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Chcete si
privyrobiť ?
Prijmeme kolportérov
na predaj Gemerských zvestí.
Informácie osobne na Svätoplukovej 5
alebo na t. č. 56 04 673.

Úvodník

Staňte sa
tvorcami
novín!
Marta Kanalová,
šéfredaktorka

Primátor prijal
poslanca Janiša
n

a prvú krátku pracovnú návštevu prišiel
v pondelok 17. marca za primátorom Rim.
Soboty Štefanom Cifrušom poslanec NR SR za
SDKÚ-DS Stanislav Janiš. Jeho cieľom bolo predstaviť sa a komunikovať o problémoch mesta, nakoľko tu nedávno zriadil svoju poslaneckú kanceláriu. Na stretnutí sa hovorilo najmä o koncepcii
rozvoja mesta a o tom, že sa zatiaľ mestu nepodarilo získať investora na dobudovanie rekreačnej
oblasti Zelená voda- Kurinec, o potrebe pracovných miest pre ľudí s vysokoškolským vzdelaním,
ktorí odchádzajú často za prácou do iných kútov
Slovenska a zahraničia, ale aj tých, ktorí napriek
pracovným príležitostiam nemajú záujem praco-

vať. Hovorilo sa aj o schátranej budove na Nám.
M. Tompu, kde sídlila kedysi poliklinika. Prvý muž
mesta v tejto súvislosti požiadal poslanca NR SR
o to, aby apeloval na ministerstvo spravodlivosti,
ktorému budova patrí, aby vyčlenilo financie na
jej opravu a sprevádzkovalo ju, alebo ju dalo mestu za symbolickú korunu, aby mohlo túto situáciu
riešiť v rámci svojich možností. „Určite to nebola
moja posledná návšteva u primátora mesta.
Vymenili sme si telefonické kontakty a budeme
spolu komunikovať, aj keď budem v Bratislave.
Pousilujem sa byť nápomocný primátorovi v riešení problémov,“ uviedol S. Janiš.
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Novootvorený
penzión a reštaurácia

Milí čitatelia,
určite ste si
všimli, že je
vypísané výberové konanie
na pozíciu redaktorka resp. redaktorky do
našej redakcie Gemerských
zvestí. Je to tak. Hľadáme
človeka, ktorý by chcel pracovať v našom redakčnom
tíme. Nemusí mať skúsenosti, ale predovšetkým ochotu
a chuť pracovať. Mal by byť
komunikatívny, vedieť sformulovať myšlienky a dať ich
na papier, ale i húževnatý
a vytrvalý, pretože pozícia
redaktora si vyžaduje prácu
v teréne. Novinárčina je síce
náročná práca, ale pekná
a má svoje čaro. Ako redaktorka sa stretávam s rôznymi
zaujímavými ľuďmi, ktorí
ma vždy vnútorne obohatia,
poskytnú mi nové nápady a myšlienky do mojej
tvorivej práce. Nie sú to
však iba dôležité osobnosti
nášho mesta, ale aj obyčajní
ľudia, od života a skúseností
ktorých sa máme čo učiť. Ak
vás teda novinárčina láka,
vyskúšajte si ju na vlastnej
koži a staňte sa tvorcami
našich novín. Neváhajte
a prihláste sa do výberového konania. Viac informácií
nájdete na str. 2.

Vaša lekáreň

Modrá hviezda

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

s vynikajúcou kuchyňou Vás
pozýva na príjemné posedenie.
Nájdete nás na Čerenčianskej ul. č.2065
(bývalý areál OSP), oproti STK

tel. 0903 722 560

Železničná ul. 23, RS
www.jazmin.sk
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Od mája minulého roku pôsobí v Rim. Sobote Regionálna kancelária Slovenského národného strediska pre ľudské práva (SNĽSP). O jej činnosti sme sa pozhovárali s regionálnou
zástupkyňou SNSĽP v Rim. Sobote Mgr. Andreou Koskovou.

Čo je cieľom vašej kancelárie? Koľko ľudí sa na
vás obrátilo s problémami? Sú to prevažne ženy
alebo muži?
Činnosť našej kancelárie je zameraná na
monitoring dodržiavania ľudských práv a
slobôd, vrátane práv dieťaťa, na poradenstvo
a pomoc obetiam diskriminácie a prejavov
intolerancie v oblasti ľudských práv s osobitným zreteľom na dodržiavanie zásady rovnakého zaobchádzania podľa Antidiskriminačného zákona, na osvetu a prevenciu v tejto
oblasti. Za obdobie, kedy kancelária funguje,
sa na ňu obrátilo približne 80 stránok. Pomer
mužov a žien, ktorí kanceláriu navštívili, je
približne rovnaký.
Aké sú najčastejšie problémy, s ktorými sa na vás
ľudia obracajú?
Ľudia na na kanceláriu obracajú s rôznymi
problémami: pracovnoprávnymi, občianskoprávnymi, majetkovými, ale aj s problémami v oblasti sociálneho zabezpečenia a
poskytovania zdravotnej starostlivosti. Nie
všetky ťažkosti, s ktorými za nami prídu,
sú však diskrimináciou. Ale aj vtedy klienta zorientujeme a nasmerujeme ho na inú
inštitúciu, ktorá mu s riešením jeho problému môže pomôcť. Je to napr. Inšpektorát

Chyby na bustách opravia
V

lani v decembri odhalili na nám. Š. M.
Daxnera v Rim. Sobote busty významných dejateľov. K Trom sokolom tak pribudli
P. K. Hostinský, Ľudovít Kubáni, Ján Botto,
Terézia Vansová a Ivan Krasko. Udialo sa tak
v rámci projektu Miestneho odboru Matice
slovenskej a Domu Matice slovenskej v Rim.
Sobote. Niektorí okoloidúci si však všimli,
že u významného predstaviteľa slovenského literárneho romantizmu Jána Bottu je
nesprávny dátum narodenia -1857. Tento
významný dejateľ sa pritom narodil 27. 1.

1829 vo Vyšnom Skálniku. Chyba je aj na
pamätnej tabuli v mene ďalšej osobnosti
Petra Kellnera Hostinského, kde chýba jedno
l. V tejto súvislosti sme oslovili Michala
Hrušku, ktorý je poverený vedením Domu
MS v Rim. Sobote. Vyjadril sa, že o týchto
chybách vedeli deň pred odhalením búst.
Vtedy to však už z časového dôvodu riešiť
nemohli. Podľa jeho slov by chyby mali byť
opravené do júna.
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Spomienka na protihabsburgskú revolúciu

Monitorujú dodržiavanie ľudských práv a slobôd

práce, miestna príslušná polícia, prípadne
prokuratúra, Inšpekčná služba policajného
zboru, Obchodná inšpekcia, Centrum právnej pomoci a pod. Najviac podaní sa týka oblasti pracovnoprávnych vzťahov, kde klienti najčastejšie napádajú diskrimináciu pri
prijímaní do zamestnania, najmä z dôvodu
veku a etnickej príslušnosti. Počas trvania
pracovného pomeru často poukazujú na nerovnaké zaobchádzanie zo strany zamestnávateľa, na šikanovanie, psychologický teror
tzv. „mobbing“ a „bossing“ a obťažovanie.
Klienti často uvádzajú aj porušovanie Zákonníka práce. Vtedy im odporúčame obrátiť
sa so sťažnosťou na Inšpektorát práce. Ďalšou oblasťou, kde klienti namietajú voči diskriminácii, je aj oblasť poskytovania tovarov
a služieb. Riešili sme prípad, kedy občania
v dôchodkovom veku nad 75 rokov v rámci
BBSK poukazovali na diskrimináciu v cenách
lístkov v prímestskej autobusovej doprave
oproti cenám lístkov pre dôchodcov v iných
VÚC. V tejto oblasti už došlo k náprave. V súčasnosti napríklad riešime prípad niekoľkých
rómskych občianskych združení, ktoré sa cítia byť diskriminovaní z dôvodu ich etnickej
príslušnosti zo strany jednej zo štátnych inštitúcií.
Má vaša kancelária opodstatnenie aj v rimavskosobotskom regióne? Prečo?
Pri výbere lokalít na umiestnenie regionálnych kancelárií v rámci Slovenska sa brali
do úvahy viaceré faktory- sociálna, vzdelanostná, ekonomická a populačná situácia
v regióne, miera nezamestnanosti, národnostné zloženie, rozloženie rómskeho etnika a podobne. V Rimavskosobotskom okrese
žije viacero národností, je tu výrazný podiel
rómskeho etnika, vysoká miera nezamestnanosti, veľký podiel občanov sociálne vylúčených a všeobecne nízke právne vedomie.

Spravodajstvo

25. 3. 2008

Kombinácia týchto faktorov výraznou mierou priamo alebo nepriamo podporuje vznik
a výskyt diskriminačných javov, čo potvrdila
aj doterajšia prax. Ostraňovanie diskriminácie však nie je jednoduché a malo by ísť ruka
v ruke najmä so zvyšovaním právneho vedomia občanov. Bližšie informácie o pôsobnosti
kancelárie i o schválenej novele Antidiskriminačného zákona, ktorá vstúpi do platnosti
1. apríla 2008, je možné získať priamo v kancelárii na Ul. SNP 15, 2. poschodie alebo na
internetovej stránke mesta.
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Mesto Rimavská Sobota vyhlasuje:

Výberové
konanie
na pozíciu

redaktora / redaktorky
Redakcie Gemerské
zvesti v Rimavskej Sobote
s nástupom od 1. 5. 2008.

• Požadované kvalifikačné predpoklady: ukončené min. úplné stredoškolské vzdelanie s maturitou, bezúhonnosť (doklad o bezúhonnosti je odpis
z registra trestov nie starší ako 3
mesiace)
• Ďalšie požiadavky: práca s PC, dobrá
znalosť slovenského jazyka vrátane
gramatiky a štylistiky, komunikatívnosť, prax v oblasti žurnalistiky
vítaná.
• K prihláške je potrebné doložiť:
vyplnený osobný dotazník, profesijný
životopis s prehľadom vykonávanej
praxe, overený doklad o dosiahnutom
stupni vzdelania, odpis z registra trestov nie starší ako tri mesiace.
• Uchádzači, ktorí prejavia záujem
o pracovnú ponuku a spĺňajú hore
uvedené požiadavky môžu svoju žiadosť s dokladmi osobne doručiť alebo
zaslať v zalepenej obálke s označením
VK- Gemerské zvesti v termíne do 7.
4. 2008 na adresu: Mestský úrad, Ing.
Ladislav Kovács, prednosta MsÚ, Svätoplukova 9, 979 01 Rimavská Sobota,
tel. kontakt: 5624426, 5604638.

Oslavy pri pamätníku
básnika a revolucionára
Sándora Petőfiho.

Sobote. Zúčastnilo sa ich okolo 500 ľudí. Medzi nimi boli i pedagógovia, žiaci a študenti
z tunajších škôl i z Maďarska, zástupcovia
rôznych inštitúcií, občianskych združení,
členovia základných organizácií SMK z
okolitých obcí i Csemadoku, zástupcovia politických strán a hnutí, poslanci mestského
zastupiteľstva a skauti. Spestrením podujatia bol slávnostný pochod husárov z Ózdu
v historických rovnošatách. Prítomným sa
v slávnostnom prejave prihovoril poslanec
NR SR za SMK Zsolt Simon, ktorý je zároveň
aj predsedom tunajšej okresnej organizácie
SMK.

a

j v Rimavskej Sobote si spomienkovými oslavami maďarskí spoluobčania
pripomenuli 160. výročie protihabsburgskej
revolúcie. 15. marca v roku 1848 vypukla
v Budapešti revolúcia, ktorej cieľom bolo
vymaniť Uhorsko spod nadvlády Viedne. Tú
však Habsburgovci neskôr krvavo potlačili.
Spomienkové oslavy pri pamätníku významného básnika a revolucionára Sándora
Petőfiho zorganizoval Miestny odbor Csemadoku a Základná organizácia SMK v Rim.

kan

Technické služby sa činia
t

echnické služby mesta Rimavská Sobota sa činia. Od 4. marca začali jarné
upratovanie s mechanizmami. Počas zimy
opravovali okolo 30-ročnú techniku. Podľa
slov riaditeľa TSM Pavla Rábelyho sú však
už potrebné investície na nákup nových mechanizmov. Okrem týchto prác sa vymieňali
staré dopravné značky za nové, budovali
odstavné plochy na kontajnery na Športovej
ulici i pred jednou bytovkou sa rozširuje
cesta, aby mohlo popri zaparkovaných
autách prechádzať aj smetiarske vozidlo.
Okoloidúci si iste všimli, že na Hlavnom

námestí sú osadené betónové pätky na zamedzenie vstupu vozidiel. TSM upravovali aj
chodníky pri priechodoch pre chodcov, aby
mohli cez cestu bezpečnejšie prechádzať
telesne postihnutí občania. Na Železničnej ulici a autobusovej stanici osadili nové
odpadové koše. „V srdci mesta chceme ešte
zrekonštruovať niektoré chodníky. Na základe požiadaviek občanov plánujeme vybudovať prepojovací chodník medzi ulicami T.
Vansovej a Dr. V. Clementisa na sídl. Západ,“
povedal P. Rábely.
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Noví
starostovia

Plaváreň
funguje

V

k

o Fige a Polinej referendom obyvatelia
odvolali starostov. Z toho dôvodu boli
15. marca nové voľby. V oboch obciach boli
úspešné. Vo Fige vyhral so 73 hlasmi Imrich
Palmont a v Polinej s 50 hlasmi Ladislav
Bedécs. Obaja boli nominanti SMK. Informoval nás o tom vedúci odboru všeobecnej
vnútornej správy Obvodného úradu v Rim.
Sobote Zoltán Pósa. Vo Fige z 291 oprávnených voličov bolo voliť 230 ľudí. V Polinej zo
114 oprávnených voličov volilo 89. Chystajú
sa aj ďalšie voľby. K 31. marcu sa totiž vzdal
funkcie starosta Stránskej Jaroslav Vrábeľ.
V Chrámci prebehlo 9. marca referendum,
ktoré však bolo neúspešné. Podľa neoficiálnych informácií sa však starosta tejto obce
chce vzdať funkcie zo zdravotných dôvodov.
Vo Vyšnom Skálniku sa vzdal mandátu
jeden poslanec. Pretože nemajú náhradníka,
prebehnú tam nové voľby.

jdj

Anketa

úpaniachtiví sa potešili. Krytá
plaváreň v Rim. Sobote už funguje.
Plaváreň bola z technických príčin od 5.
do 16. marca zatvorená. Dôvodom bola
oprava prasknutého potrubia na teplú
vodu v ženských sprchách.
„Okrem týchto prác bola potrebná aj
výmena potrubia v mužských a ženských sociálnych zariadeniach, vo
vestibule v priestoroch medzi stropom
a podlahou. Museli sme to spraviť, aby
mohla plaváreň fungovať,“ uviedol riaditeľ TSM Pavel Rábely. Ďalej skonštatoval, že zimný štadión sa bude prevádzkovať do 30. marca. Od 1. apríla majú
byť sprevádzkované tenisové kurty na
Kurinci. TSM urobia všetko pre to, aby
i napriek únikom vody fungoval v lete
25-metrový bazén na Kurinci.
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S príchodom ďalšieho ročného
obdobia prichádza na niektorých z nás
aj jarná únava. Opýtali sme sa ľudí,
ako na nich vplýva.
Attila Rábely, podnikateľ, Rimavská
Sobota: „ Jarnú únavu sa
snažím prekonať zdravou
životosprávou a racionálnym stravovaním. Takto
si posilním organizmus
a urobím niečo pre svoje
zdravie. Zároveň sa bicyklujem, chodím
do plavárne a posilňovne. Pamätám aj
na duševné zdravie, čítam knihy a iné
periodiká.“
Marta Glevická, dôchodkyňa, Bakta:
„S príchodom jari pociťujem
miernu únavu. Netrvá však
dlho a nerobím voči nej
žiadne kroky. Myslím si, že
táto únava je aj prirodzeným
prejavom môjho veku. Dôležitý je postoj človeka k nej a netreba jej
venovať prehnanú pozornosť. Duševná
vyrovnanosť však prispieva k rýchlejšiemu prekonaniu tohto obdobia.“
Anita Koniarová, podnikateľka, Drienčany: „ Jarnú únavu pociťujem, ale s príchodom dlhších a teplejších dní
ju prekonávam rýchlejšie
a ľahšie. Keďže som v tomto
období pracovne vyťažená
aj štúdiom na vysokej škole,
môj voľný čas je obmedzený
na tieto aktivity. Keď však prejde toto
obdobie, budem mať opäť viacej času na
svoje záľuby a známych.“

K. Kalmárová
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Školstvo
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Bude ďalšia stredná škola?
R

iaditeľov rimavskosobotských stredných škôl trápia aktivity súvisiace so
vznikom elokovaného pracoviska Súkromnej združenej strednej školy z Dunajskej
Stredy. To má byť v prenajatých priestoroch
ZŠ Š. M. Daxnera na sídl. Západ. Riaditelia podpísali výzvu, ktorou sa zaoberali
aj poslanci na nedávnom zasadnutí. Bola
doručená aj primátorovi mesta. O. i. sa v nej
uvádza aj to, že schválením ďalšej strednej školy hrozí rozpad stredného školstva
v meste, masové prepúšťanie pedagogických
pracovníkov a chaos v rodičovskej verejnosti. Zároveň vyzvali poslancov mestského
parlamentu, aby prijali uznesenie zamedzujúce vzniku ďalšej strednej školy. Mestská
školská rada dala k vzniku ďalšej strednej
školy pozitívne stanovisko. Komisia školstva
sa však k tejto záležitosti vyjadrila záporne.

„Mesto podľa môjho názoru potrebuje
konkurenciu vo všetkom, teda aj v školstve.
Som zásadne pravicový politik a uznávam
konkurenciuschopnosť,“ uviedol primátor
mesta Štefan Cifruš, ktorý nemá osobne
problém s etablovaním sa ďalšej strednej
školy v našom meste. Ďalej pokračoval:
„Veľmi dôležité sú však dva momenty.
Prvým je, koľko deviatakov si podá prihlášky
na túto strednú školu. Druhým je ekonomické hľadisko, keď financie z prenájmu môže
riaditeľ školy použiť na skvalitnenie vyučovania. Počkám si na uzávierku prihlášok na
stredné školy. Keď bude dostatočný počet
záujemcov o túto školu, odporučím riaditeľovi ZŠ Š. M. Daxnera Mgr. V. Vidinskému
uzavrieť nájomný vzťah. “
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Fórum inovatívnych učiteľov
V

ýrazným úspechom ZŠ P. Kellnera
Hostinského v Rim. Sobote sa skončila
celoslovenská súťaž učiteľov o najlepšie projektové vyučovanie umiestnené na portáli
moderný učiteľ(www.modernyucitel.net).
V A kategórii – I. stupeň ZŠ a špeciálnych ZŠ
obsadila Jana Jakabová s prácou Malý princ
a jeho priatelia 3. miesto a v B kategórii –
II. stupeň ZŠ a špeciálnych ZŠ výučbový
materiál Milana Urdu pod názvom Štátne
orgány SR obsadil tak isto 3. miesto. Obaja
autori projektového vyučovania sa zúčastnia koncom marca slávnostného vyhodnotenia a odovzdania cien na tlačovej konferencii v Bratislave. Projektové vyučovanie
je výborný výučbový materiál pomáhajúci
tým, ktorí majú záujem o využitie nových
informačno – komunikačných technológií
vo výučbe (práca s počítačom v programoch
Word, Excel, Power Point, vyhľadávanie
informácií na internete, práca s digitálnym fotoaparátom, digitálnou kamerou...).
Podmienkou ani cieľom nie je za každú
cenu vypracovať projekt. Osožné je využívať
portál moderný učiteľ a ponúkaný výučbový materiál prispôsobiť podmienkam školy.
Najväčším jeho prínosom je však odstrániť
u žiakov memorovanie, zadávať im samostatné tvorivé úlohy, ktoré vedú k tvorbe
projektu. Mimoriadnym ocenením pre M.
Urdu na základe jeho výsledku v celoslovenskej súťaži bola aj jeho účasť na európskom
fóre inovatívnych učiteľov v Záhrebe /6.–8.
marec 2008/, kde spolu s ďalšími štyrmi učiteľmi z celého Slovenska prezentoval pred
hodnotiacou komisiou vlastné projektové
vyučovanie. Hoci prioritou tejto významnej
medzinárodnej konferencie boli prezentácie

M. Urda počas prezentácie svojho projektu na
fóre inovatívnych učiteľov v Záhrebe.
autorov projektov z 28 európskych krajín,
nechýbali na nej ani zaujímavé prednášky
týkajúce sa zavádzania nových moderných
technológií. Podľa slov účastníka fóra inovatívnych učiteľov M. Urdu priebeh konferencie možno hodnotiť vysoko pozitívne
a podľa jeho názoru projektové vyučovania
našich učiteľov v konkurencii 62 projektov
reprezentovali Slovensko dôstojne, keďže
spĺňali jedno z najdôležitejších kritérií, a to
je ich využiteľnosť v praxi.

ZŠ P. K. Hostinského

Výchova
a vzdelanie
sú dôležité

V

rimavskosobotskej špeciálnej
základnej škole s vyučovacím
jazykom maďarským prebieha výučba detí v dvoch budovách. Školské
priestory na Hviezdoslavovej ulici
navštevujú siedmaci, ôsmaci a deviataci. V budove sa nachádza riaditeľstvo školy, jej súčasťou je aj praktická
škola pre mentálne postihnuté deti.
Školské priestory na Jánošíkovej ulici
navštevujú žiaci prvého stupňa až po
šiesty ročník. Škola má v súčasnosti
117 žiakov s mentálnym postihnutím.
„Dieťa je k nám prijaté so súhlasom
rodičov a s odporúčaním psychológa .
Najlepšie je, ak je dieťa u nás od prvého
ročníka. Žiaľ, vo viacerých prípadoch
sa stáva, že rodič zapíše svoje dieťa
do klasickej školy. Po ukončení štvrtej
alebo piatej triedy prehodnotí svoje
rozhodnutie a privedie ho k nám. Aj
vtedy ho srdečne prijmeme, ale v tomto
veku je už náročnejšia jeho výchova
a vzdelávanie,“ povedala riaditeľka ŠZŠ
Irena Csanková. Dodala že, pri menšom
počte detí v triedach je ich vzdelanie
účinnejšie a úspešnejšie. „Od prvého
ročníka učíme deti pracovať na počítači,
snažíme sa ich naučiť písať, čítať a počítať. Samozrejme, ich výsledky závisia
od miery postihnutia. Deti s ťažkou
mierou postihnutia navštevujú školu
dva až trikrát do týždňa. Praktická škola
je trojročná so zameraním na domáce
práce. Hlavným predmetom je výchova
k práci. Dievčatá sa v rámci domácich
prác učia variť, šiť, okrem tejto činnosti
sa venujú aj výchove detí a starostlivosti o starých a bezvládnych ľudí. Chlapci
sa naučia v rámci prác v dielňach
dôležité montérske úkony. Zároveň ich
môžu zúžitkovať aj doma, no vedia sa
uplatniť aj na trhu práce. Od občanov
a rôznych inštitúcií dostávame pomoc
vo forme potravín, obuvi a oblečenia,
za čo im patrí poďakovanie,“ doplnila
riaditeľka Irena Csanková.

Edita Csölleová / prek.kk
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Skutočný príbeh:

Civil v base

B

olo raz jedno mesto- okresné v strede
kraja moravského, s vychýrenou školou
na oficierov, ktorí sa regrútovali z celého Československa. Na škole sa aj učilo, a tak boli
vojaci aj študentmi. Okrem vojenskej presnosti a ráznosti im nechýbala ani študentská vychytralosť, zmysel pre podvod a iné
špekulácie. Vzorka indivíduí tam bola pestrá
ako cigánsky tábor v lete – od Čechov, cez
Slovákov, Maďarov, Rusínov, Nemcov, Poliakov, ba aj Róm sa sem- tam našiel. Zloženie
ako stvorené pre neplechu a nedobizeň. Bolo
náramne ťažké túto zmes pováh zvládnuť
tak, aby fungovala podľa predpisov a popri
tom sa ešte niečo normálne aj naučila. Velitelia a pedagógovia to nemali ľahké, a tak
boli sem- tam nútení otvoriť malú červenú
knižočku Zákl 1-3. Pre nezasvätených akýsi
trestný zákon a poriadok v jednom. Za veľké
morálne prehrešky sa používala tzv. basa po
službe. To značilo, že previnilec sa cez deň
zúčastňoval prednášok a cvičení vojenských
aj civilných a normálneho života spolu s kamarátmi. Keď sa však schyľovalo k nočnému
odpočinku, zobral pod pazuchu deku a pobral sa do posádkového väzenia- basy. Tam
ešte pod dozorom stráže poumýval chodbu a záchody, uľahol oblečený na drevenú
pričňu, prikryl sa dekou a do rána mal čas
rozmýšľať nad tým, prečo vlastne nespí vo
svojej posteli. Ráno ho strážny zduril z prične a zas poumýval chodbu a záchod. Potom
neumytý a strapatý prikvitol medzi kamarátov a akoby sa nič nestalo, pokračoval v dennej činnosti. Toto sa opakovalo toľko nocí,
koľko za svoj poklesok vyfasoval. Spravidla
ich nebolo viac ako sedem. K návštevníkom
tohto vychýreného nočného podniku dočasne patril aj Pepa. Pepa bol dobrák od kosti,
každému spravil, čo mu na očiach videl.
Vyfasoval sedem po službe za to, že sa opakovane zabúdal vracať včas od svojej milej,
ktorú si „namluvil“ v blízkej dedine. No predstavte si to bezbrehé obmedzovanie slobody,
bránenie v láske, ponižovanie ľudskej dôstojnosti! To by sa teraz nemohlo stať. Svet by
nás obvinil z nedemokratických praktík. Ale
vtedy to bolo tak! Tak Pepa chodil prespávať
do spomínaného útulku. Len s blížiacou sa
sobotou bol Pepa čoraz smutnejší. V blízkej
dedine sa konali hody a na tých on so svojou
láskou nesmel chýbať. K tomu ešte pečená
hus, knedľa a kapusta, no absencia vylúčená.
Rozhodol sa ako správny budúci veliteľ- on
do basy nepôjde. On musí byť na hodoch.
Hej, ale do basy niekto za neho ísť musí. Pepa
bol hlava otvorená, vymyslel scenár, ktorý
následne aj realizoval. Nahovoril brata svojej milej- osemnásťročného mladíka, aby sa
za neho išiel na jednu noc vyspať do kasární
do basy. Pre budúceho švagra to bolo lákavé
dobrodružstvo. Podrobnosti akcie dohodli do
najmenších detailov, a tak operácia „BASA“
sa mohla začať. V deň “D“ večer si chlapec

pri plote obliekol Pepovu uniformu, zobral od
neho deku a náležite poučený o pomeroch,
činnosti a správaní v base hlásil sa u veliteľa stráže ako nástup väzenia po službe. Veliteľ stráže pochopiteľne nemal odkiaľ Pepu
poznať, každý deň tam bol iný, takže po rutinnom prevzatí dal „väzňovi“ umyť chodbu
a záchod a zamkol ho v cele. Ráno, po obvyklom cirkuse, ho pustil von. Pri plote sa obaja
„vrátili“ do svojej podoby a rozišli sa. Bola
nedeľa a obaja sa potrebovali skutočne vyspať. Nikto o ničom nevedel a na nič by sa ani
nebolo prišlo, keby....
V inkriminovanú noc v dedine, kde boli hody,
došlo ku krádeži, pri ktorej zmizli veci značnej hodnoty. Príslušníci VB mali vytypované
indivíduá, ktoré prichádzali do úvahy ako
možní páchatelia. Medzi nich patril aj mladík z „basy“. Opýtali sa ho preto priamo, kde
bol v noci zo soboty na nedeľu. Vedeli, že
nebol ani na hodoch, ani doma. Keď mu povedali, z čoho ho podozrievajú, chlapec začal
uvažovať. Sľub mlčanlivosti je dôležitá vec,
ale s krádežou nemá nič spoločné. Po chvíli
mlčania vyklopil alibi “ No dovoľte, ja som
bol vtedy v base v kasárňach“. Muži zákona spozorneli, tu už prestáva každá sranda.
Keďže mladík trval na svojom, jeho alibi šli
spolu overiť na tvár miesta. A čuduj sa svete,
nikto nepotreboval klamať a vyšetrovanie šlo
ako po masle. Veliteľ stráže potvrdil, že v tú
noc mladík skutočne v base bol. Potom to
už išlo ako lavína. Pepa si basu predĺžil, ale
u kamarátov získal značný obdiv. Veliteľ stráže išiel do basy za neoverenie si totožnosti
podľa dokladov, službukonajúci dôstojník
dostal domáce väzenie za to, že ani raz sa nebol v base pozrieť. Aféra sa stala známou aj
za hranicami mesta a okresu. Ba spomínala
sa aj na poradách generálneho štábu. Slúžila ako príklad vynaliezavosti, chytrosti, akcie a schopnosti- teda takých vlastností, bez
ktorých sa budúci dôstojník ČSĽA nemohol
v triedne rozdelenom antagonistickom svete, keď NATO na Varšavskú zmluvu mierilo
raketami a naopak, zaobísť.

Peter Krivoš
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Vážení priatelia
astronómie,
keď počujete slovo vesmír, možno sa i
Vám vynoria spomienky na hviezdne
noci, v ktorých vás priestor nad vami a
pocit tajomna úplne pohlcoval a všetko
dostalo zrazu iný význam. Cítili ste, že
tajomstvá vesmíru nie sú len o Kolumbovskom objavovaní nových svetov
ale i o objavovaní zmyslu toho nášho,
práve tak, ako sa s novým rozmerom
chápu i nové súvislosti. Astronómia
odkrýva záves tmy duchom, ktorí chcú
stúpať k vnútornej slobode. Pocit neohraničenosti, harmónie a poznávania,
zákonitostí na tejto ceste ho rozvíja
tak, že sa už nikdy v živote neuspokojí
len s hodnotami prízemného ľudského
snaženia. Stretnutie s astronómiou
v tom správnom veku je ako zasiatie zrna v tom správnom čase. Raz z
neho vyrastie človek s nadhľadom so
všetkou ľudskosťou, ktorú to so sebou
prináša. Astronómovia amatéri, ktorí
tým kedysi prešli, na to nezabúdajú a
cítia ako svoju povinnosť umožniť ten
rast aj ďalším generáciám. Preto držia
deti za ruky na prahu astronómie ,
vysvetľujú, ukazujú, pozorujú, aby žasli
a zostali slobodní a raz, keď dospejú
sa spájali s podobnými na celom svete.
Slovenský zväz astronómov amatérov
a jeho miestne pobočky sprostredkúvajú stretnutia so živou astronómiou
verejnosti na prednáškach, pozorovaniach, expedíciách a posledné roky aj
na internetových stránkach, zúčastňujú
sa i medzinárodných projektov, kde
úspešne reprezentujú Slovensko ako
vzdelanú a kultúrnu krajinu. Vaša podpora 2% z daní nám umožní udržiavať
túto tradíciu tak potrebne živú, pretože
astronómia nie je len veda o vesmíre,
ale má aj svoj výnimočný kultúrny a
filozofický rozmer i obsah pre každého
vnímavého človeka.

Program GMOS
26.3.Prípravný výbor- celoslovenská
recitačná súťaž“ Tompa Mihály“
GMOS, Rim. Sobota o 14:00 hod.
27.3.Slávnosti sŕdc Regionálna prehliadka programov ZPOZ Dom kultúry Rim.
Sobota o 9:00 hod.
29.3.Život ako pieseň
Spomienka na muzikanta, speváka,
zberateľa ľudových piesní a výrobcu
ľudových nástrojov Jána Jasenku
Dom kultúry Hnúšťa o 18:00 hod.
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Ako znie hlavná EURO otázka?
P

omaly, potichu sa na Slovenku téma
EURO konverzie- zavedenie EURA dostáva čoraz viac do pozornosti verejnosti. Jedna
z najčastejších otázok, ktorá zaznieva medzi
verejnosťou, je:
Bude vôbec EURO zavedené alebo nebude
zavedené na Slovensku?
Odpoveďou na túto dôležitú otázku sú
nasledovné fakty: Slovenská republika sa v
máji 2004 stala členom Európskej únie, kde
sa zaviazala, že prijme euro ako platidlo.
Stratégia prijatia eura v SR stanovuje dátum
prijatia eura na Slovensku na 1. január 2009.
Prijatím eura sa Slovensko a jeho ekonomika definitívne spojí s vyspelými európskymi
krajinami. Euro ešte viac posilní atraktivitu
Slovenska pre zahraničné investície, čo
prinesie možný rýchlejší rast hospodárstva,
a tým aj životnej úrovne obyvateľstva. V
júli 2005 bol vládou SR schválený kľúčový

dokument – Národný plán zavedenia eura,
ktorý stanovil základné zásady, formuloval
kľúčové úlohy, ale aj časový harmonogram
realizácie a zodpovednosť za ich plnenie.
Stanovené zásady, úlohy a harmonogram
sa týkajú všetkých spoločenských, vzdelanostných, sociálnych, vekových a hospodárskych vrstiev našej spoločnosti(žiak ZŚ,
zamestnanec, živnostník, podnikateľ, firma,
organizácie, samosprávy, žena na materskej
dovolenke, dôchodca,....,) a sú pre ne záväzné. Čo vlastne čaká obyvateľov Slovenska do
roku 2009 podľa národného plánu zavedenia EURA? Marec 2008 – kontrola splnenia
mastrichtských kritérií. Máj 2008 – návrh
Európskej komisie na rozhodnutie o zavedení eura na Slovensku. Júl 2008 – rozhodnutie rady EU o zavedení eura na Slovensku,
určenie konverzného kurzu(kurz, za ktorý
budeme meniť koruny na eurá). August 2008

Podanie daňových
priznaní sa blíži
D

aňové riaditeľstvo Slovenskej republiky
prináša užitočné informácie v rámci
podávania daňových priznaní za rok 2007.
Ich podávanie patrí k základným povinnostiam daňových subjektov voči svojmu
rozpočtu. Daňovník podáva priznanie
miestnemu príslušnému daňovému úradu
v mieste svojho bydliska s trvalým pobytom
(daňové priznanie k dani z príjmov fyzickej
osoby). Daňové priznanie k dani z príjmov
právnickej osoby podáva daňovník miestnemu príslušnému daňovému úradu v mieste
svojho sídla. Môže ho podať osobne, poštou,
telefaxom, elektronickými prostriedkami, ak
je ich obsah, rozsah a usporiadanie totožné
so vzorom tlačiva ustanoveného MF SR.
Daňové priznanie podané telefaxom alebo
elektronickými prostriedkami musí byť podpísané zaručeným elektronickým podpisom
.Treba ho však doručiť na príslušný daňový
úrad aj v písomnej forme do piatich dní
od jeho odoslania, inak sa nebude považovať za doručený. Lehota na podanie daňového priznania k dani z príjmov fyzickej
osoby za rok 2007 je do 31. marca 2008. Na
základe žiadosti daňovníka môže daňový
úrad predĺžiť lehotu na podanie daňového priznania najviac o tri mesiace. Ak sú
súčasťou príjmov uvedených v priznaní aj
príjmy plynúce zo zdrojov v zahraničí, môže
príslušný úrad na žiadosť daňovníka predĺžiť jeho priznanie najviac o šesť mesiacov.

Žiadosť o predĺženie lehoty je potrebné
podať najneskôr 15 dní pred uplynutím
lehoty na podanie daňového priznania,
t.j. do 17.3.2008. Na účely zdanenia príjmov fyzickej osoby, ktorá je povinná podať
daňové priznanie, sú k dispozícii dva druhy
daňových priznaní. Daňové priznanie k dani
z príjmov fyzickej osoby FO typ A je určené
pre tých, ktorí majú príjmy len zo závislej
činnosti podľa § 5 zákona o dani z príjmov.
Daňové priznanie FO typ B je určené pre
tých, ktorí majú príjmy, ktoré sú predmetom dane z príjmov fyzickej osoby podľa
§ 5 až §8 zákona daní z príjmov( príjmy zo
závislej činnosti, z podnikania, inej samostatnej zárobkovej činnosti a prenájmu,
kapitálového majetku, ostatné príjmy) a nie
sú oslobodené od dane. Daňové priznanie
za zdaňovacie obdobie je povinný podať daňovník, ak za zdaňovacie obdobie dosiahol
zdaniteľné príjmy presahujúce 50% sumy
zodpovedajúcej 19,2 násobku životného
minima platného k 1. januáru zdaňovacieho
obdobia. Zároveň je povinný si sám vypočítať daň, uviesť prípadné výnimky, oslobodenia, zvýhodnenia, úľavy a vyčísliť ich
výšku. Informácie nám poskytla hovorkyňa
daňového riaditeľstva Slovenskej republiky
Iveta Adamíková. Bližšie informácie nájdete
na www.drsr.sk.

K. Kalmárová

– povinné zobrazovanie cien v korunách aj
v eurách. December 2008 – predzásobenie
obchodov eurom
(mince a bankovky). Január 2009 – zavedenie
jednotnej európskej meny „deň“, sťahovanie slovenskej koruny z obehu. 1.1.2009 –
spoločne koruna aj euro v obehu v hotovosti
16 dní. 31.12.2009 – ukončenie povinného
duálneho zobrazovania cien (zobrazenie
peňažnej sumy v korunách vrátane halierov
a v eurách vrátane eurocentov). Jún 2010 –
ukončenie odporúčaného (dobrovoľného)
duálneho zobrazovania cien. Z uvedených
informácií vyplýva, že euro musí byť a bude
prijaté. Hlavnou otázkou je termín prijatia.
Momentálna situácia je, že SR spĺňa kritéria
na prijatie eura. Termín január 2009 je vysoko reálny. Ako privítame EURO?

Združenie živnostníkov ABT

Oznamy
Beseda so spisovateľom
BBSK a Gemersko-malohontské múzeum v Rim. Sobote pozývajú verejnosť
pri príležitosti mesiaca knihy na podujatie Tri lásky Terézie Vansovej, ktoré sa
uskutoční
26. marca o 10.00 hod. a o 13.30 hod.
v priestoroch múzea. V rámci neho
prebehne beseda so spisovateľom Petrom Glockom, autorom biografického
románu o Terézii Vansovej,
autogramiáda, prezentácia a predaj
jeho románov Tri lásky Terézie Vansovej
a Rozprávkar a rozprávnica. Prekvapenie: ocenenie aktívnych účastníkov
a malé pohostenie, pripravené podľa
receptov Terézie Vansovej.

V svadobnom tóne
V svadobnom tóne, alebo keď príde
deň „D“ je názov podujatia určeného budúcim nevestám a snúbencom.
Uskutoční sa v sobotu 29. marca o 15.00
hod. v hoteli Zlatý býk v Rim. Sobote.
Prezentovať sa na ňom budú: hotel
Zlatý býk, Svadobka Nathalie, Svadbadekor, manekýnky Crazy model´s, Kvetinárstvo J. Bitalová, Feroll- cukrárenský
výroba Bátka, Biosolárium-kaderníctvo
Daxnerova ul., S-Optik a Kvetinárstvo
Henrieta. Nebudú chýbať hity novej
svadobnej sezóny, svadobné dekorácie,
výhodné svadobné menu, prehliadka
svadobných šiat a doplnkov, svadobné
kytice, účesy a líčenie.

Rozhovor / Zdravie
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Attila Szajkó s elánom
V muzikáli ho síce neuvidíme, ale spievať vie.
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24. marec –
Svetový deň
tuberkulózy

V

Členovia legendárnej skupiny Elán v programe Elán je Elán, ktorý vysiela súkromná televízia, vyberú do konca apríla dvoch hlavných
predstaviteľov (jedného chlapca a jedno dievča) pre svoj muzikál. Spomedzi šestnástich
súťažiacich sme mohli podporiť aj našinca
Mgr. Attilu Szajkóa z Uzovskej Panice. Je otcom dvoch detí, získal diplom na Sociálnej
vysokej škole v Nitre a v súčasnosti si dopĺňa
potrebné pedagogické vysokoškolské vzdelanie. Nedávno však stratil svoje zamestnanie.
Zo súťaže prišiel domov plný elánu a s ďalšími plánmi.
Zúčastnil si sa aj v programe Superstar 3, kde si
sa dostal medzi prvých sto súťažiacich. Odkiaľ si
sa dozvedel o programe Elán je Elán?
Na tento program, ako aj na Superstar 3 ma
upozornila moja kolegyňa. Upútavku som
nevidel, pretože túto súkromnú televíziu
veľmi nesledujem. Sledujem najmä maďarskú televíziu, preto som o tomto programe
nepočul. 2.-3. marca bol v Banskej Bystrici
prvý casting, z ktorého sme ďalej postúpili
desiati.
Castingy boli v Košiciach, Banskej Bystrici, Prahe a v Bratislave. Na bratislavskom castingu si
sa dostal medzi ôsmich najlepších súťažiacich
v kategórii chlapcov. Podľa akých kritérií vyberali
súťažiacich?
Na prvom castingu v Banskej Bystrici hodnotili spev. Nebolo veľmi potrebné ukazovať
herecké schopnosti. Ale na druhý deň sme
sa museli naučiť 10-minútovú choreografiu,
pri ktorej hodnotili, či máme tanečné predpoklady.
Je zrejmé, že ty tieto predpoklady máš. Veď sa od
svojich desiatich rokov venuješ hudbe. Ani miesto
bratislavského castingu ti nebolo cudzie.
Keď som sa ako jedenásťročný dostal do Detského domova v Konrádovciach, dostal som
prvú gitaru a hudba ma zaujala. Mali sme aj
skupinu Sírius, s ktorou sme od dvanástich
rokov vystupovali doma, ale aj v zahraničí.
Písali sme si vlastné piesne. V Bratislave sme
vystupovali veľakrát. Na podujatí Úsmev ako
dar sme boli stálymi hosťami. Témou skla-

dieb bol detský domov a ťažké chvíle, ktoré
sme v ňom prežívali. Členovia skupiny dospeli, opustili detský domov a tak skupina
zanikla.
Mal si približne trinásť rokov, keď si spieval duet
s Vašom Patejdlom, ktorý je aj jedným z porotcov
tejto súťaže. Vtedy si ani netušil, že sa opäť stretneš s Elánom.
Nie netušil. Ale nie preto som išiel do súťaže, aby som ja hral hlavnú úlohu v muzikáli. Bolo to preto, aby som mohol ukázať, že
viem spievať. Keď som prišiel z Bratislavy
domov, veľa ľudí ma zastavilo a gratulovalo
mi. Pre mňa bolo zvláštne, že ma ľudia spoznávali. Bol to veľmi dobrý pocit.
Zo súťaže si musel odísť 9. marca. Pri tvojej možnosti obhájiť sa, si už pokladal za zbytočné niečo
povedať. Ako keby si jednoznačne prijal ešte nie
vyslovené rozhodnutie Joža Ráža.
Mal som zmiešané pocity. Najskôr som sa
veľmi tešil, pretože som bol súčasťou niečoho, po čom som dlho túžil. Napriek tomu, že
príprava bola náročná. V utorok sme museli
pricestovať, striedali sa tanečné a spevácke
skúšky. Tento kolobeh prebiehal dookola až
do nedele. V porote som sa sklamal. Podľa
mňa ich rozhodnutie bolo nespravodlivé,
pretože v speve boli odo mňa aj slabší.
Našťastie nie si znechutený, naopak, veľmi pozitívne k tomu pristupuješ. Aký je tvoj skutočný
sen? Tomi Kovács, člen skupiny Butterfly, ktorý
ti v tých časoch písal na texty hudbu, ti zavolal.
Podľa teba je reálne, aby si opäť založil skupinu?
Áno, je to môj sen. Chcel by som mať opäť
skupinu, s ktorou sa môžem zúčastniť na
menších koncertoch. Neskôr by som jednoznačne chcel pracovať v tejto oblasti. Dúfam,
že vďaka mojim novým kontaktom budú
moje predstavy úspešné.
K tomuto úspechu gratulujeme a do budúcnosti želáme veľa úspechov a výdrže.

Pýtala sa a foto: Alžbeta Homolyová
Preklad: Katarína Kalmárová

tento deň v roku 1882 oficiálne informoval Dr. Robert Koch vedeckú
spoločnosť o objave bacilu tuberkulózy.
Ročne sa infikuje bacilom tuberkulózy
6 až 8 milióna ľudí a 3 milióny ľudí
každoročne umiera na tuberkulózu.
Tohtoročné heslo Svetového dňa tuberkulózy „Každý môže pomôcť v boji proti
tuberkulóze“ (I am stopping TB) poukazuje na nutnosť osobného zapojenia sa
každého človeka do boja proti tuberkulóze. Svetová zdravotnícka organizácia
(WHO), ktorá je vyhlasovateľom a hlavným partnerom tohto svetového dňa,
ním odštartovala začiatok dvojročnej
kampane v mene všetkých ľudí, ktorí
sa akýmkoľvek spôsobom a na celom
svete zapájajú do boja proti tuberkulóze. „Každý môže pomôcť v boji proti tuberkulóze“ je viac ako len slogan. Je to
začiatok dvojročnej kampane patriacej
ľuďom na celom svete bojujúcim proti
šíreniu sa tejto choroby. Tento rok je
Svetový deň tuberkulózy oslavou života
a príbehov ľudí, ktorých sa táto choroba
dotkla rôznym spôsobom. Situácia na
Slovensku je stabilizovaná už niekoľko
rokov, pretože očkovanie proti TBC patrí
medzi povinné očkovanie, plne hradené
zdravotnou poisťovňou – očkuje sa
hneď po narodení dieťaťa a v 11. roku je
preočkovanie. V roku 1951 bola incidencia TBC na Slovensku 299,7 na 100-tisíc
obyvateľov. V roku 2000 incidencia klesla na 20 ochorení/100-tisíc obyvateľov
a v roku 2004 na 13,6 ochorení/ 100tisíc
obyvateľov. Slovensko bolo zaradené
medzi krajiny s nízkym výskytom TBC.
V súčasnosti sa incidencia pohybuje
na hranici 13,2 prípadov na 100-tisíc
obyvateľov. Napriek tomu nemôžeme byť celkom spokojní. Incidencia
v rámci Slovenska je rozdielne vysoká
v závislosti od jednotlivých krajov. Kým
v Bratislavskom kraji nedosahuje ani
8 prípadov na 100-tisíc obyvateľov, na
východnom Slovensku dosahuje v Prešovskom 25,76 na 100-tisíc obyvateľov.
Nech pozeráme na tuberkulózu z akéhokoľvek hľadiska, vždy zostane problémom dotýkajúcim sa nás všetkých.
Preto aj tento svetový deň TBC nech
nám pomôže uvedomiť si náš osobný
postoj voči tejto chorobe, ale aj možnosti a prínos, ktorým môžeme pomôcť
v boji proti nej.Pre viac informácii klikni: http://who.who.sk/doleite-datumy/

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

25. 3. 2008

* 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
EURO – ART s.r.o.
prijme obchodných
zástupcov s výhodnými
platovými podmienkami.
M: 0908 388 564, 0903 530 476

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

2086-13

Prosperujúca poľnohospodárska firma
prijme pracovníka na pozíciu
obsluha poľnohospodárskych strojov
Požiadavky: vodičský preukaz C, E, kombajnistický kurz
(nie je podmienkou), bezúhonnosť, spoľahlivosť.
Ponúkame: výhodné platové podmienky, prácu v zabehnutom kolektíve. Životopis zasielajte na: sykorovakatarina@gmail.com, 0915830787,
2072.12
0911830787

OBKLADY
DLAŽBY
SANITA
NOVÉ KOLEKCIE NA ROK 2008,
KÚPELŇOVÝCH ZOSTÁV,
INTERIÉROVÝCH A TERASOVÝCH DLAŽIEB
VZORKOVÉ PREDAJNE:
Lučenec, Gemerská 1, tel. 047 4320310
B. Bystrica, Partizánska 2, tel. 048 4145946
KRAJSKÝ VEĽKOSKLAD:
Hnúšťa, Železničná 487, tel. 047 5422799
www.vasakupelka.sk, e-mail: gsi@pmxmail.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

PONÚKAME ZETEPLOVANIE BUDOV A PLOCHÝCH STRIECH.

Firma OSCOM LUČENEC
Vás srdečne pozýva do
novootvorenej predajne
(bývalý Quatro butik).
Ponúkame – dámske
kostýmy, spoločenské šaty,
pulóvre, tričká, blúzky,
bižutériu, kabelky, pánske
košele a kravaty
Tešíme sa na Vašu návštevu.

Časový harmonogram:
vyhlásenie výberového konania: 12.03.2008
obhliadka nehnuteľností v areáli bývalých
kasární kpt. Nálepku v Rimavskej Sobote, Ul.
P.Dobšinského dňa 27.03.2008 od 8.00 hod.
do 9.00 hod., dňa 10.04.2008 od 8.00 hod.
do 9.00 hod. kontakt: p. Ridzoň, č. t. 0918
405 594, p. Brezovická, č.t. 047 5604633
ukončenie výberového konania: 14.04.2008
zasadnutie výberovej komisie a otváranie
obálok: 15.04.2008
Podanie ponuky: Písomné ponuky posielajte
v zalepenej obálke na adresu: Mestský úrad,
oddelenie právne a majetkové, Svätoplukova 9, 979 01 Rimavská Sobota viditeľne
označené „Neotvárať – ponuka na demontáž
oceľových hál „ najneskôr do 14. apríla 2008.

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.

Zimný štadión		
25.marec 2008 (utorok)			
Verejnosť: 11,00 - 12,30
13,00 - 14,30
18,30 - 20,00			
26.marec 2008 (streda)			
Verejnosť: 10,30 - 12,00
12,30 - 14,00
20,15 - 21,45			
27.marec 2008 (štvrtok)			
Verejnosť: 10,30 -12,00
12,30 - 14,00
28.marec 2008 (piatok)			
Verejnosť: 10,30 - 12,00
12,30 - 14,00
14,30 - 16,00			
29.marec 2008 (sobota)			
Verejnosť: 12,30 - 14,00
14,30 - 16,00
16,30 - 18,00
18,30 - 20,00
30.marec 2008 (nedeľa)			
Verejnosť: 14,30 - 16,00
16,30 - 18,00
31.marec 2008 (pondelok)			
ZATVORENÉ - UKONČENIE PREVÁDZKY ZŠ !!!
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Zimná
zľava
33%
do konca
marca!

ZA VEĽKOOBCHODNÉ CENY.

Oznamy
Mesto Rimavská Sobota na základe uznesenia MsZ č. 12 /2008 zo dňa 26.02.2008
vypisuje ponukové konanie na demontáž
oceľových hál v areáli bývalých kasární kpt.
Nálepku v Rimavskej Sobote a to oceľovej
haly na parcele č. KN-C 804/49, súpisné číslo
4040, zastavaná plocha a nádvorie o výmere
1372 m² oceľovej haly na parcele č. KN-C
804/52, súpisné číslo 4052, zastavaná plocha
a nádvorie o výmere 688 m² oceľovej haly na
parcele č. KN-C 804/53, súpisné číslo 4051,
zastavaná plocha a nádvorie o výmere 2515
m² ktoré sú evidované na LV č. 2674, k.ú.
Tomašová
V písomnej ponuke uveďte nasledovné
skutočnosti: alternatíva č. 1 - cena za 1 kg
oceľového šrotu, cena za 1 kg hliníka, spôsob likvidácie
alternatíva č. 2 - cena za odpredaj oceľovej
haly ako celku, spôsob likvidácie
Podmienky: - vlastný stavebný dozor
-dodržiavanie podmienok určených v zmluve o dielo a podmienok stanovených
správcom areálu bývalých kasární TSM
Rimavská Sobota
-vyhlasovateľ si vyhradzuje právo odmietnuť všetky predložené ponuky, ponukové
konanie zrušiť alebo ponukové konanie
ukončiť ako neúspešné

Inzercia

25. 3. 2008

TETRA-K materiál,
kvalitnejšia náhrada
sadrokartónu, pružný,
pevnejší, tepelnoizolačný.

Dosky a sendvičové panely.
Info:
www.Lewastav.echoviny.sk
0904 504 504
2067-12

Mikr. tašky, tašky PVC, mikr. sáčky,
vrecká do koša, vrecia, fólie

I.trieda 130 Sk
II.trieda 100 Sk
Dovoz do 3 dní. Dovoz zdarma.
Tel: 0905 808 616, 0911 044 085
2080-52

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

2088-11

NOVINKA!

BALEX, s.r.o. kanc. potreby

Predám tatranský
profil – brúsený

1292-51

ALWADO s.r.o.
realitná činnosť
Predaj, kúpa, prenájom
nehnuteľností
(domy, chalupy, chaty,
garáže, pozemky, byty ...)
Info: 0904 504 504
www.alwado-reality.sk
e-mail: alwado@alwado-reality.sk

OUTLET
kde: SNP 18, 1. poschodie
čo: značky SAXOO, KEYO,
MAGISTRAL
Saxoo pánska móda
Keyo dámska móda pre mladých
Magistral plavky
Ceny u nás sú výpredajové
2073-21

XEROX A4/500l			
Lep. páska 50x66 m		
Vrece 70x110/50my 		
Vrecká do koša 50x60/50 ks

AKCIA !!!

Akcia trvá
od 17.3.2008 – 1.5.2008
99,- Sk
16,- Sk
3,- Sk
12,50 Sk

BALEX, s.r.o., Hviezdoslavova 8, Rim. Sobota, Tel.č. 047/5632446
2092-14

2068-12

výpredajový obchod

ZDRAVOTNÍCKE TLAČIVÁ
Nad 1.000,- Sk zľava 10 %,
Nad 3.000,- Sk zľava 12 %
Nad 5.000,- Sk zľava 15 %

MIZA
- AUTOPOŤAHY s.r.o.
prijme krajčírky,
nevyučené zaučíme
Dobré platové
podmienky
Tel.: 0908 487 799
2082.13
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Nehnuteľnosti

Dám do prenájmu obchodné
a kancelárske priestory 37
m2 na Železničnej ul. Vchod
priamo z ulice. 0915 823 031

• Najlacnejší prenájom v meste.

/Areál ČSAO a Gem. pekárne./
Tel: 0903 515 109

298-13

106

Zamestnanie

• Predám chatu v katastri Teplé-

ho Vrchu s 12 á pozemkom.Tel:
047/5623194

•

•

293-14

243-17

Predám dvojpodlažný rodinný
dom s garážou v Hrnčiarskych
Zalužanoch č. 182. Tel: 0908
285 685
262-14

•

Predám 4-izbový dvojgeneračný byt 84 m2 čiastočne prerobený s novšou kuchynskou linkou.
Len vážnym záujemcom. Tel: po
18.00 h – 0905 639 734

296-12

•

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

301-12

•

Predám 3-izbový družstevný
byt na sídl.Západ. Čiastočne prerobený. Cena dohodou. Tel: 0915
809 068

304-12

•

Dám do nájmu kanceláriu 30
m2 na Svätoplukovej 18 oproti
MsÚ. Tel: 0915 875 849
305-12

•

Predám 3-izbový veľký byt
v OV + špajza + balkón + vlastné
ÚK + záhrada. Cena dohodou.
Tel: 0907 531 820, 0907 644 299

319-12

•

Predám zabehnutú predajňu
Sklo-porcelán na Hlavnom nám.
v OC Štýl (tovar + zariadenie).
Tel: 0911 907 758

Prijmem pomocníčku do pohostinstva. Tel: 0905 214 172

•

Prijmem čašníčku na letnú
terasu do pohostinstva Tempo
v Rim. Sobote. Tel: 0908 407 829

328-12

•

AUTO MOTORS s.r.o. prijme
administratívnu
pracovníčku
na jednoduché účtovníctvo. Tel:
0915 875 849
336-13

• Prijmeme predavačku do cuk-

rárne a cukrárku do výroby. Tel:
0903 666 011

330-12

• Súrne kúpim 1- alebo 2-izbový

neprerobený byt na sídl. Západ.
Tel: 0907 592 521

340-12

•

Dám do podnájmu radovú garáž na ul. Gorkého pri železničnej stanici. Tel: 5624 077, 0908
384 041

347-12

• Dňom 1.6.2008 sú na prenájom

priestory o rozlohe cca 50 m2 na
ul. SNP č.8, R.Sobota (pešia zóna).
Informácie: MUDr. I.Kyseľová,
č.t.: 0903 526 980, 0903 526 023

351-16

• Dám do prenájmu 1-izbový zariadený byt v centre mesta. Tel:
5595413

353-13

• Predám 1-izbový byt v centre
na ul. Malohontskej. Tel: 0904
821 835
354-12

350-13

Zvieratá
• Predám prasatá a kŕmniky. Tel:

• Firma SKH-Nitra s.r.o. prijme
pre prácu v ČR pracovníkov
na pozíciu Manipulant VZV/
Retrack. Ubytovanie ZDARMA
v prenajatých bytoch alebo domoch. Mzda 17000-25000 Kč/
Netto. Tel.č. 0911/115 518
• Firma SKH-Nitra s.r.o. prijme
pre prácu v ČR pracovníčky na
pozíciu Skladníčka. Ubytovanie
ZDARMA v prenajatých bytoch
alebo domoch. Mzda 15-20000
Kč/Netto. Tel.č. 0911/115 518
356-12

•

Firma KORO prijme pracovníkov do potravinárskej výroby.
Tel: 047/5633788, 0903 632 250

361-14

Auto-moto
•

Predám AUDI 80 D, r.v. 83,
v dobrom stave, STK, EK, poistka, ťažné elektróny a iné diely.
Cena 32.000 Sk-dohoda možná.
Tel: 0910 337 595

288-12

• Oleje – zmesi do chladičov –
autokozmetika – náhradné diely – najvýhodnejšie, predajňa
Autoraj, Kraskova 4, m: 0910
939 689
306.13

•

Kúpim vyradené poškodené autá do 3000,- Sk. Tel: 0918
607 001
309-12

•

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

341-14

•

Súrne predám Š Felíciu, r.v.
2000, najazdené 57 000 km,
výbava, zimné gumy a disky
v cene, nová batéria. Výborný
stav. Tel: 0907 875 005
344-13

• Veľmi výhodne predám obývaciu stenu Lýra, rozťahovací gauč,
luster do kuchyne, kuchynský
stôl, váľandu, gramorádio Moderato. Tel: 5623556 po 17.00 hodine
1628-14

047/5678218

Služby

130-13

• Predám prasatá a krmníky. Tel:

047/5678218
302-14

• Yorkshiersky terrier – predám
šteniatko (sučka). Odber možný
ihneď. Tel: 0904 513 551
345.13

• Predám 9-týždňového psíka
čivavy krátkosrstej. Tel: 0903
533 110
352-12

•

Predám: morky, perličky, zajace, kačky modré. Tel: 0907
036 585

357-12

348-13

326-12

• Kúpim dvojizbový byt v centre
mesta alebo na sídl. Západ. Tel:
0918 699 093

• Predám nakladač 750 nápravu
uč typ 7011. Tel: 0907 350 990

Rôzne
• Predám bločky na stavebný

materiál alebo faktúry, cena 1,5
%. Tel: 0915 183 843
1005-37

•

HĽADÁME štvrtého účastníka
na týždenný rybolov v Nórsku.
0907 251 478

297-12

•

Zberateľ kúpi knihy zo XVI.-XIX. storočia. Tel: 0905 497 825
317.17

•

TOTÁLNY VÝPREDAJ do 50 %!
Sklo-porcelán na Hlavnom nám.
v OC Štýl, Rim. Sobota.

327-12

• Predám sedaciu súpravu tmavohnedej farby s rozťahovacím
mechanizmom. Tel: 0902 255 667
1626-12

•

Predám väčšie množstvo vešiakov (ramienok) veľmi lacno.
Tel: 0915 950 427
1597-12

•

Predám športový kočík –trojkombinácia. Rok používaný vo
veľmi dobrom stave. Cena 2500,Sk. Tel: 0907 685 066

339-12

•

Predám jednodverovú chladničku za 1500,- Sk. Tel: 5622 148

349-12

• Predám vzduchový a vibračný
masážny pás Body Comfort. Tel:
0915 228 478
355-12

• Predám fínsku saunu – suchú. Rozmery 250x220x180 cm.
Úsporný režim. Pre 4-5 osôb
vhodná do rodinného domu alebo na podnikanie. Cena dohodou. Tel: 0904 880 768
360-15

•

Dám zadarmo funkčný plyn.
sporák značky Mora. Tel: 0904
456 875

359-13

•

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

1271-17

Inzercia
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Hľadáme serióznych
evidovaných nezamestnaných na aktivačné práce
v oblasti administratívy
do redakcie Gemerských
zvestí.
Požiadavky: práca s PC.
Informácie osobne
v redakcii GZ na Svätoplukovej ul. č. 5 alebo
na t.č.: 58 11 311, 56 04 673
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Ďakujeme Vám všetkým, ktorí ste slniečko nášho
života Petra Lendvorského dňa 13.3.2008
odprevadili na jeho poslednej ceste.

Smútiaca rodina
Keď krátko, ale aj tak si bol najlepší!

• 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

•

Úver zaistený rentou. Úver
spláca renta. Z renty je mesačný výnos naviac. Možnosť
spolupráce = nezávislosť. Tel:
0905 100 870, 0910 449 129, 0949
338 579

194-12

• Sprostredkovanie predaja,
kúpy a prenájmu nehnuteľností.
0907 831 424
239-17

• Novootvorená predajňa Fornet

na autobusovej stanici v Rim.
Sobote ponúka aj fornety na
slávnostné príležitosti. Pri väčšom odbere možnosť zľavy. Objednávky – aj telefonicky na č.t.
0911 010 876

249-12

• Vykonávam murárske, zámočnícke, maliarske, klampiarske, vodárske práce. Kvalita za
rozumnú cenu. Tel: 0915 583 306
276-12

•

Doveziem štrk, piesok, šotolinu, kameň za výhodné ceny. Tel:
0908 495 173, 047/5694226

285-22

•

Vykupujem a opravujem –
reštaurujem starožitný nábytok.
Tel: 0908 318 445

292-15

• Privyrobenie – parfémy, ekológia. 0918 151 321

334-12

• Chcete výhodne nakupovať
a aj profitovať? 0910 158 697
335-12

•

Vykonávame všetky stavbárske, vodárenské, zámočnícke,
tesárske práce, rekonštrukcie
a stavby striech, rekonštrukcie
byt. jadier. Tel: 0907 173 956

358-13

Štátna jazyková skúška
v gymnáziu
Od 1. septembra 2008 sa na Gymnáziu, Hostinského 3 v Rimavskej Sobote otvára jazyková škola, ktorá zabezpečí vyučovanie
v nasledovných jazykoch: anglický, nemecký,
francúzsky, ruský. Vyučovanie v popoludňajších hodinách sa bude realizovať v súlade
s učebnými osnovami pre jazykové školy, ktoré vydalo MŠ SR. Zriaďovateľom Štátnej jazykovej školy je Banskobystrický samosprávny
kraj. Jazyková škola sa otvára v spolupráci so
Štátnou jazykovou školou v Banskej Bystrici
pri Gymnáziu B. S. Timravy v Lučenci.

Možnosti a využitie vzdelávania v jazykovej škole: získanie štátnej jazykovej skúšky v rozsahu B1 a B2, ktorá umožňuje spolu
s magisterským vysokoškolským vzdelaním
vyučovať cudzí jazyk na základných a stredných školách.
Cieľovou skupinou sú študenti stredných
škôl, žiaci 8. ročníka základných škôl a dospelí, ktorí predpokladajú, že štátnu jazykovú skúšku využijú vo svojej profesii.
Minimálny vek pre vstup do 1. ročníka je 14
rokov /výnimky sa povoľujú ojedinele/.
Minimálny vek pre vykonanie jazykovej
skúšky je 17 rokov v danom kalendárnom
roku.
Jazyková škola organizuje základný kurz,

ktorý trvá 3 roky, a prípravný kurz na základnú štátnu jazykovú skúšku /1 rok/.
Uchádzač sa môže zapísať do ľubovoľného
ročníka jazykovej školy podľa stupňa ovládania cudzieho jazyka.
Orientačné poplatky v jazykovej škole: zápisné: 100,- Sk, vstupný test: 100,- Sk, školné na
celý rok /132 vyučovacích hodín/: 2800,- Sk.
Žiaci základných škôl a študenti stredných
škôl majú zľavu 800,- Sk /vzdelávací preukaz/. Predbežný zápis /bez poplatku/ treba
vykonať do 30. apríla 2008 na sekretariáte
Gymnázia, Hostinského 3 v Rimavskej Sobote. Bližšie informácie na stránke: www.gymrs.sk. /možnosť stiahnuť si prihlášku/
Telefón: 56 21 471 alebo 5624171
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ZUBNÝ LEKÁR
V súkromných
ambulanciách počas
víkendových dní
od 8.00 do 12.00 hod.
29. a 30. 3 MUDr. M. Holíková,
Športová 1, č. t. 56 31 572

LEKÁRNE
V pracovných dňoch:
Lekáreň U leva do 17:00
Lekáreň Media do 18:00
Lekáreň Kaufland do 20:00
VÍKEND:
29.3. sobota lekáreň U leva
30.3. nedeľa lekáreň Rimava

Oznamy
Harmonogram
rozmiestnenia vok na jarné
upratovanie 2008
20.3. – 28.3.2008
Šibeničný vrch – Železničiarska
ul. oproti obchodu
Križovatka Rožňavskej a Školskej ul.
Tomašová – Tomašovská ul. pri
bývalom veľkosklade OTEX
Chrenovisko – oproti obchodu
28.3. – 3.4.2008
K.Mikszátha - parkovisko A.
Markuša
Daxnerovo námestie- parkovisko KD
Sídlisko Rimava – medzi bytovkou B-1 a B-2
Sídlisko Západ – pri veľkom
M-Markete
3.4. – 9.4.2008
Bakta – pri futbalovom ihrisku
RO Kurinec – pri autobusovej
zastávke
Sobôtka – nová časť
Vinica – pri obchode
9.4. –15.4.2008
Dúžava – pri cintoríne
Mojín – pri autobusovej zastávke
Vyšná Pokoradz – pri kultúrnom
dome
Nižná Pokoradz – pod kostolom
Sabová- pri bytovkách
Mobilný zber nebezpečných odpadov sa uskutoční 19.4.2008
Prípadné ďalšie miesta resp. termíny pristavenia VOK budú riešené priebežne podľa potreby a
požiadaviek. Bližšie informácie a
podrobnejšie podmienky je možné dohodnúť na mestskom úrade, oddelení životného prostredia – č. tel. 5604648, 5604665,
v spoločnosti BRANTNER GEMER
(EKORIS) - č. tel. 5811223 resp. vo
fi. DETOX – č.tel. 5604153.
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DAROVALI KRV
Na HTO Všeobecnej nemocnice v Rimavskej Sobote dňa 18.3.2008
bezplatne darovali krv nasledovní bezpríspevkoví darcovia krvi:
Ján Kováčik, Katarína Stančoková, Róbert Oláh, Jaroslav Šulko, Július
Csízi, Ján Nociar, Milan Kojnok, Marta Selčanová, Peter Ľupták, Július
Tanko, Jozef Czene, Jozef Janotík z Rim.Soboty, Ján Kvaka z Poproča,
Jozef Gazda, Ľubica Seböková, Tibor Sebök zo Stránskej, Ľubomír Benco,
Miroslav Kováč, Diana Bencová, Gejza Cibuľa, Marian Pavko, Martin
Bobrovský, Vojtech Radič z Klenovca, Viktor Tóth z Levkušky, Gabriel
Benický zo Štrkovca, Valéria Kováčiková, Peter Kováčik z Krúžna, Alžbeta
Adamová z Jesenského, Vojtech Bálint z Blhoviec, Štefan Vetrák, Ladislav
Ebergényi, Jaromír Balciar z Hnúšte, Štefan Gembický zo Zacharoviec,
Štefan Grebecz z Behyniec, Stanislav Mucha z Rim.Píly, Ján Budai z Tornale, Iveta Vozárová z Hrachova, Vladimír Bystrianský z Teplého Vrchu,
Ján Oláh z Klenovčoka, Albert Tamáš, Mária Tamášová z Niž.Valíc
Prvýkrát darovali krv: Tibor Oštrom, Igor Varga, Štefan Gyömbér, Matej
Hrin z Rim.Soboty, Zoltán Zobola z Tornale, Szilvia Simonová z Hrhova,
Ľubomír Kožiak zo Žiaru

25. 3. 2008
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KINO
ORBIS
27.-30.mar. P.S. MILUJEM ŤA
Slová, pre ktoré sa oplatí žiť.
Romantický film USA, MP od
12 r. , vstupné 65 Sk, titulky.
Začiatky predstavení: 17,45
hod. vo štvrtok a v piatok aj
o 20,00 hod.
29.-30. mar. VÁCLAV
Odpustí mu celá dedina,
keď mu nedokáže odpustiť
jeho vlastný MP od 12 r.
brat? Dráma ČR, MP od 12 r.,
Vstupné 60 Sk. Začiatok predstavení len o 20:00 hod.

Všetkým darcom krvi ďakujeme. Územný spolok SČK Rim. Sobota

Kontrola
originality
Akciová spoločnosť Domita – Táborské pekárne so sídlom v meste Tábor
(Južné Čechy) požaduje pracovníkov do smennej prevádzky na: výrobu
knedlíkov, výrobu chleba požiadavky: • Ženy v knedlíkovom programe
nemusia byť zaučené ani vyučené v odbore. • Pracovníčky budú vyškolené na náklady zamestnávateľa. Potreba 8 pracovníčok. • Muži vyučení
v odbore pekár – cukrár na výrobu chleba. Potreba 4 pracovníkov.
• Platný zdravotný preukaz pre prácu v potravinárstve.
platové podmienky: • Priemerná hrubá mzda v knedlíkovom
programe s možnosťou využitia nadčasov je 14.000 ČK cca 17.000 SK .
• Priemerná hrubá mzda pri výrobe chleba vrátane nadčasovej práce je
18.000 – 22.000 KČ cca 27.000 SK. • zamestnávateľ zabezpečí: • ubytovanie zdarma na podnikových ubytovniach • Záujemci o prácu, hláste sa
na UPSVAR Rimavská Sobota, odd. EURES, Gorkého 12 (bývalá vojenská
správa) v Rimavskej Sobote, tel.č. 56 033 01 alebo na pobočkách Úradu
práce SVaR v Hnúšti, Bátke a Gemerskom Jablonci stála ponuka

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

Vykupujeme pozemky
v okrese Rim. Sobota
a Lučenec

v areáli STK
Komplexné služby
STK – EK – KO
s výhodami
na jednom mieste
Môžete sa objednať na
tel.č. KO – 047 5633488
STK – EK – 047 5633769

PRIJME KONTROLNÝCH
TECHNIKOV
Vzdelanie: VŠ – SOU – SO
P.z. 725/2004
krátky životopis
Záujemcovia sa môžu
osobne prihlásiť
v Euromoteli v prac. dňoch
od 12.00-13.00 hod.

Blahoželanie

/orná pôda, trvalé trávne porasty,
ostatné plochy, lesné pozemky, vinice/.

Dňa 28.3.2008 oslávi svoj 1.
rôčik naše zlatíčko

M.: 0949 525 652 • 0908 618 886,

0905 543 746 • 0911 543 746 • 0915
474 497 • 0918 702 349

Tel./fax: 047/4330987
e-mail: hemontmk@mail.t-com.sk,
pavol8@centrum.sk

2093-13

Adam Lee Lupták
z Oždian.
Anjelik náš 1. rôčik máš.
Prajeme Ti k Tvojmu rôčku,
nech máš v kroku pevnú nôžku.
Veľa šťastíčka, ešte viacej zdravíčka s láskou prajúmaminka,
starká, starký, krstní rodičia,
strýkovia s rodinami, bratranci
a celá rodina

Inzerujte v Gemerských zvestiach
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Našim džudistom sa darilo
V

športovej hale vo Vranove nad
Topľou sa 15. marca konali majstrovstvá Slovenska dorastencov a dorasteniek v džude. Hlavným rozhodcom
bol Ľubomír Antal z Rim. Soboty, ktorý
je navrhnutý na skúšky na medzinárodného rozhodcu. Pretekov sa zúčastnilo
118 pretekárov z 22 oddielov. Medzi nimi
štartovalo aj päť džudistov a jedna džudistka z Rim. Soboty. Dosiahli vynikajúce
výsledky. Juraj Kepka v kategórii do 81 kg
získal 2. miesto. V kategórii do 55 kg si
Kristián Slíž vybojoval 3. miesto. Džudist-

15

Relax pre športovcov

ka Eva Putnokyová skončila v kategórii
do 48 kg na peknom 4. mieste. Tréner
Juraj Svoreň zhodnotil výsledky svojich
zverencov takto: „Súťaž mala vysokú
úroveň. S výsledkami svojich zverencov
som spokojný. J. Kepka bojoval dobre a vo
finále ho porazil víťaz medzinárodného
Á-čkového turnaja v Miškovci. Veľkou
nádejou je Kristián Slíž, ktorého si všimol
aj tréner dorastencov Tománek. Pozorne
sledoval jeho zápasy.“

kan

Jedna prehra, dve výhry
HK Rožňava - MHK Rimavská Sobota 3 : 2
V nedeľu 9.3. odohralo naše mužstvo juniorov priateľský zápas v Rožňave. Rožňava
hráva svoju súťaž vo Východoslovenskom
kraji. Bolo pre nás dobré vyskúšať si
rozdiel súťaží medzi východom a Stredoslovenským krajom. Celý zápas sme
mali hernú prevahu, no nedokázali sme
ju prejaviť gólom. V našej bráne sme mali
žiaka šiesteho ročníka Tomáša Sihelského, ktorý vyriešil niekoľko zložitých
situácií. Vyrastá z neho opora zadných
radov nášho hokeja. Góly MHK Rimavská
Sobota- Ružinský(1) a Hanuska(1).
HC Lučenec- MHK Rimavská Sobota 3:8
V pondelok 10.3. sa odohralo hokejové
majstrovské stretnutie medzi domácim
HC Lučenec a naším MHK v kategórii
juniorov. V tomto zápase nám opäť vyšlo
všetko, na čo sme siahli. V posledných zápasoch sa nám nedarila koncovka, ktorá

však v tomto zápase vyšla skoro do bodky.
Tak sme v derby zápase porazili rivala
z Lučenca. Góly MHK Rimavská SobotaPetrinec(2), Juhász, Durmis, Ružinský, Báti,
Hanuska, Lacko po jednom góle.
MHK Rimavská Sobota- HK Magnezit
Revúca 17 : 1
V piatok 14. marca odohralo mužstvo
juniorov ďalší súťažný zápas na domácom
ľade s rovesníkmi z Revúcej. V tomto zápase sme boli od začiatku lepším tímom.
Súper nestíhal korčuliarsky ani technicky.
Výsledok zodpovedá hernému prejavu
oboch mužstiev. Góly MHK Rimavská
Sobota- Petrinec(3), Lacko(3), Ružinský(2),
Hanuska(2), Oštrom(3), Ramaj, Filo, Kováč
a Báti po jednom góle. Informácie nám
poskytol tréner starších žiakov a dorastu- junior MHK Rimavská Sobota Peter
Filipiak.

kk

Foto: Lajos Telek

Sviatky skončili.
Treba zhadzovať
kilá. Tak si poďte
so mnou zacvičiť.

Striebro a dva bronzy pre Lokomotívu
N

a Majstrovstvách Slovenska juniorov
v grécko-rímskom štýle v Komárne
štartovalo aj 10 zápasníkov Lokomotívy
Rimavská Sobota. Najviac sa darilo znovu
Michalovi Radnótimu vo váhe do 60 kg, keď
obsadil 2.miesto a doplnil svoju tohtoročnú
zbierku medailí z majstrovstiev Slovenska
mužov a seniorov o striebornú medailu. Zo
štyroch možných medailí získal 2x zlato, 1x
striebro a 1x bronz. O ďalšie dve medaily sa
postarali v najnižšej hmotnostnej kategórii
do 50 kg Michal Balik a ešte len dorastenec
Richard Totkovič do 96 kg (pred týždňom
získal bronz aj vo voľnom štýle a ešte ho
čakajú M-SR v doraste v oboch štýloch).
Bodovali aj ostatní naši borci a v sumári
súťaže družstiev bolo z toho fantastické
2.miesto za domácim Komárnom.

Výsledky našich zápasníkov: 50 kg: 3. Michal Balik, 60 kg: 2. Michal Radnóti, 66 kg:5.
Jaroslav Miniar, 74 kg: 5. Jaroslav Langhoffer, 84 kg: 5. Matej Kováč a Rudolf Utrata
(o 5.miesto sa nebojuje), 96 kg: 3. Richard
Totkovič, 4. Lukáš Loskot, 5. Pavol Holub,120
kg: 4. René Oplt. Poradie oddielov: 1.Spartakus Komárno 45 bodov, 2. Lokomotíva Rim.
Sobota 27,5 boda, 3. Dunajplavba Bratislava 26,5 boda. Tréner Jozef Radnóti: „Som
nesmierne hrdý spolu aj so svojimi zverencami na to, že takýmto spôsobom vieme
zviditeľniť naše mesto. Zápasníci nášho
oddielu dokazujú, že aj v priemerných
tréningových podmienkach sa dajú dokázať
dobré výsledky. S výkonom všetkých chlapcov som spokojný, každý zápasil v rámci
svojich možností. Od syna som síce čakal

titul (na M-SR mužov svojho finálového
súpera porazil na lopatky), no aj s 2.miestom som spokojný. Súper bol oddýchnutý
(absolvoval tohto roku len 2 súťaže a naviac,
je to špecialista na grécko-rímsky štýl) a pre
Miša je to už 6. vrcholná súťaž v priebehu
necelých 2 mesiacov. Syn si teraz musí
oddýchnuť a pripraviť sa na ME mužov vo
Fínsku, kde odlieta 3.apríla. Chcem vyzdvihnúť ešte Riša Totkoviča, z ktorého vyrastá
tiež kvalitný zápasník. Minulotýždňové
3.miesto družstva vo voľnom štýle a terajšie
2.miesto je veľmi pekným úspechom pre
náš zápasnícky oddiel. Chcem sa v mene
oddielu poďakovať pánovi Miniarovi za
pomoc pri zabezpečení dopravy.“

jr
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Smola v koncovke

MFK Rim. Sobota- HFC Humenné 0:0

V

zápase 22. kola nastúpili futbalisti MFK
RS na svojom trávniku proti súperovi
z východného Slovenska mužstvu Humenného. Po jasnej prevahe počas celého zápasu
rozhodla o výsledku nepresná koncovka
našich futbalistov, ktorí nepremenili ani tie
najvyloženejšie príležitosti, ktorých bolo
viac. Hráčom MFK sa nedá vytknúť nič.
Bojovali a chceli vyhrať. Sú však smolné zápasy, kedy gól nepadne, aj keby sa hralo do
rána, a o tom bol aj sobotňajší zápas. Jeho
prvá polhodina prebiehala hlavne medzi
šestnástkami. Od 30. min. prevzali réžiu
stretnutia do svojich rúk hráči v rimavskosobotských dresoch. V 32. min. sa v čistej
šanci rútil sám na brankára hostí Matkobiša kapitán domácich Pisár, jeho strela
však skončila vedľa žrde brány hostí. V 35.
min. sľubnú príležitosť domácich zastavil
postranný rozhodca, ktorý odmával ofsajd.
V 37. min. mal ďalšiu príležitosť otvoriť
skóre zápasu domáci Živanovič, svoju šancu
však nepremenil. Vzápätí z protiútoku po
prvýkrát pohrozili aj hostia, keď sa dostali
pred bránu domáceho brankára Kuciaka.
V závere polčasu ešte Pisár napálil z priameho kopu do múru. V 2. polčase futbalisti
Rim. Soboty stupňovali
svoj tlak. Triafali však len do konštrukcie
brány, ale aj napriek veľkej snahe sa im
nepodarilo skórovať. Po poslednom hvizde
hlavného rozhodcu sa hráči Humenného radovali zo šťastne vybojovaného bodu, ktorý
má pre nich podľa trénera hostí Valkučáka
cenu zlata. Domáci tréner František Vaš
zhodnotil stretnutie slovami: „Chlapcom
nemám čo veľmi vytknúť. Snažili sa a iba
kvôli nepresnej koncovke sme nezískali 3
body, ktoré sme si podľa priebehu stretnutia

zaslúžili.“
Pred 645 divákmi rozhodoval Hrčka.
ŽK: Nachtman (prvá v jarnej časti súťaže).
Zostava MFK RS: Kuciak-Janečka-Nachtman-Rubint-Mráz-Filo-Cvjetinovič (84. min.
Čižmár)-Živanovič-Lazúr-Pisár-Líška (60.
min. Sihelský).
V 23. kole nastúpia futbalisti MFK na
domácej pôde v derby zápase proti mužstvu Lučenca. Hrá sa v sobotu 29. 3. od 15.
hodiny. Vedenie klubu pozýva fanúšikov v čo
najväčšom počte, aby prišli naše mužstvo
povzbudiť.

Ostatné výsledky 22. kola
Inter BA-St. Ľubovňa 1:2
Trebišov-Lučenec 1:0
Šaľa- Michalovce 1:2
Prievidza- Podbrezová 2:0
Prešov- Košice B 3:0

Tabuľka po 22. kole
1.

22 15 6

1

45:9

51

2. Podbrezová

Prešov

22 9

8

5

30:20

35

3. MFK Rim. Sobota

22 9

6

7

27:24

33

4. Lučenec

22 9

5

8

37:31

32

5. Inter BA

22 9

5

8

30:31

32

6. Michalovce

22 9

4

9

29:26

31

7.

Prievidza

22 7

7

8

30:38

28

8.

Košice B

22 7

6

9

29:30

27

9. Šaľa

22 6

8

8

25:27

26

10. Humenné

22 5

9

8

21:25

24

11. Trebišov

22 6

4

12 21:44

22

12. St. Ľubovňa

22 4

6

12 25:44
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Zdeno Marek

Nepríjemný incident počas stretnutia

N

edá mi nespomenúť incident počas 1.
polčasu, keď na podnet delegáta zápasu bola odstránená vlajka zo sektora domácich fanúšikov. Tí na protest proti tomu
opustili sektor a počas zápasu nefandili.
Počas jarnej časti súťaže náš klub nemusel
platiť pokuty za nevhodné správanie svojich
fanúšikov. Asi to už niekomu prekážalo,
a tak sa snažil spraviť niečo proti tomu.
Tento incident bol úplne zbytočný zo strany
delegáta zápasu. Na začiatku 2. polčasu si
fanúšikovia pripomenuli 20. výročie založenia fan klubu vlajkou ale aj ohňami, ktoré
zničili sedačku. Je to škoda, lebo sa ničí náš
štadión. Ešte na vysvetlenie pre všetkých:
číslo 88 na vlajkách a šáloch znamená dátum založenia fan klubu skalných fanúšikov
Rim. Soboty. Často sa to berie ako prejav

extrémizmu. V tomto prípade však tomu tak
nie je. Už pri výrobe druhej sady šálov sme
umiestnili na ne celý dátum - rok 1988, aby
sme predišli zbytočným provokáciám. Už
o týždeň sa hrá na našom štadióne derby
zápas s Lučencom. Chcem vyzvať našich
fanúšikov, aby vytvorili tú známu atmosféru, ktorú vedia vytvoriť len oni, nech nie je
počas zápasu ticho, ktoré vládlo na našom
štadióne minulú sobotu. Pri mojom rozhovore s trénerkou dvojicou Vaš-Danyi, tréneri
pochválili fanúšikov za vzorné povzbudzovanie. Dokážme v sobotu, že sme najlepší
fanúšikovia v tejto súťaži. Verím, že fanúšikovia dokážu ľuďom, vďaka ktorým je klub
na futbalovej mape, že sa oplatí robiť futbal
v Rim. Sobote, a že ich snaha stojí za to.

Zdeno Marek

Šancu dostali
i dorastenci

S

výkonmi našich futbakistov je
spokojný aj predseda MFK RS
Štefan Cifruš. „To, čo som hovoril, že dá
sa robiť futbal aj transparentne, som
splnil. Chlapci bojujú za vlastné ja a
dokázali to aj v zápasoch. Za podporu
ďakujem aj fanúšikom,“ vyjadril sa Š.
Cifruš a dodal: „ Bol by som rád, keby
sme v tejto súťaži skončili do 6. miesta.
Dúfam, že sa mi podarí získať dostatok
financií na to, aby sme futbal v Rim.
Sobote zachovali.“
Filozofiou vedenia klubu je podchytiť
talentovaných dorastencov, čo sa aj
napĺňa. „Ako predseda mám 300-členný
kolektív žiakov, mládežníkov a ich trénerov. Vidno za nimi kus dobrej roboty.
Dostali naše dresy. Takže chlapci a ich
rodičia vidia, že nie sú odsunutí na
vedľajšiu koľaj. Naši dorastenci dostali
miesto aj v samotných zápasoch. Aktívne hrá Sihelský, prvýkrát v Michalovciach na minútu nastúpil Šándor.
Stavať na mladých znamená uspieť aj
vo veľkých súťažiach,“ uzavrel Š. Cifruš.
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Vydarený víkend
ŠK Tempus

P

redveľkonočný víkend bol pre dorastencov ŠK Tempus Rim. Sobota
vydarený. V sobotu odohrali futbalový
zápas s Fiľakovom, kde zvíťazili 1:2.
Góly za ŠK Tempus strelili Vrábeľ a Mázik. V nedeľu sa hralo na umelej tráve
v Rim. Sobote. Dorastenci ŠK Tempus
zdolali Kalinovo 3:1. Góly strelili Golian,
Vrábeľ a Námešný. Tréner Bohuš Kasač
bol s výsledkami oboch zápasov spokojný. Starší žiaci ŠK Tempus hrali v sobotu v Revúcej. S Revúčanmi vyhrali 6:2.
Góly strelili: Danihel 3, Kalčík, Ternoczky, Znam. S výkonmi svojich zverencov
bol tréner Marian Ninc spokojný.
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