posilňovanie kondičky ako v januári.

Na Strednej odbornej škole technickej (bývalé
SOU strojárske) sa už viac ako desať rokov venujú futbalovým talentom. Škola so známkou
„futbalová” vo výchove adeptov ani v zime nezaháľala.
Koncom januára 20 študentov pod vedením
skúsených odborníkov Milana Špačeka a Mgr.
Štefana Szőkeho sa vybralo do horského prostredia, kde na rekreačnej chate Kokava Línia strávilo týždeň. Talentovaní futbalisti zo športových
tried kombinovali zimné sústredenie s lyžiarskym výcvikom. S finančným prispením školy
majú za sebou týždeň tvrdej prípravnej práce.
Okrem toho, že škola podľa dosiahnutých výsledkov je hviezdou na futbalovom nebi medzi
rimavskosobotskými strednými školami, aj v

Laco Polgári

Mesto ocenilo najlepších
športovcov za rok 2008

niesol teakwondista Róbert Bráz, ktorý minulý
rok na MS v Taliansku získal dvakrát zlato. Jeho
nasledovali karatista Igor Molnár, futbalista
Branislav Mráz, zápasník Mihály Radnóti a stolný tenista ľuboš Voliar.
V rámci skupinovej kategórie bolo doručených 9 nominácií. Na prvom mieste sa umiestnilo futbalové družstvo MFK Rimavská Sobota,
ktoré je po zimnej časti súťaže na skvelom druhom mieste I. ligy. Za MFK sa umiestnil klub TJ
šK Tempus, ktorý pôsobí v II. futbalovej lige.
Tretie skončili volejbalistky z družstva Slovan.
Primátor Cifruš vo svojom slávnostnom
príhovore zdôraznil, že mesto bude vždy a za
každých okolností venovať športu, športovcom
i športovým aktivitám zvýšenú pozornosť. Nezabudol zdôrazniť ani význam trénerov a športových funkcionárov, či z pozadia povzbudzujúcich a svoje ratolesti podporujúcich rodinných
príslušníkov. Aj oni sa totiž podieľajú na úspechu
našich športovcov, ktorí mesto i región dôstojne
reprezentujú doma i v zahraničí.
János D. Juhász, foto amb

Kategória ocenených
Oblastným futbalovým
zväzom
Na základe športovými klubmi zaslaných
nominácií rozhodla komisia mládeže a
športu MSZ o najlepších športovcoch
za uplynulý rok. Tí sa minulý týždeň vo
štvrtok na radnici zúčastnili slávnostného odovzdávania cien za dosiahnuté
výkony.
Najvyšší počet nominácií prišiel od zápasníkov,
džudistov a karatistov. V kategórii žiakov bolo
prijatých 15 nominácií, pričom na prvom mieste
sa umiestnila čerstvá Majsterka Európy Dorota
Balciarová z karate klubu Uraken. Tú zvlášť pozdravil primátor mesta Š. Cifruš. Za Balciarovou

nasledovali Benjamin Babús, Juraj Husár (plávanie), Tomáš Galo (futbal) a Kristián Slíž (džudo).
V kategórii dorastu (8 nominácií) získal hlavné ocenenie zápasník Richard Totkovič birkózót,
súťažník TJ Lokomotíva. Predstihol viacbojárku
Réku Bálintovú, futbalistu Michala Dragijského,
a džudisto Juraja Kepku a volejbalistku Karin
Rosiarovú. Totkovič sa na Majstrovstvách Slovenska umiestnil na 2. mieste v gréckorímskom
voľnom štýle v kategórii kadetov. V oboch disciplínach získal v kategórii juniorov striebro.
Medzi dospelými nominantmi sa nachádzalo
14 športovcov. Titul najlepšieho športovca si od-

Za rozvoj futbalu v okrese Rimavská Sobota
Pamätná plaketa – p. Ing. František Alberty,
generálny riaditeľ CSM Tisovec,
p. MUDr. Štefan Cifruš, primátor mesta Rimavská Sobota
p. Pavel Kovács, 49 ročný hráč futbalového
klubu FK Král
Za rozvoj futbalu v okrese Revúca
Pamätná plaketa– p. Ľubomír Kisel, starosta
obce Lubeník a prezident FK Lubeník
Najlepší brankár v roku 2008
p. Ladislav Miko, ŠK Bátka
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Senzácia!

Balciarová si z Paríža
priniesla zlato
(dokončenie z titulnej strany)

Čerstvá majsterka Európy pricestovala z Paríža
v utorok nadránom s celou reprezentáciou Slovenska a do Rimavskej Soboty dorazila v utorok
poobede. Najbližšie čaká Dorotu príprava na
majstrovstvá sveta, v ktorých bude reprezentovať ako Slovensko, tak aj Rimavskú Sobotu.
Marián Kluvanec

Dorotin úspech rodičovskými očami

„Pokiaľ sa mám vyjadriť k tvrdej predpríprave na
toto podujatie, musím povedať, že od 15.12.2008

Hokej

HKM Rimavská
Sobota
-   HK Slovan
Gelnica
2 : 3 (0:0, 0:2, 2:1)
V drese HKM sa predstavili dvaja noví
hráči, odchovanci sobotského hokeja Michal Slovák, hráč prvoligového HKM
Lučenec, a Ján Báti, hráč HK Brezno.
Od začiatku stretnutia sa hral výborný hokej s
množstvom osobných súbojov. V prvej tretine
diváci gól nevideli, ale zato boli svedkami niekoľkých faulov na oboch stranách, ktoré hlavný

Dorotka v rámci víkendov absolvovala niekoľko
špeciálnych sústredení pod dozorom reprezentačných trénerov v Moštenici pri Banskej Bystrici, v Nových Zámkoch a v Bratislave. Jej pevná
vôľa, pocit zodpovednosti a snáď najviac túžba
byť v Európe najlepšia v karate vo svojej kategórii sa zúročila a na hlavné mesto Francúzska
bude spomínať počas celej svojej ďalšej kariéry
celý život.“
Drahoslav Balciar

rozhodca nepotrestal.
Domáci hráči pôsobili v prvej tretine zakríknutým dojmom a len ťažko sa dostávali do
tempa. Prebudenie nastalo až v druhej tretine.
Soboťania sa pustili do súpera, ale nedokázali
prekonať výborného brankára hostí. Naopak, po
jednom z mála únikov sa podarilo v 30. minute
skórovať hráčom Gelnice a ujať sa tak vedenia
0:1. Keď v 35. minute rozhodca bezdôvodne
vylúčil domáceho Medveďa a o pár sekúnd na
to nešťastne vyhodil puk Slovák hostia získali
takmer dvojminútovú presilovú hru o dvoch
hráčov. Východniari ponúknutú šancu využili a
zvýšili svoj náskok na 0:2. Tak sa skončila druhá
tretina. V tretej časti hry domáci ešte viac vystupňovali svoj tlak, ale skórovať sa im nedarilo.
V polovici tretej tretiny hrali domáci presilovku
a po chybnej rozohrávke zvýšili hostia na rozdiel
troch gólov. Ani táto skutočnosť však Soboťanov
nezlomila. Neustále búšili do súpera, ale nedokázali prekonať najlepšieho hráča v time hostí
brankára Pavlíka. Nakoniec sa to podarilo najlepšiemu strelcovi domácich Erikovi Lvomské-

Mladí tanečníci vicemajstrami

mu, keď počas dvoch presilových hier v 54. a 57.
minute dokázal znížiť na 2:3. V závere zápasu sa
ešte domáci mohutným finišom znažili aspoň
vyrovnať, ale šťastie sa priklonilo na stranu hostí.
Hráči HKM boli v tomto zápase jasne lepším
tímom, veď hráčov Gelnice prestrieľali 46:32,
ale vyhrať im zabránil vynikajúci výkon brankára Gelnice.
Góly HKM: Lvomský 2
Vylúčenia: 3:6, presilovky: 2:1, oslabenia: 0:1,
divákov:136
Zostava domácich: Pecník, Krahulec – Ľalík,
Durmis, Slovák, Chlebničan, Medveď, Lentovský – Lvomský, Golian, Murgač, Veleba, Ponc,
Báti, Oštrom T., Ružinský, Klincko, Machyniak
V najbližšom kole sa predstavia hráči HKM v
nedeľu 8.2. na ľade v Sabinove.
Na domácom ľade privítame 15.2.2009 o 17,00
hráčov Brezna
Štefan Hanzel

Z MS v latinsko-amerických tancoch, ktoré sa
konali 31. 1. v Michalovciach, si priniesol mladý
pár z Rimavskej Soboty striebornú medailu
v kategórii Junior I. Dvanásťroční tanečníci
Tomáš Baka a Regina Kisbenedeková sa v silnej
konkurencii dokázali umiestniť na druhom
mieste.
Mladí vicemajstri republiky sa tanečných
súťaží zúčastňujú už 3 roky. Ich zvyčajný tréningový plán počíta s troma tréningami týždenne,
pred súťažou sa príprave venujú denne. Hobby,
ktorému sa už venujú na profesionálnej úrovni,
si pritom vyžaduje nemalú finančnú podporu.
Tanečníkov podporujú vo všetkých smeroch
najmä rodičia, ktorí sú hrdí na úspechy svojich
detí.
V Rimavskej Sobote môžete vystúpenia
úspešnej dvojice Baka – Kisbenedeková vidieť
na plesoch, benefičných koncertoch a iných
slávnostných podujatiach.
mak
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1. DFC bilancuje

Na halovom turnaji víťazne!
Rok 2008 nás obdaroval mnohými
zmenami a ani náš klub nebol výnimkou.
Jesennú časť sme odštartovali v 2. lige
žien, čomu predchádzala letná príprava.
Zápasy boli vyrovnané, no napriek tomu
sa nám nedarilo. Vlastnými chybami
a nekolektívnou hrou sme si zapísali
na konto veľa prehier.
Myslím si, že to bolo zrkadlo pre dievčatá, nakoľko veľa z nich nechodilo pravidelne na tréningy
a zápasy odohrali s nechuťou a donútením. No
pohár sa naplnil a sám tréner nám povedal, že ak
nechceme hrať, nemusíme. Vtedy sme si uvedomili, aké silné a vážne slová vyšli z úst človeka,
ktorý sa viac ako 16 rokov snažil ženský futbal
v Rim. Sobote niekam dotiahnuť. Zamysleli sme
sa, porozprávali a konečne spojili. Dokonca sa
nám podarilo predposledný zápas proti Topoľčanom vyhrať 3:0 a posledný proti Bánovciam
(sú druhé v tabuľke) zremizovať 2:2 (po našej
nepremenenej penalte). Toto boli chvíle, ktoré
stáli naozaj za to! Konečne sme boli na seba hrdé
spolu s trénerom a s ľuďmi, ktorí nám pomáhali
a fandili.

Túžba po turnajovom víťazstve

Po uplynutí jesennej časti sme pomaly začali so
zimnou prípravou, ktorá síce nebola taká drsná
ako iné roky, no trénovali sme s chuťou a dobrou náladou. Dostali sme pozvánku na turnaj do
Topoľčian, ktorú sme neodmietli, ale s radosťou
prijali. Turnaj sa konal 27.12. v Mestskej športovej hale v Topoľčanoch. Vycestovalo nás osem
hráčok (L. Szabóová, S. Babíková, A. Galambová,
E. Tubová, P. Jakabová, M. Laczková, T. Žiaková
z VK a H. Syč-Kriváňová z BB). Prišli sme skromne, neočakávali sme nič, no bolo vidieť, že každá
z nás aspoň kútikom duše túžila po víťazstve.
Družstvá boli rozdelené do 2 skupín po štyroch.
Hralo sa systémom každý s každým v skupine.
Prví dvaja z oboch skupín pokračovali v semifinále. Víťazov čakalo finále a porazených hra o 3.
miesto.

Smer finále!

Zápasy boli náročné hlavne na psychiku a výdrž,
no podarilo sa nám to! Vyhrali sme skupinu s pl-

ným počtom bodov-9 a postúpili sme do semifinále. Čakal nás silný súper (Dunajská Lužná),
z ktorého sme mali doslova strach. Tréner nás
však naň dobre pripravil nielen kvalitnou rozcvičkou, ale nás podporil aj psychicky. Zvíťazili
sme 4:0 a cieľ bol jasný. Finále! Boli sme už dostatočne motivované a odhodlané vydať zo seba
všetko, aby sme domov odchádzali s najväčším
pohárom.

Triumf a zadosťučinenie

Zápas bol veľmi kvalitný. Po zinkasovaní prvého
gólu urobila peknú akciu E. Tubová, ktorej prihrávka skončila u H. Syč-Kriváňovej. Tá neváhala a rozvlnila súperovu sieť na 1:1. Zvyšok hracieho času prebiehal veľmi napäto. Šance na góly
boli na oboch stranách a ľudia v hale postupne
zatajovali dych. Bolo pár sekúnd pred koncom,
keď sa k lopte dostala naša Linda Szabóová. Neviem, aká myšlienka jej prebehla vtedy v hlave,
ale riskla to. Strela letela priamo na bránu a nakoniec skončila v sieti. Bol to náš víťazný gól!
Šťastie, ktoré nás predtým nepoznalo, konečne

Futbalový incident

Priateľský zápas skončil nepriateľsky!
Rimavskosobotskí futbalisti privítali predminulú sobotu na umelom trávniku maďarský
Diósgyőr. Išlo o tradičný priateľský zápas, ktorý
skončil remízou (3:3). Atmosféra na zápase
však už priateľská nebola. Prevažne mladiství
priaznivci futbalu spoza Dunaja posmelení
konzumáciou liehovín vytiahli totiž do boja
proti domácemu publiku. Okrem agresívnych

prejavov pred štadiónom vykrikovali provokatívne heslá a na tribúnach vyvesili kontroverzné
transparenty. Podujatie nakoniec zachraňovali
príslušníci štátnej polície. Slovami predsedu
rimavskosobotského fanklubu, Zdena Mareka,
„ich zákrok bol náležitý, rázny a spravodlivý.“
mak

prišlo a pomohlo nám. Vyhrali sme! Po dlhom
čase neúspechov a ponižovania sme opäť zažili pocit víťazstva, uznania a obdivu. Bolo to pre
nás veľké zadosťučinenie. Domov sme však neodchádzali len s pohárom a peknými zážitkami,
ale aj s ocenením pre najlepšiu strelkyňu, ktorou
sa stala H. Syč-Kriváňová (počet nastrieľaných
gólov - 8).
Myslím si, že turnaj v Topoľčanoch dal roku 2008
dokonalú bodku a verím, že nás čaká ešte veľa
podobných úspechov. Touto cestou sa chceme
poďakovať všetkým, ktorí pri nás stáli aj v najhoršom, ľuďom, ktorí nám pomohli finančne,
rodičom a hlavne trénerovi R. Galambovi. Veľká
vďaka patrí aj dievčatám, ktoré obetovali svoj
voľný čas tréningom, zápasom a veľmi nás mrzí,
že tie, ktoré z rôznych dôvodov zostali doma, nemohli s nami prežiť to krásne víťazstvo.

Štatistika turnaja: 5 zápasov, 5 výhier, skóre
12:2, počet bodov -15

A. Galambová

Pozvánka
Dňa 10.02.2009, t.j. v utorok, sa v zasadačke MFK Rimavská Sobota (na štadióne)
uskutoční o 16.30 porada usporiadateľskej
služby, na ktorej radi privítame nových
záujemcov.

Ing. Halaj, VV MFK
kontakt: 0905 765 773
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Ultramaratónec Jozef Gyürke sa vlani po deviatich rokoch v USA vrátil do Rimavskej Soboty

Ako nekonečný maratón
(pokračovanie z minulého čísla)

Prvým behom Jozefa Gyürkeho
v „štátoch“ bol Huntington Ultra Frigid
Fifty, (ultrastudený) beh na 50 km v snehu v decembri roku 2000
na hraniciach štátov Ohio a Indiana
na počesť historickej postavy, indiánskeho náčelníka Malá korytnačka
(Little Turtle).
„Skončil som druhý, víťazom sa stal nejaký Marc
Godein. V cieli sme sa dali do reči a zistili sme,
že dva roky predtým sme obidvaja bežali majstrovstvá sveta na 100 km na japonskom ostrove
Šikoku. On tam skončil dvadsiaty, ja som obsadil 26.mieste. „Dal mi“ dobrých desať minút....
A teraz znova. Ale bola to pre mňa nová motivácia. Po behu som sa autom vrátil do New Yorku
a na Manhattane som ešte stihol uvítať nový rok

2001....Pokiaľ mi práca a hlavne zdravie dovoľovali, chodil som na ďalšie maratóny, prípadne
ultradlhé trate. Bežal som v New Yersey, Rhode Island, Massachusetts, medzi Hartfordom
a Bostonom, na ostrove Nantucket, kde býva celá
rodina Kennedyovcov, atď. V štáte Connecticut
som na štarte stretol ďalšieho známeho bežca,
amerického reprezentanta Jimmyho Garciu.
S ním sme predtým spolu bežali Svetový pohár
vo Francúzsku a majstrovstvá sveta na 100 km
v Holandsku. Títo americkí bežci boli voči nám
vždy veľmi priateľskí, brali nás ako chudobných
príbuzných z východnej Európy. A tak nám po
každých pretekoch dávali zadarmo ich bežeckú obuv. Vďaka tomu môj kamarát Ľubo Hrmo
z Banskej Bystrice mal práve od Jimmyho Garciu
dva páry...“
Jozef Gyürke odbehol maratón aj na Aljaške,
známy Anchorange Major Marathon. Tam sa
tiež presvedčil o tom, ako sa pôvodní obyvatelia
Aljašky, Eskimáci, prispôsobili americkému štýlu života a ako mnohí z nich skončili ako odpadlíci, spávajúci v parkoch na lavičkách, okrádajúc
jeden druhého. Ale na Aljaške videl aj veľmi veľa
krásnych vecí : - Bežíte si maratón a z neďalekej
mokrade sa na vás pozerá celá losia rodinka. To
je čosi úžasné !
Po troch rokoch pobytu v New Yorku si povedal, že by si mohol dopriať aj nejakú dovolenku.
Samozrejme, spojenú s maratónom. A tak sa vybral na Havajské ostrovy. Priletel na ostrov Mauí
a zabehol tamojší maratón. V cieli zrazu ktosi
naňho kričí v rodnej slovenčine „Ty si určite Jožo
Gyürke zo Soboty!“ Autorom výkriku bol Marek
Lehocký z Oždian, ktorý študoval v New Yorku
a potom spolu aj s priateľkou na Hawai Pacific
University. S Gyürkem sa spoznali v Rimavskej
Sobote ešte v roku 1998, keď sa Jozef pripravoval na majstrovstvá sveta na 100 km v Japonsku.
Marek mu vtedy dával cenné informácie o krajine vychádzajúceho slnka. A teraz ten šok: „Pamätáš sa ešte, keď si sa chystal do Japonska?“
„Keď som Marekovi okrem iného porozprával,

aké mávam v New Yorku zdravotné problémy,
najmä s dutinami, navrhol mi, aby som sa presťahoval. Nenechal som sa dlho prehovárať. Už
predtým som bol na vážkach, či mám v New
Yorku vôbec pokračovať v behaní. Nevyhovoval
mi ani spôsob života vo veľkomeste. A tak som
sa v roku 2003 presťahoval na Havajské ostrovy,
do centra Pacifiku. Ale tým v podstate padol môj
cieľ zabehnúť v každom americkom štáte aspoň
jeden maratón. Havajské ostrovy sú príliš ďaleko
od „hlavnej zeme“. Veď napríklad do Las Vegas,
kde som bežal maratón v decembri 2007, som
letel vyše šesť hodín! Je to nielen časovo, ale aj
finančne náročné. Preto som sa postupne sústredil na behy na Havajských ostrovoch. Stal som sa
členom Midlle Pacific Road Running Club a tiež
Hawai Ultra Running Team, združujúceho bežcov na dlhé trate. Vytvorili sme tam vynikajúcu,
priam rodinnú partiu. Každý mesiac sa konali
nejaké preteky. A temer vždy v exotických podmienkach: v dažďových pralesoch, na hrebeňoch
sopiek, cez plantáže cukrovej trstiny, cez vojenskú základňu, na ostrove Molokai, kde kedysi
žili ľudia s leprou, atď. Tam som bežal 100 km
a skončil som druhý. Dvakrát som vyhral preteky Triple Treck, 3x18 km na okruhu. Na 12-hodinovke som vytvoril traťový rekord – 80 km,
ktorý platí doteraz. Maratón v hlavnom meste
Honolulu, na ktorý chodia svetové atletické
špičky, som bežal štyrikrát, podobne aj polmaratón.“ Zaujímavosťou nepochybne je, že tieto
preteky organizujú zväčša tamojší Japonci. Na
tých, ktoré poriadajú Američania, si treba zaplatiť štartovné minimálne 25 dolárov. Peniaze sa
potom odvádzajú na charitatívne, najčastejšie
však na zdravotnícke účely. Napriek štartovnému sú to masové behy, s bohatou účasťou. Mimochodom, hlavné mesto Honolulu je verným
obrazom Ameriky z „hlavnej zeme“, kde zaniká
už kultúra pôvodných obyvateľov - Polynézanov.
Aj na Havaji ide najmä o dolár. Ale o tom je celá
Amerika......
(pokračovanie v budúcom čísle)

Aj tento týždeň bude premenlivé počasie, teplotami zodpovedajúce ročnému obdobiu. Obloha ostane zamračená, na slnečné lúče si teda ešte budeme
musieť počkať. Za to zrážky môžeme očakávať v početných množstvách.
Okrem dažďa nám bude dni strpčovať aj dážď so snehom, na niektorých
miestach dokonca i sneženie. Denné teploty by sa mali pohybovať v rozmedzí od 1 alebo 2 až do 4 alebo 5 stupňov.
András Reisz (autor je meteorológ)

