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Dajme deťom
šancu

Sociálni terénni pracovníci
z oddelenia kultúry a starostlivosti o občana MÚ sa
venujú aj deťom z detských
domovov.
pokračovanie na str. 2

Rok 2008 v činnosti jaskyniarov
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Dňa 23. 1. 2009 sa na terénnej stanici pri obci Slizké
konala výročná schôdza
občianskeho združenia
Oblastná speleologická skupina Rimavská Sobota.
pokračovanie na str. 5

Gašparovič
na radnici

Rimavskú Sobotu navštívil
v piatok slovenský prezident
Ivan Gašparovič. V rámci
svojho pracovného programu sa stretol s predstaviteľmi mesta a poskytol nám
rozhovor.
čítajte na vloženej strane

Oznámenie
Primátor Rimavskej Soboty
na základe ustanovenia § 3
Vyhlášky Ministerstva školstva
SR o materskej škole oznamuje, že zápis detí do materských
škôl v zriaďovateľskej pôsobnosti Mesta Rimavská Sobota
na školský rok 2009/2010 sa
bude konať v dňoch 23.
- 27. februára 2009
Materské školy zverejnia čas
a miesto zápisu dieťaťa na
nasledujúci školský rok.
Do materskej školy sa prijímajú deti na základe písomnej
žiadosti zákonného zástupcu,
ktorú predložia spolu s potvrdením o zdravotnom stave
dieťaťa.

Priority poslaneckých klubov
MsZ z hľadiska ich predsedov
Príchodom roku 2009 sa dostalo volebné
obdobie poslancov Mestského zastupiteľstva
do svojej druhej polovice. Preto sme sa
opýtali predsedu Spoločného poslaneckého
klubu MsZ J. Fiľa a predsedu Demokratického
bloku T. Pelleho, ako hodnotia uplynulé dva
roky a ktoré priority si stanovili do ďalších
dvoch rokov.
Fiľo hodnotí kladne rekonštrukciu zimného štadióna.
Ten starý postupne chátral a ohrozoval bezpečnosť
občanov. Za pozitívne považuje, že sa mestu podarilo
získať od ministerstva obrany rozsiahly areál bývalých
kasárni. Jeho využitiu podnikateľskými subjektmi
však bránia nevyhovujúce inžinierske siete, preto dalo
mestské zastupiteľstvo čelným predstaviteľom mesta

www.jazmin.sk

MUDr. Štefan Cifruš, MPH
primátor mesta

pokračovanie na str. 3

Potrebujete si požièaś?

Vaša lekáreň
Železničná ul. 23, RS

za úlohu získať finančnú čiastku potrebnú na ich rekonštrukciu. Financie prisľúbila poskytnúť slovenská
vláda. Ďalej uviedol, že „ešte v minulom volebnom
období sa začala riešiť problematika Kurinca. Podľa
poslaneckého zboru a Mestského úradu náročnosť
celého projektu presahuje možnosti mesta. Tým, že
je súčasný bazén v nevyhovujúcom technickom stave
a jeho prevádzka a rekonštrukcia je finančne náročná,
nastala situácia, že najbližšiu letnú sezónu bude mesto
bez kúpaliska. Tomuto stavu sme chceli zabrániť, a
preto mestskí poslanci schválili návrh na vybudovanie bazéna v mestskej záhrade pri plavárni. Zároveň
odporučili projekt aquapark na Kurinci rozdeliť na
čiastkové, na seba nadväzujúce podprojekty, ktoré by
bolo možné realizovať postupne.“
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Dajme deťom šancu

Sociálni terénni pracovníci z oddelenia
kultúry a starostlivosti o občana pri
MÚ sa venujú aj deťom zo detských domov. Prednedávnom pre nich zorganizovali návštevu Knižnice Mateja Hrebendu
v Rimavskej Sobote.
S deťmi sme sa stretli na Mestskom úrade, kde
nám porozprávali o svojich zážitkoch z knižnice.
Boli veselé a hravé, a veľmi priateľské.
Ako uviedol jeden z organizátorov akcie, sociálny pracovník Zoltán Danyi, ide predovšetkým
o hyperaktívnych chlapcov a dievčatá, ktorých
sa snažia takýmto spôsobom podchytiť a ukázať
im, že majú v sebe schopnosť dokázať veci, o ktorých ani nesnívali. Vedú ich aj k čítaniu literatúry, keďže dnešná mládež sa venuje prevažne
iným aktivitám.
Okrem toho dostali rómske deti možnosť naučiť sa hravou formou prepočítavať koruny na
eurá. Tím sociálnych pracovníkov – kam okrem
Danyiho patrí aj Adriana Mišurdová a Renáta
Šágová – im totiž zabezpečil rómsko-slovenskú
učebnú pomôcku v tvare otáčajúceho sa kruhu, pomocou ktorého možno ľahko určiť cenu
základných potravín, ako je pečivo, zemiaky, či
údeniny.
mak

Turizmus

25. ročník
Cestou Márie
Széchy
Uplynulo už 25 rokov, ako sme začali prvý krát organizovať Cestu Márie Széchy. Táto
85 km dlhá trasa "vznikla" kedysi v rokoch 1610
– 1670 z lásky a oddanosti dvoch ľudí – Márie
Széchyovej a grófa a vojaka Františka Vešeléniho. Vieme len toľko, že Vešeléni a Széchyová sa
stretávali na Muránskom hrade a v okolí tajne, až

Záhradkári
bilancovali
Zhodnotenie minuloročnej činnosti,
majetkovoprávne vysporiadanie
pozemkov a zámery v novom roku boli
témami zasadnutia Okresného výboru
Slovenského zväzu záhradkárov
v Rim. Sobote.
Rokovanie prebehlo 11. februára a zišli sa na ňom
približne tridsiati predsedovia základných organizácii. Predseda OV SZZ Ing. Ján Bystriansky
skonštatoval, že minulý rok bol rokom vysokej
úrody všetkých druhov ovocia. Tiež bola zabezpečená ochrana rastlín, a to aj so signalizáciou
chorôb a škodcov. V minulom roku zorganizovali základné organizácie aj mnohé výstavy ovocia.

kým sa nakoniec v roku 1645m zosobášili v Jelšave. História lásky dvoch ľudí z toho času neobišla
ani nás. Profil trasy sa nám natoľko zapáčil, že
sme vytvorením pešej a lyžiarskej cesty dlhej 85
km začali napĺňať oddanosť a lásku dvoch ľudí.
Každoročne v polovici januára prechádzame
trasou - nie celou, ale len 20 - 25 km. Minuloročný jubilejný 25. ročník sme začínali 17. januára
pešo v Rim. Brezove. Ďalej sme išli na Klinové,
okolo samoty Boľfovo, cez Horné Zahorany k Pokoradzským jazerám a jaskyniam s prestávkou
vo Vyšnej Pokoradzi až do Rim. Soboty. 14 vymrznutých turistov odmenil vedúci prechodu Z.
Borbáš a zástupca Š. Štefánek diplomami a teplým čajom.
Z. Borbáš, KST mesta Rim. Sobota

Predsedovia ZO diskutovali tiež o majetkovoprávnom vysporiadaní pozemkov pod záhradami. K tejto problematike boli pozvaní pracovníci
obvodného pozemkového úradu.
Ako uviedol Bystriansky, OV SZZ eviduje 1461
členov v 40 základných organizáciách. Z toho je 6
ZO pridomových a ostatné sú záhradkárske osady. ZO fungujú hlavne pri mestách Hnúšťa, Tisovec, Tornaľa, Rim. Sobota – kde je ich najviac,
ale aj v Klenovci, Hrachove a Lenke. OV SZZ je
záujmové združenie, ktorého členovia sa venujú
pestovaniu ovocia, zeleniny, okrasných rastlín
a v poslednom období aj okrasnému záhradkárčeniu.
Prostredníctvom združenia si členovia vymieňajú medzi sebou skúsenosti a poznatky. Od
roku 1997 je združenie riadnym členom Európskej ligy záhradkárov, v ktorej majú zastúpenie
všetky krajiny EÚ.
amb

Na slovíčko

s Mariánom Kluvancom

Emo, emo, emo, čvirikajú už aj vrabce na
streche. Havranie vlasy,
ofina sčesaná hlboko
do tváre, neprítomný
pohľad v očiach. Vyziabnutá postava, priliehavé
tmavé tričko a vyšúchané džínsy. Ťaživý pocit
na duši, depresia ako permanentný stav
ľudského vnútra. A freudovský „thanatos“,
romantická túžba po smrti.
Buď je to mimoriadne autentický životný štýl dnešných teenagerov, alebo sa to dá
liečiť – človek niekedy ozaj nevie, čo si má
o ľuďoch myslieť.
A to ani nemusia byť „emo“.
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Priority poslaneckých klubov MsZ
z hľadiska ich predsedov
(dokončenie z titulnej strany)

Predseda SPK vysoko oceňuje korektné vzťahy
s predsedom partnerského poslaneckého klubu
Tiborom Pellem, s ktorým pri mnohých spoločných stretnutiach hľadali prienik v názoroch
poslaneckých klubov a snažili sa nájsť optimálne riešenie zamerané na prosperovanie nášho
mesta. „Za priority druhej polovice volebného
obdobia považujem aktivity na získanie sľúbených finančných prostriedkov na realizáciu
inžinierskych sietí v objekte bývalých kasární,
vybudovanie bazénov v mestskej záhrade a začatie realizácie prvej etapy výstavby aquaparku na
Kurinci,“ dodal Fiľo.
Ako uviedol predseda Demokratického bloku T. Pelle, v oblasti rozvoja mesta a regiónu
podporovali za uplynulé obdobie poslanci klubu výstavbu a obnovu ulíc a chodníkov, činnosť
neziskových organizácii, ako aj zapájanie sa občanov do riešenia problémov mesta a mestských
častí. Kriticky priznáva, že sa samospráve nepodarilo zabezpečiť potrebné finančné prostriedky
či už zo zdrojov EU, alebo zo štátneho rozpočtu.
V oblasti financovania sa nepodarilo presadiť 2
prioritné ciele klubu: vypracovanie dlhodobého finančného plánu mesta a znižovanie jeho
zadlženosti. V budúcnosti treba dôraznejšie
postupovať pri vymáhaní pohľadávok a zefektívniť činnosť Mestského úradu a ostatných organizácii mesta. Podľa Pelleho je nedostatkom, že
mesto nemá vybudovaný priemyselný park. Pozitívne hodnotí vybudovanie priemyselnej zóny
v areáli bývalých kasárni, do ktorej sa podarilo
dotiahnuť troch investorov. Boľavým miestom
zostáva dobudovanie aquaparku na Kurinci a s
tým súvisiaci rozvoj turizmu. Zlepšila sa starostlivosť o zeleň v meste i obnovenie a vybudovanie

Aktivity
Obvodného
úradu
Dušan Švantner, štátny tajomník
Ministerstva dopravy SR, 5. februára
pracovne navštívil prednostku
Obvodného úradu v Rimavskej Sobote
Janu Uhrinovú.
Cieľom stretnutia bolo monitorovanie jej
práce, keďže Švantner ako podpredseda SNS
celoplošne monitoruje aktivity členov strany.
V prípade Rimavskej Soboty vyzdvihol predovšetkým kvalitnú spoluprácu s bezpečnostnými zložkami.

detských ihrísk. Demokratický blok bol a je za
zachovanie prvoligového futbalového mužstva.
Pokiaľ ide o spoluprácu s druhým poslaneckým
klubom a jeho predsedom, hodnotí ju Pelle kladne: „Naše vzťahy sú korektné. Problémy mesta
sa snažíme hodnotiť zodpovedne. Dôležité rozhodnutia si navzájom vydiskutujeme, namiesto
konfrontácie hľadáme kompromis.“

Prednostka sa tiež stretla so zástupcami
poľského okresu Lwóvecki, a to vo veci možnej spolupráce v oblasti cestovného ruchu,
využívania fondov EÚ či vzájomných vzdelávacích aktivít.
Minulý týždeň v štvrtok sa na Obvodnom
úrade konalo pracovné stretnutie so starostami obcí okresov Rimavská Sobota a Revúca, ako aj s predstaviteľmi volebných okrskov
(spolu je ich 217). Tí obdržali organizačné
pokyny k pripravovaným prezidentským voľbám, ako aj oznámenie ohľadom volieb na
sprostredkovanie občanom.
Volebné komisie môžu mať 5 až 12 členov,
pričom zastúpení v nich môžu byť výlučne
členovia parlamentných strán. Výdavky spojené s konaním volieb zabezpečí Ministerstvo
vnútra Slovenskej republiky, a to zo štátneho
rozpočtu.
mak

Prioritou do ďalších dvoch rokov bude udržať finančnú stabilitu, rekonštruovanie ulíc, zabezpečiť nové pracovné príležitosti a príchod nových
investorov, dobudovať rekreačnú oblasť Kurinec,
postaviť bazény v mestskej záhrade a udržať kvalitný futbalový klub.
Martin Ambróz, foto autor/archív GZ

Pokoj v duši
zaujal Soboťanov
Značný divácky záujem vyvolal minulý týždeň
premietaný slovenský film Pokoj v duši. Silný
príbeh odohrávajúci sa na pozadí drsnej scenérie slovenských hôr prilákal do rimavskosobotského kina Orbis až 800 divákov. Ako uviedla
vedúca kina Eva Zibríková, vysokú návštevnosť
pripisuje dobrej propagácii filmu. Úvodnú pieseň k filmu naspievala známa slovenská speváčka Jana Kirschnerová. Zibríková predpokladá
vysokú návštevnosť aj pri filme Súmrak, ktorý
si môžu Soboťania pozrieť na konci februára.
Z domácej produkcie je vo februárovej ponuke
zaradený film Malé oslavy, v marci to bude film
Tango s komármi.
amb
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Zo zasadnutia Výboru mestskej časti sídlisko Rimava – Malohontská ul.

K odpredanému pozemku
treba pristupovať citlivo
Na zasadnutí výboru sa hovorilo o rôznych témach. Rozhodlo sa napríklad,
že členovia tejto mestskej časti pripravia pre starých a bezvládnych spoluobčanov pri
príležitosti osláv MDŽ malú pozornosť. Dostanú ju piati obyvatelia mestskej časti,
ktorým tieto pozornosti doručia opatrovateľky.
VMČ ďalej odsúhlasil predaj pozemku pre firmu
LAVOX s týmito podmienkami: odpredá sa len
pozemok nevyhnutný na výstavbu, na pozemku
sa pristúpi citlivo k zeleni a stromom, stavba nesmie pbmedzovať výhľad motorovým vozidlám
vychádzajúcim na hlavnú cestu a zachová sa
účel predávaného pozemku. Členovia žiadajú keďže zo spomínaných materiálov nie je zrejmé
,o akú veľkú stavbu ide - prehodnotiť jej veľkosť a
vzhľad hlavným architektom mesta.

Ľ. Kubiňáková informovala prítomných o decembrovom vianočnom stretnutí občanov mesta s primátorom, ako aj o projekte terénnych
sociálnych pracovníkov na mestskom úrade.
V mesiaci apríl plánuje VMČ verejné zasadnutie,
na ktoré chce pozvať predsedov bytových samospráv, pracovníkov TSM, spoločnosti Brantner,
ŽP a členov mestskej polície.

Tento rok sa na návrh Medzinárodnej
astronomickej únie stal Medzinárodným
rokom astronómie (IYA). Jeho cieľom s témou Vesmír, objavuj ho pre seba je pomôcť
obyvateľom Zeme uvedomiť si svoje miesto
vo vesmíre. Aj Knižnica Mateja Hrebendu
chce prispieť k tejto udalosti, preto si požičala putovnú výstavu z rimavskosobotskej
hvezdárne. Výstava VESMÍR je rozdelená
do troch častí, ktoré sa v priebehu roka
budú obmieňať. Prvá časť obsahuje 41 fotografií astronomických úkazov a objektov,
Slnko, škvrny, zatmenia, Mesiac, kométy,
galaxie, svetelné úkazy v atmosfére, blesky.
red

amb

Zdravie

Z redakčnej pošty

Paradox

Hyperaktivita
Dnešná téma je čoraz aktuálnejšia, pretože hyperaktívnych detí neustále pribúda. Nikto by
sa tým nezaoberal, keby sa to neodzrkadlilo na
školských výsledkoch. Prejavy: nesústredenosť,
neovládateľnosť, poruchy spánku, bolesti hlavy,
časté infekcie, nočné pomočovanie atď. Lekári
často predpisujú ukľudňujúce lieky, antidepresíva a pod. Toto však problém nerieši. Oveľa viac
to môžu ovplyvniť rodičia než medicína. Príčiny
hyperaktivity sú rôzne, ale jedna vyniká. Viac
ako tri-štvrtiny prípadov spôsobuje cukor. Nepomôže ani dohováranie, ani výprask.
Spotreba cukru stúpa na neúnosnú mieru. Donedávna bolo dobrým zvykom dojčatám
osladiť dojčeneckú stravu. To je to najhoršie, čo
môžeme svojim deťom urobiť. Vytvárame tým
závislosť, ktorej sa už človek do smrti nezbaví. Konzumácia cukru má aj iný neblahý vplyv:
-spôsobuje lenivosť, slabosť, morálny úpadok
a duševnú degradáciu. Tento vplyv sa viac prejaví u mužov ako u žien. Dokonca v Číne ešte pred
dvoma storočiami bolo nemorálne a skazené
konzumovať cukor a bolo bezočivé robiť to na
verejnosti.
Čo môžu urobiť rodičia? Nekupovať sladkosti,
sladké limonády, koly atď. Radšej v nedeľu upiecť
niečo sladké. Jedenkrát týždenne je to únosné.
Čo do školy? Ak im dáte peniaze, kúpia si sladké
nápoje a sladkosti. Vo väčšine školských bufetov
ani nemajú inú možnosť. Radšej im zabaľte desiatu a na pitie rôzne bylinné čaje, napr.: v zime
je vhodná zmes žihľavy a bazového kvetu. Pomer
je ľubovoľný, môže byť 1:1. Ochutíme trochou
medu a citrónovej šťavy. Večer je vhodné na dobrý spánok podať ukľudňujúci čaj.

Vesmír
v Knižnici
Mateja
Hrebendu

Večerný čaj: zmiešať 4 diely harmančeka, 3 diely
medovky, 2 diely mäty
Kto má rád výraznejšiu chuť, môže skúsiť inú
zmes: 4 diely harmančeka, 2 diely medovky, 1
diel materinej dúšky. Všetky diely sú objemové
(lyžica, šálka atď.).
Príprava: 1 lyžičku tejto zmesi zalejeme 1,5 dcl
vrelej vody. O 5 min. scedíme. Podávame vlažný
pred spaním. Zaistí to hlboký a pokojný spánok,
po ktorom ráno vstaneme svieži a oddýchnutí.
Na sústredenie v škole je najlepšia zmes Bachových esencií. Sú nenávykové a použiteľné pre
všetky vekové kategórie. Avšak sa v žiadnych obchodoch nepredávajú.

Ďalšie info na balaz@hnusta.ogr,
budúca téma: osteoporóza.

Z. Baláž

Už pár rôčkov si čítam z malej knižočky
Každodenné zamyslenia od Antona Srholca. Svoje myšlienky – kratučké úvahy napísal na každý deň v roku. Čitateľa inšpirujú,
aby premýšľal.
Na 15. január je napísané, ako tisíce
pracujúcich ľudí opúšťa ráno svoju rodinu
a teplý domov, aby celý namáhavý deň prežili v práci, aby zabezpečili dôstojný a primeraný život pre svoje rodiny. Áno – tak to
má byť! Ale v súčasnej dobe sa denne dozvedáme z médií, ako pracujúci prichádzajú o svoju prácu a mnohí si musia vymáhať
svoje nevyplatené mzdy. Rozširujú sa rady
nezamestnaných, cítime dopady hospodárskej krízy, výroba stagnuje, odstavený
plyn... Kam to smerujeme?
Na druhej strane vidíme mnoho ľudí,
ktorí sa o prácu ani nezaujímajú, zostávajú v pohodlí svojho domova. Namáhajú sa
iba toľko, aby si z pošty odniesli bez práce
získané peniaze. Niektorí prišli o prácu
z disciplinárnych dôvodov, ale nájdu si ľahké východisko – opatrovateľstvo. Opatrujú takého „chorého“, ktorý je sebestačný,
ani nežijú v spoločnej domácnosti. Koľkí
vlastnia preukazy ZŤP, aby mohli využívať zľavnené cestovné. Dobre sa opatrujú
takí chorí, ktorých opatrovať netreba! Na
toto sa celé desaťročie nikto nepozrie, či
sa zdravotný stav osoby so ZŤP zhoršil, či
zlepšil? To je vybavené natrvalo! Sociálni
pracovníci a posudkoví lekári úradujú od
stola, akoby nevedeli, že raz vidieť je viac,
ako stokrát počuť alebo čítať.
Je to paradoxné. Tí, čo robia – prachy
nedostanú, tí, čo nerobia – tí berú.
Dana Buchtová

z regiónu
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Rok 2008 v činnosti jaskyniarov

Dňa 23. 1. 2009 sa na terénnej stanici
pri obci Slizké konala výročná schôdza
občianskeho združenia „Oblastná
speleologická skupina Rimavská Sobota“
(OSS RS). Zišlo sa na nej 17 jaskyniarov,
ktorí hodnotili činnosť počas
uplynulého roku.
Začiatkom roka sme v spolupráci s členmi Speleoklubu Tisovec prenikli do novej priepasti súvisiacej s jaskynným systémom Daxner
na Suchých doloch. Jej hĺbka je 25 m. Jaskyňu
plánujeme tohto roku zdokumentovať.
Vodou zaplnené priestory jaskyne Kadlub
sme sa v snahe o postup pokúsili odčerpať počas trojdňovej akcie. Čerpali sme hasičským
čerpadlom PPS – 12 a pomáhali sme si kalovým
čerpadlom. Sifóny č. 2 a 3 sa nám podarilo odčerpať a dvaja sme sa dostali ku sifónu č. 4 (na
toto miesto sa v roku 1990 dostali členovia OSS
Rim. Sobota a v roku 2005 aj potápač M. Megela). Vzhľadom na veľkú dĺžku od vchodu jaskyne
po miesto čerpania a následné stúpanie hladiny
vody sa nám 4. sifón odčerpať nepodarilo. Ak sa
nájdu finančné prostriedky, chceme sa o to pokúsiť aj v tomto roku, avšak možno s iným vybavením. Za pomoc ďakujeme HaZZ z Rimavskej
Soboty (Ing. Marek Laššák), DHZ Rimavské
Zalužany, DHZ Vyšná Pokoradz za poskytnutie
savíc a DHZ Teplý Vrch (Jaroslav Karas) za poskytnutie čerpadla. Za výdatnú pomoc pri čerpaní ďakujeme Jánovi Valachovi a Martinovi Babicovi (DHZ Teplý Vrch).
Pri údržbe uzáveru jaskyne Burda sme v jej
blízkosti lokalizovali malý otvor a neskôr sa
nám podarilo preniknúť do 27 m dlhej jaskyne.
V rámci pauzy pri sondovaní v nej, sme zaregistrovali aj ďalší otvor a zdokumentovali sme 71 m
dlhú jaskyňu s názvom Nová Burda.

Niekoľko pracovných akcií sme uskutočnili
aj vo Vlčiackej sonde. Postupne sme rozširovali
úzku studňu a dostali sme sa do hĺbky 5 m. Koncom leta sme pri rekognoskácii v bočnej dolinke
neďaleko kameňolomu pri Hrušove našli malý
otvor a po jeho rozšírení sme prenikli do zatiaľ
10 m dlhej jaskyne. Ďalší postup nám znemožnila prítomnosť jazveca. Na uvedených lokalitách
plánujeme pracovať v tomto roku. Dokumentačné práce pokračovali aj v CHKO Poľana, kde sme
zaregistrovali niekoľko kratších pseudokrasových jaskýň.
Členovia OSS RS sa zúčastnili záchrannej akcie v jaskyni Zúgó. Zo zahraničných akcií sme sa
zúčastnili expedícií na Krym a do Rumunska.
Pre žiakov základných škôl organizoval Ladislav Benedek prednášky o ochrane prírody
a o jaskyniach Drienčanského a Slovenského
krasu spojené s premietaním diapozitívov v rozsahu 126 hodín.
V minulom roku sme sa navždy rozlúčili
s dlhoročným členom našej skupiny Istvánom
Pászerom, objaviteľom Lomovej jaskyne, spoluobjaviteľom Jaskyne nad Kadlubom a organizátorom niekoľkých medzinárodných akcií na území Drienčanského krasu. Česť jeho pamiatke.
Celkovo sme uskutočnili 56 pracovných akcií,
z ktorých bol vyhotovený rovnaký počet technických denníkov s počtom odpracovaných hodín
1726. Objavili sme 199 metrov a zamerali a zdokumentovali sme 99 metrov jaskynných priestorov.
Za pomoc pri vykonávaní našej jaskyniarskej činnosti ďakujeme mestu Rimavská Sobota,
notárskemu úradu JUDr. Magdalény Valušovej,
zberným surovinám Albert, Balex, s. r. o., Cavern,
s. r. o., Cukrárni pod Galériou a Rodof, s. r. o.
Igor Balciar, tajomník OSS Rim. Sobota

Krátko
z domova
Podľa Márie Sabolovej z KDH D. Lipšic
svojimi vyjadreniami rozkladá stranu,
a preto by mal odstúpiť z funkcie podpredsedu strany.
Benzín zdražel prvýkrát od júla minulého roku.
Za prvý týždeň fungovania nového cestného zákona je nehôd o dve tretiny menej.
Avšak policajti pokutujú, aj keď nemusia.
V bratislavskej mestskej časti Dúbravka bude mať Gustáv Husák, aj napriek
protestu historikov, pamätnú tabuľu.
Parlamentné voľby by v januári opäť vyhral
Smer.

Krátko
zo sveta
Slovinci nechcú Chorvátsko v Únii.
V Česku klesá inflácia, hrozí deflácia.
O rok sa svet odrazí od dna, myslí si šéf
OECD Angel Gurría
Česká novinárka dostala pokutu za utajenie zdroja.
Rusi sa učia žiť bez slúžok.
Minulý týždeň sa konal v Záhrebe kongres
najvyšších cirkevných predstaviteľov
strednej a východnej Európy.

6 Školstvo
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Prezidentskí kandidáti
v gymnáziu
Brány Gymnázia Ivana Kraska prekročili
ďalšie významné osobnosti. Tentoraz
to bol kandidát na post prezidenta
Slovenskej republiky Prof. RNDr Milan
Melník a kandidát na europoslanca
Prof. Ing. Jaroslav Ďaďo.
Pán Melník momentálne pôsobí ako profesor na
univerzite v Bratislave na chemicko-technickej
fakulte. Za dlhé roky svojho pôsobenia sa vyznamenal v oblasti vedy, napísal viac ako päťdesiat
kníh a naučil sa niekoľko cudzích jazykov, medzi
inými aj japončinu. O svojich úspechoch oboz-

namoval študentov 4. ročníka s nemalou skromnosťou.
Počas svojho príhovoru sa zmienil aj o tom, čo
je potrebné zohľadniť pri výbere povolania. Tiež
poradil, aký smer by si mali študenti zvoliť. Ako
dôvod svojej kandidatúry uviedol predovšetkým
svoju nestrannosť a túžbu pozdvihnúť vzdelanosť na vyššiu úroveň. Niekoľko minút venoval
svojim ideám, ktoré by chcel uskutočniť, keby ho
občania zvolili za hlavu štátu. Najdôležitejšie je
podľa neho venovať pozornosť výrobe nových
liekov proti reumatickým ochoreniam, proti
niektorým druhom rakoviny, ako aj ochrane

životného prostredia. Pán Melník sa nezmienil
o svojich plánoch na zníženie nezamestnanosti,
čo je podľa môjho názoru jeden z najzávažnejších problémov na Slovensku.
Melníkov kolega, Prof. Ing. Jaroslav Ďaďo,
veľmi príjemný a vtipný pán v stredných rokoch,
v súčasnosti pôsobí na Univerzite Mateja Bela,
na ekonomickej fakulte. Objasnil dôležitosť ekonomiky a verejnej správy. Hovoril aj o preplnení
trhu práce v SR, pričom za jedno z riešení nezamestnanosti je podľa neho rozširovanie alebo
preberanie rodinných firiem. Sám pán Ďaďo je
vlastníkom rodinného podniku , teraz sa však
rozhodol okúsiť prácu v politickej sfére.
Po príhovore oboch pánov mali študenti
priestor na diskusiu, ktorej hlavnou témou boli
univerzity na Slovensku. Myslím si, že aj keď títo
kandidáti nedostanú potrebný počet hlasov na
uskutočnenie svojich ideí, bolo by veľmi výhodné zrealizovať aspoň niektoré z nich.
Silvia Hanková

Nová stredná škola v Rimavskej Sobote otvorila
svoj prvý odbor – hotelovú akadémiu – v septembri minulého roku. Výučba prebieha v slovenskom i maďarskom jazyku. Školu momentálne navštevuje 51 žiakov. Odbor kuchár - čašník

sa tu študuje päť rokov. Spustenie podobného
študijného odboru ohlásila na nadchádzajúci
september aj Spojená odborná škola v Rimavskej Sobote. Zamestnanci vysunutého dunajskostredského pracoviska na sídlisku Západ sa
však konkurencie neobávajú. Spoliehajú sa na
svoje kvality - ako dobrý a kvalifikovaný kolektív, ktorý bezproblémovo a úzko spolupracuje so
svojou materskou inštitúciou. Súkromná stredná odborná škola je navyše technicky dobre vybavená. K tomu riaditeľka Kubačková dodáva, že
„prvoradé pre našu školu je poskytnúť výučbu na
úrovni, ktorá zodpovedá požiadavkám študentov
aj ich rodičov.“
moly / mak

Hotelka s novými posilami

Pre nás je
prvoradý žiak,
hovorí riaditeľka
Kubačková
Novou riaditeľkou odlúčeného pracoviska dunajskostredskej Súkromnej strednej odbornej školy sa 1. januára stala
Gizela Kubačková.

Eurookienko

Úvery pre mladých opäť výhodnejšie
Slovenská sporiteľňa
vo februári znížila
úrokové sadzby
úverov pre mladých.
O ponuke určenej
mladým a ďalších
novinkách v úveroch
hovorí Janka Benčová,
riaditeľka Regionálneho riaditeľstva
Slovenskej sporiteľne
v Banskej Bystrici.
Úvery v bankách sa teraz dajú získať veľmi výhodne. Čo ponúka mladým Slovenská sporiteľňa a za akých podmienok?
Slovenská sporiteľňa dlhodobo pomáha mladým
s financovaním bývania. Na kúpu, rekonštrukciu
či modernizáciu domu alebo bytu im ponúka
hypotekárny úver pre mladých, ktorý môžu získať teraz už od 1,9 % p. a. Banka navyše prepláca
náklady na znalecký posudok a vklad do katastra

nehnuteľností až do výšky 200 Eur.
Novinkou je Spotrebný úver na čokoľvek pre
mladých. Určený je klientom do 35 rokov najmä na rekonštrukciu bývania alebo kúpu akéhokoľvek tovaru bez preukázania účelu, na aký
prostriedky úveru použili – môžu si kúpiť aj domáce kino, dovolenku alebo čokoľvek iné. Banka
garantuje, že až do splatenia úveru sa úroková
sadzba nezvýši. Za konzultácie s poradcom ani
za žiadosť o poskytnutie úveru klient neplatí.
Úver je možné získať aj bez vlastných peňazí,
pretože spracovateľský poplatok sa dá uhradiť
priamo z úveru.
Poklesli úrokové sadzby úverov iba pre mladých
alebo sa novinky týkajú aj ostatných úverov?
Znížili sme úrokové sadzby aj iných úverov. Pri
Úvere PLUS, pri ktorom sa vyžaduje rovnako
ako pri hypotékach zabezpečenie úveru nehnuteľnosťou, klesli úrokové sadzby fixované na
jeden rok až o 0,9 % p. a. Pri ročnej fixácii teraz
môžu klienti získať tento úver už od 4,9 %. Úver

PLUS je určený na bývanie, pričom do 70 % hodnoty založenej nehnuteľnosti klient nemusí dokladovať, na čo použil úverové prostriedky. Pri
úvere nad 70 % hodnoty založenej nehnuteľnosti klient dokladuje len 80 % poskytnutého úveru.
Čo by mal klient robiť, ak sa pri splácaní úveru
dostane do finančných ťažkostí napríklad z dôvodu straty zamestnania?
Klienti môžu využiť poistenie schopnosti splácať úver, čím získajú istotu, že pri neočakávanej
životnej udalosti im so splácaním úveru pomôže
poisťovňa. Ak klient nie je poistený, odporúčame, aby sa v takej situácii čo najskôr skontaktoval s klientskym poradcom v banke. Spoločne sa
snažíme nájsť pre klienta najvhodnejšie riešenie,
napr. dohodnúť sa na zmene splátkového kalendára alebo na prípadnom odklade splátok. Banka dáva klientovi dostatočný časový priestor na
zvládnutie vzniknutej situácie, je však dôležité,
aby mal klient snahu vzniknutú situáciu aktívne
riešiť.

kultúra
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Plátenné nástenky:

domov, láska, náboženstvo...
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Tip

DVD „za babku“
Široká ponuka lacných filmov na DVD
nosičoch dostupných v novinových
stánkoch nás viedla k tomu, aby sme sa
vybrané tituly pozreli drobnohľadom.
Ktoré z nich sa oplatí kúpiť a prečo?

Krvavá hostina

(vychádza 21.02.2009)
Krvavá hostina sa odohráva
v priestoroch izolovanej
krčmy kdesi v strede zabudnutej a opustenej oblasti
v americkom vnútrozemí.
A práve tam v noci zaútočia
na rôznorodé osadenstvo
podniku tajomné bytosti ako
vystrihnuté zo sci-fi hororu.
Áno, ako napovedá názov
filmu, čaká vás hodina a pol
krvavých radovánok.

Zelená míľa

Ako sme informovali v minulom čísle,
v Gemersko – malohontskom múzeu
v Rim. Sobote bola otvorená výstava
plátenných kuchynských násteniek,
ktorú pripravila etnologička GMM Ľudmila Pulišová. Čo to vlastne predstavujú
vystavené exponáty?
Plátenné nástenky sú ukážkou všedného dňa vidieku ovplyvnené meštianskou kultúrou. Pôvod
vyšívaných textilných nápisových násteniek treba hľadať v Nemecku, kde sa v 19. stor. vyvinula
profesia kresličov vzorov, ako predlôh k vyšívaným textíliám. Koncom 19. storočia sa začali
textilné nástenky šíriť aj do iných krajín Európy,
a teda aj na Slovensko, pričom prenikali najskôr
do mestského prostredia. Vidiek ich začal prijímať prevažne po I. svetovej vojne, v niektorých

častiach Slovenska len v polovici 20. stor. a to
v závislosti od vývoja vzhľadu kuchynského
interiéru. Tematicky vystavené kuchynské nástenky zobrazujú útulné domovy, lásku, životné
múdrosti a skúseností, náboženské motívy, či
výjavy ovplyvnené holandským prostredím. Boli
umiestňované hlavne nad stolom, sporákom,
umývadlom, pričom mali stenu chrániť pred
znečistením. Zároveň boli aj obrazom, teda ich
funkcia bola úžitková aj dekoračná. Vystavené textilné nástenky pochádzajú z rokov 1910
– 1950 z rôznych lokalít Gemera – Malohontu:
Rim. Soboty, Bakty, Padaroviec, Tomášoviec,
Sušian, Gočova, Vlachova, Rožňavy, Rejdovej...
Predlohy k vyšívaným nástenkám sa kupovali v obchodoch, na jarmokoch, alebo sa šírili
prostredníctvom podomových obchodníkov.
Martin Ambróz

Profil

Matej Hrebenda
(10. marec 1796 – 16. marec 1880)

Slovenský národný buditeľ, ľudový spisovateľ
a kníhkupec, rodák z Rimavskej Píly. Vyrastal
v neúplnej rodine a v chudobných pomeroch,
na svoje živobytie si musel sám zarábať. Tvoriť
začal už v mladosti, v 14 rokoch ho zlákala poézia. Jeho literárna tvorba (rukopisy) je uložená
v archíve Matice slovenskej. Neskôr sa oženil
a stal sa zberateľom a zároveň rozširovateľom
kníh. Tak šíril kultúru a osvetu medzi rodákmi,
ale i v zahraničí. Pričinil sa aj o vybudovanie
knižníc, keďže množstvo literatúry zachránil
pred fyzickou likvidáciou. Postupne sa mu však
horšil zrak, a keď definitívne oslepol, pomáhal
mu knihy zapisovať jeho pomocník. Matej
Hrebenda umrel v r. 1880 v Hačave. Zanechal
však za sebou nezmazateľnú stopu a jeho odkaz
žije ďalej.

(vyšlo v r. 2008)
Skvelá adaptácia románu
Stephena Kinga s Tomom
Hanksom v hlavnej roli je
sčasti kriminálkou, sčasti
drámou a sčasti nadprirodzeným trilerom. Dej filmu
sa odohráva prevažne v
americkej väznici, do ktorej
v časoch nie príliš priateľského postoja k Afroameričanom privezú obrovského
černocha odsúdeného na
smrť za údajnú vraždu dvoch
detí.

Kill Bill I, II

(vyšlo v r. 2008)
Quentin Tarantino je kultovým režisérom súčasnej
generácie zámorských
filmárov. A v dvoch na seba
nadväzujúcich dieloch
akčnej drámy s filozofickými
presahmi opäť potvrdzuje
svoj vysoký kredit. Hrdinkou
filmu je „Nevesta“, žena,
ktorá sa rozhodne pomstiť
gangstrom za strašné príkorie, ktoré jej spôsobili.
mak

Myšlienka týždňa:
Pane prezidente,
já chci jen kousek štěstí,
pro co jiného jsme přeci
zvonili klíčema na náměstí...
J. Nohavica
(úryvok z piesne Pane prezidente)
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inzercia

Nehnuteľnosti
• Predám 3-izb. tehlový prerobený
byt. Cena dohodou. Tel: 0918
466 028.
174-8

• Hľadám garáže do prenájmu
v Rimavskej Sobote aj na Včelinci,
prípadne aj kúpim. Tel: 0903
605 815.
175-8

• Predám jednoizbový byt na sídlisku Západ v RS. Cena: 450 000,Sk + dohoda možná. Tel: 0908
813 591.
177-8

• Dám do prenájmu 3-izbový byt.
Tel: 0907 851 970.
178-8

• Predám rodinný dom po čiastočnej rekonštrukcii + dvojgaráž.
Dohoda možná. Tel: 00421
948 005 911.
187-10

• Predáme RD 4 km od Rim. Soboty;
2-izb. kompletne prerobený byt na
ul. L. Svobodu; 4-izb. na sídl. Rimava; 3-izb. v centre mesta, 4-izb.
na ul. Vansovej; RD v Novej Bašte
k rekonštrukcii. Tel: 0903 118 035.
185-7

• Predám rodinný dom s veľkým
pozemkom, cena dohodou. Tel:
0905 556 390.
181-8

• Dám do prenájmu 1-izbový byt
a garzónku, dlhodobo. Tel: 0907
473 526
186-7

• Dám do prenájmu 2-izbový byt.
Tel: 0917 067 262.
186-7

• Prenajmeme zariadený 3-izbový
byt v podkroví v centre mesta. Tel:
0903 543 582.
189-7

• Predám 2-izbový byt. Súrne,
lacno. Tel: 0907 176 725.
190-8

• Súrne hľadám podnájom. Tel:  
0918 292 384.
194-7

• Predáme 2-izb. prerobený byt
s loggiou. Tel: 0903 118 035.
195-7
• Predám rodinný dom v Rimavských Janovciach, ul. Hlavná, cena
900 000,- Sk v hotovosti. Tel:
0904 335 676.
123-8

• Predám rozostavaný rodinný dom
(hrubá stavba pod strechou) na
IBV Sobôtka. Tel: 0905 446 136.
144-7

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

• Dám do prenájmu 3-izbový byt
nezariadený. Tel: 0902 109133.
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149-8

097-7

• Dám do prenájmu kancelárske
priestory, 20 m2 v centre oproti
Msú. Tel: 0915 875 849.
173-13                                          
• Predám rodinný dom v Rimavských Janovciach, ul. Hlavná, cena
900 000,- Sk-v hotovosti. Tel:
0904 335 676

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

Služby

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

• Ste nezamestnaný? Využite
príležitosť z úradu práce získať
3 775,- €. Vypracujeme Vám projekt a poradíme Vám. Tel: 0908
813 591.

125-8

176-9

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

• Vykonávam lyžiarsky servis
a požičiavam aj lyže. Tel: 0908
943 427.

087-7

184-12

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

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

123-8

011-10

• Predám RD (aj so zariadením)
v Tomašovej, ul. Tehlová 7. Cena
len po obhliadke. Tel: 0907
884 276
1706-8

• www.makroreality.sk
1305-19

		
Zamestnanie

168-7

• Montáž drevených zárubní, plávajúcich podláh a pod. Lacno. Tel:
0905 127 299.
193-8

• 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

188-10

• Prijmem čašníčku do denného
baru. Tel: 0907 176 725.
191-8

• 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                       
• 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

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

179-7

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

• Predám málo používané zariadenie do predajne. Tel: 0908
533 110.
155-9

• Predám pokladňu EURO 1000 T.
Info: 0907 268 831.
156-9

• Predáme zemiaky po 0,17 €/kg.
Tel: 0905 701 764.
165-7

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

• 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

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

106-8

• Kvalitné účtovníctvo. Tel: 0911
846 062.
147-52

• Prijmem kaderníčku s praxou, prípadne na živnosť. V centre mesta
RS. Tel: 0903 551 931.

(gauč) a vejár na stenu – veľký.
Tel: 0904 235 078.

• Autodoprava, sťahovanie. Tel:
0903 515 109.
148-52

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

Zvieratá
• Predám ošípané s hmot. 110-120
kg (možnosť spracovania u mňa).
Cena: 1,66 €/kg (50,- Sk/kg. Tel:
0915 625 665
192-7

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

150-10

159-7

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

• Predám šteniatka yorkshirského
teriéra. Mobil: 0918 403 115.

132-8

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

163-7

		

Auto-moto

135-6

• 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

       

Rôzne
• Predám plyšový koberec 1,80
x 2,20 m, nové barové stoličky
striebro/chróm 3 kusy, nový TV
stolík strieborný, novú policovú
stenu (dub), rozkladaciu posteľ

• Vykupujem staré motory z predvojnových motoriek, aj celé motocykle.
Tel: 0911 070 972.
180-10

INZERUJTE
V GEMERSKÝCH
ZVESTIACH
Kontaktujte nášho
zástupcu

(aj mimo pracovnej doby)

0907 255 600 alebo
0910 913 191
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Dražobná spoločnosť
IURIDIS a. s. so sídlom
Nemocničná ulica č. 18,
990 01 Veľký Krtíš
				

vyhlasuje dobrovoľnú dražbu, ktorá sa uskutoční dňa 24.02.2009 o 10,00
hod. v zasadačke Okresného stavebného bytového družstva v R. Sobote, Okružná 50, Rimavská Sobota na nehnuteľnosť: 2-izbový byt č. 24,
na 8. p., vchod č. 10 na ulici J. Bodona v obci Rimavská Sobota, podiel
1/1 spoluvlastnícky podiel na spoločných častiach a zariadeniach domu
je 6378/742434-ín príslušný podiel na pozemku 6378/742434, parc. č.
833/17 na ktorej je bytový dom postavený o výmere 1322 m2 nachádzajúcu
sa v okrese, obci Rimavská Sobota, katastrálne územie Tomášová, vedené
na Katastrálnom úrade v B. Bystrici, Správa katastra Rimavská Sobota na
LV č. 318, resp. 2783 pre pozemok
Všeobecná hodnota nehnuteľnosti: 20 248,29 € (610.000,- Sk)
Najnižšie podanie: 10 500,00 € (450.000,- Sk) Minimálne prihodenie:
200,- € (5.000,- Sk) Výška dražobnej zábezpeky: 3 100,00 € (93.390,60 S
Termín obhliadok: 18. a 19.02.2009 o 14,00 hod.
Navrhovateľ dražby: Okresné stavebné bytové družstvo v Rimavskej
Sobote, Spôsob zloženia dražobnej zábezpeky: 1. účet: Tatra banka a. s.,
č. Účtu: 262 510 6998/1100, 2. banková záruka: Veriteľ bankovej záruky:
IURIDIS a. s., Nemocničná 18, 990 01 Veľký Krtíš, 3. Notárska úschova:
Príjemca z úschovy: IURIDIS a. s., Nemocničná 18, 990 01 Veľký Krtíš, Variabilný symbol úhrady: VS 47 2008 01, Informácie na tel. č. +421 (0)47 41
11 290

Program GMOS:
UMELECKÉ SLOVO
18. február Tompa Mihály
Okresná súťaž v prednese poézie a prózy ýiakov ZŠ a SŠ s vyučovacím
jazykom maďarským – Dom kultúry v Rim. Sobote od 9.00 hod.
FOLKLÓR – ĽUDOVÉ TANCE
20. február Fašiangy sa krátia, Fašiangové pochôdzky mestom Rim. Sobota o 16.00 hod.
20. február Fašiangy sa krátia, Program folklórnych kolektívov regiónu
Gemer – Malohontu a hosťa Fsk Bažalička Plachtince – Príbelce – Dom
kultúry v Rim. Sobote o 18.00 hod.
VÝSTAVY A VÝTVARNÁ TVORBA
20. február Fašiangy na Gemeri a Malohonte, Vyhodnotenie výtvarnej
súťaže a prezentácie tvorby a tematikou fašiangov – Dom kultúry v Rim.
Sobote o 17.00 hod.

Voľné pracovné miesta
Názov a sídlo zamestnávate!a

REEDUKA!N" DETSK" DOMOV

Názov profesie

Vychovávate$

!eren#any
ALLIANZ- SLOVENKÁ POIS'OV(A, a.s.

Vy%%ie vzdelanie
V&

Finan#n) poradca

Rimavská Sobota
EUROWOOD PLUS, s.r.o.

Po"iadavky na vo!né
pracovné miesto

USO- vzdelanie
V&

Stolár

Vyu#en)

GEMERSK" SOCIÁLNY PODNIK, n.o.

Hospodár

US

Klenovec

Rezbár

Vyu#en)

Správca budov

US

V)robca hra#iek z dreva

Bez vzdelania

DREVOSTAV – ZOLTÁN CZENE

Zbera# biomasy
Vodi# nákladného automobilu

Bez vzdelania
Vyu#en), VP- C, E

Jesenské

Strojník na naklada# (MANITOU)

Vyu#en)

!eren#any

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

Mestský úrad v Rimavskej Sobota , ekonomické oddelenie upozorňuje subjekty (občianske združenia, športové kluby, nadácie a pod.), ktorým boli
poskytnuté finančné príspevky v roku 2008 v zmysle všeobecne záväzného
nariadenia č. 68/2004 (dotácie) na povinnosť tieto finančné prostriedky
zúčtovať . Subjekty , ktoré vyúčtovanie nepredložiliresp. najneskôr do 28.
februára 2009 nepredložia, budú povinné finančné prostriedky vrátiť.
Za pochopenie ďakujeme
Ekonomické oddelenie MsÚ, Informácie :Ing. Oľga Fabová,
047/5604625,0903 284 352

OZNAM

Minulý týždeň bola ukončená súťaž o knižné ceny, ktorú sme pre vás organizovali s kníhkupectvom Marsab v Rimavskej Sobote. Informácie o vylosovaných výhercoch i výsledkoch ankety prinesieme v budúcom čísle.
Výhercovia budú kontaktovaní osobitne.

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. Darovala ju pravidelne a myšlienku darcovstva šírila okolo
seba, až napokon, všetci v našej rodine 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.
Odbery krvi sa uskutočňujú na Hematologico-transfúznom 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

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.

Spojená škola, Športová 1, 979 01 Rimavská Sobota
Chcete získať výučný list?
Spojená škola Rimavská Sobota Vám to umožní v rekordne krátkom
čase v odboroch murár, kuchár, čašník, obchodný pracovník, kozmetik,
kaderník.
Chcete získať maturitu?
Spojená škola Vám to umožní v odboroch nadstavbového štúdia vlasová
kozmetika, elektrotechnika, spoločné stravovanie, prevádzka obchodu.
Chcete získať titul DIS?
Spojená škola Vám umožní získať titul diplomovaný špecialista v pomaturitnom štúdiu hygiena potravín.
Vzhľadom k očakávanému veľkému záujmu o tieto možnosti štúdia je
potrebné prihlásiť sa ihneď!
Informácie na tel. čísle 047/5623011, 047/5634916
SPOJENÁ ŠKOLA – SEN SA STÁVA SKUTOČNOSŤOU!
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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

CONS®
JEANS

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

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

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

SŤAHOVANIE
A PREPRAVA TOVARU
s Fiatom Ducato.

Potrebujete
peniaze?

M.: 0908 948 971

2004-31

Volajte: 0905 329 178

www.peniazeprevas.sk
2005

Sťahovanie

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

Predám tatranský
profil – brúsený
I.trieda 4,32 Eur
II.trieda 3,32 Eur
Cena aj s dovozom.
M: 0905 808 616
2011-52

Psychologické
vyšetrenia vodičov
podľa nového
cestného zákona.
Certifikované pracovisko
dopravnej psychológie
Svätoplukova 24, Rimavská Sobota
Tel: 047 56 31 703
158-7

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

Združené poľnohospodárske
družstvo Poltár uskutoční predaj
brojlerových kurčiat na farme
v Slanej Lehote dňa 19.2.2009
v čase od 9.00 do 12.00 hod.
v cene 1,40 €/kg (42,- Sk)

2032-7

www.kobercetrend.sk

RIMAVSKÁ SOBOTA

Ko‰ická 3210, (pri ruãnej autoumyvárni)
Po-Pia: 8,00 - 18,00; So: 8,00 - 12,00

PÔŽIČKY

Dám do prenájmu obchodné
priestory v centre mesta.
Tel: 0903 801 265.

M: 0911 726 645
www.peniazeprevas.sk

2036-7

182-8

Ponúkame
do prenájmu
nové priestory
vhodné ako predajne
v Rim. Sobote.
Info: 0902 960 444

Ponúkam
na predaj
palivové
drevo.
M: 0908 931 360
2031-9

Pozývame Vás
do novootvoreného pánskeho,
dám. a detského kaderníctva,
ul. Hurbanova, budova Urocentra Dr. Durdjaka. Obslúžime
Vás bez objednávky.

2040-12

183-7

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

2003
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PRACOVNÁ PONUKA
Mesto Rimavská Sobota ponúka

voľné pracovné miesto na obsadenie pracovnej pozície:
Konateľ, konateľka – Mestský športový klub Rimavská
Sobota, s.r.o. ( 100% účasť mesta)
Požadované kvalifikačné predpoklady:
• ukončené vysokoškolské vzdelanie I. alebo II. stupňa• ukončené úplné
stredoškolské vzdelanie s maturitou • kvalifikačné predpoklady v zmysle
zákona č. 552/2003 Z. z. o výkone • práce vo verejnom záujme a zákona
č. 553/2003 Z. z. o odmeňovaní • zamestnancov pri výkone práce vo
verejnom záujme v znení neskorších zmien a doplnkov • minimálne 5
rokov praxe
Ďalšie požiadavky:
• bezúhonnosť (doklad o bezúhonnosti je výpis z registra trestov nie
starší ako 3 mesiace) • znalosť legislatívy a problematiky verejnej
správy - výhodou • manažérske zručnosti • organizačné a komunikačné
schopnosti • dynamická a silná osobnosť • reprezentatívne vystupovanie
• kreativita a profesionálny prístup
K prihláške je potrebné doložiť:
• vyplnený osobný dotazník • profesijný životopis s prehľadom vykonávanej praxe • písomná koncepcia činnosti Mestského športového
klubu Rimavská Sobota, s.r.o. a písomná koncepcia predstavy o základnej
ekonomickej a personálnej štruktúre klubu • overený doklad o dosiahnutom stupni vzdelania (vysokoškolské vzdelanie – diplom, stredoškolské
vzdelanie – maturitné vysvedčenie) • výpis z registra trestov nie starší
ako tri mesiace • písomný súhlas uchádzača k použitiu osobných údajov
pre potreby komisie na výber uchádzačov
Prihlášku a požadované doklady je potrebné osobne doručiť alebo zaslať
v obálke s označením „ Pracovná ponuka - NEOTVÁRAŤ “ v termíne do
09.03.2009 do 14.00 hod. na adresu:
Mestský úrad,
Ing. Ladislav Kovács,
prednosta MsÚ, Svätoplukova 9,
Rimavská Sobota, 979 01
Prihlásení uchádzači, ktorí spĺňajú požadované kritéria, budú o mieste
a čase konania výberu písomne vyrozumení.
MUDr. Štefan Cifruš, MPH
primátor mesta

Nezmeškajme šancu
zmeniť našu budúcnosť

inzercia / infoservis
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Rybárska rubrika
Mestská organizácia slovenského rybárskeho zväzu v Rim. Sobote
v snahe čo najviac vyjsť svojim členom v ústrety pri vydávaní povolení na
rybolov pre rok 2009 upravuje harmonogram výdaja nasledovne:
Streda 11.2 (16 – 18 hod.) kancelária MsO, Streda 18.2 (16 – 18 hod.) kancelária MsO, Sobota 21.2 (9 – 11 hod.) Obecný úrad Číž, Sobota 21.2 (15 –
16,30 hod.) Obecný úrad v Hajnáčke, Streda 25.2 (16 – 18 hod.) kancelária
MsO, Sobota 28. (2 ,30 – 11 hod.) MsKS Rim. Sobote, Streda 4.3 (16 – 18
hod.) kancelária MsO, Streda 11.3 (16 – 18 hod.) kancelária MsO, Streda
18.3 (16 – 18 hod.) kancelária MsO, Sobota 21.3 (9 – 11 hod.) kancelária
MsO, Streda 25.3 (16 – 18 hod.) kancelária MsO, Sobota 28.3 (9 – 11 hod.)
kancelária MsO, Utorok 31.3 (16 – 18 hod.) kancelária MsO,
V sobotu 21.2 bude výdaj povolení prebiehať v rámci výročnej členskej
schôdze II, Obvodnej organizácie na Obecnom úrade v Číži od 9 – 11 hod.,
na Obecnom úrade v Hajnáčke od 15 – 16,30 hod. pre členov III. Obvodnej organizácie.
V sobotu 28.2 opäť na výročnej členskej schôdzi I. Obvodnej organizácie v
Rim. Sobote od 9 – 11 hod. v priestoroch MsKS. Opätovne upozorňujeme
našich členov na skutočnosť, že posledný termín pre zaplatenie členského príspevku na tento rok je 31. marec. Aby nedochádzalo k zbytočnému
čakaniu, odporúčame nenechať všetko na posledný deň.
Výbor MsO SRZ v Rim. Sobote

Občianske združenie OZVENY Hrachovo
prosí všetkých dobrých ľudí o spoluprácu
pri zbieraní starých predmetov
a materiálov Z HISTÓRIE REGiÓNU GEMER
a MALOHONT, mlynárstva, roľníctva,
pekárstva a pod.
Zaujímajú nás: akékoľvek materiály o histórii mlynov a regiónu i o spôsoboch obživy v minulosti a tradičných remeslách, staré náradia, fotografie,
zápisy v kronikách, ľudová slovesnosť, zvyky, príbehy, tradície, odevy
a pod. Vyzbierané predmety budú vystavené v zrekonštruovanom mlyne
v obci Veľké Teriakovce. Pomôžte nám zachovať históriu našich predkov.
Staňte sa spolutvorcami regionálneho múzea.
Kontakt: 047/5695 533, ozveny@ozveny.sk

Prioritná os 1

Integrovaná ochrana a racionálne využívanie vôd

1.1 Zásobovanie obyvateľstva pitnou vodou z verejných vodovodov
1.2 Odvádzanie a čistenie komunálnych odpadových vôd v zmysle záväzkov SR voči EÚ
1.3 Zabezpečenie primeraného sledovania a hodnotenia stavu povrchových vôd
a podzemných vôd

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

Najväčšou oblasťou pomoci Európskej únie v rámci Operačného programu Životné prostredie je Prioritná os 1, ktorej špecifickým cieľom je znižovanie znečistenia vôd a zvýšenie
kvality života obyvateľstva SR dobudovaním a skvalitnením infraštruktúry vodného hospodárstva SR v zmysle právnych predpisov EÚ a SR. Poskytnutý nenávratný finančný príspevok
v rámci operačných cieľov umožňuje obciam zabezpečiť prístup čo možno najväčšieho počtu obyvateľov k pitnej vode prostredníctvom verejného vodovodu ako aj napojenosť
obyvateľstva na verejnú kanalizáciu s možnosťou odvádzania a čistenia komunálnych a odpadových vôd. Informujte sa na www.opzp.sk a www.repis.sk.
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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

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

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. 12 Gymnázium Ivana Kraska,
Rimavská Sobota, P. Hostinského 3

Okrsok č. 4 Reformované cirkevné gymnázium, Rimavská Sobota, Daxnerova 42

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

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

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

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

Vyšná Pokoradz – 206,
Spolu: 206

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. 6 Špeciálna základná škola,
Rimavská Sobota, Bottova 13

Okrsok č. 15 Spojená škola,
Rimavská Sobota, Športová 1

Okrsok č. 5 Kultúrny dom,
Vyšná Pokoradz, Vyšná Pokoradz 14

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,

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

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

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, Novosadská
96, Odborárska – 20, Okružná – 182, Sedliacka –
183, Tehlová – 38, Tomašovská – 134,
Spolu: 1083

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

Okrsok č. 25 Základná škola s MŠ, Rimavská Sobota, Dúžavská cesta 11

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

Dúžavská cesta – 535
Spolu: 535

Okrsok č. 26 Kultúrny dom, Mojín, Mojín 2
Mojín – 110
Spolu: 110

Okrsok č. 27 Úradovňa VMČ, Dúžava,
Dúžava 49
Dúžava – 127
Spolu: 127

Spolu za voľby: 19660
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1. kolo Banskobystrického plaveckého pohára
doniesol domov 47 medailových umiestnení,
z toho až 20 zlatých. V priebežnej tabuľke je v kategórii muži „A“ Šebok na druhom mieste a Mihály Máté na štvrtom mieste. V kategórii muži
„B“ vedie Juraj Husár, v kategórii „C“ Benjamín
Babús. Na druhej priečke sa nachádza Szomolai
Bálint. V ženských kategóriách vedie najstaršiu
kategóriu „Z“ Nikola Žilíková, v kategórii „A“ je
na treťom mieste Hanka Poljaková, v kategórii
„B“ sa do prvej pätnástky zmestila Petra Antalová a napokon Grétka Sallaiová v kategórii „C“ ,
ktorá je na priebežnom treťom mieste.

Tohtoročnú plaveckú sezónu zahájili plavci rimavskosobotského plaveckého oddielu v sobotu 7. februára prvým kolom Banskobystrického
plaveckého pohára v Banskej Štiavnici. Tieto
preteky počas päť ročnej existencie prešli rôznymi obmenami. Stali sa „plaveckou ligou“ pre celý
Banskobystrický kraj a preto sa tento rok rozšírili o 200 metrové trate a štafety, od čoho si usporiadatelia sľubujú väčšiu účasť plavcov. Preteky
sa skladajú z troch kôl v jarnej a troch kôl v jesennej časti sezóny. Do vyhodnotenia sa počítajú tri
najlepšie bodové výkony v každom kole. Plavec
s najvyšším bodovým ohodnotením za celý rok
získa Banskobystrický plavecký pohár.
Tradičná skupina plavcov v zložení Hanka
Poljaková, Benjamín Babús, Samuel Šebok, Mihály Máté, Juraj Husár, Lucka Staššáková, Grétka Sallaiová a Szomolai Bálint si počínali veľmi
dobre o čom svedčí 36 medailových umiestnení
a z toho až 15 zlatých. Prekvapením bolo nastúpenie dvoch plavcov, ktorí sa k plávaniu vrátili
po niekoľkých rokoch. Nikola Žilíková a Ladislav

Madarász začali absolvovať tréningy od septembra minulého roku a ich výkonnostná úroveň, aj
keď stále nie je to, čo bola, veľmi rýchlo napreduje vpred. Plavecký kolektív doplnila aj pätica
nových plavkýň, ktoré sa začlenili do súťažného
tréningového procesu. Preto dúfame, že mená
ako Antalová Lea, Antalová Natália, Horváthová
Kristína, Repková Kristína a Antalová Petra sa
budú objavovať na štartovných listinách plaveckého klubu počas celého roku.
Osobitnou kategóriou na pretekoch sú plavci
narodení v rokoch 2001 a 2002. V nej náš klub
zastupovala Linda Babúsová (mladšia sestra
Benjamína Babúsa) so ziskom dvoch bronzových medailí a Jakub Husár (mladší brat Juraja
Husára) so ziskom jednej zlatej a jednej striebornej medaily. Do budúceho kola však plánujeme túto kategóriu rozšíriť minimálne o dvoch
plavcov. Plavecký klub absolvoval aj dve zmiešané štafety, v ktorých skončil v dvoch kategóriách
dva krát na druhom mieste.
Ak zosumarizujeme výsledky, plavecký klub

Vyžrebovanie jarnej časti
I. ligy sezóny 2008-2009
19. kolo – 28.februára: Prievidza – Inter Bratislava, MFK Rimavská Sobota – LAFC Lučenec, Šaľa – Podbrezová, Košice B – Trenčín, Michalovce
– Dunajská Streda B, Humenné – Ružomberok B
20. kolo – 7.marca: Trenčín – Michalovce, MFK Ružomberok B – MFK
Rimavská Sobota, Inter Bratislava – Šaľa, Dunajská Streda B – Humenné,
Lučenec – Prievidza, Podbrezová – Košice B
21. kolo – 14.marca: Košice B – Inter Bratislava, Šaľa – Lučenec, FK
Mesto Prievidza – MFK Rimavská Sobota, Michalovce – Podbrezová,
Humenné – Trenčín, Dunajská Streda B – Ružomberok B
22. kolo – 21.marca: Inter Bratislava – Michalovce, Ružomberok B
– Prievidza, MFK Rimavská Sobota – Slovan Duslo Šaľa, Podbrezová –
Humenné, Dunajská Streda b – Trenčín, Lučenec – Košice B
23. kolo – 4.apríla: Inter Bratislava – Humenné, Trenčín – Ružomberok
B, Podbrezová – Dunajská Streda B, Lučenec – Michalovce, MFK Rimavská Sobota – MFK Košice B, Prievidza – Šaľa
24. kolo – 11.apríla: MFK Zemplín Michalovce – MFK Rimavská Sobota,
Humenné – Lučenec, Trenčín – Podbrezová, Dunajská Streda B – Inter
Bratislava, Košice B – Prievidza, Ružomberok B – Šaľa
25. kolo – 18.apríla: Inter Bratislava – Trenčín, Podbrezová – Ružomberok B, Šaľa – Košice B, Lučenec – Dunajská Streda B, MFK Rimavská
Sobota – 1.HFC Humenné, Prievidza – Michalovce

26. kolo – 25.apríla: Humenné – Prievidza, Michalovce – Šaľa, Podbrezová – Inter Bratislava, Trenčín – Lučenec, FK DAC 1904 Dunajská Streda
B – MFK Rimavská Sobota, Ružomberok B – Košice B
27. kolo – 2.mája: Inter Bratislava – Ružomberok B, Lučenec – Podbrezová, Šaľa – Humenné, MFK Rimavská Sobota – AS Trenčín, Prievidza –
Dunajská Streda B, Košice B – Michalovce
28. kolo – 9.mája: Inter Bratislava – Lučenec, Humenné – Košice B, ŽP
Šport Podbrezová – MFK Rimavská Sobota, Trenčín – Prievidza, Dunajská Streda B – Šaľa, Ružomberok B – Michalovce
29. kolo – 13.mája (streda): Lučenec – Ružomberok B, Michalovce –
Humenné, Šaľa – Trenčín, MFK Rimavská Sobota – Inter Bratislava,
Prievidza – Podbrezová, Košice B – Dunajská Streda B
30. kolo – 16.mája: Inter Bratislava – Prievidza, LAFC Lučenec – MFK
Rimavská Sobota, Podbrezová – Šaľa, Trenčín – Košice B, Dunajská streda
B – Michalovce, Ružomberok B – Humenné
31. kolo – 23.mája: Michalovce – Trenčín, MFK Rimavská Sobota – MFK
Ružomberok B, Šaľa – Inter Bratislava, Humenné – Dunajská Streda B,
Prievidza – Lučenec, Košice B – Podbrezová
32. kolo – 30.mája: Inter Bratislava – Košice B, Lučenec – Šaľa, MFK Rimavská Sobota – FK Mesto Prievidza, Podbrezová – Michalovce, Trenčín
– Humenné, Ružomberok B – Dunajská Streda B
33. kolo – 2.júna (utorok): Michalovce – Inter Bratislava, Prievidza –
Ružomberok B, Slovan Duslo Šaľa – MFK Rimavská Sobota, Humenné –
Podbrezová, Dunajská Streda B – Trenčín, Košice B - Lučenec
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Veľký záujem o šachy
Začiatok februára už tradične láka
milovníkov šachu do Gemera. Ani tohto
roku tomu nebolo ináč.
Na spomienkový turnaj Istvána G. Kovácsa o putovný pohár primátora sa prihlásilo nie menej
ako 112 súťažiacich. Z Kazincbarciky dokonca
prišli účastníci samostatným autobusom!
Prišlo tiež okolo 20 juniorov, ktorí boli hodnotení osobitne. A zvýšenú popularitu tohto
športu u nežného pohlavia dokladuje fakt, že
podujatia sa zúčastnilo aj niekoľko slečien. Príťažlivosť tohto podujatia je navyše umocnená
tým, že prítomní šachisti sa môžu občerstviť

priamo na mieste vareným kotlíkovým gulášom.
Samotné súperenie sa odohralo v deviatich
kolách švajčiarskym systémom v kolách po 2
krát 15 minút. A i tento rok dominovali súťažiaci z Maďarska. Víťazom sa stal Pál Kiss z Egeru
so ziskom 8 bodov, v tesnom závese s Józsefom
Zabiákom zo Sajószentpéteru. Tretie miesto sa
ušlo Zoltánovi Károlyfalvimu z Kazincbarciky
so siedmymi bodmi.
Ceny odovzdal víťazom primátor obce, Zoltán Jankósik. Prvý traja ocenení získali aj finančnú odmenu a najlepší dospelí i juniori si odniesli
aj symbolický víťazní pohár.
Ladislav Polgári

zóny v prípade rovnosti bodov s týmto súperom
máme navrch vzhľadom k domácemu víťazstvu
9:5 na domácich stoloch.
Touto prehrou naši boli odsunutí, dúfajme, že
len dočasne z 3. miesta . Prekvapením zápasu
bolo, že Gabriel Polgári, ktorý bojuje o najlepšieho hráča v mužstve, nevyhral ani jediný zápas!
O dva týždne dňa 21.2.2009 mužstvo Mladosti
privíta na domácich stoloch Prešov a Bardejov

STOLNÝ TENIS

9.kolo v 1.lige skupina východ

Polovičný výkon
na súperových
stoloch
MSTK VTJ Martin A — Mladosť Relax Rimavská Sobota 3 :11
Body: Polgári 3,5, Horváth 3,5, Voliar 2,5, Huszti
1,5
Hostia pomenili pred týmto zápasom členov vo
dvojhrách a novozostavené dvojice zo štvorhier
zabrali od začiatku naplno a po dlhom čase naši
hráči vyhrávali po štvorhrách 2:0. Zápas mal jednoznačný priebeh u súpera, kde sme už niekoľko
sezón nedokázali vyhrať. Najlepším hráčom bol
Peter Horváth, ktorý vo dvojhrách nestratil ani
set a vo štvorhre s Husztim prehral iba jediný
set.

SK Tvrdošín. Nižná A — Mladosť Relax
Rimavská Sobota A 8:6
Prehratý zápas o priebežné tretie miesto
Body: Horváth 2,5, Huszti 1,5, Voliar 1,5, Polgári
0,5
Výborný nástup do zápasu víťaznými štvorhrami, kde Huszti s Horváthom dokázali poraziť
súperovu dvojicu Belopotočan –Takáč. Po zápase Belopotočan konštatoval, že bol doslova znechutený výkonom Roba Husztiho, ktorému výborne sekundoval Peter Horváth. Po úvodných
dvojhrách naši vyhrávakli ešte 4:2, kedy svoje
dvojhry vyhrali Horváth , ktorý otáčal zápas
s Takáčom z 0:2 na sety, a Huszti s Buczackým
na 3:1. No potom domáci šnúrou šiestich bodov
v rade zvrátili celkový stav na 4:8. Rozhodujúcimi sa v tejto sérií stali prehraté zápasy Horvátha
s Buczackym v piatom sete 12:14 a zápas Husztiho s Argalášom , kedy Robo po vyhratom prvom
sete nasledne nevyužil 4 setbaly v druhom sete.
V závere naši ešte skorigovali výsledok víťazstvami Horvátha a Voliara na konečných 6:8, to
znamená, že v konečnom účtovaní na konci se-

Tabuľka 1.ligy – skupina východ po 9.kole
1. Sokol Vojčic
48 bodov
2 Geológ Rožňava A
45 bodov
3. SK Tvrdošín –Nižná
39 bodov
4. Mladosť Relax Rim. Sobota 38 bodov
5. SK HCH Čadca B
35 bodov
6. Štart Prešov A
34 bodov
7. VSTK Vranov A
31 bodov
8. STK Lok.Košice B
30 bodov
9. SK Bardejov
25 bodov
10 Doprastav Zvolen
24 bodov
11. TZO Bytča A
19 bodov
12. MSTK VTJ Martin A
16 bodov
Ing. Eugen Zagyi

Futbal v skratke

MFK Rimavská Sobota
– Michalovce 1:1 (1:1)
V 9. prípravnom zápase zimnej
prestávky remízoval MFK Rimavská
Sobota s prvoligovými Michalovcami
na domácej pôde 1:1.
Góly: Líška (MFK), Marec (Michalovce)
Zostava R. Soboty: Kuciak –Mujkoš, Geri,
Rubint, Morháč – Ádám, Živanovič, Vargic,
Lazúr – Líška, Čižmár. Striedali: od 46.min.
– Migaľa, Gibala a v priebehu druhého
polčasu P. Šándor, Szabó.
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Najlepší športovci okresu
Minulý týždeň v piatok sa za účasti prezidenta Slovenskej republiky Ivana Gašparoviča
konalo v Tisovci vyhodnotenie 43. ročníka Udelenia titulu najúspešnejších športovcov
okresu Rim. Sobota za rok 2008. Ocenení boli športovci v nasledovných kategóriách:
Kategória žiactva:

1. Dorota Balciarová ( Uraken Rim. Sobota)
- reprezentantka SR v karate, majsterka Európy
a SR, druhá na medzinárodnom turnaji Toronto
Open, tréner Vojtech Molnár.
2. Bence Andrik ( Lokomotíva Rim. Sobota) majster SR v jude, majster stredoslovenského
regiónu a mnohých zahraničných turnajov,
tréner Ľubomír Antal.
3. Terézia Pavková (TJ taekwando Hnúšťa)
– druhá na majstrovstvách SR v taekwande,
prvá na turnaji v Chorvátsku, Slovensku a iných
medzinárodných turnajoch, tréner Maroš Oláh.
4. futbalista Tomáš Gallo (ŠK Tempus) úspešný reprezentant stredoslovenského futbalového zväzu, tréner Milan Špaček.
5. Kinga Muránska ( klub viacboju všestrannosti RS) - majsterka SR v letnom a zimnom
viacboji, držiteľka slovenského rekordu, trénerka Oľga Barnová.

Kategória dorastu:

1. Richard Totkovič (Lokomotíva RS) –
majster SR v zápasení, tretí na majstrovstvách
SR kadetov v gréckorímskom aj voľnom štýle,
tréner Jozef Radnóti.
2. Pavlína Slivková ( Volejbalový klub Hnúšťa)
– volejbalistka, smečiarka družstva prvej ligy
žien, tréneri Š. Szőkeová, M. Bukviar.
3. Romana Surová (TJ Klenovec) – bedmintonistka, prvá vo dvojhre aj štvorhre na Veľkej

Soboťania
tancovať
vedia
Približne 100 tanečných párov prilákala
medzinárodná tanečná súťaž O pohár
primátora mesta. Tá sa konala 7. februára v Dome kultúry.
Okrem párov zo Slovenska sa na súťaži predstavili aj tanečníci z Maďarska a Poľska. Ako
uviedla Táňa Koniarová z Mestského kultúrneho strediska, ktoré je jedným z organizátorov,
podobná súťaž sa konala v meste približne pred
5 rokmi. Teraz ju však zorganizovali vyslovene
sami. „ Potešili ma naši mladí tanečníci z TK

cene Šurian, tretia na majstrovstvách SR, tréner
Ivan Majorský.
4. Réka Bálintová (Viacboj všestrannosti RS)
– majsterka SR v letnom a zimnom viacboji,
držiteľka rekordu, trénerka Kamila Antalová.
5. Michal Dragijský (MFK Rim. Sobota) - futbalový obranca druholigového družstva starších
dorastencov, tréner Milan Mihók.

Kategória dospelí:

1. Igor Molnár (TJ Uraken RS) – karatista, druhý na majstrovstvách sveta, piaty na majstrovstvách Európy a turnaji Kanada Open, druhý na
turnaji USA Open, tréner Vojtech Molnár.
2. Róbert Bráz (Taekwando WTF Rsobota)
– po druhý krát prvý na majstrovstvách sveta
v Taliansku v kic – boxe, tréner Peter Urek.
3. Branislav Mráz (MFK Rim. Sobota) –
futbalista – univerzálny hráč, dlhoročná opora
prvoligového družstva, tréner Karol Kisel.
4. Michal Radnóti (Lokomotíva RS) – majster
SR v gréckorímskom štýle seniorov, majster SR
vo voľnom štýle juniorov, víťaz viacerých medzinárodných turnajov, tréner Jozef Radnóti.
5. Ľuboš Voliar (TJ Mladosť Relax Rim.
Sobota) – stolnotenista, najlepší hráč družstva,
tréner Ľubomír Pinzík.

Športové kolektívy:

1. MFK Rimavská Sobota dospelí – účastník
prvej ligy, ašpirant na postup do Corgoň ligy,

tréner Karol Kisel.
2. Mladosť Rim. Sobota - stolný tenis – muži
– dlhoročný účastník prvej ligy, v roku 2008
obsadil tretie miesto, tréner Ľubomír Pinzík.
3. Družstvo dievčat TJ Klenovec – bedminton – majster SR, piate na majstrovstvách sveta
v Španielsku v školských disciplínach, tréneri
Majorský, Bálint, Hruška.
V rámci technických športových činností bol
ocenený Ondrej Mišák z TJ Mladosť Relax R.
Sobota - dlhoročný úspešný lodný modelár a
viacnásobný majster SR.

Kategória ocenených Oblastným
futbalovým zväzom

Za rozvoj futbalu v okrese Rimavská Sobota
Pamätná plaketa
Ing. František Alberty, generálny riaditeľ
CSM Tisovec
MUDr. Štefan Cifruš, MPH, primátor mesta
Rimavská Sobota
Pavel Kovács, 49 ročný hráč futbalového klubu
FK Král

Za rozvoj futbalu v okrese Revúca

Pamätná plaketa
Ľubomír Kisel, starosta obce a prezident FK
Lubeník

Najlepší brankár v roku 2008 vo futbale
Ladislav Miko, brankár ŠK Bátka

IMPULZ Gerhard Sendrei a Orsolya Farkasová,
ktorí vo svojej kategórii získali zlato. Tiež sa
teším z víťazného páru Tomáš Baka a Regina
Kisbenedeková. Síce súťažili za TK SAMBED
OZ z Rožňavy, ale sú to soboťania,“ uviedla
Koniarová. Tanečníkov hodnotilo 12 profesionálnych rozhodcov.
Ako uviedol jeden z rozhodcov Pavel Imre
z lučeneckého tanečno - športového centra,
súťaž bola na vysokej úrovni. Podľa neho boli
vynikajúce predovšetkým páry tancujúce latinskoamerické tance. A čo si všímajú rozhodcovia
pri jednotlivých tancoch?
„V každej kategórii niečo iné. V nižších triedach
je to celkové vnímanie hudby, rytmika, nášľapy.
Vo vyšších hodnotíme celkový priebeh tanca,“
uviedol Imre. Zo štandardných tancov súťažiaci
tancovali anglický valčík, tango, viedenský
valčík, slowfox a quickstep. Latinskoamerické
tance zastupovala samba, ča – ča, rumba a jive.
Víťazi si odniesli okrem medailí aj poháre a
diplomy.
amb
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Ultramaratónec Jozef Gyürke sa vlani po deviatich rokoch v USA vrátil do Rimavskej Soboty

Ako nekonečný maratón
(Dokončenie z minulého čísla)

Na Havajských ostrovoch sa Jozef
Gyürke spriatelil so zástupcami
mnohých tam žijúcich komunít.
Filipíncami, Latinoameričanmi, Írmi,
Kórejčanmi, Japoncami a pod. Napriek
tomu v myšlienkach bol stále častejšie
na Slovensku. Jednoducho ho
to ťahalo domov...
Navyše, ekonomická kríza sa na Havaji začala
prejavovať už dávnejšie, turistov prichádzalo
stále menej a menej... Korigoval aj svoje rozhodnutie odbehnúť v každom z amerických štátov
jeden maratón (doteraz ich má na konte jedenásť). Stanovil si nový cieľ: v časovom horizonte
dvoch- troch rokov odbehnúť aspoň jeden maratón alebo ultradlhú trať na každom svetadiely.
Zostáva mu už „len“ Afrika a Austrália.
„Afriku zvládnem hravo,“ hovorí odľahčene
Jozef Gyürke. „V Egypte každoročne usporiadajú vo februári maratón pod pyramídami v blízkosti Káhiry. Mohol by som ho absolvovať už

v najbližšom termíne. Ale teraz skôr uvažujem o
Novom Zélande. A osobitne by som chcel zabehnúť maratón aj v Južnej Amerike. Mám kamarátov, bývalých spolupracovníkov v Brazílii. Dnes
už naozaj nie je problém zabehnúť si maratón
v ktoromkoľvek kúte sveta, keď má človek chuť,
čas a samozrejme, finančné prostriedky. Zmenil
som názor aj na svoju výkonnosť. Kedysi som si
hovoril, že ak mám maratón (42 195 metrov),
bežať vyše troch hodín, tak to radšej nie. Ale keď
som videl ľudí aj podstatne starších ako ja, napríklad 86-ročného dedka, ako sa tešia z behu, ako
sa snažia, tak som si povedal, že dosiahnutý čas
predsa nie je rozhodujúci.“
Gyürke priznáva, že v závere svojho takmer
deväťročného pobytu za veľkou mlákou mal
isté problémy s emigračnou políciou. Nikdy neplánoval zostať v Amerike, nebodaj sa uchádzať
o americké občianstvo. „Už dávnejšie som prekukol americký spôsob života. Častokrát som sa
cítil veľmi osamelý. Európsky životný štýl je pre
mňa výrazne prijateľnejší. Všetko čo vidíte v Eu-

rópe, je originál. Celá Amerika sú len akési klony.
Aj preto som sa chcel vrátiť domov. Povedal som
si, že ešte nie som taký starý, aby som nemohol
behávať ultrabehy, hoci už v kategórii veteránov.
Lebo roky nezastavíš....“
Po svojom návrate sa Jozef Gyürke zoznamuje so (staronovým) rimavskosobotským
prostredím. Pri prechádzke mestom prakticky
na každom kroku stretne nejakého známeho. Po
deviatich rokoch zaregistroval viaceré pozitívne
zmeny, najmä v prístupe pracovníkov rôznych
úradov a inštitúcii pri vybavovaní si svojich administratívnych náležitostí. Pochopiteľne, prakticky od prvého dňa návrate behá, trénuje. Denne zabehne 15-20 kilometrov. Svojou obvyklou
„starou“ trasou. K ropovodu, povedľa povestného „Čierneho mesta“, na Kurinec. Asi však trasu
zmení. Tri z prvých štyroch behov vedľa rómskeho sídliska na Dúžavskej ceste totiž neskončili
dobre. Kvôli agresívnym psom, ale aj tamojším
deťom so „šutrami“ v rukách...To predtým veru
nebolo. A tak silne rozmýšľa, že si nájde novú trasu. Ale zo svojho predsavzatia naďalej sa venovať
behu, rozhodne neupúšťa.
Na sklonku minulého storočia sa Jozef Gyürke v skromných rimavskosobotských pomeroch
vypracoval na špičkového športovca. V roku 1998
sa stal majstrom Slovenska v behu na 50 km,
v reprezentácii Slovenska štartoval na majstrovstvách sveta i Európy v behu na 100 km, v behu
na 24 hodín, absolvoval množstvo maratónov
i polmaratónov. Pritom ešte na konci 80-tych
rokov bol silným fajčiarom a rád sa pozrel neraz
až na samé dno pohárika. Od roku 1991 je abstinentom, nefajčí, od roku 1992 beháva dlhé trate.
Stal sa slovenským reprezentantom, najlepším
športovcom okresu za rok 1998, známou osobnosťou, celebritou v tom najlepšom slova zmysle.
V novembri 1999 odišiel „akože“ na maratón do
New Yorku. Do cieľa v Rimavskej Sobote dobehol 17.októbra 2008. Dosiahol čas takmer deväť
rokov.... Veľa či málo? Či tak akurát?
rk, foto archív J.G.

Stredná Európa naďalej ostáva pod vplyvom studeného vzdušného
prúdenia s vysokými hodnotami vlhkosti. Takže zima pokračuje. Môžeme
očakávať aj postupný nárast oblačnosti, pravdepodobné sú zrážky
i sneženie. V noci môže teplota na určitých miestach klesnúť aj na mínus 10
až mínus 15 stupňov. Cez deň sa ortuť na teplomery pravdepodobne
nevyšplhá nad nulovú hodnotu.
András Reisz (autor je meteorológ)
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Gašparovič:
Prepúšťaniu sa
nedá zabrániť

Prezident Slovenskej republiky Ivan
Gašparovič v piatok pracovne navštívil
Rimavskú Sobotu. Na radnici sa stretol
s primátorom a vedením mesta, prednostkou Obvodného úradu, s pracovníkmi Mestského úradu i s poslancami
mestského zastupiteľstva a ďalšími
verejnými činiteľmi.
Gašparovič sa po príchode na Hlavné námestie
najprv pozdravil s občanmi mesta. Potom ho privítali poprední verejní činitelia Rimavskej Soboty a symbolicky ho ponúkli chlebom so soľou.
V obradnej sieni Mestského úradu sa prezident k prítomným hosťom obrátil príhovorom,
v ktorom spomínal najpálčivejšie problémy súčasnosti. Hovoril o svetovej hospodárskej kríze,
pričom podľa jeho slov vláda robí všetko pre to,
aby jej dopady na občanov boli čo najmiernejšie.
Zároveň však priznal, že v niektorých prípadoch
sa prepúšťaniu pracovnej sily nedá zabrániť.
Úradujúci prezident sa vyjadril aj k otázkam
národnostných menšín a ich postavení v našej spoločnosti. Apeloval pritom na súdržnosť
a spoluprácu všetkých občanov Slovenska. Povedal tiež, že ak „bude na Slovensku zle Slovákovi, bude zle aj Maďarovi“ a naopak. Na otázku Gemerských zvestí ohľadom začleňovania
rómskych spoluobčanov do spoločnosti uviedol,
že to vidí ako veľký problém, ktorý ale musí byť
vyriešený. Ako však dodal, je to obojstranná záležitosť, pretože ide o to, aby sa „občianska spoločnosť aj Rómovia jednoznačne chceli dostať
z problémov, ktoré tu sú.“
Prezidentov program pokračoval na pracovnom obede v spoločnosti čelných predstaviteľov mesta a samosprávy. Potom sa hlava štátu
odobrala do Tisovca, kde sa zúčastnila slávnostného odovzdávania ocenení najlepším športovcom okresu.
Marián Kluvanec
V budúcom čísle: rozhovor s prezidentom
o problémoch regiónu!

Milan Kojnok držiteľom doteraz najlepšieho výkonu sezóny

Nováčik prichádza ako líder súťaže
Rimavskosobotským prvoligovým kolkárom sa
vstup do odvetnej časti sezóny vcelku vydaril. Zo
štyroch odohratých zápasov vyhrali tri, pritom
v dvoch z nich boli v pozícii hosťujúceho mužstva.
Najcennejšie víťazstvo však dosiahli na domácej
dráhe, keď v prvú februárovú sobotu zdolali bývalého účastníka extraligy, v súčasnosti tretie
mužstvo tabuľky Spišskú Novú Ves tesným rozdielom 15 kolov. Po polovici dueli však naši hráči
strácali na súpera 33 kolov.... O zvrat v zápase
sa postaral predovšetkým Oto Povinzský, ktorý
svojim novým osobným rekordom 593 bodov
prevalcoval súpera o 50 bodov a naklonil víťazstvo opäť na našu stranu. Ďalších tridsať plusových bodov v mikrosúboji so súperovým hráčom
pridal aj Milan Kojnok, takže hostia v úplnom
závere už len skorigovali svoju prehru.

KK Rimavská Sobota – Spišská Nová Ves
3 276 : 3 261, na pomocné body 5:3,
v 17.kole I.ligy.
Zostava a výkony KK : Róbert Šmatlík 546, Ivan
Vanek, po 60.hode ho striedal Miroslav Rábely 531, Tibor Tavarszký 527, Oto Povinszký 593
(piaty najlepší výkon kola, vďaka čomu sa po
prvýkrát v sezóne ocitol v šestke kola), Milan
Kojnok 552, Július Sendrei 527; z družstva hostí dosiahol najlepší výkon Pešta 567. Po tomto
víťazstve sa naši kolkári posunuli v tabuľke na
5.miesto s 20 bodmi a priemerným výkonom
3 182 bodov.
V sobotu 21.februára sa v rimavskosobotskej
kolkárni bude hrať šláger 19.kola. Rimavskosobotskí kolkári privítajú nováčika súťaže, KK

MTK Tatran Žarnovica, ktorá je však na čele
tabuľky! Hlavnou oporou tímu je najlepší hráč
súťaže Radoslav Fúska, ktorý sa v doterajšom
priebehu súťaže už dvanásťkrát ocitol v najlepšej šestke kola ! Na druhej strane je náš vyrovnanejší tím, ale tiež s niekoľkými výraznými
individualitami. Veď napríklad Milan Kojnok je
držiteľom absolútne najlepšieho výkonu sezóny
vo východnej skupine I.ligy. Výkon extratriedy
636 bodov dosiahol v zápase 6.kola 11.októbra 2008 v kolkárni v Podbrezovej práve v dueli
so Žarnovicou, ktorá na Horehroní hráva svoje
domáce zápasy. Žarnovičan Fúska vtedy zhodil
„len“ 619 kolov.... Nuž, v sobotu 21.februára si
milovníci tohto športu prídu v rimavskosobotskej kolkárni určite na svoje!
red
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Zubný lekár
V súkromných ambulanciách počas
víkendových dní od 8.00 do 12.00 hod.

21. a 22. február MUDr. M. Pálešová,
OZS - Ožďany, č. t. 56 94 666

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

21. február sobota lekáreň Média
22. február nedeľa lekáreň Rimava

Otváracie hodiny zimného
štadióna pre verejnosť
16.02
07.02
18.02
19.02
20.02
21.02
		
22.02

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
09.00-12.00 12.30-15.30
16.00-19.00
14.00-16.30 17.00-19.30

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

EUROMOTEL
Restaurant

Košická cesta, Rimavská Sobota

Na HTO Všeobecnej nemocnice v Rimavskej Sobote dňa 10.2.2009
bezplatne darovali krv nasledovní bezpríspevkoví darcovia krvi:

Lucia Soukupová, Miroslav Soukup, Peter Jankovič, Miloš Gaži, Roman Oros, Jaroslav Turis, Pavel Bokor, Ondrej Kubiš, Gabriel Šimon,
Tomáš Kočiš z Rimavskej Soboty, Vladimír Chromek z Tep.Vrchu,
Pavel Žilák z Kokavy n Rim., Ondrej Hrivnák z Klenovca, Ján Kántor
z Čiernej Lúky, Marcela Vrancová, Maroš Vranec, Milan Dirbák, Pavel
Pauko, Roman Kochan z Hnúšte, Branislav Bakša z Hrnč.Zalužian,
Daniela Šuleková zo Sušian, Štefan Deák z Drienčian, Ivan Dianiška
z Tisovca, Pavel Kret, Jaroslava Korenyová z Rim.Brezova, Mária Kučeráková, Michaela Kučeráková ,Dušan Širák z Čerenčian, Ondrej Ikri
z Rákoša, Elena Uhrinová zo Sabovej
Prvýkrát bezplatne darovali krv: Pavel Földi, Jozef Négyesi, Ján
Kispatko z Oždian, Branislav Sojka z Rim.Soboty,
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

Rakúske, grécke,
talianske špeciality
Kvalitné a lacné ubytovanie
047/56 22 517, 0905 745 308
Prijmeme: čašníka /-ku, kuchárov
/-ky 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
- Nové espresso oproti VÚB
Tel: 0918 392 513
2009-52

KINO
ORBIS
18. a 19. feb.
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Spravodlivosť bez moci je
bezbranná. Krimi, dráma,
thriller Rusko, MN. Vstupné 2 €
(60 Sk), titulky. Začiatok predstavení len o 18:00 hod.
20. - 22. feb.

ZAKÁZANÉ
KRÁĽOVSTVO
Boj o večnosť je úžasnejšia, než
si dokážete predstaviť. Akčná
fantasy komédia USA, MP od 12.
r. Vstupné 2 € (60 Sk). Začiatok
predstavení len 18:00 hod.
20. a 22. feb.

MALÉ OSLAVY
Každý je niekedy stratený. Dráma SR/ČR/Taliansko. Vstupné
2 € (60 Sk.). Začiatok predstavení
len o 20:00 hod.

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

