týždenník mesta Rimavská Sobota • cena 10 Sk

+ TV PROGRAM

11. február 2008
číslo 6 ○ ročník 41.

Poslanec Janiš otvoril kanceláriu
v

pondelok 4. februára oficiálne otvorili poslaneckú kanceláriu Stanislava Janiša (na snímke vľavo), predsedu poslaneckého klubu SDKÚ-DS
v Národnej rade SR. Ako sa vyjadril, nie je to stranícka kancelária. Cieľom tohto kroku bolo vytvorenie priestoru na stretávanie sa s občanmi. „Je
to kancelária, kde si budú môcť ľudia, či osobne,
alebo prostredníctvom listu, poplakať, aj sa posťažovať alebo sa pochváliť,“ uviedol S. Janiš. Dodal,
že Rim. Sobotu si vybral preto, lebo ho o to požiadal kolega z parlamentu Jozef   Mikuš. Dôvodom

bolo i to, že v tomto meste je veľa práce a celý región treba pozdvihnúť a pomôcť mu. S. Janiš, ktorý
má už zriadené poslanecké kancelárie v Martine
a v Žiline, uviedol, že pre styk s verejnosťou v Rim.
Sobote si vyčlení jeden pondelok v mesiaci. Navštívi pritom aj školy, podnikateľov a inštitúcie.  
„Predpokladám, že v kancelárii vždy niekto bude
aj každý štvrtok popoludní. Podľa môjho názory sú
takéto kancelárie potrebné, lebo vytvárajú priestor
na stretávanie sa ústavných činiteľov s ľuďmi,“
dodal na záver S. Janiš.
kan

Radnóti majstrom Slovenska str.15
Vaša lekáreň

Novootvorený
penzión a reštaurácia

Modrá hviezda
s vynikajúcou kuchyňou Vás
pozýva na príjemné posedenie.

Železničná ul. 23, RS
www.jazmin.sk

AKCIA

Doneste bloček
z vinárne Hubertus
(bývalá Fatima)do Perly.

Dostanete menu

za 55,- Sk

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

Nájdete nás na Čerenčianskej ul. č.2065
(bývalý areál OSP), oproti STK

tel. 0903 722 560

Úvodník

Sloboda
prejavu má
svoje hranice
Marta Kanalová,
šéfredaktorka
V médiách sa
objavila správa,
že polícia rieši
prípad ohovárania na internete. Trestné
oznámenie podal primátor
mesta Martin. Strážcovia zákona zistili, kto a z ktorej internetovej kaviarne osočujúce a zavádzajúce slová písal.
Ak sa jeho vina preukáže,
primátor bude žiadať verejné
ospravedlnenie. Páchateľovi
hrozí trest odňatia slobody
na 1-5 rokov alebo peňažný
trest. Ako huby po daždi sa
množia aj trestné oznámenia politikov za rôzne výroky.
Anonymné osočovanie
v komentároch na osoby či
inštitúcie nie je ojedinelým
javom ani v našom meste.
Pisatelia sa mylne domnievajú, že si na internete môžu
beztrestne písať, čo chcú,
a nikto ich nevypátra, ak sa
skryjú za nicky. Zodpovedný
je však aj majiteľ, resp. administrátor príslušnej domény, ktorý takéto komentáre
nevymaže. Je správne, že sa
martinský primátor rozhodol s internetovými ohováračmi bojovať. A nebolo by
od veci, keby jeho príklad
nasledovali aj iní dotknutí
primátori, poslanci, úradníci,
inštitúcie či súkromné osoby.
Sloboda prejavu má totiž
svoje hranice, ktoré by sa
nemali prekračovať. A platí
to aj v prípade internetových
stránok.

Chcete si
privyrobiť?
Prijmeme kolportérov
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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Obyvateľstvo mesta starne
Negatívnu tendenciu vykazuje migrácia obyvateľov Rim. Soboty.
Za posledných 9 rokov sa vždy odsťahovalo viac obyvateľov, ako sa prisťahovalo.

V

Rim. Sobote žije v súčasnosti 24 053
obyvateľov (údaj k 21. 8. 2007). Z toho
je 11 438 mužov a 12 615 žien. Najviac je
ich od 60 rokov- až 6400- a najmenej od
40 do 49 rokov – 3016. Ľudí od 20- 29 rokov je 3111. Počet obyvateľov klesá. V roku
1997 ich v Rim. Sobote žilo 25 507, v r. 2000
o niečo menej, teda 25 226, v roku 2003 ich
bolo 24 810 a v roku 2006 ich počet klesol
na 24 374. Zo štatistických údajov vyplýva,
že za posledných desať rokov klesol počet
obyvateľov mesta o 1113. Problémom je aj
to, že obyvateľstvo starne. V posledných
desiatich rokoch každoročne klesá počet
obyvateľov školského veku a stúpa počet
obyvateľov v dôchodkovom veku. Za po-

sledných 10 rokov klesol počet obyvateľov
školského veku o 1904. Počet obyvateľov
dôchodkového veku stúpol o 754. V roku
1997 bol priemerný vek obyvateľov 34,08,
v roku 300 už 35,25 a v roku 2006 stúpol na
37,74. Čo sa týka vývoja počtu obyvateľov,
okrem rokov 1999, 2000 a 2003 sa za posledných 10 rokov vždy narodilo viac detí ako
bolo úmrtí. Počet narodených detí nemá
jednoznačne klesajúcu tendenciu, aj keď
za posledných 5 rokov sa narodilo o 70 detí
menej ako za obdobie 1997-2001. Úmrtnosť
obyvateľstva vykazuje stabilnú úroveň.
V priemere cca 225 úmrtí ročne. Negatívnu
tendenciu vykazuje migrácia obyvateľov
Rim. Soboty. Za posledných 9 rokov sa vždy

odsťahovalo viac obyvateľov, ako sa prisťahovalo. Prisťahovávanie obyvateľov ani
v jednom roku nepresiahlo 350 obyvateľov.
Najmenej sa ich prisťahovalo v roku 2004
– 144 obyvateľov. Čo sa týka národnostného zloženia podľa ščítania ľudu v roku
2001 sa najviac, až 59,28 % obyvateľov, hlási
k slovenskej národnosti. K maďarskej národnosti sa hlási 35,26 % a k rómskej 3,01
% obyvateľov. K rímskokatolíckemu vierovyznaniu sa hlási 47,84%, k evanjelickému
10, 33 % a k reformovanej kresťanskej cirkvi
9,01 % obyvateľov. Bez vyznania je 25,44 %
ľudí. (Spracované podľa Koncepcie rozvoja
mesta na obdobie 2007-2013).
kan

Čo nás trápi na Šibeničnom vrchu
P

red rokom sme si kúpili dom a s mojou rodinou sme sa presťahovali na Šibeničný vrch. Nikto nám vtedy nepovedal,
že existuje nejaká dobrovoľná občianska
iniciatíva na ulici, kde bývame. Dokonca
ani člen tejto organizácie, ktorý býva kúsok od nás nespomínal, že niečo také existuje, a ak máme nejaké problémy, alebo
by sme chceli pomôcť, že by sme sa mohli
na nich obrátiť. V dnešnej ťažkej dobe
nezazlievam, keď sa ľudia stretnú, vypijú
domácu pálenku a tzv. „pokecajú“ o problémoch mokrej štvrte. Ale problém je, že
zasa si týmto niekto prihrieva polievočku.
Dobudovalo sa verejné osvetlenie- hlavne
pre súkromnú telovýchovnú jednotu, kde
je to bezpredmetné, lebo minimum ľudí
tadiaľ chodí pešo. Poprosil som pánov, či
by neboli takí dobrí a jeden stožiar nedali
aj nám pred dom, nakoľko si myslíme,
že nemáme dostatočne osvetlenú ulicu.
Z jednej strany lampy máme totiž „stometrovú“ čerešňu a lampa na druhej
strane je veľmi ďaleko. Dostal som klasickú odpoveď: dajte si žiadosť na mesto.
Dodnes svietime na vlastné náklady naším
osvetlením! Zaviedla sa mestská doprava.
Manželka nemôže ísť ráno do práce, lebo
nestihne. To by nebolo až také dôležité ale
cestou späť vznikol ďalší problém. Vodič
nešiel priamo na Šibeničný vrch, ale spravil si pauzu 20 min. na autobusovej stanici.
Potom chcel pokračovať v trase, čo nebolo
zaznamenané v cestovnom poriadku.
Takže tá doprava je na dve veci... Sezónne
kontajnery, ktoré mala iniciatíva na mysli,
sú ozaj málo dostupné všetkým domácnostiam. Niektorí občania tejto mestskej

Niektorí občania
tejto mestskej časti
úmyselne porušujú zákon
a na svojich pozemkoch
verejne pália od trávy
až po nepotrebný odpad.
časti to riešia sedliackym spôsobom tak,
že úmyselne porušujú zákon a na svojich
pozemkoch verejne pália všetko od trávy
až po nepotrebný odpad. Hoci som chcel
pre to niečo urobiť a informoval som
príslušné orgány, dodnes sa žiadny výsledok nedostavil. Mňa až tak vývoz smetí
netrápi. Myslím si, že je to zo strany TSM
v poriadku. Mňa však trápi to, ako ľudia
nakladajú so separovaním odpadu. Keď
vidia, že kontajner je plný, stále do neho
hádžu odpad. Ak to nejde, všetko sa sype
na zem, až je z toho pekná kopa. A potom
sa sťažujeme, že sa smeti nevyvážajú.
Mali by sme byť ohľaduplnejší. Trápi ma
aj nenormálny zápach od 17. hod. až do
rána. Niektoré komíny na domoch pracujú
ako jadrová elektráreň. Biely hustý dym sa
ťahá k oblohe, a keď chcete vyvetrať svoj
príbytok, okamžite sa vám do izby vovalí
smrad po údenej slanine. Radšej zatvoríte okno, lebo ten smrad sa nedá vydržať.
Neviem, čí dotyční nepália gumy, topánky
a iné nepotrebné veci, lebo z ekologického kúrenia , aké mám ja, žiaden zápach
nejde. Často si s manželkou myslíme, že
dom sme nekúpili v mestskej časti na naj-

vyššom bode Šibeničného vrchu, kde sme
očakávali čistý vzduch, ale asi v blízkosti
chemického priemyselného parku. Zatiaľ
nemám žiadneho domáceho miláčika- ani
mačku, ani psa. Ale moji spoluobčania
svojich miláčikov ráno vypúšťajú von a tí
ako zbesnení „kadia“ všade, kde môžu.
A tak niekoľkokrát denne vidím, ako mám
„obsíkaný“ múr a „nakadené“ na kvetoch.
Myslím si, že jeden z tohto združenia sa
podujal vystopovať takéhoto rodinného
priateľa s palicou v ruke. Je to vrcholne
nepríjemná vec. A s tým by sa malo niečo
robiť alebo nie? Večer po uliciach Veternej,
Lieskovej a Železničiarskej je nemožné
uskutočniť našu pešiu zdravotnú prechádzku. Zúrivé psiská na vás vyletia pri
každej bráne a dajú vám najavo, aby ste
čo najrýchlejšie vypadli z tejto ulice a šli
na zdravotnú prechádzku radšej autom.
Inokedy sa psy zase voľne pohybujú a je
nemožné nechať dieťa alebo aj dospelú
osobu bez dozoru z obavy, že zaútočia. Samozrejme, nehádžeme do vreca všetkých
majiteľov týchto miláčikov. A na záver. Ak
niečo hlásia v mestskom rozhlase, tak asi
rozumieť takto: Važ...í ob...nia... sa usku......
d.... 2008 srde... vi.... me. Možno, že kvôli
týmto problémom, ktoré som spomenul
v tomto príspevku, by bolo dobré uskutočniť stretnutie občianskej iniciatívy, ale tentokrát bez domácej pálenky a s triezvym
rozumom spolu popremýšľať, či sa dajú
tieto problémy vyriešiť. My totiž nevieme,
kde a komu máme adresovať tieto skutočnosti, preto sme sa obrátili na vás, milá
redakcia, a zároveň na mestský úrad.
Miroslav Kéry

Spravodajstvo
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Osud ZŠ I. Ferenczyho
v rukách poslancov
Škola bola vyradená zo siete škôl. Nebola totiž z dôvodu
neotvorenia piateho ročníka plneorganizovanou.

P

redseda základnej organizácie SMK
v Rim. Sobote Štefan Orosz zvolal
minulý týždeň už druhýkrát fórum. Týkalo
sa ďalších krokov nedoriešenej situácie ZŠ I.
Ferenczyho. Minuloročného decembrového
stretnutia sa zúčastnili aj riaditelia dotknutých škôl, na ktorom sa dohodli, že do ďalšieho februárového fóra dospejú k uspokojivému riešeniu. Škola bola vyradená zo siete
škôl. Nebola totiž z dôvodu neotvorenia
piateho ročníka plneorganizovanou. Ďalšiu
ZŠ M. Tompu s maďarským vyučovacím
jazykom navštevuje 57 piatakov. Niektorí
z nich prichádzajú do školy aj z vidieka.
Telocvičňa najmodernejšej základnej školy
v meste, ZŠ I. Ferenczyho zriadenej v roku
1992, bola sprístupnená verejnosti len vlani.
V roku 1999 sa stala existencia školy neistá
aj vznikom osemročného Reformovaného
gymnázia M. Tompu, kde prestúpila väčšina
talentovanejších žiakov. Túto skutočnosť

Výstava
rómskych
muzikantov
v múzeu
R

imavskosobotské Gemersko- malohontské múzeum a BBSK otvorili výstavu
s názvom  Rómski muzikanti Gemera- Malohontu. Je na nej fotografická reprodukcia
obrazu Verbovačka z 2. polovice 19. storočia
s vyobrazením najstarších rómskych muzikantov. Možno na nej nájsť aj fotografie,
obrazy i plastiky portrétov muzikantov nášho
regiónu z 19. až 20. storočia.
„Na výstave je umiestnená aj sadrová a drevená plastika a fotografia kapely známej rómskej hudobníčky Cinka Panny, ktorá  má ako
jediná Rómka na Slovensku pomník. Výstavu
dopĺňajú hudobné nástroje muzikantov- husle zo zápaliek, prenosný cimbal a súbor hudobných nástrojov. Vystavené sú aj fotografie
muzikantov z Klenovca, Oždian, Rimavských
Janoviec, Sútora a iných obcí a miest,“ informovala nás kurátorka výstavy Mgr. Ľudmila
Pulišová. Výstava potrvá do 31. marca.
kk

ovplyvnil aj fakt, že obidve základné školy
navštevuje stále viac rómskych žiakov.
I keď v ZŠ I. Ferenczyho prebehlo už druhé
fórum, k skutočnému riešeniu problému
zatiaľ nedošlo. Podľa  slov riaditeľky Gizelly
Kubačkovej by vedeli od ďalšieho školského
roka vytvoriť jednu triedu šiestakov. Ako
sa vyjadril predseda Gemersko-malohontského kultúrneho spolku István B. Kovács,
nie je podstatné, či sa škola zlúči s inou
alebo bude samostatná. Dôležitejšie však je,
aby boli vytvorené vhodné podmienky pre
žiakov. Bolo by dobré zriadiť vedľa školy aj
materskú školu s jednou triedou s výchovným jazykom maďarským, kvôli dokonale
vyhovujúcim priestorom. Zúčastnené strany
sa na fóre zhodli na tom, že sa opäť stretnú
po rozhodnutí poslancov mestského zastupiteľstva o ďalšom osude tejto školy, ktoré
bude 26. februára.    
János Juhász Dósa /prek. kk

Bude nákupné
stredisko pri
Hypernove?
V

iac ako rok uplynul odvtedy, čo
rimavskosobotskí poslanci schválili odpredaj pozemkov pri Hypernove
spoločnosti C. F. H. PART. Malo by tam
stáť nákupné stredisko Family Center
so značkovou elektronikou. Zatiaľ sa
však stavba realizovať nezačala. Ako
sme sa dozvedeli od vedúcej oddelenia
stavebného poriadku, investičnej činnosti a dopravy mestského úradu Ing.
Anny Csincsíkovej, 20. júna 2007 bolo
vydané územné rozhodnutie pre spoločnosť Agora Holding, s. r. o., so sídlom
v Bratislave na vybudovanie nákupného
strediska. Právoplatnosť nadobudlo 26.
júna 2007  a platí dva roky. Ak v tejto
lehote nepodá firma žiadosť o stavebné
povolenie, bude musieť požiadať o nové
územné konanie. Spoločnosť C. F. H.
PART prejavila záujem o kúpu ďalších
pozemkov v tejto lokalite. Je pravdepodobné, že to je dôvodom toho, prečo sa
ešte nezačalo s výstavbou objektu.
kan
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Chodievate na plesy?
Ľubica Kováčová, servírka,
Rimavská Sobota:
„Počas sezóny sa nezúčastňujem žiadnych plesov.
Keď sa chcem ísť zabaviť
a odreagovať  chodievame
s kamarátmi väčšinou do
obľúbených podnikov. Lepšie
sa cítim v spoločnosti známych ako na
podujatiach tohto typu. Na chatách sa
stretávame nielen počas plesovej sezóny,
ale aj počas sviatkov. Nezaujímam sa ani
o to, aké plesy budú.“

Tibor Majoros, finančník,
Rimavská Sobota:
„Na plesy chodievam pomerne často a rád. Po silvestrovskej zábave absolvujem
pravidelne ples Csemadoku.
Ale idem aj na iné, ak mi to
práca dovolí. Mám rád tanec,
zábavu a príjemnú atmosféru nielen
v spoločnosti mojich kamarátov. Táto aktivita je pre mňa príjemnou „ povinnosťou“ vzhľadom na to, že som aj členom
folklórneho súboru Új Gömör. Príprava na
ples mi dlho netrvá, pretože som na tento spôsob obliekania zvyknutý. Vyhovujú
mi všetky tance, hlavne ľudovky.“

Jana Hegedúšová, finančná maklérka,
Rimavská Sobota:
„Pre mňa sa plesová sezóna
začína už na Silvestra. Počas
fašiangov sa zúčastňujem
viacerých plesov, nielen
v rámci mesta, ale aj v rámci
spoločnosti, v ktorej pracujem. Každý rok investujem do finančne
nákladnejších šiat. Pre mňa je dôležité,
aby boli pohodlné a neprekážali mi pri
tanci. Príprava a úprava zovňajšku mi
trvá pomerne dlho, pričom využívam
služby kozmetického a kaderníckeho
salónu. Na plesovú sezónu sa vždy teším.
K. Kalmárová

Zasadnutia

M

estská rada bude zasadať 19.
februára. Zasadnutie poslancov rimavskosobotského  mestského
parlamentu bude v zasadačke bývalého
Župného domu v utorok 26. februára
od 9. hodiny. K zmene termínu došlo
z dôvodu čerpania dovolenky primátora
mesta a vyhlásenia jarných prázdnin
v Banskobystrickom kraji.  
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Ľahostajnosť školy?
P

rípad, ktorý skončil na priestupkovom
konaní, sa stal 29-ročnej Helene. Jej
9-ročný syn navštevuje druhý ročník základnej školy. Všetko sa začalo nevinne. Pohádal
sa a pobil so spolužiakom v družine, čo je
u detí bežné. Krátko potom však prišiel do
družiny spolužiakov otec a začal sa mu vyhrážať.
„Chytil môjho syna za nohu a päsťou sa mu
vyhrážal, že ak sa ešte raz pobijú, tak zbije
môjho syna i manžela. Syn sa zľakol, vybehol
z družiny a schoval sa v bufete. Keby tam nebola bufetárka, vybehol by na ulicu a mohlo
by ho zraziť auto. Vychovávateľka bola v čase
incidentu údajne na toalete. Môj syn kvôli
tomu nechcel chodiť niekoľko dní do školy, lebo sa bál,“ povedala nám pani Helena.
Dodala, že podľa jej názoru vychovávateľka
mala zasiahnuť, keď vedela, že cudzí rodič
bije v družine dieťa. Chcela síce urovnať spor
detí tak, že poslala mamu synovho spolužiaka za pani Helenou, aby sa pozhovárali. Namiesto pekného rozhovoru však pani Helena
zažila v práci „cirkus“. A potom sa jej do práce prišiel vyhrážať aj jeho otec.

„S problémom som sa obrátila aj na riaditeľa školy. Ten prisľúbil, že sa záležitosť bude
riešiť. Vedenie školy si však nás (rodičov
oboch detí) naraz nepredvolalo. Považujem
to za ľahostajný prístup. Deti sú ešte malé,
ale čo ak sa situácia bude opakovať aj v budúcnosti? Veď sa potom môžu stať aj horšie
veci,“ hovorí pani Helena, ktorá podala trestné oznámenie. Nepríjemná záležitosť sa rieši
priestupkovým konaním. Pani Helena je presvedčená o tom, že otec synovho spolužiaka
by mal byť za takéto neprimerané správanie
potrestaný, aby sa to v budúcnosti nemohlo
stať iným deťom.
„Nechcem, aby bola pani vychovávateľka
zo školy prepustená, lebo som s ňom veľmi
spokojná. Ale nechápem jej prístup. Prečo
nezasiahla, keď vedela, že chlap sa vyhráža
cudziemu dieťaťu. A navyše, spory detí by sa
mali riešiť v škole a neťahať ich von medzi
rodičov. Keď sa deti bili, mala ich vychovávateľka potrestať. Z malého problému medzi
dvoma deťmi tak  zbytočne vznikol veľký cirkus,“ uzavrela pani Helena.
kan

Blížia sa jarné
prázdniny

J

arné prázdniny v našom kraji trvajú   
od 18. do 22. februára. Veľa rodičov si
už teraz láme hlavu, čo s najmenšími
ratolesťami počas celého týždňa.  Veď
to poznáte – jarné prázdniny – rodičia
v práci  a doma nuda. Centrum voľného
času Relax v Rimavskej Sobote nezaháľalo a pripravilo pre deti super program  
počas jarných prázdnin v mestskom
tábore s dennou dochádzkou pod názvom: „ Prázdniny s Relaxom“. Mestský
tábor bude v prevádzke od 7.00 hod. do
17.00 hod. V tomto čase sa postaráme
o Vaše deti, ktoré sa u nás určite nudiť
nebudú. Deti čaká pestrý program,
skvelí vedúci, kamaráti, veľa zábavy,  
rôzne športové aktivity  a celodenný
výlet na Bánovo pri Tisovci. Cena tábora
je 600,- Sk. V cene je zahrnutá strava  /
obed, olovrant/, pitný režim, výlet, ceny
a odmeny za súťaže, pedagogický dozor.
Svoje deti môžete nahlásiť do 8. 2. 2008
priamo v CVČ Relax alebo telefonicky
na t. č. 047/56 24 691.
PaedDr. Dana Spišáková, CVČ Relax

Poďakovanie

Karneval v materskej škole
M

aterská škola na Daxnerovej ulici
v Rim. Sobote organizuje každoročne
karneval pre deti. Tento rok prebehol 5.,6.
a 7. februára. Deti sa na karneval vždy veľmi
tešia. Týždne dopredu si pripravujú masky
nielen doma, ale aj v materskej škôlke v
rámci výtvarnej výchovy a ranných hier.
Neskôr sú súčasťou pohybových, hudobnopohybových a kruhových hier. Medzi deťmi
sú všeobecne najobľúbenejšie škrabošky
a podobizne rôznych zvierat- najmä psa,
mačky, zajaca a medveďa. U dievčat však
prevládajú masky princezien a Červených
čiapočiek. V súčasnosti u chlapcov pri výbe-

re masky prevládajú hrdinovia, ako Batman,
Spidermann a aj piráti.  Triedy boli vyzdobené lampiónmi, serpentínami a konfetami.
Atmosféru dopĺňala hudba prispôsobená
deťom- zhudobnené verše a detské pesničky. Rodičom a deťom bolo poskytnuté malé
občerstvenie - sladkosti a ovocie.
„ Nevyberáme najkrajšiu masku, pretože
pre každé dieťa je tá jeho najkrajšia. Deti sú
odmeňované potleskom, ktorý pre nich veľa
znamená,“ povedala zástupkyňa riaditeľky
materskej školy Mgr. Zuzana Horváthová
kk

Moje myšlienky sa na papier
vo veršíkoch ľahšie dávajú,
a tým aj niektorým ľuďom
vďaku a úctu vzdávajú.
Týždenník Gemerské zvesti
vždy veľmi rada kupujem,
a týmto mojím veršíkom
šéfredaktorke Martuške Kanalovej
ďakujem.
Pretože môj zdravotný stav mi nedovolí
chodiť do mesta a medzi ľudí,
každá dobrá správa vo zvestiach vo
mne radosť vzbudí.
Pod vedením Martušky Kanalovej
sa Gemerské zvesti veľmi zlepšili
a väčší prehľad o dianí v meste
môj záujem o kúpu týždenníka zvýšili.
vďačná čitateľka J. Molnárová
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Tipovanie
- nevinná
zábava
alebo
droga?
Tipovanie nemožno zakázať,
nie je to nič trestné. Možno
by ho mali zaradiť medzi
choroby a určiť diagnózu, pod
ktorou by sa mohlo liečiť.

D

rvivá väčšina z nás sa už do tipovania
zapojila a je jedno, či kupujeme žreby,
tipujeme zápasy alebo podávame lotto.
Nebolo by na tom nič zlé, keby to bolo len
občas. Horšie je, keď sa tipuje každý deň.
Človek si ani neuvedomí a návšteva Niké,
Tip Sportu, Fortuny sa stáva jeho každodenným rituálom. Tipujú hlavne muži nad
40 rokov, ale zvláštnosťou nie je stretnúť
v stávkovej kancelárii aj ženu. Nie som proti
ženám, ale ženy sa nám, chlapom, montujú
už aj do tipovania. Sú rôzne typy stávkujúcich. Niekto hrá za malé peniaze, iný za

veľké, niekto stavia na favoritoch, iný na
prekvapenia. Na jeden týždeň majú tipujúci
k dispozícii cca 3500 až 4000 stávkových
udalostí. Pre ľudí, ktorí už stratili kontrolu
nad svojím tipovaním, je to niečo ako pre
alkoholika výlet do pivovaru spojený s bezplatnou ochutnávkou. Tak ako všetci, ktorí
trpia nejakou závislosťou, tak si aj títo ľudia
nahovárajú, že majú situáciu pod kontrolou.
Že nie sú stratoví, že na tipovaní zarábajú. Takmer každý, kto dlhodobo tipuje, je
v strate. Existuje minimum šťastlivcov, ktorí
si tipovaním privyrobia. Keď si len vezmeme
jeden tiket za 20 Sk denne, do roka to máme
cca 7 300 Sk. A to je len 1 tiket! Sú muži, ktorí každý deň podajú dva až tri tikety. Pravda,
niekedy sa niekomu podarí chytiť väčšiu
výhru, ale to sa podarí jednému zo sto.
Hlavne dôchodcovia tipujú za minimálny
vklad maximálny počet zápasov. A čím viac
zápasov hráte, tým väčšia je šanca, že vám
niečo odíde. Hlavne počas teplých dní vidno
v meste skupiny dôchodcov (ale nielen tých)
ako debatujú a nadávajú na ten či onen tím.
Keď sa v meste stretnú, nezdravia sa: Ahoj,
ako sa máš? Ale hneď začnú: Poonďatý Liverpool (nadávok a tímov je tiež nespočetné
množstvo), odniesol mi takú a takú výhru.
Len priamo v našom meste je minimálne 10
stávkových kancelárií. Mesto má vďaka nim
istých pár desiatok tisíc korún. Tipovanie
nemožno zakázať, nie je to nič trestné. Možno by ho mali zaradiť medzi choroby a určiť
diagnózu, pod ktorou by sa mohlo liečiť. Tak
ako nedávno začali liečiť ľudí, ktorí nonstop
hrali počítačové hry. Tiež patrím medzi skalných tipujúcich. Tipujem viac ako 15 rokov,
takže viem, o čom píšem. Všetkým tipujúcim želám správne tipy a veľké výhry.
Stano Sojka

Prečo nefunguje amfiteáter?
M

esto Rimavská Sobota zažilo v minulých rokoch rôzne kultúrne podujatia.
Mrzí ma, že takýchto akcií pre mládež je stále
menej. Neviem čím to je ale položme si otázku: Máme vyhovujúce priestory na kultúrne
podujatia? Preto sa chcem poslancov ale aj
vedeniu mesta na čele s jeho primátorom
opýtať: Je to dôvod finančný? Alebo mesto
nemá záujem o viac kultúrnych akcií? Vrátim sa o pár rokov späť. Vážený občania mesta, určite si pamätáte na veľký letný RockPop Corgoň Fest, ktorý bol organizovaný na
Kurinci. Zúčastnili sa ho rôzne domáce a zahraničné skupiny. Na akcii bolo veľa ľudí, ale
aj turisti z iných miest. Spomínate na Guano
Apes, Him či Motor Head? Kladiem si otázku:
Prečo už nie je v našom meste letný festival,
keď jeho návštevnosť bola úspešná? Páni
poslanci a primátor mesta, veď ten sľúbený
Aquapark len „stojí“. A ľudia čakajú, čo bude
ďalej. Iba sľubuje a nič sa nekoná. Osobne
som zažil rôzne festivaly v zahraničí a mu-

sím povedať, že aj ten rimavskosobotský bol
na vysokej úrovni. Nemôžem zabudnúť ani
na náš amfiteáter, ktorý je v dezolátnom stave. Mimochodom, kedy bude pripravený na
akcie a koncerty? Týmto chcem vyzvať vedenie mesta a primátora, aby sa zamysleli nad
situáciou! Chcel by som sa poďakovať a zároveň pozdraviť Paľa Marka z Hnúšte, ktorý
v minulosti robil v našom meste akcie. Mimochodom, organizoval aj festival Rock- Pop
Corgoň na Kurinci. Zároveň bol aj manažérom Aréna Clubu. Chcem vyzvať Henricha Alberta z agentúry Agrum Music, ak by to bolo
možné, aby robil viac akcií nie len v Hnúšti
a okolí. Zároveň mu chcem poďakovať za to,
čo robí pre kultúru v našom meste a okolí.
Nemôžem zabudnúť na SBS, ktorá pomáhala
Agrum Music. Ďakujem za spoluprácu súkromnej bezpečnostnej službe Patroul Guard,
ktorá vykonáva svoju prácu zodpovedne.
Dj Melo
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Mohli by
postaviť aj
bustu Juraja
Jánošíka...
N

a rimavskosobotskom Námestí
Š. M. Daxnera by mohli postaviť
bustu Jurajovi Jánošíkovi, známemu
zbojníkovi na Gemeri. Stavanie búst sa
totiž už tak rozšírilo, že človek už nebude prekvapený z toho, čia to bude Údajne ich má byť 23 kusov.....O jednu viac
alebo menej.....To je jedno. Netvrdím,
že občania maďarskej národnosti nie
sú spokojní s tým, koľko významných
osobností má slovenský národ, ktorým
by mohli postaviť busty. Nezávisle
od toho je správne ctiť si materinský
jazyk a mať národnú hrdosť. Treba však
dohliadať na estetickú úpravu mesta
a námestia. Vyzerá to tak, že stavanie
búst je akýmsi kultúrnym bojom. Nechcem tým povedať, že si ich nevážim,
pretože čiastočne poznám ich umenie
a tvorbu. Trošku sa to však podobá na
úvahy vládnej politiky, ktoré v posledných dňoch odzneli. Aj keď si premiér
R. Fico vybral Juraja Jánošíka za vzor,
nie je isté, že práve jeho životný štýl je
správny. Názory verejnosti na stavanie
búst sa však s jeho názormi rozchádzajú. Lepšie by som si vedel busty
predstaviť v mestskom parku. Podľa
pracovníčky Slovenskej akadémie vied
historičky Evy Krekovičovej, J. Jánošík je
„symbolom“ nezákonnosti. V Klenovci
kradol iba v dvoch sezónach- v rokoch
1711 a 1712, kedy sa zdržiaval u svojho
kamaráta a spoločníka Uhorčíka. V 19.
storočí vzniklo nespočetne veľa mýtov
posilnených neskôr komunistami, ktoré
z neho vytvorili národného hrdinu.
Alebo už je vytvorená jeho busta?
Hodnotná? A takým bude aj Daxnerovo
námestie?
Kovács Tibor / prek.kk
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Pes
- najlepší
priateľ
človeka
M

álokto o tom pochybuje, že pes je
naozaj najlepší priateľ človeka. Otázkou je, či sa k nemu aj náležite správame,
tak, ako by si to zaslúžil. Keďže sme už v EÚ
a v Schengene, mali by sme sa zamerať aj
na to, akú reklamu robíme našim najlepším
kamarátom- psom. Uvediem niekoľko prípadov zo života, ktoré svedčia o znevažovaní, skresľovaní pravdy, poloklamstvách, ba
až dehonestácii našich najlepších priateľov.
Mnoho novozbohatlíkov, kvázi podnikateľov, ktorí nevedno ako prišli k rozsiahlym
usadlostiam, areálom atď., následne po tom,
ako si ich oplotia, vycapia na plot tabuľu
s nápisom „Objekt strážený psami“. Obsah
cedule je jasný, nespochybniteľný. Lenže
keď sa bližšie pozrieme na štekajúcu svorku
za plotom, zistíme, že z troch psov je jedna
suka. Ona ale na tabuli vypísaná nie je, a pritom stráži poctivo, možno aj lepšie ako jej
kamaráti. No to je diskriminácia ako hrom!
Takže správny nápis by bol: „Objekt strážený
dvomi psami a jednou sukou.“ Proti tomuto
by eurokomisári nemohli nič namietať. Alebo na mnohých bránkach rodinných domov
je tabuľka s nápisom: „Pozor, zlý pes!“ Keď
zazvoníte, ihneď sa za plotom objaví statný
havo a jasne dá najavo, že sa mu vaša prítomnosť vôbec nepáči. No prosím, ten pes si
vzorne plní svoje povinnosti. Upozorní, že
stráži súkromný majetok, štekotom privolá
svojho pána a keby doma nikto nebol a vy
by ste neoprávnene vnikli na cudzí pozemok,
tak by vás podľa psieho strážneho poriadku
a prirodzeného inštinktu nekompromisne
uhryzol. Teda vzorné plnenie svojich psích
povinností. A majiteľ ho za to označkuje,
že „zlý“. . Zlý by bol vtedy, keby vás ochotne
pustil dnu a poukazoval vám, čo všetko by
mal strážiť, potom si pokojne ľahol do tieňa
a vôbec si vás nevšímal. To by bol zlý pes. Ale
ani klamlivé informácie o strážnych psoch
za bránkami nemajú v európskom priestore
miesto. Napr. na bráne tuctovej super vily je
mramorová doska s nápisom „Tu strážim ja“.
V pravom hornom rohu je zlatom vytesaný
hrozivo vyzerajúci vlčiak. Keď zazvoníte, po
dlhšej dobe sa odkiaľsi priplazí nádherný
exemplár pouličnej zmesi sotva väčší do klobúka, priateľsky vrtí chvostíkom a čaká, čo
za maškrtu mu dáte. Klamlivá a zavádzajúca
informácia je v EU tiež postihnuteľná, takže?
Tabuľka s nápisom „Tu strážim ja“ vzbudzuje úsmev aj v prípade, keď už časovo stratila

Darujme si
Valentínku
navzájom

P

zmysel. Zvoníte a zvoníte až do odpadnutia
a nikde ani živej duše- ani tej psej. No vtedy
treba vytiahnuť fixku a pod nápis „Tu strážim ja“ čitateľne pripísať „Veď to aj tak vyzerá“. Dá sa polemizovať o zneužívaní našich
najlepších priateľov na akési maskovanie,
odpútavanie pozornosti- mám na mysli prípady, keď nie práve dobre vyzerajúce dámy
sa rady producírujú s nádhernými plemenami v snahe čiastočne kompenzovať rozdiely medzi peknotou a nepeknotou. Ale to je
skutočne diskutabilné, lebo keby sa im to aj
vzhľadovo čiastočne podarilo, intelektuálne
to neprichádza do úvahy. A vôbec nemám na
mysli nevýhodu psov. Chudáci psíci, vôbec to
nemajú s nami ľahké. Keďže sám som psíčkar, snažím sa s mojím priateľom vychádzať
čo najlepšie. Pociťujem však diskriminačný
prístup niektorých inštitúcií. Minule som
so svojím Axom vošiel na poštu. Ihneď bol
pri mne SBS-kár, že či som nevidel na dverách ceduľu s preškrtnutým psom. „Videl,“
vravím, „Ale tamten pes na dverách vôbec
nie je ako ten môj. To platí len pre fúzačov,
ostatné plemená sem môžu.“ Videl som, aký
je zmätený. Nechcel som, aby kvôli mne prišiel o flek, a tak sme s Axom radšej odišli.
Teda nejednotnosť a neúplnosť zákazov. Alebo toto: Idem do hyper, resp. supermarketu  
kúpiť nejakú konzervu pre svojho miláčika
a skameniem od hrôzy. Vedľa konzerv pre
psov sú poukladané farebne balené potraviny pre mačky, hady, králiky a inú domácu
verbež. Ako sa toto v EÚ môže stať, že korunu
zvieracej ríše dávame na úroveň ostatnej hávede? Človek človeku je rovný (okrem našich
poslancov), ale psovi sa vo zvieracej ríši nevyrovná žiadne iné zviera. A to by malo byť
aj v obchodných centrách. To je len niekoľko
príkladov, ako si vážime našich psích kamarátov. To, že sa o nich staráme, kŕmime ich,
venčíme, chodíme s nimi na prechádzky atď.,
to je všetko v poriadku, za to sa nám mnohonásobne odmenia. Ale to, že znevažujeme
ich postavenie, že hanobíme ich psiu česť,
ktorá sa mimochodom na rozdiel od človeka
nedá kúpiť ani podplatiť, to nám naši štvornohí priatelia neodpustia nikdy. Žiaľ, pre to,
že sú psi a nevedia rozprávať, musia to trpieť.
Zamyslime sa teda nad poslaním, osudom
a životom týchto nádherných tvorov a dajme
im v našom živote miesto, aké si zaslúžia.
Peter Krivoš

ri potulkách mestom za povinnosťami alebo nákupmi, alebo sa len
tak poprechádzať, stretnúť známeho...
A skúsme sa zasnívať s otvorenými
očami, že naše vynovené mesto „akoby
čarovným prútikom“ je tu pre každého... privíta, pohostí. Dobre, námestie
chráni kamerový systém, ale aby bolo
čisté!! Aj ulice, chodníky bez ohorkov,
žuvačiek, papierov- papierikov do vetra... Je dôvod pre úsmev! Veď máme Valentína- 14. deň vo februári, čo o „celú
dĺžku kroku“ vedie pred MDŽ v kupovaní kvetov z lásky, písaní esemesiek
či papierových vyznaní priam zo srdca.
Prečo nezasvätiť tento deň aj láske
k čistote mesta, aby sme sa pred i za
seba mohli spokojne obzrieť a neklopiť hanbou zrak. Vietor je klebetník, aj
dobrý chýr roznesie ďaleko, preďaleko...
až za hranice všedných dní.
Mascha  
(Autorke k napísaniu článku poslúžila
jedna poznámka návštevníka z Plzne:
„Mesto je pekné, útulné, dá sa slušne
najesť, ľudia sú fajn, až na tie špinavé
ulice...“)

Oznam
Nemocnice a polikliniky, n. o., Všeobecná nemocnica Rimavská Sobota oznamuje pacientskej verejnosti, že odborné
ambulancie:
gastroenterologická (MUDr. Krosner)
endokrinologická (MUDr. Ľuptáková)
kardiologická (MUDr. Gálik)
sú presťahované na prízemie interného
pavilónu nemocnice.
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Otvorený list
pre parlament
a poslancov
NR SR
Do našej redakcie sme
dostali otvorený list od
jedného z našich čitateľov.
Prinášame vám ho
v plnom znení.

Deťom sa v minizoo páči
U

ž roky funguje v Ekorelaxe CVČ Relax
v Rim. Sobote minizoo, ktoré je lákadlom pre deti. Atrakciou je krokodíl nílsky,
ktorého možno najbližšie vidieť v zoologickej záhrade v Bojniciach. Zaujímavosťou je
i agama bradatá, varan nílsky i chameleón.
Novinkou je degu čílsky, podobný veveričke.
„Zvieratká, ktoré máme v Ekorelaxe, sú väčšinou zo špecializovaných predajní akvaristiky a teraristiky z celého Slovenska. Hlavne
srstnaté zvieratá, akými sú škrečky, morčatá,
králiky, sú darované. Väčšinou nám pribúdajú po letných prázdninách alebo Vianociach,
pretože deti a rodičia si neuvedomujú, že
živé zviera nie je hračkou a pohrám sa s ním
vtedy, keď mám čas alebo keď sa mi chce, ale
vyžaduje si každodennú starostlivosť. Niektorí nám nosia aj psíky, ale nemáme ich kam
umiestniť. Po vlaňajších Vianociach nám

našťastie nič nepribudlo,“ vyjadrila sa zástupkyňa riaditeľky CVČ Relax PaedDr. Dana
Spišáková. Dodala, že sú aj zodpovední rodičia, ktorí sa prídu do Ekorelaxu poradiť, keď
chcú svojim deťom kúpiť nejakého domáceho miláčika. V minizou sú aj ryby, hlodavce,
hmyz, varan, pavúky. Možno tu nájsť aj šváby, cvrčky, voskovky či múčne červy. Pre verejnosť je otvorené od pondelka do piatka od
8 do 16,30 hod. a počas sobôt a nedieľ podľa
požiadavky.
„Dopoludnia sem chodia žiaci s učiteľmi
materských, základných a stredných škôl
na výučbu ekologickej a environmentálnej
výchovy. Popoludní u nás pracujú prírodovedné záujmové kluby a krúžky. Deťom sa
v Ekorelaxe páči,“ skonštatovala PaedDr. D.
Spišáková.
kan

Nezabúdame?
Interview s Bohom
„Poď ďalej,“ povedal Boh.
„Tak ty by si so mnou chcel urobiť interview?“
„Ak máš čas?“ povedal som.
Boh sa usmial a povedal: „Môj čas je večnosť, a preto je ho dosť na všetko.
A na čo sa vlastne chceš spýtať?“
„Čo ťa na ľuďoch najviac prekvapuje?“
Boh odpovedal:“ To, že ich nudí byť deťmi,
a tak sa ponáhľajú, aby dospeli, a keď sú
dospelí, zas túžia byť deťmi. Prekvapuje ma,
že strácajú zdravie, aby zarobili peniaze,
a potom utrácajú peniaze na to, aby si dali
do poriadku svoje zdravie. Prekvapuje ma,
že sa natoľko strachujú o svoju budúcnosť,
že zabúdajú na prítomnosť, a tak vlastne ne-

žijú ani pre prítomnosť, ani pre budúcnosť.
Prekvapuje ma , že žijú, akoby nikdy nemali
umrieť, a že umierajú, akoby nikdy nežili.
Boh ma vzal za ruku a chvíľu sme mlčali.
Potom som sa opýtal:
„Čo by si chcel ako rodič naučiť svoje deti?“
Boh sa usmial a odpovedal:“ Chcem, aby
poznali, že nemôžu nikoho donútiť, aby ich
miloval. Môžu len dovoliť, aby ich druhý
milovali. Chcem, aby poznali, že najcennejšie nie je to, čo v živote majú, ale koho majú.
Chcem, aby poznali, že nie je dobré porovnávať sa s druhými. Každý bude súdený sám
za seba, nie preto, že je lepší alebo horší ako
iní. Chcem, aby poznali, že bohatý nie je ten,
kto má najviac, ale ten, kto potrebuje naj-

Vážený parlament Slovenskej republiky,
vážení poslanci,
ako občana Slovenskej republiky ma zo
dňa na deň zaráža postoj a správanie sa
poslancov nášho najvyššieho zákonodarného zboru. Sme svedkami prijatých nekvalitných zákonov a vyhlášok,
ktoré nemajú obdobu. Po zverejnení sú
niektoré nepoužiteľné, nie sú transparentné a nie sú v súlade s európskymi
zákonmi. /Zákon č. 124/2006 Z.z., č.
17/2007 Z.z. č. 656/2004 Z.z./. Tento
poznatok som nadobudol na podujatí“
Modulované vzdelávanie pre certifikovaných partnerov SPP 2008 dňa 30.- 31.
januára 2008. Preto som sa rozhodol
zaslať vám túto prílohu, ktorá odznela
v Českom rozhlase 2 Praha pod názvom
„Hosť do domu“. Prosím vás pozorne si
to prečítajte a zamyslite sa nad sebou.
V Rimavskej Sobote 5.2. 2008
Juraj Szabópál, dôchodca

menej. Chcem, aby poznali, že trvá len pár
sekúnd spôsobiť ľuďom, ktorých milujeme,
hlboké rany, ale trvá veľa rokov, kým sa také
rany zahoja. Chcem, aby sa naučili odpúšťať, odpúšťať skutkom. Chcem, aby vedeli,
že sú ľudia, ktorí ich veľmi milujú, ale ktorí
nevedia, ako svoje city vyjadriť. Chcem, aby
vedeli, že za peniaze si môžu kúpiť všetko,
okrem šťastia. Chcem, aby poznali, že skutočný priateľ je ten, kto o nich všetko vie,
a aj tak ho má rád. Chcem, aby poznali, že
vždy nestačí, aby im odpustili druhí, ale že
oni sami musia odpúšťať.“
Chvíľu som sedel a tešil sa Božej prítomnosti. Potom som Bohu poďakoval, že si na mňa
urobil čas. Poďakoval som mu za všetko, čo
pre mňa a moju rodinu robí. A Boh odpovedal:“ Kedykoľvek. Som tu dvadsaťštyri hodín
denne. Len sa spýtaj a ja ti odpoviem.“
Ľudia zabudnú, čo ste povedali. Ľudia zabudnú, čo ste urobili, ale nikdy nezabudnú,
ako sa vedľa vás cítili.
Odznelo v relácii Českého rozhlasu 2- Praha
Hosť do domu
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Deti dookola ukazujú prstom na seba

P

rvýkrát som videl tento výrečný vtip
pred dobrými 40-timi rokmi na obale
McDonaldových žuvačiek, ktoré som si ako
chlapec hrdo vystrieľal na kolotoči. Ale ešte
i dnes ma irituje pointa tohto vtipu: totiž
ostrostrelec sa schováva za kolektív a starý
ujo s loptou v ruke darmo hľadá vinníka
rozbitého okna! Či vinníci sú všetci traja?
Táto paralela mi v poslednej dobe často
napadne pri hľadaní zodpovednosti za
ešte stále neskolaudovaný zimný štadió-

n(ZŠ) v Rimavskej Sobote. Na rekonštrukciu
ZŠ pritom mestský parlament prvý rok
ohlasoval nebotyčných 23,4 mil. Sk a s tzv.
primátorovskou doložkou č.16/2007 o doplnení financií z mimorozpočtových zdrojov
primátorom mesta o cca 44 mil. Sk, by malo
financovanie rekonštrukcie dosiahnuť v prvých rokoch min. 67,4 mil. Sk +DPH! Tento
rok je v rozpočte mesta i napriek doložke
(ktorú som osobne žiadal stiahnuť resp. blokovať v pôvodnom uznesení, nakoľko ju po-

važujem za nezmyselnú z dvoch dôvodov:
1.zimák bude slúžiť vždy pre športovcov
a občanov mesta, a ani som nič nepočul o
možnej privatizácii za korunu 2.po schválení rezervy 19,166 mil. Sk na dostavbu ZŠ
do rozpočtu na rok 2008 vidím primátorský
záväzok ako zbytočne dupľujúci krok alebo
ako nezmyselné sichrovanie peňazí ešte aj
cez primátorský sľub!). Ale kameň úrazu (v
neodovzdaní ZŠ pre verejnosť podľa pôvodných termínov: október, december, koniec
januára) vyzerá, že je zakopaný ešte hlbšie.
Skúste si napríklad telefonicky obvolať
kompetentných: Stavebné oddelenie MsÚIBP Ban.Bystrica- TSM a zistíte, že vtip o
troch chlapcoch je naozaj vydarený!
Nikto nič oficiálne „nevie“, ale všetci
majú na toho druhého zaručené pikošky.
Napr: úrad neposlal originálne papiere na
IBP – inšpektorát brzdí kolaudáciu kvôli
papierom – TSM nesmú zamestnať pracovníkov ZŠ bez kolaudácie – hokejisti trénujú
„načierno“ bez povolenia zodpovedných
orgánov... Je tu vôbec v meste niekto za
niečo zodpovedný? Toto bol síce len pokus o
vtip, ale videli ste už v obchode zákazníkov
bez toho, aby bol obchod skolaudovaný?
Odpoveď istého týždenníka je, že: ÁNO.
Teraz sa už ani ja nedivím pri podobných
tvrdeniach...
Viliam Vaš, poslanec MsZ

YURA Corporation Slovakia
dodávateľ káblových
zväzkov pre automobilový
priemysel so sídlom
v Lednických Rovniach
prijme :
ERP Operátora počítačového systému

Čistý register trestov
Znalosť AJ potrebná

do výrobnej prevádzky v
RIMAVSKEJ SOBOTE

Ponúkame:
Výbornú možnosť zamestnať sa v rozvíjajúcej
sa medzinárodnej spoločnosti
V prípadne dostatočnej kvalifikácie veľmi
zaujímavé ohodnotenie
Dlhodobú perspektívu a možnosť
profesionálneho rastu
Prácu v príjemnom prostredí s moderným vybavením

Požadujeme:
Minimálne SŠ vzdelanie
Dobrú znalosť PC – MS Windows XP, MS Excel
AJ výhodou
Schopnosť pracovať a učiť sa nové tecnológie
ďalej prijme :
Technického správcu budov a majetku
Požadujeme:
Minimálne SŠ vzdelanie
Dobrú znalosť PC ( MS Excel )
Skúsenosti a orientáciju v problematike správy majetku

Svoje žiadosti (so životopisom) zasielajte na:
YURA Corporation Slovakia
Púchovská cesta 413
Lednické Rovne 020 61
Tel.: 042/430 70 20
praca@sewon-ecs.sk
2058
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YURA Corporation Slovakia
dodávateľ káblových
zväzkov pre automobilový
priemysel so sídlom
v Lednických Rovniach
prijme :
Špecialistu oddelenia administratívy
do výrobnej prevádzky v
RIMAVSKEJ SOBOTE
Požadujeme:
Minimálne SŠ vzdelanie
Dobrú znalosť PC – Windows, Office
Všeobecný prehľad v legislatíve
Organizačný talent
Asertívna osobnosť
Vysoké pracovné nasadenie
ďalej prijme :
Špecialistu oddelenia materiálu
Požadujeme:
Minimálne SŠ vzdelanie
Dobrú znalosť PC MS Excel

Orientáciu v problematike skladového hospodárstva
Organizačný talent a prirodzená autorita
Dobrú znalosť AJ
Ponúkame:
Výbornú možnosť zamestnať sa v rozvíjajúcej
sa medzinárodnej spoločnosti
V prípadne dostatočnej kvalifikácie veľmi
zaujímavé ohodnotenie
Dlhodobú perspektívu a možnosť
profesionálneho rastu
Prácu v príjemnom prostredí s moderným vybavením
Svoje žiadosti (so životopisom) zasielajte na:
YURA Corporation Slovakia
Púchovská cesta 413
Lednické Rovne 020 61
Tel.: 042/430 70 20
praca@sewon-ecs.sk
2059

PALIVOVÉ DREVO
Eichenwald s.r.o.

PONÚKAME NA PREDAJ
PALIVOVÉ DREVO 750,.- Sk/prm 
s dopravou v Rim . Sobote
+ max. 20 km – ZADARMO.
Objednávku nahláste na M.: 0908 931 360
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Nehnuteľnosti
•

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

030-6

• Kúpim 2-izbový byt s balkónom v OV na sídl. Západ. Tel:
0907 430 258
035-6

11. 2. 2008
nom na ul. Rožňavskej, Kirejevskej alebo Českej. Tel: 0910
189 922
148-8

• Predám garáž v blízkosti Západu pri Rimave. Tel: 5624 000

150-6

•

Predám rozostavaný rodinný
dom /hrubá stavba pod strechou/ na IBV Sobôtka. Tel: 0905
446 136
152.7

•

• Kúpim 3-izbový byt v OV v centre mesta. Tel: 0905 446 138

065-6

153.6

Predám chatu v Tormáši. Tel:
0907 884 276

• Dám do prenájmu 2-izbový byt

v širšom   centre RS. Kompletne
zrekonštruovaný. Tel:
0903 932 415
066-6                                 
• Súrne kúpim 2-izbový byt –
okrem Západu. Platím v hotovosti. Tel: 0908 562 225, 5622 600
071-8

• Dám do prenájmu obchodný priestor v centre RS, 170 m2
vrátane skladu a príslušenstva.
0908 937 145, 0904 801 765
075-6

•

Súrne zoberiem do prenájmu
1 – 2 izbový byt za symbolickú
cenu. Tel: 0905 628 123
094-6
• Hľadám do podnájmu 1- alebo 2-izbový byt v RS. Tel: 0918
068 628
096-7
• Kúpim 3- až 4-izbový byt v RS.
Tel: 0905 205 970
098-6
• Kúpim 3-izbový byt v centre
mesta. Tel: 0905 742 305
108-7
• Predám pozemok v k.ú. Krúžno o rozlohe 17 000 m2. Cena dohodou. Tel: 047/5677216

112-7

• Prenajmem 1-izbový byt v cen-

tre mesta. Tel: 0948 507 653
121-6
• Prenajmem garzónku v centre
mesta. Tel: 5622 148
122-6
• Predám 14 á záhradu v OV vo
Vinici, pozemok je vhodný na
výstavbu chaty alebo rodinného
domu, elektrika, plyn – pri pozemku. Tel: 0911 615 007
127.7
• Vymením 3-izb. byt v čínskom
múre za 2-izbový v B-2. Tel: 0904
886 016
135.6
• Kúpim byt v centre Rimavskej
Soboty. Platba v hotovosti + môžete zostať v byte bývať.
Tel: 0918 560 622
136-11
• Kúpim 2-izbový byt v RS. Tel:
0907 884 948
141.7
• Predám RD-usadlosť na Čiernej Lúke. Tel: 0915 821 602
145-6
• Kúpim 3-izbový byt s balkó-

• Dám do podnájmu radovú garáž na ul. Rožňavskej. Tel: 0908
384 041

padne SPŠ stavebnej aj bez praxe. Základná znalosť PC+AUTO
CAD nutná. Forma praxe – zamestnanec, DOVP, prípadne DOŠBČ. Podrobnejšie na kontakt.
čísle: 0949 282 897
129-6
• Zamestnám ošetrovateľa na
celý úväzok do Nemocnice Stárňa-Tornaľa. Tel: 0903 620 920 –
od 18.00 do 19.00 h
146-6
• Hľadám spoľahlivú staršiu
pani do rodinného domu v RS
na domáce práce – 2 až 3 hodiny
denne. Tel: 5631 777 od 18.00 do
19.00 h
147-6

• Predám unimobunky 3 ks spo-

• Stavebná firma WELTSTAV
prijme do zamestnania: murárov, pom. murárov, pom. robotníkov, elektrikára, vodára.
Nástup okamžitý. Dlhodobá
spolupráca. Minimálna mzda
od 15000,- do 25000,- Sk. Kontakt: 0902 078 299, 0907 033 868,
0915 084 681

160-8

•

Dám do prenájmu obchodné
priestory na Železničnej ul. v RS
100 m2. Tel: 0910 667 325

154-8

156-6

• Kúpim 1-izbový byt na sídl. Zá-

pad. Tel: 0904 216 556
1612-8

•

Dáme do prenájmu zariadený
a zabehnutý butik v centre mesta. Tel: 0905 499 280

159-7

jené – lacno. Tel: 0908 564 552

•

161-8

• Prízemná budova v RS na podnikanie, dielňa, sklad a pod. Tel:
0902 553 988
1613-7                       
• Dám do prenájmu garzónku
v strede mesta. Tel: 0911 076 750
po 16.00 h
166-7

• Dám do prenájmu kancelársky

priestor 15 m2 na prízemí, Svätoplukova 16. Tel: 0905 748 850
167-7
• Najlacnejší prenájom v meste.
/Areál ČSAO a Gem. pekárne./
Tel: 0903 515 109
106

Kúpim byt.
Platba v hotovosti.
M: 0904 891 275

Zamestnanie
•

Prijmeme vyučeného kuchára
s praxou. Tel: 0905 352 497, 0907
540 101
070-6                                       
• Hľadáme vodičov pre medzinárodnú kamiónovú dopravu.
Tel: 0903 385 501
1611-6
• Prijmeme pracovníka /-ku do
pekárne, aj zaučíme; tiež vodiča
na 3-4 hodiny v skorých ranných
hodinách. Tel: 0908 932 152, 0905
229 709
125-7
• Prijmem absolventov VŠ, prí-

151-8

Prijmem čašníčku. Ihneď. Tel:
0905 213 476

• Prijmeme šikovných chlapov
na turnusové práce na Slovensku a v ČR. Jedná sa o jednoduché montážne práce, prácu
v sklade, sústružníkov, frézarov, obsluhu CNC, vodičov sk.
C. Ubytovanie zabezpečené, zálohy vyplácané týždenne. 0918
660 804, 051/77 33 888
163-8

•

Elektrikári a montážnici na
práce do Španielska na stavby.
Kontakt: 0034 671410 444
E-mail:
elektroma@hotmail.
com

165-7

Auto-moto
• Predám Renault Megane 1,4.
Tel: 0949 146 308
081-6

• Predám Aviu 30 5-rýchlostnú
s tachografom a 4-rýchlostnú.
Obidve s plachtou. Cena dohodou. Tel: 0905 922 765
149-8                      
• Predám Fiat Pandu. Tel: 5694
203
158-7

• Predám Opel Vektra 2,0i s dokladmi nepojazdný +   1 dovezený vo výbave v perfektnom
stave. Cena 30 000+dohoda. Tel:
0905 434 347
143-6

Služby
•

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

•

Autodoprava, sťahovanie. Tel:
0903 515 109
1104
• Profesionálne vedenie účtovníctva. Tel: 0902 417 017
1115
• Kvalitné účtovníctvo. Tel: 0911
846 062
1394
• Príďte vyhrať 10 fliaš šampanského do znovuotvorenej zberne TIPOSU v Kultúrnom dome
od 29.1.2008
104-14
• Prestavba bytových jadier
komplet. Voda-elektrina-plynznížené stropy. Obklady-dlažby.
Zabezpečíme aj materiál. So
zľavou. Tel: 0918 283 026, 0918
971 954
114-6
• Spolupráca. 0910 158 697
139-10
• Hľadám opatrovateľku pre
manželský pár v Lukovištiach.
Tel: 0904 480 280
124-6
• PRÁVNE PORADENSTVO. JUDr.
Takáčová, RS. 0905 120 269
120-8
• NAJ PONUKA účtovníctva:
jednoduché, podvojné, sklady
aj spätne, daňové priznanie. Tel:
0904 674 152
137-10

PROJEKTOVANIE
a realizácia záhrad
a závlahových
systémov
Ing. Bitalová Janka
M: 0902 304 428
2042-11

Ponúkame
reštaurovanie
nábytku, obrazov,
starožitností.
M: 0905 691 896
2057-8

Inzercia

11. 2. 2008

• Robím krásne akrylové nechty

a umelé lep. nechty, v rámci RS.
Prídem ku Vám domov!
0911 448 728

162-9

• VEŠTENIE Z KARIET /minulosť,
súčasnosť, budúcnosť./ Po-Pia:
8.30-16.00 hod., Čerenčianska
22 /vedľa úradu práce/ v R.Sobote. M: 0915 228 482
164.9

Kuchyne
na mieru
*
*
*
*

Návrh
Vizualizácia
Projekt
Realizácia

M: 0915 674 755
2028-6

Zvieratá
• Predám ošípané. Možnosť
očistenia. Tel: 0910 989 530
093-6
• Predám prasatá a kŕmniky. Tel:
047/5678218
130-13
• Predám ošípané. Cena dohodou. Tel: 0904 405 672
138-6
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Hvezdáreň Rimavská Sobota
VÁS POZÝVA na večerné pozorovanie Obloha nad nami
v dňoch 18.2. – 22.2.2008 od 18.00 – 20.00 hod.
Zoznámite sa so súhvezdiami a objektmi zimnej a jarnej oblohy. Najvýraznejšou dominantou bude v celom týždni Mesiac, ktorý vo štvrtok dospeje do splnu a bude na oblohe
od večera do rána. Z planét budú viditeľné dve: Mars a Saturn. 21. 2. v skorých ranných
hodinách môžeme pozorovať úplné zatmenie Mesiaca: začiatok vstupu Mesiaca do
tieňa Zeme: o 02:43 hod.- koniec výstupu z tieňa: o 06.09 hod.
Pozorovania večernej oblohy sú určené jednotlivcom a rodinám, väčšie skupiny je
nutné ohlásiť vopred.
Pozorovania prebiehajú len pri jasnej oblohe!
Z nášho územia môžeme pozorovať celý priebeh úkazu okrem výstupu Mesiaca z polotieňa.
V deň zatmenia Slnko u nás vyjde o 6hod.35min.
Mesiac vyjde 20. 2. o 16hod.26min. a zapadne na druhý deň 21. 2. ráno
o 6hod.44min.
Údaje o východe a západe Slnka a Mesiaca sú udané v SEČ pre polohu Rimavskej Soboty.
Pozorovateľsky najvýznamnejšou časťou zatmenia je obdobie od začiatku vstupu Mesiaca do tieňa našej Zeme ( začiatok čiastoč. zatmenia ) po koniec výstupu z neho ( koniec
čiastočného zatmenia ).
Priebeh zatmenia: časové údaje sú uvedené
v stredoeurópskom čase SEČ.
vstup do polotieňa
začiatok čiastočného zatmenia
začiatok úplného zatmenia
najväčšia fáza			
koniec úplného zatmenia
koniec čiastočného zatmenia
výstup z polotieňa 		

01h 37m SEČ
02h 43m
04h 01m
04h 26m
04h 51m
06h 09m
07h 16m

Verejne prístupné pozorovanie zatmenia bude
prebiehať aj vo Hvezdárni v Rimavskej Sobote.
Ďalšie zatmenie Mesiaca viditeľné u nás
nastane 16. augusta 2008 a bude čiastočné.

•

Predám kŕmnika cca 180 kg,
cena dohodou. Tel: 0918 543 701,
5627 578

168-7

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

Rôzne
• Predám bločky na stavebný
materiál alebo faktúry, cena 1,5
%. Tel: 0915 183 843
1005-37

• Zberateľ kúpi maďarské, latin-

ské knihy z XVI.-XIX. storočia.
Tel: 0905 497 825
113-7
• Predám klavír. Tel:
047/5596437
132.6
    

Zoznámenie
• 56-ročný invalidný dôchodca
bez záväzkov hľadá úprimnú
priateľku na trávenie spoločných
chvíľ. Nájdeme sa? Tel: 5621184                         
097-7    

S hlbokým žiaľom
spomíname na
milovanú dcéru

Lídiu
Ahrensovú
rod. Fiľovú.
Manžel, dcéry
a vnúčatá

Názov a sídlo
zamestnávateľa

Názov profesie

Požiadavky na voľné
pracovné miesto

OPORA G+N, obč. združenie
Rimavská Sobota

Kuchárka

Vyučená

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

Aranžér kvetov predavač

Vyučený

ELEMÉR ÁDAM – GEMERSTAV
Rimavská Sobota

Murár –
zatepľovanie budov

Vyučený

ELEMÉR ÁDAM – GEMERSTAV
Rimavská Sobota

Skladník
v stavebninách

ÚS vzdelanie

ELEMÉR ÁDAM – GEMERSTAV
Rimavská Sobota

Vedúci stavby

ÚSO,znalosť projektových
dokumentácií

DOMOV SOCIÁLNYCH SLUŽIEB
Veľký Blh

Vedúci hospodársko –
prevádzkového úseku

VŠ

NEMOCNICA S POLIKLINIKOU N.O.
Rimavská Sobota

Farmaceut
-Laborant

VŠ

Bližšie informácie sa dozviete na č. t. 5416103, 5416209, alebo osobne na ÚPSVR
v Rimavskej Sobote, Čerenčianska 18, na č. d. 209.
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AGRO Tomašová a.s. prijme:
do pracovného pomeru:
TRAKTORISTU
Požiadavky: prax s traktorom,
samochodnými nakladačmi,
vodičský preukaz písmena
B,C,T, osvedčenie na obsluhu
kombajnu – prax, zodpovednosť k práci. Nástup možný
ihneď.
Žiadosti so stručným
životopisom zasielajte do
31.marca 2008 na adresu:
Agro Tomašová a.s.
Tomašovská 3093
979 01 Rimavská Sobota
tel.: 047/5621 162, 0904
875 648, 0915 912 872

Preventívno- bezpečnostné opatrenia zamerané
na CHODCOV ako účastníkov cestnej premávky

Oznam
Mesto Rimavská
Sobota ponúka do nájmu:
a) budovu bývalej Základnej školy
v Bakte,
b) halu na Ul. Čerenčianskej v Rimavskej Sobote o výmere 720 m2,
c) nebytové priestory (bývalé
pohostinstvo) na Nižnej Pokoradzi
v budove kultúrneho domu o výmere 110,62 m2.
Informácie: Mestský úrad, oddelenie právne a majetkové – referát
správy majetku, Rimavská Sobota
č. t. 047/5604631, 5604626,
5604633. Žiadosti zasielajte na
Mestský úrad, oddelenie právne a
majetkové, Svätoplukova 9, Rim.
Sobota.

2056-7

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

Chodec je účastníkom cestnej premávky pohybujúci sa pešo
je osoba, ktorá napr. tlačí alebo ťahá sánky, detský kočík či
vozík pre zdravotne postihnuté osoby
je tiež osoba pohybujúca sa na lyžiach alebo kolieskových
korčuliach
je soba, ktorá sa pohybuje pomocou ručného alebo motorového vozíka pre zdravotne postihnuté osoby
je osoba, ktorá tlačí bicykel alebo moped, alebo vedie psa
Hlavné zásady pre chodcov:
1. Po chodníku chodíme vždy vpravo!
Nezabúdajme, že chodník je miesto, odkiaľ môžeme vždy bezpečne
nastúpiť do auta a vystúpiť z neho. Nikdy neriskujme a nevystupujme
z auta na cestu.
2. Na priechode pre chodcov sa chodí v pravo!
3. Neblokujeme priechodnosť chodníka!
Aby ste nenútili ďalších chodcov, aby vstupovali na vozovku.
4. Cez cestu prechádzajme len vtedy, keď nám nehrozí
nebezpečenstvo!
5. Po krajnici alebo po okraji vozovky môžeme ísť najviac dvaja vedľa
seba.
6. Ak sa pohybujeme po chodníku na kolieskových korčuliach, skateboarde, nesmieme prekročiť rýchlosť chôdze!
7. Je potrebné nosiť pestré oblečenie, reflexnú vestu, mať školskú
tašku s reflexnými pásikmi, aby nás bolo lepšie vidieť i za súmraku,
dažďa a hmly.
8.Nikdy neutekajme za zvieraťom alebo loptou, ktoré vošli na vozovku,
najprv si treba overiť či nehrozí žiadne nebezpečenstvo a až potom
vojsť na vozovku!
AK SI SPRÁVNY CHODEC, PRI PRECHÁDZANÍ CEZ CESTU POUŽÍVAŠ
OHYBNÚ HLAVU, SUPER OSTRÉ UŠI, MÁŠ OČI NA STOPKÁCH, NOSÍŠ
BEZPEČNÉ OBLEČENIE!!!
Skupina prevencie vnútorného odboru OR PZ v Rim. Sobote

YURA Corporation Slovakia
dodávateľ káblových
zväzkov pre automobilový
priemysel so sídlom
v Lednických Rovniach
prijme :
Špecialistu oddelenia kvality

Organizačný talent a prirodzená autorita
Znalosť AJ potrebná

do výrobnej prevádzky v
RIMAVSKEJ SOBOTE

Ponúkame:
Výbornú možnosť zamestnať sa v rozvíjajúcej sa medzinárodnej spoločnosti
V prípadne dostatočnej kvalifikácie veľmi zaujímavé
ohodnotenie
Dlhodobú perspektívu a možnosť profesionálneho
rastu
Prácu v príjemnom prostredí s moderným vybavením

Požadujeme:
Minimálne SŠ vzdelanie
Dobrú znalosť PC – MS Excel
Dobrú znalosť AJ
Orientáciu v problematike kvality výroby a noriem ISO
Organizačný talent a prirodzená autorita
ďalej prijme :
Špecialistu oddelenia plánovania výroby
Požadujeme:
Minimálne SŠ vzdelanie
Dobrú znalosť PC MS Excel
Orientáciu v problematike plánovania výroby

Svoje žiadosti (so životopisom) zasielajte na:
YURA Corporation Slovakia
Púchovská cesta 413
Lednické Rovne 020 61
Tel.: 042/430 70 20
praca@sewon-ecs.sk
2060

Servis / Oznamy

11. 2. 2008

POHOTOVOSŤ
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.

ZUBNÝ LEKÁR

DAROVALI KRV
Na HTO Všeobecnej nemocnice v Rimavskej Sobote dňa 5.2.2008
bezplatne darovali krv nasledovní bezpríspevkoví darcovia krvi:
Viera Kojnoková, Tomáš Jakab, Pavel Maňúr, Zsolt Šinko, Ján Hank, Ján
Ľupták, Ernest Petrík, Štefan Száraz, Štefan Szöke, Dušan Kubík z Rimavskej Soboty, Petra Sujová z Rim.Brezova, Róbert Varga zo Stránskej,
Ján Ušiak z Tornale, Štefan Bialonček z Fiľakova,Ľubor Palkovič z Veľ.
Terakoviec, Miroslav Chromek z Teplého Vrchu, Ján Parobek z Klenovca,
Anežka Sujová z Bottova, MUDr.Gányovics Attila, Ján Balajthy z Hostíc,
Ladislav Elek z Veľ.Blhu, Jozef Krága z Otročku, Gabriel Plánka z Figy, Ján
Žabka z Hnúšte, Slavomír Kujan z Kyjatíc
Prvýkrát darovali krv: Ladislav Sótér z Rimavskej Soboty
Všetkým darcom kvi ďakujeme. Územný spolok SČK Rim. Sobota

Valentínska kvapka krvi

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

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

Chcete pomáhať zachrániť život?
Máte viac ako 18 rokov a ste zdraví?
Ešte ste nedarovali krv?
Skúste to so sv. Valentínom v rámci celoslovenskej akcie SČK.
V dňoch 14. februára až 7. marca 2008 organizuje Slovenský Červený kríž
13.ročník kampane na podporu bezpríspevkového darcovstva krvi – Valentínska
kvapka krvi. Kampaň je organizovaná v spolupráci s Národnou transfúznou službou SR a hematologico-transfúznymi oddeleniami nemocníc. Každý kto v tomto
období daruje krv obdrží valentínsku pohľadnicu a bude zaradený do žrebovania
o atraktívne ceny. Žrebovanie sa uskutoční 14.3.2008 na ÚS SČK v Bratislave.
Odbery krvi sa uskutočňujú na HTO Všeobecnej nemocnice v Rimavskej Sobote
každý utorok od 6,30 hod. Info.: 048/5631734
Územný spolok SČK Rimavská Sobota

VÍKEND:
16.2. sobota lekáreň Salvator
17.2. nedeľa lekáreň Rimava

Mesto Rimavská Sobota v zastúpení MsBS s.r.o, Tržná 2, Rimavská Sobota

16. a 17. 2. MUDr. A. Tyborová,
Cukrovarská 23, č. t. 56 27 188

LEKÁRNE

Mimo rozpisu naviac každú sobotu
od 8. 00 - 12. 00 - Lekáreň Media.

Predám

UBYTOVŇA

Mestskej bytovej správy, s.r.o., Gorkého 8, 979 01 Rimavská Sobota
ponúka ubytovacie služby pre fyzické osoby a firmy za výhodné ceny,
apartmány, 2-3 lôžkové izby + príslušenstvo.
Bližšie informácie na t. č. 047/5624187
Mesto Rimavská Sobota v zastúpení MsBS s.r.o, Tržná 2, Rimavská Sobota, ponúka
na prenájom zasadačky v budove na Nám. M. Tompu 2 / Obvodný úrad/

stavebný
pozemok 3300 m2
na Molnárke.
Cena dohodou.
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KINO
ORBIS
13.feb.
Faunov labyrint
Filmový klub. Útek do sveta
fantázie pred nevľúdnym
prostredím a vojnou rozvráteným Španielskom, pár týždňov
po nástupe generála Franca.
MN.
Vstupné: 40, 60 Sk. Oscar za
najlepšiu kameru, výpravu
a masky. 112 min., titulky.
Začiatok predstavenia len
o 18:00 hod.
14.15.16.17. feb.
GYMPL
Komédia o študentoch, učiteľoch, rodičoch a graffiti. MP od
12 r. Komédia dráma ČR.
Vstupné: 60 Sk, 105 min.
Začiatok predstavení: 17:45
a 20:00 hod.
16.17. feb.
Alvin a Chipmunkovia
Neobyčajné veveričky, ktoré
nielenže vedia rozprávať,
ale vedia aj výborne spievať.
MP. Vstupné: 65 Sk. Animovaný, rodinný, hudobný
film USA, 87 min., dabing.
Začiatok predstavení:
16:00 hod.

EUROMOTEL
Restaurant

CENNÍK ZA PRENÁJOM ZASADAČIEK

M: 0908 931 360
2045-7

Predám
palivové
drevo
M: 0918 605 511
2046-8

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

Zasadačka č. 47- I. posch. - počet miest na sedenie 182
				
Podnik. subj.
Nezisk.org.
- predsednícky stôl 11 miest
Cena za prenájom /1-8 hodín/ 		
3 600,- Sk		
2 700,- Sk
Ozvučenie sály			
450,-Sk
450,- Sk
Zasadačka č. 46 – I. posch.
700,- Sk
500,- Sk
- počet miest na sedenie 25
Cena za prenájom / 1-8 hodín/
Zasadačka č. 80 – II. posch.
1 300,- Sk
1 000,- Sk
- predsednícky stôl 4 miesta
Poznámka: V prípade záujmu nad rámec ponuky, je možná individuálna dohoda.
Kontakt: MsBS, s.r.o Rim. Sobota T.č: 047/5511915 nebytové priestory

ZOZNAM voľných nebytových priestorov

1. Župný dom Nám. M. Tompu 2 ( Obvodný úrad )
- suterén /pivnica/ : miestnosť č. 24 -19,44 m2, č. 25 - 80,62 m2, č. 26 -13,34 m2,
č. 7 - 15,48 m2
- prízemie : č.20-15,34 m2, č.20a – 36,00m2 (spojené kancelárie)
- II. poschodie: č.75 – 20,06m2, 75a – 34,00m2 (spojené kancelárie), č.76 –
20,06m2,
2. Dom služieb, ul. Malohontská
- I. poschodie -122,45 m2 , 111,00 m2 , 25,08 m2, 30,79 m2
3. Budova na ul. SNP 15 - podkrovie – 14,40 m2, 21,60 m2, 14,52 m2, 23,72
m2 + 1,05 m2, 16,28m2 + 1,36m2
4. Budova na ul. Daxnerovej 2 - I. poschodie - 15,55 m2, 12,60 m2 , 18,11 m2 ,
5. Administratívna budova na ul. Tržnej- I. poschodie - 22,71 m2
6. Ul. Fábryho č.10 - 20,23 m2, 7,13 m2, 23,73 m2, 4,98 m2
Informácie: MsBS s.r.o. – Rim. Sobota, t.č. 047/5511915 - nebytové priestory

Košická cesta, Rimavská Sobota

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
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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

Sme spoločnosť zaoberajúca sa zberom a spracovaním
priemyselných odpadov, vykonávaním priemyselných
služieb a environmentálneho poradenstva. Do nášho tímu
radi uvítame a prijmeme pracovníkov na pozície:

manažér predaja
asistent predaja
- ukončené stredoškolské vzdelanie s maturitou
- pokročilá znalosť PC – Word, Excel, Access, Microsoft Outlook ….
- komunikatívnosť, vysoké pracovné nasadenie
- vodičský preukaz sk. B
Žiadosti s profesijným životopisom a fotografiou posielajte do
29.02.2008 na adresu:
DETOX, s.r.o. Košická cesta 2923, 979 01 Rimavská Sobota
alebo e-mailom na gajdosova@detox.sk

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

PONUKA PALIVOVÉHO DREVA
LES KORP, s.r.o.,

Hnúšťa nájomca Mestských lesov Rimavská Sobota ponúka na predaj palivové
drevo. Cena palivového dreva s dopravou do miesta určenia je 800,- Sk/prm.
Objednávku s určením množstva a miesta
určenia je možné nahlásiť počas pracovných dní od 8.00 – 15.00 hod. telefonicky
na číslo: 0918 828 644

2040-7

REALITNÁ
KANCELÁRIA
˚PRI˚
PARK REAL
INVESTMENT
s.r.o.
Svätoplukova 18,
Rimavská Sobota

* predaj a kúpa nehnuteľností
* prenájom nehnuteľností
* investičné poradenstvo
* trhové analýzy
* development území a územných celkov
* kúpa a výstavba nehnuteľností
* rekonštrukcia nehnuteľností
* výkup poľnohospodárskej pôdy
v hotovosti

Tel.: 0908 901 639, www.pri-real.sk

Preprava
Aviou
Rýchlo
a lacno

(3t)

0904 977 692, 0903 549 042

EMISNÁ KONTROLA
DIAGNOSTIKA
S POČÍTAČOM
Autel-Moto Servis v Jesenskom
www.autel.sk
0905 481 211

2042-11

Zimná
zľava
33%

2037-6

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

Novoročné zľavy

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

•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 alebo osobne na adrese: Školská 36, 979 01
Rimavská Sobota.

www.autopotahy.sk

Šport
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Michal Radnóti majstrom Slovenska
Skvelým úspechom zápasníkov Lokomotívy Rim. Sobota sa
v sobotu 2. februára skončili Majstrovstvá Slovenska mužov
v zápasení grécko-rímskym štýlom v Šamoríne.

M

ichal Radnóti vo váhovej kategórii
do 60kg obsadil prvé miesto a stal sa
majstrom Slovenska. Michal Trocha obsadil
vo váhovej kategórii do 55 kg tretie miesto,
Michal Radnóti (60 kg) prvé miesto, Jaroslav
Miniar (60 kg) piate miesto. Ladislav Petříček
si vybojoval vo váhe do 66 kg siedme miesto,
Richard Totkovič (84 kg) deviate, Lukáš Loskot (96 kg) siedme a Miloš Gaži sa umiestnil
vo váhovej kategórii do 120 kg na piatom
mieste. V súťaži družstiev skončila Lokomotíva Rim. Sobota na 6. mieste. Tréner Lokomotívy Rim. Sobota Jozef Radnóti zhodnotil
šampionát nasledovne :,,S výsledkami a aj s
výkonmi našich mužov som veľmi spokojný.
Od syna som titul očakával. Veď bol aj jeho
obhajcom z vlaňajška. Tohto roku to bolo
však oveľa ťažšie a potvrdilo sa , že obhájiť
titul je ťažšie, ako ho prvýkrát získať. Vlani
súperov dokonale prekvapil, ale teraz si už
na neho dávali pozor. Podľa mňa sa o titule

Umbro 4 Sport Cup 2008 Prešov
Medzinárodný halový turnaj
žiakov vo futbale

N

ajväčšieho halového turnaja na Slovensku vo svojej kategórii sa zúčastnili
dve družstvá: ŠK Tempus v kategórií U9 a
U 12.Najlepšie si počínalo družstvo U9 pod
vedením trénera Ondreja Václavika ,ktoré
podalo vynikajúci výkon a prehralo len s víťazom turnaja ešte v základnej skupine, kde
hralo lepšie ako súper. V trojdňovom turnaji
bol dôležitý postup zo základnej skupiny,
čo sa úspešne podarilo z druhého miesta. V
dôležitom zápase o postup do štvorice najlepších bolo potrebné zdolať favorizované
české družstvo Frýdka Místka. Vo výbornom
zápase sa Danielovi Rapčanovi podarilo
skórovať a za veľkého aplauzu fanúšikov
ho odmenilo zaplnené hľadisko obrovským
potleskom. Do finále chýbal krôčik a v
penaltovom  rozstrele sa priklonilo šťastie k
silnému súperovi Wisle Krakow aj napriek
tomu, že družstvo Tempusu viedlo aj v
tomto zápase. V zápase o 3.miesto so Starou
Ľubovňou ŠK Tempus zaslúžene zvíťazilo  a
odnieslo si  medailové umiestnenie. Ceny
odovzdával mladým chlapcom Ľuboš Michel
v mestskej športovej hale. Pekným ocenením bola nominácia do All Stars tímu Jozefa
Moronga, ŠK Tempus Rimavská Sobota.

Výsledky:
ŠK Tempus Rim. Sobota /SK/- MFK Košice /
SK/ 0:1, ŠK Tempus Rim. Sobota /SK/-FC
„Viola“ Jelšava  /LV/ 2:0 - g. Jozef Morong 2,
ŠK Tempus Rim. Sobota /SK-/SP Deko-Sport
Wloszczowa /PL/ 2:0 - g. Martin Balciar,
Tomáš Kočiš, ŠK Tempus Rim. Sobota /SK/SR-S GWIAZDA Ruda Ślaska /PL/ 0:0, osemfinále: ŠK Tempus Rim. Sobota /SK/-Fotbal
Frýdek-Místek /CZ/ 1:0 - g. Andrej Poljak,
semifinále: ŠK Tempus Rim. Sobota /SK/TS Wisla Kraków  /PL/ 1:1 penalty: 0:2 - g.
Daniel Rapčan, zápas o 3.miesto: ŠK Tempus
Rim. Sobota /SK/-Junošport Stará Ľubovňa /
SK/ 0:0 penalty 3:2 - g. Július Nôta, Tomáš
Kočiš, Andrej Poljak, finále: Wisla Kraków  /
PL/- MFK Košice /SK/ 0:1.
Prvé miesto získal MFK Košice /SK/, druhé
Wisla Kraków  /PL/ a tretie ŠK Tempus Rimavská Sobota /SK/.
Zostava ŠK Tempus RS: Július Nôta, Andrej
Poljak, Martin Balciar, Tomáš Kočiš, Jozef
Morong, Daniel Rapčan, Roman Vilček, Peter
Kovács, tréner Ondrej Václavik, ved. m. Jozef
Morong, chýbali Jakub Hruška, Juraj Janíček,
Renáto Babušák (choroba).
V kategórií U12 štartovalo družstvo ŠK Tempus pod vedením trénera Milana Špačeka
a obhajovalo víťazstvo z minulého roka.

rozhodovalo vo veľmi ťažkom semifinálovom zápase s čistým špecialistom na tento
štýl zápasníkom z Komárna, ktorý je reprezentantom Slovenska a vlaňajší víťaz do 55
kg, ale išiel váhou o 1 kategóriu vyššie. Prvá
tretina skončila našou prehrou o 2 body a
v 2. tretine Mišo vyhrával na body a o finále
mala rozhodnúť záverečná tretina. Rozumne
si však vyčkal na svoju chvíľu a 20 sekúnd
pred koncom tretiny perfektnou akciou
položil svojho súpera na lopatky. Finálový
súboj už bol našou jednoznačnou záležitosťou. Vybojoval si tak možnosť účasti na
ME mužov v Tampere. Podmienkou je však
uhradenie nákladov cca.20 000 Sk. Touto
cestou by som  chcel poďakovať pánovi
Bojarskému,  ktorý zabezpečuje pre Michala
kompletnú rehabilitáciu. 	 Ostatní naši
borci podali dobré výkony, čoho dôkazom je
aj bronz Trochu. Skvele bojoval aj Miloš Gaži
v ťažkej váhe. Totkovič, Loskot a Miniar sú
ešte len dorastenci a od nich som zázraky
nečakal. Neprial im ani los (napr. Totkovič si
vytiahol 3. z MS Bátkyho). V mene oddielu
chcem poďakovať p. Miniarovi za pomoc pri
zabezpečení dopravy do Šamorína.
jr

Chýbalo len málo, aby sa prebojovali do finálovej štvorice. O postup sa stretli minuloroční finalisti, kde si tentokrát lepšie počínalo
družstvo KAC Košice v penaltovom rozstrele, keď sa k nim priklonilo športové šťastie.  
Nakoniec si odnieslo celkové prvenstvo.
Družstvo ŠK Tempus skončilo na 5.mieste.
Najlepším strelcom celého turnaja sa stal
Tomáš Galo z ŠK Tempus Rimavská Sobota.

Výsledky:
ŠK Tempus Rim. Sobota - OŠK Kapušany 9:0
– g. Galo 4, Boroš, Bial, Andráši, Gilian 2, ŠK
Tempus Rim. Sobota- Gwiazda Rudá Slaska /
PL/ 3:1 - g. Václavik, Gilian, Galo,
ŠK Tempus Rim. Sobota- 1. FC Tatran Prešov  
1:3 - g. Antalík, ŠK Tempus Rim. SobotaSmena Kiev/UA/ 8:0 - g. Andráši 2, Gilian,
Galo 4, Antalík, ŠK Tempus Rim. SobotaMFK Košice 4:0 - g. Galo, Boroš, Václavik,
Ištók, ŠK Tempus Rim. Sobota-MŠK Spišské
Podhradie 6:0- g. Galo 4, Polívka, Václavik,
osemfinále: ŠK Tempus Rim. Sobota- KAC
Košice 1:1, penalty 1:2 - g. Galo.
Zostava ŠK Tempus RS: Máte,Gilian, Andráši,
Bial, Polívka, Ištók, Boroš, Václavik, Galo,
Antalík, tréner Špaček.
Poďakovanie patrí všetkým chlapcom za
vzornú reprezentáciu mesta, za finančnú
podporu zo strany rodičov, ako aj klubu.
Ďakujeme aj Oblastnému futbalovému
zväzu  Rimavská Sobota za ich náklonnosť a
finančnú pomoc.
O. Václavik
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Takmer storočná tradícia
športu v Rimavskej Sobote

Do súťažných športových aktivít je zapojených vyše
tisícky aktívnych členov športových subjektov s prevahou
v mládežníckych vekových kategóriách
rganizovaný šport má v Rimavskej
Sobote už takmer storočnú tradíciu.
Za toto obdobie sa vyprofilovali športové
odvetvia s dlhoročnou históriou a úspešnými športovými výsledkami. K takým
nepochybne patrí futbal, volejbal, džudo, stolný tenis, zápasenie, tenis, ľadový hokej, kolky atď. Existencia daného
športového odvetvia a jeho úspešnosť
bola vždy podmienená aktivitou nielen
samotných športovcov, ale predovšetkým
zanietenosťou dobrovoľných športových
funkcionárov, organizátorov a trénerov.
Vo všeobecnosti sa šport aj v Rim. Sobote delí do troch základných kategórií:
vrcholový, výkonnostný a rekreačný. Prvé
dve z uvedených kategórií sú charakterizované zapojením sa do systému dlhodobých majstrovských súťaží s určenými
pravidlami, termínovou listinou, pravidelným vyhodnocovaním atď. Do kategórie
vrcholového športu z pohľadu ekonomického zabezpečenia (profesionálne zmluvy
športovcov) možno zaradiť prvoligových
futbalistov MFK Rimavská Sobota štartujúcich v druhej najvyššej republikovej súťaži.
Podľa výkonnosti a dosahovaných výsledkov však parametre vrcholového športu
dosahujú aj niektorí športovci v individuálnych športoch, usilujúci sa o účasť, resp.
štartujúci v reprezentácii Slovenska na
svetových, resp. európskych šampionátoch
(karatisti Igor Molnár a Dorota Balciarová,
zápasník Michal Radnóti, atď.) Do oblasti
výkonnostného športu patria tie športové
subjekty, ktoré sú registrované národnými

športovými zväzmi, zúčastňujú sa organizovaných dlhodobých súťaží, ale na báze
neprofesionálneho, resp. amatérskeho
ekonomického zabezpečenia (napr. extraliga zápasníkov, prvá liga ženského futbalu,
atď.). Kategóriu rekreačného športu tvoria
všetky organizované športové aktivity
podporujúce zdravie, telesnú zdatnosť
a pohybovú kultúru, regeneráciu telesných
a duševných síl občanov mesta.

Prehľad rozhodujúcich
športových subjektov,
pôsobiacich v meste
Mestský futbalový klub
Občianske združenie, počet členov cca
200, mužstvo dospelých hráva v druhej
najvyššej súťaži- I. lige, v dlhodobých súťažiach (II. liga) pôsobia aj dve dorastenecké
a dve žiacke družstvá, ako aj dve družstvá
tzv. prípravky.
Telovýchovná jednota ŠK Tempus
Občianske združenie, počet členov 185, má
dva oddiely: futbalový- dorast hrá v 5. lige,
starší a mladší žiaci v II. lige, tzv. predprípravka a prípravka v I. lige stredoslovenského regiónu, tenis- turnaje jednotlivcov.
1.DFC ( ženský futbal )
Občianske združenie, počet členov 50,
družstvo žien štartuje v I. lige, čo je jediná
súťaž v rámci ženského futbalu na Slovensku, družstvo žiakov v I. triede ObFZ

Športový klub Slovan Gemer
Občianske združenie, počet členov 115,
má dva oddiely: volejbalový (I. liga žien, I.
trieda kadetiek, I. trieda mladších žiačok)
a hádzanárky (celoštátna I. liga mladších
dorasteniek).
Plavecký klub
Nezisková organizácia, počet členov 56,
členovia sa zúčastňujú turnajov jednotlivcov, v tomto roku po prvýkrát aj v zahraničí (Rakúsko).
Mestský tenisový klub
Občianske združenie, počet členov 110,
na rozdiel od rokov minulých klub nemá
zastúpenie v súťažiach družstiev.
Hokejový klub mesta
Občianske združenie, počet členov 86,
dorastenci, starší i mladší žiaci štartujú
v II. lige (žiaci aj s medzinárodnou účasťou
poľského družstva Noweho Targu), tzv. prípravka príležitostne na rôznych turnajoch.
TJ Mladosť Relax CVČ
Dobrovoľné neziskové združenie, počet
členov 162, má tri oddiely: džudo- družstvo dorastencov štartuje v I. lige, v ostatných kategóriách na turnajoch jednotlivcov, stolný tenis- družstvo mužov v I.
lige, ďalšie dve družstvá v oblastnej 4. lige,
ju-jutcu (džu-džica) - turnaje jednotlivcov.
Telovýchovná jednota Lokomogtíva
Občianske združenie, počet členov 127,
má dva oddiely: zápasenie- muži štartujú
v extralige, dorast v I. lige, džudo- turnaje
jednotlivcov, hosťovanie v I.lige dorastu
v SNL.
Športový klub karate Uraken
Občianske združenie, počet členov 16,
domáce a zahraničné (USA, Veľká Británia,
Švédsko, atď.) turnaje.
Športový klub polície
Občianske združenie, počet členov 56, má
dva oddiely: stolný tenis- 4. liga, športová
streľba- turnaje jednotlivcov
Kolkársky klub AGB Spohypo
Občianske združenie, počet členov 20,
A- družstvo štartuje v I.lige, B- družstvo
v krajskej súťaži.
OT Taekwondo WTF
Športový klub, počet členov 26, turnaje
jednotlivcov a podobe ligových kôl.
Okrem týchto športov funguje v Rimavskej
Sobote aj športová kynológia, turistika,
jazdectvo, modelárstvo, speleológia, športová streľba, aerobic, motošport, skateboard atď. Do súťažných športových aktivít je
zapojených vyše tisícky aktívnych členov
športových subjektov s prevahou v mládežníckych vekových kategóriách. Je to nesmierne vzácny potenciál, ktorému treba
venovať pozornosť a vytvárať podmienky
na jeho ďalší výkonnostný rast.      

Vybrané z Koncepcie rozvoja športu v meste,
ktorú predkladal na decembrové zasadnutie
poslancov mestského zastupiteľstva predseda Komisie mládeže a športu Mgr. Štefan
Koháry
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1. kolkárska liga východ
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Relax pre športovcov

Výhra našich kolkárov
KK Rim. Sobota- Sučany B 3321:3052 na
koly, 6:2 na body
Výborný výkon domácich hráčov bol
základom jednoznačného víťazstva.
Od začiatku bol zápas v réžii domácich
hráčov, ktorí nedali súperovi žiadnu
šancu na zvrat. Výkon 3 321 je maximom domácich hráčov. Nasledujúci zápas budú hrať rimavskosobotskí kolkári
so Spišskou  Novou Vsou.
Zostava KK RS: Róbert Šmatlík (588),
Ivan Vanek (537), Milan Kojnok (583), Ladislav Topor (508), Otto Povinszký (548),
Júlis Sendrei (557).  
R. Šmatlík

Víťazom
mužstvo Bőviba

V

Dome kultúry v Jesenskom
slávnostne vyhlásili výsledky II.
ročníka halového futbalového turnaja
o Pohár starostu obce. Zúčastnilo sa ho
desať mužstiev. Víťazom sa stalo mužstvo Bőviba, na druhom mieste skončila
Casablanka a na treťom Matyas. Najlepšími strelcami sa stali Erik Váradi
z mužstva Casablanca, ktorý strelil 35
gólov, Roman Uhrin z Bőviby, ktorý
strelil 32 gólov a Adrian Czene tiež z
Bőviby , ktorý strelil 24 gólov. Ceny im
odovzal starosta Jesenského Gabriel
Mihályi.
Výsledky záverečného kola: HodejovFTC 8:4 (2:0), góly: M. Greguš 2, Tamás
2, Karkusz 2, T. Balogh, Koós-Trizna 2,
Agócs- Kiss, Barta, Hostice- Zigo 2:16
(1:4), góly: Balog 2- Gombala 5, Stanley
4, P. Mlynarčík 2, Šípoš 2, L. Šťavina,
Z. Šťavina, Bernáth, Bőviba- Jesenské
dorast 8:4 (2:0), góly: Albert 5, Vincze,
A. Czene, R. Uhrin- Výboštek 2, G. Barta
2), Gem. Jablonec- Casablanca 6:14 (4:5),
góly: Alabán 3, Oláh, M. Berky, MolnárVáradi 9, Farkas 4, T. Tóth, Matyas Blhovce 4:4 (3:1), góly: T. Tóth, Hriň, Csízi,
L. Šťavina -T. Szabó 2, Tankina 2.

Konečná tabuľka:
1.

Bőviba

9 8 1 0 107:36 25

2. Casablanca

9 7 2 0 88:27

23

3. Matyas

9 5 3 1 72:31

18

4. Jesenské

9 5 1 3 44:36

16

5. Zigo

9 4 3 2 51:29

15

6. Hodejov

9 4 0 5 60:64 12

7.

9 2 1 6 59:76

7

8. FTC

Blhovce

9 2 0 7 29:71

6

9. Gem. Jablonec

9 1 1 7 55:105 4

10. Hostice

9 1 0 8 30:120 3

Foto: Lajos Telek

Páni poslanci Národnej rady SR, načo sa trápite s tlačovým
zákonom? Mali by ste radšej relaxovať s nami.

Medzinárodný zimný zraz turistov
31. 1. – 3. 2. 2008 Beskydy- Jablunkov

Š

tyri dni v zajatí Moravskoslezských Beskýd medzi zasneženými horami trávilo
deväť turistov Klubu slovenských turistov
mesta Rim. Sobota na 5. medzinárodnom
zimnom zraze turistov v Jablunkove. Na
stretnutí sa zúčastnilo okolo 250 Slovákov,
300 Poliakov a 400 českých turistov. Keď
pripočítame mladých turistov v počte 450
členov, tak môžeme hovoriť o veľmi dobrej
účasti vyznávačov zimného športu. Upravené bežecké lyžiarske trasy L1 až L6 s dĺžkou
15-35 km čakali na vyznávačov bežeckého
lyžovania, medzi ktorými boli aj naši sobotskí turisti. Pre účastníkov pešej turistiky
bolo pripravených okolo šesť trás na rôzne
vrcholy s výškou 950- 1200 m. nad morom.
Mali sme zastúpenie aj na týchto trasách.
Vyznávači zjazdového lyžovania spomedzi turistov si počas zrazových dní mohli
v troch lyžiarskych strediskách zalyžovať
s 50 % zľavou. V rámci kultúrneho vyžitia
bola otvorená mestská galéria s fotografiami
o živote tamojších ľudí, múzeum s výsta-

vou s tematikou bežeckého a zjazdového
lyžovania od roku 1921 a 120 rokov vývoja
Klubu českých turistov, hlavne z oblasti
Moravskoslezka. Vo štvrtok večer 31. januára
na otvorení zimného zrazu turistov nikto
nečakal, že štyri dni tak rýchlo ubehnú.
V sobotu večer po zimných túrach sa už
každý tešil na turistický papučový bál v
Mostoch u Jablunkova s bohatým kultúrnym programom, tombolou, dobrou country
hudbou, ale hlavne s dobrými špecialitami
šikovných a dobrosrdečných ľudí a organizátorov. Súčasťou večerného stretnutia bolo
aj ukončenie 5. medzinárodného zimného
zrazu turistov a odovzdanie putovnej štandardy poľským zástupcom na uskutočnenie
6. zimného stretnutia v Poľsku v roku 2010.
Členovia Klubu slovenských turistov mesta
Rim. Sobota touto cestou ďakujú Mestskému zastupiteľstvu v Rim. Sobote za finančnú podporu, bez ktorej by sme sa nemohli
zúčastniť na takej finančne náročnej akcii.
Zolo Borbáš, podpredseda KST mesta RS
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Čo sa deje v rimavskosobotskom futbale?
Vyzývam ľudí, ktorí vedia pomôcť, aby nedopustili zánik futbalu v našom meste. Namiesto
ohovárania a osočovania je potrebné si sadnúť za jeden stôl a hľadať riešenie.

V

poslednej dobe počúvame rôzne názory na situáciu v MFK Rim. Sobota.
Mrzia ma hlavne niektoré, po väčšinou
skryté anonymné listy od niektorých ľudí.
V Rim. Sobote máme dva týždenníky. Jeden je mestský a druhý súkromný. Venujem sa futbalu už dlhšiu dobu, až na moju
malú medzistanicu, keď som nepracoval
a nežil v meste. Privítal som konkurenciu, čo sa týka regionálnych novín, pretože si myslím, že najdôležitejší je čitateľ
a on ohodnotí, ako kto pracuje. Ľuďom
sa páči, keď sa veci nazývajú pravým menom. Osobne si myslím, že keď existuje
konkurencia, tým sa automaticky lepší aj
práca tých druhých. Dúfam, že tomu bude
tak aj v našom meste a čitateľom budeme
podávať objektívne informácie. Trápi ma,
keď ľudia, ktorí vedia pomôcť futbalu, sa
nespoja a spoločne nepozdvihnú úroveň
tohto športu v našom meste. Pripomienky anonymných pisateľov neslúžia na nič,
iba znechucujú aj tých, vďaka ktorým sme
ešte profesionálny klub a máme aké-také
podmienky. Všetci si musia uvedomiť, že
nie je čas na vzájomné osočovanie a urážane sa prostredníctvom médií. Treba si
uvedomiť, že tu nejde o Cifruša-OštromaŠimka-Szantóa a pod., ale o celkovú situáciu okolo futbalu, ktorý máme radi. Verím
tomu, že všetci menovaní vedia a majú
možnosť pomôcť rimavskosobotskému
futbalu. Týmto článkom vyzývam ľudí, ktorí vedia pomôcť, aby nedopustili zánik futbalu v našom meste. Namiesto ohovárania
a osočovania je potrebné si sadnúť za jeden
stôl a hľadať riešenie, akou  cestou sa bude
uberať náš futbal. Takisto je našou povinnosťou informovať fanúšikov, ktorých žiaľ
ubúda, pravdivo o situácii v klube. Všetka
česť tým, ktorí nedopustili zánik futbalu
a robia všetko pre to, aby sme nevymizli
z futbalovej mapy. Veľmi dobre viem, aké
je zložité zháňať financie na chod klubu.
Hlavnou úlohou ľudí, ktorí v súčasnosti pracujú v jeho štruktúre, je pokúsiť sa
získať generálneho sponzora. Viem, že to
nie je ľahká úloha, preto je dôležité, aby
sa spojili všetci, ktorí žijú v našom meste
a môžu pomôcť. Nemôžeme očakávať pomoc od druhých, keď si navzájom podrá-

žame nohy. Žijú tu ľudia, ktorí sú zapísaní
v dobrom, čo sa týka histórie a klubových
úspechov, ale môže tomu byť aj naopak,
keď sa dopustí zánik. Všetkým je určite známe, aká je kvalita futbalu v našom
meste a regióne. Píšem to preto, lebo mám
veľa známych, ktorí žijú po celom Slovensku, a môžem porovnávať. Za niektorými
regiónmi zaostávame najmenej o 20 rokov.
Preto je povinnosťou všetkých, ktorí chcú
a môžu urobiť niečo pre záchranu futbalu,
aby tak spravili. Na Slovensku sme sa už
stretli s tzv. čiernymi knihami. Ostáva len
veriť, že sa toho nedočkáme z pohľadu zániku futbalu v meste. Ozaj, nie sú na mieste
rôzne špekulácie a ohováranie. Každý, kto
vie a môže, nech urobí pre futbal všetko
a nepozerá na politiku a iné záujmy. Vieme
veľmi dobre, ako to na Slovensku chodí. Vo
verejnom živote a tak aj vo futbale nerozhodujú odborné schopnosti, ale politické
a rôzne iné. Je potrebné jasne vysvetliť fanúšikom a divákom v Rim. Sobote, ako je
na tom klub ekonomicky. Môj osobný názor je taký, že keď si nájdu všetci, ktorým
záleží na osude nášho futbalu spoločnú
cestu, nemal by byť žiadny problém udržať ho na terajšej futbalovej mape. Problémy, ktoré máme, majú aj v iných kluboch
a mestách. Je reálne a pravdepodobné, že
už onedlho príde návrh na uzatvorenie súťaží. Čo sa týka superligy a I. ligy na našich
štadiónoch budú platiť pravidlá EÚ. Ide o
vybavenia štadiónov a bezpečnosti na nich.
Pretože som navštívil veľa futbalových
stánkov, a to nielen na Slovensku, opieram
svoje tvrdenie o osobné zážitky  a stav vybavenia jednotlivých štadiónov. Myslím si
a tiež veľa fanúšikov v Rim. Sobote má rovnaký názor, že naše mesto patrí do súťaže,
ktorú momentálne hráme. Pevne verím,
že kompetentní urobia všetko pre to, aby
tomu bolo tak aj v budúcnosti. Nedávno sa
ľudia a fanúšikovia bavili vo veľkom počte
na našom štadióne a mnohokrát zabúdali pri futbale na svoje problémy a starosti.
Vraveli si: keď nemáme chlieb, máme aspoň hry. Najhoršia situácia by bola, keby
nebolo chleba ani hier. Ďalej chcem vyzvať
širokú športovú a fanúšikovskú obec, aby
v čo najväčšom počte navštevovali náš
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futbalový stánok a dokázali svoju vernosť
klubu a mestu. Vyzývam fanúšikov, ktorí majú vzťah k mestu a klubu, aby svoju
vernosť dokázali už 1.3. 2008, keď MFK RS
nastúpi na prvý jarný zápas na ihrisku
v Brezne proti Podbrezovej. Apelujem na
všetkých, ktorí môžu, aby vycestovali na
zápas a vytvorili pravú futbalovú atmosféru a domáce prostredie našim futbalistom.
Už sa všetci tešíme na futbalovú jar. Ešte
pár slov o súčasnej situácii v kádri. Žiadne väčšie sa napokon nekonali a hráčsky
káder ostal pokope. Z hosťovania sa vrátil
do Košíc brankár Pulen, do Ostravy zamieril Kučerňák a hráčsku kariéru ukončil pre
zdravotné problémy obranca Kaščák. Janečka sa vrátil zo skúšky zo Zlína a M. Filo
z Poľska. Všetci by mali pokračovať na jar
v našom drese. Polročnú zmluvu s naším
klubom podpísal srbský legionár Cvjetinovič. Hlavné je, že sme sa neoslabili.
  
Zdeno Marek

Zimná príprava MFK RS
MFK porazil Dolný Kubín
V piatom prípravnom zápase  hráči MFK
Rim. Sobota porazili účastníka druhej
ligy mužstvo Dolného Kubínu 4:0 (3:0).  
Zostava: Okoličáni – Janečka, Nachtman,
Geri, Mráz – Cvjetinovič, Živanovič, Filo,
Lazúr – Pisár, Peter Šándor. Striedali: Kuciak, Ádám, Líška, Čižmár, Fízel, Morháč,
Sihelský, Rubint. Kvôli zraneniu nenastúpili Čakajík, Migaľa a Purdek.

Remíza
s Banskou Bystricou
V šiestom prípravnom zápase nastúpili
hráči MFK Rim. Sobota na ihrisku Dukly
Banská Bystrica. Zrodila sa remíza 0:0.
Zostava:  Kuciak – Janečka, Geri, Rubint,
Nachtman – Cvjetinovič, Živanovič, Filo,
Peter Šándor – Líška, Čižmár. Striedali:
Sihelský, Ádám, Morháč, Fízel.

Otvorili sme prevádzku

Hyperdom pôžičiek
na Malohontskej ul.
(bývalá rešt. Družba)
M: 0911 241 672; 0949 574 787
2054-6

