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Prvorodeným dieťaťom bol Kevin
N

ajkrajším a nezabudnuteľným okamihom
v živote ženy je narodenie dieťaťa. Prvým
tohtoročným novorodencom v rimavskosobotskej
nemocnici bol chlapček. Volá sa Kevin Rácz, váži
3 420gramov a jeho dĺžka je 53 cm. Novorodenec
uzrel svetlo sveta o 5,20 hod. „ Synček je mojím
štvrtým dieťaťom. Aj keď jeho príchod na svet

nebol plánovaný, som veľmi šťastná a spokojná.
Budem sa o neho starať s láskou a poskytnem mu
všetko, čo bude potrebovať. Ďalšie dieťa by som
už nechcela priviesť na svet, pretože už mám tri
deti, ktoré sú zabezpečené“, vyjadrila sa 21- ročná
Monika Ráczová zo sídl. Dúžavská cesta, pre ktorú
bol posledný deň minulého roka najkrajším.
kk

Úvodník
Predsavzatia
Pred niekoľkými dňami sme
sa rozlúčili so
starým rokom
a začal sa nový
rok 2008. Mnohí
z nás dúfajú, že bude lepší,
krajší a úspešnejší. Niektorí si dávajú i novoročné
predsavzatia, napr. nájdem
si lepšiu prácu, prestanem
fajčiť, pôjdem na vysokú
školu, začnem podnikať,
kúpim si dom atď. Bežnou
praxou však je, že sa často
nenaplnia. Niekedy sú dôvodom nečakané okolnosti,
inokedy naša slabá vôľa
alebo nezvládnutie prekážok na ceste k cieľu. A tak
si každoročne dávame nové
a nové predsavzatia, i keď
nesplníme tie predchádzajúce. Ale takí sme my ľudia.
Napriek tomu máme chvíľu
pocit, že sa niečo v našom živote v novom roku
zmení. V mene redakčného
kolektívu vám, milí čitatelia,
prajem, aby sa vám predsa
splnili vaše predsavzatia, aby
vás na ceste k dosiahnutiu
cieľu nič neodradilo, a aby
bol nový rok 2008 úspešnejší
ako predchádzajúci. Ďakujeme vám, že čítate naše noviny. Veríme, že sa nenecháte
pomýliť kópiou a ostanete
verní našim – pravým mestským novinám s orlicou.
Marta Kanalová, šéfredaktorka

Vznik samostatnej SR

Nový žltý autobus v meste

Č

E

lenovia Miestneho odboru Matice slovenskej v Rim. Sobote si
31. decembra v priestoroch domu kultúry pripomenuli 15. výročie vzniku samostatnej SR. V malom kruhu besedovali o obnovenej činnosti MS, o úspešnej II. etape projektu Historické osobnosti
Gemera- Malohontu odhalením piatich búst na Nám. Š. M. Daxnera.
Zaspievali si aj pieseň Kto za pravdu horí a potešili sa ohňostrojom
o polnoci na Hlavnom námestí. So želaním ďalších pracovných
úspechov v roku 2008 sa stretnutie skončilo.

E. Nebusová, predsedníčka MO MS

Vaša lekáreň

PRIJMEM

vedúcu predajne

Železničná ul. 23, RS
www.jazmin.sk

šte pred Vianocami začal po Rim. Sobote na trase sídl.
Západ- autobusová stanica jazdiť žltý autobus mestskej
hromadnej dopravy. Mnohí ľudia to privítali, lebo sa im ľahšie
do neho nastupuje kvôli nižšej vchodovej plošine. Autobus sa
dokáže nakloniť do strany v prípade nástupu s detskými kočíkmi, je bezbariérový s anatomickými sedadlami i veľkými, zozadu
dobre viditeľnými digitálnymi hodinami. Nový autobus TEDOM
bol dovezený priamo od výrobcu z Třebíča v Čechách a ocenili
ho najmä starší ľudia, lebo je oveľa pohodlnejší.
kan

na predaj lam. podláh (zaučím)

Info: 0903 108 155

riešenia
pre krajšie bývanie + strechy
www.valea.sk, valea@valea.sk
Hnúšťa, Francisciho 167
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Čo očakávajú predstavitelia
mesta od nového roka?
V súvislosti s novým rokom 2008 sme oslovili niektorých
predstaviteľov mesta a opýtali sa ich: Čo očakávate od nového
roka? Čo prajete obyvateľom Rimavskej Soboty?
Štefan Cifruš, primátor mesta:
„Očakávam, že samospráva zvládne svoju úlohu tak,
ako ju zvládla za roky, odkedy som primátorom, ale
myslím si, že to dostatočne nepostačuje na to, aby
obyvatelia tohto regiónu boli spokojní v rámci odvádzania svojich daní tomuto štátu. Myslím si, že trošku
pokulháva spolupráca štátu voči tomuto regiónu. To nie
je kritika len na adresu tejto vlády, ale všetkých predchádzajúcich.
Tento región je dostatočne schopný na to, aby sa postavil na nohy
s trošku vyššou finačnou podporou štátu. Sú tu veci, ktoré mali byť
dávno vyriešené. Rozdeľujem ich na dve časti. Jedna je to, čo samospráva dlhé roky plní a na čo je niekedy primálo peňazí a na druhej
strane trochu nezodpovedná politika štátu voči tomuto regiónu,
ktorá sa preukazuje aj v rámci poskytovaní financií do tohto regiónu. Nejakým spôsobom si štát myslí, že všetko nahradí samospráva. Ale ja sa pýtam: keď platíme štátu dane, prečo sa to obyvateľom
dlhé roky nevracia? Prial by som si, aby sa štát viac pozrel na tento
región a vyriešil infraštruktúru, pretože by tu mohli nájsť určitú
pôsobnosť aj domáce firmy. Očakávam spoluprácu členov zastupiteľstva a dobré vzťahy, ktoré by prispeli k inteligentnej politike
v rámci dodržovania určitých demokratických možností samosprávy, ktorej riadenie je veľmi ťažké. Aby všetci, ktorí sa chcú o jej
lepšie fungovanie pričiniť, mali určité možnosti riadenia, riešenia
politiky samosprávy, aby poslanci, vedúci oddelení mali pocit, že sú
potrební. Obyvateľom by som hlavne prial zdravie, dobrú spoluprácu s mestom, aby sme spoločne urobili všetko pre to, aby mesto
prosperovalo, vládlo šťastie a pohoda. Uplynulý rok hodnotím na
trojku, pretože bol pre mňa dosť ťažký. Musel som si každú stredu
brať dovolenky, pretože moja kolegyňa v zubnej ambulancii bola
na materskej dovolenke. Neznamená to však, že som zanedbával
samosprávnu politiku. Od 1. februára sa to zase zmení. To, čo som
obyvateľom sľúbil, sa podarilo: zbúranie Meteoru, vybudovanie
vodovodu Dúžava- Mojín a dostavba zimného štadióna, ktorá sa
realizuje.

Pavel Piliarik, zástupca primátora mesta:
„Predovšetkým očakávam, že mesto urobí nejaký skok
dopredu, čo sa týka jeho rozvoja a životnej úrovne
občanov. Dúfam, že naberieme nový dych- teda všetky
orgány i poslanecký zbor tak, že budeme konštruktívnejší, budeme sa snažiť rokovania i ich závery viesť
tak, aby sme naozaj splnili poslanie, ktoré občania do
nás pri voľbách vložili. Osobne očakávam, aby viceprimátorský

post, ktorý už nie je uvoľnenou funkciou, ako to bolo v minulom
volebnom období, dostal novú podobu, že zapadnem do súkolia
pevnejšie, budem spojivom medzi jednotlivými orgánmi mesta primátorom, zastupiteľstvom, komisiami- a že sa mi úlohy, ktoré
som si dal, mi podarí zrealizovať, že sa mi podarí pričiniť o to, aby
sa naplnili predsavzatia vlády, ktoré prijala na zasadnutí v Tisovci
uznesením smerom k mestu i regiónu. Pričiním sa to, aby vláda
prišla na kontrolné zasadnutie tohto uznesenia do Rim. Soboty, aby
dostalo mesto to, čo mu patrí, že sa stane významným centrom
Gemera- Malohontu nielen svojou históriou, ale aj súčasnosťou. Želal by som si, aby boli ľudia na naše mesto hrdí, aby to bolo mesto
sebavedomých lokálpatriotov a všetci k tomu prispeli, aby sme ho
budovali tak, ako si to predstavujeme. Ľuďom želám, aby boli naozaj súdržní, tolerantní, aby boli pyšní na to, že tu žijú, bývajú alebo
navštevujú toto mesto. Aby sa prejavila ich spolupatričnosť pri
tom, keď potrebujeme pomoc, aby vymizla nevraživosť, lebo každý
je v tomto meste dôležitý.“

Ladislav Kovács, prednosta mestského úradu:
„Budeme musieť nadviazať na opatrenia, ktoré sme
zvládli v priebehu minulého roka. Myslím si, že novovytvorená organizačná štruktúra mestského úradu je
dobrá, hoci odzneli aj kritické hlasy. Treba ju naplniť.
Prvý rok bol taký, že každý po zmenách niektoré veci
skúšal a preveroval. Komunikácia v nových podmienkach mala tiež určité slabšie stránky, takže našou úlohou
bude naplniť predsavzatie týkajúce sa novej štruktúry. I keď ju
bude potrebné personálne doplniť, lebo si to vyžaduje charakter
jednotlivých agend. Nemôže existovať agenda, ktorá je napojená
len na jedného pracovníka. Budeme vylepšovať servisnú službu
voči orgánom mesta, aby boli pripravené materiály kvalitnejšie a
lepšie zvládnuté i po formálnej stránke. Ďalšou úlohou je zlepšiť
imidž úradu a dokazovať občanom, že v niektorých prípadoch je ich
kritika neopodstatnená, napr. že pracovníci na úrade nič nerobia
atď. Keď bude potrebné, budeme musieť rôzne pracovné výkyvy u
konkrétnych osôb riešiť a dôslednejšie kontrolovať. Možnosti úradu
sú determinované našimi nevyhovujúcimi priestormi i finančnými
možnosťami. Tri budovy, v ktorých sídlime, sú v nevyhovujúcom
stave. Preto by bolo potrebné ich technicky obnoviť. Občanom do
nového roka prajem veľa trpezlivosti, hoci viem, že je to ťažká vec,
najmä čo sa týka pracovných príležitostí. Treba si však uvedomiť, že
tento okres bol hendikepovaný, roky nebol stredobodom pozornosti
štátnych investícií, nemáme rýchlostnú komunikáciu. Mesto bolo
doteraz viac-menej odkázané samo na seba a riešilo veci bez súčinnosti so štátnymi orgánmi, čo by mali občania doceniť. Situácia sa
bude určite zlepšovať po zavedení eura a dobudovaní rýchlostnej
komunikácie.
M. Kanalová

Podľa Simona vláda nedotiahla sľub do konca

P

redseda petičného výboru Zsolt Simon zvolal 3.
januára tlačovú konferenciu.
Týkala sa zrušenia spoplatnenia
úsekov cestnej komunikácie
R2, a to obchvatu obcí Tornaľa
a Ožďany, ktoré nie je dotiahnuté do konca. Petícia prebehla
v júli až auguste minulého roku.

Podpísalo ju 11502 ľudí. Jej cieľom bolo zrušenie vyrubovania
poplatkov. 26. septembra 2007
prebehlo odovzdávanie petičných hárkov na rokovaní vlády.
Podľa nariadenia vlády 476/2007
malo prebehnúť vylúčenie spoplatnenia spomínaných úsekov
od 1.1. 2008. Vzhľadom na to, že

je už po termíne nariadenia vlády, sľub nie je úplne dodržaný.
Úsek nie je ešte stále označený
tabuľou “ bez úhrady“ a vodiči
sa riadia dopravnými značkami.
Obchvat obchádzajú alebo kupujú diaľničnú známku, aj keď
ju už nepotrebujú.
„ Súčasný stav nie je v súlade

so sľubom vlády a platnými
predpismi, preto ju žiadam
v mene petičného výboru
a občanov, aby zabezpečila jeho
úplné dodržanie. To znamená,
aby bolo bezodkladne vykonané
zodpovedajúce označenie,“ vyjadril sa poslanec NR SR za SMK
Zsolt Simon.
kk
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Rok 2007 sa skončil a my sme
privítali nový rok 2008. Každý
trávil Silvestra inak.
Niektorí boli doma a sledovali televíziu, iní sa zabávali na silvestrovských zábavách, alebo prišli privítať
nový rok na Hlavné námestie v Rim.
Sobote. Všetkých pozdravil primátor
mesta Štefan Cifruš a poprial im
úspešný nový rok a veľa zdravia,
ktoré je najdôležitejšie. Nechýbal
ani tradičný prípitok šampanským a
ohňostroj.
kan

15. výročie vzniku samostatnej
Slovenskej republiky
V

ážení spoluobčania, je
tu opäť nový rok. Čas,
kedy väčšina z nás spomína
a prehodnocuje rok, ktorý je už
nenávratne za nami. S nádejou, očakávaním a odhodlaním
pozeráme dopredu a robíme
si plány do nového roku, na
prahu ktorého stojíme. 1. január 2008 je dňom 15. výročia
vzniku samostatnej Slovenskej
republiky. Tento deň je dňom
postaveným na samý vrchol
našich dejinotvorných udalostí. K tomuto dňu viedla dlhá
a namáhavá cesta poznačená
odriekaním, bolesťou, zápasmi
i obeťami. Pred 15 rokmi sme sa
snažili plnými dúškami vnímať
a preciťovať slobodu, ktorú nám
priniesol 17. november 1989.
Obdobie po tom veľkom dni
bolo plné nejasností, sporov
a rozporov. Práve v tomto politickom a spoločenskom chaose
prebiehal boj o našu novú historickú tvár, o tvár našej budúc-

nosti. V tomto boji sa nástojčivo
ozvalo volanie našich najhlbších koreňov, volanie našej
kultúry a duševnej podstaty.
Vypočuť toto volanie a zrealizovať ho nebolo jednoduché a aj
dnes po 15 rokoch sa ozývajú
hlasy spochybňujúce tento
krok, ktorý viedol k príkladnému rozdeleniu Československa
a k vyhláseniu samostatnej
Slovenskej republiky. Za 15
rokov svojej existencie však
Slovenská republika dokázala,
že chce a vie riešiť svoje veci
v prospech spravodlivosti pre
všetkých, ktorí tu žijú. Hrdý
a moderný európsky národ má
svoje miesto vo veľkej európskej rodine. Tento národ pozerá
dopredu a chce nájsť historické
zmierenie, tento národ chce
pozitívne spolupracovať a tým,
že chce prijímať konštruktívnu
kritiku, chce spoločné dobro
a chce vytvoriť pre všetkých
občanov Slovenskej republiky

ozajstný a bezpečný domov.
15 rokov v živote človeka je
pomerne veľa, ale veľmi málo
v živote štátu. Napriek tomuto
krátkemu času Slovenská republika zaznamenala mimoriadne úspechy v ekonomickej,
zahraničnej a sociálnej oblasti.
V máji 2004 sme sa stali členom
EÚ a 21. decembra 2007 sa
splnil slovenský sen o slobode
pohybu v EÚ a vstúpili sme do
schengenského priestoru ako
samostatná, rovnocenná, hrdá
a sebavedomá krajina.
Milí spoluobčania, na prahu
nového roku 2008, v roku 15.
výročia vzniku samostatnej Slovenskej republiky Vám všetkým
želám najmä to, aby ste sa tu
cítili v bezpečí, aby ste boli
šťastní v kruhu svojej rodiny,
ktorú dokážete zabezpečiť, aby
ste boli zdraví a žili plnohodnotným životom plným lásky,
tolerancie a porozumenia.
Mgr. J. Uhrinová, prednostka ObÚ v RS

Odhalili busty piatich významných dejateľov

N

a Námestí Š. M. Daxnera
v Rim. Sobote odhalili
koncom minulého roka busty
piatich významných slovenských dejateľov, spojených
s regiónom Gemera a Malohontu. K Trom sokolom tak pribudli
P. K. Hostinský, Ľudovít Kubáni,
Ján Botto, Terézia Vansová a
Ivan Krasko.Projekt trvalej
expozície sôch, búst, reliéfov
a pamätných tabúľ našich velikánov, ktorí v minulosti pôsobili

v našom regióne, začal v roku
2006 realizovať Miestny odbor
Matice slovenskej a Dom Matice slovenskej v Rim. Sobote.
K pamätníku Š. M. Daxnera bolo
vlani umiestnené súsošie J. F.
Rimavského s M. M. Bakulínym.
Autorom myšlienky projektu je
matičiar lekár Peter Dragijský.
Pamätníky sa podarilo vybudovať z finančných prostriedkov
získaných z celoslovenskej
zbierky od občanov, podnikateľ-

ských subjektov, z príspevkov
samosprávnych a štátnych
inštitúcií a od ďalších darcov,
ktorým patrí vďaka. Prispel
aj predseda vlády Róbert Fico
a Nadácia Matice slovenskej.
Odhalenie búst otvoril primátor Rim. Soboty Štefan Cifruš.
Projekt Historické osobnosti
Gemera-Malohontu je naplánovaný na niekoľko rokov
a k bustám by mali pribudnúť
ďalší významní dejatelia.
kan
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Anketa
Dávate
si novoročné
predsavzatia?
Vladislav Darnády,
predavač, Rimavská Sobota:
„Novoročné
predsavzatia si
zvyknem dávať a
podľa možností
sa snažím ich aj
dodržať. Napriek
tomu, že mám pevnú vôľu,
sa mi to niekedy nepodarí.
Chcel by som začať podnikať,
prestať fajčiť a zaobstarať
bývanie pre svoju rodinu.
Dúfam, že sa mi predsavzatia podarí úspešne zrealizovať. „

Magdaléna Herčková,
dôchodkyňa, Bátka:
„Každý rok si
dávam novoročné predsavzatia.
Myslím si, že je
dôležité upevňovanie sebavedomia. Cítim, že dôchodcovia
v tejto spoločnosti sú sociálne diskriminovaní. Mojím
novoročným predsavzatím
je prestať fajčiť. Aj keď
úplne neprestanem aspoň
sa budem snažiť znížiť počet
cigariet. Pre mňa je dôležité
aj zdravie a mojím najväčším prianím je stretávať sa
s vnúčatami.“

Melinda Galová, na materskej
dovolenke, Rimavská Sobota:
„Novoročné
predsavzatia si
zvyknem dávať,
aj keď sa málokedy splnia.
Napriek tomu sa
o to snažím. Mojím tohtoročným predsavzatím je zabezpečiť sebe aj mojím deťom
rodinné hniezdo s väčším
priestorom, radšej v rodinnom dome ako v paneláku.
Chcela by som ísť študovať
na vysokú školu, aby som si
rozšírila vzdelanie.“
Pýtala sa: K. Kalmárová
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Celoslovenská súťaž
v elektrotechnike
n

adácia na podporu vzdelávania a ekológie pri
Slovenskej obchodnej a priemyselnej komore v Žiline a Stredné odborné učilište strojárske
v Rim. Sobote zorganizovalo 13.
a 14. decembra 2007 celoslovenskú súťaž odborných vedomostí
a zručností v elektronike. Ako
nás informoval zástupca riaditeľa školy a predseda organizačného výboru Ing. Ladislav
Rigó, súťaže sa zúčastnili žiaci
tretích ročníkov z odborov mechanik- elektrotechnik a mechanik- elektronik. Prebehla
tretíkrát pod záštitou riaditeľa
školy Ing. Karola Kisantala. Prvýkrát bola v Nižnej a druhýkrát

v Novom Meste nad Váhom.
Zúčastnilo sa 16 súťažiacich zo
škôl z Považskej Bystrice, Čadce,
Michaloviec, Kysuckého Nového
Mesta, Žiaru nad Hronom,
Nižnej a Martina. Zahŕňala
teoretickú a praktickú časť,
teda ukážky z odborov. Všetci
účastníci bez umiestnenia boli
ocenení vecnými cenami a diplomami. Prvé miesto v kategórii
družstiev získala Spojená škola
Nižná, druhé Spojená škola
Martin a tretie miesto Stredné odborné učilište strojárske
Považská Bystrica. Prvé miesto
v kategórii jednotlivcov získal
Ľuboš Sekula zo Spojenej školy
Nižná, druhé Matej Smatana

z SOU- strojárskeho Považská
Bystrica a tretie miesto Jaroslav Huba zo Spojenej školy v
Martine.
„Cieľom súťaže bola výmena
odborných vedomostí, praktických zručností a skúseností
medzi učiteľmi a majstrami
odborného výcviku zúčastnených škôl, čo je pre nás
veľmi užitočné do budúcnosti.
Zároveň sme sa chceli zviditeľniť ako dynamicky sa rozvíjajúca škola v oblasti odborného
vzdelávania v našom regióne.
Chcem sa poďakovať všetkým,
ktorí sa angažovali v prípravách
a organizácii súťaže“, vyjadril sa
Ing. Ladislav Rigó.
kk

Úspešná
G. Garlatyová

P

ekný úspech dosiahla
vedúca Mestskej galérie
v Rim. Sobote, historička
umenia Gabriela Garlatyová. Bola medzi desiatimi
finalistkami Ceny Oskára
Čepana Extra 2007. Každoročne ju udeľuje Nadácia –
Centrum súčasného umenia
za významný počin v oblasti
teórie a prezentácie súčasného výtvarného umenia.
Úspech je o to väčší, že bola
historicky prvou a zároveň
jedinou mimobratislavskou
nominatkou. kan

Znovuotvorenie Pamätnej
izby Pavla Dobšinského
z

ákladná škola Pavla
Dobšinského v spolupráci
s Mestským úradom - oddelením školstva v Rim. Sobote zorganizovala 19. decembra 2007
znovuotvorenie Pamätnej izby
Pavla Dobšinského. Ako nás
informovala učiteľka slovenského jazyka a vedúca predmetovej
komisie slovenského jazyka
a literatúry Mgr. Ľubica Bolková,
pamätná izba bola otvorená
pred trinástimi rokmi, ale kvôli
nevyhovujúcemu priestoru
bola premiestnená do nového.
Okrem prednesu umeleckého slova a súťaží slúži aj na
vyučovanie literárnej výchovy.
Súčasťou otvorenia izby bolo aj
vyhodnotenie 7. ročníka súťaže
Dobšinského rozprávkový svet.
Žiaci spracovali rozprávky
formou komiksu. Na podujatí
recitovala aj víťazka celoslovenského kola v prednese rozprávky Zlaté pero, zlatá podkova
a zlatý vlas Martina Beníková.
Zúčastnili sa jej žiaci Základnej
školy Centrum 1 a Základnej školy Nábrežie Rimavy v
Hnúšti, Gymnázia M. Hrebendu
v Hnúšti, Základnej školy v

Rimavskej Bani, Základnej školy
Š. M. Daxnera, Základnej školy
P.K. Hostinského v Rim. Sobote
a naša škola. Boli rozdelení do
troch kategórií. Prvú kategóriu zastupovali žiaci druhého
a štvrtého ročníka, druhú piateho a šiesteho ročníka a tretiu
siedmeho až deviateho ročníka. Bolo vystavených 61 prác,
z toho 31 ocenených.
V prvej kategórii boli ocenení
desiati žiaci, v druhej trinásti
a v tretej ôsmi. Dostali drobné
vecné ceny a diplom. V pamätnej izbe sú okrem prác
vystavené aj exponáty zo života

spisovateľa, zberateľa ľudovej
slovesnosti a prekladateľa Pavla
Dobšinského.
„Práce žiakov boli veľmi pekné
a zaujímavé. Dávame im tak
možnosť vyjadriť sa, čím rozvíjame ich tvorivosť a kreativitu.
Teším sa na ďalší ročník súťaže,
pretože vždy objavujeme nové
talenty nielen na našej škole,
ale aj na ostatných. Chcem sa
poďakovať hosťom - starostke
obce Drienčany Viere Gregorčokovej a Štefanovi Gabčanovi,
zborovému farárovi v Drienčanoch,“ vyjadrila sa Mgr. Ľ.
Bolková.
kk

Predplavecká
príprava
škôlkarov

d

eti z Materskej školy
P. Dobšinského v Rim.
Sobote sa pravidelne každý
rok zúčastňujú predplaveckej prípravy pod odborným
vedením Vojtecha Vasilyho
z CVČ Relax. Aj v tomto
školskom roku absolvovalo predplaveckú prípravu
sedemnásť 5 až 6-ročných
detí. Dlhoročné skúsenosti
nás utvrdili v tom, že predlavecká príprava prospieva
celkovému zdraviu našich
detí. Chceme poďakovať
Vojtechovi Vasilymu za nové
zručnosti a za pekné zážitky,
ktoré prežili naši škôlkari
v priebehu dvoch týždňov.
Na záver predplaveckej prípravy dostalo dvanásť detí za
svoje úsilie pekné diplomy.
kolektív MŠ
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Nádej pre deti s postihnutím
P

očas predvianočného obdobia navštívila prednostka
Obvodného úradu v Rim. Sobote
Jana Uhrinová deti Špeciálnej
základnej školy s telesným
a mentálnym postihnutím.
S poslankyňou mestského zastupiteľstva Anetou Vargicovou
im priniesli sladkosti a škole
darovali magnetofón s CD prehrávačom.
„Myslím si, že je v tomto období
prirodzené otvoriť srdcia aj pre
tých, ktorí sú od nás odlišní.
Nemyslím teraz na ich postihnutie, ale na ich vnútorný svet
a chápanie toho vonkajšieho. Je
to svet, ktorý my nepochopíme,
pretože nežijeme ich život. Je
odlišný, ale hodnotný ako ten
náš. Ale jedno máme spoločné.
Rovnako cítime a prejavujeme
emócie. Cieľom mojej návštevy

bolo spríjemniť im obdobie radostného vianočného očakávania. Na toto miesto som neprišla ako prednostka obvodného
úradu, ale ako človek, ktorý
chcel urobiť radosť deťom a vyčariť im úsmev na tvári. Radosť

týchto detí je skutočná, taká
prirodzená, od srdiečka. Zároveň som chcela spoznať túto
školu, jej fungovanie a denný
režim. Práce, ktoré vytvorili deti,
sa mi veľmi páčili,“ vyjadrila sa
J. Uhrinová.
kk

MŠ na Rybárskej ul.
v Rim. Sobote prebehlo
počas predvianočného obdobia
množstvo zaujímavých aktivít.
Škôlkari 6. decembra už od
rána žili v očakávaní príchodu
bradatého dedka v červenom
kabáte, ktorý nosí vo veľkom
vreci sladkosti. Mikuláš ani
tohto roku nesklamal. Dopoludnie bolo plné prekvapení, dobrej
nálady, smiechu a úprimných
sľubov. Stretnutie detí s Mikulášom spestrilo divadielko
O snehuliačikoch a vianočnom
stromčeku hrané učiteľkami
dramatického krúžku a škôl-

Keď majú
telesne
postihnutí
mikulášske
posedenie

T

Návraty k Vianociam

V
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karmi. Zimnú náladu navodili
deti zo spevokolu Slniečko pod
vedením učiteľky J. Ujpálovej
a za klavírneho sprievodu M.
Oštromovej. Predseda VMČ sídl.
Západ, Sobôtky a Kľačian Jozef
Slávik obdaril deti vkusnými
drevenými dekoráciami, ktoré
sú symbolikou nastávajúcej
spolupráce materskej školy
a sídliska. K príjemnej atmosfére predvianočných aktivít
prispelo i stretnutie zamestnancov školy pri stromčeku, kde si
našli vianočný darček a príjemne si posedeli. Riaditeľka J.
Makšiová poďakovala všetkým

za celoročnú prácu a popriala
pokojné prežitie vianočných
sviatkov a šťastný krok do
nového roku. Najočakávanejším
predvianočným stretnutím pre
deti a rodičov boli posedenia
pri stromčeku, deň otvorených
dverí, na ktorých deti potešili
rodičov. Pod stromčekom si
našli bohatú nádielku hračiek
i balíčky, ktoré boli zakúpené z prostriedkov získaných
z oddelenia životného prostredia mestského úradu za zber
druhotných surovín. Takto sme
v našej materskej škole prežívali predvianočný čas. Z. Jačmeníková

radične v decembri
Základná organizácia
telesne postihnutých v Rim.
Sobote usporiadala pre
svojich členov mikulášske
posedenie. Na ňom nechýbala ani kotlíková kapustnica.
Aj tento rok sa kuchári- dobrovoľníci snažili. Kapustnica
bola výborná a všetkým chutila. Predsedníčka organizácie I. Pakanová zablahoželala
členom k okrúhlym narodeninám a rozdala darčeky.
Príjemnú predvianočnú
atmosféru dotvorili svojím
tanečným umením a spevom škôlkari z Daxnerovej
ulice. Len vďaka sponzorom
môžeme v priebehu roka
organizovať viaceré aktivity,
akými sú zájazd na termálne
kúpalisko, návšteva divadla,
športový deň či posedenie
pri guláši.
Srdečnú vďaku vyjadrujeme
nasledovným sponzorom:
lekáreň Salvator, lekáreň
Jazmín, čajovňa Juvamed,
cukráreň T. Longauerová,
sklenárstvo p. Kopec, výroba
kľúčov p. Kubelka. Za finančnú pomoc v rámci sociálneho programu ďakujeme aj
Mestu Rim. Sobota.
Jolana Švajková,
podpredsedníčka ZOŤP

Bienále maľby v Mestskej galérii
Do 15. februára bude v Mestskej
galérii v Rim. Sobote nainštalovaná výstava Bienále maľby, osobitosť - rukopis - individualita.

V

znikla s podporou Ministerstva kultúry SR, Empora
capital, a.s., Rimavská Sobota
v spolupráci s Východoslovenskou galériou v Košiciach a
Novohradským múzeom a galériou v Lučenci. Ako sa vyjadrila

kurátorka výstavy Gabriela
Garlatyová, výstava sleduje
dlhodobejší zámer galérie: prezentáciu a reflexiu súčasného
stredoeurópskeho umenia
všetkých generácií autorov a
integráciu miestneho umenia
do tohto priestoru.
Mestská galéria pripravila prehliadku, ktorá ponúka návštevníkom stretnutie s najkvalit-

nejším umením dielami Júliusa
Jakobyho, Antona Jaszuscha,
Tivadara Kosztku Csontváryho,
Júliusa Szabóa, Bélu Bacskaiho.
Hlavnou myšlienkou výstavy
je prezentácia maliarskeho
média dielami umelcov, ktorých
tvorba sa vyznačuje osobitosťou, autorským rukopisom a
individuálnym programom.
Jej zaujímavosťou je stretnutie
diel umelcov rôznych generá-

cií: od Csontváryho, Jaszuscha,
Jakobyho, Popoviča, Bergera,
Bubána a Balázsa po najmladšiu
generáciu maliarov a maliarok:
Farmanová, Flimelová, Ďzuppová, Zabel, Vaitovič, Moflár,
Šefčíková, Pálová, Krutáková,
Hýbalová-Ovšáková. Výstava
predstavuje diela známych
a cenených umelcov a hľadá
komunikáciu s nastupujúcou
maliarskou tvorbou. kan
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Ako trávili Vianoce žobrajúci na ulici ?
V

äčšina z nás trávi najkrajšie sviatky roka v pohodlí
domova a v kruhu svojich
najbližších. Niektorí ich ale
trávia na ulici, pričom v kútiku duše túžia po skutočnom
teple domova. A tak sme sa po
vianočných sviatkoch vybrali
do ulíc nášho mesta a oslovili žobrajúcich ľudí. 50- ročná
Elena Tamášová, ktorá žobre pri
starej pošte, nám prezradila, že
na Vianoce bola v ubytovni na
Gorkého ulici, kde býva. Trávila
ich s vnučkou, ktorá je v jej starostlivosti. S ostatnými členmi
rodiny počas sviatkov nebola
v kontakte. „Príspevok, ktorý
dostávam od štátu, je na zabezpečenie základných potrieb mojej vnučky nedostačujúci. Keď
som si chcela nájsť prácu, nikde
ma neprijali. Radšej by som
chcela pracovať, a tak pomôcť
vnúčaťu, ale zatiaľ je toto moje
dočasné východisko. Dúfam, že
nie trvalé. Svoj záujem o prácu som prejavila viackrát, ale
bez úspechu,“ povedala Elena
Tamášová. Na Vianoce navarila kuraciu polievku a upiekla
mäso. Koláče nemali, ale stromček áno. Vnučke kúpila ovocie,
ale viac si už nemohla dovoliť.
„Aj keď sme mali skromné
Vianoce, som rada, že som ich
strávila s mojou vnučkou. Po

sviatkoch som sa opäť vybrala
na námestie, ale verím tomu, že
sa to zmení. Do nového roka si
prajem hlavne zdravie, aby som
vedela vychovávať moje vnúča,“
hovorí pani Elena, ktorú každý
deň vídať s natrčenou dlaňou
pri starej pošte. Podobný osud
postihol aj 46-ročného Juraja Lakatoša. Vídať ho žobrať
v podchode pri reformovanom
kostole alebo na Hlavnom
námestí . Rodák z Komárna
býva tri mesiace u rodiny v Rimavských Janovciach „Aj keď
som každý deň na ulici, som
rád, že vianočné sviatky som
strávil v kruhu rodiny. Boli pre
mňa ťažké, pretože som stratil
niečo nenahraditeľné- syna, ale
rodina mi pomohla prekonať

smútok. Stromček sme nemali,
pretože týmto spôsobom som
chcel vzdať úctu nebohému,“
prezradil Juraj Lakatoš a pokračoval: „Mojím novoročným
želaním je nové bývanie, keďže
som kvôli nečakaným udalostiam oň prišiel. Pracovať by som
chcel, ale na základe môjho
zdravotného hendikepu ma
do práce nechcú prijať. Radšej
by som pracoval, ako sedel na
ulici a hral. Ale som rád, že
mám v Rim. Janovciach rodinu
a vedľa seba manželku. Teraz
nemyslím na materiálnu pomoc
rodiny, ale na tú ľudskú- mám
niekoho vedľa seba. Dar
čeky sme nedostali, tie nám
nahradila rodina.
kk

Pani Elena Tamášová strávila Vianoce s vnučkou.

Decembrové
zasadnutie
VMČ sídl. Západ
Ešte v decembri sa konalo
zasadnutie členov Výboru
mestskej časti sídl. Západ,
Sobôtky a Kľačian. Ako nás
informoval jeho predseda Jozef Slávik bol na ňom schválený plán práce na rok 2008
a vyhodnotená činnosť výboru za uplynulý rok. Vzhľadom na to, že v schránkach
výboru, ktoré sú umiestnené
v predajniach CBA na síd.
Západ a na Sobôtke sa našla
len jedna pripomienka týkajúca sa zriadenia výdajne
liekov prípadne lekárne, bolo
skonštatované, že občania
sú zrejme spokojní s činnosťou výboru. Poslanec Ján
Fiľo informoval členov VMČ
o niektorých dôležitejších
bodoch z rokovania mestského zastupiteľstva. Podpredsedníčka výboru Zuzana
Lukáčová hovorila o nízkych
odmenách pre členov VMČ.
Žiadala poslancov, aby na
túto záležitosť upozornili na
najbližšom rokovaní mestskej rady alebo mestského
zastupiteľstva. V závere
rokovania predseda výboru
oboznámil členov s koncepciou rozvoja mesta.
kan

Čitatelia ju prijali
Regionálne médiá i Penta vyhodnotili prílohu VÍZIA ako úspešnú
Novinári a vydavatelia regionálnych a lokálnych novín sa u nás
zriedka dočkajú ocenenia svojej
práce.

N

apriek tomu sa takéto
„zázraky“ z času na čas
udejú a jeden z nich sa udial
v pondelok a utorok 10. a 11.
decembra v Sliači. V hoteli
Kaskády sa stretlo vyše 20
vydavateľov a novinárov z
celého Slovenska, aby spolu so
zástupcami partnera projektu prílohy VÍZIA, spoločnosti
Penta Investments, a hosťami
vyhodnotili rok trvajúci projekt.
Privítali medzi sebou aj riaditeľku Úseku podporných činností
a členku predstavenstva Penty

Ingrid Hoferovú, politológa a
vysokoškolského pedagóga
Michala Horského a prezidenta
Združenia vydavateľov periodickej tlače na Slovensku Miloša
Nemečka.
Ako zdôraznil manažér
projektu, predseda Asociácie
vydavateľov regionálnej tlače
na Slovensku M. Beňadik, bol
to ambiciózny projekt pre sieť
27 regionálnych a lokálnych
periodík vrátane Rim. Soboty.
Napriek tomu, že táto príloha zostala vo vecnej rovine
a nenadbiehala bulvárnemu
vkusu časti čitateľov, anketa
ukázala, že temer 88 percent
čitateľov regionálnych novín v
tomto projekte ju čítalo vždy

alebo občas. Najobľúbenejšími
rubrikami boli pritom: pracovno-právna poradňa, ekonomické články o ozdravení podnikov
a ankety. M. Danko vyzdvihol
fakt, že ide o úspešný projekt,
ktorý prispel k zmene vnímania Penty i k priaznivejšiemu
vnímaniu podnikania a k tvorbe
podnikateľského prostredia.
Ocenil spoluprácu regionálnych a lokálnych novín v tomto
projekte i mimo jeho rámca. M.
Horský sa zaoberal politologickými súvislosťami pôsobenia
médií všeobecne i špecificky
regionálnych novín a podobných odborných príloh zvlášť.
Zdôraznil, že projekt prílohy je
unikátny a podobne pôsobenie

Asociácie vydavateľov regionálnej tlače je v stredoeurópskom
priestore unikátne. M. Nemeček analyzoval najaktuálnejšie
problémy vo vydávaní periodickej tlače na Slovensku, najmä
sporné body v návrhu nového
tlačového zákona. Diskusia na
seminári sa dotkla aj mnohých
ďalších stránok pôsobenia
regionálnej a lokálnej tlače,
napr. ich profilovania smerom
k tzv. občianskemu žurnalizmu,
využívania predností regionálnych novín (najmä ich blízkosti
k občanom a spätosti s nimi),
ale aj zneužívania niektorých
mestských či obecných novín
primátormi a starostami na ich
vlastné politické ciele.
bk
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Názor: Zrušenie školy
nie je len otázkou odvahy !
V

istom premaľovanom
konkurenčnom týždenníku sa pred Vianocami objavilo
aj „spravodajstvo“ zo zasadnutia mestského parlamentu
v Rimavskej Sobote. Autor článku, ktorý mimochodom nebol
prítomný na rokovaní MsZ a dokáže len skopírovať fotografiu
zo súkromného internetového
portálu, tvrdí v článku o poslancoch mesta, že nenašli odvahu
rozhodnúť o vyradení ZŠ s VJM
I. Ferenczyho na sídlisku Západ.
Tak, po prvé - Návrh o vyradení
základnej školy nevznikol z dôvodu rapídneho poklesu počtu
žiakov (ako to tvrdí týždenník
a nič nehovorí o následnom
navrhovanom zrušení).To
vyzerá ako účelové zavádzanie
(a nie prvé v tomto článku a
nie prvé i v podaní niektorých

poslancov). Celá pravda, aj
o poklese počtu žiakov na tejto
škole, by totiž musela obsahovať aj tvrdenie o trende poklesu
žiakov na všetkých rimavskosobotských školách v posledných rokoch. A okrem toho
z tabuľky o počtoch je okrem
iného viditeľný i veľmi zvláštny
úkaz ! Vo všetkých postupových
ročníkoch má uvedená škola
celkom slušné priemerné počty
žiakov, ale v piatom ročníku je
číslo NULA. Prečo asi ? A porovnali ste počty žiakov na druhej
maďarskej škole (fungujúcej v
historických a hygienicky nevyhovujúcich priestoroch) v tom
istom ročníku ? Žeby všetci
žiaci štvrtých ročníkov opustili
na nejaký popud „potápajúcu“
sa loď ? A kto ju chce vlastne
potopiť ? Pre „zasvätených“ je

problém jasný. Ja by som ho
nazval jednoducho slabá personalistika a manažment v ZŠ
I. Ferenczyho. Ale toto je úloha
Rady školy, ktorá sa týmto
problémom bude musieť vážne
zaoberať, ak nechce asistovať
zrušeniu novej školy (s nedávno
vybudovanou telocvičňou) na
najväčšom sobotskom sídlisku!
Po druhé - Zrušenie hociktorej
školy nie len problémom odvahy poslancov, ale je aj problémom národnostným (tak ako sa
to začalo rysovať aj na rokovaní
MsZ), politickým (ako to bolo
jasne vidieť z postoja vedenia
mesta), ekonomickým (tu ale
treba povedať, že súčasný zákon
o financovaní školstva podľa
počtov je zastaraný a neberie
do úvahy regionálne, sociálne
a ekonomické rozdiely Slo-

venska). Ale v Gemeri a Malohonte je zrušenie školy najmä
edukačným problémom (kde
budú dochádzať žiaci z druhého
najväčšieho mesta v okrese ?)
a prioritne -sociálnou otázkou
v regióne s najväčšou nezamestnanosťou (robotníkov nie
je ťažké rekvalifikovať, ale v prípade učiteľov je to zložitejšie!).
A na záver ešte predsa len
jedna poznámka. Počty žiakov
vo všetkých školách na nový
školský rok budú známe po zápise prvákov a odchode deviatakov. Počas trvania futbalového
zápasu sa predčasne odpíska
koniec len v prípade mimoriadnej neriešiteľnej situácie. Dozrel
už čas na takýto radikálny úkon
v prípade tejto novovybudovanej školy?
Viliam Vaš, poslanec MsZ (KDH)

8

Inzercia / Oznamy

NEHNUTEĽNOSTI

7. 1. 2008

priestory na Železničnej ul. v RS.
Tel: 0910 667 325
020-3

Prenajmem obchodné priesto-

ry v centre, ul. SNP na prízemí
s vlast. vchodom, výklad do ulice,
20 m2. Tel: 0903 306 291
1468-2
Súrne kúpim 1-izbový byt. Tel:

0904 307 733
1506-2
 Kúpim

byt v RS. Cena nerozhoduje. Tel: 0904 071 340
1596-1

 Zoberiem

do podnájmu 2-izbový byt v Rim. Sobote. Tel: 0918
859 824, 0915 625 196
022-1
Predám rodinný dom na Novej

ul. v RS. Tel: 0915 606 650, 5621
555
026-3
Prenajmem 1-izbový byt v centre mesta, zariadený, veľmi pekný.
Tel: 0907 176 725

027-1

Dám do prenájmu kancelárske
priestory – 96 m2 na 1.poschodí,
Hlavné nám. 13 (vedľa RK štúdia).
Tel: 0905 640 166, 047/5811737

ZAMESTNANIE

podnikanie 24 m2 na prízemí na
Hlavnom námestí v RS. Tel:
0907 884 948
1513-2

Dám do prenájmu 1-izbový byt
v centre mesta. Volať po 17. hod. na
t.č.0948 913 367

1514-1

Dám garáž do prenájmu. Tel:
5694 274, 0904 592 962


1518-1

Dám garáž do podnájmu na
ul. Športovej. Tel: 0949 247 515


1520-1

Kúpim1-izbový byt v RS. Tel:
0908 196 156


1523-1
 Exekútorský

úrad Rimavská
Sobota, JUDr. Ján Gasper, ul.K.Mikszátha 268, ponúka formou
verejnej dražby na predaj chatu
v rekreačnej oblasti Kokava Háj.
Info: Bc. Obuch, 0903 547 659
002–1
Predám rodinný dom, záhrada
33 árov na Kurinci-Močiari č.349.
Tel: 0902 680 358, 5631 861

005-2
 Hľadám súrne 1- alebo 2-izbo-

vý podnájom. Tel: 0910 154 422
012-1

Priestory na obch./kancel. účely v centre Rim. Sobota 44 m2 alebo 90 m2. Kontakt: 047/5634901,
0908 508 195

015-2
 Dám do prenájmu 1-izbový
byt na ul. Hostinského. Tel: 0911
872 475
017-1
 Predám rozostavaný rodinný dom /hrubá stavba pod strechou/ na IBV Sobôtka. Tel: 0905
446 136
018-2
 Dám do prenájmu obchodné

 Predám odstavčatá a kŕmniky. Tel: 047/56 78 218, 0910
948 193

1441-3
 Predám šteňatá Jack Russel
teriéra. Tel: 0905 243 936

1453-2
 Predám ošípané od 120150 kg. Cena 45,-/ kg. Tel: 0908
495 173, 047/56 94 226.

1471-1
 Predám šteniatka NO 2-mesačné, zaočkované, odčervené
po pracovných rodičoch. Cena
dohodou. Tel: 0915 890 761, 0908
343 992

1475-1

1605-2
 Dám do prenájmu priestor na

ZVIERATÁ

Súrne hľadám krajčírky
s praxou. Inf: 0904 636 464


1423-2

Prijmeme pracovníka, pracovníčku do pekárenskej výroby.
Pracovníka bez praxe zaučíme. Tel:
0908 932 152, 0905 229 709


1469-1
 Firma DUG s r.o., A.Markuša
22, Rim. Sobota prijme administratívnu pracovníčku. Prac.náplň:
personalistika a koreršpodencia, ovládanie PC (Word, Excel,
Outlook). Prax výhodou, môže
byť aj absolventka obchodnej
akadémie. Bližšie info na tel.č.:
0905 359 750

1505-2
 Hľadám dievčatá na prácu vo
Viedni. Tel: 0676/4516843

1525-1
 Reštaurácia v centre mesta
prijme čašníka /-čku a kuchára
/-ku na polovičný úväzok Tel: 0907
251 478

013-3
Práca v Španielsku, montáž fa-

sád. Tel: 0034671410444, e-mail:
elektroma@hotmail.com
023-3
 Spoločnosť

AGRO CS Slovakia, a.s. prijme *pracovníka
na obsluhu nakladača* s miestom výkonu práce vo Veľkých
Dravciach. Požiadavky: vodičský
preukaz skupina C, časová flexibilita – práca na smeny. Žiadosti so
životopisom posielajte na adresu
AGRO CS Slovakia, a.s. 985 42
Veľké Dravce, resp. mailom: canikova@agrocs.sk
2019-2
 Prijmem

brigádničku. Plat
7.000,-Sk. Tel: 0907 176 725
028-1

 Predám

šteniatko šarpeja-očkované, odčervené. Cena dohodou.
Tel: 0903 494 847
1486-1
 Predám

kozy 35 kusov, 500
Sk/kus. Tel: 0911 254 994
1604-1
 Predám odstavčatá. Cena
dohodou. Tel: 0905 544 891

 Predám kravu pred otelením
a teľnú jalovicu červ.-strakatú. Tel:
5694 421

019-2
 Predám šteniatka šarpeja –
psíky. Cena dohodou. Tel: 0903
591 847

024-3
 Predám kŕmnika cca 180 kg,
cena dohodou. Tel: 5627 578, 0904
030 335

029-2

AUTO-MOTO
 Predám Š-120 L r.v. 1985 bez
TK, pojazdná. Cena dohodou. Tel:
5522379

1509-1
 Predám babetu a drvič na
kukuricu. Tel: 0908 214 830,
047/5699 303

007-1
 Predám Kia Sephia Leo r.v. 96

plne funkčné. Cena 40.000,- Sk.
Tel: 0918 607 001
014-3

1606-5

rôzne

 Predám šteniatko yorkshirského teriéra. Tel: 0918 403 115

1517-1
 Predám odstavčatá do 35 kg.
Tel: 0915 357 580, 047/5677 215

1519-1

Predám šteniatka slovenského kopova bez PP. Tel: 5677 209,
0907 098 726


1524-1
 Predám

532 792

kŕmnika. Tel: 0905

001-3
 Predám

anglického kokršpaniela 3,5 mes. fenka, farba zlatá.
Tel: 0905 560 183
003-2
 Predám ošípané 110-150 kg,
cena dohodou. Tel: 0908 265 466

004-2
Predám 3-mesačné šteňatá ne-

meckých ovčiakov, čierno pálené,
zaočkované. Tel: 047/5697 249 po
20.00 hod., 0905 261 007

 Doveziem palivové drevo dub,
buk, hrab. Tel: 0905 491 640

1476-1
 Predám klavír pianino Petrof a sedaciu súpravu. Tel: 0911
257 303

1490-1
Predám starší sklokeramický
sporák. Tel: 5522379
1509-1
Predám lyžiarsky overal č.164
nový-cena 500,-Sk; topánky na
snowboard č.41,5 – málo používané-cena 1000,- Sk; korčule
chlapčenské-cena 300,-Sk. Tel:
0903 264 441
1607-4
Predám obilie 750 Sk/1 m. Tel:
0902 680 358, 5631 861
006-2

008-2
 Predám holuby na zárez, kus
50 Sk a vajcia Emu na kraslice. Tel:
0905 737 558, 0905 844 644

009-4
 Predám šteňatá zlatého retrie-

vera po kompletnom očkovaní,
odčervené. Tel: 0905 399 473
010-1

 Predám ošípané 120-180 kg
v cene 43 Sk/kg. Možnosť očistenia. Tel: 0907 857 117

011-2

SLUŽBY
 Autodoprava, sťahovanie.
1104
Tel: 0903 515 109
 Profesionálne vedenie účtovníctva. Tel: 0902 417 017
 Preprava Aviou + plachta +
sťahovanie. Tel: 0905 922 756

1448-7
 NAJ PONUKA-jednoduché
účtovníctvo od 400 Sk, podvojné
účt. od 900 Sk/1 mes. Tel: 0904
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674 152
 NAJ PONUKA-jednoduché
účtovníctvo od 400 Sk, podvojné
účt. od 900 Sk/1 mes. Tel: 0904
674 152
1487-1
 Prestavba bytových jadier
komplet elektrika-voda-plynmurárske práce-obklady-dlažbystierky-sadrokartóny. Zabezpečujeme materiál a odvoz. Kvalita
so zľavou aj materiál. Tel: 0918
971 954, 0918 283 026

1508-1


Kvalitné účtovníctvo.Tel:

0911 846 062
1394

Prírodné doplnky, ktoré
potešia a pomôžu! 0918 151 321


1464-1

Drevené schody na mieru,
samonosné, obkladanie pôvodných betónových. Materiál dub,
buk, alebo podľa vášho výberu.
Tel: 0910 953 330


1522-8

Právne poradenstvo, JUDr.
Takáčová R.S. Tel: 0905 120 269


1521-4
 Vyplňujem tlačivá za

Vydávanie povolení
na rybolov
Mestská organizácia Slovenského rybárskeho
zväzu v Rim. Sobote oznamuje svojim členom,
že vydávanie povolení pre rybolov na rok 2008
začne v druhej polovici januára v priestoroch
sídla MsO na Jesenského ul. č. 5.
V roku 2008 dochádza k určitým zmenám. Preto
žiadame našich členov, aby si tento oznam dôkladne prečítali, čím sa predíde prípadným nedorozumeniam pri vybavovaní potrebných dokladov.
Konkrétne ide o tieto úpravy:
Členský príspevok dospelí
700,- Sk
mládež (15-18 r.)
400,- Sk
Príspevok na zarybnenie deti (do 15 r.) 400,- Sk
Príspevok na rekonštrukciu Ryb. domu
(dospelí a mládež)
200,- Sk
Povolenie kaprové zväzové
2000,- Sk
miestne
1200,- Sk
sez. (T. Vrch)
1100,- Sk
zväzové detské
600,- Sk
miestne detské
400,- Sk
Povolenie pstruhové miestne
1000,- Sk
dodatk.
700,- Sk
Ak si člen k tejto povolenke priplatí 50,- Sk,
oprávňuje ho to loviť aj v lipňovom revíri
(Rimava 3 – 3270).
Povolenie lipňové zväzové
miestne

2000,- Sk
700,- Sk

Naďalej platí, že členovia nad 70 rokov obdržia aj
miestne kaprové povolenie zdarma, to isté platí aj
pre držiteľov preukazu ZŤPS (vozíčkári).
Držitelia preukazu ZŤP majú pri zakúpení miest,
kaprového povolenia zľavu 100,- Sk.
Zápisné pre nového člena:
1. dospelí a mládež
2. deti do 15 r.
3. deti z ryb. krúžkov
4. školenie a skúšky

3000,- Sk
600,- Sk
400,- Sk
200,- Sk

nesprávne vyúčtovanie plynu
a el. energie. Volajte č.t.: 0918
944 599
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Spomienka

1608-2
 INVESTÍCIE-PÔŽIČKYÚVERY (bankové aj nebankové).
Tel: 0905 100 870, 0949 338 579,
0910 449 129

021-6
 Hľadám asistentku na

riadenie osobného mot. vozidla.
Hodinová sadzba 55,- Sk/Výjazd
BB, BA, LC. Kontakt: 047/5624
924
1609-2

Ďalej upozorňujeme na to, že povinnosť odpracovať ročne 8 brig. hodín sa nevzťahuje na členov
vo veku do 18 r. a nad 60 rokov, poberateľov inv.
dôchodku (predložiť doklad), držiteľov preukazov
ZŤP a ZŤPS (predložiť preukaz).
Poplatok za nedopracovanú brigádu je 400,- Sk
a treba ho uhradiť pri platení členského príspevku.
Členský príspevok, resp. príspevok na zarybnenie
podľa Stanov SRZ je potrebné uhradiť do 31. 3.
2008. Zanedbanie tejto povinnosti má za následok
stratu členstva v SRZ, a ak chce takýto člen naďalej byť organizovaný v SRZ, musí zaplatiť zápisné
ako nový člen. Nemenej dôležité je aj vybavenie
štátneho rybárskeho lístka na MsÚ- odbore životného prostredia (ročný, resp. 3-ročný), pretože rybolov bez tohto dokladu sa považuje za pytliactvo
a to je podľa súčasnej legislatívy prísne trestané.
Touto cestou budeme členskú základňu pravidelne informovať, preto nezabúdajte sledovať našu
rubriku v GEMERSKÝCH ZVESTIACH. Odporúčame
však sledovať aj oznamy vyvesené v sídle MsO na
Jesenského ul. č. 5, prípadne osobne navštíviť toto
sídlo vždy v utorok od 8,30 do 11.00 hodine.
Výbor MsO SRZ

„Už navždy prestali ti hviezdy
svietiť a slnko hriať, ale tí, ktorí
ťa milovali, neprestali na teba
spomínať.“
Dňa 1.1.2008 sme si so smútkom v srdci pripomenuli 1.
výročie, čo nás navždy opustila
naša milovaná
Ružena Lojková.
S láskou a úctou spomínajú
manžel, deti Iveta, Lucia s rodinou a milované 4 vnúčatá.
S láskou spomína matka, brat
a celá rodina

Dátum 3.1.2007 je tým smutným dňom, keď nás navždy
opustila
Mária Kovalančíková.
Kto ste ju poznali venujte jej
prosím krátku spomienku.
Smútiaci manžel a dcéry s rodinami

Poďakovanie
Z celého srdca
ďakujeme
všetkým tým,
ktorí boli
s nami počas
poslednej rozlúčky s našim
milovaným
synom Michalom. Ďakujeme Vám za teplé a úprimné
slova a kvetinové dary. Za Vašu
podporu.
Miško bol veľkým patriotom
malého mesta a mal rád ľudí
žijúcich v ňom.
Smútiaca rodina Hlinková

VMČ sídliska Západ, Kľačian
a Sobôtky ďakuje firme Brantner za kvalitné služby týkajúce
sa odvozu smetí počas vianočných sviatkov a na Nový rok.
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SEWON ECS Slovakia , s.r.o.
hľadá :
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SEWON ECS Slovakia , s.r.o.
hľadá :

do výrobnej prevádzky v

do výrobnej prevádzky v

HNÚŠTI

RIMAVSKEJ SOBOTE

výrobné pracovníčky / pracovníkov

výrobné pracovníčky / pracovníkov

požadujeme:

požadujeme:

ponúkame:

ponúkame:

nástup ihneď

nástup ihneď

Len u nás nájdete – stabilné pracovné miesta,

Len u nás nájdete – stabilné pracovné miesta,

Svoje žiadosti (so životopisom) zasielajte na adresu:

Svoje žiadosti (so životopisom) zasielajte na adresu:

Sewon ECS Slovakia, s.r.o.
Hlavná 432
981 01 Hnúšťa
Tel: 047/5422168
Email: praca@sewon-ecs.sk

Sewon ECS Slovakia, s.r.o.
Potravinárska 6
979 01 Rimavská Sobota
Tel: 047/5812354, 047/5811260
Email: praca@sewon-ecs.sk

ochotu pracovať, manuálnu zručnosť, všetkých zaučíme

dobré platy, bohatý sociálny program, príjemný kolektív,

výborné pracovné podmienky, platové postupy každých
6 mesiacov a individuálny prístup
ku každému zamestnancovi.

Pozor zmena!

ochotu pracovať, manuálnu zručnosť, všetkých zaučíme

dobré platy, bohatý sociálny program, príjemný kolektív,

výborné pracovné podmienky, platové postupy každých
6 mesiacov a individuálny prístup
ku každému zamestnancovi.

Regionálna televízia TV LocAll v rámci digitalizácie televízneho systému už vysiela v spolupráci s hudobnou
stanicou Music Box na vlastnom kanáli. Naše spravodajstvo, besedu Vždy otvorené, videoinzerciu a reklamné
spoty si môžete pozrieť v novom vysielacom čase a to každý pracovný deň od 9.00 do 10.00 a podvečer od
18.00 do 19.00 hodiny.

Stanica kontroly originality
Prijme kontrolných
technikov
Vzdelanie: VŠ – SOU- SO
P.z. 725/2004
krátky životopis
Záujemcovia sa môžu osobne
prihlásiť v Euromoteli v prac.
dňoch od 12.00-13.00 hod.

Mesto Rimavská Sobota ponúka do nájmu:
Riaditeľstvo Združenej strednej odbornej školy vo Fiľakove Vám oznamuje, že v školskom roku 2008/2009 otvára nasledovné študijné a učebné
odbory:
Študijné odbory s výučným listom a s maturitou:
* 2697 400 mechanik elektrotechnik (telekomunikačné a počítačové siete)
* 2697 4 mechanik – mechatronik
Učebné odbory:
* 2464 2 strojný mechanik
* 8541 2 umelecký kováč a zámočník
* 2466 208 mechanik opravár
– renovácia poľnohospodárskej techniky a kováčstvo
* 4567 201 poľnohospodárka – služby na vidieku
* 3355 2 stolár
* 3370 2 čalúnnik
* 6475 0 technickoadministratívny pracovník
Žiaci končiacich ročníkov môžu získať:
* vodičský preukaz skupiny „B“
* vodičský preukaz skupiny „T“
* zváračský preukaz na ZVÁRANIE Z – E1
* zváračský preukaz na ZVAR: 135PBW W01 wmt10 (t12) PF ss nb
* zváračský preukaz na ZVÁRANIE Z – M1
* zváračský preukaz na ZVÁRANIE Z – T3a
* osvedčenie na CNC technológie s celoštátnou platnosťou
Naše údaje:
Adresa: Kalinčiakova 1584/8, 986 01 Fiľakovo
Tel/fax: 047/4511969, Telefón: 047/4511970, e-mail: soufil@stonline.sk

• budovu bývalej Základnej školy v Bakte,
• halu na Ul. Čerenčianskej o výmere 720 m2.
Informácie: Mestský úrad, oddelenie právne
a majetkové – referát správy majetku,
Rimavská Sobota č. t.: 047/5604631, 5604626, 5604633.
Žiadosti zasielajte na oddelenie právne a majetkové,
Mestský úrad, Svätoplukova 9, Rimavská Sobota.
Mesto Rimavská Sobota ponúka
na odpredaj budovu na Ul. Šrobárovej s. č. 746 (tzv. Pappov dom) v Rimavskej Sobote formou verejnej ponuky.
Minimálna cena budovy je stanovená na 2 665 481,- Sk.
Písomné žiadosti zasielajte na Mestský úrad, oddelenie
právne a majetkové, Svätoplukova 9, Rimavská Sobota
najneskôr do 15. 01. 2008.
Informácie: Mestský úrad,oddelenie právne a majetkové – referát správy majetku, Rimavská Sobota č. t.
047/5604626, 5604631, 5604633.
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KORO, s.r.o.

ponúka voľnú pracovnú pozíciu – OBCHODNÁ
ZÁSTUPKYŇA/ZÁSTUPCA pre oblasť Košice, súčasťou práce je spolupráca pri centrálnej organizácii obchodných činností. Požiadavky: vod.
preukaz B, pokročilé ovládanie PC, kultivované vystupovanie, aktivita.
Životopisy prosíme posielať na adresu: vkosin@koro.sk, tel.: 0903
449 164 KORO s.r.o. ponúka voľné pracovné pozície – výrobní pracovníci v potravinárskej výrobe, trojsmenná prevádzka. Požiadavky:
vyučenie v odbore pekár, cukrár alebo kuchár.
Tel: 047/58 11 868, 56 33 788
2927-1

PhDr. Oľga Bodorová
a kolektív Gemersko-malohontského múzea

LEGÁLNA PRÁCA PRE

OPATROVATE ĽK Y

ZDRAVOTNÉ SESTRY
Nebytové priestory na prenájom
v centre mesta za výhodné ceny
na kancelárie, maloobchody
a služby.

Tel: 0908 948 971

Firma DREVOSTAV so sídlom
v Jesenskom z dôvodu
rozšírenia výroby súrne hľadá
strojníkov na štvorkolesový
nakladač Manitou a na T 815
s hydraulickou rukou. Žiadame
spoľahlivú, zodpovednú prácu.
Ponúkame výhodné platobné
podmienky! Nástup: Ihneď!
Tel: 0908 939 856

SO ZNALOSŤOU NJ – AGENTÚRA

RIMAJOB V SPOLUPRÁCI S RAKÚSKOU
AGENTÚROU PML (vybavenie aj rakúskeho živn. listu).
0475694691, 0918531775
0043 228 270 979, 0043 650 709 7912
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Novoročné zľavy
Predám tatranský
profil brúsený
1.tr. 130,-/m2
2.tr. 100,- /m2
Ceny rovnaké vo všetkých
dĺžkach. Cena aj s dovozom.
Tel: 0905 808 616

Predám stavebné
bločky po rekonštrukcii
bytu. Cena 1,5 %.
Tel. 0910 367 857
1292-51

zameranie
technický návrh a kalkulácia
doprava (pri dodávke s montážou)
štrbinové vetranie
demontáž drevených okien
Čerenčianska 22 Rimavská Sobota, tel. č. 047/58 12006, 047/58 12008
fax.047/58 12007, e-mail: martina.gaborikova@rsnet.sk, ok-dom@rsnet.sk

Inzerujte v Gemerských zvestiach!
Svätoplukova 5 (prízemie) t.č. 5604673 e-mail: gemerskezvesti@rimavskasobota.sk

Servis / Oznamy

7. 1. 2008

POHOTOVOSTNÉ SLUŽBY

POZOR!
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DAROVALI KRV
Na HTO Všeobecnej nemocnice v Rimavskej Sobote dňa 18.12.2007 bez-

Lekárska služba prvej pomoci
(LSPP) sa presťahovala z doterajších priestorov na Daxnerovej
ulici do priestorov novovybudovaného Zdravotníckeho strediska
Rimava na Dobšinského ul. (vedľa
Diagnostického centra Dg., resp.
oproti detskému zdravotnému
stredisku a tlačiarni Gemko).

platne darovali krv nasledovní bezpríspevkoví darcovia krvi :
Ján Štefančík, Aladár Hegedüš, Ján Ivan, Dezider Bartók, Peter Bartók,
Ján Nociar, Peter Murinček, Helena Katreniaková, Ladislav Katreniak,
Peter Ríz, Jaroslav Turis, Renata Breznyáková, Ing.Magdaléna Bozóová,
Július Csízi, Anton Pindiak, Jozef Katona, Eva Poznánová, Pavel Bokor
z Rimavskej Soboty, Miroslav Kováč, Ľubomír Benco, Viera Illéšová, Diana
Bencová, Milan Bobrovský, Vojtech Radič, Matej Kaľavský z Klenovca, Tibor
Turčáni, Jaroslava Bálintová, Eva Kolozsiová z Rimavskej Seči, Ján Budai,
MVDr.Milan Kamenský z Tornale, Juraj Csépe, Vojtech Bálint z Blhoviec,
Tibor Sebök, Ľubica Seböková zo Stránskej, Jozef Uhrin, Margita Psotková

V pracovných dňoch od 16.00 do
7.30 hod. nasledujúceho dňa.
Voľné dni a sviatky: od 7.30 do 7.30
hod. nasledujúceho dňa. Dobšinského ul., Rimavská Sobota, čís.
tel. 56 33 333 - LSPP dospelých,
56 34 444 - LSPP detí.

ZUBNÝ LEKÁR
V súkromných
ambulanciách počas
víkendových dní
od 8.00 do 12.00 hod.
12. a 13. 1. 2008 MUDr. F. Kurák,
Železničná 23, č. t. 0908652 162

LEKÁRNE
V pracovných dňoch:
Lekáreň U leva do 17:00
Lekáreň Media do 18:00
Lekáreň Kaufland do 20:00
VÍKEND:
12.1. sobota lekáreň Media
13.1. nedeľa lekáreň Kaufland
Mimo rozpisu naviac každú sobotu
od 8. 00 - 12. 00 - Lekáreň Media.
Mesto Rimavská Sobota ponúka na
odpredaj 4 – izbový byt s balkónom na
Ul. L. Svobodu 1/15 v Rimavskej Sobote, 128 b. j., 8. poschodie – formou
verejnej ponuky. Minimálna cena bytu
390.000,- Sk.
Obhliadka bytu sa uskutoční:
dňa 8. 1. 2008 od 8.00 hod. do 9.00
hod. dňa 15. 1. 2008 od 8.00 hod. do
9.00 hod.
Písomné žiadosti zasielajte na Mestský
úrad, oddelenie právne a majetkové –
referát správy majetku, Svätoplukova
9, Rimavská Sobota do 18.1.2008.
Verejná ponuka sa bude konať na MsÚ
v zasadačke č.dv.16 na 2. poschodí
v Rimavskej Sobote dňa 25.01.2008
o 13.30 hod.
Informácie: Mestský úrad, oddelenie právne a majetkové – referát
správy majetku, Rimavská Sobota č. t.
047/5604626, 5604631, 5604633, resp.
0903 284 353.

zo Sútora, Jaromír Balciar z Hnúšte, Koloman Kankuja z Hostíc, Andrea
Sendrejová z Drienčan, Alexander Viczén z Gemerskej Vsi, Viktor Tóth
z Levkušky, Gabriel Benický zo Štrkovca, Štefan Grebecz z Behyniec,
Kvetoslav Murín z Nižnej Káloše, Iveta Vozárová z Hrachova, Stanislav Rohár z Teplého Vrchu, Tibor Demeter z Kráľa, Ladislav Piroška z Otročka,
Bc.Andrea Turoňová z Bakty, Erika Molnárová z Rimavských Janoviec

Prvýkrát darovali krv: Martin Sihelský z Rimavských Zalužian.
Na mimoriadnom odbere dňa 12.12.2007 bezplatne darovali krv:
Gejza Širák, Tibor Koto z Lenky, Monika Sabóová, Róbert Ádam
z Rimavskej Soboty, Gejza Tóth, Jozef Radič z Otročka, Ladislav
Gledura z Tornale, Ján Kántor z Čiernej Lúky, Agneša Gledurová
z Gemera, Marian Sendrei z Lehoty nad Rimavicou
Prvýkrát darovali krv: Irena Kissová z Gemerskej Vsi, Ladislav
Klemen, Zoltán Kováč, Ján Dorkin z Tornale

Všetkým darcom kvi ďakujeme.
Územný spolok SČK Rimavská Sobota

Požičovňa prívesných
vozíkov,
predaj použitých
aj nových pneumatík,
odťah vozidiel 9 Sk/km,
preprava osôb
7 miestnym vanom.
Tel: 0911 834 816,
047/5695305

9.jan.
TESNE VEDĽA
Romantická komédia
USA. Ako sa nenápadne
zbaviť príšernej novomanželky...
17:45 a 20:00 hod.
11.12.13. jan.
BEOWULF
Dobrodružný/fantasy
USA. Nový pohľad na jedno z klasických svetových
dobrodružstiev. Titulky.
POZOR! 17:00 hod.
11.12.13.jan.
INLAND EMPIRE
Mysteriózna dráma USA/
Francúzsko/Poľsko.
Príbeh o záhade...Záhade
v podsvetoch iných svetov...Odvíjajúcej sa okolo
ženy... Ženy zamilovanej
a v ťažkostiach. Titulky.
POZOR! 19:00 hod.

EUROMOTEL
Restaurant

Firma v Rakúsku (okres LINZ)
hľadá inštalatérov a zváračov
s potrebnými certifikátmi.
Práca v mladom kolektíve.
Potrebná je komunikatívna
znalosť nemčiny.
Kontakt: UPSVAR Rimavská
Sobota, odd. EURES, Gorkého
12, tel.: 56 033 01.

Košická cesta, Rimavská Sobota

1458-1

Vás pozýva na:

POĽOVNÍCKE
HODY
ubytovanie od

Firma MAD SR, s.r.o., prijme do pracovného pomeru

Prijmeme čašníka/-čku.

•krajčírky najlepšie platové podmienky v regióne
•mechanika šijacích strojov
•čalúnnika (vyučený) s praxou
•pracovníka /íčku administratívy (práca na PC, VŠ)
•technického pracovníka výroby
•obchodného reprezentanta - podm.: časová flexibilita,

Tel.: 047/56 22 517,
0905 745 308

www.euromotel.sk

samostat., kreativita, profesionálny prístup a vystupovanie, výrazne komunikačné schopnosti a obch. zručnosti, aktívna znalosť MJ.
Súčasťou výkonu pracovnej pozície je cestovanie po SR, ČR a HUN.
Zaujímavé platové podmienky.
•teplá strava, príjemné pracovné prostredie. Možnosť osobného rastu.
Kontakt: mad.sr@madsr.sk, alebo osobne na adrese: Školská 36,
979 01 Rimavská Sobota.
2514-51

www.autopotahy.sk

69 Sk!

Dám do prenájmu v RS:
obchodné a kancelárske priestory,
SNP 18 (pešia zóna)
kancelárske a skladové priestory aj s
rampou - areál STK
prevádzkovú budovu - Košická cesta
Tel.: 0907 830 073
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Silvestrovský turnaj v nohejbale
V telocvični v Jesenskom sa
30.decembra 2007 uskutočnil
prvý ročník nohejbalového
turnaja.
Zúčastnilo sa ho šesť trojčlenných mužstiev. Boli rozdelené
do dvoch skupín. Hralo sa na
dva víťazné sety do jedenásť
bodov. Zo skupín postúpili dva

najlepšie mužstvá, ktoré bojovali medzi sebou. Po zápolení
napokon prvé miesto získalo
družstvo Kameň Konrádovce
(Árvay, P. Tankina, J. Tankina),
druhé Kozel (Cs. Singlár, Z.
Vincze, J. Maksi), tretie Böd st.
( J. Böd, M. Kuna, M. Slovák),
štvrté Matyas (L. Šťavina, M.
Hriň, F. Keresztes, V. Ruszó),

piate Böd ml. (M. Böd, L. Danyi,
M. Tuček) a na piatom mieste
skončilo družstvo Casablanca
(T. Tóth, V. Kuna, Š. Koós).
V priebehu dňa bolo pre
účastníkov turnaja pripravené občerstvenie aj vďaka
sponzorom Pekárni Mihályi v
Jesenskom a Petrovi Vinczemu.

Ceny na turnaj venovali Zoltán
Vincze (Pivovar Šariš) a starosta
obce Gabriel Mihályi, ktorému
organizátor ďakuje za poskytnustie priestorov. Popoludní
sa účastníci podujatia rozišli
v dobrej nálade so želením, aby
sa podobné akcie opakovali
častejšie.
Csaba Singlár, organizátor turnaja

ŠK Tempus ukončil rok 2007 úspešne
15.12.2007
Halový turnaj prípravky ročník
1999
Vo vynikajúcej atmosfére a kvalitne obsadenom futbalovom
turnaji sa odohrali nasledujúce
zápasy.

22.12.2007
Halový turnaj prípravky ročník
1997
Turnaj v hale na Štiavničkách
Dukla Banská Bystrica

ŠK Tempus Rimavská Sobota –
ViOn Zlaté Moravce 1:0 g.Václavik

Turnaj v hale ŠK Tempus
ŠK Tempus Rimavská Sobota – FK
Badín 0:1

ŠK Tempus Rimavská Sobota
– Dukla Banská Bystrica A 5:2
g.Václavik , Boroš 2 ,Bial,Múčik

ŠK Tempus Rimavská Sobota –
Dukla Banská Bystrica 5:1 g.Rapčan 2,Morong,Nôta,Kočiš

ŠK Tempus Rimavská Sobota
– Matador Púchov 2:1 g.Boroš 2

ŠK Tempus Rimavská Sobota –
Tatran Prešov 1:3 g.Poliak Andrej
ŠK Tempus Rimavská Sobota –
MFK Rimavská Sobota 3:1 g.Morong 2,Poliak
ŠK Tempus Rimavská Sobota –
MFK Košice 1:0 g.Nôta
Najlepší strelec turnaja Oliver
Mriglot Tatran Prešov
Najlepší brankár : Július Nôta
ŠK Tempus Rimavská Sobota
Najlepší hráč: Andrej Poliak ŠK
Tempus Rimavská Sobota
Konečné poradie:
1. MFK Košice,2.ŠK Badín,3. ŠK
Tempus Rimavská Sobota ŠK
Šaca,4.Tatran Prešov,5.MFK Rimavská Sobota,6. Dukla Banská
Bystrica
Zostava ŠK Tempus:Nôta Július,
Poliak Andrej,Tomáš Kočiš,Martin Balciar,Morong Jozef,Rapčan Daniel,Kovács Peter,Juraj
Janíček,Roman Vilček,tréner
Václavik Ondrej.
Poďakovanie patrí hlavne rodine Kočišovej za sponzorstvo,
ako aj ostatným rodičom.

Semifinále:
ŠK Tempus Rimavská Sobota
– MFK Levice 1:3 g.Boroš
o 3.miesto
ŠK Tempus Rimavská Sobota
– Dukla Banská Bystrica B12:1
g.Boroš 10,Kršák,Bial
Po výborných výsledkoch najstaršej prípravky bolo ukončenie sezóny pekným 3.miestom,kde hlavne tréner Špaček
bol spokojný .
Najlepší strelecom turnaja sa
opätovne stal Gabriel Boroš ŠK
Tempus Rimavská Sobota,ktorý
takmer rozstrieľal v súboji o 3.
miesto Duklu Banská Bystrica
10 gólmi.
Konečné poradie:
1.Fomat Martin,2.Slovan Levice,3. ŠK Tempus Rimavská
Sobota ,4.Dukla Banská Bystrica
A,5. Dukla Banská Bystrica B,6.
Matador Púchov,7.Čierny Balog,8.ViOn Zlaté Moravce
Zostava ŠK Tempus:Nôta Július,Václavik Rasťo,Boroš Gabriel,Kršák Erik,Múčik Zsolt,Maďar
Štefan, Adrián Bial,tréner Milan

Špaček.
Halový turnaj prípravky ročník
2000
Najmladšia prípravka cestovala
na konci roka do Nitry. Zaslúži
si poďakovanie za vzornúzreprezentáciu klubu ŠK Tempus,poďakovanie patrí chlapcom
a rodičom.
6. mieste na turnaji prípravky
2000 v Nitre 29.12.2007

Konečné poradie:                

Výsledky jednotlivých zápasov:                              
góly:

Najlepším hráčom družstva sa
stal Jakub Hruška ŠK Tempus..

ŠK Tempus Rim. Sobota - Nitra biely 3:1 Jakub Huška 3

Nasledujúci program
ŠK Tempus:

ŠK Tempus Rim. Sobota  - Slovan
Bratislava 1:3 Jakub Hruška

Prípravka 1999 5,6.1.2008 turnaj
v Egri
Mladší žiaci 7.1.2007 turnaj v
Badíne
Prípravka 1997 7.12007 turnaj v
Badíne
Prípravka 1998 12.1.2007 Medzinárodný turnaj 12 mužstiev v
Rimavskej Sobote
Prípravka 1999 19.1.2007 turnaj
v Rimavskej Sobote

ŠK Tempus Rim. Sobota - Dubnica
1:1 Jakub Hruška
ŠK Tempus Rim. Sobota - Brumov
2:3 Jakub Hruška 2
ŠK Tempus Rim. Sobota - B.Bystrica 1:2 Renáto Babušák   
  

1. Futbalová akadémia Brumov
2. Nitra modrý
3. Slovan Bratislava
4. Zlín, ČR
5. Banská Bystrica
6. ŠK Tempus Rim. Sobota
Za ŠK Tempus skončili Trenčín,
Dubnica, Považská Bystrica,
Nitra biely.
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Úspešný záver roku zápasníkov
Posledná súťaž v roku 2007,
ktorej sa zúčastnili zápasníci
Lokomotívy R. Sobota, bol
medzinárodný turnaj Zemplin
kupa v zápasení voľným aj
grécko-rímskym štýlom. Konal
sa v sobotu v maďarskom meste
Sátoraljaújhely v historickej
vinárskej oblasti Tokaj.

V

ýsledky našich pretekárov boli peknou bodkou
tohtoročnej úspešnej sezóny.
V štartovnom poli zápasníkov
z Maďarska, Ukrajiny a Slovenska sme mali zastúpenie
medzi juniormi a seniormi, pre
ktorých bola súťaž vypísaná
v grécko-rímskom štýle. Medzi
seniormi vo váhe do 55 kg zvíťazil a zlatú medailu po finálovom
súboji so svojím oddielovým

kolegom získal Michal Trocha.
Na druhom mieste skončil Jaroslav Miniar. Medzi juniormi sa
znovu zaskvel Michal Radnóti,
keď triumfoval vo váhe do 60
kg .Podal vynikajúce výkony
a svojim súperom nedal ani
najmenšiu šancu .Po skončení
turnaja ho vyzval víťaz váhy 96
kg medzi seniormi na priateľský
zápas a na jeho prekvapenie
náš zápasník výzvu prijal. Nástup na toto stretnutie vyzeral
ako súboj Dávida a Góliáša.
Veď medzi nimi bol rozdiel 35
kg. Priebeh zápasu však tomu
už nenasvedčoval. Prvú tretinu
po urputnom boji vyhral náš
pretekár 5 : 3. V druhej prehral
1 : 2 a v tretej rozhodujúcej už
bolo citeľne vidieť rozdiel váhy
a tesne pred záverom maďarský

Vianočný turnaj
olympijských nádejí
V

sobotu 15. decembra
prebehol Vianočný turnaj
olympijských nádejí. Zúčastnilo sa ho 51 pretekárov zo
štyroch oddielov džuda: TJ Elán
Rožňava, TJ Junior Lučenec,
TJ Lokomotíva a TJ Mladosť
CVČ Relax Rim. Sobota. Podľa
vyjadrenia predsedu oddielu
TJ Mladosť CVČ Relax Jaroslava Mlynára cieľom súťaže je
prezentovať zručnosti a technickú vyspelosť džuda. Súťaž
olympijských nádejí sa koná
13. rok a s myšlienkou prišiel
tréner Juraj Svoreň. Usporadúva
sa za dobrej spolupráce oboch
rimavskosobotských oddielov
džuda, ktoré si na súťaži počínali dobre. Pretekári Mladosti
RS získali sedem prvých miest,
päť druhých a šesť tretích miest.
Džudisti Lokomotívy RS získali
dve prvé miesta, tri druhé a dve
tretie miesta. Prvé miesta si
vybojovali Patrik Boršoš (25 kg),
Frederik Strečka (28 kg), Adam
Jakab (30 kg), Juraj Antal (33
kg), Christopher Pfeifer (42 kg),
František Zibrin (50 kg), Sophia
Kanátová (36 kg), Eva Putnokyová (48 kg) a Jaroslav Kanát (55
kg). Druhé miesta získali Michal
Antal (30 kg), Ándrik Bence (33

kg), Marian Precner (35 kg), Viktor Klíma (38 kg), Jaroslav Maďar
(42 kg), Denis Farkaš (50 kg),
Matej Šetko (36 kg) a Kristína
Tommová (48 kg). Tretie miesta
si vybojovali Christofer Kiňo (30
kg), Jakub Kinka (33 kg), Jakub
Šmidt (35 kg), Filip Zachar (42
kg), Karol Jakab (50 kg), Ján Durmis (36 kg) a Zsolt Kónya (48 kg).
Poďakovanie patrí sponzorom,
ktorí prispeli, teda spoločnosti
ORANGE v Rimavskej Sobote
a Komisii ochrany, verejného
poriadku a prevencie kriminality pri MsZ. Predseda tejto
komisie Zsolt Főző povedal, že
turnaj podporili preto, aby sa
deti venovali športovej činnosti
a netrávili nevhodne voľný čas.
„V našom meste je veľa vandalizmu a aj podporou športu
by sme chceli niečo urobiť pre
prevenciu, upriamiť pozornosť
detí na takéto akcie a zároveň
ich aj motivovať. Dúfame, že to
verejnosť bude kladne hodnotiť.
Najviac v tomto smere pomohol tajomník našej komisie
Karol Jakab. Teší nás, že nám
mesto vyčlenilo financie aj na
výtvarnú súťaž s protidrogovou
tematikou a streetball,“ uviedol
Zsolt Főző.
kan

zápasník položil nášho borca na
lopatky. Aj po prehre si však
Michal zaslúžil obdiv a tréneri
mu gratulovali, akoby bol víťazom za čo sa mu ušlo aj veľkého
potlesku v prekrásnej športovej
hale. Spoločné družstvo Lokomotívy R. Sobota a Sniny, ktoré

vystupovalo pod hlavičkou
Lokomotíva Rimavská Sobota,
obsadilo v hodnotení družstiev
veľmi pekné 2.miesto. V mene
oddielu prajeme všetkým našim
priaznivcom a čitateľom šťastný
a úspešný nový rok.
J. Radnóti

Prvý ročník turnaja
v streetballe
K
omisia ochrany verejného poriadku a prevencie
kriminality pri Mestskom
zastupiteľstve v Rim. Sobote
zorganizovala v novembri 2007
1. ročník turnaja v streetballe.
Dohodli sme sa s vedením
ZŠ P. K. Hostinského, že nám
poskytnú telocvičňu. Riaditelia základných škôl reagovali pozitívne na pozvanie na
turnaj. Vo štvrtok poobede 15.
novembra o 13.00 sa teda zišli
v telocvični ZŠ P. K. Hostinského členovia komisie a žiaci
spolu s učiteľmi. Na začiatku
nás pozdravili deti z Materskej
školy na Rybárskej – spevokol
Slniečko – ktorých pripravili
pani učiteľky Újpálová a Oštromová. Turnaj sme zorganizovali pod záštitou primátora
mesta Štefana Cifruša, ktorý
poskytol finančnú pomoc
zo strany mesta a otvoril aj
turnaj. Boli sme veľmi spokojní, že sme po celý čas videli
dobre sa zabávajúcu mládež.
Hoci každý vedel, že sa tu hrá
o nejaké ceny, žiaci asi vycítili
to, že sa tu hrá aj o niečo iné.
Áno, hralo sa naozaj o niečo
iné. Ako predseda komisie
som to v príhovore komisie
sformuloval nasledovne:

„Hlavnou úlohou je boj proti
negatívnym javom našej spoločnosti, jet to aj pre zábavu,
a preto, aby verejnosť videla,
keď sa žiakmi zaoberajú učitelia, vtedy sú schopní vytvoriť
ozajstné hodnoty.“
Napokon školy dopadli nasledovne: prvé miesto získalo
Gymnázium M. Tompu RCG,
druhé ZŠ P. Dobšinského,
tretie 8-ročné gymnázium,
štvrté ZŠ P. K. Hostinského
a piate Evanjelická základná
škola v Rim. Sobote. Ďakujem
riaditeľom, že sa zúčastnili na
turnaji, a tým podporili naše
aktivity. Ďakujem aj vedeniu
mesta, členom KOVP a sponzorom, bez nich by sa určite
nepodarilo dosiahnuť akciu
na takejto úrovni. Sponzormi
súťaže boli: Dušan Šiminský –
firma Šimino (venoval hlavnú
cenu),Mesto RS, Vytnes R.S.,
Autocenter, predajca zn. Hyundai a Seat, Michal Ostrihoň,
Scorpion 26, s. r.o., Hasičský
a záchranársky zbor R.S.,
Uniqua a Slovenská sporiteľňa. Ďakujem členom komisie
za celoročnú aktívnu prácu
a prajem každému úspešný
nový rok.

Mgr. Zsolt Főző, predseda KOVP
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Džudisti hodnotili rok 2007
Medzi najstaršie športy v Rimavskej Sobote patrí aj džudo.
História tohto japonského
sebaobranného športu v meste
siaha až do roku 1967. Presne pred
4O-mi rokmi nadšenci okolo Ing.
Vladimíra Libiaka založili pri telovýchovnej jednote Lokomotíva
prvý krúžok džuda. Dodnes Oddiel
JUDO pri TJ aktívne funguje pod
vedením Bc. Ľubomíra Antala.
Výsledky z vyhodnocujúcej správy
činnosti oddielu za rok 2007 len
nasvedčujú o životaschopnosti
tohto športu v našom meste.

V

ýbor oddielu pracuje v zložení: Ľ. Antal, B. Andrik,
K. Jakab a V. Vaš. V súčasnosti
športovci oddielu trénujú v malej telocvični ZŠ Š. M. Daxnera
trikrát týždenne v čase od 16,00
do 18,00 hod. Tu sú podmienky na tréningy veľmi dobré,
nakoľko džudistická žinenka
tatami je počas školského roka
trvalo rozložená na ploche celej
telocvične. Tatami pritom využívajú i žiaci tunajšej školy na
hodinách telesnej výchovy a pri
krúžkových aktivitách. Hlavným
trénerom oddielu je Bc. Ľubomír Antal, ktorý je zároveň aj
rozhodcom I.triedy a čakateľom
medzinárodnej rozhodcovskej
licencie. Druhým trénerom je
Mgr. Viliam Vaš. Rodičia a členovia výboru sú nápomocní
najmä pri organizovaní dopravy

športovcov oddielu na preteky. V roku 2007 sa pretekári
oddielu zúčastnili 18-tich súťaží
na Slovensku i v zahraničí.
Hlavnou záťažou pre prípravku
a žiakov oddielu boli viackolové
súťaže Olympijských nádejí
(27. januára, 10. marca, 5. mája,
22. septembra a 15. decembra)
usporiadané v Judo-centre TJ
Mladosť Relax v Rimavskej
Sobote. Tieto súťaže sú zamerané na najmenších športovcov,
ktorí majú ešte málo príležitostí
navštevovať súťaže na Slovensku kvôli svojmu veku. Skúsenejší pretekári sa zúčastnili
13-tich veľkých cien. Z toho 5
bolo v zahraničí (14. apríla CIVIS
Kupa Debrecen, 9. júna v poľskej Bochnii, 28.júla v maďarskom Cserháte, 23. septembra
v rakúskom Linzi a 8. decembra
v maďarskom Ózde). Ostatných
8 medzinárodných veľkých cien
sa konalo na Slovensku (17.
marca Pezinok, 31. marca Bratislava, 12. mája Rim. Sobota, 26.
mája Michalovce, 22. septembra Lučenec, 30. september
Kolárovo, 11. november Martin
a 29. november Pov. Bystrica).
Na všetkých súťažiach získali naši džudisti nielen pekné
umiestnenia, ale aj nové skúsenosti a motiváciu do ďalších
bojov i zdokonalenie svojho
bojového umenia. Počas celého
roka výbor dôkladne sledoval

3. liga volejbal muži
dohrávka 4. kola :
Cinobaňa potrvdila 1. miesto
VK Polar Veľký Krtíš - VK Cinobaňa 0 : 3, (-14, -23, -18, ) 50 min. 2 :
3, ( 22, -16, -16,13,-9) 90 min.
Zostavy:
Domáci : Vaňo, Nemoga, Makovník, Nácesta, Trebuľa, Mráz
Hostia : Valentínyi, Tarabus,
Nemčok, Filo, Imre, Belko (Ondris)
Rozhodca: Kušický
Diváci: 20
Prvý zápas lepšie zvládli hostia,
ktorí sa od prvého setu držali
o krok vpredu, nedali domácim
uhrať ani set. V druhom zápase

sa domáci trochu vyburcovali, čo viedlo k výhre v dvoch
setoch, ale v poslednom piatom
sete už nevládali hosťom vzdorovať. Domáci boli oslabení, hrala len základná šestka, chýbali
niektorí kľúčoví hráči.
3. liga mužov bude pokračovať
po vianočnej prestávke prvými
zápasmi play-off. V semifinále
sa stretnú najskôr vo štvrtok
24.1.2008 o 18.30 VK Rimavská
Sobota – VK Detva v telocvični
SOU služieb a v piatok 25.1.2008
VK Polar Veľký Krtíš – VK Cinobaňa v mestskej športovej hale.

a zapisoval výsledky športovcov
na jednotlivých súťažiach. Za
dosiahnuté umiestnenia im boli
prideľované body, a tak na záver
roka sme zostavili tzv. Top-team Lokomotíva RS zložený z
desiatich najlepších pretekárov
oddielu za rok 2007, v ktorom
1. miesto obsadil Ádám JAKAB
s 87 bodmi, 2. Denis FARKAŠ 80,
3. Bence ANDRIK 75, 4. Karol JAKAB ml. 61, 5. Frederik STREČKA
56, 6. Jakub KINKA 35, 7. Jaroslav
MAĎAR 32, 8. Michal POLÓNI
30, 9. Alec SLOVINSKÝ 24, 10.
Marcela MICSKOVÁ 22 bodov.
Chlapci a dievčatá, ktorí začali
navštevovať oddiel džuda až
v septembri, nemohli dosiahnuť
popredné miesta na súťažiach,
ale svojou usilovnosťou v tréningovom procese môžu všetko
dobehnúť v nasledujúcom

roku, pretože body dosiahnuté
v tomto roku sa neprenášajú
do budúceho a všetko počítanie
sa začína odznova.
Veľmi dôležitým i pre budúcu
činnosť a ďalšie fungovanie
Oddielu JUDO pri TJ Lokomotíva
Rimavská Sobota bude okrem
tvrdej tréningovej prípravy
i obetavosť rodičov a členov
výboru, ktorí takmer všetky
finančné položky a dopravu
na súťaže znášajú na vlastné
náklady. Zároveň, bez finančnej
podpory Mesta Rimavská Sobota, pomoci sponzorov a vedenia
Základnej školy Š. M. Daxnera
by tento nádherný šport, ktorý
rozvíja schopnosti a upevňuje
zdravie našich detí, nemohol
plnohodnotne fungovať !
Bc. Ľubomír Antal, predseda oddielu

Vyhodnotenie
najlepších športovcov

R

egión Gemera a Malohontu mal vždy dobrých
športovcov. Boli dobrí futbalisti, volejbalisti, bedmintonisti,
preborníci v zápasníckych či
v iných disciplínach, jazdci,
bežci a pod. Vlani v Klenovci
pod gestorstvom starostu obce
Klenovec JUDr. Pavla Struhára sme po 41.-krát vyhodnocovali najlepších športovcov
okresu. OZTK v Rim. Sobote
sa rozhodlo, že v roku 2008
sa akcia VYHODNOTENIE
NAJLEPŠÍCH ŠPORTOVCOV
okresu Rim. SOBOTA uskutoční po 42.- krát.  Spoluorganizátorom podujatia   bude
BBSK. Slávnostné vyhlásenie

najúspešnejších športovcov
okresu za rok 2007 sa uskutoční 22. februára o 17,oo hod.
v priestoroch Hotela TATRA
v Rim. Sobote, kde srdečne
pozývame všetkých záujemcov a podporovateľov športu.
Som rád, že sa stretneme
nielen s najlepšími športovcami nášho okresu, ale i s vami,
ktorí šport podporujete,
prispievate na jeho činnosť.
Predsedovia zväzov, tréneri,
telovýchovné jednoty, kluby
odovzdajú svoje návrhy na
OZTK do 15. januára 2008
alebo v tomto termíne zašlú
mailom.
Štefan Makši, predseda OAŠZ OZTK
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Hodnotenie zápasov jesennej
časti už bývalým trénerom
Mikulášom Komanickým
D

o súťaže sme vstúpili víťazstvom 2:0 v derby nad Lučencom.
Hráči MFK Rim. Sobota podali dobrý výkon, aj keď sa nevyhli
výkyvom v zápase, dotiahli ho do víťazného konca. V 2. kole sme
nastupovali na ihrisku nováčika v Starej Ľubovni v úlohe favorita.
Až na úvodných 20 min., keď bola hra vyrovnaná, sme boli lepším
mužstvom, nevyužili sme ale gólové príležitosti a chyby obrany
(Rubint, Mráz) využili domáci na strelenie víťazného gólu. V 3. kole
sme hostili dovtedy vedúci Inter Bratislava, ktorý v dvoch zápasoch nastrieľal 9 gólov. Aj keď sme prehrávali polčas 0:1, v druhom
polčase podali chlapci výborný výkon a zaslúžene sme vyhrali 2:1.
Po tomto vydarenom zápase sme cestovali k ďalšiemu nováčikovi
do Trebišova v úlohe favorita. Túto rolu sme nezvládli, ani keď sme
dvakrát viedli a po individuálnych hrubých chybách sme prehrali
2:3. V 5. kole sme hostili ďalšieho nováčika- Prievidzu. Po vyrovnanom priebehu 1. polčasu, keď sme sa už v 1. min. ujali vedenia,
hostia vyrovnali a v 2. polčase z náhodného protiútoku strelili
druhý gól. Podarilo sa nám v 75 min. vyrovnať, ale vo veľkom záverečnom tlaku sme inkasovali tretí gól. Všetky 3 góly hostí boli strely,
ktoré sa poodrážali do brány. Naše dve strely do žrde sa odrazili
von. Po tomto zápase, keďže sme vypadli aj zo Slovenského pohára,
po prehre 0:2 s Lučencom, začala vďaka niektorým funkcionárom
priam hystéria. Dávali si predložiť zmluvy trénerov a hráčov a ich
platy začali rozširovať po meste, čo v chudobnom regióne vyvolalo to, čo mali spomínaní páni za cieľ. Niektorí fanúšikovia sa
obrátili proti hráčom a trénerom. V novinách sa objavovali články,
obsah ktorých sa pisateľ mohol dozvedieť iba od kompetentných
ľudí z klubu. Začalo sa hovoriť o odvolaní trénerov. Trénerská
otázka sa mala radikálne riešiť v prípade neúspešného výsledku
proti Šali. Ako by sa zabudlo, že odišli kvalitní hráči z mužstva
a pribudli dlhodobo zranení. Primátorovi mesta začali vyčítať
trénerské zmluvy, ako keby nevedeli, že tieto ešte 2 roky platné
zmluvy zdedil po predchádzajúcom vedení. V piatok pred zápasom so Šaľou bolo na tréningu pomaly toľko ľudí ako na zápase.
Agilní agitátori v skupinkách odvolávali trénerov a vyháňali hráčov
z mesta. V takejto atmosfére sme nastupovali proti vtedy vedúcej Šali. V tomto zápase podali chlapci veľmi zodpovedný výkon,
súpera nepustili do vážnejšej šance a vyhrali sme 2:0. V 7. kole
sme cestovali k vedúcemu Prešovu, kde v zápase bez šancí sme
prehrali 0:2 s mužstvom, ktoré má suverénne najlepší rozpočet - 40
mil. korún a kde na nákup posíl minuli 15 mil. V 8. kole sme hostili
doma Podbrezovú, ktorá chcela konkurovať Prešovu v boji o postup
do Corgoň ligy. Taktiku zápasu sme postavili vyložene na víťazstvo.
Rýchly gól v 6. min. nám zahral do karát a zápas sme dotiahli do
víťazného konca. Po tomto zápase nastala dvojtýždňová reprezentačná prestávka. Vzhľadom na situáciu v kádri bolo potrebné
doplniť mužstvo. Prišiel Nachtman, Ádam a rekonvalescent Čakajík.
Práve na jeho príchode si zgustli „vševediaci odborníci“, že sme
kúpili zraneného hráča. Po konzultácii s jeho lekármi sme vedeli,
že v priebehu mesiaca bude fit. A dnes patrí k stabilným hráčom.
Riskovali sme z jedného dôvodu. Bol to posledný prestupový termín
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v roku 2007, o čom tzv. odborníci nemajú základné vedomosti. Ako
nevedeli aj o tom, že tento súťažný ročník je vylosovaný až do 30.
5. 2008. Podobne ako Čakajíka nám vyčítali aj príchod Nachtmana.
Dnes je skoro náš najlepší strelec – ako obranca. Po reprezentačnej
prestávke súťaž pokračovala 9. kolom, v ktorom sme cestovali do
Košíc. Po vyrovnanom priebehu zápasu a našej streleckej impotencii sme remizovali 0:0. V 10. kole sme privítali nebezpečného súpera
z Michaloviec, ktorý potvrdil svoje kvality, ale napriek tomu sme
zvíťazili 2:1. Stav v mužstve bol taký, že v základnej zostave musel
nastúpiť po dlhej pauze a iba po 8 tréningoch Kučerňák. Po tomto
zápase prepukla v mužstve viróza. Na tréningoch sa zúčastňovalo
iba 8-9 hráčov. To sa odzrkadlilo aj v majstrovskom zápase v Humennom, kde sme v priebehu poslednej štvrťhodiny stratili body.
Už po tomto zápase, ale najmä po zahanbujúcej prehre 1:4 v Lučenci (ľúto mi bolo našich fanúšikov, ktorí vytvorili v Lučenci domáce
prostredie) opäť prišli na výbore otázky výmeny trénerov a pokuty.
Tie boli nakoniec udelené za zápas v Humennom ale neboli spravodlivo rozdelené medzi hráčov ( napr. Janečka ako najlepšie hodnotený hráč v tomto zápase dostal pokutu 6 900 Sk, Líška najhoršie
hodnotený 2 900 Sk- to by mala byť úloha trénera, ale nebola). Po
lučeneckom zápase bola opäť dusná atmosféra ako v meste tak aj
v kabíne. Do B mužstva boli preradení Pčola a Tomáš, ďalší hráči (Čižmár, Líška) dostali iba „dutky“, lebo pre úzky káder sme si
nemohli dovoliť vyradiť ich. Atmosféra sa preniesla aj do ďalších
2 zápasov, keď sme doma remizovali so Starou Ľubovňou 2:2, prehrali v slabom zápase na Interi 0:1. Aj keď bola atmosféra dusná,
účasť na tréningoch bola skoro 100%-ná. Noví hráči sa adaptovali,
Kučerňák dohnal tréningový výpad, začal hrávať Čakajík a najmä
Filo, ktorého góly nám v nasledujúcich zápasoch veľmi pomohli.
Aké-také skonsolidovanie kádra už potvrdil aj zápas s Trebišovom.
Hoci to nebol mimoriadny výkon, keď 75 min. sme boli suverénne
lepším mužstvom, ale najmä radosť chlapcov po zápase potvrdila,
že im ide o rimavskosobotský futbal. V zápase v Prievidzi sme boli
najbližšie k víťazstvu na pôde súpera. Boli sme lepší, futbalovejší,
ale opäť sme si neobuli strelecké kopačky, a tak sme iba remizovali
1:1. Aj tento zápas potvrdil, že výkonnosť mužstva stúpala. Prvé
víťazstvo vonku sme zaznamenali v Šali, kde sme podali najlepší
výkon v jesennej časti a zaslúžene sme vyhrali 1:0. V poslednom
jesennom kole sme privítali suverénne vedúci Prešov. Na veľmi
ťažkom teréne sme museli hrať jednoducho, zohrali sme rovnocennú partiu a remizovali sme 0:0. Aj tento zápas potvrdil, že v závere
súťaže sa mužstvo dostalo do dobrej formy.
Spracoval: Zdeno Marek

Štatistika
Počet strelených gólov: 22
Najlepší strelci mužstva: Pisár (4), Čižmár (4).
Mužstvo MFK Rim. Sobota nazbieralo počas jesennej časti súťaže 35
žltých kariet ( najviac srbský legionár Živanovič 7).
Červená karta bola udelená 1 (Rubint v zápase v Starej Ľubovni).
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Klzisko
v Jesenskom

V

ďaka chladnému počasiu sa podarilo zrealizovať už dávno deťmi očakávané klzisko v Jesenskom,
ktoré je na ploche tenisového kurtu. V prevádzke je
od 21. 12. denne od 9. do 19.
hod., dopoludnia je vyhradené na hokej a popoludní
sa to tam hemží malými aj
veľkými, ktorí sa s radosťou
korčuľujú do večera vďaka
osvetleniu a bezplatnému
vstupu. Krajší darček deťom
nemohol starosta darovať.

Nový tréner

N

ovým hlavným trénerom futbalistov bude
František Vaš, jeho asistentom Ladislav Danyi a druhým asistentom vynikajúci
hráč Jozef Pisár. Rozhodlo
o tom vedenie MFK Rim.
Sobota. Podľa vyjadrenia
predsedu tohto občianskeho
združenia Štefana Cifruša
pri platových podmienkach
sa vychádzalo z finančných
možností klubu. Mesačné
platy dvoch trénerov sa
zmestia do výplaty, ktorú
mal bývalý hlavný tréner M.
Komanický. „Toto riešenie je
na pol roka. Potom uvidíme,
kto bude trénovať futbalistov,“ vyjadril sa Š. Cifruš. kan
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Tréner Komanický
odvolaný z funkcie
Napriek dohode zo 4. decembra
2007 o pokračovaní v spolupráci
s trénerom Mikulášom Komanickým, bol z vedenia MFK Rim.
Sobota odvolaný.

V

tejto súvislosti sme
požiadali o jeho vyjadrenie. „Po Vianociach som dostal
dva doporučené listy. V jednom
bolo poďakovanie od primátora
mesta Š. Cifruša za 2 a polročnú
robotu, v druhom som si našiel
výpoveď. Klamal by som, keby
som tvrdil, že to so mnou nepohlo. A hlavne dôvod výpovede:
z organizačných dôvodov. Zrejme v Rim. Sobote rušia funkciu
trénera. Mrzí ma to z dôvodu,
že 4. decembra sme sa dohodli, že pokračujem ďalej ako
tréner Rim. Soboty. Medzitým
som odmietol dve ponuky na
trénovanie. Som však spokojný
s účinkovaním v Rim. Sobote.
Nie náhodou sa hráči ako Dobrotka- Sedlák- Tomko- KílekSivčevič či Hloušek pod mojím
vedením uplatnili v najvyššej
súťaži. Aj výpoveď, ktorú som
poštou dostal, zodpovedá obsadeniu výkonného výboru MFK
RS. Keď som sa s nimi zhováral,
bolo všetko v poriadku. Len
čo som odišiel z mesta, začali

kritizovať ale do očí nepovedali
nič. Chápem primátora. Moje
odvolanie nebolo z jeho hlavy.
S pár ľuďmi, ktorí utvorili nový
výbor, však potrebuje spolupracovať. Primátora Š. Cifruša si
vážim a takisto pána Oštroma,
ktorý ťahal klub organizačne.
Keď som prichádzal do Rim. Soboty trénovať, upozorňovali ma
na dvoch ľudí: pána Sedmáka
a F. Vaša. S prvým som za dva
roky nemal problém. Keď aj bol,
tak sme si to vydiskustovali.
Ten druhý pán, ktorému radšej
neprídem ani na meno, začal
v poslednom čase vystrájať.
Týmto sa chcem rozlúčiť aj
s fanúšikmi Rim. Soboty, ktorí
dokázali vytvárať pravú futbalovú atmosféru, a poďakovať sa
im za dôveru, ktorú som u nich
našiel, a do nového roku im
zaželať zdravie, pekné futbalové zážitky a rozumnejších
funkcionárov, aby nepozerali
na vedľajšie záujmy, ale na
dobro futbalu,“ vyjadril sa M.
Komanický. Fanúšikovia MFK RS
ďakujú trénerovi M. Komanického za pekné chvíle a želajú mu
veľa úspechov ako v osobnom
tak aj v pracovnom živote, aby
vychoval ešte veľa dobrých
futbalistov.
Zdeno Marek

Vianočný
turnaj
v kolkoch

K

olkári majú za sebou vianočný turnaj
v kolkoch. Konal sa 29.
decembra 2007 a bol zároveň
Majstrovstvami okresu Rim.
Sobota. V kategórii mužov
skončil na prvom mieste
Róbert Šmatlík (586 bodov),
na druhom Milan Kojnok
(562 b) a na treťom Július
Sendrei (556 b). V kategórii
muži nad 50 rokov si prvé
miesto vybojoval Ivan Vanek
(536 b), druhé Tibor Tavarszký (517) a tretie Pavel Toma
(494). V kategórii žien patrilo
prvé miesto Katke Kubaliakovej (440 b) a v kategórii
dorastu Marekovi Sendreiovi
(493 b). V kategórii hráčov
bez registrácie si prvé miesto
vybojoval Jozef Petrík (503
b), druhé Miroslav Václavík
(499 b) a tretie Ján Kubaliak
(496 b).
Kolkárske družstvo z Rim.
Soboty sa 12. januára zúčastnia turnaja vo Fiľakove a
19. januára otvorí jarnú časť
súťaže na domácej dráhe
o 10:00 hod s družstvom
Plešivca.
kan

Zápasnícky rok 2007
S

končil sa rok 2007 a zvykom je ho zhodnotiť.
Urobili tak aj v zápasníci
Lokomotívy Rimavská Sobota.
Keď rok 2006 uzatvárali ako
veľmi úspešný, tak ten predošlý
je ešte úspešnejší. V celoslovenskom rebríčku oddielov
a klubov obsadila naša Lokomotíva krásne 6.miesto. Je to
najvyššie umiestnenie oddielu
od jeho založenia v roku 1974.
O toto pekné umiestnenie sa
pričinili v súťažiach družstiev
muži za 5.miesto v extralige.
Bola to prvá účasť oddielu
v najvyššej voľnoštýliarskej
lige. Právo štartu si vybojovali

za vynikajúce výkony v 1.SL
v predchádzajúcom roku. Ani
dorastenci sa nedali zahanbiť
v Slovenskej dorasteneckej lige
a po 4. kole im zavesili na krky
bronzové medaily za pekné 3.
miesto. V súťažiach jednotlivcov
na Majstrovstvách Slovenska
sa až 3 krát postavil na najvyšší
stupeň pre víťazov pretekár
z Rimavskej Soboty. Medzi mužmi to bol Michal Radnóti, medzi
juniorkami Martina Černošková
a medzi žiakmi Martin Parobek. Na medailových pozíciách
v tomto roku skončili ešte junior Dalibor Strapko a dorastenec
Richard Totkovič. Naši pretekári

štartovali na 19 medzinárodných turnajoch v Maďarsku,
Čechách a Slovensku, kde dosiahli veľmi dobré umiestnenia.
Z mnohých spomenieme napr.
víťazstvá Michala Radnótiho na
Veľkej cene Brna, Zemlén kupe
v maďarskom Tokaji, 2.miesto
na FILA turnaji v Maďarsku,
alebo víťazstvo Rastislava Tótha
na Memoriáli Svitača v Nitre. Aj
tohto roku sme úspešne zorganizovali už jubilejný 25.ročník
Gemerského pohára mládeže v
zápasení voľným štýlom, ktorý
pre nás skončil víťazstvom
v hodnotení družstiev. Tento
turnaj má veľmi dobré meno

v zahraničí a čoraz viac tamojších klubov sa zaujíma o účasť
na ňom. Žiaľ, mnohokrát nemôžeme akceptovať prihlášky
všetkých zahraničných družstiev, nakoľko je to vec financií
a kapacity telocvične. Ostáva
len konštatovať naše mesto
je už asi jediné, ktoré nemá
športovú halu. Najúspešnejšími
našimi zápasníkmi v roku 2007
boli Michal Radnóti, Richard
Totkovič a Rastislav Tóth.
Zápasnícky oddiel Lokomotíva
RS praje všetkým čitateľom
a svojim priaznivcom ŠŤASTLIVÝ A ÚSPEŠNÝ NOVÝ ROK 2008.
J. Radnóti

