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V „tabačke“ sa rozbieha výroba
V

jednom z objektov bývalej tabakovej továrne
v Rim. Sobote je rušno. Rozbieha tam výrobu CE Europe, a. s., dcérska spoločnosť talianskej
firmy Campagnaro Elettrotecnica. Zaoberá sa výrobou komponentov do bielej techniky, hlavne
elektrických častí pre firmy Whirlpool a Emerson.
Podľa vyjadrenia prednostu mestského úradu Ing.
Ladislava Kovácsa v súčasnosti finišujú práce na
úprave priestorov. Zahŕňali aj rekonštrukciu inžinierskych sietí a vybudovanie plynovej kotolne.
Vyžiadali si celkové náklady 670 tis. EUR. Mali by
byť ukončené do polovice februára. V pláne je aj

úprava vonkajších priestorov a fasády budovy. Samotná výroba so 40 zamestnancami by sa mala
spustiť 1. marca. V priebehu ďalších 18 mesiacov
mieni spoločnosť ich počet zvýšiť na 120. Ako uviedol Ing. L. Kovács, výber zamestnancov na jednotlivé pozície už prebieha. Bývalú „tabačku“ odkúpila spoločnosť za 41 mil. Sk vlani od ministerstva
spravodlivosti, ktoré tam chcelo zriadiť väznicu.
Zástupcovia CE Europe uvažujú o tom, že by nevyužité priestory budovy ponúkli na prenájom iným
talianskym firmám. Rokovania už prebiehajú.
kan

Úvodník

Budú skúšať
aj politikov?
Marta Kanalová
šéfredaktorka

Rozruch vzbudila médiami
pretriasaná
správa, že minister školstva
Ján Mikolaj
si posvieti na používanie
slovenčiny u učiteľov. Hodlá
ich preverovať. Zaujímavé
pritom je, že aj vo vyhláseniach jeho rezortu sú
prehrešky proti štátnemu
jazyku. Ako uviedol denník
Pravda, v správe o zápise
prvákov urobilo ministerstvo
školstva deväť gramatických
a niekoľko štylistických chýb.
Názory na túto problematiku
sú rôzne. Mnohí však tvrdia,
že je to nezmysel a iba pokus
o politické zviditeľnenie sa.
Navyše ani akademici v SAV
sa v niektorých prípadoch
nevedia dohodnúť na tom,
ktorý výraz je z hľadiska spisovnej slovenčiny správny.
Nehovoriac už o tom, koľko
štylistických a gramatických
chýb urobia vo svojich vyhláseniach samotní politici
a predstavitelia vlády. Takže
možno by nebolo od veci,
keby najskôr skúšali ich.
A možno by si potom rozmysleli preverovať používanie slovenčiny u ostatných...

Zastupiteľstvo aj o cene tepla

Sewon chce rozšíriť výrobu

V utorok 22. januára prebehne od 14. hod. v bývalom Župnom dome
v Rim. Sobote zasadnutie poslancov mestského parlamentu. Na
programe budú dva body: Koncepcia rozvoja mesta Rim. Sobota pre
obdobie 2007-2013 a návrh na schválenie ceny tepla s účinnosťou od
1. januára 2008. Rokovanie mestských poslancov je verejné. kan

Kórejský výrobca autokomponentov Sewon zamestnáva v súčasnosti v prie-storoch bývalých rimavskosobotských kasární 680
ľudí. Vyše 100 zamestnancov pracuje v hale prenajatej od firmy
Tauris. Odtiaľ chcú výrobu presunúť do ďalšej budovy kasární,
o ktorú prejavili záujem.
pokračovanie na str.3

Chcete si privyrobiť?

Vaša lekáreň

Železničná ul. 23, RS
www.jazmin.sk

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

na predaj Gemerských zvestí. Môžu

byť aj študenti alebo nezamestnaní.
Informácie osobne na Svätoplukovej 5
alebo na t. č. 56 04 673.
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Pomôže
zhadzovanie hniezd?
V

posledných rokoch sa v Rimavskej Sobote premnožili havrany. Na ich hlučnosť, všadeprítomnosť, znečisťovanie trusom a posedávanie na kontajneroch sa
sťažovali mnohí obyvatelia aj na verejných
hovoroch. Sťažnosti eviduje aj oddelenie životného prostredia mestského úradu. Podľa vyjadrenia vedúceho oddelenia Ing. Jána
Bozóa zvýšený výskyt havranov je najmä
v Mestskej záhrade, kde poškodzujú hodnotné platany, a na ploche bývalého dopravného ihriska. Havrany sa premnožujú, pretože
nemajú v podstate prirodzeného nepriateľa.
Stávajú sa záťažou v estetickom rozmere a
tvoria aj akúsi potravinovú konkurenciu pre
ostatné drobné spevavce. Podľa Zákona č.
543/2002 o ochrane prírody a krajiny sú však
tieto živočíchy chránené.

Premnožené havrany
znepríjemňujú život
obyvateľom hlučnosťou
i trusom
„Problém chceme riešiť zhadzovaním hniezd
havranov čiernych na tlmenie ich početnosti. Pretože sú chráneným druhom, požiadali sme ministerstvo životného prostredia
o udelenie výnimky zo zákona. Vyhoveli
nám. To znamená, že nám povolili vytláčať
kolónie havranov čiernych spôsobom zhadzovania hniezd len v mimohniezdom období, ktoré končí koncom februára. Takže to
budeme v danom termíne realizovať,“ informoval nás Ing. J. Bozó. To, či zhadzovanie
hniezd obmedzí početnosť premnožených
havranov, ukáže čas.
kan

Záverečné
stretnutie
mestskej
partnerskej
skupiny

N

a rimavskosobotskom mestskom
úrade sa konalo 11. januára záverečné pracovné stretnutie mestskej
partnerskej skupiny (tvoria ju zástupcovia mestského úradu, mestského zastupiteľstva, štátnej správy, neziskových
organizácií, podnikateľskej sféry a spoločnosti IBS Slovakia) k projektu „Koncepcia rozvoja mesta Rimavská Sobota
na obdobie 2007-2013“, podporeného
nenávratným finančným príspevkom
zo ŠF EÚ prostredníctvom Ministerstva
výstavby a regionálneho rozvoja SR.
Jeho cieľom bolo zhodnotenie práce na
príprave strategického dokumentu mesta, jeho pripomienkovanie, zosúladenie
akčného plánu a prijatie záverečného
stanoviska s odporúčaním pre mestské
zastupiteľstvo prijať dokument ako základný programovací dokument rozvoja mesta. Členovia partnerskej skupiny zároveň prijali návrh, že v rámci
programovacieho obdobia 2007-2013
budú v činnosti pokračovať ako mestská
monitorovacia skupina, ktorá sa bude
pravidelne stretávať jedenkrát ročne
a hodnotiť plnenie aktivít schválených
v KRM, ich aktualizáciu a zosúladenie
s rozpočtom mesta. Konečná verzia dokumentu Koncepcia rozvoja mesta na
obdobie 2007-2013 bude predložená na
mimoriadnom zasadnutí mestského zastupiteľstva 22. januára a po jej schválení zverejnená na stránke www.rimavskasobota.sk
Ing. Eva Muráriková,
vedúca oddelenia strategického rozvoja

Vyrúbali topole pri krytej plavárni
Dôvodom bola plánovaná výstavba
bazénov v danej lokalite, ktorú schválili poslanci
mestskeho zastupitelstva.

O

koloidúci si všimli, že pri krytej plavárni vyrúbali asi 25 topoľov. Podľa vyjadrenia vedúceho oddelenia životného prostredia Mestského úradu v Rim. Sobote Ing. Jána
Bozóa výrub sa uskutočnil v súvislosti so
začatím prípravnej fázy realizácie výstavby
mestských bazénov. Tomuto projektu dali

nedávno poslanci zelenú. „Nakoľko projekt
okrem plánovanej výstavby samotných bazénov rieši aj výstavbu obslužných objektov
a priľahlého parkoviska, bolo potrebné lokalitu pripraviť na inžinierske práce, ktoré tam
budú v budúcnosti prebiehať,“ skonštatoval
Ing. Bozó. Ďalej uviedol, že výrub prebiehal

mimo vegetačného obdobia a pri realizácii
projektu sa vyrieši aj náhradná výsadba.
„Naším cieľom je v súlade s územným plánom športovo-rekreačnej zóny vytvoriť účelovo aj esteticky hodnotnú lokalitu, ktorá by
uspokojila potreby občanov,“ uzavrel Ing.
Bozó. K výrubu asi desiatich topoľov pred
amfiteátrom a krytou plavárňou došlo aj
v minulosti. Dôvodom bolo to, že stromy dosiahli hornú hranicu biologického veku, boli
zdravotne poškodené, resp. zvnútra vyhnité,
a tak mohli spôsobiť ujmu na zdraví a majetku. kan
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Objektívnosť neznamená bezbreho kritizovať
V

istom premaľovanom týždenníku sa
objavili zavádzajúce informácie týkajúce sa našich mestských novín. Ich majiteľ
v článku tvrdil, že keby sme sa o niektorých
skutočnostiach čo len slovkom zmienili, už
by sme my- redaktori boli bez práce alebo
noviny sa predali. Tak po úvodníkoch, ale i
kritikách v iných článkoch, napr. o zbabelom
tajnom hlasovaní poslancov o nájomcovi
mestských lesov, futbale, Kurinci, lúzeroch
a iných šteklivých témach sa divíme, že tu
ešte sedíme. Ako je to možné? Vedenie mes-

ta je totiž demokratické a do našej práce
nezasahuje. Máme podporu primátora, jeho
zástupcu i prednostu mestského úradu, ale
i poslancov, ktorí nám počas uplynulého
roka schválili financie na zakúpenie potrebnej techniky a na rozvoj redakcie. Redakcie
Gemerských zvestí a Gömöri Hírlap boli totiž
roky technicky a personálne poddimenzované. Noviny sa zmenili po grafickej i obsahovej stránke, čo privítali i mnohí čitatelia.
Mimochodom, pripravujeme ďalšie novinky.
Bezpredmetné sú i tvrdenia, že naše noviny

Viac požiarov aj vyššie škody
Hasiči sú nielen tam, kde
horí. Otvárajú byty a hľadajú aj utopených.

V

roku 2007 bolo v okrese Rim. Sobota
251 požiarov, ktorými boli spôsobené
priame škody na majetku za takmer deväť
miliónov korún. Pri nich sa zranili sedemnásti a zomreli dvaja ľudia. Včasným zásahom hasičských jednotiek boli uchránené
hodnoty za vyše sto miliónov korún. Následné škody nevznikli žiadne. V porovnaní s rokom 2006 sa počet požiarov zvýšil o 129 prípadov, materiálne škody nimi spôsobené sú
vyššie o 2 milióny Sk. Počet zranených osôb
sa zvýšil o 10, počet usmrtených osôb ostal
nezmenený. Najviac požiarov v roku 2007
vzniklo v marci – 62, v júli – 55 a v apríli 46
prípadov. Zvýšená požiarovosť v uvedených
mesiacoch bola spôsobená hlavne vypaľovaním suchej trávy a porastov. Najmenej horelo v novembri- 4-krát a v septembri 7-krát.
Najviac požiarov vzniklo vlani z nedbalosti
a neopatrnosti dospelých - 215 prípadov ( 86
% z celkového počtu požiarov) so spôsobenou priamou škodou 5 660 300 Sk, z toho 154
požiarov vzniklo pri vypaľovaní trávy a suchých porastov. Požiare založené úmyselne

boli v troch prípadoch. Z hľadiska hodnotených odvetví vzniklo najviac požiarov
v odvetví poľnohospodárstva s počtom 105
a s priamou škodou 6 051 900 Sk (čo predstavuje 42 % z celkového počtu požiarov)
a v odvetví bytového hospodárstva, kde bolo
zaznamenaných 49 požiarov (20 % z celkového počtu požiarov) s priamou škodou 1 924
500 Sk. V lesnom hospodárstve je evidovaných 12 požiarov s priamou škodou 169 200
Sk. V meste Rim. Sobota bolo 66 požiarov, v
Hnúšti 27, v Tisovci 2, Ožďanoch 7, Bátke 6,
v Rim. Janovciach, Pavlovciach, Jesenskom,
Včelinciach, Rim. Seči a v Stránskej po 5. Zo
107 obcí v okrese Rim. Sobota nebol evidovaný ani jeden požiar v 43-och obciach. Až
57 percent práce hasičov však tvorili technické zásahy. Profesionálni hasiči v okrese
Rimavská Sobota zasahovali celkom 561krát. Technických zásahov mali 318, zásahy
pri požiaroch 222, ekologických 2, ale 9-krát
sa vyskytli aj plané poplachy. Hasiči mali počas roka 10 taktických cvičení. Najväčší podiel na technických zásahoch majú naďalej
dopravné nehody, a to v 153-och prípadoch.
Časté sú i otvárania bytov, ktoré absolvovali až 96-krát. Výšková pomoc bola občanom
poskytnutá 7-krát, vyhľadávanie utopených
2-krát a zdravotnícka pomoc 2-krát.
OR HaZZ v Rim. Sobote
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slúžia úzkej skupine funkcionárov mesta,
ktorí sa v nich snažia prezentovať svoje nič
neriešiace aktivity. Naším cieľom vždy bolo
a je objektívne informovať čitateľov. To znamená, že ak má byť kritika opodstatnená,
dávame možnosť vyjadriť sa aj napadnutej
strane, čo sa v niektorých médiách, žiaľ, nedeje. Nehovoriac už o tom, že sa v nich objavujú aj anonymné osočovacie komentáre.
Serióznosť neznamená bezbreho kritizovať
a osočovať, ale ísť na tvár miesta a preveriť
si skutočnosti. Marta Kanalová, šéfredaktorka

Anketa
Čo si myslíte o skúšaní
učiteľov zo slovenského
jazyka, ktoré navrhuje
ministerstvo školstva?
Mária Kispatková, dôchodkyňa, Rimavská Sobota: „Myslím si, že je to vhodné
pre učiteľov, ale ešte potrebnejšie pre žiakov. Učitelia
majú vynikajúcu slovnú
zásobu a je dôležité, aby ju
v tejto forme odovzdávali
aj deťom. Dnešná mládež
niekedy nevie slovne sformulovať svoju
myšlienku, a preto je dôležité učiť ovládať spisovný jazyk.“

Božena Boháčiková, kuchárka, Rimavská Sobota: „Nie je to potrebné, pretože
každý, kto vykonáva túto
profesiu, musí byť zároveň
aj odborníkom. Učitelia
majú dostatočné vzdelanie, preto je to zbytočné.
Užitočnejšie by bolo, keby sa
štátni funkcionári ministerstva školstva
venovali závažnejším problémom.“

Mgr. Július Karas, učiteľ, Bátka:

Sewon chce rozšíriť výrobu
T

am mienia v jednej hale vyrábať zväzky
pre automobilku KIA v Žiline a v druhej
podobný sortiment pre závod automobilky
Hyundai, ktorý sa stavia pri Ostrave. Ak by
sa to podarilo, prácu by našlo ďalších 1700
ľudí. Ako sa vyjadril prednosta mestského úradu Ing. Ladislav Kovács, objekt však
vlastní ministerstvo vnútra, ktoré tam plánuje zriadiť archív. V súčasnosti prebiehajú
rokovania medzi samosprávou a minister-

dokončenie z 1.str.

stvom o výmene budovy za inú. Mesto pritom ministerstvu ponúklo bývalú jedáleň
na Gorkého ulici. Podľa ohodnotenia je však
rozdiel v oboch budovách okolo 25 mil. Sk.
Preto ministerstvo, samospráva i Sewon riešia jeho kompenzáciu. Podľa slov L. Kovácsa
v hre je aj ďalšia alternatíva. Mesto ponúka pozemok v kasárňach, na ktorom by si
mohlo ministerstvo postaviť novú budovu
archívu. kan

„Myslím si, že by sa mal
klásť väčší dôraz na to, ako
sa prezentuje slovenský
jazyk v masovokomunikačných prostriedkoch- hlavne
v televízii a rozhlase. Osobne to nevylučujem ani nezavrhujem. Len
si myslím, že by sa to nemalo začínať učiteľmi, ale skôr oblasťami, ktoré spisovný
jazyk prezentujú na verejnosti. Úroveň
ústneho a písomného prejavu niektorých
štátnych zamestnancov pri styku so širokou verejnosťou je nedostačujúca.
kk
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Naša prvá návšteva
v Nyiregyháze
V

dňoch 3.-5. decembra 2007 sa pedagógovia a brat spirituál Evanjelickej
základnej školy v Rimavskej Sobote zúčastnili návštevy Evanjelickej základnej školy
v Nyiregyháze v Maďarsku. Cieľom ich návštevy bolo podpísanie dohody o vzájomnej
spolupráci. EZŠ v Rimavskej Sobote, aj keď
funguje len štvrtý rok, sa snažila nájsť partnerskú školu na cezhraničnú spoluprácu.
To sa im podarilo počas letných prázdnin.
Maďarskí priatelia boli na Slovensku ešte
v októbri. Spolu s vedením školy sa dohodli
na predbežných podmienkach spolupráce.
Počas našej návštevy nám naši noví priatelia prichystali bohatý program. Po prehliadke priestorov školy, v ktorých sa učí asi
430 žiakov, nás pani riaditeľka oboznámila
s hlavnými úlohami školy. V podvečerných

hodinách nás prijala pani seniorka, zriaďovateľka školy. Večer po adventných službách
Božích , sme strávili s miestnym p. farárom a jeho manželkou, spirituálkou školy.
Po chutnom obede v poľovníckej čárde sme
popoludní boli v historickom kaštieli vo Vaji.
Deň sme ukončili príjemnou večernou prehliadkou mesta, ktoré žilo v očakávaní vianočných sviatkov. Tretí deň bol pracovný. Po
vzájomnej dohode predstavitelia oboch škôl
zmluvu o spolupráci podpísali. Sú v nej zakotvené výmenné pobyty pedagógov, žiakov,
spoločné lyžiarske výcviky, školy v prírode,
návštevy pri príležitosti cirkevných a iných
sviatkov, dní mesta a pod. Zástupcovia
oboch škôl veria, že konkrétna spolupráca
sa čím skôr rozbehne.
kres

Bezbariérové
sociálne zariadenia

V

o vstupnom foyeri k divadelnej
sále rimavskosobotského domu
kultúry boli zrekonštruované sociálne
zariadenia. Pribudli aj toalety s bezbariérovým prístupom pre vozíčkarov. Práce prebiehali dva mesiace a boli ukončené koncom decembra minulého roka.
Bezbariérové toalety boli financované
z rozpočtu domu kultúry. „Chceli aj
hendikepovaným občanom sprístupniť
kultúrne podujatia. Aj oni sa môžu bez
problémov zúčastňovať na kultúrnom
živote. Výhodou zariadení bude, že hendikepovaní nebudú odkázaní na asistenciu iných osôb, čím sa skvalitní ich
život,“ vyjadril sa riaditeľ domu kultúry
PhDr. Ľubomír Šárik. kk

Raz darmo „stará škola“

P

Rodí sa menej detí,
ale sobáše pribúdajú
M

inulý rok v matričnom obvode mesta Rim. Sobota evidovali 1009 narode-ných detí. Z nich bolo 525 chlapcov a
484 dievčat. V porovnaní s rokom pred ním
sa celkový počet narodení znížil o 60. V roku
2006 sa totiž narodilo 1069 detí, z toho bolo
549 chlapcov a 520 dievčat. Informovala nás
vedúca matričného úradu Klára Csáková.
Pri porovnávaní rokov 2006 a 2007 bol počet
úmrtí relatívne rovnaký. Ich celkový počet
bol v roku 2006 493 a o rok neskôr 495. Pod
matričný obvod mesta Rimavská Sobota
patria aj obce Rimavské Janovce, Pavlovce,
Zacharovce a Horné Zahorany. V Rimavskej
Sobote bolo v roku 2006 484 úmrtí, v Rimavských Janovciach 8 a jedno v Zacharovciach.
V roku 2007 bolo v Rimavskej Sobote 487
úmrtí, v Rimavských Janovciach 6 a v Zacharovciach a Horných Zahoranoch jedno.

V roku 2006 malo mesto
Rimavská Sobota 24 069
obyvateľov
„Úmrtia žien a mužov v spomínaných rokoch boli tiež relatívne rovnaké. V roku 2006
zomrelo 250 mužov a 243 žien a v roku 2007
254 mužov a 241 žien,“ uviedla K. Csanková. Vzrastajúcu tendenciu má uzatváranie
manželstiev. V roku 2007 ich bolo o 31 viac
ako v roku 2006. V roku 2006 bolo uzavretých
100 manželstiev, z toho cirkevných 37 a civilných 63. Minulý rok uzavrelo manželstvo
131 párov, cirkevných sobášov bolo 61 a civilných 70. V roku 2006 malo mesto Rimavská
Sobota 24 069 obyvateľov a vlani 23 999. kk

red- či posviatočné želania Zdravia- Lásky- Šťastia, rezonujú v nás
ešte aj dnes rovnako príjemne ako návraty- stretnutia... My, januárové „deti“,
v tomto duchu ďalej prežívame /ne/
všedné každodenné radosti. Pri troche
šťastia aj bezstarostne, prinajmenšom
do konca januára, ale o rok starší. Vďaka
Bohu! Ja mám to Šťastie!, že už na úvod
roka môžem, mám Komu?! poďakovaťmám Koho! pochváliť: za Novoročné
stretnutie- Vedenie ZŠ P. Dobšinského so
zamestnancami všetkých vekových kategórií, v malej jedálni 9. januára 2008.
Verím, že účastníci stretnutia mi dajú
za pravdu, že poďakovanie právom patrí všetkým, ktorí sa o stretnutie zaslúžili. Osobitne za seba riaditeľovi Mgr. I.
Geckovi, hoci som dôchodkyňa tiež, ale
„iného“ zamestnávateľa....chcem poďakovať za to, že zachoval tradíciu, ktorá
roky pretrváva! Je šťastie mať zamestnávateľa s dobrou pamäťou, veď o tom je
škola....že nás učí aj nezabúdať....napr.
na dobré zvyky, preukázať úctu človeku.
Chválim a ďakujem riaditeľovi aj zamestnancom ZŠ P. Dobšinského za to,
že „ sa pomkli“ pri spoločnom sviatočne
prestretom stole, aby sa aj s dôchodcami pomestili. V rodinnej atmosfére asi
stovky, možno i viac prítomných sa vinšovalo, spomínalo, nechýbali ani deti
s pestrým programom. Pocit spolupatričnosti, môcť prežiť chvíľu šťastia toho
druhého je možno vzácnosťou- viac ako
dar. Želáme veľa úspechov v škole, aj rodinnej pohody v zdraví.
Mascha a Bohumil Schmidt

Rozhovor
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Po Ildikó nasleduje kaderníčka Ágota
Rozhovor
s populárnou herečkou
Viktóriou Rákovou

U

plynulý rok herečky Viktórie Rákovej
bol nesmierne rušný. Napriek tomu,
že vysokú školu ukončila len vlani, stala sa
zrazu miláčikom celej krajiny a určite nezveličujeme, ak napíšeme, že sa stala najznámejšou Maďarkou žijúcou na Slovensku.
Kým televízia Markíza s veľkým úspechom
vysiela reprízu Susedov, Viky sa už pripravuje na svoju novú hlavnú rolu v štartujúcom
seriáli konkurenčnej súkromnej stanice, ale
rada by si obliekla aj kostým Juliky Liliomovej v dráme Milana Füsta Nešťastníci.

Ako vieš zosúladiť nakrúcanie v Bratislave
s účinkovaním v košickom súbore?
Nijako. Už som dala výpoveď v košickom
divadle Thália, ale malo to dve príčiny. Po
prvé, umelecký vedúci divadla mi nevedel
ponúknuť takú rolu, ktorú by som si rada zahrala. Po druhé, jeden z komerčných kanálov
začne s novým seriálom, ktorého scenáristom bude Andy Kraus a bude sa vysielať každý deň.
Csongor Kassai, Szidi Tóbiás začínali tiež
v Košiciach, ale po skončení vysokej školy
sa už tam nevrátili, ale sa stali „slovenskými” hercami s dobrým menom. Ale ty si sa
na rok vrátila...
Nechcela by som skončiť tak ako oni.
Z Thálie neodchádzam preto, lebo nechcem
hrať v maďarskom divadle, ale preto, lebo
mám pocit, že sa tu neviem ďalej rozvíjať.
Nie sú tu takí režiséri, od ktorých by som sa
vedela voľačo nové naučiť, a nie sú ani také
hry, ktoré by ma vedeli zaujať. Ale raz sa určite vrátim.
A keby ťa volali do Komárna?
Na jar predstavia Čardášovú princeznú a
dostala som pozvanie na casting.
V období, keď si sa narodila, už v Rimavskej Sobote veľmi nefungovalo ochotnícke
divadelníctvo.
Mám taký dojem, že herecké vlohy som
zdedila od svojej starej mamy, ktorá síce
nikdy neúčinkovala v žiadnej hre, ale mala
hlboký vzťah k divadlu, k divadelným periodikám, čo podľa mňa „vsiaklo“ aj do krvi
mojej mamy, ktorá založila vo svojej rodnej dedine v Konrádovciach amatérsky súbor, neskôr bola spoluzakladateľkou kapely
Sorsvirág a do dnešných dní absolvuje veľa
vystúpení. Ale musím sa veľmi poďakovať aj
svojej profesorke zo strednej školy Ildikó Kovácsovej, ktorá ma viedla k recitovaniu.
Celoslovenskú popularitu ti priniesla úloha
Ildikó zo Susedov, kde po boku Andyho
Krausa stvárňuješ od seba oveľa staršiu

ženu. Ako si prijala túto rýchlo získanú
popularitu?
Najprv som mala obavy, že neuveria, keď
napriek svojim 25 rokom hrám štyridsiatničku, ktorá má syna teenagera. Táto otázka
sa však nikdy nevynorila.
Čím sa Ildikó líši od teba?
Ja nie som príliš hysterická, nie som až
tak žiarlivá, ale som tak isto citlivá a rodinne
založená ako ona. Tak isto mám rada svojho partnera a rada varím, ale mne sa lepšie
darí, ako jej.
Veľmi dobre prijali seriál Slováci, ale ako sa
páčil Maďarom žijúcim na Slovensku? Počul
som aj taký názor, že sa im posmievaš.
Len raz som sa stretla s takým názorom.
Najprv som mala podobné obavy, ale po tom,
čo som si prečítala scenár, som sa ich zbavila. Smutnejšie však je, že poznám čím ďalej
tým viac takých ľudí, ktorí nevedia poriadne
ani po maďarsky ani po slovensky.
Napriek veľkému úspechu sa seriál skončil.
Silvestrovské vysielanie bolo posledné (podľa prieskumov ho videlo pol druha milióna
divákov). Totiž cesty Andyho Krausa a Petra Marcina sa rozdelia. Andy začne s novým
seriálom, ktorý sa bude vysielať päťkrát do
týždňa, a môj maďarský pôvod nedostane
až takú váhu. Tím hercov bude úplne nový,
sama zostanem z „gardy susedovcov“ a budem hrať Ágotu, kaderníčku z Nových Zámkov. Máme ročnú zmluvu, dovtedy nad ničím
iným nepremýšľam.
Častokrát si spomenula, že ako dieťa si sa
chcela stať baletkou, ale v Rimavskej Sobote
na to neboli vytvorené podmienky. Napokon
si vlani mohla tancovať v Bailande...
Bailando bolo veľkým zážitkom môjho
života. Mala som len jednu podmienku,
čiže aby sme kvôli povinnostiam v divadle
mohli skúšať v Košiciach. Aj toto vyšlo.
S Jurajom Šoltésom sme skúšali denne dve
– tri hodiny.
Tancovali ste pre 14- detnú rodinu, čo pre

mnohých nebolo sympatické.
Túto rodinu navrhla televízia Jurajovi.
Viackrát sme sa s nimi stretli a pravdou je,
že pre spoločnosť možno nebola práve najsympatickejšia, ale pri konečnom rozhodnutí divákov nebolo len to rozhodujúce.
A potom nasledovali tanečné ponuky.
Jasné, ale dá sa to pripísať na účet eufórie.
Ponuku mi dali aj Radačovský, aj Ďurovčík.
A čo by si spravila, ak by ti v jeden pekný
deň zavolal Radačovský a ponúkol by ti
hlavnú rolu v Carmen?
Zapísala by som sa do tanečnej školy.
János Juhász Dósa, foto: István Hritz

Oznamy
Poďakovanie

Miestny odbor Matice slovenskej v Rim.
Sobote vyslovuje srdečné poďakovanie
všetkým prispievateľom, firmám, podnikom,
podnikateľom, súkromným osobám a darcom
finančných prostriedkov do zbierky na projekt
Historické osobnosti Gemera- Malohontu ,
ktorého druhá etapa bola úspešne realizovaná
21. decembra minulého roku na Námestí Š. M.
Daxnera.
Mená prispievajúcich budú zverejnené na
tabuliach pri podstavci národných dejateľov
v jarných mesiacoch.
Elena Nebusová, predsedníčka MO MS

Pozor!

Bývalí občania Veľkého Blhu!
Prihláste sa!
My domáci pracujeme na obnovení spolupráce
s vami, preto nám oznámte vašu adresu na t.č.
0475812070 alebo prostredníctvom internetu
ocu@velkyblh.sk
Tibor Csúr,starosta
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Život ľudí v útulku
Máriovi Žigmundovi,
ktorý vie pekne kresliť,
je v útulku lepšie ako
za mrežami. Tam sa už
dostať nemieni.

Vedúci útulku Mgr. Ján Harandza.

P

o vlastnej streche nad hlavou túži každý človek. Mnohí, ktorí ju majú, si ani
neuvedomujú, aký je to dobrý pocit prísť po
práci domov, pohodlne vhupnúť do papúč,
zapnúť si televízor alebo relaxovať iným spôsobom. Sú však aj ľudia, ktorí nemajú vlastné bývanie. Potulujú sa po uliciach, vyberajú
odpadky z kontajnerov alebo žobrú. Tí, ktorí
nechcú ostať na ulici, môžu bývať v útulkoch. Jeden z nich sa nachádza aj v Rim. Sobote na Hviezdoslavovej ulici. V nenápadnej
budove s mrežami na oknách majú v súčasnosti pätnástich ubytovaných. Najmladším
je 23-ročný Štefan Bari. Je z detského domova a žije tu už deväť rokov. Najdlhšie, až 13
rokov, býva v útulku Štefan Bari. Na režim si
už zvykli. „V priemere mávame 10-12 ubytovaných. Závisí to od ročného obdobia. Môžeme ubytovať maximálne 20 ľudí. Tým, ktorí
majú záujem o prácu, sa snažíme aj formou
verejnoaktivačných prác prostredníctvom
úradu práce pomôcť. Mnohí z nich však o
stabilnú prácu záujem nemajú, iba o sezónnu, napr. pomáhajú pri výstavbe domov. Tí
ostrieľanejší v zime väčšinou nepracujú, začínajú až na jar. Nie sú zvyknutí dlhodobo

trvalo pracovať,“ hovorí vedúci Útulku pre
občanov bez prístrešia Mgr. Ján Harandza
a dodáva: „Bývajúcim v útulku sa snažíme
hľadať aj prácu v zahraničí. Zatiaľ sa nám
veľmi nedarí. Chýba nám internet a jeden
počítač, hlavne kvôli trhu práce.“ Podľa slov
sociálneho pracovníka Jána Melicha mnohí
ľudia nemajú ani predstavu o útulku. „Nedávno sem telefonovala jedna pani a chcela
tu umiestniť svojho psa, lebo si myslela, že
je to útulok pre zvieratá,“ prezradil J. Melich.
Každý z obyvateľov je iný. Majú rôzne osudy.
Niektorí prišli o rodinu a strechu nad hlavou kvôli alkoholizmu, traja sú z detského
domova a dvaja prišli z väzenia. Medzi nimi
sme objavili aj 26-ročného Mária Žigmunda zo Sebechlebov, ktorý vie pekne kresliť.
Býva tu od polovice decembra minulého
roka. Vyšiel z detského domova. Nemal prácu ani čo jesť. Túlal sa po Slovensku: Trenčíne, Ilave, Zvolene, Banskej Bystrici, vyberal
kontajnery, podvádzal a kradol. Napokon
sa dostal do väzenia. „Pokúšal som si vtedy
nájsť prácu, ale to nebolo jednoduché. Bol
som špinavý. V base to bolo tvrdé, ale dalo
sa prežiť. Kreslenie ma zaujímalo od základnej školy, ale vo vôzení som sa mu začal viac
venovať. Kreslil som spoluväzňom portréty žien a detí, ktoré posielali domov. Takto
som sa živil. Neskôr som začal aj tetovať,“
prezradil trochu nesmelý Mário, ktorý sa už
za mreže dostať nemieni. Tvrdí, že v útulku
je lepšie ako v base. Túži po práci, vlastnej
streche nad hlavou a rodine. „V maľovaní

Sociálny pracovník Ján Melich (vľavo) s Máriom Žigmundom.

budúcnosť nevidím. Bavia ma peniaze, ženy,
cigarety, káva,“ usmieva sa mladý muž, ktorý
dostal ponuku pracovať v Sewone. Snaží sa
hľadať si prácu. Sociálka 1700 Sk mu nestačí.
Vedúci útulku mu vybavuje verejnoaktivačné práce, aby vypomáhal vo výtvarnej dielni
v dome kultúry, pretože pekne kreslí. Mário strávil spoločne s ostatnými obyvateľmi
útulku aj Vianoce a Silvestra. Na Štedrý deň
mali vďaka sponzorom kapustnicu, rybu, šalát i darčeky- potravinové balíčky. V nich boli
konzervy, instantné polievky, cigarety a desiatka pivo. Zdobili aj dva stromčeky. Jeden
z nich bol v spoločenskej miestnosti. „Chcel
by som sa poďakovať mestskému úradu i
sponzorom, ktorí prispeli na balíčky a sviatočnú stravu: veľkopredajni Kauflad, miestnym novinárom, MUDr. Phőtemu i Územného spolku SČK. Ich pomoc nám dobre padla,“
vyjadril sa Mgr. J. Harandza.
Marta Kanalová

Oznam
Mesto Rimavská Sobota ponúka do
nájmu nebytové priestory v budove na
Hlavnom námestí č.2 v Rimavskej Sobote – suterén o výmere 272 m2 / bývalý
Sultán / za nasledovných podmienok:
- minimálna výška nájmu prvé dva roky
podnikania : Sk 12 000,-/mesiac + preddavky
za teplo vo výške Sk 2 000,- + prevádzkové
náklady,
- výška nájmu v nasledujúcich rokoch min.
Sk 15 000,- + preddavky za teplo, prevádzkové náklady,
zachovanie charakteru prevádzky:
reštauračné služby s poskytovaním stravy
vyššej kategórie, (vináreň, hudobná produkcia, iné/,
zásobovanie zo zadnej časti prevádzky,
len vo vyhradených hodinách stanovených
mestom,
žiadateľ nesmie mať voči mestu nedoplatky.
Žiadosti zasielajte na MsÚ – oddelenie právne a majetkové do 27.02.2008.
Informácie na čísle telefónu: 047/5604626,
047/5604631, resp. 0903 284 353.
Ponukové konanie sa bude konať na MsÚ, Ul.
Svätoplukova č. 9, Rimavská Sobota, zasadačka č.dv. 16, 2. poschodie dňa 6.03.2008 /
štvrtok/ o 14.00 hod..
So žiadosťou je potrebné doručiť na MsÚ:
podnikateľský zámer, fotokópiu živnostenského listu, resp. výpisu z obchodného
registra, investičný zámer a rozpočet plánovaných investícií na zariadenie interiéru.
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Rok 2007 vo folklórnom súbore Háj
K

oniec starého a začiatok nového roka
sa nesú v znamení bilancovania toho,
čo máme za sebou a plánovania nových aktivít. Uplynulý rok bol pre folkloristov z Hája
veľmi bohatý na rôzne vystúpenia. V tejto
reportáži sa spätne obzrieme aspoň na tie
najdôležitejšie udalosti.

ka Mlynárová a Filip Balciar si na celoslovenskom finále vo svojej kategórii vytancovali
Čardášom z Parchovian prvé miesto a stali
sa laureátmi Šaffovej ostrohy 2007. Aj v kategórii C (tanečníci od 16 do 35 rokov - voľný výber) súťažila tanečníčka FS Háj Zuzana
Bartová, ktorá je súčasne aj členkou FS Hornád z Košíc. S tanečným partnerom z Hornádu Štefanom Štecom a tancom „Kruťak
a Kolomyjka“ z Habury si vytancovali prvé
miesto a stali sa tiež laureátmi celoslovenskej súťaže sólistov tanečníkov ľudového
tanca.

Folklórne leto aj v znamení
domácich folklórnych festivalov

Fašiangy a plesová sezóna
Tak by sa dalo v skratke pomenovať obdobie január až marec vo FS Háj. Minulú
plesovú sezónu sme náš špeciálny plesový
program predviedli návštevníkom viacerých
plesov v R. Sobote. Po oslavách nášho 30. výročia na sklonku roka 2005, kedy sme pripravili pre všetky generácie bývalých a súčasných členov FS Háj aj slávnostnú recepciu,
sme sa stretli s veľmi pozitívnymi ohlasmi
na to, že sme dali priestor všetkým generáciám hájistov stretnúť sa, porozprávať
sa, pospomínať si na časy prežité v súbore
a zároveň sa zabaviť pri ľudovej muzike. Toto
stretnutie nám vnuklo myšlienku organizácie folklórnych plesov v Rimavskej Sobote.
Koncom februára 2007 sa teda v Hoteli Tatra
konal folklórny ples s netradičným názvom
Prvá folklórna plesová tancovačka. Hlavným hudobným hosťom večera bola Ľudová
hudba Muzička z Bratislavy, vystúpil aj FS
Hornád z Košíc, Noro Antalík a Roman Slanina a DJ Rado. Keďže v našom meste je veľmi málo príležitostí vypočuť si dobrú ľudovú hudbu, zatancovať si, zabaviť sa v duchu
tradícií našich predkov, pripravili sme na 26.
januára 2008 v Hoteli Tatra pre širokú verejnosť druhý ročník našej – vašej tancovačky.
Hrať a spievať bude tento rok ĽH Železiar
z Košíc a zahrá aj DJ Béla, zatancuje FS Hornád s priateľmi, ktorí sa postarajú o naozaj
kvalitnú zábavu. Ak máte chuť, príďte sa zabaviť.

Šaffova ostroha 2007
Popri vystúpeniach sme neprestávali trénovať a po prvýkrát sme sa prihlásili na postupovú prehliadku sólistov tanečníkov ľudového tanca Šaffova ostroha. Z archívnych
záberov sme naštudovali dva tance, jeden
z Čierneho Balogu, druhý z Parchovian. Premiéra sa vydarila a naši mladí tanečníci Bet-

V príprave na letné folklórne festivaly
sme okrem iného pod vedením choreografa Ing. Ladislava Bačinského naštudovali
Dievčenské a ženské tance z Rejdovej, ktoré
sme odpremiérovali v programe „Na svadbu
nás nepozvali“, na Klenovskej rontouke. Po
rokoch čakania na najväčší festival na Slovensku sa nám tento folklórny sen splnil a
dostali sme pozvanie participovať na spoločnom programe popredných slovenských
kolektívov, čo vyvrcholilo pompéznym večerným predstavením v hlavnom programe,
vysielanom aj v Slovenskej televízii. Okrem
toho v programe Klenotnica Slovenska venovanom úspešným kolektívom a sólistom,
výnimočným tanečníkom, spevákom a inštrumentalistom z celého Slovenska tancoval aj náš pár Betka a Filip. Srdce každého
folkloristu ťahá aj do Detvy na Podpolianske
folklórne slávnosti. Minulý rok patrila scéna
hlavného javiska dve hodiny Gemerčanom.
V programe Obrázky z Gemera sme my zatancovali Vlachovský párový tanec a palicový tanec z Rejdovej. Medzi divákmi v tom
čase sedel aj prvý muž Slovenska, tiež zanietený folklorista, prezident Ivan Gašparovič.

Folklórne leto aj v znamení
zahraničných folklórnych festivalov
Veľmi príjemné zážitky sme si priniesli
aj z 12. ročníka medzinárodného festivalu
„Duna Karnevál“ z metropoly Maďarska.
Zúčastnili sme sa najväčšieho budapeštianskeho folklórneho festivalu pod záštitou
primátora mesta. Na pódiách sme sa striedali s folkloristami z celého sveta, medzi
ktorými nechýbali najväčšie folklórne súbory z Mexika, Talianska, Turecka, Grécka
a mnohé iné. Bola to štvordňová kultúrno
– gastronomicko – historická exkurzia, ktorá skutočne stála za to a zanechala v nás,
ale aj v hosťoch festivalu, nezabudnuteľné
spomienky. Po úspešnom prezentovaní na
domácich javiskách sme uprostred horúceho júla opäť opustili Slovensko a cieľom našej cesty sa stala vzdialená, Slovákom dosť
neznáma krajina, Litva, konkrétne mesto
Utena a tamojší medzinárodný festival „The
Range of Lakes“. Tento zájazd bol venovaný
predovšetkým mladšej generácii hájistov.

Pre väčšinu z nich to bol prvý zahraničný zájazd v súbore a zároveň obrovská skúsenosť.
Azda najväčšie dojmy v nás zanechalo vystúpenie v mestečku Ignalina, kde predstavitelia každej krajiny museli prejsť niektorým
z litovských národných zvykov, či záverečný
galaprogram s ohňostrojom v amfiteátri Moletai. Hosťujúcou krajinou nášho vlaňajšieho posledného zahraničného zájazdu bolo
opäť Maďarsko. Medzinárodný festival „Royal Days“ v malebnom meste Székesfehérvár
svojou vysokou úrovňou prevýšil naše očakávania. Slovenský folklór, najmä východoslovenské tance a piesne, zožali obrovský
úspech, podobne ako aj naše národné kulinárske špeciality, ktoré sme návštevníkom
festivalu za pomoci ochotných organizátorov pripravovali.

Krajská súťaž choreografií
a ostatné úspešné vystúpenia
Odbornej porote a bystrickému publiku
sme na Krajskej prehliadke tvorivých choreografií folklórnych súborov predviedli našu
najnovšiu choreografiu z Gemera Dievčenské a ženské tance z Rejdovej a do kategórie komorných predstavení sme sa prihlásili
s Pozdišovským čardášom. Oba tance boli
veľmi kladne ohodnotené a za odmenu sme
dostali odporúčania na budúcoročné folklórne festivaly. Spomínaný ženský tanec sme
na jeseň minulého roka odprezentovali aj
na Festivale dedinskej kultúry venovanom
pamiatke M. Nemcovej v Košiciach a na 13.
ročníku slávností zvykov a obyčají Gemera
– Malohontu v Rožňave „Rok na Gemeri“.
Veľmi si vážime aj pozvanie na galaprogram
Košických folklórnych dní „Naše tance
a hostia“ do štátneho divadla, kde sme ako
jediný hosť zo Slovenska zatancovali naše
tance z Gemera.

Čo dodať na záver?
Máme za sebou krásny rok. Akciami,
úspechom a uznaním nabitú sezónu, za ktorou je kus tvrdej roboty. Ale nie len o vavrínoch je naša práca. Za všetkým sú hlavne
cenné ľudské hodnoty, celoživotné priateľstvá, lásky, super ľudia, s ktorými stojí za to
sa stretávať. Sme veľmi radi, že k nám každoročne prichádzajú mladí ľudia a ostávajú
s nami až do folklórneho dôchodku. V súčasnosti máme vyše 25-člennú prípravnú zložku, 20-člennú tanečnú zložku, okrem toho
výborných muzikantov, inštrumentalistov,
speváčky a spevákov. Snažíme sa raziť cestu
autentického folklóru z rôznych oblastí Slovenska, pri čom spolupracujeme s mladými
talentovanými choreografmi a tanečnými
pedagógmi. Bez nadšenia, nasadenia a bezodplatnej práce našich členov, priateľov
a sympatizantov by sme nedokázali ani zlomok z toho, o čom ste teraz čítali. Všetkým
patrí vrelá vďaka za všetko, čo pre nás robia,
čo slúži ku cti FS Háj.
Miriam Szántóová
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Predstavujeme
ZŠ Š. M. Daxnera, Ul. Dr. V.
Clementisa v Rim. Sobote
Filozofia školy
Tvorivo-humanistická škola pre život
v treťom tisícročí uplatňujúca princípy demokracie a slobody.

Zameranie

Sme moderná škola zameraná na rozvíjanie kľúčových kompetencií potrebných
pre život. Naši žiaci navštevujú triedy s rozšíreným vyučovaním cudzieho jazyka od 1.
ročníka. V tomto školskom roku sme v treťom ročníku otvorili triedy s rozšíreným vyučovaním cudzích jazykov a s informatikou.
Od septembra 2008 plánujeme zriadiť od 5.
ročníka športovú triedu so zameraním na
futbal a ľadový hokej. V pedagogickom procese uplatňujeme moderné výučbové trendy (integrované tematické vyučovanie, kooperatívne učenie, projektové vyučovanie,
informačné a komunikačné technológie).

Nepovinné predmety

Práca s počítačom na I. a II. stupni

Výchovné poradenstvo

Činnosť výchovnej poradkyne je orientovaná na oblasť profesijnej orientácie žiakov, prácu so žiakmi talentovanými a žiakmi zo znevýhodneného a málo podnetného
prostredia.

Špeciálno-pedagogické poradenstvo

Na škole pôsobí školský špeciálny pedagóg, ktorý individuálne pracuje so žiakmi
s poruchami učenia a správania a s telesne postihnutými žiakmi. Sme bezbariérová
škola.
V triedach so žiakmi zo sociálne znevýhodneného prostredia a v triedach so žiakmi
so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami využívame služby asistenta učiteľa,
ktorý sa podieľa na výchove a vzdelávaní
týchto žiakov.

Projekty

Patríme do siete škôl podporujúcich zdravie. Máme vypracovaný program výchovy
k zdravému spôsobu života, výchovy k manželstvu a rodičovstvu, program realizácie
úloh s environmentálnou a protidrogovou
tematikou a výchovou k ľudovým tradíciám.
Sme členmi Národnej spoločnosti pre
prevenciu kriminality, trestné právo a súdnictvo.
Sme aktívnou školou v Infoveku. Patríme do siete škôl, ktoré realizujú národný
projekt vzdelávania pedagogických zamestnancov financovaný zo zdrojov Európskeho
sociálneho fondu a štátneho rozpočtu SR:
„Využitie IKT vo vyučovacích predmetoch –
funkčná gramotnosť pedagogických zamestnancov v informačných technológiách “
Sme zapojení do projektu Škola budúcnosti - E-learningový portál, cieľom ktorého
je vytvoriť novú školu s novými modernými
spôsobmi učenia sa s podporou Internetu.
Pravidelne sa zapájame do environmentálnych projektov a do programu Konta
Orange Školy pre budúcnosť, v rámci ktorých
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realizujeme alternatívne trendy vo výchovno-vzdelávacom procese. V tomto školskom
roku plníme úlohy projektu Vodo Voda.

Pravidelne organizované aktivity

Pre žiakov každý rok organizujeme plavecký a lyžiarsky výcvik, školu v prírode,
exkurzie, výlety, tanečný kurz a výchovnovzdelávacie akcie v spolupráci s mestským
kultúrnym strediskom.

Záujmová činnosť

Talent a svoje záľuby si žiaci môžu rozvíjať
v rôznych záujmových krúžkoch, ktoré pracujú na našej škole: krúžok anglického a nemeckého jazyka, literárny krúžok, výtvarné
dielne, päť krúžkov práca s počítačom, dva
krúžky LEGO DACTA, estetická výchova, dva
športové krúžky, dva krúžky rytmickej gymnastiky, dva basketbalové krúžky, tanečný
krúžok, ľadový hokej, prírodovedný krúžok,
matematický krúžok, krúžok varenia.

Školský klub
Činnosť v školskom klube je zameraná
na rozvoj záujmov, iniciatívy, tvorivosti a samostatnosti žiakov. Neoddeliteľnou súčasťou práce je návšteva rôznych kultúrnych
podujatí, aj príprava na vyučovanie.

Priestory školy

Škola má vlastnú knižnicu, odborné
učebne pre fyziku, chémiu, dve počítačové
učebne, učebňu pre technické práce a rodinnú prípravu a od januára 2008 aj jazykovú
učebňu. K dispozícii má dve telocvične, veľký školský dvor, športový areál s atletickou
dráhou, s ihriskami pre futbal, hádzanú, volejbal a basketbal, susediaci s krytou plavárňou, zimným a futbalovým štadiónom. V budove školy sa nachádza komplex priestorov
pre školské stravovanie, zubná ambulancia
a bufet. Priestory školy a školského areálu sú
využívané i mimo vyučovania. Od septembra 2007 poskytujeme priestory školy pre
Základnú umeleckú školu na vyučovanie
dramatického a výtvarného odboru.

Spolupráca školy s inými inštitúciami

Vytvárame neformálne vzťahy pre kontakt a spoluprácu s rodičmi, MsÚ, OPPP,
CVČ, i s inými inštitúciami a organizáciami
v meste. Úzko spolupracujeme s materskými
školami a strednými školami, s občianskymi
združením Amavet a Občianskym združením rodičov pri ZŠ Š. M. Daxnera. Sme škola,
ktorá má svoju víziu a jasne formulované
ciele. Ideálom nášho smerovania je dobrý,
tvorivý a šťastný človek.
Kontakt: riaditeľ školy: Mgr. Viliam Vidinský,
tel., fax: 047/5621668, zástupkyne riaditeľky
školy: Mgr. Dana Vikorová (I. stupeň), tel.:
047/5621666, Mgr. Mária Sojková (II. stupeň),
tel.: 047/5621666, e – mail: skola@zsclemrs.
edu.sk, web: www.zsclemrs.edu.sk

ZŠ Š. M. Daxnera na Ul. Dr. V. Clementisa
v Rimavskej Sobote oznamuje,

že 5. februára 2008 sa od 14.00 do 16.00 hodiny v budove základnej školy uskutoční
SLÁVNOSTNÝ ZÁPIS DETÍ DO 1. ROČNÍKA.
Ponúkame: vyučovanie cudzích jazykov
a prácu s počítačom od 1. ročníka, širokú

ponuku záujmových útvarov, pestrú činnosť
školského klubu detí.
K zápisu je potrebné prísť s dieťaťom priniesť si: rodný list dieťaťa,
občiansky preukaz rodiča, vo vážnych zdravotných prípadoch dieťaťa priniesť vyjadrenie lekára.
Rodičia, ktorí sa v tento deň nemôžu zúčastniť zápisu spolu s dieťaťom, môžu tak urobiť
v nasledujúcich pracovných dňoch v čase od
8.00 do 15.30 hod. na riaditeľstve školy v termíne do 15. februára 2008. V takomto prípade doporučujeme ohlásiť sa telefonicky na
t. č. 5621666, 5621668.
VÁŽENÍ RODIČIA, RODIČIA BUDÚCICH
PRVÁKOV A ŽIACI MATERSKÝCH ŠKÔL!
Riaditeľstvo Základnej školy Š. M. Daxnera
na Ul. Dr. V. Clementisa v Rimavskej Sobote
Vás srdečne pozýva na DEŇ OTVORENÝCH
DVERÍ
Ponúkame Vám príležitosť prísť sa pozrieť
na prácu žiakov našej školy.
KEDY ?
24. januára 2008
O KOĽKEJ ?
I. stupeň – od 9,30 do 11,30 hod.
II. stupeň - od 7,45 do 13,10 hod.
Školský klub - od 13,00 do 15,00 hod.
Milí rodičia, pevne veríme, že využijete
možnosť zúčastniť sa na vyučovacom procese a pomôže Vám pri rozhodovaní o zápise Vášho dieťaťa do 1. ročníka.
Veríme, že si vyberiete práve našu modernú školu, zameranú na rozvoj športu, jazykových a počítačových zručností pre život
v treťom tisícročí.
Tešíme sa na Vašu návštevu.

zš pavla dobšinského
naša škola - vaša škola
www.zsdobsinskehors.edu.sk

Zápis detí 1. ročníka pre šk. r. 2008/09 sa
uskutoční 6. februára 2008 (streda) od 14:00
do 15:30 hod.
Na zápis je potrebné prísť s dieťaťom a priniesť: rodný list dieťaťa, obč. preukaz rodiča
a písacie potreby.
Zápis detí do ZŠ sa uskutoční pre všetky
deti, ktoré dovŕšia vek 6 rokov do 31. 8.
2008. Mladšie deti musia mať odporučenie
školského psychológa a pediatra.
Počas zápisu je možné podľa vášho záujmu
poradiť sa so psychológom a špeciálnym
pedagógom. Rodičia, ktorí sa tento deň nemôžu so svojím dieťaťom zúčastniť zápisu,
môžu tak urobiť v pracovných dňoch v termíne do 15. februára 2008 na riaditeľstve
školy.
Bližšie informácie na
č.t.: 56 34 954, 56 32 010.
Príďte sa pozrieť medzi nás: pozývame
všetkých na Deň otvorených dverí 25.1.2008
počas vyučovania od 7:50 - 13:15 hod.

Zápisy do prvých ročníkov
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S príchodom nového roka začína byť
v mnohých rodinách, v ktorých majú predškoláka slovo „škola“ častejšie ohýbané. Je
to prirodzené, veď v termíne od 15. januára
do 15. februára sa na základných školách robia každý rok zápisy detí do prvého ročníka
pre nasledujúci školský rok. Ak je táto téma
aktuálna aj pre Vašu rodinu a školu ešte nemáte vybratú, nasledujúce riadky sú určené
práve pre Vás!

Základné informácie o škole:

ZŠ P. Dobšinského má v súčasnosti 37
tried a 726 žiakov, s ktorými pracuje 61 pedagogických zamestnancov (53 učiteľov a 8
vychovávateliek).
Začínajúce tisícročie bude obdobím mohutného rozvoja vzdelanosti, vedy a dúfame, že
aj humanity, preto naša škola ponúka:
Výučbu v zmysle súčasných moderných
trendov vo vzdelávaní a vo všestrannom rozvoji detí. Vaše dieťa u nás získa • všeobecné
vzdelanie základného typu, umožňujúce po
skončení študovať na ktoromkoľvek type
strednej školy, • štandardnú znalosť cudzieho jazyka podľa výberu - od 1. roč. povinný
predmet AJ, NJ, RJ (podľa záujmu), • počítačovú gramotnosť – od 1. ročníka povinný
predmet Informatická výchova (2 počítačové
učebne s pripojením na internet), • možnosť
učiť sa špecializovane: trieda pre mimoriadne intelektovo nadané deti (špecifický
pedagogický prístup podľa projektu PhDr.
J. Laznibatovej, CSc. - podmienka pre zaradenie je splnenie parametrov IQ testu). Túto
formu vzdelávania ponúkame už od r 1997.
O Vaše dieťa je postarané po celý deň. Po
vyučovaní sa o deti stará 8 skúsených pedagógov v školskom klube detí. Ich úlohou je
čo najlepšie zorganizovať deťom ich voľný
čas – pestré zameranie zábavných činností,
relax spolu s prípravou na vyučovanie.
Pre rozvoj svojho talentu a záľub si deti
môžu vybrať v mimovyučovacom čase z
množstva záujmových útvarov. Tento šk.
rok funguje v priestoroch školy 33 krúžkov,
napr. počítačové(5), anglický jazyk(2), francúzsky jazyk, ruský jazyk, slov. jazyk(3),
šachové(2), tanečné(3), zdravotnícky, lego,
strelecký, mladý ochranca prírody, fyzikálny, prírodovedný, gymnastický, vybíjaná(2),
Nápadníček, športovo-turistický, matematické(3), športové - loptové hry(2), varenie,
fyzikálny.
Pre žiakov pravidelne organizujeme: plavecký výcvik, školu v prírode, lyžiarsky výcvik, tanečný kurz, letné tábory, výlety a exkurzie na Slovensku aj v zahraničí, stretnutia
s umelcami, vianočný a veľkonočný bazár
a rôzne iné akcie.
Našich žiakov zapájame do množstva súťaží v oblasti literárnej tvorby, umeleckého
prednesu, výtvarnej výchovy, športu, olympiád – vedomostné súťaže z rôznych predmetov. S výsledkami sme veľmi spokojní.
Deťom sú v priestoroch školy k dispozícii:
2 telocvične a rozsiahly športový areál, 2
jedálne, 2 počítačové učebne, posilňovňa,
školský bufet, školská knižnica (pobočka
okresnej knižnice), zubná ambulancia, logo-

pedická poradňa, školský psychológ a špeciálny pedagóg (individuálna starostlivosť
o deti so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami), osobitný pavilón s odbornými učebňami.
Naša škola sa zapája do projektov rôzneho typu, ktoré sú zamerané na výchovu
a vzdelávanie, na vylepšenie materiálnych
podmienok vyučovania, na vzdelávanie pedagogických zamestnancov ako i verejnosti
mesta.
O našich aktivitách a plánoch by sa dalo
písať ešte veľmi veľa, ale tu vyčlenený
priestor nám to neumožňuje. Podrobnejšie
informácie o nás môžete získať aj zo „Správy
o výchovno-vzdelávacích výsledkoch školy,
jej výsledkoch a podmienkach školy v šk.r.
2006/2007“, ktorá je zverejnená na web
stránke školy www.zsdobsinskehors.edu.
sk .
Vážení rodičia,
veľmi radi vás uvítame v priestoroch našej
školy a veríme, že prvý krok vašich detí do
našej budovy bude pre nich vykročením do
ďalšieho úspešného života.
Mgr. Ľubica Kubiňáková, za riaditeľstvo ZŠ

Skôr než sa rozhodnete ...
Je čas, ktorý je pre rodičov detí narodených v období od 1.9.2001 do 31.8.2002 veľmi
dôležitý z dvoch hľadísk. Prvým je splnenie
si zákonnej povinnosti a zapísať dieťa do 1.
ročníka, aby tak mohlo začať plniť povinnú
školskú dochádzku. Druhým je skutočnosť,
že rozhodnutím o výbere školy minimálne
na 9 rokov ovplyvnia budúcnosť svojho dieťaťa. Aby tá budúcnosť bola radostná a z dieťaťa sa postupne vyvinul mladík či deva
dobre vychovaný/á a dobre pripravený/á pre
odbornú prípravu na strednej škole je veľmi
dôležité vybrať tú správnu základnú školu.
Pri tomto zvažovaní Vám dávame do pozornosti našu Základnú školu P. K. Hostinského na ul. Družstevnej v Rim. Sobote.
AKÁ JE NAŠA ŠKOLA ?
- vznikla v r. 1964 a má bohatú a úspešnú
históriu
- má skúsený, odborne erudovaný, stabilizovaný, praxou overený a štátnou školskou
inšpekciou
dobre hodnotený pedagogický kolektív
- svojimi výsledkami patrí medzi najlepšie
v regióne
- vyznáva a v praxi realizuje hodnoty: rovnosť šancí, tolerancia, spokojnosť žiaka a rodiča je
najlepším ocenením práce učiteľa. Len spoločným úsilím žiakov a učiteľov sa možno
zlepšovať
ČO PONÚKAME ?
- starostlivosť o dieťa od 7.00 do 17.00 hod.
- výučba cudzích jazykov Aj, Nj, Rj od 1. ročníka
- výučba informatiky v kvalitne vybavenej
počítačovej učebni s využitím moderných
vyučovacích prostriedkov ako Data projektor a interaktívna tabuľa – eBEAM tabuľa
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- základný plavecký výcvik v 3. roč., zdokonaľovanie v 6. roč.
- pobyt v škole v prírode vo 4. roč.
- lyžiarsky výcvik v 7. roč.
- kurz spoločenských tancov v 9. roč.
- spoluprácu so špeciálnou pedagogičkou
- konzultácie so psychológom
- pomoc asistentov učiteľa
- konzultačné hodiny s triednym učiteľom
- možnosť využitia elektronickej pošty
a elektronickej žiackej knižky
- krúžkovú činnosť: tanečný, výtvarný, počítačový, športový, Lego ...
- kvalitné stravovanie vo vynovenej jedálni
- rozľahlý školský dvor s množstvom zelene
- kultúrne podujatia, besiedky, akadémie
- vydávanie školských časopisov: Vedko,
Školské oko, Hallo Leute Hello People
- aktívne zapojenie sa do školského parlamentu
- zapájanie žiakov do súťaží, v ktorých dosahujú vynikajúce výsledky
- cezhraničnú spoluprácu, výmenu skúseností medzi učiteľmi a žiakmi s družobným
mestom
Kolín
- pozoruhodné je zapojenie školy do nasledovných projektov:
Otvorená škola, Zdravá škola, Comenius,
Zelené oázy, Etwinning – medzinárodná
spolupráca
so ZŠ J.A.Komenského Louny, Stop fajčeniu,
Detský čin roka, Konto Orange
Veríme, že všetky tieto ponuky dobre zvážite
a rozhodnete sa pre našu školu, v ktorej Vás
radi uvítame, napr. na Deň otvorených dverí, ktorý usporiadame dňa 16.1., 21.1., 22.1.,
27.1.2008
Tento deň sa môžete na vlastné oči presvedčiť o tom, v akých podmienkach, v akom
kolektíve a pod akým vedením bude vyrastať
vaše dieťa.
S otvorenou náručou Vás uvítame dňa
6.2.2008 o 14.00 hod. na Slávnostnom zápise
detí do 1. roč., kde je potrebné priniesť rodný list dieťaťa a občiansky preukaz rodiča
a pero.
Deti zapíšeme bez ohľadu na bydlisko. Tešíme sa na Vás.
Mgr. A. Migrová – učiteľka ZŠ P.K.Hostinského

Riaditeľstvo Evanjelickej
základnej školy
v Rimavskej Sobote
oznamuje rodičovskej verejnosti, že zápis
detí do 1. ročníka na školský rok 2008/2009
sa uskutoční 29. januára 2008 od 14:00 do
16:00 hod. v triedach na prízemí budovy
školy.
V prípade záujmu je možnosť individuálnych konzultácií s riaditeľkou školyna t. č.
0911 344 223.
Informácie nájdete aj na internetovej stránke www. ezsrs.edupage.org
Prosíme prineste so sebou kópiu rodného
listu dieťaťa.
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Nehnuteľnosti
•

Dám do prenájmu obchodné priestory na Železničnej ul.
v RS. Tel: 0910 667 325

020-3

• Predám rodinný dom na Novej
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ňavskej ul..Tel: 0903 574 521

788

067-4

074-5

• Kúpim v RS 1- až
Tel: 0915 801 573

2-izbový byt.

077-4

Súrne kúpim 2-izbový byt –
okrem Západu. Platím v hotovosti. Tel: 0908 562 225, 5622 600

Ponúkame prácu v Nemecku
v zmrzlinárni od februára do
októbra, nutné ovládanie NJ. Tel:
004957326566

•

071-8

026-3

vý byt. Tel: 0905 527 086

• Hľadám do prenájmu 3-4 izbo-

•

072-3

030-6

Dám do prenájmu obchodný priestor v centre RS, 170 m2
vrátane skladu a príslušenstva.
0908 937 145, 0904 801 765

•

Vymením 2-izbový byt s balkónom za 3-izbový byt s balkónom, prípadne predám a kúpim.
Tel: 0915 156 043, 0918 673 491

034-3

•

Kúpim 2-izbový byt s balkónom v OV na sídl. Západ. Tel:
0907 430 258

035-6

•

Kúpim 1-izbový byt. Tel: 0903
886 962, 0904 110 415

075-6

•

045-3

•

Kúpim byt. Tel: 0918 257 955,
0902 247 871

Predám 3-izbový byt na sídl.
Západ, 8.poschodie. Cena dohodou a 2-izbový byt na Družstevnej ulici, 5.poschodie. Cena dohodou. Tel: 0918 859 824

080-3

Kúpim garáž na sídl. Rimava,
príp. na Športovej ul. Tel: 0907
040 373

053-4

•

Kúpim byt – VK, RS, LC. Tel:
0918 257 955, 0902 247 871

062-5

• Zoberiem do prenájmu 2-izbový byt v Rim. Sobote. Tel:
047/5621 888
063-4

• Predám dom na Dúžave č.6,
uprednostním Rómov. Tel: 0907
422 540
064-4

•

Predám chatu v Tormáši. Tel:
0907 884 276

Práca v Španielsku, montáž
fasád. Tel: 0034671410444, e-mail: elektroma@hotmail.com

023-3

• Hľadám výčapníka /-čku/,

kuchára /-ku/. Tel: 0903 801 265
047-3

048-3

Prijmeme vyučeného kuchára
s praxou. Tel: 0905 352 497, 0907
540 101

070-6

•

KORO, s.r.o. hľadá vhodných
uchádzačov na pracovnú pozíciu
– regionálny manager obchodu /
KAM. Pracovná náplň: starostlivosť o významných obchodných
partnerov vo zverenom regióne,
riadenie podporného tímu, riadenie obchodných zástupcov,
plánovanie celoslovenských akcií. Nadštandardné ohodnotenie (po zaškolení od 25 000,-Sk),
možnosť kariérneho postupu
– vedúci obchodu pre SR. Info:
0903 449 164

v širšom centre RS. Kompletne
zrekonštruovaný. Tel:
0903 932 415

covné miesta v potravinárskej
výrobe vo výrobnom závode Rimavská Sobota. Nové výrobné
priestory, dobré mzdové ohodnotenie. Info: 047/5811 868, 5633

•

Predám 3-izbový byt na Rož-

• Predám šteniatka šarpeja –
psíky. Cena dohodou. Tel: 0903
591 847
Nemecká doga-čistokrvné
šteniatka bez PP, očkované, odčervené, odber koncom januára.
Tel: 0905 359 071

050-4

Predám prasce 30 kg. Cena
1500,- Sk. Tel: 0908 272 272

069-4

•

Predám šteniatka Jack Russell
Teriera. Tel: 0907 686 940
082-5

•

Darujem fenku bordeauxkej
dogy. Tel: 0915 583 306

083-4

• Zamestnáme barmanov /-ky/,

073-5

066-6

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

•

•

065-6

• Dám do prenájmu 2-izbový byt

•

013-3

•

ry v centre RS, na ul. SNP (Trenkwalder). Vlastný vchod, výklad do ulice, 20 m2. Tel: 0903
306 291

001-3

•

Dám do prenájmu kanceláriu
na ul. Hviezdoslavovej č.8, 20
m2, tel. 047/5632 446.

• Prenajmem obchodné priesto-

•

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

052-4

061-5

1606-5

024-3

krupiérov /-ky/ v herni s barom.
Vysoký plat. Tel: 0903 801 265

•

1441-3

009-4

Zamestnanie

052-4

•

Tel: 047/56 78 218, 0910 948 193

Predám kŕmnika. Tel: 0905
532 792

037-5

Rožňavskej ulici v RS. Dohoda
istá. Tel: 0908 529 533

• Predám odstavčatá a kŕmniky.

076-3

Tel: 0903 886 962, 0904 110 415

• Súrne predám 3-izbový byt na

Zvieratá

• Predám odstavčatá. Cena dohodou. Tel: 0905 544 891

•

• KORO, s.r.o. ponúka voľné pra-

1005-37

• Predám staršie piano, lacno.
Tel: 0904 968 871, 047/5492395
040-5

Služby

078-5

Súrne predám 3-izbový byt
v RS. Tel: 0914 257 237. Cena dohodou.

• Kúpim garáž na ul. Športovej.

042-3

•

•

036-5

• Kúpim 1-izbový byt v centre
mesta. Platím v hotovosti. Tel:
0911 876 350

Hľadám upratovačku na dohodu. Tel: 0903 620 920.

068-4

ul. v RS. Tel: 0915 606 650, 5621
555

Predám 4-izbový dvojgeneračný byt 84 m2 s balkónom
čiastočne prerobený. Tel: 0905
804 167 po 18.00 h

•

• Predám bločky na stavebný
materiál alebo faktúry, cena 1,5
%. Tel: 0915 183 843

Auto-moto
• Predám Kia Sephia Leo r.v. 96
plne funkčné. Cena 40.000,- Sk.
Tel: 0918 607 001
014-3

• Predám TP na Favorit s ŠPZ.
Tel: 0907 563 718
057-4

+Predám traktor ŠT-180/N s radlicou. Tel: 0915 625 196
079-3

•

Predám Renault Megane 1,4.
Tel: 0949 146 308

081-6

• Predám Škodu Feliciu combi. Cena 75 000,- Sk.Tel. 0915
583 306
084-4

                       

Rôzne
• 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

•

Preprava Aviou + plachta +
sťahovanie. Tel: 0905 922 756

1448-7

•

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

1522-8

•

Riešenie problémov a sporov
mimosúdnou
cestou-MEDIÁTOR. Francisciho 1, 0907 831 424

1271-17

• Vykonávam kompletný servis
lyží a sprostredkujem predaj použitých lyží a lyžiarok. Tel: 0908
943 427, 047/4323 904
1404-9

• VEŠTENIE Z KARIET (minulosť, súčasnosť, budúcnosť). Popi: 8.30-16.00 hod. Čerenčianska
22, (vedľa Úradu práce) v Rim.
Sobote. Tel: 0915 228 482
043-5

• Vezmem do opatery dieťa. Tel:
0915 833 885

046-4

• Ponúkame rôzne pôžičky. Tel:
0911 241 672, 0908 695 055
060-4

•

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

1521-4

• INVESTÍCIE-PÔŽIČKY-ÚVERY (bankové aj nebankové). Tel:
0905 100 870, 0949 338 579, 0910
449 129
021-6

Alena
Laudárová
Nábytok od
slovenských
a českých
výrobcov

Akcia
na vybrané

druhy tovaru
B.Bartóka 10, Rim. Sobota
047-5631524, 0903 530 819
2033-4

Inzercia
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SADCHARA
Pozývame Vás do novootvoreného kozmetického salónu na ulici
B.Bartóka 6 (vchod vedľa
papiernictva pri tržnici, na poschodí)
Ponúkame Vám
- kompletné ošetrenie tváre,
dekoltu a rúk
- špeciálne protivráskové ošetrenie
galvanizérom a 100% retinolom
- chemický peeling Aha kyselinami
Otvorené denne od 9.00 do 18.00 h
V sobotu na objednávku
Objednávky na tel.č. 0907 597 208
Tešíme sa na Vašu návštevu

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

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

2029-3

Tel: 0908 948 971
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Zákaznícke centrum, Svätoplukova 16, Rimavská Sobota
Tel. 047/56 343 01, Mob. 0911 907 944

Vypisuje výberové konanie
na pracovné miesto

pracovník zákazníckeho centra
Žiadosť a životopis
posielajte na e-mail: rs@wuestenrot.sk
alebo na adresu ZC do 31. 1. 2008.
Ponúkame zaujímavý, odmeňovací systém, kariérny rast.

Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny v Rimavskej Sobote vyberá z prehľadu voľných
pracovných miest nasledovné voľné pracovné miesta nahlásené zamestnávateľmi:
Názov a sídlo
zamestnávateľa

Názov profesie

Požiadavky na voľné
pracovné miesto

OPORA G+N, obč. združenie
Rimavská Sobota

Sociálny úradník
Kuchárka

ÚS vzdelanie
Vyučená

STEMPROK OK s.r.o.
Kaufland, Rimavská Sobota

Aranžér kvetov predavač

Vyučený

VÝBEROVÉ KONANIE

DOMOV DÔCHODCOV
Rimavská Sobota

Vedúci sociálno –
zdravotného úseku

VŠ, bližšie informácie p.
Vančíková t.č. 56 23192

na obsadenie pracovnej pozície Vedúci sociálno-zdravotného úseku DD
a DSS Rimavská Sobota, ul. Kirejevská 23, Rimavská Sobota
Žiadosť o účasť vo výberovom konaní môžu podať
záujemcovia spĺňajúci podmienky:

GEMERSKÁ MLIEKÁREŇ s.r.o.
Rimavská Sobota

Sekretárka

Znalosť jazykov: AJ-Vysoká,
Fran. - Stredná

SEWON ECS SLOVAKIA s.r.o.
Rimavská Sobota

Asistent

ÚSO vzdelanie

CBA SLOVAKIA, s.r.o.
Rimavská Sobota

Predavačka Pokladníčka

Vyučená

Riaditeľka Domova dôchodcov a domova
sociálnych služieb, ul. Kirejevská 23, 979 01
Rimavská Sobota
vyhlasuje podľa § 5 zákona NR SR č. 552/2003 Z.z. o výkone práce
vo verejnom záujme

* vysokoškolské vzdelanie príslušného smeru
* odborná prax v sociálnej sfére 3 roky
* bezúhonnosť

Záujemcovia o účasť vo výberovom konaní zašlú
písomné žiadosti s prílohami:

Bližšie informácie sa dozviete na č. t. 5416103, 5416209, alebo osobne na ÚPSVR
v Rimavskej Sobote, Čerenčianska 18, na č. d. 209.

* profesijný životopis
* doklad o VŠ vzdelaní – overená fotokópia
* potvrdenie o praxi
* výpis z registra trestov (nie starší ako 3 mesiace)
* zámer sociálnej práce so seniormi – minimálne 3 strany

Riaditeľka Domova sociálnych služieb
Ul. SNP 419, 980 22 Veľký Blh
vyhlasuje podľa § 5 zákona NR SR č.552/2003 Z.z.
O výkone práce vo verejnom záujme

najneskôr do 31.01.2008 v zalepenej obálke s označením:
„Výberové konanie Vedúci sociálno-zdravotného úseku DD
a DSS Rimavská Sobota“ na adresu:
Domov dôchodcov a DSS, ul. Kirejevská 23, 979 01 Rimavská Sobota

VÝBEROVÉ KONANIE
na obsadenie pracovnej pozície Vedúci hospodársko-prevádzkového
úseku DSS-Veľký Blh, ul. SNP 419, 980 22 Veľký Blh

EUROSTAV s.r.o.

Rožňavská 2084, Rimavská Sobota

Hľadá samostatného pracovníka pre vedenie podvojného
a jednoduchého účtovníctva
Požiadavky:

• ukončené min. SŠ vzdelanie príslušného smeru • skúsenosti
a znalosti v oblasti vedenia účtovníctva • samostatnosť pri práci
• znalosť práce s PC • prax min. 3 roky
Kontakt: tel./047 5626224, prípadne písomne na adrese:
eurors@stonline.sk

2027-4

Žiadosť o účasť na výberovom konaní môžu podať záujemcovia spĺňajúci:
Kvalifikačné predpoklady:
- vysokoškolské vzdelanie
Iné kritériá a požiadavky:
- manažérske schopnosti
- občianska a morálna bezúhonnosť
- schopnosť pracovať pod tlakom
- vodičský preukaz skupiny B
Požadované doklady do výberového konania:
- žiadosť o zaradenie do výberového konania na funkciu „vedúci
hospodársko-prevádzkového úseku“
- aktuálny výpis z registra trestov (nie starší ako 3 mesiace)
- doklad o najvyššom dosiahnutom vzdelaní
- profesijný štrukturovaný životopis
- písomný súhlas k spracovaniu osobných údajov
na účely výberového konania
- zámer práce hospodársko-prevádzkového úseku DSS – Veľký Blh
w(minimálne 2. strany)
Všetky požadované doklady je potrebné zaslať v zalepenej obálke s
označením „Výberové konanie na funkciu vedúceho hospodársko-prevádzkového úseku“ najneskôr do 7.2.2008 na adresu:
Domov sociálnych služieb, Ul. SNP 419, 980 22 Veľký Blh
Termín a miesto výberového konania oznámi vyhlasovateľ
najmenej 7 dní pre jeho začatím.
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Aurélius-Germanica lingua
KURZ NEMČINY
pre začiatočníkov
Začiatok kurzu: 4.2.2008
Celkový počet účastníkov: 5

hľadá :

do výrobnej prevádzky v

RIMAVSKEJ SOBOTE
výrobné pracovníčky / pracovníkov

požadujeme:

ochotu pracovať, manuálnu zručnosť, všetkých zaučíme

ponúkame:

dobré platy, bohatý sociálny program, príjemný kolektív,

SNP 12
Rim. Sobota

nástup ihneď

Zimný výpredaj

Len u nás nájdete – stabilné pracovné miesta,

Pán.a dám. kabátov

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

Manchestrové nohavice

Svoje žiadosti (so životopisom) zasielajte na adresu:

1090,-

x x

2030

Prihlásiť sa môžete osobne na adrese:
Svätoplukova 16 Rimavská Sobota
(žltá budova oproti Mestskému úradu)
alebo telefonicky: 0904 821 835, Mgr. Marta Andrášová

SEWON ECS Slovakia , s.r.o.

790,-

Pánske saká

2999,-

1790,2899-49

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

Servis / Oznamy

21. 1. 2008

Pohotovostné služby
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).
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.

DAROVALI KRV
Na HTO Všeobecnej nemocnice v Rimavskej Sobote dňa 15.1.2008
bezplatne darovali krv nasledovní bezpríspevkoví darcovia krvi :
Róbert Tóth, Miroslav Koreň, Michaela Fábryová, Boris Kurek, Emil Réti,
Roman Čarnoký z Rim.Soboty, Miroslav Gajdoš z Kocihy, Vladimír Sakáč,
Ľubomír Bukviar z Hnúšte, Gabriel Lörincz, Irena Kosztiková z Tornale,
Pavel Kret, Marian Kret z Rim.Brezova, Štefan Faltus z Gem.Vsi, Anna Völgyová z Behyniec, Róbert Emödy z Vinice, Attila Gembický zo Zacharoviec,
Jana Kušpálová z Ľuboriečky, Monika Vrábľová, Stanislav Vrábeľ z Kokavy
nad Rim., Juraj Bakša z Hrnč. Zalužian, Milan Vrábeľ z Teplého Vrchu, Eva
Czókolyová z Chanavy, Marian Priadka z Čierneho Potoka, Janette Lajgútová
z Nižnej Pokoradze, Michal Slezák zo Sušian
Prvýkrát darovali krv: Mgr. Peter Černáček z Rim.Soboty, Adam Sakáč
z Hnúšte, Vladimír Boroš z Kokavy nad Rim.

Všetkým darcom kvi ďakujeme.
Územný spolok SČK Rimavská Sobota

Zubný lekár
V súkromných
ambulanciách počas
víkendových dní
od 8.00 do 12.00 hod.
26. a 27. 1. MUDr. M. Kleinová, ZŠ U.
Školská 7, č. T. 56 317 22

Lekárne
V pracovných dňoch:
Lekáreň U leva do 17:00
Lekáreň Media do 18:00
Lekáreň Kaufland do 20:00
VÍKEND:
26.1. sobota lekáreň Kaufland
27.1. nedeľa lekáreň Jazmín
Mimo rozpisu naviac každú sobotu od 8.
00 - 12. 00 - Lekáreň Media.

Firma MAD SR, s.r.o., prijme do pracovného pomer
•krajčírky najlepšie platové podmienky v regióne
•mechanika šijacích strojov
•čalúnnika (vyučený) s praxou
•pracovníka /íčku administratívy (práca na PC, VŠ)
•technického pracovníka do strihárne -podm. zodpovednosť

v práci,
manuálna zručnosť
•obchodného reprezentanta - podm.: časová flexibilita,
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: mad2@madsr.sk, kontakt. osoba R.Babíková, alebo osobne na
adrese: Školská 36, 979 01 Rimavská Sobota.
2514-51

EUROMOTEL

Dňa 25.1.2008 uplynie rok od úmrtia nášho drahého a starostlivého
manžela a otca

Restaurant

ELENA LESKOVÁ
z Rimavskej Soboty.
Tichú spomienku jej s láskou
a úctou venujú smútiaci synovia
s manželkami, vnúčatá s rodinami
a pravnúčatá

JOZEFA GUBALU,
na ktorého spomíname s veľkým
žiaľom a láskou.
Kto ste ho poznali venujte mu
s nami tichú spomienku.
Smútiaca manželka s deťmi

Vás pozýva na:

POĽOVNÍCKE
HODY
ubytovanie od

69 Sk!

Prijmeme čašníka/-čku.

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

www.euromotel.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

23.jan.
PRÍBEH O UPLAKANEJ
ŤAVE Filmový klub. Unikátny hraný dokument z púšte
Gobi, kde ľudia doposiaľ
žijú v súlade s prírodou
a pokúšajú sa zachrániť
ťavie mláďa albína, ktorého
matka zavrhla. Titulky.
Začiatok predstavenia:

18:00 hod.

23.24. jan.
NEXT Akčný sci-fi thriller.

MN, titulky. Adaptácia poviedky Zlatý muž od velikána
svetovej sci-fi literatúry
Philipa K. Dicka.
Začiatok predstavení:

v stredu len o 20:00 hod.
vo štvrtok o 17:45 aj
20:00 hod.
25.26.27.jan.
AMERICKÝ GANGSTER

Kriminálna dráma USA, MN,
titulky. V hre na policajtov
a gangstrov sa pod vedením
Ridleyho Scotta stretnú dvaja držitelia Oscara- Denzel
Washington a Russel Crowe.
Začiatky predstavení: 17:00

a 20:00 hod.

www.autopotahy.sk
Dňa 20.1.2008 uplynuli 2 roky, čo
nás navždy opustila

Košická cesta, Rimavská Sobota
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• Oznámenie oddelenia životného prostredia
V zmysle Zákona č. 478/2002 Z.z., zákona č. 401/1998 Z.z. a Všeobecne záväzného nariadenia mesta Rimavská Sobota č. 49/2000 o ochrane ovzdušia
a poplatkoch za znečisťovanie ovzdušia je prevádzkovateľ malého zdroja
znečisťovania ovzdušia – podnikateľský subjekt – povinný oznámiť do 15.
februára bežného roka údaje potrebné k stanoveniu výšky poplatku za znečisťovanie ovzdušia. Pri stacionárnom spaľovacom zariadení je povinnosť
nahlásenia tých zdrojov, u ktorých súhrnný menovitý tepelný príkon je nižší
ako 0,3 MW. Ďalej údaje nahlasujú prevádzkovatelia zariadení technologických procesov nespadajúcich do kategórie veľkých a stredných zdrojov
( napr. mlyny, pekárne, udiarne, spracovanie obilia ) a tiež prevádzkovatelia
skládok palív, surovín, produktov, odpadov resp. stavieb a iných činností a
zariadení, ktoré výrazne znečisťujú alebo môžu znečisťovať ovzdušie ( uhlie, obilie, rôzne sypké materiály a pod. ). Tlačivo na nahlásenie potrebných
údajov je možné nájsť na stránke www.rimavskasobota.sk, v časti - ako vybaviť – oddelenie životného prostredia - tlačivá.
Bližšie informácie získate na MsÚ – oddelenie životného prostredia, kde je
možné vyzdvihnúť si príslušné tlačivá.

Kurzy prvej pomoci
pre uchádzačov
o vodičské oprávnenie
Výučbu pre záujemcov v denných
kurzoch SČK organizujeme
centrálne pre autoškoly
individuálne pre jednotlivcov
v pracovné dni od 8,00 hod.
v pracovné dni od 13, 00 hod.
v soboty od 9,00 hod.
Cena kurzu: 500,-Sk
Slovenský Červený kríž,
Územný spolok
Rim. Sobota, ul.Hurbanova č.15
047/5631734, 0903558926
sus.rsobota@redcross.sk

Ospravedlnenie

Ospravedlňujem sa darcom krvi
Jozefovi Grígerovi a Štefanovi
Halászovi kvôli zámene ich mien
pod fotografiou v článku Daruj život,
daruj krv v GZ zo 17. decembra 2007.
Zámena ma mrzí o to viac, pretože
viem, že krv je životodarná tekutina,
ktorá zachraňuje milióny životov.
K. Kalmárová
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Výkonný výbor MFK po prvýkrát v novom roku
V pondelok 14.januára sa na svojom prvom
tohtoročnom rokovaní zišiel Výkonný výbor
Mestského futbalového klubu Rimavská Sobota. Nový generálny manažér Ján Oštrom
informoval o radikálnych personálnych zmenách, ktoré v klube nastali. Dňom 5.decembra 2007 ukončili svoje trénerské pôsobenie
pri A-mužstve Mikuláš Komanický, Marián
Kudlík a Július Nôta. Zároveň na poste športového riaditeľa ukončil svoju činnosť Gabriel Szántó. Novým hlavným trénerom bol
menovaný František Vaš, jeho asistentom sa
stal doterajší tréner staršieho dorastu Ladislav Danyi a hrajúcim asistentom Jozef Pisár.
Trénerského kormidla pri družstve staršieho

dorastu sa ujal Milan Mihók. Generálny manažér Ján Oštrom prítomných členov výboru
informoval o doterajšom priebehu prípravy
mužstva na jarnú časť sezóny, ako aj o zmenách v hráčskom kádri. Brankárovi Gejzovi
Pulenovi sa skončilo hosťovanie, obranca
Rastislav Kaščák zanechal (predbežne) aktívnu činnosť a odchádza za prácou do Holandska, stredopoliar Roman Kučerňák by
rád zakotvil v Ostrave, obranca Marek Janečka je na skúške v českom prvoligovom klube
Tescoma Zlín, Michal Filo dostal súhlas na
hľadanie si zahraničného angažmánu.
V doterajšom priebehu prípravy skúšali tréneri aj niekoľko nových hráčov. Predbežne

Oznamujeme záujemcom,
že od 14. 1. do 28. 1. 2008
(15:30 – 16:30) prebieha

ZÁPIS NA KURZY ANGLIČTINY
so slovenskými a anglickými lektormi

v našom jazykovom centre
na ulici Cukrovarskej 47
v Rimavskej Sobote
(za Obchodnou akadémiou)
PONÚKAME:
•kurzy pre všetky vedom ostné stupne, pre deti i dospelých
•prípravu na maturitu, štátnu skúšku, certifikáty •konverzačné
kurzy s anglickým lektorom •obchodnú angličtinu pre firmy
•individuálne hodiny •preklady, tlmočenie
Tel./fax: 047/55 222 55, mobil: 0903 262 274 (Mgr. R. Molnárová)
E-mail: kurzyanglictiny@szm.sk

deklarovali záujem o príchod brankára Petra
Machuru z Námestova, útočníka Daniela Labudu z Bánovej, do úvahy prichádza aj srbský
legionár Djorde Cvjetinovič, ktorý v jesennej
časti súťaže hrával v Trebišove a momentálne je voľným hráčom. Do prípravy sa popri
Migaľovi a Morháčovi zapojili aj ďalší odchovanci klubu: brankár Peter Bobek, Michal
Fízel, ktorý hosťoval vo Zvolene, a Peter Šándor, ktorý v jeseni hrával v Jesenskom.
Výkonný výbor o.i. schválil spoluprácu s
agentúrou Kyma Sport Agency z Hornej
Stredy, ako aj prestavbu jedného z bufetov v
areáli štadióna na šatne pre žiacke družstvá
MFK. www.rimavskasobota.sk

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

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.

Novoročné zľavy

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.
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.

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

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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ŠK Tempus
Rimavská
Sobota
usporiadal
turnaj 12
mužstiev
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Relax pre športovcov

Víťazom
FC Nitra
D

ňa 13.1.2008 sa uskutočnil halový
futbalový turnaj prípraviek ročník
1998, ktorý sa konal v dvoch halách. Každý účastník odohral 8 zápasov. Vo veľmi
kvalitne obsadenom turnaji si najlepšie
počínali futbalisti spod Zobora, kde pred
zaplneným hľadiskom triumfovali. ŠK
Tempus Rimavská Sobota skončil na ôsmom mieste. Na 12. mieste skončil MFK
Rim. Sobota.
Najlepší hráči:
Lehotský, KAC Košice, Lukáš Fabiš, Nitra, Filip Vaško, Rožňava, Igor Madar, MFK
Košice, Marek Tešvár, Slovenská Ľupča,
Szalanský, Balassagyarmat, Maťko Timar,
Badín, Tomáš Vološin, Banská Bystrica, František Čisár, Šaca, Július Nota, ŠK
Tempus, Jakub Vigľaš, Levice.
Najlepší brankár: Jakub Mádel, Slovenská
Ľupča.
Najlepší strelec: Marek Fábry, FC Nitra.
Konečné poradie: 1.FC Nitra, 2.MFK Košice, 3.Slovenská Ľupča, 4.Slovan Levice,
5.Dukla Banská Bystrica, 6.Balassagyarmat, 7.KAC Košice, 8.ŠK Tempus Rimavská Sobota, 9.ŠK Badín, 10.MFK Rožňava,
11.Šaca, 12.MFK Rimavská Sobota.
Poďakovanie patrí sponzorom:
Dg., s. r. o., Diagnostické centrum Dr. Lehocký, Mestu Rimavská Sobota primátorovi Dr. Cifrušovi, firme KORO
- Ing.Košinovi, Ing. Gulikovi, rozhodcom
a organizátorovi ŠK Tempus Rimavská
Sobota.
Program ŠK Tempus:
19.1.2008 Medzinárodný turnaj prípravky 1998 v hale ŠK Tempus
19.1.2008 Medzinárodný turnaj mladších
žiakov v Námestove
1,2,3.2.2008 Medzinárodný turnaj prípravky 1998, mladší žiaci v Prešove - Umbro Cup

Foto: Lajos Telek

Mňa zo slovenského jazyka skúšať nebudú
ale z príjemnejších vecí by mohli.

Slovanistky
v Hnúšti víťazne
P

o mesačnej prestávke pokračovala I. liga
vo volejbale žien deviatym kolom. Hráčky VK Slovan Rimavská Sobota začínali na
„horúcej pôde“ v Hnúšti, a to veľmi úspešne,
keď v oboch derby zápasoch po dlhej dobe
pomerne hladko zvíťazili 3:0 a 3:1. Potvrdila sa tak športovo stará pravda, že „ derby“
nemá vopred jasného víťaza. Slovanistky
sa na zápasy tak po hernej, ako i psychickej
stránke dôkladne pripravili a ťažili najmä
zo skúseností starších hráčok, ktoré veľmi
dobre dopĺňali vekovo mladšie spoluhráčky.
Darilo sa im najmä v obrannej činnosti, čím
hnúšťanským smečiarkam otupili ostrie.
Hosťky sa aj smečiarsky lepšie presadzovali
než domáce hráčky a opäť vynikla kapitánka
Zorka Megelová, ktorá ťažila z perfektných
nahrávok Rendekovej. Výborne sa zhostila
postupu Libera Mariana Hodúlová, ktorá sa
od zápasu k zápasu zlepšuje a v Hnúšti nepokazila skoro nič. K obom zápasom treba
poznamenať, že boli poznačené pomerne
dlhou prestávkou, čo sa prejavilo najmä
u mladého kolektívu Hnúšťaniek. Chýbala
im herná pohoda, zápasová vyhratosť a najviac „chybovali“ na príjme. Slovanistky, vedomé si hladkého víťazstva v prvom zápase, v druhom zápase- najmä v treťom sete
trochu poľavili, stratili koncentráciu, začali
kaziť príjem i smečiarkam sa prestalo dariť
a nakoniec – aj keď tesne set prehrali. To bola

„voda na mlyn“ domácim hráčkam, ktoré
povzbudzované početnou diváckou kulisou
začali „hrýzť“ a skúsené Slovanistky mali čo
robiť , aby aj druhý zápas dotiahli do víťazného konca. Týmto víťazstvom sa usadili na
druhom mieste v I. lige žien so 4- bodovým
náskokom pred odvekým rivalom- Iskrou
Hnúšťa.
Zostava Slovanistiek: Z. Megelová, L. Rendeková, K. Pálmayová, J. Drugdová, A. Kudlíková ml., A. Hrivňáková, Libero M. Hodúlová,
Ing. A. Žírošová
Výsledky: 12. január 2008
Hnúšťa- Rimavská Sobota 0:3 (-17, -17, -19)
1:3 (-18, -19, 22, -22)
Spišská Nová Ves- Košice 3:0 (9, 20, 13)
3:0 (15, 14, 20)
Prakovce- Humenné 3:0 (16, 22, 15)
3:0 (20, 21, 17)
bž

Tabuľka I. ligy žien
1. Spišská Nová Ves

18

7

1

53:9 35

2. Rimavská Sobota

18 12

6

42:24 30

3. Hnúšťa

18 8 10

29:34 26

4. Humenné

18 8 10

26: 39 26

5. Košice

18

7 11

27: 39 25

6. Prakovce

18 2 16

16: 48 20
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Neľahká pozícia MFK Rimavská Sobota
na slovenskej futbalovej mape
Získať sponzora
sa podobá na sci-fi

V

minulých dňoch sme čítali a počúvali rôzne, väčšinou kritické názory od
neprajníkov a niektorých bývalých funkcionárov rimavskosobotského futbalu na adresu súčasného vedenia klubu. Prekvapuje
ma však hlavne kritika zo strany niektorých
bývalých funkcionárov. Už dlhšiu dobu,
vlastne hneď po tom, ako futbal v Rim. Sobote zobralo pod svoje krídla mesto, ktoré
nedopustilo zánik, jednostaj kritizujú. Treba si však pripomenúť, kde bol futbal pred
niekoľkými rokmi, kým nevstúpila do neho
spoločnosť Tauris ako generálny sponzor. Od
detstva chodím na náš štadión. Ešte v sprievode môjho už nebohého otca si pamätám
zápasy s Hajnáčkou, Fiľakovom a pod. Pôsobili sme v II. lige, skupine Východ. Spomínam to preto, aby som niektorým oživil
pamäť, kde sa nachádzal rimavskosobotský
futbal bez peňazí a sponzora. Po príchode
Taurisu sa náš futbal katapultoval medzi
slovenskú elitu v priebehu troch rokov. Nechcem znižovať zásluhu vtedajších funkcionárov, ale to hlavné, finančné zabezpečenie,
mali k dispozícii, a tak sme mohli zažiť fantastické futbalové zážitky na našom štadióne, ale aj v medzinárodných pohárových
zápasoch (INTERTOTO, kde boli naši súperi
OMAG TOWN a SAMPDORIA JANOV). Boli to
najkrajšie chvíle nášho futbalu, ale aj mesta.
Ľudia a fanúšikovia boli hrdí na klub a o našom meste sa hovorilo po celom Slovensku,
ale aj v zahraničí. Všetko sa to začalo kaziť
po pamätnom zápase RS-Trnava, po senzačnom víťazstve sa delili vysoké odmeny,
ktorými Košičania prejavili vďaku za to, že
sme im získali titul. Píšem to preto, lebo sa
mi zdá, že niektorí terajší kritici asi zabudli,
že boli tiež pri válovoch a oveľa väčších ako
v súčasnosti. Ľahko sa robí vo futbale, keď
vám na stôl položia 20 mil. Žiaľ, momentálne nemáme takého sponzora a to sa musí
zákonite prejaviť. Naše šťastie v nešťastí je
aj to, že iné kluby v našej súťaži nie sú na
tom lepšie ako my. Okrem Prešova, Podbrezovej a Interu BA majú všade finančné problémy a podľa mojich informácií táto súťaž
speje k poloprofesionálnej súťaži. Stačí sa

pozrieť na vybavenie štadiónov. Dokonca už
aj takmer istý postupujúci Prešov bude mať
problémy, čo sa týka vybavenia štadióna pre
najvyššiu súťaž. Je reálne aj to, že najvyššia
súťaž sa rozšíri o dve mužstvá, a uzavrie sa.
Pretože aj vďaka niektorým funkcionárom
a rôznym korupčným škandálom stratil futbal na Slovensku na dôvere, získať sponzora
je pomaly nemožné a podobá sa to na scifi. Spomínam to preto, lebo som sa v inom
regionálnom týždenníku dočítal o kritike
platu nového športového riaditeľa Jána Oštroma. Dotyčný asi zabudol, že aj on pôsobil
v štruktúrach klubu a nerobil to zadarmo.
Ešte stále fungujeme ako profesionálny klub,
a tak musíme mať platených hráčov a funkcionárov. Fanúšikovia sa čudujú niektorým
vyhláseniam a získali taký dojem, že niektorí by radi videli rimavskosobotský futbal
na kolenách a v prepadlisku. K tomu sme
boli blízko už v lete, ale aj vďaka primátorovi mesta Š. Cifrušovi, niektorým poslancom
a ľuďom, ktorí pomohli v najťažších chvíľach, ostalo naše mesto na futbalovej mape.
Namiesto toho, aby sa ľudia spojili pre prospech nášho futbalu, tak si podhadzujú polená pod nohy. Alebo chcú dotyční páni postaviť namiesto terajšieho futbalového stánku
obchodný dom? Niekedy zostáva rozum stáť
nad niektorými vyjadreniami. Počul som aj
o plagátoch pred primátorskými voľbami.
Nepatrím medzi anonymných pisateľov. Pod
každý článok sa podpíšem celým menom
a netajím sa tým, že som volil súčasného
primátora. A takisto on získal širokú podporu fanúšikov, ktorí veria, že urobí všetko pre
to, aby aj od leta 2008 pokračoval futbal aspoň na terajšej úrovni. Pri mojom rozhovore
v hlavnom meste Slovenska mi bývalý československý futbalový reprezentant povedal, že ďalšie šťastie pre futbal v Rim. Sobote
je prítomnosť pána Fila ako majiteľa firmy
Tauris, ktorý, ako vieme, je fanatik do tohto
športu. To, čo dokázal v Ružomberku nielen
tým, že vybojoval titul majstra Slovenska, ale
vybudoval tam aj krásny futbalový stánok.
Ľudia, ktorí ma osobne poznajú, veľmi dobre
vedia, že si vysoko vážim tých, ktorí finančne pomáhajú futbalu na celom Slovensku.
Bez týchto tzv. fanatikov v dobrom by sme
nemohli zažiť ani tých pár úspechov sloven-
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ského futbalu. V minulých dňoch podpísal
zmluvu s jedným z najslávnejších klubov
sveta FC Liverpool náš reprezentant Martin
Škrtel. O ďalšieho mladého reprezentanta
Hamšíka majú záujem renomované kluby. Je
to len dobre a v prospech slovenského futbalu. Vrátim sa späť k situácii v Rim. Sobote.
Počul som, že je tu aj taká možnosť, že sa
v lete neprihlásime do tejto súťaže. Bolo by
to krajné riešenie. Aj touto cestou chcem vyzvať všetkých, ktorí vedia a majú záujem pomôcť, aby nedopustili zánik futbalu v našom
meste. V týchto chvíľach by nás všetkých
mal ešte viac spájať slogan: Spojme sa pre
rimavskosobotský futbal! Osobne sa mi páči
práca v Dubnici, kde vychovávajú talentovaných hráčov. Klub bez generálneho sponzora už dlhšiu dobu pôsobí v najvyššej súťaži
a žije z predaja vlastných odchovancov. Môj
názor je taký, že I. liga aj v iných mestách sa
nepohne z miesta bez toho, aby sa finančne nezabezpečila aspoň polovica mužstiev
v súťaži. Nie je to jednoduchá úloha, ale
kompetentní musia urobiť všetko pre to, aby
sa to podarilo. Keď to nevyjde, treba mať na
pamäti jedno príslovie: Prikryme sa takou
perinou, na akú máme.
Zdeno Marek

Zimná príprava MFK RS
Prehra s Košicami
Prvoligovému mužstvu MFK Rim. Sobota
sa v druhom prípravnom zápase, ktorý
odohralo 12. februára s MFK Košice, veľmi
nedarilo. Naši chlapci prehrali 2:0 (2:0).
Zostava MFK RS: Kuciak – Rubint,
Nachtman, Geri, Mráz – Sihelský, Živanovič, Cvjetinovič, Čakajík – Pisár, Lazúr.
Striedali: brankár Machura, Labuda,
Ádám, Líška, Morháč.

Tisovec dostal 5 gólov
Tretí prípravný zápas hralo mužstvo MFK
Rim. Sobota na umelej tráve doma s FK
CSM Tisovec. Zrodila sa výhra 5:0 (3:0)
Zostava MFK RS: Kuciak – Rubint, Geri,
Nachtman, Mráz – Cvjetinovič, Ádám,
Živanovič, Lazúr – Pisár, Čižmár. Od 46.
min. striedali: brankár Bobek, Čakajík,
Janečka, Fízel, Sihelský, Líška, Peter
Šándor. Druhý polčas: Migaľa, Morháč,
Purdek.

