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Rozhodca rozhodol

MFK Zemplín Michalovce – MFK Rim. Sobota 1:1 (1:1)
Gemerčania nastúpili k sobotňajšiemu
stretnutiu na pôde Michaloviec
s cieľom neprehrať a potvrdiť,
že im tento súper sedí. Po bojovnom
a zodpovednom výkone sa im to aj
podarilo – dokonca mohli aj vyhrať.
Rozhodcovia však boli opäť proti.
Už sme na to zvyknutí – nie je to po prvý krát.
Lenže v sobotu sa zosmiešnili poriadne. Najskôr
tým, že neuznali regulárny gól v 40. min. Najtrápnejšie však v 63. min., keď hlavný rozhodca
odpískal po faule domáceho hráča na útočníka
RS Gibalu pokutový kop. Kapitán Pisár sa už
chystal zahrať penaltu, keď hlavný rozhodca po
porade s postranným odvolal jedenástku a nechal rozohrávať súpera od brány. Také niečo sa
nerobí ani v okresných súťažiach. Je to trápne.
Po zápase sa Soboťania sťažovali aj v zápise
o stretnutí. Hoci body a výsledok to už nezmení,
nie je možné, aby k takýmto veciam dochádzalo.
Ak si niekto dopredu chce vyárendovať postup
a nemá sa rozhodnúť na ihrisku, ale v zákulisí,
tak radšej uzavrite súťaže, aby sa futbal začal
hrať pre potešenie ľudí a nie pre ich znervózňovanie. Osobne sa k tomu vyjadril aj nový športový riaditeľ L. Danyi, ktorému sa sobotňajší
výkon rozhodcov nepozdával. Ich pískanie považuje za frašku. Treba si uvedomiť, ako ťažko
sa zháňajú financie na chod klubu – u nás ešte
ťažšie ako niekde inde.
Hráči sa zodpovedne pripravia na majstrovský zápas, aj keď im občas stretnutie nevyjde
– najhoršia je však bezmocnosť vtedy, keď sa nerozhoduje na ihrisku. Iba nedávno sme počuli
vyjadrenie košického trénera J. Kozáka o rozhodcoch, v ktorom spomínal aj to, že „bitky sa
každý bojí.“ Asi vedel o čom hovorí...

Radšej hrať bez rozhodcov, ako sa pozerať na
frašku.
Zemplínčania mali v zápase o motiváciu postarané – tým, že sa im proti Rimavskej dlhodobo
nedarí. Soboťanov posadil na koňa rýchly gól,
ktorého autorom bol Čižmár v 5. min. Domáci
zvýšili aktivitu, vyrovnať sa im podarilo až v 41.
min. Po tom, čo nebol uznaný gól Gibalu, sa na
druhej strane presadil Marian Ádam. Do kabín
odchádzali mužstvá za nerozhodného stavu.
V druhom polčase sa hra prelievala z jednej
strany na druhú. Skóre mohli zmeniť obe mužstvá. Bola odpískaná jedenástka v prospech Soboťanov. Tá sa však nekopala.
Domáci mali tiež príležitosti, s ktorými si ale
Kuciak poradil. Tak sa zrodil nerozhodný výsledok.
Pred 990 divákmi rozhodoval Šimon.
Zdeno Marek
ŽK: Filo – Živanovič
Zostava MFK RS: Kuciak – Mujkoš (90. min.
Árvay), Živanovič – Rubint – Mráz – Adám –
Filo – Pisár – Lazúr – Čižmár (69. min. Líška) –
Gibala (80. min. Morháč)
V nasledujúcom, 25. kole privítajú futbalisti
MFK RS na svojom ihrisku mužstvo Humenné
v sobotu, 18.04. Začiatok stretnutia 16.00

Ostatné výsledky 24. kola:
Trenčín – Podbrezová 4:0, D. Streda – Inter Ba
1:3, Košice B – Prievidza 2:0, Zápasy Humenné –
Lučenec a Ružomberok B – Šaľa boli pre nemoc
hosťujúcich hráčov odložené.

Tabuľka 1. ligy
24 13 9

2

43:18 48

2. Trenčín

24 14 5

5

3. Podbrezová

6

57:24 47
30:18 41

4. R. Sobota

23 12 5
23 11 7

5. Lučenec

22 10 6

6

29:16 40
36:28 36

6. Michalovce

24 10 5

9

37:33 35

7. Šaľa

22 9

5

8

8. Prievidza
9. Ružomberok B

5

11

26:24 32
28:31 29

5

11

10. Humenné

24 8
23 7
23 7

4

12

11. Košice B

24 5

6

13

23:40 21

12. Dun. Streda B

24 1

4

19

15:70 7

1. Inter BA

5

34:41 26
20:35 25

Futbal I. liga

Derby
sa opäť
nehralo
Derby stretnutie s Lučencom sa neodohralo ani
v náhradnom termíne, a to pre vážne ochorenie
hráčov Lučenca. Ako ďalší náhradný termín
bol určený 22. apríl, len či sa hráči Lučenca po
salmonelóze dajú dokopy a budú môcť nastúpiť. V Lučenci sa určite netrénuje – preto, lebo
hráči musia byť v karanténe a liečiť sa z ťažkej
choroby, akou salmonelóza bezpochyby je.
Želám hráčom Lučenca skoré uzdravenie,
aby mohli čím skôr nastúpiť na majstrovské
stretnutia.
Zdeno Marek
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Prezident VK Slovan R. Sobota:

Najúspešnejšia sezóna v histórii
Družstvo VK Slovan Rimavská Sobota obsadilo v súťažnom ročníku 2008/2009 v prvej
lige – Východ vo volejbale žien druhé miesto,
slovanistky získali 65 bodov. „Táto sezóna bola
v štyridsaťročnej histórii ženského volejbalu
v Rimavskej Sobote najúspešnejšia. Ešte nikdy
sme neboli tak blízko k tomu, aby sme hrali baráž a pokúsili sa tam o nemožné, ako to viacerí
hovoria, o postup do najvyššej súťaže,“ vyhlásil
prezident VK Slovan Rimavská Sobota Štefan
Baláž. Prvenstvo v prvej lige – Východ a účasť v
barážových stretnutiach o postup do extraligy
si vybojovali so 66 bodmi hráčky VK Slávia TU
Košice. Ich séria štrnástich víťazných stretnutí
sa skončila v poslednom kole, keď podľahli
v mestskom derby Kométe Košice v obidvoch
zápasoch (1:3, 2:3).
„Som maximálne spokojný s tým, čo dievčatá
dosiahli. Dali sme si cieľ pred začiatkom sezóny
umiestniť sa do tretieho miesta. Je veľký úspech
byť na druhom mieste. Tvrdili sme muziku,
vyhrali sme základnú časť súťaže. Ďakujem
dievčatám za ich prístup a dobrú reprezentáciu
klubu i mesta,“ vyjadril sa Baláž.
Soboťanky nazbierali v základnej časti prvej ligy
45 bodov (21 víťazstiev, 3 prehry) a v nadstavbovej časti – v skupine o 1. – 4. miesto 20 bodov
(8 víťazstiev, 4 prehry). Všetky štyri prehry
v nadstavbe utrpeli rimavskosobotské hráčky
v súbojoch so Sláviou TU Košice. „Môžem
priznať, že nadstavba nám nevyšla podľa našich
predstáv. Možno sme očakávali o niečo viac.

Hráčky VK Slovan R. Sobota: Lucia Kačániová (zľava) a Marianna Chodúrová

Hlavne doma v zápasoch so Sláviou TU,“ poznamenal šéf klubu.
O víťazovi prvej ligy – Východ sa rozhodlo
v predposlednom kole, v ktorom slávistky doma
porazili slovanistky v obidvoch stretnutiach
3:1. Soboťanky cestovali do Košíc s vedomím,
že musia vyhrať obidva zápasy, aby Košičanky
preskočili v tabuľke. „Ukľudňoval som aj pred
zápasmi v Košiciach hráčky, hovoril som im, aby
hrali to, čo vedia, aby neboli pod tlakom. Hráčka

to však na ihrisku inak prežíva. Košičanky
potrebovali vyhrať jeden zápas. Keď sme začali
hrať celkom dobre v prvom zápase, mali sme
veľkú prekážku v osobe rozhodcu. Nikdy sa
nevyhováram na rozhodcov, ale extraligový
rozhodca urobil osem takých chýb, ktoré naše
družstvo psychicky položili. Dal nám najavo, že
cesta za víťazstvom bude zarúbaná,“ konštatoval Štefan Baláž.
red

Baláž:

Zohralo úlohu, že sa družstvo neposilnilo
„Slávia TU Košice nie je o nič lepšia, ako sme my,“
tvrdí to o víťazovi prvej ligy – Východ prezident
VK Slovan Rimavská Sobota Štefan Baláž. Ako
však dodal, hráčky Slávie na tom boli lepšie po
psychickej stránke. „Mať extraligové a prvoligové skúsenosti je niečo iné. V družstve Slávie
bolo štyri – päť hráčok, ktoré hrali extraligu,
mali skúsenosti s ťažšími zápasmi, s tým, aké
je to hrať pod tlakom. Naše družstvo ešte nikdy
nebolo pod takým tlakom, ako bolo v tejto
sezóne. Psychický tlak si však vyvinuli naše
hráčky samé, nebolo to zo strany vedenia klubu.
Dievčatá cítili šancu, ktorá tu bola,“ pokračoval
Baláž, ktorý vekovú skladbu tímu R. Soboty
označil za ideálnu.
Aj keď v Slovane chceli hrať baráž, jeho prezident tvrdí, že nie je sklamaný z toho, že v nej
hrať nebudú. „Keby sme sa dostali do baráže, bolo by to čosi naviac. Päť našich hráčok

študuje na vysokých školách. Nemôžu družstvo
utiahnuť tri hráčky, ktoré sú v plnom tréningu.
Musíme byť pri zemi, reálne sa pozerať na veci.
Dievčatám chýbali tréningy, pohoda, istota,“
doplnil.
Štefan Baláž podotkol, že keby družstvo cez
baráž postúpilo do extraligy, mali by s tým
v klube „veľa, veľa starostí“. „Generálny sponzor
sa však vyjadril, že urobí všetko pre to, aby sme
sa, keď sa to podarí, pokúsili zahrať si najvyššiu
súťaž. Úroveň extraligy je nižšia, ako bola pred
nejakými piatimi rokmi. Slovenská volejbalová
špička hrá v zahraničí. Úplne by stačilo doplniť
káder o dve hráčky, napríklad o hnúšťanské
volejbalistky – Migaľovú a Slivkovú, o ktoré sme
mali záujem a zachránili by sme sa podľa mňa
v extralige, teda ak by nemali hráčky zdravotné
problémy,“ povedal.

Prezident VK Slovan nevníma uplynulú sezónu
tak, že v nej družstvo prepáslo šancu zabojovať v baráži o postup do extraligy. „Verím, že
družstvo získalo v tejto sezóne také skúsenosti,
že ak by sa naskytla šanca hrať baráž v budúcej
sezóne, nepustili by ju dievčatá z rúk. Vedeli by
už ako na to,“ nechal sa počuť.
Zohralo nakoniec úlohu to, že sa nedošlo v závere základnej časti prvej ligy k posilneniu družstva, aj keď vedenie klubu malo záujem o hráčky
z viacerých klubov? „Toto zohralo úlohu. Nešlo
nám o odstavenie niektorých našich hráčok.
Išlo nám o posilnenie lavičky, aby v prípade zranenia, alebo toho, keď má hráčka zlý deň, bola
na lavičke rovnocenná náhrada za ňu. Škoda, že
sa nám nepodarilo tím posilniť,“ uzavrel Baláž.
Druhé miesto obsadili slovanistky aj v predchádzajúcej sezóne.
red
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Rozhodoval: Ďurík

I. trieda

Ožďany – Revúčka 1:0 (0:0)

Stárňa
triumfovala
v Jelšave

Dorast: 3:1

Husiná – Sirk 1:1 (0:1)

Rimavské Janovce – Kráľ 3:4 (1:0)

Dorast: 2:0

1. FK Stárňa		 12 10 0 2

G: Négyesi
Zápas na úrovni bol rozhodnutý v 66. min.
Rozhodoval: Hodoň

37:12

30

2. FK Kráľ		 13 9 3 1

36:19

30

3. FK Oždany		 13 7 3 3

24:18

24

4. FK Muráň		 12 8 0 4

29:28

24

5. FK Bátka		 13 6 2 5

29:24

20

6. FK Jelšava		 13 6 1 6

22:28

19

7. FK Rimavské Janovce		 13 5 3 5

44:32

18

8. FK Veľké Teriakovce		 12 4 0 8

24:30

12

9. FK Revúčka		 13 3 2 8

19:33

11

10. FK Abovce		 13 2 2 9

23:39

8

11. FK Rimavská Seč		 13 1 2 10 24:48

5

Jelšava – Stárňa 1:4 (0:1)

G: Šmíro – Ferko, Vrškový, Patinák a Kárás
Hostia zvíťazili dobrou, sebavedomou hrou. Domáci Majoros dostal v 90. min. červenú kartu.
Rozhodoval: Machyniak

Dorast: 4:0

Abovce – Muráň 0:3 (0:2)

G: Vavrek (2) a Verkin
Zaslúžené víťazstvo domácich v kvalitne rozhodovanej hre.
Rozhodoval: Juhász

Dorast: 4:3

Bátka – Rimavská Seč 2:0 (0:0)

G: Váradi a Pósa
Víťazstvo domácich sa rodilo ťažko.
Rozhodoval: Gača

Dorast: 5:3

3

Dorast 5:1

G: Bodor – Koreň, JV: Šupka

G: Gombala, Fazekas a Kökény – Horváth (2),
Bolacsek a Hugyár
Hostia týmto víťazstvom dosiahli na Stárňu.
Rozhodoval: Siman

Dorast: 4:1

Čerenčany – Chrámec 1:2 (0:2)
Rozhodoval: Rybár

Dorast: 7:1

Blhovce – Gemerská Ves 2:0 (2:0)
G: Kikin a Kalmár,
Rozhodoval: J. Krahulec

II. trieda

Chrámec
získal prvú
výhru

Dorast: 3:5

Uzovská Panica – Tachty 4:5 (0:4)

G: Hriň (3) a Barassó – Molnár (2), Czene, Gáspár, Pál L., JV: Bálint

Dorast: 1:10

1. Tachty

13

11 1 1

52:20

34

2. Tornaľa

12

11 0 1

33:12

33

3. Sirk

12

8 1

3 40:17

25

4. Gemerská Ves

12

7 1 4

5. Husiná

13

6 3 4

28:24

21

6. Radnovce

14

6 1 7

31:36

19

7. Tisovec B

13

6 0 7

36:35

18

8. Uzovská Panica

12

5 1 6

29:37

16

9. Blhovce

13

4 0 9

25:35

12

10. Gemerský Jablonec

13

4 0 9

33:49

12

11. Čerenčany

13

2 2 9

13:36

8

12. Chrámec

12

1 0 11 17:53

3

78:31

22

Tornaľa – Tisovec B 4:0 (1:0)
G: Farkas (2), Juhász a Váradi
Rozhodoval: Kriak

Gemerský Jablonec – Radnovce 3:4 (0:2)
G: Alabán a Horváth (2) – nenahlásili

Oblastné súťaže:
IV. liga

Revúca – Tisovec 4:0 (1:0)

G: Gömöri, Majerčík, Magura a Bajus

Hnúšťa – Veľký Blh 0:1 (0:1)
G: Baldovský

Hajnáčka – Brusno 2:1 (0:0)
G: Urbán a Pataki

Jesenské – Banská Štiavnica 3:2 (2:2)
G: Váradi (2) a Juhász
V. liga:

Mýtna – Gemer 1:0 (1:0)
Tomášovce – Lubeník 4:0 (1:0)
Klenovec – S-Team 1:2 (1:0)
G: Medveď

Delegačný list č. 16
(09.04.2009)

1. trieda, 15. kolo 19.04.2009, 14.00 a 16.30
R. Janovce – Jelšava
(Wollinger, Gača, Vývlek)
Kráľ – Ožďany (Bálint, Čepko, Ďurík)
Revúčka – Bátka
(Juhász, Rybár, Siman)
V. Teriakovce – Abovce
(Fakla, Kriak, J. Krahulec)
Muráň – Stárňa
(Šupka, Hodoň, Michalko)

2. trieda, 17. kolo 19.04, 14.00 a 16.30

U. Panica – Tornaľa (Botoš, Ivanik, Slabej)
Tachty – Čerenčany (18.04.)
(Hodoň, Šupka, Uličný)
Chrámec – Husiná (Pál, Holek, Adorján)
Sirk – G. Jablonec (18.04.)
(Gača, Kriak, Wollinger)
Radnovce – Tisovec B (18.04.)
(Slabej, Botoš, Melicher)

4 Šport

14. 4. 2009

Pohľad na plavecké
podujatia v mesiaci marec
Rimavskosobotskí plavci absolvovali minulý mesiac štyri plavecké podujatia. Po plaveckej súťaži v českej Opave sa zúčastnili veľkého plaveckého podujatia v Egri. V krásnom
50- metrovom bazéne štartovalo cez 200 pretekárov.
Na preteky odcestovalo päť plavcov z Rimavskej Soboty v zložení Husár, Poljaková, Babús,
Mihály a Sallaiová, no na večernom tréningu sa
Hanka Poljaková zranila a to prekazilo jej štart
na podujatí. Domáci plavci však dokázali, že sú
európska plavecká špička. Najbližšie k stupienku víťazov mal Benjamín Babús, ktorý v disciplíne 100 metrov znak obsadil štvrté miesto.
Minulý víkend sa konali dve plavecké podujatia.
Plavci v zložení Szomolai Bálint, Natália Antalová, Antalová Petra, Repková Kristína, Jakub
Husár a Tomáš Koóš navštívili mesto Brezno.
Dve prvenstvá si odniesol Szomolai Bálint, tak
isto dve zlaté priečky Jakub Husár a jednu zlatú
priečku Kristína Repková.
Podobne úspešná bola aj druhá výprava v zložení Šebok, Mihály, Juraj Husár, Poljaková,
Žilíková, Staššáková, Sallaiová a Babús. Súťaž
sa konala v Nových Zámkoch, trvala dva dni

Zmena
na poste
športového
riaditeľa
MFK
Od 1. apríla došlo k zmene na poste športového riaditeľa vo futbalovom klube MFK RS.
Doterajšieho riaditeľa Jána Oštroma vystriedal
Ladislav Danyi. Ján Oštrom zostáva pracovať
v štruktúre klubu ako vedúci mužstva. Nový
športový riaditeľ prišiel do Rim. Soboty v roku
1971. Do roku 1980 bol pravidelným členom

a zúčastnili sa na nej kluby zo Slovenska, Čiech
a Maďarska. To predurčovalo jej vysokú úroveň.
Šesť zlatých medailí si doniesol Benjamín Babús,
v disciplíne 50 metrov motýlik mu však zlato
tesne ušlo a získal prvú tohtoročnú striebornú
medailu. Hanka Poljaková získala tri zlaté medaily, jednu striebornú a tri bronzové medaily.
Juraj Husár obsadil druhé miesto v disciplíne
100 metrov voľný spôsob a tretie miesto v disciplíne 50 metrov prsia. Je však nutné pochváliť
svedomitú prípravu Nikoly uH Žilíkovej,
Lucky Staššákovej a Grétky Sallaiovej.
Plavcov však čaká ťažký a dlhý mesiac, ktorý sa
určite podpíše na ich výkonoch, nakoľko krytá
plaváreň nebude v prevádzke. Preto neostáva
plavcom nič iné, len dúfať, že čo ich „nezabije“,
to ich posilní.
Ján Valach

futbalového A tímu RS. Od roku 1980 sa venoval
trénerskej činnosti. Pôsobil pri mužstvách
hlavne v našom okrese. Pracoval aj v štruktúrach stredoslovenského futbalového zväzu. Z
minulého pôsobiska má organizačné skúsenosti
s 18 ročnou praxou. V roku 2005 bol vyhodnotený spolu s Františkom Vašom ako najlepší
tréner stredoslovenského regiónu. Pôsobil aj
ako tréner dorastencov MFK i ako asistent hlavného trénera pri A mužstve RS. Nový športový
riaditeľ ďakuje J. Oštromovi za dlhoročnú prácu
v klube. Jeho predsavzatím je znížiť jednotlivé
výdavky klubu, podľa možnosti na minimum. Je
si vedomý, že niet peňazí na rozhadzovanie. Za
ďalšiu úlohu si dáva zaviesť väčšiu disciplínu
všetkých zamestnancov klubu. V neposlednom
rade sa bude snažiť ešte viac zlepšiť spoluprácu
s fanklubom. Toto sú hlavné ciele nového športového riaditeľa. Čas ukáže, ako sa mu podarí
naplniť tieto predsavzatia.
Zdeno Marek

Pozvánka
Lukostrelecká súťaž 2D
Dňa 5. 5. 2009 sa Rimavskej Sobote na
Dni mesta uskutoční Lukostrelecká súťaž
partnerských miest Rimavskej Soboty v
spolupráci Lukostreleckého klubu fungujúcou pod Spolkom Bašta.
Miesto: Rimavská Sobota (Slovensko),
Hlavné námestie
Štartovné sa neplatí.
Ocenenie: Diplom pre všetkých zúčastnených súťažiacich, medaila pre prvých
troch, pohár primátora mesta Rimavská
Sobota pre najlepších
Kategórie: Tradičný, Olympijský, Reflexný,
Long bow, Bar bow, Kladkový, Kuša
Vekové skupiny: Seniori, Dospelí, Dorast,
Deti, Mini
Usporiadame lukostreleckú súťaž typu 2D
s piatimi cieľmi v dvoch kolách po dva šípy.
Na súťaž sa treba vopred zaregistrovať na
v1.vercajch@vercajch.sk alebo 00421 905
382851 najneskôr do 30.4.2009. Súťaž je
dobrovoľná, každý sa jej zúčastňuje na
vlastnú zodpovednosť.
Primátor mesta a Lukostrelecký klub
Bašta srdečne víta súťažiacich z Kolína,
Ózdu, Tiszaújvárosu, Nagyszalontu,
Swietochlowic a z Rimavskej Soboty ako aj
ostatných divákov.

Z výroby športovej
prílohy

Stolný tenis
4. liga

Málinec – Hnúšťa 12:6
Kalinovo – Tornaľa 11:7
Hajnáčka – Lučenec C 13:5
DSTK – Revúčka 14:4
ŠKP – Breznička 15:3
Mladosť C – Tisovec B 18:0
V tabuľke vedie ŠKP Rimavská Sobota (64 b).

Alexander Štefan,
vedúci tlačiarne Reality Print.

+ TV PROGRAM

Príloha Šport
Gemerské zvesti vychádzajú od minulého týždňa so
štvorstranovou športovou
prílohou. Dozviete sa z nej
ako hral cez víkend tím
MFK, ale aj výsledky nižších
futbalových líg. Nechýba ani
spravodajstvo a publicistika
z iných športových odvetví.
Čítajte na vložených stranách.
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Volebné
zaujímavosti
Ako volili prezidenta občania v obciach patriacich do
volebného obvodu Rimavská
Sobota?
pokračovanie na str. 2

Školstvo

B. Zagyiová
druhá najlepšia
na Slovensku
Druhou najlepšou študentkou angličtiny v krajine vo
svojej kategórii sa stala
Boglárka Zagyiová, žiačka
9. ročníka ZŠ M. Tompu v Rimavskej Sobote.
pokračovanie na str. 6

Vyhrajte videohry

100 € gymnazistke L. Nagyovej
Súťaž o najlepšiu študentskú esej na tému
Mesto, v ktorom žijem má svojho víťaza.
Je ním Lenka Nagyová (16) z Gymnázia Ivana
Kraska v Rimavskej Sobote.
Študentku prijal v utorok vo svojej pracovni primátor
Štefan Cifruš, ktorý prevzal nad súťažou záštitu. Podľa jeho slov treba takýmto pozitívnym študentským
aktivitám pripisovať veľký význam. Mladí autori esejí
totiž svojimi príspevkami vykonali kus tvorivej práce
a ukázali, že majú k Rimavskej Sobote hlboký vzťah.
Aj preto napokon odovzdal primátor výherkyni súťaže
namiesto pôvodných 50 eur dvojnásobok (sumu 100
eur získal ako sponzorský dar).

Lenka, ktorej prácu trojčlenná porota jednomyseľne zvolila za najlepšiu, mala z dosiahnutého úspechu
radosť. Na radnicu prišla v sprievode svojej triednej
učiteľky Eriky Kuszovej.
Na druhom mieste súťaže sa umiestnil Štefan
Csincsík z Gymnázia M. Tompu a tretia skončila
Silvia Hanková z Gymnázia Ivana Kraska. Všetkým
autorom ďakujeme za ich účasť a tešíme sa na ďalšie
stretnutie s nimi v niektorej zo súťaží, ktoré v budúcnosti prebehnú. Víťaznú esej si môžete prečítať
v tomto čísle Gemerských zvestí na strane 2.
Marián Kluvanec
foto autor

Potrebujete si požièaś?

0904 801 765

Rimavská Sobota, Hatvániho 2

pozic_gemeri_93x30_CB.indd 1

V spolupráci so spoločnosťou SONY sme pre vás
pripravili súťaž o videohry
Socom: Confrontation, Killzone 2 (obidve na konzolu
Playstation 3) a Patapon 2
(na konzolu Playstation
Portable). Vyhrať môžete aj
tričká s hernými motívmi.
čítajte na str. 7

Šport

Lukostrelci
úspešne
Strelci z rimavskosobotského
lukostreleckého klubu Bašta
vyhrali na aprílovej súťaži
v Maďarsku 5 zlatých medailí
vo svojich kategóriách. Na
fotografii zľava: Tibor Lévay,
Krisztián Ternóczki, Lenka
Nagyová, Tamás Lévay, Tamás
Dósa.
he

0904 842 198
Hnúšśa , Francisciho 186
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Mesto, v ktorom žijem

Na slovíčko

s Mariánom Kluvancom

Dieťa uvoľnene beží dolu kopcom. Výska, na
tvári mu hrá úsmev. Na krátky okamih ho zaplaví blažený pocit absolútnej voľnosti. Jeho myseľ
je vtedy krištáľovo čistá.
Potom dieťa vyrastie a svoje staré Ja
zamkne do oceľovej klietky. Urobí to dobrovoľne
– spoločnosť ho totiž presvedčila, že bezdôvodne sa rútiť po svahu je neužitočné. A čo je
neužitočné, predstavuje pre dospelého človeka
zbytočnosť. Navyše: len tak sa prebehnúť po
kopci je predsa od istého veku nedôstojné.

Volebné
zaujímavosti

Rimavská Sobota... naše mesto... mesto, v ktorom žijem, v ktorom som vyrastala.
Ako malú ma vždy ohurovali staré budovy na námestí, fontána pri kultúrnom dome,
pri ktorej som dokázala vždy hodiny a hodiny sedieť, tešiac sa z vody prýštiacej
v horúcich letných dňoch.
Tešila som sa z holubov na námestí, ktoré k nášmu mestu neodmysliteľne patria. Pravda, občas
sa pritrafil od nich „milý“ pozdrav, ale brala som
to, že aspoň budem mať šťastie. Dodnes mám
v mysli živý obraz múzea. A najmä tej tajomnej múmie, ktorej vytŕčali končeky palcov na
nohách, ktorých som sa vždy bála. Keď som privrela oči, predstavila som si, ako nimi pohýbala
a vtedy som vždy radšej prešla ďalej, objavovať
ďalšie poklady z minulosti nášho kraja. Ako som
postupne rástla, svoj pohľad som upierala čoraz
vyššie, dokonca som objavovala nové veci tam,
kde by som ich už nečakala. Napríklad latinské
nápisy na knižnici a ostatných budovách na
námestí. Predsa len nie sme prednedávnom
vzniknuté mesto. Máme svoju tradíciu. Veď
prvá zmienka pochádza už z roku 1271. A to je
teda pekných pár rokov!
Ďalšia vec, ktorá sa mi z minulosti nášho mesta
páči, je erb. Čierna orlica v červenej zbroji na
striebornom poli. Je to pomerne zvláštna zhoda
okolností, veď skoro všetky erby v našom okolí
sú kombináciou modrej, žltej a nejakej ďalšej
farby, zatiaľ, čo ani jedna z nich sa na našom
erbe nenachádza. Pripomína mi nemecké erby.
Dôležitým medzníkom bolo udelenie mestských práv nášmu mestu panovníkom Karolom

Róbertom. Bolo to presne 5. mája, čo dnes oslavujeme ako Dni mesta. Áno, jarmok, klobáska
a ďalšie skvosty pre hladné bruchá, oči i duše...
Toto všetko viedlo postupne k vzniku Rimavskej Soboty, ako ju poznáme dnes. No ako to
všetko vlastne začalo? Rymoa Zumbota. Hovorí
vám niečo tento názov? Je to prvé zachované
pomenovanie usadlosti, ktorá stála pri rieke
Rimava a každú sobotu sa tu konali trhy. Neskôr
sa postupne pretvárala do dnešnej podoby. Ach,
áno. Na rok 1506 by sme asi nemali spomínať
v dobrom. Veľký požiar, ktorý vtedy v meste
vypukol, stál ľudí mnoho majetkov, dokonca
i ľudských životov. No tak či onak, stará legenda
o vtákovi fénixovi hovorí, že keď fénix cíti, že
sa blíži jeho koniec, vzbĺkne. Aby mohol znova
povstať z popola silnejší ako bol predtým. Dúfajme teda, že naše mesto čaká lepšia budúcnosť.
Apropo, ako si budúcnosť nášho mesta predstavujem ja? Určite by som chcela, aby sa námestie
zachovalo také, aké je teraz. Strašne sa mi páči
jeho pravidelný, štvorcový tvar. Kdesi som čítala,
že na celom Slovensku sú len tri takéto námestia. A zbožňujem tie malé uličky okolo neho. No
pridala by som viac stromov, viac zelene. Nech
naše mesto žije.
(dokončenie na str. 4)
foto internet

Ako volili prezidenta občania v obciach
patriacich do volebného obvodu Rimavská
Sobota? Podľa štatistických údajov získal
Ivan Gašparovič najviac hlasov v obciach
Budikovany (97,43%), Hrlica (95,65%)
a Kociha (93,33%). Jeho protikandidátka
Iveta Radičová prekročila deväťdesiatpäťpercentnú hranicu v obciach Dolné
Zahorany (98,64%), Gemerské Dechtáre (96,91%), Jestice (97,54%), Kesovce
(98,59%), Širkovce (95,72%), Tachty
(97,56%), Večelkov (96,19%), Zádor
(96,96%) a Žíp (95,23%). 99,13% hlasov
získala Radičová v obci Vyšné Valice.

Pokojné centrum
Víkendové noci v centre mesta boli
v uplynulom období rušné. Pred istým
diskotékovým klubom totiž takmer pravidelne dochádzalo k šarvátkam. Mestská
polícia preto rozmiestnila v problémovom
časovom úseku do lokality svoje hliadky.
Ako pre Gemerské zvesti potvrdil náčelník
Peter Berecz, výsledkom tohto opatrenia
je upokojenie situácie a pokojný priebeh
víkendových nocí.
red
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Poslancov zaujímala infraštruktúra
v Tomašovej i zrušenie Gemerskej mliekarne
Na marcovom zasadnutí mestského
zastupiteľstva sa na primátora mesta
Š. Cifruša obrátilo niekoľko poslancov
s interpeláciami. Poslanec Z. Bán
interpeloval primátora vo veci
infraštruktúry na ul. Malej v Tomašovej.
Poslanec bol oslovený obyvateľmi tejto mestskej
časti a z tohto dôvodu žiadal informácie ohľadom
konkrétnej činnosti, ktorú v tejto oblasti vykonalo mesto (voda, plyn, kanalizácia, komunikácia) a ako mesto plánuje v tejto lokalite doriešiť
túto otázku. Primátor v odpovedi na interpeláciu uviedol, že mesto už niekoľko rokov eviduje
žiadosť obyvateľov ul. Malej na vybudovanie
splaškovej kanalizácie v tejto lokalite. V septembri 2007 na základe prvej doručenej žiadosti
mesto preverovalo možnosti napojenia rodinných domov na tejto ulici na verejnú kanalizáciu
u Stredoslovenskej vodárenskej prevádzkovej
spoločnosti, a. s. v Rim. Sobote. Tá s návrhom

súhlasila za podmienok, že je potrebné predložiť
projektovú dokumentáciu na posúdenie a pred
stavebným konaním vysporiadať majetkovo–
právne vzťahy s organizačno–právnym oddelením spoločnosti. Miestnou obhliadkou a z dostupnej evidencie úradu bolo zistené, že na ulici
Malej sa nachádza 5 rodinných domov, 1 garáž,
na trvalom pobyte je prihlásených 10 občanov
a na prechodnom traja. V novembri 2008, kedy
sa pripravoval návrh rozpočtu na rok 2009, sme
navrhli sumu na vypracovanie projektu stavby
pre územné rozhodnutie a stavebné povolenie
s podrobnou realizáciou, s cieľom zabezpečiť
odvádzanie splaškových vôd z ul. Malej. Mestská
rada na svojom zasadnutí 9. decembra minulého
roku odporučila, aby sa nové investičné akcie
vrátane projektovej dokumentácie v tomto roku
zahajovali iba po schválení mestskými zastupiteľstvami. Za týmto účelom bolo vypracovanie
projektovej dokumentácie splaškovej kanalizácie na ul. Malej vypustené z návrhu rozpočtu. Jej

schválenie závisí od ďalšieho rozhodnutia mestského zastupiteľstva.
V súvislosti s ukončením výroby v Gemerskej
mliekarni interpeloval primátora poslanec Zs.
Főző. Primátor odpovedal, že z jeho strany bol
zaslaný list spoločnosti Senoble Central Europe,
s. r. o. Zvolen ohľadom poskytnutia informácii
o podnikateľských zámeroch v meste v súvislosti s prevádzkovaním závodu a udržaním zamestnanosti už 2. februára. Na osobnom stretnutí s finančným riaditeľom a písomným stanoviskom
pre mesto spoločnosť potvrdila, že sa rozhodla
výrobné aktivity sústrediť do jedného závodu vo
Zvolene. Dôsledkom tohto zámeru je zatvorenie
prevádzky v Rim. Sobote a uvoľnenie 44 zamestnancov.
Odpovede primátora na ďalšie poslanecké interpelácie prinesieme v budúcom čísle.
Martin Ambróz

Komentár

Predvolebná rétorika
Konfrontácia a (seba)prezentácia. Dva protichodné rétorické princípy pri vedení politického boja na lokálnej (voľby starostov) i celoštátnej (prezidentské voľby) úrovni. Kandidát,
ktorý postaví svoju kampaň na (seba)prezentácii, bude smerom k občanom komunikovať prevažne pozitívne signály: predstaví svoj politický
program, doterajšie výsledky a ciele, ktoré by po
svojom zvolení chcel dosiahnuť. Inými slovami:
snaží sa voliča presvedčiť, že práve on si zaslúži
jeho hlas. Posolstvo, ktoré politik sprostredkuje,
preto znie „voľte ma, pretože budem na tom
poste prospešný a dosiahnem úspech.“ Tento
spôsob vedenia kampane apeluje predovšetkým
na intelekt ľudí, keďže politik vecne argumentuje a oslovuje tak racionálnu časť nášho vnútra.
Rétorický kontrapunkt k predošlému spôsobu
kampane predstavujú vystúpenia politika, ktorý
uprednostňuje konfrontačný princíp. Hlavným
príznakom tohto princípu je pôsobenie na emocionálnu zložku osobnosti potenciálneho voliča.
Preto sa kampaň postavená na tomto druhu rétoriky bude niesť v duchu neustáleho napádania
konkurenčného kandidáta. Začnú sa vyťahovať
aj tie najmenšie nedostatky či omyly z jeho
minulosti a štýl reči konfrontujúceho kandidáta
obsiahne široké spektrum plamenných výrazov
a zvratov za účelom politickej i osobnostnej
diskreditácie súpera. V druhom pláne možno
z takej kampane odčítať jednoznačné posolstvo: „nevoľte toho druhého, na tom poste zlyhá“

(príp.: „má takú a takú minulosť, nie je to dobrý
človek“).
Pri našom rozhodovaní o tom, komu vo
voľbách vyjadríme svoju dôveru, typ rétoriky
zrejme nezohráva dominantnú úlohu. Avšak je
to signál, ktorý nám môže veľa prezradiť o osobnosti konkrétneho človeka, a teda aj o spôsobe

jeho uvažovania, o metódach vedenia politických dialógov, súbojov či hier a vôbec o jeho
vzťahu k okolitému svetu. Asi netreba zvlášť
zdôrazňovať, že k „okolitému svetu“ patríme
i my, jednotliví občania.
Marián Kluvanec
foto amb
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Rybárstvo v Rimavskej Sobote

Prvý rybársky spolok bol v našom meste založený v roku 1912 a MsO SRZ ako pokračovateľke tejto tradície vznikla v roku 1926.
Naša organizácia predstavuje so svojou členskou základňou 1170 členov (1017 dospelých, 56 mládežníkov a 97 detí) nesporne
jednu z najsilnejších dobrovoľných organizácií v okrese.

Pre svojich členov disponuje skutočne atraktívnymi rybárskymi revírmi, preto je o členstvo
v SRZ stále veľký záujem. Vodná nádrž (VN) Kurinec hádam ani nie je potrebné zvlášť predstavovať, no rybné bohatstvo v nej poznajú iba sami
rybári. Domov tu našli prakticky všetky druhy
nížinných rýb, hlavne však kapor, lieň, amur,
pleskáč a karas. Z dravých rýb to je šťuka, zubáč
a boleň. No nájde sa aj sumec, ktorý tu však nie
je veľmi vítaný. Každoročne sú tu usporiadané
preteky v love rýb (t. r. to bude 9. mája), ktoré

odporúčame aj pre nerybárov, veď strávia voľný
čas v peknej prírode, uvidia súboje o prvenstvo
a môžu získať zaujímavé ceny v tradičnej tombole.
VN Ožďany je síce nádrž malá, no jej obsádka
je prakticky totožná a o nič menej bohatá. VN
Číž predstavuje podobný typ nádrže, len sumec
v nej chýba. Zato VN Petrovce je vysoko atraktívnym revírom s mimoriadne silnou obsádkou
sumcov, o čom svedčí fakt, že tu bol ulovený aj
exemplár s dĺžkou nad 200 cm a hmotnosťou

Esej

Mesto, v ktorom žijem
(dokončenie zo str. 2)

Nedá mi nespomenúť hrdinov nášho mesta. Či
už tých, ktorí bojovali za našu slobodu perom
alebo slovami, či so zbraňou v ruke. Jedni
majú sochy a busty na niekoľkých miestach, iní
majú pamätníky na námestí a pri múzeu. Stačí
len, keď sa človek prejde ulicou od námestia
k istému obchodnému domu, a zrazu sa ocitne
medzi významnými ľuďmi, vďaka ktorým je
naše mesto dnes tam, kde je. Rimavská sobota
je v súčasnosti naozaj pestrá. Cítiť tu dych
minulosti, máme tu prekrásne historické
námestie i moderné stavby. Žijú tu ľudia mladí
i starí. Slováci i Maďari. Aj iné národy. Spokojne
a bez sporov. V poslednom čase sa robí okolo
predsudkov k iným národnostiam než slovenskej veľké haló, no ja nechápem, prečo. Veď už
odjakživa tu žili na našom území aj iné národy,
žili a nažívali v mieri.
Podľa mňa aj tak nezáleží na tom, či je niekto
Slovák alebo Maďar a či niekto iný, dôležité

je, aký je to človek. Osoba, ktorá by sa chcela
hrdiť titulom človek, by mala mať v prvom rade
dobré srdce. Nemal by jej chýbať ani zdravý
sedliacky rozum. Nemala by mať voči niekomu
predsudky len kvôli tomu, že hovorí inou rečou,
alebo má inú farbu pleti. Veď každý sa narodí
s rovnakým srdcom, s rovnakými možnosťami
a je len na ňom, či tieto svoje možnosti, skutky
a myšlienky nasmeruje k zlému, či k tomu
dobrému. A čo dodať na záver? Azda len to, že
keď niečo chceme dosiahnuť, musíme sa o to
pokúšať spoločnými silami. Darmo bude mať
niekto veľké reči a skutky žiadne. Darmo bude
niekto chcieť niečo urobiť v prospech mesta,
keď iní o to ani nebudú javiť záujem, nieto sa
ešte pokúsiť hľadať ďalšie nápady. Veď v jednote
je sila a v našom meste nech je život.
Lenka Nagyová,
Gymnázium Ivana Kraska

vyše 70 kg. A nie je tam núdza o veľké kapry (1020 kg), ulovený bol už aj vyše 25 kilogramový. Ku
kaprovým vodám patrí ešte úsek potoka Blh od
sútoku s Rimavou od obce Číž po most na sídlisku Západ. Obidva úseky značne utrpeli reguláciou, napriek tomu je ich zarybenie pomerne
dobré.
Rimava po most v Hrachove je vodou lipňovou, je tam však viac pstruhov ako lipňov. D
Hrachova po vtok Rimavice je to už voda pstruhová, kde je pomerne dosť pstruhov dúhových
i potočných a nechýbajú ani veľké jalce hlavaté.
Pstruhovým revírom je aj Rimavica, kde je obsádka podobná, len jalcov je pomenej. Zvláštne
postavenie má VN Skálnik, kde je každoročne
nasadené značné množstvo loveného pstruha
dúhového. Túto skutočnosť využíva veľa našich
členov ako výborné miesto na osvojenie si techniky lovu muškárením a práve vďaka tomu je
v našej organizácii počet muškárov nezvyčajne
vysoký. Táto nádrž je každoročne dejiskom pretekov v love pstruhov a nebude tomu inak ani
toho roku (11. - 12. apríl).
Blh od ústia do VN Teplý Vrch po pramene
predstavuje pstruhovú vodu, ktorá je však už
len tieňom svojej bohatej minulosti. Trpí totiž
nedostatočným prietokom vody a naviac tam,
tiahnu z nádrže jalce a ostrieže, ktoré decimujú
pstružiu mlaď a potravne konkurujú odrasteným pstruhom.
František Doboš
foto www.sobotskyrybar.sk

Policajné
správy
Neznámy páchateľ v noci z nedele na
pondelok 6. apríla ukradol sto metrov
telekomunikačného kábla. Tým prerušil
telefónne spojenie vo viac ako 70 domácnostiach. Vyšetrovateľ začal proti previnilcovi trestné stíhanie. Škoda, ktorá bola
spôsobená majiteľovi kábla, bola vyčíslená
na 300 eur.
Počas prvého aprílového týždňa sa v Banskobystrickom kraji odohralo spolu 49
vlámaní. Škody, ktoré páchatelia spôsobili
majiteľom motorových vozidiel, bytov,
obchodov a reštaurácií boli vyčíslené
na približne 36 tisíc eur. Trestné činy sa
v tomto období Rimavskej Sobote vyhli
– kradlo sa najmä v okresoch Lučenec, Zvolen a Banská Bystrica.
red
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Terénna sociálna práca
v Rimavskej Seči

Od 1. septembra 2008 sa v obci Rimavská
Seč realizuje projekt „Zlepšenie sociálneho začlenenia znevýhodnených skupín
v obci Rimavská Seč realizovaním terénnej sociálnej práce“.
Cieľovými skupinami projektu sú: fyzické osoby
a rodiny závislé na sociálnej pomoci, obyvatelia a rodiny s príjmom pod hranicou chudoby,
rizikové skupiny detí a mládeže, mladiství
bez ukončenia povinnej školskej dochádzky,
občania so zdravotným postihnutím a seniori,

Krátko
z domova

dlhodobo nezamestnaní, obyvatelia segregovaných a separovaných rómskych komunít a ženy
na materskej dovolenke zo sociálne odkázaných
skupín obyvateľstva. Nosnou aktivitou projektu
je 2 ročná činnosť terénnych sociálnych pracovníkov a ich asistentov v obci. Výkon terénnej
sociálnej práce pozostáva z nasledovných
aktivít: poskytovanie poradenstva v súvislosti
s riešením nepriaznivej sociálnej situácie, individuálna sociálna práca s konkrétnym klientom,
jeho rodinou a komunitou, vykonávaná v prirodzenom rodinnom a otvorenom prostredí,
vrátane vyhľadávacích činností. Poradenstvo
dostane cieľová skupina aj v oblastiach: zlepšenia osobnej hygieny a zdravotného stavu detí
i dospelých, zlepšenia dochádzky detí do školy,
zmysluplného využívanie voľného času, najmä
u detí a mládeže, získania návykov a zručností
potrebných na riadne užívanie obydlí, nadobudnutia zručností vedenia domácnosti a zlepšenie
zdravej výživy členov domácnosti, v prevencii
sociálno-patologických javov v rodine a komunite, obnova a úprava rodinných pomerov
dieťaťa, ktoré bolo z rodiny vyňaté na základe
rozhodnutia súdu v spolupráci s príslušnými
úradmi práce, sociálnych vecí a rodiny a hlavne
práca s jedincami v sociálnej sieti, ktorí si
sami nevedia pomôcť. Obec získala nenávratný finančný príspevok vo výške 3934980,- Sk
z prostriedkov Európskeho sociálneho
fondu cez Fond sociálneho rozvoja - Operačný
program: Zamestnanosť a sociálna inklúzia.
Mgr. Márta Stubendek,
starostka obce
foto internet

Zdravie

Alergia
Vážnym problémom sú alergie. Otravujú život
dlhodobo a ťažko sa liečia. Majú rôzne prejavy:
napr. ekzém, zápal dýchacích ciest, atď. Najťažšie je odhaliť potravinové alergie. Častým
alergénom je mlieko a pšenica, pravdepodobne
preto, že tieto potraviny denne konzumujeme.
Hlavne pšenici je ťažké sa vyhnúť, vyskytuje sa
aj v niektorých mäsových výrobkoch. Podozrivé
sú časté nádchy, stále upchatý nos, riedka stolica
viackrát denne (ktorá pretrváva celé roky), extrémna štíhlosť, kedy dotyčný nevie pribrať alebo naopak nezastaviteľné priberanie aj napriek
rôznym diétam.
Na tieto starosti existuje jeden lacný a dostupný liek, ktorý si každý môže urobiť. Objavili
ho vlastne náhodou - je to známa huba pečiarka (šampión). Niekto si všimol, že po jej častej
konzumácii ustúpili ekzémy. Vo Francúzku z nej
nejaký čas vyrábali liek tak, že lisovali sušený
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prášok na tabletky. Po čase museli prestať, pretože nevedeli dodržať sterilitu. V súčasnosti sa
vyrábajú tekuté výťažky z tejto huby. Aj doma je
možné tento liek vyrobiť. Na výrobu použijeme
mladé pečiarky. Líšia sa od starých tým že sú zo
spodnej strany ružové a staré sú hnedé. Huby je
potrebné očistiť nakrájať a vysušiť až presušiť.
Potom pomlieť na prášok, a uchovať v hermeticky uzavretej nádobe. Užíva sa 4x denne jedna
kávová lyžička po dobu jedného mesiaca. Potom
nasleduje týždenná prestávka a pokračujeme
asi pol roka vždy jeden a pol týždňa v mesiaci.
Všetkým to zrejme nepomôže, ale niektorým
áno. Výhodou je že nemá škodlivé účinky a môže
sa užívať aj popri inej liečbe.
Týmto článkom končíme v Gemerských zvestiach miniseriál o zdraví. Dúfam, že aspoň niekomu som svojimi tipmi a radami pomohol.
Prípadné dotazy môžete naďalej písať na balaz@
hnusta.org. Želám pevné zdravie a dobrú náladu.
Z. Baláž

Košickou políciou otriasol minulý
týždeň škandál. Tamojší policajti týrali
rómskych chlapcov a celé si to nahrávali na mobil.
Šéf SDKÚ – DS Mikuláš Dzurinda chce byť
lídrom strany v budúcoročných parlamentných voľbách.
Predaj áut stúpol v marci o 2, 54%.
Podľa prognózy centrálnej banky sa
tento rok slovenská ekonomika pre negatívny vplyv svetovej finančnej krízy
prepadne do recesie.
O šrotovné bol veľký záujem. Minulo sa za
tri dni.
Počas jarných mesiacov sa na Zvolenskom zámku začne prvá etapa rekonštrukčných prác. Zámok sa dočká
opravy po 25 - tich rokoch.
Premiér Róbert Fico plánuje do roku 2014
odísť z politiky.
Ľuďom sa zatiaľ z druhého piliera vystúpiť nechce.
SNS minulý týždeň pohrozila Maďarsku za
extrémistov diplomatickou nótou.

Krátko
zo sveta
Taliansko prežilo minulý týždeň apokalypsu. Zemetrasenie v strednej časti
krajiny si vyžiadalo vyše 200 mŕtvych.
Americký prezident Barack Obama navštívil minulý utorok Irak.
Líbyjský vodca Muammar Kaddáfí
označil amerického prezidenta B. Obamu za svetlo v temnote imperializmu.
V Hrušovanoch pri Brne chcel muž upiecť
zaživa v peci svokru a dvoch synov.
USA poskytne 80 mil. dolárov na pomoc africkým deťom.
V Austrálii objavili Schindlerov zoznam
zachránených Židov.
Holandskí vedci tvrdia na základe
výskumu, že sestry robia rodiny otvorenejšími, šíria okolo seba šťastie, kým
bratia spôsobujú zármutok.
Šrotovné je úspešné aj v Nemecku. Vláda
navýšila finančné prostriedky na 5 miliárd
eur.
V Moldavsku sa po parlamentných voľbách rozhoreli nepokoje, jeden človek
umrel.
Umývajte si ruky. Vedci tvrdia – čistotný
ľudia majú čistejšie srdce.
Pri súťaži súkromného rádia v Českých
Budějoviciach musela minulý utorok
záchranná služba ošetriť 24 zranených ľudí. Po tom, ako vyhlásili akciu s
názvom „Vysypeme priamo medzi vás
100 - tisíc korún!“, hlavne deti a mladí
ľudia sa kvôli peniazom skoro ušliapali.
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Žiaci
navštívili
radnicu
Žiaci 6.A triedy ZŠ Hostinského v rámci
hodiny občianskej náuky navštívili minulý utorok rimavskosobotskú radnicu.
Venoval sa im primátor mesta Štefan
Cifruš.
Primátor žiakom predstavil svoj post a povinnosti, ktoré z jeho výkonu vyplývajú. Potom im
ukázal mestské insígnie a pamiatkové predmety
vo svojej pracovni. Milana Jutková, vedúca Turisticko-informačného centra porozprávala
deťom zaujímavé kapitoly z histórie mesta
a náčelník mestskej polície Peter Berecz ich
oboznámil s činnosťou ochrancov zákona.
Keď sa žiaci po chvíli osmelili, kládli v rámci

živej diskusie primátorovi otázky na množstvo
tém týkajúcich sa chodu mesta i plánov, ktoré
by chcelo vedenie v budúcnosti realizovať. Zaujímalo ich napríklad možné obnovenie činnosti
amfiteátra či vytvorenie rekreačného parku.
Primátor s náčelníkom mestskej polície
predviedli deťom aj fungovanie mestského

Rozprávkový deň
Jeden krásny slnečný deň prváci vstúpili do
sveta rozprávok a prekvapení. Pripomenuli si,
že tento mesiac sa nesie v znamení knihy, rozprávali sa o detských knižkách a o slovenských
spisovateľoch a predstavili ostatným deťom
svoju obľúbenú rozprávkovú knižku. Deti upútali prekrásne ilustrácie a boli hrdé na to, že už
dokážu prečítať úryvky rozprávok svojim kamarátom. Počas celého dopoludnia deti pracovali
v skupinách a plnili rozprávkové úlohy: skladali
rozprávkové puzzle, blúdili v labyrinte v ktorom
trpaslík hľadal cestu k Snehulienke, vytvárali
rozprávkovú knižku, dopĺňali chýbajúce slová
v názvoch rozprávok, triedili hrach, šošovicu a
fazuľu,aby si vyskúšali, čo musela robiť Popoluš-

Veľkonočný jarmok
Už naši predkovia vytvorili radostné a krásne zvyky, obyčaje, ktoré ospevujú príchod jari,
sviatky nového života a návrat slnka. Obyčaje
plné osláv z príchodu tepla po dlhej zime .Pri
prvých jarných prácach boli voda, prúty a vajíčka symbolom plodnosti, úrody, zdravia. Aprílové
dni v našej Materskej škole na Sídlisku Rimava
bývajú vždy pestré a veselé. Zároveň s nimi prichádzajú veľkonočné sviatky, ktoré majú rôznu
podobu. Jar a samotná Veľká noc sú vďačnou témou najrozličnejších výtvarných činností.
Tvorivosť a šikovnosť detí, celého kolektívu
MŠ, obetavých a kreatívnych rodičov sa prejavila aj v ostatných dňoch. Deti s radosťou nosili do
škôlky z domu nepotrebný materiál, ale aj vajíč-

kamerového systému, ktorý zohráva významnú
úlohu pre zachovanie bezpečnosti v našich
uliciach.
Deti sprevádzal pri exkurzii ich učiteľ Milan
Urda.
Marián Kluvanec
foto autor

Gymnazistka uspela
na olympiáde

ka, písali slová na písmenká detských autorov,
hľadali si medzi sebou rozprávkové dvojice,
odpovedali na otázky týkajúce sa známych
rozprávok a za všetko zbierali body. Zahrali sa
aj na ilustrátorov detskej knihy na počítačoch,
kde si rozprávky nielen čítali, ale aj vymaľovali
obrázky k jednotlivým rozprávkam.
Na záver rozprávkového dopoludnia pani
učiteľky odovzdali deťom certifikáty za splnenie
rozprávkových úloh a za hlasné čítanie a k nim
patrila aj sladká odmena. Tento deň mal u detí
obrovský úspech a knižky sa stali ich kamarátmi.
ZŠ P. Kellnera Hostinského,
učiteľky prvého ročníka

ka. Dostali možnosť slobodne sa rozhodnúť pri
vyzdobovaní vajíčok, pletení korbáčikov, zdobení veľkonočných tanierikov a pod. Pochopili,
že aj zdanlivo najnepodstatnejšia vec sa dá vždy
na niečo využiť a má svoju hodnotu. Z každého
produktu bolo cítiť originalitu a nápaditosť. Práve vďaka tomu veľkonočný jarmok ktorý sa začal
kultúrnym programom našich detí, potvrdil ich
tvorivý potenciál, ale aj zamestnancov a rodičov, za čo im patrí vďaka a uznanie. Vďaka patrí
aj sponzorom: Eve Benkovej, Ing. Ivete Zvarovej,
Mgr. Petrovi Csomósovi, za pomoc pri organizovaní veľkonočného jarmoku aj Mgr. Claudii
Vaľovej a všetkým prítomným rodičom , starým
rodičom za dobrovoľné príspevky v prospech
našej materskej školy.
Mgr. Ľubica Vilhanová

Študentka 1. B triedy Gymnázia Ivana
Kraska v Rimavskej Sobote Michaela
Horváthová sa umiestnila v krajskom kole
biologickej olympiády v projektovej časti
na prvom mieste. Témou práce je výskyt
a príčiny vzniku zubného kazu a parodontitídy v populácii adolescentov. Dňa
22.-24. apríla 2009 bude obhajovať svoju
prácu na celoslovenskom kole, ktoré sa
uskutoční v Rakoviciach pri Piešťanoch.
Držíme jej palce.
Marta Hlušíková,
zástupkyňa riaditeľa
￼

Zagyiová druhá najlepšia na Slovensku
Druhou najlepšou študentkou angličtiny v krajine vo svojej kategórii sa stala
Boglárka Zagyiová. Žiačka 9. ročníka ZŠ M.
Tompu v Rimavskej Sobote dosiahla tento
výsledok na celoštátnom kole olympiády
z anglického jazyka 2. apríla v Bratislave.
Pre Gemerské zvesti to potvrdil riaditeľ
školy, Štefan Orosz.
Na olympiádu pripravovala Boglárku
počas roka jej učiteľka Katalin Lipták
Csank. Účastníci olympiády, ktorá pozostáva z disciplín ako čítanie, počúvanie
s porozumením či práca s obrázkom, boli
hodnotení trojčlennou odbornou porotou,
v ktorej sedel aj anglický lektor.
red
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Vystavovali
veľkonočné
vajíčka
Dom Matice slovenskej v Rim. Sobote sa uplynulý utorok zaodel do veľkonočnej atmosféry.
V jeho priestoroch pripravili pre verejnosť výstavu veľkonočných vajíčok nazvanú „ Šikovné
ruky pani Kataríny Hromaníkovej“ Tá sa zdobeniu veľkonočných vajíčok venuje približne rok
a aj vystavované vajíčka sú práve z tohto obdobia.
S výrobou kraslíc sa stretla v Ústave sociálnej
starostlivosti pre mentálne postihnuté ženy vo

Veľkom Blhu. Ako tvrdí autorka začiatky pri práci s vajíčkami boli ťažké. Na ich vyfukovanie používa aparatúru na vháňanie vzduchu do akvária.
Vajíčka vyfarbuje špeciálnymi farbami. Keď sú
vajíčka hotové, skrášľuje ich rôznymi stužkami a
kamienkami. „Táto práca si vyžaduje nervy, ale je
to pre mňa relax, ktorý mi robí radosť,“ uviedla K.
Hromaníkova. Okrem klasických veľkonočných
vajíčok tvorí vajíčka aj na želanie. Buď k nejakému jubileu alebo konkrétnej osobe. Autorka sa
venuje aj zdobeniu fľašiek a starých nepoužitých
kníh. Pri inštalácii tejto výstavy myslela K. Hromaníková s láskou nielen na tieto prekrásne vajíčka, ako výsledok svojej zručnosti a šikovnosti,
ale aj na to, že splnila sen svojho veľmi dobrého
priateľa pána Ondreja Petra, na ktorého počesť
bola výstava otvorená.
amb

7

Videohry
SOCOM:
Confrontation

Dajte sa dokopy s ďalšími
hráčmi, vytvorte tímy a
bojujte v online bojoch až
pre 32 hráčov a v masívnych
turnajoch. Prispôsobte si
svoju postavu a vybavte
ju poriadnym zbraňovým
arzenálom. Najmite si
ďalších bojovníkov alebo
sa nechajte zverbovať do
elitnej jednotky zloženej
z voľných agentov alebo priateľov, s ktorými ste slúžili
už niekedy predtým. Či už
budete hrať v úlohe veliteľa
jednotky alebo budete len
plniť rozkazy, každý dostane
svoju úlohu.

Killzone 2

Originálna sci-fi strieľačka
Killzone sa dočkala svojho
veľkolepého pokračovania!
Ide o vynikajúcu akčnú
hru videnú z pohľadu prvej
osoby, odohrávajúcu sa v postapokalyptickom svete. To
všetko v nádhernej, realistickej grafike, ktorá naplno
využíva technické možnosti
konzoly Playstation 3. Hra si
vás získa svojou temnou atmosférou a akčnými scénami
ako z hollywoodskych filmov.

Patapon 2

Zábava, ako nikdy predtým

Súťaž
V spolupráci so spoločnosťou
SONY sme pre vás pripravili
súťaž o videohry Socom: Confrontation, Killzone 2 (obidve na
konzolu Playstation 3) a Patapon 2
(na konzolu PSP). Vyhrať môžete
aj tričká s hernými motívmi.
Stačí, keď do 30. apríla do 12.00
doručíte na adresu redakcie
osobne, poštou alebo mailom
správnu odpoveď na otázku:

sk.playstation.com

Ako sa volal predchodca konzoly Playstation 3?
a) PSX
b) PSP
c) Playstation 2
Vylosovaní budú 3 výhercovia.

Dnes už kultový titul
Patapon je neodmysliteľne
spätý s konzolou PSP. Vysoká
hrateľnosť, originalita a
exkluzivita značne prispeli k
veľkému úspechu tejto strategicko-rytmickej hry s RPG
prvkami a mnoho hráčov má
dodnes v hlave nezabudnuteľné rytmy bubnov. Princíp
je jednoduchý: pomocou
rytmického bubnovania
dávate príkazy jednotke
svojich bojovníkov. Náročnosť sa postupne stupňuje
a tak v neskorších šarvátkach
budete mať doslova plné
ruky práce...

Myšlienka týždňa:
Ak niekto v živote poznal hoci aj sto
žien, ešte vôbec nemusel poznať lásku.
K. Čapek
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• Predám rozostavaný rodinný dom
(hrubá stavba) na IBV Sobôtka.
Tel: 0905 446 136.
429-16

• Predám alebo dám do prenájmu
2-izbový byt. Ihneď! Tel: 0907 176
725.
432-16

• Dám do prenájmu kancelárske
priestory, 20 m2 v centre oproti
MsÚ. Tel: 0915 875 849.
405-22

• Predám trojizbový byt s balkónom v OV na 1. poschodí na ul.
Kirejevskej v RS. Byt je prerobený
(murované jadro, plastové okná,
plávajúce podlahy, bezpečnostné
dvere + nová kuch. linka). Treba
vidieť. Cena dohodou. Info: 0911
320 155, 0907 320 155.
406-17
        
• Prepúšťam podnájom na Hlavnom
námestí na podnikateľské účely.
Bližšie info: 0903 980 011.
409-17

• Predám v Rimavskej Sobote na
ulici Bottovej bytový dom v štvorbytovej jednotke o rozlohe 114 m2
po celkovej rekonštrukcii, samostatné kúrenie DEVI, keramická
dlažba, digi TV, internet, 2 lodžie,
sprcha, bidet, 2 umývadlá, veľká
murovaná pivnica, súčasťou pozemku samostatne stojaca garáž,
dve záhrady, možnosť vybudovania podkrovia. Cena dohodou. Tel:
0908 923 385.

• Garzónka-dám do prenájmu. Tel:
0907 433 104.
430-15

• Predám 1-izb. byt v RS. Tel: 56 942
74, 0904 592 962.
383-15		

• Dám do prenájmu miestnosti na
podnikanie v centra mesta RS. Tel:
0907 884 948.
392-19

• Prenajmeme serióznym záujemcom 2-izbový priestranný slnečný
nezariadený byt v centre R. Soboty. Kontakt: 0907 685 204.

• Poskytnem pracovné priestory
s vybavením vhodné na podnikanie pre živnosť kaderníčka. Tel:
0904 385 498.

• Spoločnosť Mobilnet prijme pracovníkov na pozíciu pracovník PR
a reklamy. Podmienky: Skúsenosti
v oblasti reklamy. sturik@mobilnet.sk

355-15

• Dáme do prenájmu priestory na
Hlavnom námestí na poschodí, 180 m2  + 42 m2. Tel: 0905
836 926.
357-16

• Predám dvojizbový 62 m2 byt
s veľkou kuchyňou, čiastočne prerobený, s balkónom, zateplený,
v centre mesta. Tel: 0904 277 973.
360-20

1305-19

• Predám 2-izbový byt na sídlisku
Západ vo veľmi dobrom stave.
Cena 21 500,- €/ 650 000,- Sk.
Kontakt: 0908 911 735.

387-15

388-16

416-16

415-17

• KORO s.r.o. hľadá vhodných
uchádzačov na pracovné pozície
v oblasti riadenia výroby a nákupu, riadenia kvality, kontrolingu obchodných a logistických
procesov. Svoje životopisy
prosíme posielajte na: koro@
koro.sk, prípadne nás kontaktujte
telefonicky: 047/58 11 868, 0903
449 164, 0903 632 250.

343-16

• Kúpim garáž v Hnúšti s elektrikou
s 380 kW, najradšej na stanici pri
kotolni. Platba po dohode v hotovosti. Tel: 0902 472 221.

• Predám zrekonštruovaný 2-izbový
byt na Družstevnej ulici. Tel: 0907
172 931.

428-15

• Predám 3-izb. byt na Západe,
23 070,- €. Tel: 0918 560 622.

• Predám garáž na ul. Rožňavskej.
Tel: 0904 576 580.
374-15            
• Predám garáž na ul. Dobšinského
pri bývalých kasárňach v Rim.
Sobote. Cena 5477 Eur. Tel: 0902
253 623.
349-15
                       
• www.makroreality.sk

414-17

• Práca-opatrovateľky do Rakúska,
dobré podmienky. Tel: 0915
829 431.

• Realitná kancelária Dr. Slovakia
prijme pracovníkov na pozíciu realitný maklér. Životopis s fotografiou zasielajte na e-mail: sturik@
drslovakia.sk

397-15

		
Zamestnanie

389-16

• Spoločnosť Mobilnet prijme
obchodných zástupcov pre Českú
a Maďarskú republiku. Podmienky: Prax a skúsenosti v oblasti
obchodného zástupcu. sturik@
mobilnet.sk
390-16

• Prijmem kuchára / kuchárku. Tel:
0905 247 916 – večer.
396-16

• Stratili ste prácu alebo si chcete
zarobiť popri štúdiu? Staňte sa naším anketárom. Tel: 0911 310 607.
358-15

• ZEPTER – zdravotnícke prístroje
prijme OZ a manažéra. Tel: 0918
685 556.

421-16

• Dlhodobo dám do prenájmu 1-izbový byt v centre mesta. Tel: 0905
420 565 volať od 10.00-20.00
hod.
422-16

• Predám veľký 1-izbový byt v centre
mesta – nízke nájomné. Cena:
15 000,- €. Tel: 0918 845 294.
423-16

• Predám dom v RS s veľkým pozemkom. Tel: 0904 499 284.
426-15

• Prijmem do pracovného pomeru
kombajnistu - opravára. Podmienky: vodičský preukaz sk. C,
kombajnistický preukaz, prax min.
5 rokov. Kontakt: 0905 209 264.
404-17

• Silná finančná spoločnosť prijme
serióznych spolupracovníkov
prednostne z južnej časti okresu
RS. Podmienky prijatia: min. stredoškolské vzdelanie, vek nad 23
rokov, bezúhonnosť. Záujemcovia
sa môžu informovať na tel: 0905
785 607.
407-17
                 
• Prijmem brigádničky na letnú sezónu k predaju slnečných okuliarov a módnych doplnkov v meste
Rim. Sobota. Bližšie informácie na
0907 871 196.

424-15

• Nedali Vám úver v banke? Skúste
to u nás. Lepšie podmienky. Tel:
0944 095 710, e-mail: aadova@
azet.sk
393-17

• Bankové, nebankové úvery,
hypotekárne, leasing atď. -100 %
istota. Tel: 0948 501 276.
394-17

• Veterinárna ošetrovňa, Čerenčianska ulica, Rim. Sobota (bývalý areál Rimavanu) ponúka chovateľom
drobných zvierat vet. ošetrenie
po 16.00 hod. v týždni. V prípade
potreby aj v sobotu, nedeľu. Informácie na mobil: 0905 361 882.
403-15

• DIAGNOSTIZÁCIA-REIKI-DETOXIKÁCIA-HOMEOPATIKÁ-MASÁŽE. 0903
178 646.
377-15                         
• Najlacnejšia prestavba bytových
jadier komplet voda-elektrikaplyn. Vypracovanie kalkulačného
listu. Zabezpečenie materiálu
a odvoz. Zn. Kvalita. Tel: 0918
283 026.
379-15                      
• Doučujem angličtinu. 0910
298 053.
322-16
           
• 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

• Kvalitné účtovníctvo. Tel: 0911
846 062.

359-15

147-52

        

• Autodoprava, sťahovanie. Tel:
0903 515 109.

Služby

419-15

• Priestory na podnikanie, obchod,
kanceláriu v centre R. Soboty, 45
m2, 90 m2. Tel: 0908 508 195,
047/ 56 34 901.
420-16
     
• Prenajmem 2-izb. zrekonštruovaný byt v Rim. Sobote, blízko
centra. Tel: 0903 932 415.

štrukcie a stavby striech, rod.
domov. Tel: 0907 173 956.

425-15

• Vŕtanie studní. tel: 0905 463 213.

148-52

    

Rôzne

295-15

• Protiprašný náter, ekologický,
rôzne farby: pre garáže, pivnice,
výrobné haly. Najlacnejšie na Slovensku. Kontakt: 0905 401 228.
297-15

• Pečiem dobošové torty, zákusky.
Používam maslo, nie tuky. Po
dohode doveziem. Tel: 0910
296 515.
412-16

• Stredoškolský učiteľ vyučuje
ANGLICKÝ JAZYK pre všetky vekové
kategórie, pripravuje na maturity a prijímačky. Kontakt: 0907
853 164-Mgr. Tóth.
413-17

• Vykonávame všetky stavbárske
práce, zámočnícke, tesárske,
klampiarske, maliarske, rekon-

• Predám kuchynskú linku, plynový
sporák – zachovalé. Tel: 0915
619 825, 5621 738.
431-16

• Predám kováčsku vyhňu. Kúpim:
koč, bričku, sane, pohrebný voz,
požiarnicky voz, rebriňák. Tel:
0917 087 912.
398-16

• Erotické produkty, spodné prádlo,
darčeky, afrodiziaká na: www.
szexparadicsom.eu. Produkty
rozosielame na celom území
Slovenska.
380-16

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

inzercia / infoservis
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Zvieratá
• Predám morky domáce. Tel: 0907
036 585.
408-15		

• Predám krmníky. Tel: 0910
948 193.
417-27

• Predám vietnamské prasatá. Tel:
56 94 421.
427-15

• Predám odstavčatá. Tel: 0910
336 540.
293-15

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

Auto-moto
• Predám predvádzacie vozidlo
KIA Cee´d 1,6 CVUT, najazdených
2900 km. Ako nové. Pôvodná
cena 17 659 €. Teraz za 12 950 €.
Tel: 0948 555 356.
356-16
      
• Kúpim JAWU 500 OHC. Tel: 0910
953 330.
338-15

„Nezomrel ten, kto zostáva v našich
srdciach“.
Dňa 10.4.2009 uplynul 1.rok, čo nás
navždy opustil náš milovaný manžel, otec,
starý a prastarý otec

Juraj Belica
Kto ste ho poznali venujte mu prosíme
s nami tichú spomienku.
Smútiaca rodina

Ďakujeme všetkým príbuzným, priateľom,
susedom a známym, ktorí dňa 1.4.2009
odprevadili na poslednej ceste životom
nášho zosnulého

Zoltána Csíziho,
ktorý nás nečakane a bez rozlúčky navždy
opustil vo veku 58 rokov.
Ďakujeme za prejavenú sústrasť a kvetinové dary.
Smútiaca rodina

Horoskop (13. – 19. apríla)
Baran
Tento týždeň dostanú barani správu, ktorá ich upokojí.
Býk
Stále budete túžobne očakávať správu od osoby, na ktorej vám
záleží.
Blíženci
V práci zažijete nedorozumenie, ktoré spôsobí vaša nestálosť.
Rak
Nová práca nie a nie prísť. Obráťte sa na staršieho muža.
Lev
Chorobu, ktorá vás trápi, treba vyležať. Inak to nedopadne dobre.
Panna
Za službu niekomu blízkemu budete nečakane odmenení. Len si
premyslite, čo s odmenou.
Váhy
Všetko zlé sa tento týždeň skončí. Dostanete správu, ktorá vás
poteší.
Škorpión
Vaše myšlienky budú patriť počas týždňa len práci.
Strelec
Strelcom sa v tieto dni oplatí špekulovať. Prinesie im to výhru.
Kozorožec
Budete trpieť. Dôvod. Neviete si nájsť stálu lásku.
Vodnár
Týždeň bude vhodný na vysporiadanie sa s „papierovačkami“.
Úspech je istý.
Ryby
Čakáte ranu od nepriateľa. Dávajte si pozor na mladých mužov.
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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

10 infoservis
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Okresné riaditeľstvo hasičského
a záchranného zboru v Rim. Sobote
v spolupráci s obvodným lesným
úradom v Rim. Sobote
V súlade s príslušnými ustanoveniami zákona č. 314/2001 Z. z. o ochrane
pred požiarmi v znení neskorších predpisov a na základe § 2 ods. 1 vyhlášky ministerstva vnútra Slovenskej republiky č. 121/2002 Z. z. o požiarnej prevencii v znení vyhlášky 591/2005 Z. z. nesk. predpisov Vyhlasuje
čas zvýšeného nebezpečenstva vzniku požiaru na lesných pozemkoch
v územnom obvode okresu Rim. Sobota, od 6. apríla 2009 – do odvolania.
V čase zvýšeného nebezpečenstva vzniku požiaru je každý povinný dodržiavať zásady protipožiarnej bezpečnosti. Fyzickým osobám sa podľa § 14
zákona č. 314/2001 Z. z. v znení neskorších predpisov na lesných pozemkoch zakazuje najmä zakladať alebo udržiavať ohne, používať otvorený
oheň, fajčiť alebo odhadzovať horiace alebo tlejúce predmety, vypaľovať
porasty bylín, krov a stromov.

Vlastníci, správcovia alebo užívatelia lesných pozemkov v súvislosti
s ochranou lesa pred požiarmi sú podľa vyhlášky Ministerstva vnútra
povinní najmä zabezpečovať v lesoch hliadkovaciu činnosť, pre osoby vykonávajúce hliadkovacou činnosť vypracúvať časový harmonogram s určením trasy pochôdzok a s uvedením konkrétnych časov a miest kde sa
má hliadkovacia služba v danom čase nachádzať a zabezpečuje jej vhodný
systém spojenia s ohlasovňou požiarov, zabezpečiť umiestnenie potrebného množstva protipožiarneho náradia na určenom mieste v závislosti
od plochy lesných porastov, udržiavať existujúce prejazdové cesty, zvážnice a zdroje vody v stave, ktorý umožňuje bezproblémový príjazd hasičských jednotiek a ich využitie na účinný zásah, prijímať osobitné opatrenia pre priestory postihnuté kalamitou, zamerané najmä na - urýchlené
odstraňovanie dreva a ďalšieho horľavého odpadu z blízkosti objektov, vytváranie rozčleňovacích pásov na zabránenie šírenia požiaru, prednostné
zabezpečenie prejazdnosti lesných ciest a zvažníc pre hasičskú techniku,
vybaviť prenosnými hasiacimi prístrojmi pracovné stroje, napríklad lesné kolesové traktory, harvestory, traktory a iné vozidlá, ktoré sa používajú
na spracovanie dreva a zvyškov po ťažbe.

Mestská bytová správa s.r.o, Tržná 2,
979 01 Rimavská Sobota

Mestská bytová správa s.r.o, Tržná 2,
979 01 Rimavská Sobota

ponúka do podnájmu nebytové priestory v budove na ul. Daxnerovej
č.2 na prízemí (cukráreň) plocha 95,31 m² (od 01.07.2009)
Žiadosti zasielajte do 15.05.2009 na adresu Mestská bytová správa
s.r.o., ul. Tržná 2, 979 01 Rimavská Sobota.(č.tel.047/5511915)

ponúka do podnájmu nebytové priestory v budove na Hlavnom
námestí č.5 na prízemí (Satur travel) plocha 79,00 m² (od 01.06.2009).
Žiadosti zasielajte do 27.04.2009 na adresu Mestská bytová správa
s.r.o., ul. Tržná 2, 979 01 Rimavská Sobota.(č.tel.047/5511915)

Pozvánka

10 dôvodov
prečo
navštíviť
Mestskú
galériu
Mestská galéria v Rimavskej Sobote
otvorila svoje brány širokej verejnosti
pred vyše desiatimi rokmi. Odvtedy
prináša občanom mesta výstavy
súčasných i minulých, domácich
i zahraničných umelcov. Z viacerých
dôvodov, kvôli ktorým sa oplatí
galériu navštíviť, sme vybrali
10 najdôležitejších.
• priamy kontakt s umeleckým dielom nenahradí televízna ani časopisecká reprodukcia
• odborný výklad a interpretačné vstupy erudovanej kurátorky Gabriely Garlatyovej k vystavovaným exponátom
• možnosť oboznámiť sa so známymi i menej
známymi profesionálnymi tvorcami z Rimav-

Na fotografii: maľba z výstavy In Digiti Minimi Igora Ondruša a Juraja Puchovského.

skej Soboty, iných regiónov Slovenska, ale aj zo
zahraničia
• možnosť oboznámiť sa so súčasnými trendmi
vo výtvarnom umení
• možnosť rozšíriť zážitok z vnímania umeleckého diela prostredníctvom hmatu (napr. v prípade asambláží Istvána Birkása)
• v galérii sú k dispozícii odborné i populárnonáučné publikácie o umelcoch z Gemera a Malohontu, bohaté na obrazový materiál

• počas vernisáží sa môžete osobne stretnúť
a autormi, ktorých diela sú vystavované
• rozšírite si kultúrny obzor
• získate zaujímavé témy na spoločenské diskusie
• rozjímaním nad umením strávite príjemné
chvíľky a odpútate sa od starostí všedných dní.
Marián Kluvanec
foto internet

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

18. a 19. apríl
MUDr. J. Kret, Športová 1, č. t. 56 27 352

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

DAROVALI KRV
Pavel Cirbus, Igor Čák, Ladislav Fazekaš, Miroslav Fazekaš, Patrik Fazekaš,
Jozef Schon, Jozef Czene, Zuzana Bokorová z Rimavskej Soboty, Angel
Raynák z Oždian, Peter Petrok, Ladislav Borák, Radoslav Doboš, Elena
Hulmanová z Hnúšte, Peter Planka z Figy, Ján Babarík zo Sušian, Július
Mihályi z Hostíc, Božena Jánošíková z Bottova, Milan Komišák z Makoviec,
Mgr. Peter Krayč z Lomnice nad Rimavicou
Marek Litavský, Štefan Pénzeš z Rimavskej Soboty, Iveta Talánová z Vyšnej
Pokoradze

Všetkým darcom krvi ďakujeme.
Územný spolok SČK Rimavská Sobota

Dám do
prenájmu
kancelárske
priestory
na ul. Svätoplukovej
v R. Sobote cca 22 m2.
(Budova oproti mestskému úradu)

Info: 0905 885 559

OZNAM
Súdny exekútor JUDr. Dušan Cirbes, Svätoplukova 36, 979 01 Rimavská
Sobota oznamuje, že dňa 21.4.2009 o 10.00 hod. sa na vyššie uvedenej adrese
uskutoční dražba halových priestorov, skladu na pestovanie hlivy ustricovej
(bývalá areál PD) v k.ú. Rimavské Janovce, SÚP č. 412, na parcele č. 2992/4.
Ohliadka nehnuteľností sa uskutoční v ten istý deň o 9.00 hod. Najnižšie
podanie 24 895,44 €. Bližšie informácie: 047/ 56 21 977.

2064-15

Mesto Rimavská
Sobota ponúka
do nájmu:

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

Košická cesta, Rimavská Sobota

Steakové týždne
grilovaný steak
pikantný steak
Steak s ochuteným maslom

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

PRENÁJOM:
- sklad s rampou v budove STK
- kancelárie v areáli STK
Kancelárske a obchodné
priestory - SNP 18
- Nové espresso oproti VÚB
Tel: 0918 392 513
2009-52

KINO
ORBIS
16. – 19. apríl

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

Prijmeme lakovača
kovových konštrukcií
s termínom nástupu ihneď.

Kontakt:

EUROMOTEL
Restaurant

Na HTO Všeobecnej nemocnice v Rimavskej Sobote dňa 07. 4. 2009
bezplatne darovali krv nasledovní bezpríspevkoví darcovia krvi:

Prvýkrát darovali krv:

18. apríl sobota lekáreň v Média
19. apríl nedeľa lekáreň Kamilka

11

0902 959 430
2061-15

• 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

RUŽOVÝ PANTER 2
Ďalšie pokračovanie príbehov komického inšpektora Clouseaua.
Rodinná komédia USA, MP od.
12 r vstupné 2 € ( 60 Sk), titulky.
Začiatok predstavení len o 18:00
hod.
16. – 19. apríl

UNDERWORLD:
VZBURA LYKANOV
Horor, thriller USA. MN, vstupné 2 € ( 60 Sk), titulky. Začiatok
predstavení len o 20:00 hod.

Pozvánka
Stretnutie absolventov
gymnázií a bývalej
Všeobecnej základnej školy
v Rimavskej Sobote
Srdečne vás pozývame na
stretnutie absolventov gymnázií a bývalej Všeobecnej
základnej školy v Rimavskej
Sobote, ktoré sa bude konať 9.
mája v Mestskom kultúrnom
stredisku v Rimavskej Sobote.
Po slávnostnom prijatí bude
nasledovať zábava až do večerných hodín.
Svoju účasť môžete nahlásiť
na stretnutieabsolventovrs@
gmail.com

12 inzercia / infoservis

14. 4. 2009

LK-STYLE-MÓDA

Našich zákazníkov očakávajú
školení odborníci.

ponúka krásne letné tričká, rifle a široký výber
opaskov za vynikajúce ceny!!!
doplnili sme sortiment o značku ELLIPSE!
Nájdete nás: ul. Francisciho 1, RS (oproti Domu textilu)
2072-15

- Opravujeme celé spektrum vozidiel značky Suzuki
- Na opravu poskytujeme záruku od výrobcu
- Od mája poskytujeme servisnú záruku na všetky typy vozidiel
- Presvedčte sa o našich výhodných cenách
-S príchodom jari na vás čakajú rôzne výhodné akcie
3600 Ózd, Kőalja út 111. (pri hl. ceste č. 25)
Tel.: +36-48-572-208, +36-20-232-1039
www.suzukikaiser.hu, suzukikaiser@t-online.hu

Spoločnosť H.Z.B., s.r.o.
ponúka na prenájom
nebytové priestory na prízemí
hotela Zlatý býk
(priestory súčasného kaderníctva)

Kontakt: 0902 904 314

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

2003

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

Potrebujete
peniaze?
Volajte: 0905 329 178

www.peniazeprevas.sk
2005

2049-13

Predám tatranský
profil – brúsený

Prijmeme
čašníkov (-čky),
brigádnikov (-čky)

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

na letnú sezónnu
prevádzku a letnú terasu.

Cena aj s dovozom.
M: 0905 808 616

0905 644 472, 0911 644 472
2011-52

Pozývame Vás do príjemného prostredia novootvorenej
kaviarne Cafe Club 33 na ul.Čerenčianska 20/ vedĺa uradu práce/.
Otvorené od 7.30 do 21,30, možnosť organizovania firemných
posedení,narodeninových osláv ,školení.Okrem chutnej kávy a
nápojov ponúkame aj Fornetti. V letných mesiacoch Vás poteší
posedenie na terase.

2073

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

294-15

Umelecká agentúra
– organizácia podujatí v Ózde:
• spodničky s výstužou 320
Ft/1 ks
• požičovňa svadobných
dekorácií
www.joparty.hu;
tel.: 0036 70382 9275
2074-17

Ponúkam
na predaj
palivové drevo.
M: 0908 931 360
2031-17

S výraznejšou zmenou počasia netreba v aktuálnom týždni počítať.
Výhľadovo to vyzerá na typické jarné počasie a priemerné teploty.
Popri slnečných dňoch bude pribúdať oblačnosť a zrážky, miestami
aj búrky. V porovnaní s doterajšími poveternostnými podmienkami
bude oteplenie počas dňa miernejšie, a to okolo 16 – 21 stupňov
v popoludňajších hodinách.
András Reisz (autor je meteorológ)

