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Vyhodnotenie
súťaže

Ako dopadla súťaž o knižné
ceny spojená s prieskumom
čitateľskej mienky?
čítajte na str. 2

Záťah proti
narkomafii

Pri policajnej razii z predminulého piatka boli dvaja
Soboťania zadržaní a obvinení zo zločinu nedovolenej
výroby omamných a psychotropných látok, jedov alebo
prekurzorov.
pokračovanie na str. 3

Veľvyslankyňu
zaujíma aj mlyn

Vo Veľkých Teriakovciach
pokračuje rekonštrukcia
vodného mlyna. Na výsledok
sa príde pozrieť aj nórska
veľvyslankyňa.
čítajte na str. 5

Impresie z Kene

V mestskom múzeu sa konala
vernisáž Štefana Kocku, autora malieb, kresieb a grafík
s africkou tematikou.
čítajte na str. 7
Šport

Začína jarná časť
I. futbalovej ligy

Spýtali sme sa trénera MFK
Rimavská Sobota Karola
Kisela na jeho hodnotenie
zimnej prípravy a ciele stanovené na druhú časť sezóny.
čítajte na str. 15

Gašparovič na radnici:

Socializácia Rómov je problém

riešenia pre krajšie
bývanie + strechy
www.valea.sk, valea@valea.sk
Hnúšťa, Francisciho 167
2005

Prezident Slovenskej republiky Ivan Gašparovič navštívil 13. februára Rimavskú Sobotu. Po
stretnutí s verejnými činiteľmi mesta a VÚC
odpovedal aj na otázky novinárov.
Na otázku, ako vníma prezident a vláda vysokú nezamestnanosť so stúpajúcou tendenciou v gemerskom
regióne, odpovedal prezident, že „vláda robí všetky
opatrenia preto, aby boli dopady svetovej hospodárskej krízy čo najmiernejšie.“ Vláda chce podľa jeho
slov podporiť zamestnávateľov a pracovnú silu z hľadiska mobility, aby mohli ľudia za prácou cestovať.
Úplnému prepúšťaniu sa však zabrániť nedá. Za jedno
z možných riešení v krízových časoch považuje prezi-

dent skracovanie pracovnej doby namiesto prepúšťania. Zamestnanci by jednoducho nahradili pracovnú
dobu v budúcnosti, kedy by ekonomika podnikov mala
znovu fungovať lepšie.
Ako veľký problém, ktorý však musí byť riešený,
vníma prezident začlenenie Rómov do spoločnosti. Recept na to je však podľa neho jednoduchý: štát,
občianska spoločnosť i Rómovia musia jednoznačne
chcieť. Za jeden z najväčších problémov v tejto súvislosti ale považuje Gašparovič vzdelanie. Hovorí, že zo
strany Rómov často počuť len „daj“. Hlava štátu chce
problémy Rómov riešiť, avšak čaká adekvátnu iniciatívu aj z ich strany.

pokračovanie na str. 4
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Vyhodnotenie
súťaže a ankety

Od vyhlásenia súťaže spojenej
s dotazníkovým prieskumom ohľadom
vašej mienky o Gemerských zvestiach
ubehli tri týždne. Minulý týždeň
v stredu sme preto vyžrebovali výhercov
a vyhodnotili výsledky ankety.
Súťaže sa spolu zúčastnila takmer stovka čitateľov vo vekovom priemere 49 rokov. Najstarší
účastník súťaže má úctyhodných deväť krížikov,
kým najmladší sotva zavŕšil „osemnástku“.
Vysvitlo, že Gemerské zvesti pravidelne číta
84% opýtaných. Najväčší záujem máte o informácie o dianí v meste a regióne. Radi tiež čítate
športové správy a inzerciu, pričom 35% z vás by
uvítalo viac informácií o zdravotníctve. Na poslednom mieste v tabuľke obľúbených rubrík sa
ocitlo Školstvo, o ktoré sa zaujíma len 25% čitateľov.
Ukázalo sa, že pokiaľ ide o otázku objektívneho informovania, považuje väčšina z vás Gemerské zvesti za nestranné, resp. za viac nestranné
ako jednostranné – podrobne to znázorňuje graf
pri článku.
Z hľadiska používaných novinárskych žánrov
sa obľube tešia predovšetkým kratšie útvary, ako
sú krátke správy a glosy či fejtóny, ale aj komen-

táre. Naopak najmenej priaznivcov (27%) majú
dlhšie tematické články.
V ankete sme sa pýtali aj na váš postoj k prílohe Telka. Vysvitlo, že 72% účastníkov prieskumu
má záujem o Gemerské zvesti aj bez televíznej
prílohy. Zvyšní čitatelia uviedli, že by uprednostnili náhradu Telky iným TV programom,
resp. ďalšími obsahovými stranami.
Cenu Gemerských zvestí považuje 89% z vás
za primeranú, 5% vysokú a zvyšok za nízku.
Po uzávierke súťaže sme minulý týždeň v redakcii vylosovali troch šťastlivcov, ktorí získajú
knihy z kníhkupectva Marsab v Rimavskej Sobote.

Knižné ceny vyhrali:

p. Dudová
(Barbara Rogan: Nemocnica v Brooklyne )
Ivona Belková
(Enycklopédia: Galéria géniov)
Mária Hadobášová
(Dominik Dán: Hriech náš každodenný)
Ceny si môžete vyzdvihnúť na inzertnom oddelení Gemerských zvestí v budove Mestského úradu na Svätoplukovej 5.
mak

Gemerské zvesti považujem za:

keď sme pred troma týždňami iniciovali súťaž spojenú s dotazníkovým prieskumom,
snažili sme sa spojiť príjemné s užitočným.
Išlo nám o to, aby sme sa dozvedeli, čo vás
v Gemerských zvestiach najviac zaujíma
a čomu naopak venujete len okrajovú pozornosť. Zároveň sme vám chceli na oplátku za vyjadrenie vašej mienky o novinách
ponúknuť možnosť vyhrať hodnotné ceny.
Dnes, keď už je súťaž uzavretá, víťazi
vylosovaní a anketa vyhodnotená, môžeme
skonštatovať, že naše spoločné úsilie nebolo odsúdené na nezdar. Jednak preto, že
troch z vás sme potešili zaujímavými knižkami a tiež preto, že vaše cenné pripomienky nám pomohli zorientovať sa v smere,
ktorým by mali mestské noviny napredovať.
Napríklad ste si mohli všimnúť, že od minulého čísla sa rubrika Slovensko a svet „scvrkla“ do stručného sumáru krátkych informácii toho najdôležitejšieho, čo sa vo svete za
týždeň udialo. Reagovali sme tak na vaše
pripomienky, že v novinách by ste privítali
viac správ z mesta a jeho okolia než z iných
krajín. Udalostiam v meste preto venujeme
prvé tri strany. Na tie nadväzujú rubriky
Z regiónu, Školstvo a Kultúra. Inzercia a Infoservis naďalej ostávajú na stredných stranách. Obsah Gemerských zvestí uzatvárajú
športové správy a publicistika, ktoré majú
rozsah v závislosti od počtu a významu podujatí v aktuálnom týždni.
Výsledky prieskumu tiež ukazujú, že
príloha Telka netvorí stredobod vášho
záujmu a nie je hlavným dôvodom, prečo
čítať Gemerské zvesti. Je preto možné, že
v dohľadnej dobe už TV program nebude
tvoriť súčasť novín – tým by sa zároveň
z ekonomického hľadiska vykonalo racionálne úsporné opatrenie, keďže noviny sú
odoberaním Telky finančne pomerne zaťažené. O každej zmene vás však budeme včas
informovať.
Vážení čitatelia, ďakujeme vám za prejavenú dôveru – budeme sa čo najviac snažiť,
aby sme vás nesklamali. Výhercom súťaže
srdečne blahoželáme a pokiaľ k nim nepatríte, nezúfajte – v blízkej dobe chystáme
novú súťaž o iné, avšak rovnako zaujímavé
ceny...
Marián Kluvanec, šéfredaktor

Gemerské zvesti
nestranné (39%)
viac nestranné ako jednostranné (45%)

45%

viac jednostranné ako nestranné (10%) !

10%
6%
39%

Vážení čitatelia,

jednostranné (6%) !
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Na zastupiteľstve aj
o teple a odmenách

V bývalom Župnom dome v Rim. Sobote
prebehne v utorok 24. februára
zasadnutie poslancov mestského
zastupiteľstva.
Na programe bude správa o činnosti mestskej
rady, stav verejného poriadku, priestupkovosti
a kriminality v meste, majetkovoprávne otázky,
návrh VZN o státí a parkovaní motorových vozidiel na území mesta, o zápise detí do 1. ročníka
základných škôl v zriaďovateľskej pôsobnosti
mesta, návrh na zmenu VZN o určení školských
obvodov základných škôl v meste.
Poslanci sa budú zaoberať aj informáciou
o prijatých opatreniach na spoluprácu s podnikateľskými subjektmi, správou o činnosti hlavného kontrolóra a kontroly plnenia uznesení MsR
a MsZ za prvý polrok, návrhom na poskytnutie

odmeny primátorovi, jeho zástupcovi a hlavnému kontrolórovi, návrhom na stanovenie dňa
konania voľby hlavného kontrolóra a návrhom
na delegovanie zástupcov do Rady školy pri
ZŠ s materskou školou na Dúžavskej ceste a do
Rady školy pri MŠ na Rybárskej ul. Rokovať sa
bude aj o informatívnej správe o stave pripravenosti II. etapy lokality s IBV Sobôtka, návrhu na
schválenie ceny tepla od 1. 1. 2009, návrhu schválenia spolufinancovania výstavby viacúčelového
ihriska, prerozdelenia finančných prostriedkov
z rozpočtu mesta na činnosť športových subjektov na prvý polrok a o návrhu skupiny mladých
ľudí na skonštituovanie mládežníckeho parlamentu v našom meste.
amb,
ilustračné foto archív GZ

Záťah proti
narkomafii
Pri policajnej razii z predminulého piatka boli
dvaja Soboťania zadržaní a obvinení zo zločinu
nedovolenej výroby omamných a psychotropných látok, jedov a prekurzorov.
Policajná akcia s krycím názvom „LUPO“ dopadla úspešne. Rimavskosobotské a lučenecké
Okresné riaditeľstvo Policajného zboru SR sa
v jej rámci zamerali na páchateľov, ktorí sa zaoberali výrobou a predajom drog.
Po domových i osobných prehliadkach vo Veľkých Dravciach a v Rimavskej Sobote sa bezpečnostným zložkám podarilo zaistiť predmety potrebné na výrobu omamných látok, ako sú rúrky,
laboratórne sklá či rozličné chemické látky. Na-

šiel sa aj biely prášok, ktorý bol identifikovaný
ako efedrín, teda látka, z ktorej sa vyrába droga
pervitín.
Okrem drog odhalili muži zákona aj strelné
zbrane s nábojmi, rozbušku a dokonca cvičný
granát. Muži, ktorým predmety patrili, pochádzajú z Rimavskej Soboty a majú 49 a 25 rokov.
Ak budú uznaní vinnými, môžu si za mrežami
posedieť až 10 rokov.
red
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Komentár

Politika na
štadióny nepatrí
Prípravný futbalový zápas medzi MFK
Rimavská Sobota s Diósgyőrom Miškolc,
ktorý sa odohral 31. januára, mal nechutnú
dohru. Čo sa týka samotného stretnutia, aj
napriek tomu, že to bol prípravný zápas,
mal svoju kvalitu a prítomní diváci sa mali
na čo pozerať. Chodím už 30 rokov na
štadión, odohrali sme veľa prípravných
zápasov so susedmi z Miškovca, ale teraz
prvý krát prišli súpera povzbudiť asi tridsiati mladíci, ktorí sa snažili vyvolať konflikt. Polícia však zabránila stretu oboch
fanúšikovských táborov veľmi razantne,
ale úplne správne.
Ešte odkaz pre kamarátov do Miškovca.
U nás sa politika neprenáša na štadión.
Do športu jednoznačne nepatrí. Našťastie
v Rimavskej Sobote fanúšikovia nikdy
nemali medzi sebou národnostné problémy. Spolu fandia svojmu mužstvu MFK
Rimavská Sobota.
Zdeno Marek

Západ: kone,
narkomani a spoje
Uplynulý štvrtok zasadal v Výbor mestskej časti sídl. Západ – Sobôtka – Kľačany.
V úvode rokovania sa členovia výboru
zaoberali uznesením, v ktorom požadovali
vybudovať stanovištia na kontajnery. Podľa
predsedu výboru Ing. Slávika budú žiadať
od Technických služieb mesta písomné
alebo ústne vyjadrenie.
Výbor sa uzniesol vyhodnotiť výstavbu
parkovacích miest na Rybárskej ul. a Ul. L.
Svobodu. Zástupkyňa Materskej školy na
Rybárskej ul. Ľubica Varjuová informovala
prítomných o prebiehajúcom enviroprojekte, prostredníctvom ktorého vychovávajú deti k čistote a estetike v materskej škole
a jej okolí. Takúto aktivitu členovia výboru
vysoko ocenili a vyjadrili jej podporu.
Diskutovalo sa aj o problémoch občanov tejto mestskej časti. Obyvateľom na
Sobôtke prekážajú kone prechádzajúce
po upravených trávnikoch, kde zanechávajú hlboké jamy. Predsedníčka výboru
Z. Lukáčová upozornila, že autobusy
prichádzajúce na sídlisko nedodržujú cestovný poriadok a žiadala na to upozorniť
prevádzkovateľa.
Hovorilo s aj o narkomanoch a asociáloch znečisťujúcich okolie, neupravených
cestách a chodníkoch či výrube stromov
pri bytovkách, ktoré tienia a spôsobujú
obyvateľom zdravotné problémy.
amb
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Dvoma vetami

Gašparovič na radnici:

Socializácia Rómov
je problém

• Žiaci základných škôl a deti predškolského veku sa v mestskej hvezdárni mohli do
stredy prihlásiť do národnej výtvarnej
súťaže Vesmír očami detí. Do celoslovenského kola postúpi päť prác vybraných
okresnou porotou.

(dokončenie z titulnej strany)

• Gemersko-Malohontské múzeum pripravilo minulý štvrtok vernisáž Štefana
Kocku s názvom Impresie z Kene. Autor vystavil svoje maľby, kresby i grafiky
(viac informácií na str. 7).
• Mestská polícia v Rimavskej Sobote bude
možno čoskoro bohatšia o prístroj na
meranie hladiny alkoholu v krvi. Prístroj
v hodnote približne 1327 eur (40 000 Sk)
bude uhradený z mestského rozpočtu.
• Mestskí poslanci budú tohto roku voliť
hlavného kontrolóra mesta. Ľ. Csankovi,
ktorý v súčasnosti tento post zastáva, vyprší mandát 30. apríla.
li svoju kultúru a históriu a aby sa naďalej učili
Rimavská Sobota predstavuje región s pestrým
svoj materinský jazyk. V tom všetkom ich údajnárodnostným zložením obyvateľstva. Jedna
z otázok preto smerovala aj k tomu, čím by sú- ne mieni podporovať, ako podporuje aj ostatné
národnostné menšiny. Zdôraznil však, že pre
časný prezident chcel osloviť v nastávajúcich
dobrú vzájomnú spoluprácu musíme všetci ovlávoľbách maďarskú menšinu. Gašparovič na to
reagoval slovami, že v prvom rade by chcel oslo- dať oficiálny dorozumievací prostriedok – štátny
jazyk. Za koreň vzájomného nesváru totiž povaviť občanov Slovenskej republiky, ktorými sú aj
občania maďarskej národnosti. Zároveň apelo- žuje situácie, v ktorých sa nevieme dohodnúť:
val na všetkých obyvateľov krajiny, aby sa snažili „keď jedna strana druhej niečo nahovorí a opačne.
o väčšiu súdržnosť, jednotu a spoluprácu, aby Ale keď budeme spolu komunikovať a budeme si
nám bolo dobre v globále. „Ak bude zle Slovákovi, rozumieť, som presvedčený, že sa budeme mať
radi.“
tak bude zle aj Maďarovi,“ upozornil. Prezident
Marián Kluvanec, foto autor
je za to, aby si u nás žijúci Maďari naďalej udrža-

Osteoporóza je ochorením prevažne starších
ľudí, ale aby sme sa k nej "dopracovali", musíme
na tom popracovať už v mladosti. Osteoporóza
je rednutie a úbytok kostnej hmoty a k tomu
saväčšinou pribúda aj artróza (ochorenie kĺbov).
Kosti sa budujú do 30 -teho až 35 -teho veku
života. Potom sa nejaký čas udrží istý stav a neskôr z nich začne ubúdať.
Čo škodí kostiam? Všetky kyselinotvorné
potraviny. Najkyslejšou potravinou je cukor,
červené mäso, sýtené nápoje a tiež stres. Dávno
známym faktom je ,že cukor je zlodej kostí. Ak
ho spojíme s kávou, sýtenými nápojmi, výsledok sa iste dostaví vo forme bolestí kĺbov, chrbta
atď. Najlepšie je preto vyhnúť sa tejto nemoci.
V tomto prípade výraz lepšia prevencia ako
liečba platí nie dvojnásobne, ale mnohonásobne.
Čo teda urobiť?
Maximálne obmedziť cukor, mäso jesť so
zeleninou nie s ovocím! Nekonzumovať sladené
nápoje, sladké pečivo. Kávu možno tiež nahra-

• Lučenecká Reduta bola vo štvrtok dejiskom stretnutia predstaviteľov Slovenskej
obchodnej a priemyselnej komory. Podujatia sa zúčastnili aj podnikatelia z nášho
regiónu.
• 11. marca sa v Rimavskej Sobote bude konať oblastná konferencia Zväzu slovenských protifašistických bojovníkov.
• Poltárskej poliklinike hrozí z dôvodu nezazmluvnenia s niektorými zdravotnými
poisťovňami zánik.

Zdravie

Osteoporóza

• V piatok sa v meste konali fašiangové
pochôdzky. Na to nadviazal večerný
program v mestskom kultúrnom stredisku, ktorého sa zúčastnili folklórne súbory i ľudoví rozprávači.

diť iným nápojom. Kto pije kávu, je osobne zodpovedný za ničenie pralesov, a tým škodí svojím
deťom a vnukom. Kvôli káve sa každoročne
likvidujú veľké plochy pralesa. Stará múdrosť
znie: „ Zem sme nezdedili od našich predkov,
ale sme si ju požičali od našich vnukov.“ Tak sa
snažme im ju zanechať aspoň v takom stave, ak
nie v lepšom, ako sme ju prevzali. Ale čím nahradiť kávu, keď niekto nevládze urobiť bez nej
ani krok? Dobrou náhradou je čaj maté. Je však
nevýraznej chuti. Preto je vhodnejšie kombinovať ho. Skúste zmes: maté a mäta v rovnakom
pomere, ešte výraznejšia je zmes maté a šípky,
tiež v rovnakom pomere.

Príprava:

Na liter vriacej vody jedna polievková lyžica
zmesi. Necháme lúhovať 10 minút. Dochutíme
medom a citrónovou šťavou. Môžeme vyskúšať
aj iné zmesi. Sú dobré na raňajky, alebo len tak
od smädu. Nekonzumujte čaj večer, rušil by
váš spánok. Preto je lepší večerný čaj, ktorý bol
opísaný pri hyperaktivite.

Otázky posielajte na balaz@hnusta.org

Z. Baláž

• Od pondelka do piatku bude žiakov Spojenej školy v Rim. Sobote zaúčať šéfkuchár
z bratislavského City hotela. Špeciálna
týždňová výučba je venovaná talianskej
kuchyni, ktorej špeciality budú pripravené v Junior Complexe a v priestoroch
reštaurácie Čierny orol.
• Minulý týždeň sa v meste niesol v znamemení zimy. Teplota klesla pod bod mrazu
a nasnežilo, a v stredu ráno sa centrom
niesol zvuk lopát odhŕňajúcich sneh.
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Na mlyn je zvedavá
aj nórska veľvyslankyňa
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a iných každodenných činnostiach. Tie budú
v mlyne vystavené s uvedením mien osôb, ktoré
predmety do spoločného múzea darovali, a budú
súčasťou regionálneho múzea.
V súčasnom období sa snažíme aj o získanie
ďalších financií, ktoré sú potrebné na pokrytie
nepredvídaných nákladov, ktoré vznikli počas
rekonštrukcie mlyna a ktoré budú nevyhnutné
na komplexné dokončenie účelu, na ktorý má
mlyn slúžiť. Nemožno totiž zabudnúť na sumu
viac ako 1,5 mil. SK, ktorú sme stratili posilnením kurzu koruny voči euru od vyhlásenia výzvy
na predkladanie projektov v roku 2005 po podpis zmluvy v roku 2007. S uvedenou sumou sme
pri tvorení projektu počítali, preto je logické, že
teraz pri realizácii projektu chýba.
Projekt je podporený grantom z Islandu, Lichtenštajnska a Nórska prostredníctvom Finančného mechanizmu EHP a Nórskeho finančného
mechanizmu. Spolufinancovaný je aj zo štátneho rozpočtu Slovenskej republiky. Vo februári si
postup prác na mlyne vo Veľkých Teriakovciach
príde pozrieť aj veľvyslankyňa Nórskeho kráľovstva na Slovensku Brit Løvseth.
Mirka Kubaliaková,
o. z. OZVENY Hrachovo

denie inžinierskych sietí, rekonštrukciu strechy,
obnovu fasády a výmenu okien. Po krátkej prestávke, spôsobenej mrazmi, pokračuje obnova
prácami v interiéri, výmenou drevených podláh,
obkladmi, budovaním priečok a čistením pôvodnej technológie na mletie obilia, ktorá tvorí
„srdce“ mlyna. V najbližších mesiacoch bude obnovená a doplnená o chýbajúce časti. Súčasne už
od jesene prebieha zber historických materiálov,
predmetov a náradí, ktoré sa v minulosti vyuV minulom roku zrealizovala dodávateľská firma
statické zabezpečenie 200-ročného mlyna, zave- žívali najmä v roľníctve, mlynárstve, pekárstve
Pred rokom sme začínali
s rekonštrukciou vodného mlyna
vo Veľkých Teriakovciach, na ktorého
obnovu a zariadenie sme získali
koncom roka 2007 podporu
z Finančného mechanizmu EHP
a Nórskeho finančného mechanizmu
vo výške 516 161 EUR.

Turisti na zimnom
zraze v Prešove
Deväť turistov z Klubu slovenských
turistov mesta Rim. Soboty
sa zúčastnilo v Prešove 43. ročníka
Slovenského zimného zrazu turistov
a TOM. Konal sa pod záštitou
prezidenta SR I. Gašparoviča
a primátora Prešova P. Hagyariho.
Ešte začiatkom týždňa sa pre nedostatok snehu
hovorilo len o peších túrach. Zo stredy na štvrtok sa však v oblasti Prešova stal veľký „zázrak“,
keď za jednu noc pribudlo v okolitých horách
okolo 25 – 30cm čerstvého snehu. Bola to veľká
radosť, ale pre 95 organizátorov zimného zrazu
aj starosť. Tí však do začiatku zrazu zvládli úpravu lyžiarskych, ako aj peších trás perfektne. Pre
bežkárov bolo pripravených celkom 8 lyžiarskych trás s dĺžkou 185 km v pohoriach – Branisko – Bachureň – Čergovské pohorie – Slanské
vrchy. Pre peších turistov pripravili 5 trás s dĺž-

kou 87 km. Prezentácia s kultúrnym programom
pre 1300 účastníkov z celého Slovenska prebiehala v prešovskej mestskej športovej hale, kde
predseda ústredia Klubu slovenských turistov
Ing. Miroslav Herchl vysoko vyzdvihol snahu
a prácu organizátorov tohto 43. ročníka SZZT.
Prezident I. Gašparovič vo svojom príhovore
pochválil históriu zimných turistických zrazov
a prisľúbil účasť a pomoc aj pri ďalších zimných
zrazoch. V kultúrnych programoch vystúpili
slovenské a rusínske hudobné a tanečné súbory
i v zahraničí známe prešovské mažoretky. Deväť
turistov dôstojne reprezentovalo naše mesto.
Podali naozaj dobré výkony, či už na bežeckých
lyžiach alebo na peších túrach. Všetci spoločne
s turistami z Česka, Poľska, Maďarska sa tešíme
na 44. ročník Slovenského zimného zrazu turistov, ktorý sa bude konať budúci rok v Oravských
Beskydách v Oravskej Lesnej.
Zolo Borbáš, KSTm Rim. Sobota

Krátko
z domova
Minulý utorok schválili poslanci
parlamentu novelu zákona o ochrane
fajčiarov. Podľa nej musia zariadenia,
kde sa podáva jedlo, oddeliť priestor
pre fajčiarov pevnou stenou.
Študenti piatich katedier na Univerzite Komenského sa dozvedeli, že kvôli
nedostatku profesorov – garantov stráca
magisterské štúdium akreditáciu.
Nálada spotrebiteľov na Slovensku
zostáva negatívna.
Šéf košického podsvetia Okoličány dostal
doživotie.
Vláda plánuje oslobodiť kúpu auta od
19 – percentnej dane.

Krátko
zo sveta
Ženy sa menej parádia. Dopyt po módnom
tovare klesol až o pätinu.
Vo Vatikáne sa uskutoční futbalový
turnaj kňazov.
Briti vyvíjajú auto, ktoré nedohoní ani
guľka z pištole.
Niektorí priaznivci umenia trpia tzv.
Stendhalovým syndrómom. Po vzhliadnutí umeleckého diela im búši srdce,
trasú sa, sú dezorientovaní a tí so slabším srdcom dokonca môžu umrieť.
V Čečensku obmedzili predaj alkoholu na
dve hodiny denne.

6 Školstvo
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Prezident
ocenil kvality
študentov

Deti hodnotia
čistotu okolia
Od minulého roku prebieha v Materskej škole
na Rybárskej ul. enviroprojekt, prostredníctvom
ktorého učiteľský kolektív aktívne zapája deti
k účasti na čistote a estetike MŠ a najbližšieho
okolia na sídl. Západ. Aktivity sú zamerané na
výchovu zdravého životného štýlu spojené s prezentáciou výtvarných prác z činnosti detí. Ako
uviedla zástupkyňa MŠ Ľ. Varjouvá, v jarnom
období budú deti na sídlisku hodnotiť upravené

záhony, čistotu chodníkov, priestory pred panelákmi, detské ihriská, pokosené čisté trávniky, separovaný zber, čistotu okolo kontajnerov,
zberné nádoby pre psičkárov, vymaľované budovy, lavičky a zeleň. Svoj názor na čistotu budú
vyjadrovať pomocou smajlíkov: žltý znamená
„čistý“ a červený „špinavý“. Okrem hodnotenia
budú spievať po sídlisku svoju hymnu – pieseň
s názvom Prosba malých detí... Text piesne vyvesia „malí aktivisti“ na každej bytovke. Postrehy z tejto aktivity vyjadria deti prostredníctvom
výstavy v areáli MŠ. Do projektu budú zapojení
v rámci spolupráce aj žiaci ZŠ Š. M. Daxnera a rodičia.
amb

Prezident SR Ivan Gašparovič sa v Tisovci
po odovzdávaní cien najlepším športovcom okresu pochvalne vyjadril na adresu
študentov Spojenej školy v Rimavskej
Sobote. Tí na spomínanom podujatí pripravili recepciu pre pozvaných hostí. Ako
uviedol Ing. D. Kmeť, zástupca riaditeľa pre
odborný výcvik, „všetci hostia boli spokojní
s kvalitou jedál aj obsluhy.“
Hlava štátu sa na záver ochotne postavila spolu so študentmi Spojenej školy pred
objektívy fotoaparátov.
mak

Podávajte žiadosti o nenávratný finančný príspevok
pre Prioritnú os 4, operačné ciele:
4.1 Podpora aktivít v oblasti separovaného zberu
4.2 Podpora aktivít na zhodnocovanie odpadov

Prioritná os 4

Odpadové
hospodárstvo

Kód výzvy: OPŽP – PO4-09-1 • Dátum zverejnenia výzvy: 11. február 2009 • Trvanie výzvy: 90 dní

Nezmeškajte šancu zmeniť našu budúcnosť

Odpadové hospodárstvo

Ochrana životného prostredia
je v rukách nás všetkých.
Obce, mestá a podnikatelia
majú teraz príležitosť vďaka
Operačnému programu Životné prostredie (OPŽP)
a jeho prioritnej osi Odpadové hospodárstvo získať
nenávratný finančný príspevok na zavedenie alebo modernizáciu zariadení na separovaný zber a nákup zariadení na úpravu komunálneho odpadu (triediace linky,

dotrieďovacie zariadenia, lisy odpadov či skla). Šancu majú jekty na zhodnocovanie texa drviče). Práve teraz je mož- aj aktivity zamerané na vý- tilných odpadov a opotrebonosť realizovať projekty na stavbu zariadení na zhodno- vaných pneumatík. Realizhodnocovanie
odpadov covanie biologicky rozloži- zovať sa môžu aj projekty
(napr. drobný stavebný od- teľných odpadov zo záhrad, spracovania odpadov z elekpad, odpad zo šatstva, jedlé parkov, cintorínov, kuchynský trických a elektronických zaoleje a tuky, plasty, obalové a reštauračný odpad, pro- riadení, projekty na zhodnomateriály),
covanie preuviesť do
nosných batéživota plárií a akumulány na recytorov, olovených akumulákláciu odpatorov a odpadov (papiera, elektro- Komunikačné a informačné aktivity sú spolufinancované z fondov Európskej únie / Kohézneho fondu dových olejov

a vybudovať zariadenia na
energetické zhodnocovanie
odpadov (napríklad bioplynové a biofermentačné
stanice). Bližšia konkretizácia oprávnených aktivít
a druhov odpadov je uvedená v Programovom manuáli OPŽP. Peniaze sú tu
teraz a sú určené pre nás
všetkých. Informujte sa
o možnostiach pre vašu
obec na www.opzp.sk a
www.repis.sk.

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

Čaro Kene

Dnešné knižné tipy sa nesú v znamení
temnoty. Vyhľadali sme pre vás tri
zaujímavé tituly na túto tému, z toho
dva romány a jeden komiks. Príjemné
čítanie a príjemné zimomriavky...

Martin Moudrý:
Temné záblesky

ajútavy
v
ý
oz výs
p
s
Vá rnisáž
ve
na

venuje sa reštaurovaniu starých tlačí. Má za sebou pedagogickú prax na Strednej priemyselnej
škole Samuela Mikovíniho v Banskej Štiavnici a
na univerzite v Litomyšli. V rokoch 2007 a 2008
bol riaditeľom Stredoslovenskej galérii v Banskej Bystrici.
mgr.art
Výstavu autor uviedol
už v niekoľkých slovenských mestách a tiež na Ukrajine. V GMM
bude sprístupnená do 31. marca 2009.
amb

štefan kocka

impresie z Kene
- kresba - grafika
Petra Kepeňová omaľba
Eurovízii
18. februára 2009 o 15.00 hod.

Pre moju kapelu a pre mňa bola semifinálová
účasť v Eurovision song contest minulý týždeň
Vo výstavných
veľkou výzvou, testom
– či sapriestoroch
nová pieseň bude
múzea v Rimavskej
Sobote
páčiť,Gemersko-malohontského
príležitosťou odprezentovať
ju v priamom
výstava potrvá do 31. marca 2009
prenose, získať nové skúsenosti a ,samozrejme,
stretnúť sa s kvalitnými interpretmi a ich tvorbou. Som spokojná s celým priebehom, a v konečnom dôsledku aj s výsledkom. Tretie miesto
síce nie je postupové, ale je pekné. Touto cestou
by som chcela poďakovať všetkým, ktorí nám
fandili a posielali hlasy.

Profil

Jana Sovičová
(rod. Köbölová, *6.5.1979)
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Literárne tipy

V týchto dňoch si môžu návštevníci pozrieť v Gemesko - malohontskom múzeu
v Rim. Sobote autorskú výstavu Štefana
Kocku pod názvom Impresie z Keni.
Autor sa počas študijného pobytu v Keni v roku
2003 venoval dokumentácii kenského ľudu, ich
prekrásnej krajine a tradičnej kultúre Masajov. Počas pobytu v Mombase ho tamojší šaman
zasvätil do svojich tajov. Autor si spomína na
mladého náčelníka masajského kmeňa a na jeho
matku, ktorí sa počas jeho pobytu v Keni o neho
pozoruhodne starali. Navštívil tiež ich osadu
pod bájnym Kilimandžárom. Výstava predstavuje rozsahom nie početný, ale obsahovo bohatý súbor malieb a kresieb, ktoré vznikli počas
študijného pobytu v Keni v roku 2003. Súbor
celkom reprezentuje výber 69 výtvarných diel z
roku 2003 a neskorších rokov.
Štefan Kocka žije a tvorí v Banskej Bystrici,

kultúra

Rodáčka z Rimavskej Soboty sa v mladosti venovala divadlu i folklóru (pod vedením Ľ. Šárika,
M. Lacka a S. Pázmanyiovej). Neskôr vyštudovala bábkoherectvo na VŠMU v Bratislave a od
roku 2002 je herečkou Bratislavského bábkového divadla.
Sovičová sa v rámci svojich umeleckých aktivít venuje tancu i spevu, ale napr. aj žonglovaniu. Ovláda základy stepu, základy jazdy na koni,
ba dokonca základy mikromágie.
Gro jej života však vypĺňa divadlo. Za najlepšie stvárnený ženský výkon dostala ocenenia
v rokoch 2002 a 2008. Popritom je „ministerkou Thálie“ a lektorkou divadelnej dielne v detských prázdninových republikách Tralaland
a Euroland. Moderuje tiež rôzne podujatia (napr.
reprezentačné plesy), je vedúcou členkou vysokoškolského ochotníckeho Divadla za pecou
v Mlynskej doline a spoluorganizuje projekt Čaj
o deviatej v Bratislave.
Počnúc rokom 2004 navštevuje deti v bratislavských nemocniciach ako členka OZ Červený
nos Clowndoctors. Spolupracuje aj na príprave
bratislavských korunovačných slávnosti.

Martin Moudrý je vychádzajúca hviezda českej literárnej
fantastiky. Vo svojej takmer
päťstostranovej prvotine
rozpráva príbeh krajana
Tibora, ktorý sa pretĺka životom, ako vie, až sa jedného
dňa na ceste z úradu práce
dočká samého konca sveta.
Ide o prírodnú katastrofu,
útok mimozemšťanov, vládne spiknutie, alebo úplne
inú, oveľa nebezpečnejšiu
hrozbu? To Tibor musí
zistiť na svojej strastiplnej
anabáze, ktorá ho zavedie
do nezvyčajných miest a
na ktorej prežije množstvo
utrpenia...

Tokyo Calen,
Yoshiken:
Temné metro 1, 2

Séria japonských manga
komiksov sa skladá z kreslených poviedkových kníh,
ktorých dej sa odohráva
v útrobách tokijského
metra. Tu sa v noci stiera
tenká hranica medzi svetlom
a temnotou, medzi životom
a smrťou... A preto ak nedajbože uviaznete v podzemke
po záverečnej, môžete očakávať len to najhoršie.

John Saul: Temnota

Dávnejšie publikovaný horor
Temnota sa u nás dočkal aj
svojej reedície, takže ak ste
sa ku knihe nedostali prvý
- krát, teraz máte vhodnú
príležitosť. Autor, prirovnávaný k S. Kingovi, vás uvedie
do podivného sveta na americkom vidieku, kde vládne
bizarný kult, ktorý vás chce
pripraviť o dušu...
mak

Myšlienka týždňa:
Majte vieru v ideál, nie v idol.
Serra
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inzercia

Nehnuteľnosti
• Predám–dám do prenájmu 1-izb.
byt. Tel: 0904 592 962, 0910
380 506.
197-9		

• Dám do prenájmu slnečný 1-izb.
byt v centre. Kuchyňa so špajzou, loggia s kumbálom, jadro
a kuchyňa čiast. upravené, plast.
okná, parkovanie vo dvore. Nájom
70 € (2108 Sk) + inkaso cca 100
€/os.(3012 Sk). Za príplatok
možnosť dozariadenia nábytkom
a elektrospotrebičmi. Tel: Po-Pia
16.00-18.00 hod. – 0910 952 571.
198-10

• Ponúkam 1-izbový do prenájmu
na ulici Dobšinského. Tel: 047/56
24 940.
201-9

• Prenajmem obchodné priestory
v centre mesta Lučenec, 40 m2.
Tel: 0905 241 566.
203-9

• Predám RD so záhradou a 2
garážami v Rim. Sobote, Tehlová
8. Cena dohodou. Tel: 56 34 882.
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dohodou. Tel: 0915 672 530.
229-8

• Predám RD v Sušanoch, Rimavskej Sobote, Dúžave, Rimavských
Janovciach, Poltári, Kokave
nad Rimavicou – časť Havrílovo
a Drahová, v Ožďanoch, Chvalovej, Levkuške, Polinej. Tel: 0918
717 216.

011-10

230-8

1305-19

• Predám pozemok v Orávke, Dúžave, Molnárke. Tel: 0918 717 216.
230-8

• Predám chatku v Krnej – SAMOTA,
Širkoviciach, Tormáši – RS. Tel:
0918 717 216.
230-8

• Predám 3-izbový byt v RS – T.
Vansovej, 7/8 posch. Tel: 0918
717 216.
230-8

• 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 rodinný dom, 15 km od
Rim. Soboty, cena 350 000,- Sk
(11 617 €). Tel: 0908 387 298.

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

210-8

177-8

• Odkúpim 1-izb. byt alebo 2-izb.
byt v Rim. Sobote, aj zadĺžený.
Tel: 0918 797 715.

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

209-9

178-8

• Odkúpim 3- alebo 4-izb. byt v Rim.
Sobote, aj zadĺžený.  Tel: 0914
257 237.

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

213-11

187-10

• Predáme RD v Hnúšti a Hrnč.
Zalužanoch. Tel: 0903 043 536 RK,
0911 643 998.

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

214-8

181-8

• Dám do podnájmu 2-izb. byt na
7. poschodí, sídlisko Rimava. Tel:
0904 693 169.

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

212-11

190-8

• Dám do prenájmu kancelársky
priestor na ul. SNP 20, 16 m2
alebo 32 m2. Tel: 0908 937 145.

• Predám rodinný dom v Rimavských Janovciach, ul. Hlavná, cena
900 000,- Sk v hotovosti. Tel:
0904 335 676.

223-9

123-8

• Predám 2-izbový byt + garáž v OV,
na ulici Rožňavskej na 1. poschodí
vo veľmi zachovalom stave! Cena
dohodou. Tel: 0910 189 922.

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

217-8

149-8

• Dám do prenájmu garsónku na ul.
Malohontskej. Tel: 0911 994 743.

• 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

226-8

123-8

• Predám 2,5 izbový byt v pôvodnom stave na ul. Rožňavskej. Tel:
0917 068 660, 0918 543 378.

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

224-8

• Predám garsónku po rekonštrukcii, cena 12 050 €. Tel: 0911
994 744.
225-8

227-8

• Predám 2-izbový byt, prerobený,
malé režijné náklady, Bátka. Cena

dí v OV na ul. Tržnej 1 + garáž.
Cena dohodou. Tel: 0910 593 403.

125-8

• Predám 2-izbový byt na 1. poscho-

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

• www.makroreality.sk

		
Zamestnanie
• ZEPTER prijme nových OZ a manažérov. Tel: 0918 685 556.
196-10

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

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

Služby
• Kvalitné účtovníctvo. Tel: 0911
846 062.
147-8

• Autodoprava, sťahovanie. Tel:
0903 515 109.
148-8

• Pečiem dobošovú tortu, koláče.
Používam maslo nie tuky. Po
dohode doveziem. Tel: 0910
296 515.
199-10

• Kladieme plávajúcu podlahu. Tel:
0902 174 884.
204-17

• Maľujeme a stierkujeme byty
a domy. Tel: 0902 174 884.
205-17

• Montujeme sadrokartón. Tel:
0902 174 884.
206-17

• Ponúkame murárske práce (stierkovanie, zatepľovanie, obklady),
tesárske práce (strechy, altánky),
montáž sadrokartónu, plávajúcej
podlahy. Tel: 0918 606 270.
208-11

• Strihám stromy a kríky. Tel: 0904
693 169.
218-9

• Chcete kúpiť alebo predať nehnuteľnosť? Sprostredkujem. Tel:
0915 672 530.
228-8

• Ste nezamestnaný? Využite
príležitosť z úradu práce získať
3 775,- €. Vypracujeme Vám projekt a poradíme Vám. Tel: 0908
813 591.
176-9

• Vykonávam lyžiarsky servis
a požičiavam aj lyže. Tel: 0908
943 427.
184-12

• 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
106-8

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

• 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
150-10

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

• 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 biele skrine do spálne.
Tel: 0904 927 427.
200-9

• Predám smrek na stavebné účely,
cca 50 m3. Tel: 0911 643 998.
215-8

• Kúpim stavebnú búdu. Tel: 0915
827 750.
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• Kúpim bežku. Tel: 0904 489 045.

• Predám šteniatko bordó dogy. Tel:
0905 913 553.

231-9

207-9

• Predám novú pokladňu. Info:
0908 533 110.

• Ponúkam bernského salašníckeho
psa na krytie. Tel: 0904 053 714.

154-9

219-8

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

		

220-9

Auto-moto

155-9

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

• 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

• Predám PEUGEOT 205 1.8 D,
r.v. 86, cena 660 €. Tel: 0908
387 298.
211-8

• Predám FELÍCIU kombi 1.3, rok
výroby 1996, 130 000 km. Cena
1 500 €. Tel: 0902 438 845.
221-8
• Vykupujem staré motory z predvojnových motoriek, aj celé motocykle.
Tel: 0911 070 972.
180-10

Zvieratá
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

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.
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VIGOSS®
JEANS

Neviete kde si
požičať peniaze?

CONS®
JEANS

Skúste u mňa: 0905 357 572
www.proficredit.sk

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

2045-10

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

Sťahovanie

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

V ponuke aj tehotenská móda
TEŠÍME SA NA VAŠU NÁVŠTEVU

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

M: 0908 931 360

A PREPRAVA TOVARU
s Fiatom Ducato.

M.: 0908 948 971

2004-31

2304-52

Ponúkam
na predaj
palivové
drevo.

SŤAHOVANIE

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

2031-9

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

Potrebujete
jednoduchú pôžičku
bez poplatkov?

Potrebujete
peniaze?

Volajte kedykoľvek: 0911 288 869
www.proficredit.sk

Volajte: 0905 329 178

2037-11

www.peniazeprevas.sk

ddplus 2-inz-93x135:ddplus 2040-12
2-inz-93x135 4.2.2009 16:52 Page 2

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

2005

banka na pošte

Vyhrajte
k dôchodku

raz toºko!

Viac ako 125 000
seniorov na Slovensku
môže už dnes využívať
Pridajte sa k nim aj vy a vyhrajte sumu vo výške svojho
mesačného dôchodku! Súťaž sa začína 2. 3. 2009
na Rádiu Slovensko a žrebujeme každý deň o 13.00 hod.!
Opýtajte sa svojho poštového doručovateľa
ešte dnes!
Bližšie podmienky súťaže sú uvedené v štatúte súťaže „Žrebovanie – Doručovanie dôchodku
PLUS“ uverejnenom na www.pabk.sk, prípadne k dispozícii na nahliadnutie na každej pošte
alebo pobočke Poštovej banky.

182-8

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

2003

Správca konkurznej podstaty úpadcu Výstavbové
bytové družstvo „v likvidácii“, Rimavská Sobota,
JUDr. Marian Dzuroška, advokát so sídlom ul.
Hviezdoslavova 31, 979 01 Rimavská Sobota,
ponúka na priamy predaj mimo dražby po súhlase
Krajského súdu v Banskej Bystrici sp. zn. 46 – 24
K 140/99 – 1126 zo 06.02.2009 za najvýhodnejšiu
ponuku (cenu ktorá je dosiahnuteľná) nasledovné
veci:
Nehnuteľnosti – rozostavané (aj na stavebný materiál):
1. 9 b.j., k. ú. Hodejov, nedokončená,
2. 13 b.j., k. ú. Nová Bašta, nedokončená,
3. 14 b.j., k. ú. Klenovec, nedokončená,
4. 13 b.j., k. ú. Lukovištia, nedokončená.
Záujemcovia môžu svoje písomné ponuky zaslať na adresu správcu do
28.02.2009 od zverejnenia, pod č. Dz 29/2001.
Vyhodnotenie ponúk sa uskutoční 03.03.2009. Bližšie informácie alebo
prehliadku objektov možno dohodnúť na t. č. 047/56 25 227 alebo na č.
0905 400 166.
2044-8
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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

Vzdelávacie kurzy na Úrade práce
sociálnych vecí a rodiny v Rim. Sobote
Rimavskosobotský ÚPSVR pripravuje v rámci realizácie národného projektu IIIa nasledovné kurzy:
opatrovateľská služba – v Rim. Sobote – marec,
opatrovateľstvo s nemeckým jazykom – v Hnúšti – marec,
abeceda podnikania s počítačom – základy – marec,
multimédiá a internet – počítač pre pokročilých – marec,
podnikateľské minimum (200 hod.) – marec,
základy podnikania (80 hod.) – apríl,
odborná príprava na činnosť SBS – apríl,
zváranie CO2 so štátnou skúškou – marec – v Rim. Sobote,
masér klasickej a športovej masáže – apríl,
pilčík – obsluha motorovej píly – v Hnúšti – apríl, kozmetička – marec.
Prihlášky si uchádzači o zamestnanie môžu žiadať u svojej sprostredkovateľky, na oddelení poradenských služieb, na čísle dverí 202 /prvé
poschodie/ na ÚPSVR, na vysunutých pracoviskách u sprostredkovateľov. Kontakt: J. Nemešová, telefón 047/ 2450451.
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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

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
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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

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

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. 16 Spojená škola,
Rimavská Sobota, Športová 1

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

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

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,

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

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

Okrsok č. 25 Základná škola s MŠ, Rimavská Sobota, Dúžavská cesta 11
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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Zápis detí do materskej školy
Materská škola – óvoda,
Rybárska 50. v Rim. Sobote
Riaditeľstvo materskej školy – óvoda, Rybárska
50. v Rimavskej Sobote oznamuje rodičom,
že zápis detí do mš na školský rok 2009-2010
sa uskutoční od 23. februára do 27. februára 2009. Zároveň vás pozývame aj s deťmi
na deň otvorených dverí dňa 25. februára
2009 o 9,30 hod. do b – pavilónu s pestrým
programom!

Naša ponuka:

Prispôsobená prevádzka zariadenia podľa potrieb rodičov, adaptácia prispôsobená individuálnym zvláštnostiam detí, trieda aj s vyučovacím
jazykom maďarským, logopedická starostlivosť,
bohatá krúžková činnosť (tanečný, spevokol,
mažoretky, angličtina s kvalifikovaným lektorom), rôzne športové aktivity, predplavecká
príprava, výlety do prírody, exkurzie, dramatický a bábkarsky krúžok učiteliek spestruje
každodenný život detí rôznymi zábavnými
vystúpeniami, dobrá spolupráca s rodičovskou
verejnosťou – účasť rodičov na akciách, získavanie základných zručností s PC, škola je zapojená
do projektu „Mliečna liga“ a „Škola podporujúca
zdravie“, škola disponuje vlastnou práčovňou,
plnekvalifikovaný pedagogický kolektív, ktorý
vám zabezpečí aj kvalitnú prípravu detí do ZŠ.
Kontakt :telefón MŠ: 047/ 5622241, telefón ŠJ:
047/ 5622750, mobil MŠ: 091 1859022, e-mail :
msrybarska@stonline.sk, web – www.msrybarska.szm.sk

Materská škola P. Dobšinského
1, Rimavská Sobota
Riaditeľstvo materskej školy P.Dobšinského 1
v Rimavskej Sobote oznamuje, že zápis detí do
materskej školy na školský rok 2009/2010 je
možné urobiť: od 23.2.2009 do 27.2.2009 od
8,00 hod. do 16,30 hod.

Podmienky prijatia:

1. Vyplnená a lekárom potvrdená žiadosť o prijatie do materskej školy(dostanete ju v materskej
škole)
2. Prednostne sa prijímajú deti, ktoré dovŕšili
piaty rok veku, deti s odloženým začiatkom
plnenia povinnej školskej dochádzky, deti s dodatočne odloženým začiatkom plnenia povinnej
školskej dochádzky.
Deti je možné prihlásiť do krúžkov: anglický
jazyk, tanečný krúžok, výtvarný krúžok, krúžok
šikovných rúk.
Materská škola je držiteľom certifikátu
,,Škola podporujúca zdravie,,
V materskej škole je výchova a vzdelávanie
zamerané na celostný osobnostný rozvoj dieťaťa

s akceptovaním jeho vývinových možností.

Každoročne realizujeme:

Materská škola, Daxnerova ul.,
Rimavská Sobota

Predplaveckú prípravu a iné zaujímavé spoločné aktivity školy a rodičov.
Dňa 24.2.2009 pozývame na Deň otvorených dverí v mš.

Mamičky a oteckovia! Ak je vaše dieťa v predškolskom veku, poďte spolu navštíviť našu Materskú školu na Ulici Daxnerovej v Rimavskej
Sobote a pridajte sa k nám.

Kontakt: 047/5622406

Chránime spolu prírodu, hráme bábkové
divadlo, tancujeme, cvičíme a učíme sa cudzie
jazyky. Zabezpečíme predplaveckú prípravu,
súrodenci môžu byť spolu, privoláme rodičov na
spoločné tvorivé hry a výlety a ochutnáte našu
pestrú a zdravú stravu.
Pozývame Vás na dni otvorených dverí od
23. do 27. februára 2009 a zároveň dňa 25.
februára (v stredu) o 10.00 na ochutnávku zeleninových a ovocných šalátov, ktoré
pripravia naše deti spolu s tetami kuchárkami.
Tešíme sa na Vás!

Materská škola, Sídlisko Rimava
28/1066, Rimavská Sobota
Riaditeľstvo mš na Sídlisku Rimava 28/1066
oznamuje, že zápis detí do materskej školy pre
školský rok 2009/2010 sa uskutoční od 23.2.
do 27.2.2009 v čase od 10.00 do 16.30 hod.
v budove materskej školy.
Do materskej školy sa prednostne prijímajú
5 – 6 ročné deti, deti s odloženou školskou
dochádzkou, spravidla deti od 3 do 6 rokov, deti
zamestnaných rodičov.

Forma a priebeh zápisu:

materská škola v dňoch zápisu srdečne pozýva
rodičov (zákonného zástupcu) spolu s dieťaťom
na „deň otvorených dverí”:
Pondelok od 08:30 do 10:15 hod – pohybové
aktivity, bábkové divadlo: „kohút a líška”
Streda od 08:30 do 10:15 hod – pohybové aktivity, tvorivé dielne
Materská škola ponúka nadštandartné aktivity:
oboznamovanie s cudzím jazykom – anglický,
nemecký; logopedická starostlivosť; spevácky
krúžok; výtvarný krúžok; predplavecká príprava.
Kontakt: ms-rimava@rsnet.sk, 0475624806

Materská škola, Rožňavská
29/854, Rimavská Sobota
Riaditeľstvo MŠ na Rožňavskej ul. oznamuje, že
od 23. februára 2009 do 27. februára 2009
sa uskutoční zápis detí do materskej školy na
školský rok 2009/2010.
Zároveň Vás pozývame na Deň otvorených
dverí, ktorý sa uskutoční dňa 24. 2. 2009 o 9.
00 hod.
Prihlášky si môžete prevziať u p.riaditeľky,
alebo p. zástupkyni materskej školy v pracovných dňoch v čase od 10.00 do 12.00 hod.
Kontakt: 047 5622902
Adresa: www.msroznavska.tym.sk

Kontakt: ms.daxnerova@rsnet.sk, 0475623413

Materská škola, I. Hatvaniho
321, Rimavská Sobota
Riaditeľstvo MŠ na ul. I. Hatvaniho v Rimavskej
Sobote oznamuje rodičom, že zápis detí do mš
na školský rok 2009 – 2010 sa uskutoční od 23.
februára do 27. februára 2009.
Zároveň vás pozývame aj s deťmi na deň otvorených dverí dňa 25. februára 2009 o 9.30
hod. do 11.30 hod. s pestrým programom!

Program:

prehliadka priestorov materskej školy
dramatizácia: rozprávky kuriatko a obláčik
krátky kultúrny program jednotlivých tried
fotogaléria detí
Ponúkame prevádzku od 6.45 do 17.00, dobre
prepracovaný adaptačný program, logopedickú
starostlivosť, saunovanie, sprostredkovanie odborného poradenstva, centrum pedagogicko –
psychologického poradenstva a prevencie, centrum špeciálno-pedagogického poradenstva,
bohatú krúžkovú činnosť – literárno – dramatický krúžok, joga, malý ochranár, krúžok tvorivosti, angličtina s kvalifikovaným lektorom,
rôzne športové aktivity – predplavecká príprava,
výlety do prírody, exkurzie, environmentálne
aktivity celonárodného projektu „Zelená škola“,
kvalifikovaný pedagogický kolektív, ktorý vám
zabezpečí kvalitnú prípravu detí do ZŠ.
Kontakty: Tel.: 047/5622665, e-mail: ms-hatvaniho@rsnet.sk, www.mshatvaniho.szm.sk
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Hokej

HKM Rimavská Sobota
- HK Brezno
3 : 9 (1:3, 1:4, 1:2)

Stručne

Futbal
V utorok 17. februára podľahli domáci
Soboťania súperovi z najvyššej ligovej
úťaže tesným výsledkom 0:1.
Výsledok: MFK Rimavská Sobota
– ViOn Zlaté Moravce 0:1 (0:0)
Zostava R. Soboty: Kuciak – Ádám, Rubint, Živanovič, Mráz – Migaľa, Pisár, Filo,
Lazúr – Čižmár (Čižmárovi sa obnovilo
zranenie, od 42. min. Morháč), Líška.
Striedali: - od 46. min. Vargic a v priebehu druhého polčasu – Mujkoš, Fedor,
Halaj. Pre zranenie nehrali Geri, Gibala a
Sihelský.

Volejbal
V súťaži školských družstiev sa volejbalistky z Gymnázia Ivana Kraska v Rimavskej
Sobote nachádzajú v tabuľke na skvelom
druhom mieste s deviatimi získanými
bodmi. Na čele sú zatiaľ ich konkurentky
z Hnúšte. Víťaz skupiny postúpi na majstrovská Slovenska v School Cup-e.

Karate
Hostia pricestovali na Gemer
s jednoznačným cieľom potvrdiť
svoju účasť v play off s víťazom
druhej ligy - skupina západ.
Prvú tretinu sa hral vyrovnaný hokej so šancami
na obidvoch stranách. Vedenia v zápase sa ujali
domáci, ktorí gólom Lvomského využili presilovú hru už v tretej minute zápasu. Hosťom sa podarilo vyrovnať v 5. minute. V trinástej minute
šli brezňania do vedenia 1:2. Za tohto stavu mali
domáci množstvo gólových šancií, ktoré nedokázali premeniť, naopak, inkasovali, a tak sa úvodná tretina skončla 1:3.
V druhej tretine sa obraz hry nezmenil. Domáci sa snažili, no nedokázali premeniť ani vyložené šance, naopak hostia hrali len toľko, čo
potrebovali a využívali chyby súpera. Tretina sa
skončila 1:4, za domácich sa podarilo skórovať
Lvomskému.
Tretia tretina už zvrat nepriniesla a opäť sa
skončila víťazstvom hostí v pomere 1:2. Za domácich svojím tretím gólom v zápase skóroval
opäť vynikajúci Lvomský.
Pod jednoznačné víťazstvo hostí sa podpísala
aj vysoká maródka v sobotskom družstve. Pred
zápasom mal tréner Filipiak k dispozícii len
dvoch obrancov a aj z nich Slovák hral s horúčkou. Preto boli do mužstva zaradení aj dvaja dorastenci Kováč a Marko.

Góly domácich: Lvomský 3, vylúčenia: 9:9.
presilovky: 1:2, oslabenia: 0:2, divákov 180
Zostava domácich: Pecník, Krahulec – Ľalík,
Slovák, Báti, Galát, - Ponc, Murgaš, Golian,
Lvomský, Oštrom, Klincko, Marko, Kováč
V nasledujúcom kole cestujú muži na východ do
Humenného (21.2.).
Na domácom ľade sa predstavia v nedeľu 1.3.
proti Ružomberku

Starší žiaci:

HKM Rimavská Sobota - HC Lučenec   
5 : 5 (2:3, 2:1, 1:1)
Góly za HKM: Kubelka 2, Ramaj 2, Fiľo
Len desiati Soboťania dokázali hrať vyrovnanú
partiu s lídrom súťaže posilneným o hráčov zo
Zvolena. Ak by naši podali takýto výkon v každom zápase, mohli pomýšľať aj na medailové
umiestnenie v súťaži.

Mladší žiaci:

HKM Rimavská Sobota - HC Lučenec  
0 : 12 (0:3, 0:5, 0:4)
Lučenčania prišli do Rimavskej Soboty s jasným
cieľom vráťiť predchádzajúce dve prehry s našími chlapcami. Aby to však dokázali, museli si pomôcť posilami zo Zvolena, odkiaľ povolali jednu
celú päťku siedmakov proti našim piatakom. Napriek tomuto hendikepu chlapci bojovali, no nedokázali premeniť ani tie najvyloženejšie šance.
Štefan Hanzel

Mladý karatista Martin Antal z klubu
Uraken v Rim. Sobote nenašiel na turnaji
v Banskej Bystrici premožiteľa. Víťazstvo
si odniesol hneď v dvoch kategóriách:
triumfoval medzi staršími žiakmi i medzi
kadetmi. Tým získal cennú trofej – Stredoslovenský pohár.

Džudo
Juniorskí džudisti z rimavskosobotského klubu Mladosť Relax slávili na Veľkej
cene Žiliny dvojnásobný úspech. V nižšej
váhovej kategórii získala striebro Katarína Tommová a medzi chlapcami do 73 kg
skončil Jakub Gódor tretí.

Kolky
Kolkári z Rim. Soboty sa v 17.kole východnej skupiny I.ligy tešili z víťazstva nad
tretím mužstvom tabuľky Spišskou Novou
Vsou. V 18.kole však utrpeli tesnú prehru
na dráhe v Sučanoch .
Výsledok 18.kola : Tatran Sučany B – KK
Rimavská Sobota 3 203 : 3 196, na pomocné
body 5:3. Zostava a výkony KK : Miroslav
Rábely 505, Róbert Šmatlík 566, Milan
Kojnok 550, Július Sendrei 501, Oto Povinszký 575, Pavel Toma 499. Z domáceho
družstva najlepší výkon dosiahol Peter
Čech (553).
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Turnaj o pohár riaditeľov škôl
V piatok 6. februára sa uskutočnil XVI. ročník
futbalového turnaja o Pohár riaditeľov Strednej odbornej školy na Okružnej ulici a Spojenej
školy v Rimavskej Sobote. V telocvičniach spomenutých škôl sa stretli družstvá: v skupine “A”základné školy, SOŠ technická, Gymnázium v R.
Sobote, SOŠ na Okružnej, Tauris R. Sobota, v skupine “B” – špeciálne školy, Všeobecná a odborná
škola Ózd, SOŠ Kazincbarcika, SOŠ Bardejov a
Spojená škola R. Sobota. Po vyrovnaných bojoch
postúpili štyri družstvá do semifinále, pričom v
prvom porazili špeciálne školy základné školy 3 :
2 na PK a v druhom Gymnázium v R. Sobote Kazincbarciku 2:1 tiež na PK. Vo finále sa tak stretli
špeciálne školy a Gymnázium v Rim. Sobote, kde
obe družstvá siahli na dno svojich síl a až do konca držali divákov v napätí. O víťazstve Gymnázia
napokon rozhodol jediný gól, ktorý strelil Zoltán
Csízi. Najúspešnejším strelcom turnaja so 7 gólmi sa stal S. Asszony z Kazincbarciky a najlepším hráčom bol Vojtech Vaszily zo základných
škôl. Osobitnú cenu za mimoriadne športové
výkony si prevzal Štefan Koháry z rúk vedúceho
odboru vzdelávania a ľudských zdrojov VÚC pri
BBSK Ing. Miroslava Martiša. Uznanie za výborný výkon patrí aj rozhodcovskej dvojici Igorovi
Krahulcovi a Romanovi Pockľanovi.
Po vyhodnotení športového zápolenia si súťažiaci prevzali od riaditeľov organizátorských
škôl Ing. Miroslava Uhrina a PaedDr.Jaroslava

Bagačku víťazné trofeje. K úspešnému priebehu
turnaja výrazne prispeli: COCA COLA, Inmedia
Zvolen, Artstav R. Sobota, Vijofel Radošovce, Pivovar Steiger Vyhne, MIVE – pekáreň Hnúšťa, p.
Štefan Csernok, P. Konečná – Čadca, p. Garajová, Omega – p. Agócs, p. Gabriel Pavella, Golden

ŠK Tempus: Víťaz
medzinárodného turnaja!
Dňa 14.2.2009 sa konal medzinárodný
futbalový turnaj prípraviek ročník nar.
po 1.1.1999 za účasti dvoch družstiev
z Maďarska a štyroch domácich.

ľa si mužstvá odniesli množstvo cien, za čo patrí
vďaka sponzorom: Roľnícka spoločnosť Bottovo,
f. Syngenta, obec Bottovo, Gemerprodukt, Július
Nôta. Ceny odovzdával najlepší športovec okresu Igor Molnár.

Výsledky:

Janko Čilík, hráč MFK RS s maskotom (Spaykym) ŠK Tempus

Pred vynikajúcou diváckou kulisou suverénnym
spôsobom zvíťazilo družstvo domácich. Mužstvo ŠK Tempus získalo aj cenu pre najlepšieho
hráča celého turnaja. Stal sa ním Andrej Poljak.
Najlepším brankárom sa stal Július Nôta. Ocenení boli aj jednotlivci z každého družstva.
Po výbornej organizačnej práci usporiadate-

ŠK Tempus Rimavská Sobota – KAC Jednota
Košice 5:0, g. Filipiak 3, Poljak, Jablonský
ŠK Tempus Rimavská Sobota – MFK Rimavská
Sobota 4:0, g. Morong J. 2, Poljak 2
ŠK Tempus Rimavská Sobota – Vyšegrád 10:0,
g. Poljak 2, Morong J. 2, Balciar 2, Morong L.,
Rapčan, Jablonský, Hruška
ŠK Tempus Rimavská Sobota – SAFI Prešov 7:1
g. Filipiak 3, Poljak , Morong J., Rapčan, Vilček
ŠK Tempus Rimavská Sobota – Dunakanyar 3:2
g. Rapčan, Hruška, Vilček
Konečné poradie: 1.ŠK Tempus RS,2.MFK
RS,3.KAC Košice.
Zostava: Nôta, Poljak, Kočiš, Balciar, Rapčan,
Kovács, Vilček, Morong,J. Morong, L. Hruška,
Filipiak, Jablonský, Balciar, Gubala, tréner
Ondrej Václavik.
Ondrej Václavik

Eyes – p. Dobiš, esKo – p. Szabó, MEKKO, s.r.o.
Všetkým patrí úprimné poďakovanie za ich podporu a ochotu pomôcť pri zabezpečení takéhoto
veľkého podujatia.
PaedDr. Ján Barto

Vznikla Únia
profesionálnych
klubov
Na valnom zhromaždení, ktoré sa konalo
v Senci, kluby Corgoň ligy a I. futbalovej
ligy založili Úniu profesionálnych ligových
klubov.
Zhromaždenia sa zúčastnili zástupcovia
osemnástich klubov. Zúčastnení schválili
stanovy a po vzájomnej dohode zvolili
osemčlenný výkonný výbor, ktorý má za
úlohu vybrať prezidenta Únie ligových
klubov.
Vznik Únie sa pripravoval takmer 2
roky a jej cieľom je, aby profesionálne
kluby mali svoju autonómiu a riadili si
svoje vlastné súťaže na základe vzájomnej
dôvery. Z osemčlenného výboru sú šiesti
zástupcovia Corgoň ligy a dvaja z I. ligy. Vedenie SFZ tak vkladá do rúk jednotlivých
profesionálnych klubov väčšie právomoci,
aby mohli o sebe rozhodovať samy po vzájomnej dohode a dôvere. MFK Rimavská
Sobota zastupoval na tomto zhromaždení
generálny manažér klubu Ján Oštrom.
Zdeno Marek

16 Šport

23. 2. 2009

Na konci týždňa štartujú najvyššie slovenské futbalové súťaže

Jesenná štatistika

Počas nastávajúceho víkendu sa začne
jarná časť dvoch našich najvyšších
futbalových republikových súťaží.
Z nášho pohľadu sa pozornosť sústredí
najmä na účinkovanie futbalistov MFK
Rimavská Sobota. Tí v I. lige zimovali
na 2. mieste, len o skóre za Interom
Bratislava.
Podarí sa zverencom trénera Karola Kisela v zostávajúcich pätnástich jarných zápasoch nadviazať na úspešnú jeseň? Pripomeňme si ju z pohľadu niekoľkých štatistických ukazovateľov.
Z osemnástich odohratých zápasov futbalisti
MFK desať vyhrali, štyrikrát remizovali a štyrikrát prehrali. Získali teda 34 bodov a skóre
23:13. Na domácom ihrisku sedemkrát zvíťazili,
dvakrát remizovali (s Trenčínom 0:0 a Interom
Bratislava 1:1), ani raz neokúsili horkosť prehry;
získali 23 bodov a skóre 16:4. Na súperových ihriskách trikrát zvíťazili, dvakrát remizovali a štyrikrát prehrali. Získali teda 11 bodov a skóre 7:9.
Strelci gólov v jesennej časti sezóny (23):
Gibala 7, Čižmár,  Líška a  Pisár po 3,  Filo a  Živanovič po 2, Siheľský, Lazúr a Geri po 1.
Žlté karty (35):
Gibala 5, Mráz a Filo po 4, Rubint a Mujkoš po 3,
Líška, Janečka, Čižmár, Geri, Vargic, Živanovič a
Adám po 2, Siheľský a Kuciak po 1.
Červené karty (2):
Geri (1.kolo) a Čižmár (3.kolo).
Počet odohratých zápasov a minút:
Richard Rubint 18 zápasov/1 620 minút (ako jediný hráč mužstva odohral všetkých 18 zápasov
bez striedania) ;
Martin Kuciak 18/1 617, Branislav Mráz a Milan
Siheľský po 17/ 1 530, Gergely Geri 17/1 508, Jozef Pisár 18/1 408, Miloš Gibala 17/1 358, Michal
Filo 17/1 316, Roman Lazúr 14/1 259, Ivan Adám
16/ 1 057, Nenad Živanovič 16/ 968, Juraj Líška

14/ 786, Marek Janečka 8/ 720 (po 8.kole prestúpil do Banskej Bystrice), Milan Mujkoš 10/ 677,
Martin Čižmár 13/ 361, Matej Vargic 8/ 123, Stanislav Morháč 6/ 6, Norbert Fedor 1/ 3 minúty.

zimnej prípravy mužstvo, čo bolo veľmi dôležité,
hoci niektorí chlapci mali ponuky aj od mužstiev,
ktoré pôsobia v najvyššej súťaži.
Zdeno Marek

V jarnej časti sezóny odohrajú futbalisti MFK
Rimavská Sobota na domácom ihrisku osem zápasov, na súperových o jeden menej.
red

Vyjadrenie trénera
Karola Kisela

Začína jarná
časť I. ligy

„So zimnou prípravou som spokojný.
Som rád, že nám
bolo umožnené
párdňové sústredenie vo Vysokých
Tatrách aj napriek
tomu, že nám to
bolo vytýkané.
Sústredenie splnilo svoj účel. Mrzí ma, že počas
zimnej prípravy sa nám nevyhli zranenia, a tak
som nemal k dispozícii základnú jedenástku,
s ktorou chceme vyrukovať v jarnej časti. Vyskúšal som aj iných hráčov – hlavne z dorastu, ale
aj bývalých odchovancov – a urobil som si akýtaký obraz o ich výkonnosti. Čo sa týka posíl, nenašiel sa hráč, ktorý by ma presvedčil, že bude
posilou. Ale aj kvôli finančným možnostiam
sme nakoniec nikoho neangažovali. Pred prvým
majstrovským stretnutím verím, že sa hráči
dajú zdravotne do poriadku. Hlavne tí, ktorí aj
počas jesene patrili do základnej zostavy. Aby
som mohol postaviť to najlepšie, čo Rimavská
Sobota momentálne má.
Čo sa týka cieľov, nemáme na seba vyvíjaný
žiadny veľký tlak, ale ja osobne budem spokojný,
keď pôjdeme od zápasu k zápasu. Samozrejme, najviac ma poteší, keď budeme figurovať
v tabuľke čo najvyššie, a to s hrou, s ktorou
uspokojíme našich priaznivcov. Za seba aj za
mužstvo môžem sľúbiť, že spravíme všetko pre
to, aby boli ľudia spokojní.“
foto www.rimava.sk
(so súhlasom GMS, s.r.o.)

Po trojmesačnej zimnej prestávke sa v sobotu,
28. februára (ak to počasie dovolí) začne jarná
časť I. futbalovej ligy. Futbalisti MFK Rimavská
Sobota do nej vstúpia hneď v prvom jarnom kole
na štadióne na Záhradkách, kde privítajú v derby zápase mužstvo Lučenca. Ako je futbalovým
priaznivcom známe, Gemerčania okupujú v tabuľke 2. miesto s rovnakým bodovým ziskom ako
vedúci tím súťaže – Inter Bratislava.
Jarná časť súťaže sľubuje dramatický priebeh,
čo sa týka otázky postupu aj zostupu (až na Dunajskú Stredu B, ktorá má osud viac-menej spečatený). Veď medzi prvým a šiestym mužstvom
je iba štvorbodový odstup, čo sľubuje až do konca zaujímavý boj o špicu tabuľky. Je potešiteľné,
že medzi mužstvá, ktoré odborníci zaraďujú medzi favoritov, patria aj naši futbalisti. Tu si však
treba uvedomiť neľahkú finančnú situáciu. Ale
s týmto problémom sa boria všade na Slovensku,
nielen v našom meste. Bude preto veľmi potrebné, aby sa všetci Soboťania, ktorým záleží na
osude futbalu v meste, stretli pri stole a ponúkli
pomoc. Už nie je čas na sľuby a plané reči. Teraz prichádza čas, aby každý dokázal svoj vzťah
k mestu a klubu. Nie je možné čakať pomoc od
ľudí z iných miest. V prvom rade si musíme pomôcť sami.
Pokiaľ ide o káder mužstva, ten ostal pokope. Nik zo základnej jedenástky neopustil počas

Naďalej pokračuje – vzhľadom na ročné obdobie – pomerne chladné počasie. Zmiernenie nízkych teplôt možno očakávať nanajvýš na víkend. Pri
zvýšenej oblačnosti môžeme miestami počítať aj so slnečnými lúčmi. Vyskytne sa aj ľahšie sneženie, resp. dážď so snehom či zrážky. Ranné teploty
očakávame okolo -10 stupňov, počas dňa stúpnu tesne nad nulu.
András Reisz (autor je meteorológ)

