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Prezidentské voľby 2009
Na základe údajov z prieskumu Ústavu pre výskum
verejnej mienky pri Štatistickom úrade SR mal mať
v období od 1. do 9. marca najväčšiu podporu súčasný
prezident (52,6%). S 30,4% sa na druhom mieste
umiestnila I. Radičová, nasledovaná Františkom
Mikloškom (7,1%). Hranicu 5% nedosiahli kandidáti
Zuzana Martináková (4,4%), Milan Melník (2,3%),
Dagmar Bolová (1,9%) a Milan Sidor (1,3%).
V rámci prieskumu sa zisťovali voličské preferencie aj ohľadom možného postupu Gašparoviča
a Radičovej do druhého kola prezidentských volieb.

Tu odpovedalo 60,8% respondentov, že by svoj hlas
dalo súčasnému prezidentovi. Jeho konkurentka by
získala 39,2%.
Pred piatimi rokmi zvíťazil v prezidentských
voľbách Ivan Gašparovič, ktorý v druhom kole porazil
Vladimíra Mečiara rozdielom 357 224 hlasov. Súčasný
prezident vtedy získal 59,91 percentnú podporu, kým
V. Mečiara volilo 40,09% voličov. Do volebných miestností vtedy vstúpilo spolu 43,50% z celkového počtu
občanov s voličským oprávnením.
O tom, ako dopadlo tohtoročné prvé kolo prezidentských volieb a komu dali svoj hlas voliči v Rimavskej Sobote, informujeme na vložených stranách.

Marián Kluvanec
foto internet/archív GZ a GH

0904 801 765

Stačí, keď napíšete esej
na tému „Mesto, v ktorom žijem“, a doručíte ju
osobne alebo poštou na
adresu Gemerských zvestí
(adresa je uvedená v tiráži na str. 2). Uzávierka
súťaže je 31. marca 2009.
Esej napísaná v slovenskom jazyku musí byť v
rozsahu min. 4000 a max.
6500 znakov vrátane
medzier (pri obyčajnom
formátovaní je to vo Worde
približne 60 – 80 riadkov,
t.j. jedna až dve strany).
Svoje práce doručte
nepodpísané v obálke v 4
exemplároch s pripojenou
samostatnou obálkou
s osobnými údajmi (meno,
vek, kontakt, názov školy).
Odborná porota, ktorej
členmi sú JUDr. Štefan
Baláž, PhDr. Marta Hlušíková a PhDr. Oľga Bodorová, vyberie tri najlepšie
práce. Autor práce, ktorá
získa prvenstvo, si zároveň prevezme výhru 50 eur
a jeho esej bude publikovaná
v Gemerských zvestiach.
red

VYHRAJ 50€

S GEMERSKÝMI ZVESŤAMI!
To sú mestské noviny inak
normálne kúpiš v stánku

Odborná

porota

Napíš esej na tému Mesto,
v ktorom žijem a odborná
porota vyberie možno práve
TVOJU prácu ako najlepšiu!
Viac informácií o súťaži nájdeš v Gemerských zvestiach č.11 (vychádza 16. marca 2009)
Súťaž sa koná pod záštitou primátora Rimavskej Soboty, MUDr. Štefana Cifruša, MPH

0904 842 198
Hnúšśa , Francisciho 186

riešenia pre krajšie
bývanie + strechy
www.valea.sk, valea@valea.sk
Hnúšťa, Francisciho 167
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50 €!

chápeš ni?
Píš o Rimavskej Sobote

Potrebujete si požièaś?

Rimavská Sobota, Hatvániho 2

Vyhraj

Gemerské zvesti
a mesto Rimavská Sobota
organizujú súťaž
o 50 eur (1500 Sk) pre
študentov stredných
škôl.
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Podľa informačného serveru infovolby.sk
mali začiatkom marca najväčšiu podporu
voličov Ivan Gašparovič a Iveta Radičová.
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Karikaturista Kamenský

Kresbami núti ľudí zamýšľať sa
V posledných týždňoch sa pravidelne objavovali na titulnej strane istého
slovenského ekonomického týždenníka karikatúry o hospodárskej kríze alebo o
zdravotníctve. Mnoho našincov ani nevie, že vznikli pod rukami tu žijúceho
karikaturistu Mariána Kamenského.

Na slovíčko

s Mariánom Kluvancom

Súčasťou osobitého „folklóru“ USA sú černošské
getá plné rytmickej hudby a voľného športového oblečenia. Široké nohavice, tričká veľkosti
XXL, značkové tenisky, hip-hopová hudba
a graffiti sa však postupom rokov stali súčasťou
životného štýlu aj európskej, a teda i slovenskej
mládeže.
Pokiaľ by prameň globalizácie vyvieral
na Slovensku, vyzeral by svet ináč. Len si to
predstavte: šestnásťročný Afroameričan z Los
Angeles v terchovskom kroji krepčí odzemok po
obednom menu pozostávajúcom z bryndzových
halušiek a žinčice. Bizarná predstava? Ale prečo
potom prijímame terajší, opačný stav – teda
preberanie amerických vzorov Európanmi – ako
samozrejmosť?

Spomienka
na 15. marec

Tento rodák z Levoče našiel záľubu v karikatúrach
už na Základnej škole
v Hrachove, keď ich videl
vo vtedy populárnom
časopise Roháč. Tak začal
pokusne kresliť, aj keď sa
mu spočiatku nedarilo.
Ako tvrdí, zo všetkých
predmetov dostával
samé jednotky, len z kreslenia sa mu ušli dvojky
a trojky. Po skončení školy sa kreslenia nevzdal.
Či pracoval ako fúkač skla v Poltári alebo kulisár
v Prahe, stále kreslil. Práve Pražanom sa jeho
kresby páčili, a tak sa rozhodol zdokonaliť
v kreslení.
„Keďže som sa ani v Prahe nevedel kreslením uživiť, v roku 1981 som emigroval do
Nemecka. V Hamburgu som sa naučil na vysokej umeleckej škole litografickú techniku. Od
roku 1982 som každoročne ilustroval satirické
knihy Gabriela Lauba, dobrodružnú literatúru
Rüdigera Nehberga a bio-zoologickú literatúru
Christiana Kühla. Od tejto doby usporadúvam
výstavy a publikujem v rôznych novinách ako
Die Zeit, Deutsches Allgemeines Sonntagsblatt,
Nebelspalter, Eulenspiegel, Manager, Penthouse, Kosmos, Westermanns Monatshefte,
Hamburger Abendblatt, Dikobraz,“ povedal Kamenský. Od návratu na Slovensko v roku 2001
žije a pracuje v Rimavskej Sobote. O tri roky
neskôr začal kresliť pre Pravdu a Extra Roháč,
neskôr sa jeho kresby objavili aj v prestížnom
americkom a slovenskom časopise Playboy.
Ako tvrdí autor, väčšiu kresbu vytvorí za pol
dňa. Diela kreslí redisovým perom, pestrosť im

vdychuje vodovými farbami. Predtým používal
anglické vodové farby, ktoré vymenil za čínske,
pretože sa s nimi lepšie tvorilo. Kamenský
hovorí, že „ humor bez slov sa tvorí najťažšie,
pretože obraz musí osloviť diváka bez slov. Inšpiráciu beriem z televízie a z diania okolo seba.
Žiadna udalosť ma nenechá chladným a všetko,
čo je zlé, mi prekáža. Moje diela majú z tohto
dôvodu ťažký, až pochmúrny humor. Prostredníctvom kresieb chcem dosiahnuť, aby sa ľudia
nad týmito vecami zamýšľali.“ Najradšej má
kresbu, ktorú dokončil ako poslednú, ale po
čase si obľúbi takú, ktorá sa najlepšie vydarila.
Pracovňu si Kamenský zariadil v kuchyni
jednoizbového bytu. Okrem veľkého stola, na
ktorom tvorí, tu nájdeme aj počítač s internetom a skener. Práve modernej technike, ktorá
mu uľahčila komunikáciu s klientmi, pripisuje
autor svoj úspech z posledných rokov. „Pred
tým, keď som chcel uverejniť nejakú kresbu
v časopise, čakal som na odpoveď aj tri mesiace.
Cez internet mi príde odpoveď za týždeň,“ pochvaľuje si. Stenu v jeho pracovni zdobí okrem
kresieb aj fotka s vlastnoručným podpisom a
blahoželaním zakladateľa časopisu Playboy
Hugha Heffnera, ktorú dostal uznávaný kreslič
k päťdesiatke.
Keď práve nekreslí, zahrá si Kamenský
rád na gitare, alebo si zájde na bicykli do lesa.
„Mne v podstate kríza vyhovuje, ľudia sú vážni,
fabriky neznečisťujú vzduch, a pretože je mesto
tiché, ja môžem v pokoji pracovať,“ dodáva na
záver s úsmevom M. Kamenský.
Martin Ambróz
foto autor/www.humor-kamensky.sk

Predminulú nedeľu sa v meste konala
slávnostná spomienka na revolučný rok
1848. Na Námestí M. Tompu boli pri tejto
príležitosti za tónov hudby Sobotienky
uložené kytice k sochám M. Tompu a S. Petőfiho. Podujatia sa zúčastnili aj primátor
Š. Cifruš a prednosta Mestkého úradu L.
Kovács, poslanci MsZ, ako aj členovia Csemadoku a dalších organizácií. V sobotu si
organizátori pripomenuli päťročné výročie
umiestnenia Petőfiho sochy na námestie.

Zvolili vedenie
V minulom čísle sme vás informovali
o oblastnej konferencii Slovenského
zväzu protifašistických bojovníkov, ktorý
sa konal 11. marca v priestoroch Klubu
dôchodcov. Na programe bola aj voľba
vedenia. Staronovým predsedom sa stal
nakoniec Ing. Pavel Brndiar. JUDr. Štefana
Baláža a Ing. Blažeja Zubáča zvolili delegáti za podpredsedov. Tajomníčkou zostala
Mariana Velochová. Za predsedu kontrolnej a revíznej komisie zvolili delegáti Ing.
Ladislava Stangu.
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Mestské kultúrne stredisko uvedie predstavenie bratislav-

Dvoma
vetami

.

ského divadla Tralala
s názvom Pravda o ženách

Ide o 6 príbe-

hov, v ktorej prostred-

.

níctvom dvojice hercov

nazrieme do duše ženy a jej pocitov, ale aj do sveta intríg,
ľúbostných sklamaní a šteklivých tajomstiev

• Výstavba obchodného domu v areáli bývalého cukrovaru by mala byť zrealizovaná do koncu roka 2009. Ešte predtým
bude pravdepodobne vytvorená kruhová
križovatka v smere na sídlisko Západ.
• Polícia za uplynulý týždeň zaznamenala
v Rimavskej Sobote 12 vlámaní. Pokiaľ
ide o dopravné nehody, v kraji sa ich
stalo spolu 31, pričom 9 osôb bolo ľahko
zranených.

Hodina pre Zem
Celosvetová kampaň Hodina pre Zem bola
prvýkrát organizovaná v roku 2007, kedy 2,2
mil. občanov austrálskeho mesta Sydney vyplo
elektrické spotrebiče na 1 hodinu, vyjadrujúc
tým odhodlanie zabrániť klimatickým zmenám.
V roku 2008 sa v rámci tejto akcie ponorili do
tmy také objekty ako most Golden Gate v San
Francisku (na fotografii), Kolosseum v Ríme
aleőbo Hrad a Reťazový most v Budapešti. Do
kampane sa zapojilo cez 100 miliónov ľudí v 35
štátoch sveta.
Hodina pre Zem, to je celosvetová výzva
neprizerať sa nečinne klimatickým zmenám,
ale svojím malým dielikom prispieť k ochrane

životného prostredia, a tým budúcnosti našej
planéty. Prispejte preto aj vy do kampane Hodina pre Zem tým, že 28.3.2009 o 20:30 vypnete
svetlo alebo iný elektrický spotrebič na 1 hodinu.
V tomto roku sa do kampane zapája viac ako
64 štátov. Toto číslo každým dňom rastie. Ľudia
si uvedomujú, že aj takým malým príspevkom
sa dá dosiahnuť obrovský výsledok.
Ďalšie informácie môžete získať a registrovať
sa do kampane na www.earthhour.org alebo
na stránke rimavskosobotskej hvezdárne www.
astrors.sk.
Otto Pósa
foto internet

Zdravie

Na muške
obličky
Obličky disponujú dvojakou silou. Jednu polovicu zdedíme a druhú vytvárame sami svojou
životosprávou. Obličky od dvadsiateho roku
života postupne slabnú. Našťastie sú natoľko
predimenzované, že nám slúžia až do vysokého veku. Lekárska veda nepripisuje obličkám
žiadnu zvláštnu funkciu, okrem filtrovania krvi
a produkcie niektorých hormónov. V skutočnosti majú obličky omnoho rozsiahlejšie funkcie.
Rozhodujú o osobnosti človeka a podieľajú sa
na mnohých chorobách: reumatizmus, bolesti
chrbtice, gynekologické problémy, impotencia,
prostata. A preto, že vládnu kostiam, je zrejmý
ich vplyv na osteoporózu. Preto treba obličky
šetriť. Vylúčme potraviny, ktoré im škodia:
nadmiera soli, medikamenty, chemikálie, cukor,
živočíšne bielkoviny. Tohto všetkého máme
nadbytok. K tomu málo pohybu, sedavý spôsob

života a životo správa vôbec. V psychickej sfére,
je to strach, ktorý významne zoslabuje obličky.
Platí to aj opačne- slabé obličky spôsobujú
strach, úzkosť, fóbie, závraty. Nadmiera psychického napätia tiež zoslabuje protistresovú
funkciu obličiek. Uvoľnením tohto napätia
pomôžeme hlavne chrbtici. Aj zuby majú
značný vplyv na všetky naše orgány. Amalgámové plomby a mŕtve zuby sú trvalou záťažou
organizmu. Amalgám spôsobuje okrem iného
aj paradentózu, tuhnutie šije, bolesti hlavne
krčnej chrbtice, zoslabuje srdce atď. Plúca sú
dôležitým vylučovacím orgánom, a preto zle dýchajúci človek preťažuje svoje obličky. Dych je
blokovaný stresom. Vystresovaný človek dýcha
ako pes- rýchlo a plytko. Poznáme dvojaký stres:
vonkajší a vnútorný. Vonkajším stresom na
nás pôsobí okolie- práca, vzťahy atď. Vnútorný
sa vytvára vo vnútri organizmu. Sú to napr.
choroby, lieky, nezdravá strava, príliš veľa vody,
alkohol atď. Nedoslýchavosť je tiež známkou
slabosti obličiek.

Otázky posielajte na balaz@hnusta.org

Z. Baláž

• S modernými trendmi v svadobnom
oblečení sa mohli oboznámiť návštevníci prehliadky, ktorá sa konala 15. marca
v hoteli Zlatý býk. Popri šatstve boli prezentované aj dekorácie, svadobné kytice,
účesy a líčenie, ako aj typy stolovania.
• Petra Kepeňová bude predskokanom na
koncertnej minišnúre kapely Alphaville
(autori hitov ako Forever Young či Big
in Japan) na Slovensku. Mladá speváčka
z Rimavskej Soboty zároveň pokračuje
v práci na svojom druhom CD.
• Mestská plaváreň by sa v apríli mala
dočkať rekonštrukčných prác. Tie bude
potrebné vykonať vzhľadom na nevyhovujúce hygienické podmienky.
• Rimavskosobotská pobočka Akadémie
vzdelávania má od 1. marca novú riaditeľku. Stala sa ňou bývalá vedúca hotelu
Zlatý býk Ľubica Poláková.
• V teplárni na drevoštiepku, ktorá vznikne na mieste starej kotolne na Mlynskej
ulici, sa vytvorí asi 5 pracovných miest.
Na projekte pracuje spoločnosť Energy
Changes Holding v spolupráci s Energobyt-om.
• Podkrovie Knižnice Mateja Hrebendu
v Rimavskej Sobote privíta v utorok
o 17.00 Andreja Štiavnického (na fotografii), autora historických románov
o Alžbete Bátoriovej. Autor vo svojich
dielach mapuje obdobie krutovlády
smutne slávnej grófky, ktorá sa mala
kúpať v krvi mladých dievčat, aby si
zachovala večný život.
• Štvorica mužov ukradla z farmy v Hubove deväť jahniat, čím ich majiteľovi
spôsobila škodu 450 eur. Páchateľom,
ktorých už z prečinu obvinila polícia
v Rim. Sobote, hrozí väzenie na 2 roky.
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24. marec – Svetový deň tuberkulózy
Svetová zdravotnícka organizácia (SZO) vyhlasuje každoročne 24. marec za Svetový deň boja proti tuberkulóze. V tento deň v roku 1882
oficiálne informoval Dr. Robert Koch vedeckú spoločnosť o objave bacila tuberkulózy.

Ročne sa vo svete infikuje bacilom tuberkulózy 6
až 8 miliónov ľudí a 3 milióny ľudí na ňu každoročne umiera. Tieto čísla len potvrdzujú výrok
Roberta Kocha, ktorý v roku 1882 povedal: „Keby
sa význam choroby meral počtom obetí, ktoré si
vyžiada, zostali by všetky, aj tie najobávanejšie
infekčné choroby ako mor a cholera, ďaleko za
tuberkulózou.“ Dvojročná kampaň SZO s heslom „Každý môže pomôcť v boji proti tuberkulóze“ (I am stopping TB), ktorá bola odštartovaná
v roku 2008, poukazuje na nutnosť osobného zapojenia sa každého človeka do boja proti nej.
V súčasnosti sa incidencia tuberkulózy v rámci Slovenska pohybuje na hranici 13,2 prípadov
na 100-tisíc obyvateľov a je rozdielne vysoká
v závislosti od jednotlivých krajov. Kým v Bra-

tislavskom kraji nedosahuje ani 8 prípadov na
100-tisíc obyvateľov, na východnom Slovensku
dosahuje v Prešovskom kraji 25,76 na 100-tisíc
obyvateľov. Najviac ohrozené sociálne skupiny
sú: asociáli, alkoholici, bezdomovci, marginálne
skupiny obyvateľstva, migranti a utečenci.
Tuberkulóza je chronická infekčná choroba,
ktorú vyvoláva bacil tuberkulózy. Najčastejšie
sa šíri vdýchnutím tuberkulóznych zárodkov.
Do prostredia sa infekcia dostáva od človeka
s neliečenou čerstvou formou pľúcnej tuberkulózy, ktorý vylučuje do prostredia kvapôčky spolu s bacilom pri reči, kašli a pri kýchaní. Prenášať
chorobu môže aj choré zviera. Najvnímavejšie
na infekciu bacilom tuberkulózy sú deti a osoby so zníženou obranyschopnosťou organizmu.

Z redakčnej pošty

Poďakovanie zdravotníkom
Touto cestou ďakujem za záchranu svojho
života MUDr. Róbertovi Krosnerovi - primárovi
OLDCH, MUDr. Štefanovi Vidinskému – ošetrujúcemu lekárovi, MUDr. Ingrid Rezňákovej –
ošetrujúcej lekárke, ktorí majú podiel na mojom
vyliečení z ťažkej choroby, ktorá mi mementom
po celý život. Takisto ďakujem aj svojmu obvodnému lekárovi MUDr. Ivanovi Hlaváčovi, ktorý
ma osobne aj s pani PaedDr. Helenou Husárovou na jednotku intenzívnej starostlivosti
k MUDr. Nagyovi odviezol vlastným autom.

Srdce bilo z posledných síl a obličky len – len,
že vydržali následkom zvýšenej hladiny cukru
v krvi, o čom som nevedela. Myslela som si, že
ide o chrípku a nie od srdca.
Želám lekárom, nielen tým, ktorí pomohli mne,
ale všetkým na Slovensku, ktorí nie sú dostatočne ocenení, viac uznania, lepšie finančné ohodnotenie, lebo bez ich vedomostí a obetavosti by
sme neprežili.
Eva Chovancová, starobná dôchodkyňa

Najčastejšie postihnutým orgánom sú pľúca, ale
môže byť postihnutá aj pohrudnica, lymfatické
uzliny, mozgové blany, kosti, oči a koža (tzv. mimopľúcna tuberkulóza).
Najčastejšie príznaky tuberkulózy sú: kašeľ,
zvýšená teplota hlavne popoludní a po námahe,
malátnosť, zvýšená potivosť, úbytok na hmotnosti, nechutenstvo, pichanie na hrudníku pri
dýchaní, vykašliavanie krvi. Ochorenie však
môže prebiehať aj bez výraznejších príznakov.
Ako môžete pomôcť v boji proti tuberkulóze, ako
môžete uchrániť seba a vaše deti pred infekciou?
Dodržaním zásad správnej životosprávy vrátane
pravidelného pohybu na čerstvom vzduchu, vyhýbaním sa cigaretovému dymu a dostatočným
vetraním vnútorných priestorov zvýšite odolnosť svojho organizmu pred infekciou; ak máte
člena rodiny, ktorý už dlhší čas kašle a po bežnej
liečbe sa jeho stav neupraví, je potrebné, aby vyhľadal odbornú ambulanciu pre pľúcne choroby
(rýchlou izoláciou a včasnou liečbou chorých na
tuberkulózu sa dá zabrániť vzniku ťažkých foriem ochorenia a prerušiť reťazec infekcií zdravých ľudí); nenavštevujte s deťmi chorých, ktorí
dlhšie kašlú a nie je známa presná diagnóza ich
choroby, tým ich chránite pred možnou nákazou; očkovanie proti tuberkulóze BCG vakcínou
výrazne znižuje riziko ochorenia na tuberkulózu
a chráni pred jeho závažnými formami.
Tuberkulóza je ochorenie, ktoré vieme úplne vyliečiť, avšak jeho liečba je nákladná a trvá
dlhšie. Preto je najúčinnejšie tuberkulóze predchádzať. To vyžaduje, aby sme na možnosť jej
výskytu a šírenie sa v súčasných podmienkach
mysleli, nepodceňovali túto skutočnosť a urobili
všetko pre to, aby sme tuberkulózu dostali pod
kontrolu. Záleží na každom z nás.
RÚVZ Rimavská Sobota
oddelenie podpory zdravia
foto internet

Matica, deti, MDŽ
Dom Matice slovenskej v Rimavskej
Sobote zorganizoval 11. marca podujatie
s názvom Pozdrav detí k MDŽ. Zahájila ho
príhovorom riaditeľka Domu MS Ingrid
Šulková a priblížila ním históriu vzniku osláv Dňa žien. Nasledoval kultúrny
program detí z MŠ na Daxnerovej ulici pod
vedením pani učiteľky Ivety Szantoóvej.
Deti zaspievali, zatancovali a prekvapili prítomných básničkami a jarným
kvietkom, ktorý s milým želaním darovali
každej žene. Po ukončení programu si
zamaškrtili na pripravených dobrotách
a sľúbili, že sa o rok s radosťou vrátia.

z regiónu
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Transformácia nemocníc je pre
samosprávny kraj výrazne nevýhodná
Zmluvy o výkone správy majetku sú jednoznačne nevýhodné pre BBSK, správcovské neziskové
organizácie neprevzali záväzky nemocníc, BBSK
dal nemocnice do výkonu správy na dlhé časové
obdobie bez možnosti ovplyvňovania hospodárenia a dostupnosti a kvality zdravotnej starostlivosti.
BBSK skúmal možnosti vypovedania zmlúv.
Zmluvy sú prakticky nevypovedateľné, pretože
zmluvné podmienky boli dohodnuté jednoznačne v prospech neziskových organizácií.
Zatiaľ čo Nemocnice a polikliniky Bratislava

hospodária so ziskom 28 mil. Sk, aj keď sledujeme posilňovanie činnosti v Žiari nad Hronom na
úkor Rimavskej Soboty, NsP Vaše zdravie Zvolen
predpokladá za rok 2008 výšku záväzkov vyššiu
o 25% ako za rok 2007. Po zverejnení výročných
správ za rok 2008 v júni 2009 bude mať BBSK
aktuálny obraz o ekonomickej situácii jednotlivých neziskových organizácií.
BBSK bude v roku 2009 pokračovať v snahe
o získanie nemocníc vo výkone správy späť do
zriaďovateľskej pôsobnosti BBSK, prostredníctvom zástupcov BBSK v správnych orgánoch

Ľudmila Lysinová
Vedúca odboru sociálnych vecí
a zdravotníctva BBSK
(so súhlasom vydavateľa prevzaté
z mesačníka Náš kraj)

Krátko
z domova

Grantový program MAS MALOHONT:

Pohľad späť...
Úprava detského dopravného ihriska v Hnúšti, vybudovanie malého náučného chodníka
v Utekáči, vydanie propagačných materiálov v Teplom Vrchu a v Drienčanoch, zakúpenie
oblečenia pre malých hasičov v Rimavsko Brezove, výstup na Klenovský Vepor či zhotovenie bábik v kroji – to sú príklady projektom, ktoré boli zrealizované v minulom roku
aj vďaka finančnej podpore z Grantového programu Prebúdzanie Malohontu.
Výstup na
Klenovský Vepor
(o. z. RODON
Klenovec)

V roku 2008 sa mohli obce, podnikateľské
subjekty a mimovládne organizácie uchádzať
o finančnú podporu v max. výške 332 € (10 000
SK) na realizáciu svojich nápadov zameraných
na rozvoj cestovného ruchu, obnovu a úpravu
prostredia v regióne a voľnočasové aktivity.
Túto možnosť im poskytol grantový program
Miestnej akčnej skupiny MALOHONT, ktorý
bol financovaný mikroregiónmi Rimava a Rimavica, Sinec – Kokavsko a Teplý Vrch. Výzva
na predkladanie projektov neostala bez odozvy
a do termínu uzávierky bolo predložených 28
projektov. Z nich 7- členná výberová komisia
podporila 18 celkovou sumou 5 261 € (158 000
Sk). Väčšina projektov bola zameraná na úpravu
verejných priestranstiev, propagáciu v oblasti
cestovného ruchu a spoločenské podujatia. Na
ich realizácii sa podieľalo viac ako 150 dobrovoľníkov, ktorí odpracovali viac ako 1 290 hodín
bez nároku na odmenu. Jeden žiadateľ projekt
nerealizoval a finančné prostriedky vrátil na
účet MAS. Celková hodnota zrealizovaných

neziskových organizácií ovplyvňovať ich hospodárenie, personálne a materiálno-technické
vybavenie, vykonávať dozor nad poskytovaním
zdravotnej starostlivosti a dodržiavaním personálnych a materiálno-technických podmienok.

projektov vrátane vlastných zdrojov realizátorov a práce dobrovoľníkov predstavuje viac ako
11 286 € (340 000 Sk).
Vďaka vlastnému grantovému programu sa nám
podarilo prostredníctvom podpory nápadov
miestnych ľudí a subjektov zvýšiť ich účasť na
rozvoji regiónu. Zároveň sme si odskúšali proces od prípravy výzvy, cez jej administráciu, poskytovanie poradenstva a pridelenie finančných
prostriedkov žiadateľom až po vyúčtovanie
a monitoring projektov. Pre miestne subjekty,
orgány MAS a jej pracovníkov to bola „malá škola“ do realizácie prístupu Leader v praxi. Viac
informácií nájdete na www.malohont.sk.
O úspechu grantového programu svedčí aj
to, že v ňom budeme pokračovať aj v tomto roku,
pričom suma, ktorú budeme prerozdeľovať,
bude viac ako 3-násobne vyššia ako v minulom
roku. Na jeho financovaní sa aj v tomto roku
budú podieľať obce zahrnuté do územia MAS.
Miroslava Kubaliaková,
manažérka o. z. MAS MALOHONT

Minister školstva J. Mikolaj sľubuje
internet do všetkých škôl.
Vlani obvinili 158 policajtov z 209 z trestných činov.
Prvý jarný deň sa začal minulý piatok o
12:45 – v deň jarnej rovnodennosti.
Hazardérov na Slovensku ubúda – hlavne v
chudobnejších regiónoch.
Slovenské vysoké školy naďalej zaostávajú vo vede a výskume v porovnaní s
českými univerzitami.
Zavedenie šrotovného rozpútalo na Slovensku boj o nové modely. Ľudia dávajú do
šrotu aj vraky.

Krátko
zo sveta
Ukrajinská vláda si znížila plat na polovica.
Francúzi bojujú proti kríze svojsky –
vyhlásili generálny štrajk.
Počítačový expert z Fínska si zo svojho
prsta urobil USB kľúč.
Už v 27 rokoch začína podľa amerických vedcov staroba. Práve v tomto
veku podľa štúdie Virgínskej univerzity
začínajú slabnúť niektoré mentálne
schopnosti ľudí.
Storočná Britka zje týždenne 30 mliečnych
čokolád.
Havária piatich nákladných a piatich
osobných áut minulý piatok na Vysočine na tri hodiny zablokovala diaľnicu
D1 v smere na Brno.
amb
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Prestížny projekt v Rimavskej Sobote

Online maturita
na Gymnáziu
I. Kraska
Jediná škola v rámci VÚC BBSK,
na ktorej je možné maturovať prostredníctvom počítača, je rimavskosobotské
Gymnázium Ivana Kraska.
Keďže gymnázium spĺňalo požadované kritériá,
získalo od Národného ústavu certifikovaných
meraní vzdelávania 20 špeciálnych počítačov
novej generácie, ktoré v dvoch špeciálnych
učebniach umožňujú študentom vypĺňať maturitné testy priamo do počítača. Tento rok absolvuje maturity týmto spôsobom 20 vybraných
študentov. Konkrétne ide o externú časť skúšok
z anglického jazyka a matematiky.
Maturantmi vypĺňané testy paralelne sleduje
centrálny počítač, ktorého softvér vyhodnotí
odpovede. Ako uviedla zástupkyňa riaditeľa
školy M. Hlušíková, jedným z prínosov tejto
formy maturít je väčšia pružnosť, keďže odpadá
niekoľkotýždňové čakanie na výsledky.
Študenti pred samotnou maturitou absolvovali generálnu skúšku, kedy za inštrukcií pe-

dagóga vyplnili cvičný test. Podľa slov zástupcu
riaditeľa J. Fiľa z nich po tom, ako sa oboznámili
so systémom, opadlo počiatočné napätie a obavy, či takúto formu maturitnej skúšky zvládnu.
Online maturita je prestížny pilotný projekt,
ktorému učitelia veštia veľkú budúcnosť. Podľa
Fiľa sa raz bude maturovať touto formou aj
z ostatných predmetov, len je k tomu potrebné materiálno-technické vybavenie, ktoré je
finančne náročné.
Marián Kluvanec
foto archív Gym. I. Kraska

Slniečkový kolotoč
Prečo kolotoč? Veď ho majú všetky deti
rady. Slniečkový? Iný by ani nemohol byť.
Veď škôlka, ktorú deti na
Rybárskej ul. v Rim. Sobote navštevujú,
má symbol slniečka. A tak sme sa zároveň už aj predstavili.
Naši slniečkari prežívajú šťastné a všestranne
naplnené detstvo od prvého dňa, ako začnú chodiť do našej materskej školy až po chvíľu, keď
z nej odchádzajú ako predškoláci. Koncom zimy
karneval poriadne roztočil slniečkový škôlkarsky kolotoč. Bolo to pestré dopoludnie nielen pre
deti, ale i pre nás dospelých. Tanec, dobrá nálada
a žartovné súťaže spojili smiechom princezné,
víly, zvieratká, šašov, odvážnych spidermanov,
indiánov a všetkých ostatných. Deň osladili aj
tradičné fašiangové šišky. Ani v nasledujúcich
dňoch kolotoč nepribrzdil. Deti vystupovali na
rodičovskom združení, na Dni otvorených dverí pri príležitosti zápisu detí do materskej školy.
Navštívili aj Domov dôchodcov na Kirejevskej ul.
a zabodovali tiež v Základnej škole Š. M. Daxnera
na Ul. Clementisa.
Budúcich malých škôlkarov, ktorí prišli
v sprievode svojich rodičov, privítali deti oblečené za zvieratká. Čakali ich pekné darčeky, ochutnávka nátierok a bohatý program, v ktorom vystúpili mažoretky, spevokol Slniečko, bábkové

divadlo hrané učiteľkami dramatického krúžku a moderný tanček. Na záver deti navštívili
jednotlivé triedy, kde sa pohrali a oboznámili
s prostredím materskej školy v sprievode pani
učiteliek. Pri tejto príležitosti sa pre nový školský rok zapísalo 38 detí. Na združení rodičov sa
okrem spomenutých krúžkov predstavili aj deti
z triedy Margarétky s environmentálnou scénkou nacvičenou v rámci environmentálneho
krúžku Nezábudky. Doplňujúce aktivity krúžku
sa vzťahujú na všetky triedy MŠ s logom Evičky
Čistuľky, s ktorou sa deti učia hodnotiť škôlkarske a sídliskové prostredie, vyjadrujú svoje
názory a postoje k estetike prostredia. Trieda
Lienky pracuje podľa projektu Adamko – Zdravko, v rámci ktorého nielen "lienky", ale aj ostatné
deti sa učia ochraňovať a   pestovať hygienické
návyky.
Nezabúdame ani na starších ľudí. V domove
dôchodcov ich navštívili deti "hviezdičky" so
scénkou, spevokol Slniečko a mažoretky. Svojou
detskou úprimnosťou a sviežosťou darovali domácim kus lásky a tepla. Malé deti "motýliky" sa
zúčastnili súťaže Tanečný sen v ZŠ – Š. M. Daxnera, kde v I. kategórii obsadili 1. miesto strhujúcou salsou. Kultúrno – tvorivej činnosti sa venujeme nielen v krúžkoch, ale i v triedach.
Zlatica Jačmeníková

Pocta Dobšinskému
16. marca si žiaci našej školy pripomenuli
výročie narodenia rozprávkara Pavla
Dobšinského. Relácia v školskom rozhlase, besedy v triedach, znovuobjavenie
múdrosti nášho ľudu obsiahnuté v jeho
rozprávkach a položenie kvetov k jeho
buste sú už prirodzenou úctou, ktorú
preukazujeme každoročne v tento deň
rozprávkarovi, ktorého meno naša škola
hrdo nesie už dlhé roky.
Ale tento marcový deň bol predsa iný.
V spolupráci s Knižnicou M. Hrebendu
sme sa zapojili do akcie SLOVENSKO
DOBŠINSKÉMU. 16. marec – deň ľudovej
rozprávky sa niesol v duchu tohto velikána slovenskej literatúry a jeho rozprávok.
Každý, kto doniesol niektoré vydanie
rozprávok Pavla Dobšinského, dostal do
knihy slávnostnú pečať. A tak sa veľkí i
malí žiaci ponáhľali do priestorov knižnice častejšie ako v iné dni. Na chvíľu sme
spomalili a zamysleli sa nad skutočnými
hodnotami života.
Mgr. Mária Jankovičová

Deň učiteľov '09
V piatok sa uskutoční slávnosť pri
príležitosti Dňa učiteľov. Tohto roku ju
organizuje SOŠ technická v spolupráci so
Spojenou školou v Rim. Sobote. Program
v hoteli Tatra by mal príhovorom otvoriť
predseda Banskobystrického samosprávneho kraja, M. Murgaš. V rámci oficiálnej
časti večera vystúpi umelecký súbor Háj,
potom bude nasledovať večera a spoločenská zábava. Svoju účasť na podujatí,
ktoré je na Slovensku ojedinelé tým, že je
spoločné pre učiteľov jednotlivých škôl,
potvrdili niektorí poslanci BBSK medzi
inými i Miroslav Martiš, vedúci Odboru
vzdelávania a ľudských zdrojov BBSK. Pre
Gemerské zvesti to uviedol Dušan Kmeť,
zástupca riaditeľa Spojenej školy.
mak
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Vyhodnotenie výtvarnej
súťaže Vesmír očami detí 2009
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1. Natália Vilhanová, ZŠ NR Hnúšťa
2. Július Kalocsai, ZŠ Hodejov
3. Lenka Tomengová, ZŠ Klokočova Hnúšťa
ďalšie postupujúce
Monika Hoszúrétiová, ŠKD Dobšinského Rim.
Sobota
Tamarka Vetráková, ZŠ Klokočova Hnúšťa

3. kategória ZŠ - 5.- 9. roč.

1. Veronika Kalocsaiová, ZŠ V. Szombathyho
Jesenské
2. Beáta Muráriková, Gymnázium ZŠ Tisovec
3. Adam Földi, ZŠ Hodejov
ďalšie postupujúce
Alžbeta Tóthová, ZŠ V. Szombathyho Jesenské
Júlia Pásztorová, ZŠ NR Hnúšťa

4. kategória ZUŠ - 1.- 4.roč.

1. Adrián Katreniak, ZUŠ Hnúšťa
2. Alexandra Páneková, ZUŠ R.Sobota
3. Martina Zelenáková, ZUŠ Tisovec
ďalšie postupujúce
Natália Hrivnáková, ZUŠ Hnúšťa
Nela Megelová, ZUŠ R.Sobota

5. kategória ZUŠ - 5.- 9. roč.

Do súťaže sa zapojili mnohé školy, ktoré už
tradične spolupracujú. Všetkým ďakujeme
a vážime si, že nám ostávajú verní. Celkovo bolo
zaslaných 259 prác z 19 škôl. Porota sa zišla 23.
februára, aby v piatich vyhlásených kategóriách
vybrala päť postupujúcich prác do celoslovenského kola. Tento rok sa koná súťaž s podporou
agentúry APVV v rámci projektu LPP-044-07
Expedícia Zem z vesmíru vesmír zo Zeme ako
jedna jej súčasť.
Predsedníčka poroty Mgr. Daniela Páneková
spolu s členmi Mgr. Ibolyou Mihókovou.a RNDr.
Pavlom Rapavým rozhodla o umiestnení a po-

stupujúcich prácach v jednotlivých kategóriách
nasledovne:

1. kategória - MŠ

1. Patrik Zemanovič, MŠ NR Hnúšťa
2. Sebastián Bodor, MŠ Hatvaniho Rim. Sobota
3. Michaela Kasáčová, MŠ Klenovec
ďalšie postupujúce
Cintia Ferenczová, MŠ Hatvaniho Rim. Sobota
Erika Lázoková, MŠ NR Hnúšťa

2. kategória - ZŠ 1.- 4.roč.

1. Dávid Čepko, ZUŠ Hnúšťa
2. Gergely Czerwinsky ZUŠ, R.Sobota
3. Laura Uhliarová, ZUŠ R.Sobota
ďalšie postupujúce
Dáša Ňuňuková, ZUŠ R.Sobota
Tomáš Kriška, ZUŠ Tisovec
Prvé tri miesta v každej kategórii boli ocenené
a ceny odovzdané na vernisáži v Gemersko - malohontskom múzeu. V múzeu výstava potrvá do
konca marca, potom bude preinštalovaná bez
postupujúcich prác do Hvezdárne v Rim. Sobote.
Porota v Slovenskej ústrednej hvezdárni
zasadne začiatkom apríla. Všetkým postupujúcim a ich pedagógom srdečne blahoželáme
a prajeme úspech aj v celoslovenskom kole
v Hurbanove.
RNDr. Daniela Rapavá

Prehliadka záujmovej tvorivosti seniorov
Fiľakova, Poltára, Rim. Brezova, Divína a Tomašoviec. Ako uviedla pracovníčka GMOS Anetta
Cvachová, cieľom podujatia bolo všestranne
podporiť záujmové činnosti dôchodcov, nedovoliť im, aby upadli do depresie a podporovať ich
v tom, čo robia.
Sprievodnou akciou bola aj výstava ručných prác
žien z Klubu dôchodcov v Rim. Sobote nazvaná
Čaro nití.
amb
V Dome kultúry v Rim. Sobote sa niesol 18. marec
v tónoch hudby a dobrej nálady. Gemersko – malohontské osvetové stredisko v Rim. Sobote tu
v spolupráci s krajskou organizáciou Slovenskej
jednoty dôchodcov, Mestským kultúrnym strediskom a pod záštitou primátora mesta Š. Cifruša zorganizovalo kultúrne podujatie pod názvom

Krajská prehliadka záujmovej tvorivosti.
Na podujatí sa predstavilo 10 speváckych a literárnych kolektívov z okresov Lučenec, Rimavská
Sobota a Poltár. Hudbou, tancom, spevom a básňami bavili divákov hudobné kolektívy jednotlivých klubov Jednoty dôchodcov Slovenska z Tisovca, Hriňovej, Hnúšte, Rim. Soboty, Lučenca,

Myšlienka týždňa:
Ak máme správne chápať a hodnotiť,
musíme si vytvoriť oázu ticha, ponoriť
sa do seba a do modlitby.
Ján Pavol II
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ských Janovciach, ul. Hlavná.
Cena 29 875 € / 900 000 Sk
v hotovosti. Tel: 0904 335 676.
298-14

• Prenajmem 2-izb. zrekonštruovaný byt v RS blízko centra. Tel:
0903 932 415.
244-13

• Predám rodinný dom na Dúžave
po čiastočnej rekonštrukcii. Tel:
0903 538 156.
321-14

• Súrne hľadám 1-izbový byt alebo
garzónku do podnájmu. Tel: 0905
286 121.
324-13

• Predám rozostavaný rodinný dom
/hrubá stavba/  na IBV Sobôtka.
Tel: 0905 446 136.
325-13
• Prenajmem garzónku, Dobšinského ul., 135,- €/mes. Tel: 0903
212 717.
332-12

• Predám RD v Jesenskom. Tel: 0903
532 653.
333-13                     
• Dlhodobo dám do prenájmu 1-izbový byt v centre mesta voľný od
11.4.2009. Tel: 0905 420 565-volať od 10.00-20.00 hod.
334-13

• Predám les 1,5 ha v KÚ Lukovištia.
Tel: 0907 170 150.
335-13

• Predám: RD v Sušanoch, v Rimavskej Sobote-Tomašovej, Dúžave, v
Rimavských Janovciach, v Poltári,
v Kokave nad Rimavicou-časť
Havilovo a Drahová, vo Chvalovej. Predám pozemok v Dúžave,
Molnárke. Predám chatku v Krnejsamota, v Širkovciach, TormášiRS. Predám 3-izbový byt v RS,
T.Vansovej, 7/8 posch. Tel: 0918
717 216.
341-12

• Predám 4-izb. byt v Hnúšti-centrum za 15 000,- Eur. Tel: 0918
560 622.
342-14

• Kúpim 3-izbový byt v Rim. Sobote
mimo sídliska Západ, s parketami
a štvorcovou chodbou, s balkónom. Tel: 0903 515 044.
344-14

• Predám 3-izbový byt za veľmi výhodných platobných podmienok
na ul. Dobšinského, na 2.poschodí. Dohoda istá. Tel: 0910
320 497.
345-12

• Predám garáž na ul. Dobšinského
pri bývalých kasárňach v Rim.
Sobote. Cena 5477 Eur. Tel: 0902
253 623.
349-15

• Predám 2-izbový byt s loggiou na
sídl. Rimava, orient. cena 23 000
€. Tel: 56 21 310.
290-12

• Predám rodinný dom v Rimav-

• Predám 1-izbový byt na Západe,
ul. L. Svobodu. Cena dohodou.
Tel: 0908 071 303.
301-12

• Predám RD v Jesenskom, 11 620
€. Tel: 0918 451 385.
302-12

• Predám 3-izb. tehlový prerobený
byt. Cena dohodou. Tel: 0918
466 028.
303-14

• Predám výhodne 2-izbový byt. Tel:
0910 934 770.
309-12

• Predám výhodne 3-izbový byt. Tel:
0917 595 070.
310-12

• Predám pozemok na výstavbu rodinného domu. Tel: 0917 595 070.
311-12

• Dám do podnájmu garáž na Gorkého ul. Tel: 0910 364 375.
312-12

• Dám do prenájmu 2-izbový byt.
Cena 250 €. Tel: 0907 176 725.
316-12

• Predám prerobený 2-izbový byt
na Družstevnej ul. č. 32. Tel: 0907
172 931.
317-13
              
• Dám do prenájmu priestory vhodné na podnikanie a kanceláriu
na Hlavnom námestí. Tel: 0907
884 948.
255-12                            
• Dám do prenájmu kancelárske
priestory, 20 m2 v centre oproti
Msú. Tel: 0915 875 849.
173-13                          
• www.makroreality.sk
1305-19

		
Zamestnanie
• Základná škola s MŠ Ožďany
prijme od 1.9.2009 učiteľov
2.stupňa na predmety matematika a slovenský jazyk a literatúra.
Kontakt: 0905 716 505, 047/5694
580.
337-12

• Hľadám prácu upratovačky. Tel:
0910 643 306.
339-12

• Potrebujete si zarobiť? Príležitosť
pre študentov aj nezamestnaných.
Tel: 0918 732 329.
279-12

        

Služby
• Kvalitné účtovníctvo. Tel: 0911

846 062.
147-12

• Autodoprava, sťahovanie. Tel:
0903 515 109.
148-12

• Vedenie účtovníctva-odborne
(aj pre príspevkové organizácie,
športové kluby, cirkvi). Vyhotovím
aj podnikateľský zámer na získanie dotácie. 0911 158 803.
320-13                      
• Doučujem angličtinu. 0910
298 053.
322-16

• Oprava a prekrývanie starých
striech a ošetrenie dreva proti
hmyzu. Tel: 0918 843 524-volať po
18.00 h.
331-12,14                       
• Pečiem dobošové torty, zákusky.
Používam maslo, nie tuky. Možnosť dovozu. 0910 296 515.
340-12

• Strihám stromy, kríky v záhradách, robím záhrad. práce podľa
vašich požiadaviek. Tel: 0904
810 052.
347-14

• Prerábanie bytových jadier,
stavba a rekonštrukcia striech,
rod. domov a budov, zámočnícke,
klampiarske, maliarske práce. Tel:
0907 173 956.
315-13

• 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.
271-13

• Oprava TV, DVD, videa, SAT. Viktor
Jabarov, 0905 323 277.
277-13

• Vykonávame všetky stavebné práce, zatepľovanie, obklady, dlažby,
maľovanie. Stavba a rekonštrukcia striech. Tel: 0915 583 306.
288-13
           
• Kladieme plávajúcu podlahu. Tel:
0902 174 884.

Rôzne
• Vykupujeme starožitnosti, domáce plátno a staré perie. 0903
537 225, risopepi@gmail.com
327-17

• Predám zmrzlinový stánok v Jesenskom. Vhodný aj na iné účely.
Cena dohodou. Info na tel: 0905
609 944.
300-13
                                     
• Predám veľkú masívnu staršiu
obývaciu stenu v dobrom stave,
perináč, postele. Cena dohodou.
Tel: 0904 151 122.
307-12

• Predám kvalitné seno, cena 5
€/q. Tel: 0904 030 335, 56 27 578
po 16.00 h.
314-12

• Predám novú pokladňu. Info:
0908 533 110.
273-13

• ZDRAVÉ PRODUKTY! www.zivotvpohode.okamzite.eu/769.html.
Objednávky 0910 158 697.
275-12

Zvieratá
• Predám ošípanú 130-140 kg. Tel:
047/5631 870.
328-13

• Predám ošípané. Tel: 0902
150 978.
329-12

• Predám kŕmniky. Tel: 0910
336 540.
292-15

• Predám šteňatá čau-čau – ryšavé.
Tel: 0907 048 103.
304-12

Auto-moto
• Predám Audi 80, r.v. 1986. Tel:
0907 687 054.

204-17

323-13

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

• Predám Suzuki Vitaru 1,6, r.v.
1996, 3-dverová, zelená metalíza,
rádio CD, tónované sklá, fólie,
centrál, ťažné, platná STK/EK, 136
tis. km, zachovalý stav. Cena 4650
Eur. Tel: 0911 393 137.

205-17

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

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

336-13

• Kúpim JAWU 500 OHC. Tel: 0910
953 330.

184-12

338-15

• Kvalitné účtovníctvo. Tel: 0911
846 062.
• Autodoprava, sťahovanie. Tel:
0903 515 109.

• Predám Renault Scenic RX4, r. výroby  2000, 2 l 16 ventil, komplet
po GO. Cena 6 140 € / 185 000
Sk. Rodinné dôvody. Tel: 0904
151 122.

148-52

306-12

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

• Predám Škodu Favorit 136 L, r.v.
1990, platná EK a STK. Cena 400
€. Tel: 0915 867 421.

147-52

308-12
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Zoznámenie
• 59-ročný podnikateľ by sa rád
zoznámil s inteligentnou ženou –
nefajčiarkou. Volať po 18.00 hod.
na č. t.: 0910 269 875.
296-12

POSKYTUJEM
ÚVERY
Tel: 0907 342 809

www.peniazerýchlo.sk
346-13

Blahoželanie
Dňa 28.3.2009 oslávi svoje 2. narodeniny

Adam Lee Lupták z Oždian.
„Narodil si sa na tento svet, zo všetkých kvetov ten najkrajší kvet. Rozdávaš radosť na
všetky strany, tešíš nám dušu a liečiš rany. Želáme Ti zdravie stokrát, bo si náš najväčší
poklad. Šťastie a úsmev v tvári, po celý život nech Ti žiari.“
Všetko najlepšie nášmu zlatíčku zo srdca želajú maminka, starká, starký, krstní
rodičia, strýkovia s rodinami, bratranci a celá rodina.

INZERUJTE
V GEMERSKÝCH ZVESTIACH
Zabezpečujeme aj tlač letákov a propagačných
materiálov (aj plnofarebných), ako aj ich distribúciu
prostredníctvom novín.
Kontakt: 047 58 11 311, gemerskezvesti@rimavskasobota.sk
Cena dohodou

Mesto Rimavská Sobota ponúka na odpredaj nehnuteľný majetok

na Ul. Školskej – pozemky v kat. úz. Rimavská Sobota a to parc. č. KN C
1180/151 – zast. plocha o výmere 21 m², parc. č. KN C 1180/152 – zast.
plocha o výmere 21 m², parc. č. KN C 1180/153 – zast. plocha o výmere 21
m² a parc. č. KN C 1180/154 - zast. plocha o výmere 21 m², na LV 2959 za
účelom výstavby garáží. Minimálna kúpna cena 50,-€/m². Do ponuky sa
môžu prihlásiť záujemcovia žijúci v uvedenej lokalite, ktorí:
• preukážu vlastnícky vzťah k bytu z niektorých bytových domov
s.č. 879, s.č. 878, alebo s.č. 978
• majú trvalý pobyt v niektorom   bytovom dome
• nevlastnia v uvedenej lokalite garáž
Do ponuky je možné prihlásiť sa do 9.04.2009, pričom samotné ponukové konanie sa uskutoční na MsÚ, Svätoplukova 9, Rimavská Sobota dňa
16.04.2009 o 15.00 hod.. Na ponukovom konaní je potrebné predložiť
preukaz totožnosti.
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UZNESENIE
Mestského zastupiteľstva v Rimavskej Sobote číslo: 22/2009-MsZ zo
dňa: 3. marca 2009
K bodu: Návrh na vyhlásenie dňa konania voľby hlavného kontrolóra mesta Rimavská Sobota, ustanovenie spôsobu vykonania
voľby hlavného kontrolóra mesta a náležitosti prihlášky
Mestské zastupiteľstvo v Rimavskej Sobote
A/ v y h l a s u j e
v zmysle § 18a ods.2 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení
neskorších predpisov utorok 28. apríl 2009 za deň konania voľby
hlavného kontrolóra mesta Rimavská Sobota
B/ u r č u j e
1. požiadavky, ktoré musí spĺňať kandidát na funkciu hlavného kontrolóra
kvalifikačné predpoklady: ukončené vysokoškolské vzdelanie II.
stupňa,
iné predpoklady: prax minimálne 10 rokov, vítaná prax v manažérskej
oblasti,
organizačné a riadiace schopnosti,
morálna bezúhonnosť.
2. náležitosti prihlášky
osobné údaje kandidáta,
výpis z registra trestov nie starší ako tri mesiace,
profesijný životopis,
údaj o najvyššom dosiahnutom vzdelaní doložený úradne osvedčenou
kópiou príslušného dokladu o dosiahnutom vzdelaní,
písomný súhlas na spracovanie osobných údajov podľa § 7 ods. 1 a 2 zákona č. 428/2002 Z. z. o ochrane osobných údajov.
3. termín ukončenia podávania prihlášok: 14. apríl 2009 do
15.00h
4. miesto a spôsob odovzdávania prihlášok: kandidáti na funkciu
hlavného kontrolóra odovzdajú svoju písomnú prihlášku osobne alebo
poštou v zalepenej obálke označenej „Voľba hlavného kontrolóra – neotvárať“ na sekretariát prednostu Mestského úradu
5. komisiu na otváranie obálok a kontrolu splnenia požiadaviek
a náležitostí prihlášky v zložení: Ing. Ladislav Kovács, prednosta
MsÚ, predseda komisie, Ing. Ján Fiľo, poslanec MsZ, Ing. Tibor Pelle
poslanec MsZ, Jana Sobeková, zapisovateľka
Otváranie obálok sa uskutoční 15. apríla 2009 v kancelárii prednostu
MsÚ o 14.00 hodine.
C/ustanovuje
spôsob vykonania voľby hlavného kontrolóra tajným hlasovaním
poslancov Mestského zastupiteľstva v Rimavskej Sobote v zmysle § 18a
ods. 3 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších
predpisov,
2. samotnému aktu voľby hlavného kontrolóra bude predchádzať prezentácia jednotlivých kandidátov v abecednom poradí, v časovom rozsahu
max. 5 minút, tajné hlasovanie riadi a na jeho priebeh dozerá volebná
komisia zvolená mestským zastupiteľstvom.
D/ u k l a d á
Ing. Ladislavovi Kovácsovi, prednostovi MsÚ zabezpečiť zverejnenie vyhlásenia dňa konania voľby hlavného kontrolóra mesta Rimavská
Sobota na úradnej tabuli a spôsobom v mieste obvyklým.
Termín: do 9.3.2009

MUDr. Štefan Cifruš, MPH
primátor mesta
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HORNÉ SALIBY
veľkoobchod - maloobchod

VODA, KANALIZÁCIA, PLYN
Vodomerné
betónové
šachty
Od apríla otvorené aj v sobotu.
Rimavská Sobota, Školská 244
Tel.: 58 11 465, e-mail: rs.aquamont@aquamont.sk

PÔŽIČKY

Sťahovanie

M: 0911 726 645
www.peniazeprevas.sk
2036-13

Potrebujete
peniaze?

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

Preprava AVIOU.
Rýchlo a lacno.

Volajte: 0905 329 178

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

www.peniazeprevas.sk
2005

Banskobystrický samosprávny kraj
Krajská hvezdáreň a planetárium M. Hella v Žiari nad Hronom
Hvezdáreň v Rimavskej Sobote
Vás pozývajú na výstavu

VESMÍR OČAMI DETÍ
TAJOMSTVÁ VESMÍRU
10.marca 2009 – 23.apríla 2009
vo výstavných priestoroch
Gemersko–malohontského múzea v Rimavskej Sobote

Vyradenie fyzicky neexistujúceho vozidla z evidencie

Od 1. februára 2009 do 31. októbra 2009 občania môžu vyradiť fyzicky už neexistujúce vozidlo z evidencie natrvalo, keď k žiadosti a k dokladom potrebným na vyradenie vozidla z evidencie priložia rozhodnutie
obvodného úradu dopravy o dočasnom vyradení ich vozidla z premávky
na pozemných komunikáciách a namiesto potvrdenia o odovzdaní vozidla na spracovanie priložia čestné vyhlásenie, v ktorom uvedú, z akého
dôvodu ich vozidlo už fyzicky neexistuje. Ako čestné vyhlásenie je možné
použiť tlačivo, ktoré obdržia na príslušnom pracovisku evidencie vozidiel
okresného riaditeľstva Policajného zboru. Po splnení týchto podmienok
orgán Policajného zboru vyradí ich vozidlo z evidencie natrvalo.

Ponúkam na predaj
stavebný pozemok
na Molnárke 3500 m2.
Cena dohodou.
0908 931 360

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

2049-13

2040-12

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

2003

Aurélius-Germanica lingua
ponúka:

* Kurz nemčiny pre začiatočníkov
od 26.03.2009
* preklady z nemeckého, holandského
a talianskeho jazyka do
slovenského a opačne
Sídlo: Ul. K.Mikszátha 27, Rim. Sobota
(zelený dom v blízkosti Obchodnej akadémie)

Tel. kontakt: 0904 821 835
2203_36
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Vzdelávanie nezamestnaných

Občianske združenie Educta začalo v januári tohto roka realizovať projekt
financovaný Európskym sociálnym fondom a Fondom sociálneho rozvoja
s názvom Rozvojový program pre nízko kvalifikovaných nezamestnaných
zvyšujúci pravdepodobnosť ich uplatnenia na trhu práce, skrátene RPNKN.
Program sa realizuje na v katastrálnom území Banskobystrického kraja,
v okrese mesta Rimavská Sobota. Cieľom projektu je vyvinúť a overiť komplexný rozvojový program zameraný na riešenie problematiky zvýšenia miery úspešnosti a podpory integrácie na trhu práce u jednej z najproblematickejších skupín evidovaných nezamestnaných. Rozvojový program vychádza
z nevyhnutnosti komplexne (práca s počítačom, informatika, komunikatívnosť, personálny a sociálno-psychologický rozvoj) integrovane a harmonicky rozvíjať vymedzené aspekty, ktoré významným spôsobom ovplyvňujú
úspešnosť integrácie nízkokvalifikovaných ľudí na trhu práce.
Pozrime sa bližšie na cieľovú skupinu, ktorej má projekt pomôcť:
Osoby registrované na Úrade práce – uchádzači o zamestnanie s nedokončeným základným vzdelaním, s nízkym (odborné vzdelanie bez maturity)
alebo žiadnym odborným vzdelaním, zamestnanci s nízkym vzdelaním (odborné vzdelanie bez maturity), alebo bez odborného vzdelania, ohrození
stratou zamestnania z organizačných dôvodov, alebo hromadným prepúšťaním
Nízkokvalifikovaní nezamestnaní predstavujú jednu z najrizikovejších sku-

II. stretnutie zástupcov mesta s miestnymi
podnikateľmi

Mesto Rimavská Sobota, primátor mesta, v
snahe o zlepšenie podnikateľského prostredia
v našom meste, komunikácie s podnikateľmi a
riešenia problémov podnikateľských subjektov,
organizuje dňa 25. marca 2009 (streda ) o 14,00
hod. v Estrádnej sále Kultúrneho domu, vchod A
(od Kauflandu) II. stretnutie zástupcov mesta s
miestnymi podnikateľmi.
Program zasadnutia :
1. Zahájenie
2. Možnosti spolupráce Mesta s podnikateľskou
sférou
3. Prezentácia možností podpory podnikania /
Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny v Rimavskej Sobote, Slovenská záručná a rozvojová banka v Rimavskej Sobote, Regionálna rozvojová
agentúra Združenie pre rozvoj regiónu GEMER
- MALOHONT v Rimavskej Sobote/
4. Návrh zástupcov do poradného orgánu primátora mesta zo strany podnikateľských subjektov mesta v celkovom počte 12, rozdelených
podľa jednotlivých sfér:
a) sféra obchodu (4 zástupcovia)
b) sféra výroby (4 zástupcovia)
c) sféra služieb (4 zástupcovia)
5. Prijatie opatrení k zlepšeniu podnikateľského
prostredia a vzájomnej spolupráce
6. Záver stretnutia
Vážení podnikatelia, pozývame Vás na toto
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pín nezamestnaných v našej spoločnosti, ktorých perspektíva získania zamestnania je veľmi málo pravdepodobná. Sú však rizikovou skupinou nielen v našich podmienkach, ale aj v širších medzinárodných súvislostiach.
Viaceré poznatky z výskumov svedčia o tom, že táto riziková skupina má
určité všeobecné charakteristiky (psychologické, sociálnopsychologické,
nedostatky v komunikácii, rezervy v ovládaní informačných technológií).
Realizovaný projekt je zameraný na vypracovanie štandardného programu
práce z nízkokvalifikovanými nezamestnanými zameraného na zrovnocenenie šancí na trhu práce pre túto skupinu, ktorý bude možné využívať v celonárodnom rámci.
A teraz, spôsob, akým pomáhame cieľovej skupine:
Organizujeme bezplatne každý mesiac kurzy zamerané na zvýšenie počítačovej gramotnosti a anglického jazyka v meste Rimavská Sobota. Kurzy sú
zamerané na vyúčbu základných zručností s prácou s PC ako aj základmi
internetu a anglického jazyka. Účastníkom je počas kurzu bezplatne poskytovaná strava ako aj preplácanie cestovných nákladov počas obdobia
trvania kurzov. Prístup je individuálny ku každému účastníkovi kurzu nakoľko v triede je max. 13 účastníkov a každý z nich má k dispozícii počítač
s príslušenstvom. Po ukončení kurzu každý účastník absolvuje záverečné
skúšky, ktoré ak úspešne absolvuje, obdrží certifikát o absolvovaní kurzu.
Po ukončení kurzov pokračuje 4 dňový kurz „Ako sa zamestnať“, ktorý
učí poznať svoje možnosti, hľadať zamestnanie, opísať a prezentovať svoje kompetencie, viesť pracovné interview, aktivizuje a stimuluje vedomie
vlastnej účinnosti, odolnosť voči neúspechom, a posilňovať suportívne
správanie . Popri absolvovaní kurzov sa každý účastník zúčastní aj tohto
kurzu. Kurz je štruktúrovaný len rámcovo, spresnenie obsahu, špecifikácia
a výber metód a techník vzdelávania a výcviku vychádza z potrieb konkrétnej skupiny účastníkov.
Nábory účastníkov do kurzov budú prebiehať koncom každého mesiaca v Rimavskej Sobote. V prípade záujmu a ďalšie informácie nás prosím
kontaktujte na telefónnom čísle 0948 518 050 alebo nás prídite navštíviť
priamo do kancelárie v Rimavskej Sobote na ulici Stavbárov 4222. Tešíme
sa na Vás.

pracovné stretnutie a veríme, že vďaka Vašim
námetom a spoločnej komunikácii sa nám podarí vytvárať čoraz lepšie podmienky nielen pre
Vaše podnikanie, ale aj pre podnikanie všetkých
podnikateľských subjektov v našom meste.
MUDr. Štefan Cifruš, MPH
primátor mesta

Program GMOS:

UMELECKÉ SLOVO - DIVADLO
23. marec XVIII. ročník Celoslovenskej recitačnej súťaže „TOMPA MIHÁLY“ prípravný
výbor –GMOS v Rim. Sobote o 16.00 hod.
23. marca Zochova divadelná Revúca, prípravný výbor ZDR –MsKS v Revúcej o 10.00 hod.
25. marca Detská divadelná Revúca, regionálna prehliadka detských divadelných súborov
– MsKS Revúca od 8.00 hod.
25. marec Divadlo očami detí, vyhodnotenie
12. ročníka výtvarnej súťaže – MsKS Revúca
o 12,30 hod.
TVORIVÉ DIELNE, FOLKLÓR
26. marec 31. ročník GMFS – Klenovská rontovka 2009, prípravný výbor slávnosť – MKS
Klenovec o 10.00 hod.
VÝSTAVY A VÝTVARNÁ TVORBA
24. – 31. marec Divadlo očami detí
výstava v MsKS v Revúcej denne od 8.00 – 15,30
hod.
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MESTO RIMAVSKÁ SOBOTA vypisuje v zmysle § 4 zákona NR SR č.
596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov a § 5 zákona NR SR č. 552/2003 Z. z.
o výkone práce vo verejnom záujme výberové konanie
NA OBSADENIE FUNKCIE RIADITEĽA školského výchovno-vzdelávacieho zariadenia: Centra voľného času Relax, SNP 9, Rimavská
Sobota s predpokladaným nástupom od 01. 07. 2009.

MESTO RIMAVSKÁ SOBOTA vypisuje v zmysle § 4 zákona NR SR č.
596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov a § 5 zákona NR SR č. 552/2003 Z. z.
o výkone práce vo verejnom záujme výberové konanie
NA OBSADENIE FUNKCIE RIADITEĽKY školy:
Materská škola, P. Dobšinského 1, Rimavská Sobota
s predpokladaným nástupom od 01. 07. 2009.

Kvalifikačné predpoklady:
vzdelanie v zmysle vyhl. MŠ SR č. 41/1996 Z. z. o odbornej a pedagogickej
spôsobilosti v znení neskorších predpisov
Iné kritériá a požiadavky:
najmenej 5 rokov pedagogickej praxe
občianska a morálna bezúhonnosť
osobnostné a zdravotné predpoklady na výkon riadiacej funkcie
znalosť školskej legislatívy
Požadované doklady do výberového konania:
overené kópie dokladov o vzdelaní
potvrdenie o pedagogickej praxi
profesijný životopis
aktuálny výpis z registra trestov (nie starší ako 3 mesiace)
predloženie návrhu koncepcie rozvoja školy v písomnej forme
písomný súhlas uchádzača k použitiu osobných údajov pre potreby výberového konania.
Prihlášky s dokladmi v zalepenej obálke s označením „VÝBEROVÉ KONANIE – názov a adresa školy – NEOTVÁRAŤ“ je potrebné zaslať alebo
osobne doručiť najneskôr do 31. marca 2009 na adresu: Mestský úrad,
oddelenie školstva, Svätoplukova 9, 979 01 Rimavská Sobota
Termín a miesto výberového konania oznámi vyhlasovateľ prihláseným
uchádzačom najmenej 7 dní pred jeho konaním.
V Rimavskej Sobote, 27. februára 2009
MUDr. Štefan Cifruš, MPH, primátor mesta

Kvalifikačné predpoklady:
vzdelanie v zmysle vyhl. MŠ SR č. 41/1996 Z. z. o odbornej a pedagogickej
spôsobilosti v znení neskorších predpisov
Iné kritériá a požiadavky:
najmenej 5 rokov pedagogickej praxe
občianska a morálna bezúhonnosť
osobnostné a zdravotné predpoklady na výkon riadiacej funkcie
znalosť školskej legislatívy
Požadované doklady do výberového konania:
overené kópie dokladov o vzdelaní
potvrdenie o pedagogickej praxi
profesijný životopis
aktuálny výpis z registra trestov (nie starší ako 3 mesiace)
predloženie návrhu koncepcie rozvoja školy v písomnej forme
písomný súhlas uchádzača k použitiu osobných údajov pre potreby výberového konania.
Prihlášky s dokladmi v zalepenej obálke s označením „VÝBEROVÉ KONANIE – názov a adresa školy – NEOTVÁRAŤ“ je potrebné zaslať alebo
osobne doručiť najneskôr do 31. marca 2009 na adresu: Mestský úrad,
oddelenie školstva, Svätoplukova 9, 979 01 Rimavská Sobota
Termín a miesto výberového konania oznámi vyhlasovateľ prihláseným
uchádzačom najmenej 7 dní pred jeho konaním.
V Rimavskej Sobote, 27. februára 2009
MUDr. Štefan Cifruš, MPH, primátor mesta

MESTO RIMAVSKÁ SOBOTA vypisuje v zmysle § 4 zákona NR SR č.
596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov a § 5 zákona NR SR č. 552/2003 Z. z.
o výkone práce vo verejnom záujme výberové konanie
NA OBSADENIE FUNKCIE RIADITEĽKY školy:
Materská škola, I. Hatvaniho 321, Rimavská Sobota
s predpokladaným nástupom od 01. 07. 2009

MESTO RIMAVSKÁ SOBOTA vypisuje v zmysle § 4 zákona NR SR č.
596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov a § 5 zákona NR SR č. 552/2003 Z. z.
o výkone práce vo verejnom záujme výberové konanie
NA OBSADENIE FUNKCIE RIADITEĽA školy:
Základná umelecká škola, Salvova 1, Rimavská Sobota
s predpokladaným nástupom od 01. 07. 2009.

Kvalifikačné predpoklady:
vzdelanie v zmysle vyhl. MŠ SR č. 41/1996 Z. z. o odbornej a pedagogickej
spôsobilosti v znení neskorších predpisov
Iné kritériá a požiadavky:
najmenej 5 rokov pedagogickej praxe
občianska a morálna bezúhonnosť
osobnostné a zdravotné predpoklady na výkon riadiacej funkcie
znalosť školskej legislatívy
Požadované doklady do výberového konania:
overené kópie dokladov o vzdelaní
potvrdenie o pedagogickej praxi
profesijný životopis
aktuálny výpis z registra trestov (nie starší ako 3 mesiace)
predloženie návrhu koncepcie rozvoja školy v písomnej forme
písomný súhlas uchádzača k použitiu osobných údajov pre potreby výberového konania.
Prihlášky s dokladmi v zalepenej obálke s označením „VÝBEROVÉ KONANIE – názov a adresa školy – NEOTVÁRAŤ“ je potrebné zaslať alebo
osobne doručiť najneskôr do 31. marca 2009 na adresu: Mestský úrad,
oddelenie školstva, Svätoplukova 9, 979 01 Rimavská Sobota
Termín a miesto výberového konania oznámi vyhlasovateľ prihláseným
uchádzačom najmenej 7 dní pred jeho konaním.
V Rimavskej Sobote, 27. februára 2009
MUDr. Štefan Cifruš, MPH, primátor mesta

Kvalifikačné predpoklady:
vzdelanie v zmysle vyhl. MŠ SR č. 41/1996 Z. z. o odbornej a pedagogickej
spôsobilosti v znení neskorších predpisov
Iné kritériá a požiadavky:
najmenej 5 rokov pedagogickej praxe
občianska a morálna bezúhonnosť
osobnostné a zdravotné predpoklady na výkon riadiacej funkcie
znalosť školskej legislatívy
Požadované doklady do výberového konania:
overené kópie dokladov o vzdelaní
potvrdenie o pedagogickej praxi
profesijný životopis
aktuálny výpis z registra trestov (nie starší ako 3 mesiace)
predloženie návrhu koncepcie rozvoja školy v písomnej forme
písomný súhlas uchádzača k použitiu osobných údajov pre potreby výberového konania.
Prihlášky s dokladmi v zalepenej obálke s označením „VÝBEROVÉ KONANIE – názov a adresa školy – NEOTVÁRAŤ“ je potrebné zaslať alebo
osobne doručiť najneskôr do 31. marca 2009 na adresu: Mestský úrad,
oddelenie školstva, Svätoplukova 9, 979 01 Rimavská Sobota
Termín a miesto výberového konania oznámi vyhlasovateľ prihláseným
uchádzačom najmenej 7 dní pred jeho konaním.
V Rimavskej Sobote, 27. februára 2009
MUDr. Štefan Cifruš, MPH, primátor mesta
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Zubný lekár
V súkromných ambulanciách počas
víkendových dní od 8.00 do 12.00 hod.

28. a 29. marec MUDr. J. Jurkemik CSc.,
Gorkého 9, č. t. 58 11 009

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

28. marec sobota lekáreň Salvator
29. marec nedeľa lekáreň Rimava

DAROVALI KRV

09.00-11.30 12.00-14.30
09.00-11.30 12.00-14.30
09.00-13.00 18.30-20.00
09.00-11.30 12.00-14.30
09.00-11.30 12.00-14.30
12.00-15.30 16.00-19.30

Mesto Rimavská
Sobota ponúka
do nájmu:

EUROMOTEL
Restaurant

Košická cesta, Rimavská Sobota

Na HTO Všeobecnej nemocnice v Rimavskej Sobote dňa 17.3.2009
bezplatne darovali krv nasledovní bezpríspevkoví darcovia krvi:

Ondrej Iždinský, František Kubačka, Andrea Kováčová, Mikuláš Baláž, Zdena Šmidtová, Štefan Kamenský z Rimavskej Soboty, Miroslav
Kováč, Ján Oláh, Martin Bobrovský, Vojtech Radič, Gejza Cibuľa,
Mgr.Ľubomír German z Klenovca, Ladislav Gémeši z Mojína, Jozef
Fízeľ z Bakty, Hanna Bánová z Bátky, Pavel Petráš, Eugen Csitneky,
Vladimír Sakáč, Miroslav Hulman z Hnúšte, Rastislav Turis z Rim.
Zalužian, Marian Ulinec z Ruminiec, Zoltán Szabó z Blhoviec, Eva
Gregorcová z Vyš.Skálnika, Anna Malatinská z Kocihy, Ondrej Jurčák
z Orávky, Ladislav Juhász zo Stránskej, Gabriel Nagy z Vyš.Valíc,
Juraj Lajgút zo Zacharoviec
Prvýkrát bezplatne darovali krv: Marta Vrábľová z Rim.Soboty

Otváracie hodiny zimného
štadióna pre verejnosť
23.03
24.03
25.03
26.03
27.03
28.03
29.03
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Zbojnícke KUracie stehno
Kuracie medailónky
v sézamovom cestíčku
Kuracie pečienky v anglickej
slanine "bacon"

Kvalitné a lacné ubytovanie
047/56 22 517, 0905 745 308
Prijmeme: čašníka /-ku, kuchárov /-ky
Tel: 0918 392 513

Všetkým darcom krvi ďakujeme.
Územný spolok SČK Rimavská Sobota

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

Prijmeme
čašníkov (-čky),
brigádnikov (-čky)
na letnú sezónnu
prevádzku a letnú terasu.

Cena aj s dovozom.
M: 0905 808 616

0905 644 472, 0911 644 472
2011-52

294-15

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

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

a) budovu bývalej Základnej školy
v Bakte,
b) nebytové priestory (bývalé pohostinstvo) v 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.
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
Ušno-nosno-krčná
ambulancia
MUDr. Slavomír HASARA
ordinuje na ul. Dobšinského /
Dg. Centrum/

od 1.4.2009

utorok, štvrtok, piatok
7.30 – 14.00
Tel.: 047/5634535

348-12

• 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, Malohontská ul. - I. poschodie -122,45 m², 111,00 m²
• 3. Budova na SNP 15 - podkrovie – 10,92 m², 14,40 m², 21,60 m², 14,52
m², 23,72 m² + 1,05 m², ,- I. poschodie - 45,54 m², - prízemie - 47,74 m²
• 4. Budova na Daxnerovej ul. 2 - I. poschodie - 15,55 m², 12,60 m²
- prízemie – 76,90 m² ( od 01.05.2009 – Bageteria )
• 5. Administratívna budova na Tržnej ul.- I. poschodie - 22,71 m²
• 6. Ul. Fábryho č.10 - 20,23 m², 7,13 m², 23,73 m², 4,98 m²
• 6. Bytový dom na Škutétyho ul. č. 12 - prízemie - 19,60 m², 19,00 m² +
7,30m² (chodba ,hyg. zar.)
Svetozár Müller, konateľ a výkonný riaditeľ
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

25. marec

AUSTRÁLIA
Príbeh o nenávisti a láske, o priateľstvách a intrigách, o sebapoznaní a vôli zmeniť svoj život.
Romantická dráma USA. MP
od 12 r., vstupné 2 €, (60 Sk),
titulky. Začiatok predstavenia len
o 18:00 hod.
26. marec

DOKÁŽ TO!
Plány sa menia, sny zostávajú.
Hudobno-tanečný film USA. MP
od 12 r., vstupné 2 € (60 Sk), titulky. Začiatky predstavení 18:00
a 20:00 hod.
27. - 29. marec

BLESK

Najznámejšia televízna hviezda
pes Blesk, sa nešťastnou náhodou
ocitá mimo bezpečia hollywoodskeho štúdia... Disneyho
animovaná rodinná komédia.
MN, vstupné 2, 10 € (63,26 Sk),
dabing. Začiatky predstavení o
16:00 a o 18:00 hod.
27. – 29. marec

VALKÝRA

Skutočný príbeh plukovníka
Clausa von Stauffenberga, ktorý
stál v čele rozsiahleho protinacistického spiknutia... Dráma USA,
MP od 12 r., vstupné 2 € (60
Sk), titulky. Začiatok predstavení
len o 20:00 hod.
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Centrum vašej obce rozkvitne
Výzva na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok
Vďaka Regionálnemu operačnému programu môžete na skrášlenie centra vašej obce alebo mesta čerpať prostriedky z fondov EÚ.
Aj vaše centrum môže byť miestom, kde je radosť žiť.
Ministerstvo výstavby a regionálneho rozvoja SR vyhlasuje výzvu na predkladanie žiadostí o poskytnutie nenávratného finančného príspevku
z Európskeho fondu regionálneho rozvoja a zo štátneho rozpočtu SR, Prioritná os 4, Opatrenie 4.1 Regenerácia sídiel, oblasť podpory – samostatne
dopytovo orientované projekty. V rámci nej môžete pre vašu obec alebo mesto žiadať investície z fondov Európskej únie na úpravu verejných
priestranstiev a prvkov verejnej zelene, na výstavbu a rekonštrukciu verejných osvetlení, chodníkov a cyklistických trás, zastávok, verejných
hygienických zariadení, na rekonštrukciu miestnych komunikácií, mostov a lávok alebo na úpravu a reguláciu povodí.
Kód výzvy: ROP-4.1a-2009/01, dátum zverejnenia výzvy: 16. marca 2009, priebežná výzva
Podrobné informácie na www.ropka.sk a www.nsrr.sk.

Investícia do vašej budúcnosti
Tento projekt je spolufinancovaný z Európskeho fondu regionálneho rozvoja.

ROP Regeneracia Inzercia 190x270 mediaplan1.indd 1

16.3.2009 14:43:56
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Futbal

Začínajú nižšie futbalové súťaže
Liga Oblastného futbalového zväzu začína
prvým kolom 28. a 29. marca. V I. triede zabojujú o postup Stárňa, Kráľ, Muráň a Ožďany.
Vypadnutie hrozí družstvám Abovce, Revúčka
a Rimavská Seč. V II. triede sa o prvé miesto
bude rozhodovať najmä medzi obcami Tachty,
Tornaľa a Sirk.
Vážení čitatelia, od budúceho čísla začínajú
Gemerské zvesti informovať aj o priebehu a
výsledkoch zápasov nižších futbalových súťaží.
Nebude, prirodzene, chýbať ani aktuálna tabuľka.
red

Súčasný stav Oblastnej ligy (dospelí)
Tabuľka I. triedy
Súťažný ročník 2008/2009
1. FK Stárňa
2. FK Kráľ
3. FK Muráň
4. FK Ožďany
5. FK Jelšava
6. FK Rim. Janovce
7. FK Bátka
8. FK Veľké Teriakovce
9. FK Abovce

10 8 0 2 32:11 24
10 7 2 1 27:13 23
10 7 0 3 26:23 21
10 5 3 2 21:14 18
10 5 1 4 18:20 16
10 4 3 3 27:22 15 (-3)
10 4 2 4 21:20 14
10 3 0 7 20:28 9
10 2 2 6 22:33 8

10. FK Revúčka
11. FK Rimavská Seč

10 2 1 7 13:27 7
10 0 2 8 18:34 2

Tabuľka II. triedy
1. FK Tachty
2. FK Tornaľa
3. FK Sirk
4. FK Gemerská Ves
5. FK Husiná

12 11 1 0 56:14 34
11 10 0 1 31:12 30
11 9 0 2 45:10 27
11 7 1 3 36:27 22
11 6 1 4 27:22 19

6. FK Tisovec B
11 6 0 5 41:28 18
7. FK Uzovská Panica
11 5 1 5 23:32 16
8. FK Gemerský Jablonec 11 5 0 6 34:32 15
9. FK Radnovce
11 4 0 7 24:32 12
10. FK Čerenčany
11 3 2 6 12:25 11
11. FK Blhovce
11 2 0 9 23:33 6
12. FK Stránska
11 1 0 10 6:55 3
13. FK Chrámec
11 0 0 11 15:51 0

Plastikoví modelári
opäť s medailami
svojej kategórii získal za lietadlo Tornado Tigermeet v mierke 1: 144 striebro a za najlepšiu
tigriu kamufláž na tomto lietadle aj špeciálnu
cenu ROTKIV TROPHY. Okrem medailí získali
modelári aj vecné ceny. Tie im boli spolu s medailami a víťaznými pohármi odovzdané počas
modelárskeho stretnutia.
Na podujatí zaujali našich modelárov aj rôzne sprievodné akcie. Organizátori pripravili
pre návštevníkov ukážky bojovej techniky z II.
svetovej vojny, uniforiem, motoriek. Zaujímavá
bola aj veľkoplošná železnica či lietanie v hale.
Ako uviedol I. Filipiak, najbližšie čaká našich
modelárov súťaž v Rožňave a Banskej Bystrici,
na ktorých by sa zúčastnili už aj mladí modelári.
Súťaž v Banskej Bystrici by spojili aj s prehliadkou múzea SNP. „Chcem sa poďakovať starším
modelárom, ktorí pomáhali svojim mladým
kolegom pri stavaní modelov, a v neposlednom
rade aj riaditeľke Domu Matice slovenskej v Rim.
Sobote Ingrid Šulkovej, ktorá nám umožnila
stretávať sa pred súťažou v priestoroch Domu
Matice slovenskej častejšie,“ dodal I. Filipiak.

Celkovo sedem ocenení si priniesli
rimavskosobotskí modelári združení
v Modelárskom klube pri Dome Matice
slovenskej v Rim. Sobote z medzinárodnej súťaže v plastikovom modelárstve
pod názvom Prešov Model Show.
Súťaž zorganizoval 7. marca v prešovskej mestskej hale pod vedením pána Hochmuta Klub
plastikových modelárov z Prešova. Na podujatí
sa zúčastnil len predseda klubu Igor Filipiak
a Jozef Gríger. V ich zastúpení však so svojimi
modelmi súťažili aj žiaci Daniel Barna, Daniel
Bozó, Michal Kalina a Tomáš Bartha i junior Michal Tóth. A naši modelári nesklamali.
Daniel Barna získal vo svojej kategórii za model BAe Harrier GR.Mk.7 v mierke 1:144 zlato.
Strieborná medaila sa ušla Michalovi Kalinovi za tank T-80 B v mierke 1:72. Junior Michal
Tóth získal za lietadlo F9F-2 Panter v mierke 1:
72 tiež striebornú medailu. Okrem toho získali mladí modelári Daniel Bozó a Michal Kalina
v osobitnej kategórii výnimočné modely do 18
rokov špeciálne ceny. Bez medaily neskončil ani
samotný predseda klubu Igor Filipiak, ktorý vo

Jozef Gríger a Igor Filipiak

Martin Ambróz
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ŠK Tempus v Šalgotarjáne druhý
Najstaršia prípravka 1998 štartovala dňa
14.3.2009 za účasti 8 mužstiev na halovom turnaji v Šalgotarjáne, odkiaľ si priniesla medaily.
V skupine obsadila prvé miesto. Rozhodlo až
finále, kde mužstvo z Kazincbarciky dominovalo.V mužstve za ŠK Tempus po krátkej prestávke
nastúpil aj Julko Nôta.

Výsledky:

ŠK Tempus Rimavská Sobota
- Jászberényi SE 0:2
ŠK Tempus Rimavská Sobota
- Pásztói ULC 2:1, g. Morong, Filipiak		
ŠK Tempus Rimavská Sobota
- Plútó SE Eger 2:1, g. Filipiak, Poljak

Finále:

ŠK Tempus Rimavská Sobota
- Kazincbarcikai SC 0:6

Konečné poradie:

1. Kazincbarcikai SC, 2. ŠK Tempus Rimavská
Sobota, 3. Pásztói ULC, 4. Nagybátony SC, 5.
Jászberényi SE, 6. Dobó Katica SE Eger, 7. Plútó
SE Eger, 8. Salgótarjáni Sportiskola Egyesület
Zostava: Nôta, Vilček, Kočiš, Kovács, Janíček,
Filipiak, Balciar, Morong, Hruška, Pál, Lehocký,
Slaniniak, Jablonský, Poljak, Lipták,
tréner: Václavik
O. Václavik

Pri neúčasti Dominika Prílepka to bolo zastúpenie rýdzo dievčenské... Tak ako v predchádzajúcich štyroch kolách aj tentoraz si najlepšie
počínala Marika Toporová, ktorá výkonom 476
zvalených kolov obsadila 5.miesto, opäť ako
najlepšie umiestnené dievča. Ešte len 12-ročná
Michaela Čelinská obsadila 12.miesto výkonom
404 bodov; o rok staršia Michelle Hartwigová
výkonom 342 kolkov uzatvárala rebríček účastníkov turnaja.
Pred záverečným šiestym turnajom je v cel-

V sobotu 14. marca podľahli futsalisti
z Rimatextu domácej Nitre 8:9 (3:6), hoci
v prvom polčase ešte vyhrávali 6:1.
Zostava Rimatexu: Koreň – T. Šándor,
Uhrin, Ruszó, Beňuš, Szabó
Góly: Uhrin 4, Beňuš 2, Ruszó, Szabó
Žltá karta – Koreň
Rozhodcovia: Menczer, Belavý
MFK (Mestský futbalový klub) Rimavská
Sobota je od začiatku jarnej ligovej sezóny
vedený ako oddiel MŠK (Mestského
športového klubu), s. r. o. V MŠK má stopercentnú účasť mesto Rimavská Sobota,
pričom na rozhodnutia spojené s chodom
klubu dbá dozorná rada s dočasne vymenovaným konateľom P. Rábelym.

Druhý turnaj mestskej
ligy vo volejbale

Novinky z kolkárne
V rimavskosobotskej kolkárni sa konal
v poradí piaty turnaj dorastu na 120 hodov.
V pätnásťčlennom štartovnom poli mal
trojnásobné zastúpenie aj Kolkársky klub
Rimavská Sobota.

Stručne

kovom poradí spomedzi 21 hodnotených hráčov
Toporová na skvelom 4.mieste s 51 bodmi,
Prílepok na 12., Hartwigová na 13. a Čelinska na
15.mieste. V súťaži družstiev je v konkurencii
jedenástich družstiev KK Rimavská Sobota na
4.mieste. Po neúplnom 7. kole je na čele priebežnej tabuľky H.Bažant s 10 bodmi.
Výsledky 7. kola mestskej ligy v kolkoch na 120
hodov: Slovenská správa ciest – RS Team 1928 :
1960, Dorast KK – H.Bažant 1841:1866, Mestský
úrad - BB Comp 1903 : 1824. O prvé víťazstvo
družstva Mestského úradu, ako jediného zloženého výlučne z neregistrovaných hráčov, sa
pričinili Edo Lesko výkonom 491 bodov, Vlasta
Ďuricová 482, Jozef Fabo 496 a Ondrej Borláš
434.

Pozvánka – Hokej
Hokejový klub mesta Rimavská Sobota si Vás touto cestou dovoľuje pozvať na medzinárodný
hokejový turnaj mladších žiakov O pohár primátora mesta Rimavská Sobota.
Turnaj sa uskutoční 28.03.2009 na zimnom štadióne v Rimavskej Sobote, so začiatkom o 08.00.

Tentoraz v telocvični Základnej školy
Pavla Dobšinského v Rimavskej Sobote sa
konal v poradí druhý turnaj mestskej ligy
žiačok vo volejbale. Na domácej palubovke
potvrdili svoje prvenstvo dievčatá hostiteľskej školy pod vedením pani učiteľky Mgr.
Márie Máteovej. Menilo sa však poradie na
ďalších dvoch miestach.....
Výsledky 2.turnaja : ZŠ P.Dobšinského –
Gymnázium I.Kraska 2:1 (10, - 23, 13); ZŠ
P.K.Hostinského – Gymnázium I.Kraska
0:2 (- 24, - 8); ZŠ P.Dobšinského – ZŠ P.K.
Hostinského 2:0 (11, 10).
Pred záverečným tretím turnajom, ktorý
sa uskutoční v stredu 25.marca od 8.30
hod. v telocvični Základnej školy P. K.
Hostinského na Družstevnej ulici, je na
čele poradia, pochopiteľne, víťaz obidvoch
doterajších kôl ZŠ P.Dobšinského s 8 bodmi pred Gymnáziom I. Kraska s 5 bodmi
a pomerom setov 4:6; na 3.mieste je ZŠ P.K.
Hostinského tiež s 5 bodmi, ale s pomerom setov 3:6.
red

Na slnečné, jarné počasie si ešte budeme musieť počkať. Aj tento týždeň
bude totiž premenlivé počasie, takže pod vplyvom cyklónov a frontov
bude obloha často pod mrakom. Najmä v utorok, v stredu a cez víkend
možno očakávať zrážky a na horách i sneženie. Pokiaľ ide o teploty,
naďalej ostávajú ďaleko od ročného priemeru a v noci musíme miestami
počítať aj s mrazmi.
András Reisz (autor je meteorológ)
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Volejbalistky R. Soboty v súbojoch
s Kométou naplnili úlohu favorita
Vo štvrtom kole nadstavbovej časti prvej ligy – Východ vo volejbale žien zvíťazilo v skupine o 1.- 4. miesto rimavskosobotské družstvo
v sobotu (21. marca) na pôde Kométy Košice v obidvoch zápasoch. Soboťanky si pripísali na svoje konto povinné víťazstvá.
tou museli vyhrať obidva súboje. O výhre v prvom stretnutí rozhodli Soboťanky v piatom sete.
„Akoby sa hráčky na začiatku zápasov potrebovali
rozohrať, prvý set sme stratili. Druhý set bol vyrovnaný, ale nakoniec sme ho získali vo svoj proSlovanistky sa v Košiciach zahrávali v prvom
spech. Tretie dejstvo bolo jasne v našej réžii. Vo
zápase s ohňom, ktorý ich však nepopálil a môžu
naďalej myslieť na prvé miesto. Aj nad Komé- štvrtom sete došlo aj k poľaveniu hráčok, aj som
to prestriedala. V tajbrejku potom však zapli
naše hráčky na vyššie obrátky,“ uviedla kormidelníčka Slovana R. Sobota Alena Kudlíková st.
Ako poznamenala, družstvo podávalo v jednotlivých setoch nevyrovnané výkony. Ľahšiu cestu za
triumfom mali Gemerčanky v druhom stretnutí.
„Zvládli sme ho lepšie. Prehrali sme druhý set, v
ktorom mali v koncovke viac šťastia domáce volejbalistky. My sme ho zase mali viac vo štvrtom
sete,“ vyjadrila sa trénerka Soboťaniek.

ŠŠK Kométa Košice
- VK Slovan Rimavská Sobota
2:3 (20, -22, -13, 19, -8), 1:3 (-17, 24, -8, -25)

V tabuľke druhé Soboťanky zabodovali naplno
na palubovke štvrtého tímu. „Boli to povinné
víťazstvá,“ priznala Kudlíková st. a pokračovala:
„Drugdová nadviazala na dobré výkony v predchádzajúcich zápasoch nadstavby, aj keď v priebehu týždňa maródovala. Konečne zahrala dobre aj Kudlíková ml. a dobre hrala aj Zvarová“.

Alena Kudlíková st.

Zostava R. Soboty: Megelová, Rendeková, Pálmayová, Zvarová, Kudlíková ml., Drugdová- liberka Chodúrová, Kačániová, Barthová, Žírošová st.
red

Slovanistky čakajú
najdôležitejšie zápas
Druhýkrát v rade cestovali hráčky VK Slovan
Rimavská Sobota v nadstavbovej časti súťaže na
palubovku súpera. K dvom víťazstvám v Hnúšti
pridali Soboťanky dve výhry na pôde Kométy
Košice. V metropole východného Slovenska
zvíťazili v prvom stretnutí tesne 3:2 na sety. „To,
že sa hralo v prvom zápase päť setov, pripisujem
chorobe v našom družstve. Každá z nás však
verila, že zápas vyhráme. Mali sme aj kúsok
šťastia,“ vyslovila sa nahrávačka Slovana R.
Sobota Lýdia Rendeková. V druhom stretnutí
hosťujúce hráčky žiadnu drámu nepripustili a
tešili sa z víťazstva 3:1. „V druhom zápase to už
bolo z našej strany oveľa lepšie. Výpadok sme
mali v závere jedného setu. Neviem, prečo to tak
bolo. Mali sme však kontrolu nad priebehom
tohto zápasu,“ poznamenala Rendeková.

Tento týždeň sa predstavia volejbalistky R. Soboty v predposlednom kole na palubovke Slávie
TU Košice, ktorá vedie o jeden bod tabuľku
súťaže pred Slovanom. Slávistky vyhrali počas
uplynulého víkendu dvakrát tesne 3:2 v Hnúšti.
Soboťanky musia Sláviu TU poraziť v obidvoch
zápasoch. „Naše hráčky čakajú najdôležitejšie
zápasy v ich kariére. Pôjde o to, kto bude hrať
baráž o postup do extraligy,“ zdôraznila trénerka Alena Kudlíková st. „Ak nám to zdravie
dovolí, určite ukážeme v zápasoch so Sláviou
TU to, čo vieme. Pokúsime sa podať čo najlepšie výkony. Pôjdeme do Košíc s optimizmom.
Nebudeme až pod takým tlakom, ako sme brali
domáce zápasy s týmto súperom. Bola by som
rada, keby sme tam vyhrali,“ nechala sa počuť
Lýdia Rendeková.
red

Kormidelníčka R. Soboty:

Taká šanca
vyhrať prvú ligu
už nebude

Rimavskosobotské volejbalistky si robia
zálusk na prvé miesto v prvej lige – Východ.
„Myslím si, že taká šanca vyhrať prvú ligu
a v baráži zabojovať o postup do extraligy, aká sa nám naskytla v tejto sezóne,
už nebude,“ uviedla trénerka VK Slovan
Rimavská Sobota Alena Kudlíková st. Ako
poznamenala, na prvenstvo v súťaži začali
myslieť a extraliga sa začala skloňovať
vzhľadom na priebeh tejto sezóny. Podľa
jej slov ambície tímu zodpovedajú aj tomu,
aké má družstvo vytvorené podmienky. „V
tejto sezóne je o nás najlepšie postarané,
keď to porovnávam s predchádzajúcimi
sezónami. Pomohlo nám i to, že sa naším
domovským stánkom stala telocvičňa Základnej školy M. Tompu na Sídlisku Západ.
Ešte v predchádzajúcom súťažnom ročníku
sme hrávali a trénovali v telocvični Spojenej školy na Športovej ulici,“ pokračovala
kormidelníčka Rimavskej Soboty.
Kudlíková st. zdôraznila, že rimavskosobotské hráčky hrajú volejbal na amatérskej báze, nie sú motivované financiami.
„Volejbal hrajú z lásky k tomuto športu,“
doplnila. Niektoré volejbalistky Slovana
študujú na vysokých školách, ďalšie majú
rôzne zamestnania. „Máme aj hráčky, ktoré
sú na materskej dovolenke. Takáto skladba
družstva nie je ideálna, nie je najlepšia.
Účasť vysokoškoláčok, pracujúcich, či
mamičiek je na tréningoch limitovaná,“
povedala rimavskosobotská trénerka.
„Hráčky tvoria dobrú partiu. Kolektív
udržiavajú skôr staršie volejbalistky. Autoritu má v tíme kapitánka Zora Megelová,“
vyslovila sa Alena Kudlíková st. Zloženie
družstva na základe veku považuje za dobré. „Máme v družstve už naozaj skúsené
hráčky, niekoľko z nich má viac ako tridsať
rokov. Na druhej strane máme aj dievčatá,
ktorú sú v ideálnom volejbalovom veku.
V družstve sú dostatočne vyhraté volejbalistky. Máme hráčky, ktorú si chcú zahrať
extraligu. Žiadna z toho celku si ešte najvyššiu súťaž nezahrala,“ vyjadrila sa kormidelníčka VK Slovan Rimavská Sobota.
red
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Futbal

Zbytočná strata bodov
MFK Rimavská Sobota
– Slovan Duslo Šaľa 0:0

veľa neudialo a do kabín odchádzali spokojnejší
hostia.
V 2. polčase hráči MFK pridali na iniciatíve.
V 51. m. po centri Pisára Anda skvelým zákrokom zabránil domácim skórovať. V 58. m. priamy kop a následná strela končí tesne nad. V 59.
m. sa už kričalo na štadióne „Gól!“. Po strele
Lazúra brankár hostí iba vyrazil pred seba. Dorážku, ktorá skončila v sieti, hlavný rozhodca
nepochopiteľne neuznal. Hráči Šale často ležali
na hracej ploche súmerne s blížiacim sa koncom
stretnutia. Aj týmto spôsobom sa im podarilo
udržať bezgólový stav. V 69. m. sa po prvýkrát v 2.
polčase dostali v akej-takej streleckej možnosti
hostia. Strela Oberta však bola nepresná. V 84.
m. domáci obranca Mujkoš strieľa z 30 metrov.
Jeho peknú strelu vyrazil Anda na rohový kop. V
87. m. mohli hostia vyťažiť z minima maximum.
Strela z 25 m skončila na Kuciakovom brvne. S
následnou hlavičkou si domáci gólman poradil.
V samom závere – hlavne po nakopávaných loptách – sa už domáci nedokázali presadiť, a tak sa
zrodil nerozhodný výsledok, ktorý viac tešil hostí. Pred 538 divákmi rozhodoval Šuniar.

V zápase 22. kola nedokázali hráči RS počas 90
minút napnúť sieť súpera. V troch doteraz odohratých jarných kolách strelili futbalisti MFK
iba jediný gól, a to v Prievidzi, v samom závere
stretnutia (z pokutového kopu). Strelci sa budú
musieť prebudiť – bez strelených gólov sa nedá
vyhrávať. Hoci v sobotňajšom zápase domáci
vsietili gól, hlavný rozhodca ho z neznámych dôvodov neuznal. Hra mužstva sa však musí zmeniť
(výkony sa nedajú porovnať s jeseňou).
Zápas sa začal minútou ticha. Prítomní diváci si pripomenuli pamiatku zákerne zavraždeného trénera a bývalého hráča Rim. Soboty, Júliusa
Nôtu. Fanúšikovia Rim. Soboty pripravili plagát
s nápisom „Julko Nôta, nikdy nezabudneme.“
Domáci mali lepší vstup do zápasu. Hostia
zo Šale prišli so zámerom neinkasovať, čomu
podriadili taktiku svojej hry, ktorá nakoniec z
ich pohľadu priniesla vytúžený efekt. V 2. m. po
vyrazenej strele brankárom hostí Andom Lazúr
mieri nepresne. V 5. m. mali Gemerčania príležitosť otvoriť skóre stretnutia. Po prihrávke Giba- Zostava MFK RS: Kuciak – Mujkoš – Rubint
lu strieľa Líška z hranice 16-ky tesne vedľa. V 9. – Geri (46. m. Morháč) – Mráz – Adam – Živanovič – Pisár – Lazúr – Gibala – Líška (67. m.
m. sa k slovu dostali aj hostia. Strela Bališa však
skončila vysoko nad. V 14. m. po centri Oberta Čižmár)
hlavičkoval Uzola do stredu brány domáceho
Kuciaka. V 28. m. už domáci dvíhali ruky nad hla- Domáci tréner Karol Kisel k stretnutiu
poznamenal: „V zápase prevažovala bojovnosť
vu, keď po rohovom kope Živanovičova hlavička
nad kvalitou hry. Mrzí ma, že aj napriek tomu,
smerovala do brány. Obrana hostí odvrátila gól
že sme strelili gól, sa stretnutie skončilo bezgóv poslednej chvíli. Do konca polčasu sa už toho

lovou remízou. Budeme musieť popracovať na
koncovke, ako aj na zlepšení herného prejavu
mužstva.“
V nasledujúcom kole (po reprezentačnej prestávke) sa predstavia hráči MFK RS opäť na domácej
pôde. Ich súperom bude košické B mužstvo, a to
v sobotu 24.04. Začiatok stretnutia o 15.00.
Zdeno Marek
Ostatné výsledky 22. kola:
Ružomberok B – Prievidza 1:1, Lučenec – Košice
B 1:0, Inter BA – Michalovce 1:0, Podbrezová –
Humenné 2:0, D. Streda B – Trenčín 0:5
Tabuľka I. ligy
1. Inter BA

21 11 8

2

35:15 41

2. Trenčín

21 11 5

5

50:24 38

3. Podbrezová

20 11 4

5

28:13 37

4. R. Sobota

21 10 6

5

24:15 36

5. Lučenec

21 9

6

6

33:27 33

6. Šaľa

21 9

5

7

25:21 32

7. Michalovce

20 9

3

7

32:28 30

8. Prievidza

21 7

4

10

23:26 25

9. Humenné

21 7

4

10

20:31 25

10. Ružomberok B

21 6

5

10

33:39 23

11. Košice B

21 4

3

11

21:35 18

12. Dun. Streda B

21 1

4

16

14:64 7

Pôvodne naplánované 1. jarné kolo sa odohrá
8.4.2009. Rimavská Sobota privíta v derby stretnutí susedný Lučenec.

Voľby 2009

Gašparovič s Radičovou
v druhom kole
Keďže v prvom kole prezidentských
volieb nezískal nadpolovičnú väčšinu
platných hlasov oprávnených voličov
ani jeden z kandidátov, čaká nás 4. apríla
druhé volebné kolo.
V sobotu 21. marca padlo do volebných urien
876 061 (46,70% voličov) hlasovacích hárkov s
označeným menom Ivana Gašparoviča a 713 735
(38,05%) hárkov v prospech jeho konkurentky
Ivety Radičovej. František Mikloško dostal podporu 5,41%, Zuzana Martináková 5,12%, Milan
Melník 2,45%, Dagmar Bollová 1,13% a Milan
Sidor 1,11% voličov. Pri celkovom počte evidovaných oprávnených voličov (4 339 331) bolo odovzdaných spolu 1 875 629 platných hlasov pre
všetkých kandidátov.
V Rimavskej Sobote sa podľa Štatistického úradu SR volieb zúčastnilo 7513 voličov (38,74%) v
27 volebných okrskoch. D. Bollová získala 462
hlasov (1,26%), I. Gašparovič 15 917 (43,68%),

Z. Martináková 1603 (4,39%), M. Melník 683
(1,87%), F. Mikloško 544 (1,49%), I. Radičová 16
781 (46,05%) a M. Sidor 448 (1,22%) hlasov.
Deň konania druhého kola volieb prezidenta Slovenskej republiky je určený na sobotu 4. apríla.
mak, zdroj: ŠÚSR
foto amb

Fanúšikovia nezabudli na Julka
Presne po mesiaci sa fanúšikovia MFK
RS, ako aj zo susedného Maďarska, stretli
minulý piatok v podvečerných hodinách v
Rimavských Janovciach na mieste, kde bol
zákerne zavraždený Julko Nôta. Po mesiaci
polícia vydala správu, že na prípade intenzívne pracuje. Bohužiaľ, páchateľ je neznámy. Pokiaľ budú správy, že je neznámy,
nebude pokoj. To si sľúbili aj účastníci piatkového smútočného zhromaždenia. Nie
je predsa možné a normálne, aby dotyčný
vrah chodil beztrestne po slobode. Potom,
ako prítomný zapálili sviečky na Julkovu
pamiatku priamo na mieste činu, sa účastníci premiestnili do cintorína k miestu posledného odpočinku zosnulého. V hlavách
prítomných sa miešali rôzne myšlienky.
Jedno je isté – pre toho brutálneho vraha
bude lepšie keď ho chytí polícia. Čím skôr,
tým lepšie. Určite by dopadol horšie, keby
sa dostal do rúk fanúšikom a ľuďom, ktorí
mali Julka radi a vážili si ho.
Zdeno Marek

