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Z tlačovej konferencie (zľava): viceprimátor P. Piliarik, riaditeľ Spojenej školy J. Bagačka,
poslanec BBSK a primátor Hnúšte M. Bagačka a Henrich Albert z um. agentúry Agrum Music.

Spoločne v Európskej únii
Š

tudenti odborných škôl zo Slovenska, Čiech,
Poľska a Maďarska sa v čase od 12. do 16.
mája stretnú v Rim. Sobote v rámci akcie Spoločne v EÚ- Dni porozumenia.
Organizuje ju BBSK, Spojená škola v RS, Mesto
Rim. Sobota a umelecká agentúra Agrum Music.
Záštitu nad podujatím prevzal predseda vlády SR
R. Fico a predseda BBSK M. Murgaš. Ako informoval na tlačovej konferencii hlavný organizátor a riaditeľ Spojenej školy Jaroslav Bagačka,
cieľom akcie je výmena skúseností, konfrontácia
zručností, rozvíjanie partnerskej spolupráce škôl
krajín V4 ale i zviditeľnenie sa. V rámci akcie
prebehnú súťaže zručností žiakov v odboroch

kuchár, čašník, kaderník, kozmetik, cukrár a
obchodný pracovník. Uskutoční sa aj množstvo
sprievodných kultúrnych, športových, charitatívnych a zábavných podujatí. Pre účastníkov
organizátori pripravili aj besedu o demokracii,
rôzne výlety a exkurzie. Podujatie vyvrcholí 16.
mája koncertom populárnej hudby s názvom Fest
of the 4. Vystúpia na ňom kapely Modus a Janko
Lehocký, Edda a Portikus z Rim. Soboty. Akciu sa
Spojená škola rozhodla zopakovať po úspešnej
skúsenosti spred 2 rokov, kedy sa konala podobná
medzinárodná súťaž zručností žiakov stredných
odborných učilíšť.

Úvodník
Prídu
mimozemšťania?
Marta Kanalová,
šéfredaktorka
V médiách
som nedávno
zachytila "pikošku", že Raeliánske hnutie
požiadalo
nášho prezidenta o zriadenie
svojho veľvyslanectva na
Slovensku na privítanie mimozemšťanov. S najväčšou
pravdepodobnosťou im však
vyhovené nebude. Raeliáni
sú sektou a veria, že pred
25 tis. rokmi priniesli život
na Zem mimozemšťania.
Venujú sa genetickým pokusom a údajne vyklonovali aj
človeka. Zakladateľ hnutia
francúzsky novinár Claude
Vorilhon (Rael) tvrdí, že sa v
roku 1973 stretol s návštevníkom z inej planéty, ktorý
mu na palube UFO odhalil
pôvod o našom živote. Raeliáni vyvolávajú množstvo
kontroverzných názorov.
Mnohým ľuďom ich tvrdenia
pripadajú ako scény vystrihnuté zo sci-fi filmu. Nájdu
sa však aj takí, ktorí veria v
mimozemské civilizácie. Dokonca tvrdia, že spozorovali
UFO na oblohe. Existencia
inej civilizácie vo vesmíre,
okrem našej, vylúčená nie
je. Otázne však je, s akým
úmyslom by prišli na našu
planétu. Prišli by v mieri, alebo by nás chceli zotročiť? Na
druhej strane dokázali by sa
vôbec aklimatizovať a prežiť
v našich podmienkach?

kan

Vyhasol ľudský život čítajte na str. 5
Vaša lekáreň

Novootvorený
penzión a reštaurácia

Modrá hviezda
s vynikajúcou kuchyňou Vás
pozýva na príjemné posedenie.

Železničná ul. 23, RS
www.jazmin.sk

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

tel. 0903 722 560

riešenia pre krajšie
bývanie + strechy
www.valea.sk, valea@valea.sk
Hnúšťa, Francisciho 167
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S-Bau: Je naozaj hrozbou ?
T

áto otázka je takpovediac viaczmyselná. Ale ako predostrel vo svojom otvorenom liste poslancom a pracovníkom MsÚ,
konateľ firmy Kissling IS Ing.Jozef J Hrablay
a zástupca spoločnosti YURA /Seawon/
Jong Woo Nam hrozbu prichádzajúcej firmy
S-Bau Slovakia do Rimavskej Soboty, tak
medzi riadkami sa naozaj dá prečítať, okrem
enviromentálnej záťaže pre občanov mesta,
aj niečo úplne iné...
Ale kým prejdem k veci, uvediem nasledovné: počas prvého rokovania mestského
zastupiteľstva o bode týkajúcom sa návrhu
odpredaja nehnuteľností mesta pre Styl-Bau
Slovakia, s.r.o., (i počas predchádzajúceho
bodu), som bol služobne vzdialený. Ale v
závere rokovania poslancov a ich odhodlania stiahnuť hlasovaním uvedený bod na
ďalšie dopracovanie som už bol prítomný.
Ale nakoľko som nebol presne informovaný
o priebehu rokovania, radšej som nehlasoval. K môjmu údivu, 4.marca na pokračovaní prerušenej schôdze zasadnutia MsZ z
26.febrára bol bod 5c opätovne promptne
zaradený na rokovanie. A tu sa už rozpútala
typická poslanecká búrka názorov, pochybností a postojov i v súvislosti, ktoré uvádza
otvorený list. O jednom ale nikto nepochyboval- o nutnosti etablovania firmy poskytujúcej prácu a zárobkové možnosti pre
ťažko skúšaných obyvateľov nášho mesta!
Nakoniec poslanci po dlhotrvajúcej diskusii
všetky aspekty (legislatívne, ekonomické,
geodetické, sociálne, environmentálne) k
presvetľujúcej rozprave si osvojili a prijali
uznesenie MsZ Rimavská Sobota č.22/2008,
v ktorom schválili odpredaj parcely o výmere cca 18.000 m² (výmera parcely bude ešte
spresnená geometrickým plánom). Kúpna
cena je 220,- Sk/m2 a je splatná do 30 dní od
podpisu kúpnej zmluvy. Do doby uzatvorenia realizačnej kúpnej zmluvy bude uzatvorená zmluva o budúcej kúpnej zmluve
na účely stavebného konania, ako aj ďalšie
podmienky mesta. A na ďalšie pozemky pla-

tí to isté uznesenie (v skrátenom znení): Pozemky v areáli kasární o výmere cca 8.200
m² + 1.337 m² + 748 m² budú odpredané v
kúpnej cene Sk 220,-/m², je splatná do 30
dní od podpisu kúpnej zmluvy. Výmera parcely bude spresnená geometrickým plánom.
Realizačná kúpna zmluva bude uzatvorená
len po poskytnutí štátnej dotácie, do doby
uzatvorenia realizačnej kúpnej zmluvy bude
uzatvorená nájomná zmluva s predkupným
právom, uvedená výška nájmu -Sk 14,-/m²/,
rok a ďalšie podmienky mesta.
A teraz, aby to bolo zrozumiteľné každému,
budem citovať odborné stanoviská mestského úradu. Tie som si ako nie celkom „informovaný poslanec“ dal vysvetliť kompetentnými pracovníkmi MsÚ: 1.„Legislatívny
proces predaja ešte nie je ukončený a nie je
ani taký jednoduchý, ako sa uvádza v liste.
Poslanci mesta v uznesení ešte neschválili
definitívny odpredaj parciel pre uvedenú
firmu, nakoľko riešenie celého územia
(komunikácie, siete) je závislý od splnenia
prísľubu vlády na poskytnutie dotácie pre
vybudovanie infraštruktúry kasární. Takže
realizačná zmluva, hoci je vo fáze prípravy,
bude uzatvorená s firmou Styl-Bau Slovakia
až po čase, keď mesto získa štátnu dotáciu.
Dovtedy bude uzatvorená s firmou nájomná
zmluva s predkupným právom,“ uzatvára
JUDr. Zdenka Ivaniková, vedúca právneho a
majetkového oddelenia MsÚ.
2.„Podnikateľský zámer S-Bau Slovakia
je jasný a je v súlade s územným plánom
mesta a tiež aj s uznesením vlády, ktoré
poskytlo mestu kasárne bezodplatným
prevodom na výrobné účely. Okrem toho
občania od vedenia mesta dlhodobo žiadajú,
aby bola prioritne riešená otázka nedostatočného počtu pracovných miest v našom
regióne“ – vyjadrila sa Ing. Eva Muráriková,
ved. strategického rozvoja mesta.
3.„Pozemkové konanie pre vymedzené územie je stále v procese vysporiadania parciel,
ako aj nejasností pri rozmeroch budúcich

O domácom násilí
V

zasadačke Obvodného úradu v Rim.
Sobote prebehla 4. apríla regionálna
konferencia pod názvom Domáce násilie.
Zorganizovala ju Únia žien Slovenska (ÚŽS)
pod záštitou podpredsedu BBSK J. Šimka.
Hovorilo sa o týraných ženách, deťoch, ale
i mužoch, psychologickej podpore a pomoci obetiam domáceho násilia. Cieľom
konferencie bolo poukázať na túto problematiku, pred ktorou si mnohí zakrývajú oči.
Prítomným sa v úvode prihovorila europoslankyňa a predsedníčka ÚŽS v Bratislave
Irena Belohorská. Uviedla, že únia sa snaží
pomáhať týraným ženám a deťom. Presadila
aj to, že pri vyšetrovaní znásilnených žien

musia byť prítomné vyšetrovateľky. Ocenila
aktivity predsedníčky obvodnej organizácie
ÚŽS v Rim. Sobote Heleny Husárovej, vďaka
ktorej tu vzniklo krízové centrum SOS pre
týrané ženy a deti. Po ukončení konferencie túto inštitúciu navštívila o odovzdala
dar. Každoročne je na Slovensku 3 – 4 tis.
týraných žien. Vlani polícia vyšetrovala 457
prípadov týraných detí, z ktorých vyriešila 255. Podľa slov I. Belohorskej, ojedinelé
nie sú ani prípady týraných starších ľudí
a mužov. Konferencie sa zúčastnila aj prednostka OÚ J. Uhrinová a primátor Š. Cifruš.
Podrobnejšie sa tejto téme budeme venovať
v budúcom čísle. 			
kan

Vyberajú dodávateľa na bazény

výrobných plôch, a aj v dôsledku prebiehajúceho procesu prípravy a následnej realizácie komunikácie a súvisiacej okružnej
križovatky, ktoré sú časovo a stavebne podmienené dotáciou štátu na infraštruktúru a
inžinierske siete v bývalých kasárňach. Podotýka, že keby napr. Kissling či YURA alebo
hociktorá zmysluplná firma chceli odkúpiť
plochu celých kasární pre svoju rozširujúcu
sa výrobu, mesto by iste vyšlo všetkým v
ústrety!“ uviedla Ing. Anna Csincsíková, ved.
stavebného oddelenia poriadku investičnej
činnosti a dopravy MsÚ.
4. „Enviromentálna záťaž je logickým dôsledkom každej výroby, ale v procese schvaľovania prevádzky S-Bau budú do neho
relevantne vstupovať orgány zabezpečujúce
dodržiavania predpisov ochrany životov a
zdravia občanov, ako i ovzdušia a podzemných vôd. Nezastupiteľnú úlohu pri procese
schvaľovania výroby keramických hmôt
budú mať i organizácie kontrolujúce hygienu, bezpečnosť práce a požiarnu ochranu.
Takisto i náš úrad bude pozorne sledovať
legislatívne a konkrétne kroky spoločnosti v
oblasti ochrany životného prostredia našich
občanov a nášho mesta,“ tvrdí Ing. Ján Bozó,
ved. oddelenia životného prostredia MsÚ v
Rim. Sobote.
Osobne i ako poslanec MsZ si myslím, že
uvedený postup mesta (poslancov a pracovníkov MsÚ) je plne v súlade so zákonmi SR.
Verím, že ďalší schvaľovací proces výroby
bude tiež pod drobnohľadom nielen občanov, podnikateľov tohto územia, ale aj pod
odborným dozorom orgánov mesta a štátu.
Pochybnosti o kvalite „čistoty výroby“ možno nejakú dobu ešte budú pretrvávať a ani
žiadne expertízy niektorých nepresvedčia.
Možno až následná čistá výroba. Ale dramatizovať environmentálne možné hrozby (u
prichádzajúcej nepriamej konkurencie na
pracovnom trhu) je asi trocha predčasné a
nie príliš presvedčujúce...

Viliam Vaš, poslanec MsZ

Verejné
zhromaždenia
obyvateľov

8. 4.
10. 4.
		
15. 4.
		
17. 4.

Spravodajstvo

7. 4. 2008

- utorok Mojín - Kultúrny dom
- štvrtok Vyšná Pokoradz
- Kultúrny dom
- utorok Nižná Pokoradz
- Kultúrny dom
- štvrtok Bakta - Kultúrny dom
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ž vlani sa zástupcovia mesta Rim.
Sobota rozhodli, že v Mestskej záhrade
pri krytej plavárni sa vybudujú otvorené
bazény: jeden 50-metrový a druhý detský.
Stavbu mestská rada odporučila mestskému zastupiteľstvu a primátorovi mesta
zaradiť do rozpočtu mesta na rok 2008, čo
sa aj stalo. Ako uviedla vedúca oddelenia
stavebného poriadku, investičnej činnosti
a dopravy mestského úradu. Ing. Anna
Csincsíková, sú podané žiadosti o stavebné
povolenie. Začali sa konania na jednotlivé
stavebné objekty, resp. hospodárske stavby,
parkoviská a ostatné objekty. „Bola vyhlásená verejná súťaž na výber dodávateľa. Pri
dodržaní zákonných lehôt podľa Zákona o
verejnom obstarávaní je predpoklad uzatvorenia zmluvy s dodávateľom koncom mája
alebo začiatkom júna,“ informovala nás Ing.
Csincsíková. Dodala, že na tento projekt je
vyčlenených 27 mil. korún.

kan

Anketa

V Hnúšti postavia Tesco
V

Hnúšti by malo ešte tento rok stáť
Tesco. Informoval nás o tom primátor
mesta Michal Bagačka. Spoločnosť mesto
kontaktovala už pred rokom a v súčasnosti je projektová príprava v poslednej fáze.
Podľa slov hnúšťanského primátora je už
vydané územné rozhodnutie. „V súčasnosti
prebieha stavebné konanie. Pokiaľ nebudú
nejaké námietky zo strany zainteresovaných, malo by sa začať stavať v druhej
polovici apríla. Práce by mali byť ukončené v

Minister
pre nemoc
neprišiel

Existujú mimozemšťania?

auguste,“ vyjadril sa M. Bagačka. Supermarket Tesco sa bude v Hnúšti nachádzať oproti
futbalovému štadiónu. Investor sa zaviazal,
že vybuduje aj kruhovú križovatku, ktorá
prispeje k zlepšeniu dopravnej situácie.
„Hnúšťa má 7,5 tis. obyvateľov a je dobré,
že tu Tesco bude. Ľudia supermarketom a
podobným reťazcom veria a už čakajú na to,
kedy bude v našom meste Tesco otvorené,“
dodal na záver M. Bagačka.

kan

Týždeň
slovenskej
kuchyne

N

a základe pozvania prednostky Obvodného úradu v Rim. Sobote Jany Uhrinovej mal prísť na pracovnú návštevu mesta
3. apríla minister výstavby a regionálneho
rozvoja SR Marian Janušek.
Ten však z dôvodu nemoci neprišiel. Ako
nás informovala poslankyňa mestského
zastupiteľstva a predsedníčka Komisie regionálneho rozvoja pri MsZ Aneta Vargicová,
návšteva ministra je preložená na máj. Jej
cieľom bude aj snaha o riešenie bytovej
politiky pre mladé rodiny.

kan

S

pojená škola a Miestny odbor
Matice slovenskej v Rim. Sobote
pozývajú verejnosť na Týždeň slovenskej kuchyne od 7. do 11. apríla v zariadeniach junior Komplex (Železničná
703) a Čierny orol (Hlavné námestie 19).
Príďte si pochutnať na špecialitách slovenskej kuchyne pripravených žiakmi,
majstrami odbornej výchovy a zamestnancami školy. Hrá živá hudba. Tešíme
sa na vašu návštevu!

V súčasnosti sa veľa hovorí o mimozemských civilizáciách. Preto sme
našim respondentom položili otázku:

Myslíte si, že existujú mimozemské
civilizácie?

Adriana Kántorová, živnostníčka ,
Čerenčany: „Môj názor na
tento jav nie je taký prehnaný ako u Američanov,
alebo ako ho prezentujú
vo filmoch. Napriek tomu
si myslím, že niekde vo
vzdialenej galaxii sú aj iné formy života. Nemusia to byť jednoznačne ufá, ale
môžu to byť aj iné nepoznané bytosti.“

Július Tóth, čašník, Rimavská Sobota:
„ Neverím tomu, že by boli
okrem nás vo vesmíre aj
iné bytosti. Aj keby boli,
tak určite nevieme o nich
všetko. Nemyslím teraz len
na ufá, ale aj na iné organizmy. To, či existujú alebo nie, ukáže
budúcnosť."

Júlia Mikušová, predavačka, Rimavská Sobota: „ Myslím si,
že život existuje nielen na
Zemi. Možno sú známky
života a ich formy aj na
iných planétach. Podľa
mňa nie sme vo vesmíre
jedinými živými bytosťami. Niekde vo
vzdialených galaxiách sú nepoznané
formy života.“

K. Kalmárová

4 Z mesta
Reakcia na článok
Prečo primátor obrátil kabát?
GZ plus Soboťan
v čísle 12 z 25. 3.2008
s týmto nadpisom
zverejnili článok z
pera vydavateľa,
ktorý sa venuje prenájmu mestských
lesov Rimavskej
Soboty. Autor článku
je presvedčený, že ak
nie sám pán primátor, ale niekto z mestskej
rady nech vysvetlí, kto vlastne rozhodol
a prečo došlo k rozhodnutiu o odovzdaní
mestských lesov pre firmu, ktorá sa
v zmysle stanoviska výberovej komisie
umiestnila na druhom mieste. Ako poslanec
mestského zastupiteľstva a člen mestskej
rady považujem za potrebné reagovať na
citovaný článok. Okolnosti prenájmu
poznám, bol som členom výberovej komisie
a v problematike sa trochu vyznám. Na
uvedenú záležitosť mám iný názor ako
autor článku, prístup poslancov k riešeniu
tejto vážnej veci považujem za zodpovedný.
Lesný hospodársky plán (LHP) schvaľuje
Krajský lesný úrad na obdobie 10 rokov a je
záväzný pre obhospodarovateľa lesa. S tým
súvisí aj prenájom lesov na 10- ročné
obdobie. Naše lesy za uplynulé 10- ročné
obdobie prenajímali Lesy SR, š.p., Odštepný
závod Rimavská Sobota. Ročný nájom za
1554,58 ha lesov činil 1 mil. Sk., čo vzhľadom na nárast ceny dreva, ale hlavne
objemu ťažby podľa LHP bola nízka cena.
V lete minulého roku mesto obdržalo nový
LHP a ukončila sa aj doba nájmu lesov. Na
programe zasadnutia mestského zastupiteľstva 25.9.2007 bol bod schválenia nového
10- ročného nájmu mestských lesov.
Prihlásili sa 4 firmy. Bolo treba rozhodnúť o
budúcom prenajímateľovi. Ja, ako
poslanec som navrhol, aby uchádzači dali
cenovú ponuku do obálky a nájomcu
určí najvyššia ponuka. Poslanci návrh
neschválili. Mali pravdu, uchádzači neboli
dostatočne pripravení. MsZ prijalo uznesenie č. 70/2007 nasledujúceho znenia:
(neúplne) c/ukladá prednostovi mestského
úradu vypísať a zabezpečiť výberové
konanie na prenájom mestských lesov tak,
aby bolo ukončené do 30.10.2007. Určujúcim
kritériom bude cena. Dal som návrh, aby
cena bola jediným kritériom, s čím poslanci
nesúhlasili. Potom som navrhol, aby cena
mala váhu aspoň 90 %. Ani tento návrh
nebol schválený. Rešpektoval som názor
väčšiny poslancov. Určujúcim (nie rozhodujúcim) kritériom bude teda cena, ale bude
potrebné určiť aj ďalšie kritériá. Prenájom
lesov predsa nie je dražba nejakej stavby.
Okrem ťažbovej činnosti je dôležitá aj pestovateľsko-výchovná činnosť. Výberové
konanie sa uskutočnilo 25.10.2007. V 7- člen-

nej výberovej komisii okrem zástupcov
mestského úradu boli aj po dvaja poslanci
z každého poslaneckého klubu. V úlohe
poradcov boli prítomní dvaja skúsení
odborníci s lesníckym vzdelaním. ( bývalý
námestník OZ Lesy Rimavská Sobota
a zamestnanec Mestských lesov Tisovec).
Nakoľko podľa uznesenia MsZ cena nie je
jediným kritériom, bolo treba pripraviť
kritéria hodnotenia. Jeden návrh pripravilo
mesto a druhý ( s vyššou váhou ceny) ja.
Členovia výberovej komisie hlasovaním
určili nasledovné kritéria hodnotenia
a spôsob výberu najvhodnejšieho uchádzača: cena ročného nájmu 85 bodov (objektívne dané), posúdenie ponuky na základe
odbornosti 15 bodov (subjektívne hodnotenie), počtu zamestnancov z nášho okresu,
sídla, firmy a podobne, minimálna výška
nájomného 4 mil. Sk. Orientačným bodom
bol nezávislým odborným poradcom
vyhotovený ekonomický prepočet výnosov
a nákladov na základe LHP, čo komisia
zobrala na vedomie. Podľa toho prepočtu
čistý zisk je reálny do výšky 6-6,5 mil. Sk.
Ekonomický prepočet Lesov SR, š.p.,
a prepočty v iných ponukách boli nižšie. Po
vylúčení uchádzačov s cenovou ponukou
nižšou ako 4 mil. Sk boli vybratí 5 záujemcovia s najvyššími cenovými ponukami, ktorí
prezentovali svoje ponuky. Komisia ďalej
odporučila vyradiť z užšieho výberu dvoch
uchádzačov z dôvodov nepredloženia
ekonomického prepočtu prenájmu podľa
zverejnených podmienok, resp. ponuka
vychádzala z nesprávnych údajov a nadsadeného objemu ťažby dreva. Komisia
odporúčala MsZ rozhodnúť o nájomcovi
mestských lesov z nasledujúcich uchádzačov (nájomné je uvedené za 1 kalendárny
rok): 1.Drevoindustria Mihálik, s.r.o., Nová
Dubnica (Čadca)- nájomné 5,358 mil. Sk+
sponz. 0,5 mil. Sk, 2. LES KORP, s.r.o.,
Hnúšťa- nájomné 5,5 mil. Sk + sponz. ústne
0,4 mil. Sk, 3.LESY SR, š.p., OZ R. Sobota- nájomné 4,555 mil. Sk. Činnosť výberovej
komisie som popísal trochu obšírnejšie, lebo
chcem vyvrátiť niektoré konštatovania
uvedené v spomínanom článku: Cena
nájmu podľa uznesenia MsZ a kritérií
hodnotenia výberovou komisiou má váhu
len 85 %. Drevoindustria ponúkla spolu
5,858 mil. Sk a nie 6 mil. Čiže 10-ročná
„strata“ pre mesto 5 mil. Sk je nesprávne
uvedená, je to len 3,858 mil. Sk. Podobne je
nesprávne tvrdenie o okamžitý príjem 30
mil. Sk do mestskej pokladnice. Jeden (prvý )
rok netreba počítať, podľa nájomnej zmluvy
to musí uhradiť nájomca do konca marca
bežného roka. Platba dopredu je len 4-ročná.
Otázkou zostáva platba dopredu. Má výhodu
v istom príjme do rozpočtu. Nevýhodu
v použití týchto financií v prvom roku, čo je
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nekorektné voči budúcemu vedeniu
a primátorovi mesta a sťažuje to aj prípadné
vypovedanie nájomnej zmluvy zo strany
mesta a nepočíta s infláciu. LES KORP na
dotaz člena komisie tiež prisľúbil možnosť
sponzorovania športu a kultúry. Výberová
komisia neurčila víťaza, len odporučila MsZ
rozhodnúť o nájomcovi mestských lesov
z uvedených troch uchádzačov. Autorovi
článku by malo byť jasné, že podľa platného
štatútu mesta tak mestská rada, ako aj iné
komisie sú len poradné orgány MsZ
a primátora. Ich stanovisko mestské
zastupiteľstvo nemusí rešpektovať. Rozhodnutie o prenájme mestských lesov bolo na
programe rokovania MsZ 30.10.2007.
Hlasovalo sa súčasne o všetkých troch
uchádzačoch, ktorých výberová komisia
odporučila mestskému zastupiteľstvu.
Poslanci podľa Rokovacieho poriadku čl. 11
odsek (6) rozhodli o tajnom spôsobe
hlasovania, čo je rovnocenné s verejným
hlasovaním a nikto ho nemá právo spochybniť. S odstupom času považujem tento
spôsob hlasovania za správny. Jednak to
bolo rýchlejšie, lebo o všetkých troch
uchádzačoch sme hlasovali naraz , ale aj
zato, že nikto nemôže napádať a šikanovať
poslancov za svoj postoj. (Viď prípad členov
mestskej rady) Nesúhlasím s názorom , že
skryť sa za tajné hlasovanie je alibizmus.
Zásadne odmietam aj názor, že 14 poslancov hlasovalo politicky. Politické hlasovanie
je, keď väčšina zmietne zo stola názor
menšiny. V našom zastupiteľstve sú 2 kluby.
Spoločný blok má 14 poslancov, z toho Smer
11. Klub Demokratický blok má 11 poslancov, z toho SMK 8. Za LES KORP hlasovalo 14
poslancov a 1 za LESY SR. Teda 3/5 poslancov nehlasovalo za firmu z Čadce. Autor
článku si položil takúto otázku: „Bol to
lobing, alebo niečo iné?“ Pýtam sa: Aký
lobing? Ak sa dobre pamätám, na zasadnutí
MsZ nebol prítomný žiadny vyšší funkcionár
ani za stranu SMER ani za SMK. Hlasovanie
poslancov mestského zastupiteľstva
dopadlo nasledovne (počet prítomných
poslancov 23): LES KORP s.r.o. Hnúšťa 14
hlasov, Drevoindustria Mihálik, s.r.o., Nová
Dubnica 8 hlasov, Lesy SR, š.p., OZ Rim.
Sobota 1hlas. Následné Uznesenie č.
104/2007 o prenájme mestských lesov pre
LES KORP, s.r.o., bolo schválené takto (počet
prítomných poslancov 24): za hlasovalo 18,
zdržali sa 4, proti hlasovali 2. K výsledku
hlasovania by som chcel dodať nasledovnú
úvahu: Je fakt, že firma Drevoindustria je
ekonomicky silná, má potrebnú techniku,
ale za prenájom ponúkla o 142 tis. Sk
menej, so sponzorským zase o 358 tis. Sk
viac. Keby mesto prijalo sľúbené sponzorské
od LES KORP, potom by táto firma bola
lepšia o 42 tis. Sk. O výhodnosti platby
dopredu na 4 roky som sa vyjadril vyššie.
Skutočnosť je taká, že nikto nevie, ktorý
poslanec za koho hlasoval. Známy je len
výsledok: 3/5 poslancov (15) dalo hlas
firmám domácim, z nášho okresu. Pravdepodobne rozhodlo posúdenie ponuky na
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základe odbornosti, počtu zamestnancov
z nášho okresu, sídla firmy a podobné. (15
bodov v kritériách hodnotenia) Firma LES
KORP je síce nová, s mladým, ale skúseným
manažmentom, s oprávnením odborného
lesného hospodára. Jeden z nich dokonca
pôsobil v najvyššej štátnej funkcii v oblasti
lesného hospodárstva- vo funkcii generálneho riaditeľa sekcii lesníckej na Ministerstve pôdohospodárstva SR. Obhospodarovanie plánujú zabezpečiť dodávateľským
spôsobom, čo je obvyklé. Aj Lesy SR
aplikovali tento spôsob. V našom okrese je
dostatok takýchto dodávateľov, živnostníkov. V každom prípade je to prínos pre náš
okres s vysokou mierou nezamestnanosti.
Ku konštatovaniu autora článku: „Zostáva
nám len veriť, že občanom mesta členovia
mestskej rady vysvetlia dôvody zmeny
stanoviska vo veci pozastavenia, respektíve
vetovania uznesenia MsZ zo strany pána
primátora.“ Nechápem to: ja ako člen rady
mám vysvetliť, prečo primátor nevetoval
uznesenie MsZ a prečo som zmenil stanovisko? Na prvú časť vety vie dať odpoveď len
primátor a na druhú sa pýtam: odkiaľ vie,
alebo si myslí autor článku, že ako členovia
rady hlasovali na zastupiteľstve a na
zasadnutí rady a či zmenili svoje stanovisko,
alebo nie? Ja to neviem. Môj súkromný
názor je nasledovný: osobne som to

nepočul, ale primátor po hlasovaní sa
mohol vyjadriť tak, že uznesenie bude
vetovať. Nezvykne to robiť, doposiaľ využil
vetovanie asi 2- krát. Pred vetovaním
uznesenia pravdepodobne chcel vedieť
názor členov rady, chcel sa s nimi poradiť.
Rada odporučila primátorovi uznesenie č.
104/2007 podpísať, a primátor to urobil.
Nezávisle od toho, ako som hlasoval na
zastupiteľstve a na rade ja, to považujem za
správne rozhodnutie z dvoch dôvodov:
Poslanci v danej otázke rozhodli demokraticky a primátor rešpektoval názor väčšiny
poslancov. Zastupiteľstvo schválilo prenájom s počtom hlasov 14.(1 hlas dostala ešte
iná domáca firma). K opätovnému schváleniu po vetovaní by bola potrebná 3/5-vá
väčšina, teda 15 hlasov. Primátor po
uznesení MsR č. 47/2007, kde MsR odporúča
primátorovi podpísať uznesenie MsZ č.
104/2007, pravdepodobne dospel k názoru,
že vetovaním by len zbytočne predľžil
otázku prenájmu lesov a MsZ na nasledujúcom zasadnutí by znovu schválilo prenájom
pre uvedenú firmu. Či je to obrátenie
kabáta, alebo rešpektovanie názoru väčšiny
poslancov, nech každý posúdi sám. Ku
konštatovaniu článku, že „takto hospodária
naši hradní funkcionári mesta s naším,
respektíve s vaším majetkom. Pomaly, ale
isto privedú naše mesto do záhuby. Neuve-

Vyhasol ľudský život
T

ragická dopravná nehoda sa stala 2.
apríla na križovatke, medzi obcami Bátka a Rakytník. Zrazila sa tam Škoda 120, ktorú viedol 50- ročný vodič z Uzovskej Panice,
s nákladným autom MAN s návesom. Za
jeho volantom sedel 50 -ročný muž z okresu
Rožňava. K dopravnej nehode došlo tak, že
vodič Škody 120 šiel v smere z Bátky na obec
Figa, kde na križovatke pri odbočovaní vľavo
na obec Rakytník nedal prednosť oproti pri-

5

domujú si, že takéto hospodárenie s majetkom mesta Rimavská Sobota je zločinom
proti jeho obyvateľom.“ len toľko: považujem to za hrubú urážku.
K úvodu článku na 1. strane: Pohľad na časť
kurineckého lesa: Pravdepodobne ide o podrastový spôsob hospodárenia pod názvom
„dorub“, v ktorej má byť zabezpečené prirodzené zmladenie lesa, čo z fotodokumentácie nie je zreteľné a verejnosť zavádza. Obhospodarovateľ v zmysle zákona o lesoch je
povinný zabezpečiť obnovenie lesa.
„Pomaly ale isto z neho odchádza život. Stáva sa to, čo mnohí predpokladali, keď primátor podpísal kontroverznú zmluvu o prenájme mestských lesov.“ Bol som sa tam pozrieť
v marci, je tam čulý život, práce sú rozbehnuté. Okrem toho mesto zabezpečilo kontrolu
činnosti nájomcu zamestnaním vysokokvalifikovaného OLH na náklady firmy nájomcu.
Zmluvu nepovažujem za kontroverznú
a prenájom takisto nepovažujem za nechutnú kauzu. Nerád polemizujem na stránkach
novín, nepotrebujem sa ani zviditeľniť, ale
na nepravdivé informácie a urážky som považoval za potrebné reagovať. V tejto forme
polemiky nemienim pokračovať. Verím, že čitatelia Gemerských zvestí a občania mesta
pochopili moje myšlienky.

Ing. Tibor Pelle,
poslanec mestského zastupiteľstva

Oznamy

chádzajúcemu nákladiaku MAN s návesom.
Následne došlo k čelnej zrážke a usmrteniu 50-ročného vodiča Škody 120. „Alkohol
u vodiča nákladného vozidla zistený nebol,
u nebohého bude zisťovaný pri pitve. Škoda
na vozidle Škoda 120 je približne 20 tisíc
korún a na nákladnom vozidle asi 100 tisíc
korún,“ informovala nás banskobystrická
policajná hovorkyňa Petra Babulicová.

kan

Jarné trhy
Mesto Rimavská Sobota organizuje pri
príležitosti osláv Dní mesta Jarné trhy
2. a 3. mája na Malohontskej, Jánošíkovej ul. a na Hlavnom námestí. Povolenia
sa vydávajú na MsÚ, Svätoplukova 5,
Rimavská Sobota od 7. apríla 2008.
Informácie na tel. č.: 047/5604628,
5604665, 5631139. Predajné miesta
budú očíslované. Občerstvovacie stánky
potrebujú povolenie od RÚVZ v mieste
bydliska. Príďte-budete vítaní!!!

Program GMOS
9.4. Literárna a spoločenská kaviareň
Lajosa Pósu
Hosť: László Csendes, herec- rodák
z Rimavskej Soboty
Kaviareň Tri ruže v Rimavskej Sobote,
o 18:00 hod.
10.4. Hudobný folklór detí
Regionálna postupová súťažná prehliadka detských speváckych skupín,
sólistov spevákov, inštrumentalistov,
ľudovej hudby
Dom kultúry, Hnúšťa, o 10:00 hod.
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Bohatá činnosť klubu dôchodcov
V

klube dôchodcov sa 26. marca konala
výročná členská schôdza Jednoty dôchodcov Slovenska- Klubu dôchodcov (JDSKD), ktorý pracuje pri MsÚ v Rim. Sobote.
Zúčastnilo sa jej 36 členov. Viedol ju Michal
Slatinský, ktorý oboznámil prítomných s
programom a zároveň ho dal aj schváliť. O
činnosti JDS- KD za rok 2007 informovala
predsedníčka klubu J. Kalianková. Vo svojej
správe vyzdvihla aktívnu pomoc mestského
úradu, ako i sponzorov, ktorí napomáhajú
rozvíjať bohatú činnosť klubu dôchodcov.
Ďalej uviedla, že počet evidovaných členov
bol vlani 75. Klub mal bohatú činnosť, ktorá
pozostávala z pravidelných nácvikov klubového spevokolu, merania tlaku, krúžkovej,
zdravotnej, športovej i brigádnickej činnosti. V klube funguje krúžok dramatický,
spevácky, záhradkárov i kartárov. Vlani sa
organizovali aj rôzne spoločenské akcie,
napr. fašiangové odpoludnie spojené s
pečením šišiek, MDŽ, Deň matiek, športové
odpoludnie, súťaže Vtipnejší vyhráva, Koleso
šťastia, ďalej čajové odpoludnia, vedomostné súťaže, Mesiac knihy, Deň otcov, Mesiac

úcty k starším a iné. Klubový spevokol pod
vedením V. Slatinskej sa zúčastnil regionálnej prehliadky speváckych skupín seniorov
vo Veľkom Krtíši a krajskej vo Zvolene. S
členmi JDS družobného mesta Poltár si
rimavskosobotský klub vzájomne vymieňa
návštevy a rôzne skúsenosti. Za zdravím
sa členovia JDS-KD v roku 2007 vybrali do
termálnych bazénov v Tiszaujvárosi. V klube
dôchodcov je aj knižnica. Je v nej viac ako
400 slovenských a asi 100 maďarských kníh.
Činnosť KD sa zaznamenáva do klubovej
kroniky, ktorú má na starosti Z. Ľaudisová. Výročnú členskú schôdzu pozdravil aj
vedúci oddelenia kultúry a starostlivosti
o občana mestského úradu JUDr. Š. Baláž.
Zároveň tlmočil odkaz primátora mesta Š.
Cifruša, že on ako i orgány mesta budú naďalej nápomocné pri úspešnom napredovaní klubu dôchodcov. Na členskej schôdzi bol
prítomný aj predseda OO-JDS L. Varga, ktorý
zároveň poďakoval za bohatú činnosť KD,
pričom vysoko vyzdvihol ženský spevokol
za dobrú reprezentáciu JDS-KD.

R

sa zaoberám životom zberateľa rozprávok
P. Dobšinského. V tejto súvislosti bol v roku
2006 predstavený jeho životopisný zväzok,“
povedal P. Glocko. K viacerým Dobšinského
rozprávkam napísal scenár, ktorí sfilmovali
významní slovenskí režiséri M. Ťapák alebo
M. Kákoš. Glocko sa vo svojom najnovšom
diele venuje životnému obdobiu spisovateľky T. Vansovej, ktoré súvisí s Rimavskou Pílou. Zamestnanci múzea prekvapili návštevníkov podujatia koláčom pripraveným podľa
receptu kuchárskej knihy T. Vansovej.

astliny a byliny používalo ľudstvo
od pradávnych čias. Od počiatkov
dejín pomáhali liečiť telo aj ducha. Boli
ozdobou, úžitkom, aj prostriedkom komunikácie s bohmi. Boli súčasťou toho,
čo poskytovala okolitá príroda. Počas
vekov ľudia nachádzali ich najrozmanitejšie využitie v celej pestrej palete
svojho bytia – na obživu, pre uzmierenie predkov, veštenie aj zariekane,
pre ochranu domu i seba, na liečenie
aj oslavu. Všetky mali svoje miesto
v zložitom systéme spoločenstva a
predstavovali určitý symbol, cez ktorý
zastupovali istú duchovnú realitu alebo
viditeľný znak skrytej či odhalenej
skutočnosti. Vstúpili do mágie, kultov,
viery aj organizovaných náboženstiev
ako prostriedok zjavnej či dôvernej dohody. Cez symboliku sa stali prostriedkom združovania ľudí, ich zmýšľania,
cítenia, príslušnosti ... Bylinky a liečivé
rastliny boli od nepamäti doménou
žien. Ich znalosti sa cez ústne podanie
stali pevnou súčasťou každodenného
života. A napriek všetkému nemilosrdnému prenasledovaniu a predsudkom,
ktoré pretrvali v hĺbkach ľudských
duší do dnešných dní sa tieto znalosti
zachovali. Súčasnosť umožnila pootvoriť dvierka do duchovných tajomstiev,
nazrieť do histórie a spoznať dávnovekú múdrosť ľudí, žijúcich tisícky
rokov pred nami. Spoznať ich svet
reality, svet bohov, svet symbolov a cez
tieto poznatky lepšie interpretovať ten
svoj svet – dnešný, moderný, vedecký,
technicky jedinečný a predsa častokrát
zbavený duchovných zážitkov, romantiky, lásky a fantázie. Séria nasledujúcich
článkov vám priblíži symboliku rastlín,
ich zástoj v histórii, v mágii, liečiteľstve,
ale aj praktickej domácnosti a kuchyni
či v remeslách.

jdj/ prekl. kk

Sveta Bornová

kan

V svadobnom tóne
H
lavne budúcim nevestám a snúbencom bolo určené podujatie nazvané V
svadobnom tóne, alebo keď príde deň „D“.
Uskutočnilo sa v hoteli Zlatý býk v Rim.
Sobote. V rámci neho sa na ňom prezentovali: hotel Zlatý býk, Svadobka Nathalie,
Svadbadekor, manekýnky Crazy model´s,
Kvetinárstvo J. Bitalová, Feroll- cukrárenská
výroba Bátka, Biosolárium -Kaderníctvo
Daxnerova ul., Kaderníctvo Nicol, S-Optik a Kvetinárstvo Henrieta. Nechýbali
ani novinky svadobnej módy, svadobné
dekorácie, šperky, výhodné svadobné menu
i prehliadka svadobných šiat, doplnkov a
kytíc. Podujatie spestrili tanečníci z Klubu
tanečného športu Impulz, ktorý pracuje pri
MsKS v Rim. Sobote.

kan

Mesiac knihy v múzeu
G

emersko-malohontské múzeum v Rim.
Sobote si v rámci Mesiaca knihy uctilo
pamiatku dvoch spisovateľov Gemera Terézie Vansovej a P. E. Dobšinského. Riaditeľka
múzea Oľga Bodorová sa vyjadrila, že v
múzeu sa nachádza 40 000 kníh a výtlačkov. Pri príležitosti Mesiaca knihy pozvali
spisovateľa pochádzajúceho z Muráňa Petra
Glocka. V roku 1970 vyšla jeho prvá kniha a
na stretnutí predstavil posledné dve. „Keďže
dobre poznám dejiny Gemera, v knihách sa
venujem najmä spisovateľom predchádzajúcich desaťročí z tohto územia. Dlhé roky

Symbolika
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Školské mlieko v školách
Á

no, aj v našom meste prebieha od
februára tohto roku odber ,,školského
mlieka“ pre deti a žiakov materských a základných škôl v pôsobnosti mesta Rimavská
Sobota. Poskytovanie školského mlieka prebieha podľa Nariadenia vlády SR č.412 / 2007
Z. z. o poskytovaní a pomoci na podporu
spotreby mlieka v predškolských zariadeniach a pre žiakov ZŠ s povinnou školskou
dochádzkou. Mesto Rimavská Sobota je
zriaďovateľom 11 školských stravovacích
zariadení, z toho 6 pri MŠ a 5 pri ZŠ. Odber
mlieka za mesiac február signalizuje záujem
školského mlieko , o čom svedčí odber a
výdaj - cca 1 500 l / za mesiac . To znamená,
že to nie je zanedbateľná položka, nakoľko v mesiaci február boli jarné prázdniny
i chrípková neprítomnosť žiakov, a tak bol
samozrejmý pokles odberu. Školské mlieko
sa môže používať len ako nápoj, alebo
ochutený nápoj (s kakaom, ovocím, džemom
a pod.). Nesmie sa používať na varenie. Škol-

ské mlieko možno poskytnúť uchádzačovi
najviac do 0,25 l na dieťa alebo žiaka na 1
deň. V našich školách sa prihlásilo pomerne málo žiakov na odber školského mlieka
počas desiatových prestávok, kde záujem po
školách bol – 22, 26, 19 prihlásených a pod.,
čo je málo. Preto sme sa rozhodli školské
mlieko podávať k obedu počas obedňajších
prestávok. Nakoľko je na desiatu prihlásených málo žiakov, je to časovo náročné na
pracovnú silu. Deti a žiaci našich škôl majú
teda pravidelne zastúpené mlieko v jedálnom lístku. Mlieko odoberáme z Tatranských mliekarní a je dotované EÚ a národnými zdrojmi. Cena 1 l UHT/ 1,5% mlieka
je 10,- Sk, na žiaka– 2,50,- Sk./ deň. Som
presvedčená, že pri kvalitnej strave, ktorá
je doplnená pohárom zdravého mlieka, len
prospeje našim deťom a žiakom.

Marta Trochová,
externý metodik pre ZŠS

Prvé výročie založenia GTV
V

ytvorením Gemerskej regionálnej
televízie (GTV) sa riaditeľovi Alexandrovi Gálovi splnil sen. Prvé vysielanie bolo
9. apríla minulého roku, v ktorom televízia
odvysielala vtedajšie zasadnutie mestského zastupiteľstva. Prvé výročie založenia
televízie si pripomenuli 28. 3. humoristickým programom s názvom Humorbomba v
dome kultúry. Oslavy budú pokračovať ďalej
aj slovenským programom. Pri príležitosti
prvého výročia založenia GTV sme požiadali
A. Gála o rozhovor.
Ako vznikla myšlienka založenia vlastnej televízie?
Už dávnejšie som premýšľal o tom, že
vytvorím televíziu, ktorá vie poskytnúť aj
obšírnejšie správy. Hlavnou myšlienkou bolo
poskytnúť divákom kompletné informácie
zo zasadnutí mestského zastupiteľstva.
Takto sa môže človek sám rozhodnúť, čo je
pre neho dôležité a čo nie.
Čím by ste chceli ešte rozšíriť programovú štruktúru okrem zasadnutí mestského zastupiteľstva?
Odvysielame väčšie kultúrne akcie, ale dostaneme sa aj na športové podujatia. Diváci
môžu vidieť futbalové zápasy domácich ale
aj hosťujúcich mužstiev. Vysielaním večerných rozprávok chceme vyhovieť aj deťom.
Preto sme vyhľadali deti mestských škôl,
ktoré budú vo večerných hodinách hovoriť
rozprávky.
Teraz však vysielate obmedzene. Plánujete
celoplošné vysielanie?
Od roku 2012 prejde Slovensko na digitálny
systém. Z tohto dôvodu žiadna televízia
nedostane povolenie na analógové vysielanie, iba na káblové vysielanie. V Rimavskej

Sobote máme dohodu iba s jednou káblovou
prevádzkovou spoločnosťou, preto vysielame iba na sídliskách Západ a Rimava.
Licenciu sme však dostali, takže už vieme
zaistiť vysielanie aj v ostatných častiach
mesta. V súčasnosti je pripojených 3800 bytov v Rimavskej Sobote, 1000 bytov v Tornali,
kde je jedno káblové pripojenie.
Mali ste už aj živé vysielanie. Máte pripravený
takýto ďalší program?
Vlani v decembri sme pozvali primátora
mesta Štefana Cifruša do nášho štúdia,
kde mu mohli diváci položiť otázky. Veľa
divákov by chcelo vidieť v živom vysielaní
duel medzi primátorom mesta a Jozefom
Šimkom.
Výročie založenia televízie ste spestrili programom Humorbomba.
Výročie sa zo začiatku nezačalo ako oslava.
Keďže v Rimavskej Sobote vystupuje málo
známych slovenských a maďarských umelcov, chceli sme ich prostredníctvom našej
televízie pritiahnuť do mesta. Zároveň by
sme chceli zorganizovať v letných mesiacoch aj koncerty na amfiteátri.

Homoly E./prek. K. Kalmárová
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Vytŕčaš?
Choď von!

V

ysokoškolskí študenti a doktorandi majú opäť príležitosť získať
štipendium na štúdium v zahraničí.
Umožňuje im to Nadácia SPP vo štvrtom ročníku štipendijného programu
Hlavička. Na podporu študijných pobytov, letných škôl, stáží a výskumných
pobytov v európskych krajinách rozdelí
Nadácia SPP v II. kole programu dva
milióny korún. Uzávierka žiadostí je
5. mája. O podporu v štipendijnom
programe Hlavička môžu žiadať všetci
študenti alebo doktorandi práva,
ekonómie, informačných technológií,
technických odborov, prírodných vied
a medicíny. Na podporu študijných pobytov, letných škôl, stáží a výskumných
pobytov v európskych krajinách vyčlení
Nadácia SPP aj v II. kole programu dva
milióny korún. Podmienkou na získanie
štipendia je predloženie žiadosti s
vedeckým, odborným alebo praktickým
projektom, ktorému sa študent chce v
zahraničí venovať, do 5. mája. Individuálne štipendium až do výšky 150 000
korún môžu úspešní študenti použiť na
pokrytie nákladov, ako sú registračné
poplatky, školné, poistenie, odborná
literatúra, výskumný materiál, cestovné, ubytovanie a iné náklady spojené so
štúdiom. Žiadosti každoročne posudzuje komisia zložená z nezávislých odborníkov z akademickej oblasti, zástupcov
Nadácie SPP a spoločnosti SPP, a. s.
Základným kritériom pri ich posudzovaní je úroveň predloženého projektu.
Nadácia SPP sa podporeným štipendistom venuje dlhodobo. Štipendisti majú
možnosť ďalej sa rozvíjať a vymieňať si
skúsenosti v Klube Hlavičiek. V Klube H
môžu študenti získať doplnkové štipendium na štúdium cudzích jazykov alebo
grant na podporu projektov na skvalitnenie výučby na vysokých školách.
Iniciatívou, ktorá prispieva k zvýšeniu
spoločenského uznania práce učiteľov,
je ocenenie Výnimočný pedagóg, ktoré
môžu Hlavičky udeliť pedagógovi s
najvýraznejším príspevkom k ich osobnostnému rastu. Viac informácií získate
na www.nadaciaspp.sk/hlavicka, na t.
č.: 0908 766 833, 02/ 54 64 46 83 alebo
monika@nadaciaspp.sk.

pr

Predám tatranský
profil – brúsený
I.trieda 130 Sk
II.trieda 100 Sk
Dovoz do 3 dní. Dovoz zdarma.
Tel: 0905 808 616, 0911 044 085
2080-52
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Leonardo da Vinci rozbieha realizáciu projektu
Youngbusiness.net3 v Rimavskej Sobote
N

ie, to nie je žiadny omyl! Regionálna
rozvojová agentúra Združenie pre
rozvoj regiónu Gemer – Malohont v Rimavskej Sobote a Mesto Rimavská Sobota ako
partneri zastupujúci Slovensko v medzinárodnom projekte Youngbusiness.net.3,
opätovne získali grant z programu Leonardo
da Vinci vo výške 39 285 EUR na rozvoj vzdelávania a podporu podnikateľských služieb
pre mladých ľudí.
Predkladateľom projektu je WYEC Broadway Studios - Tooting v Londýne a do
projektu je zapojených ešte osem ďalších
partnerov z Maďarska, Poľska a Rumunska.
Partnermi projektu sú významné inštitúcie
zaoberajúce sa dlhodobo problematikou
regionálneho rozvoja a podpory malého
a stredného podnikania pre mladých ľudí
a vzdelávacie inštitúcie. Jeho cieľom je
zlepšenie sociálnej kohézie, legislatívnych
podmienok a podpory na začatie podnikania mladých, zlepšenie zamestnateľnosti
mladých absolventov, rozvoj podnikateľského sektora, znižovanie nezamestnanosti,
ako aj celkové zlepšenie a regenerácia soci-

álneho a ekonomického prostredia zaostalých regiónov. Na realizáciu tohto projektu
bolo z programu vyčlenených 300 000 EUR.,
z toho 59 957 EUR pre Slovensko. Projekt je
vlastne pokračovaním úspešných projektov
YBN1 a YBN2 a vychádza z dosiahnutých
výsledkov a skúseností. Regionálna rozvojová agentúra Rimavská Sobota realizovala
projekt YBN2 ako jediný zástupca Slovenska
od nov. 2005 do apríla 2007. V medzinárodnej konkurencii obstála priam excelentne a
vzdelávací program „Podnikanie ako životná
stratégia“ absolvovalo 205 účastníkov, 40
účastníkov vypracovalo vlastný podnikateľský plán, 7 absolventov začalo vlastné
podnikanie, na ktoré získali podporu vo
výške 1 522 460,- SKK a vytvorili 6 nových
pracovných miest. Rozhodne za zmienku
stojí aj spolupráca so všetkými strednými
školami v meste Rimavská Sobota, obzvlášť
s obchodnou akadémiou, ktorá sa zúčastnila
okrem samotného vzdelávacieho programu
aj medzinárodnej podnikateľskej súťaže v
Egri, odkiaľ si okrem víťazstva priniesli aj
hodnotné vecné ceny. Tento úspech nezostal
bez povšimnutia a Regionálna rozvojová

agentúra, a tým aj Slovensko, mohlo do
nového projektu YBN3 zapojiť ďalšie inštitúcie, konkrétne: Mesto Rimavská Sobota a
Regionálnu rozvojovú agentúru v Moldave
nad Bodvou. Projekt YBN3 bude realizovaný
v dvoch základných pracovných balíkoch.
Prvý balík obsahuje tréningy trénerov a
pedagógov, tréningy a konzultačné služby
mladým uchádzačom, vývoj rozsiahlych
služieb pre mladých podnikateľov, vrátane
inkubácie. Pracovný balík 2 je zameraný na
informovanie zainteresovaných zložiek o
prínose mladých podnikateľov v sociálnej
kohézii, zamestnanosti, zamestnateľnosti
a celkovej ekonomickej regenerácii zaostalých regiónov, prostredníctvom konferencií
a seminárov, a to na medzinárodnej úrovni,
a založenie fungujúceho „Spoločenstva na
podporu mladých podnikateľov v Strednej
Európe“ s podporou a akceptáciou na národnej úrovni v každej partnerskej krajine.
O priebehu projektu a jeho aktivitách vás
budeme priebežne informovať, alebo ich
nájdete na www.rrars.szm.sk

RRA RS, J. Uhrinová

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.

Mesto Rimavská Sobota ponúka na odpredaj
formou verejnej ponuky stavebný pozemok
parc. č. KNC 875/3 – trvalý trávnatý porast o
výmere 846 m2, k. ú. Tomašová za účelom
výstavby rodinného domu na Ul. J. Kráľa
v Rimavskej Sobote v minimálnej cene Sk
467,-/m2.
Informácie: Mestský úrad, oddelenie právne
a majetkové – referát správy majetku, Rimavská Sobota č. t. 047/5604626, 5604633.
Písomné žiadosti zasielajte na Mestský úrad,
oddelenie právne a majetkové, Svätoplukova
9, Rimavská Sobota do 09.05.2008.
Ponukové konanie sa uskutoční dňa
20.05.2008 o 15.00 h. na Mestskom úrade, v
zasadačke na II. poschodí, č. dv. 16, Svätoplukova 9, Rimavská Sobota.

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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Super
jarné
zlavy

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 ZATEPĽOVANIE BUDOV A PLOCHÝCH STRIECH.

Firma OSCOM LUČENEC
Vás srdečne pozýva do
novootvorenej predajne
(bývalý Quatro butik).

BALEX, s.r.o. kanc. potreby
Mikr. tašky, tašky PVC, mikr. sáčky,
vrecká do koša, vrecia, fólie
ZDRAVOTNÍCKE TLAČIVÁ
Nad 1.000,- Sk zľava 10 %,
Nad 3.000,- Sk zľava 12 %
Nad 5.000,- Sk zľava 15 %

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
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AKCIA !!!

Ponúkame – dámske
kostýmy, spoločenské šaty,
pulóvre, tričká, blúzky,
bižutériu, kabelky, pánske
košele a kravaty

Akcia trvá
od 17.3.2008 – 1.5.2008

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

99,- Sk
16,- Sk
3,- Sk
12,50 Sk

Tešíme sa na Vašu návštevu.
2088-11

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

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

OUTLET

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
2068-17

výpredajový obchod

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

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

NOVINKA!

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

Dosky a sendvičové panely.
Info:
www.Lewastav.echoviny.sk
0904 504 504
2067-17
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Nehnuteľnosti
• Najlacnejší prenájom v meste.

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

106

• Predám chatu v katastri Teplé-

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

243-17

•

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

• 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

•

Hľadám 1-izbový podnájom.
Tel: 0915 809 068

364-14

• Predám záhradku bez chaty
v záhradkárskej osade Nižná Pokoradz 1. Tel: 0918 400 504
365-14

•

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

370-14

•

Súrne zoberiem do prenájmu
1-2 izbový byt. Tel: 0905 628 123

371-15

•

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

372-14

•

Predám garáž s elektrikou na
Družstevnej ul. Cena dohodou.
Tel: 0915 482 659

374-14

• Kúpim 1-2 izbový byt v RS. Tel:
0918 068 628

375-16

• Predám 2,5 izbový byt v OV na

sídl. Rimava (1.vchod od hojdacieho mosta). Byt má 2 balkóny
a je v pôvodnom stave. Tel: 0905
471 805 – volať po 18.00 hod.

378.14

•

Predám 2-izbový byt v OV
v centre mesta po celkovej rekonštrukcii. Drevené okná, dvere, drevená podlaha, murované
jadro, rekonštrukcia balkónu,
klimatizácia, nová kuchynská
linka. Tel: 0905 471 805 – volať po
18.00 hod.

379.14

• Predám rod. dom v Jesenskom,

ul. Orgovánová č.541. Cena dohodou. Tel: 0905 626 370

380-14

•

Kúpim byt v Rim. Sobote, Tisovci. Platba v hotovosti. Tel:
0904 454 045

386-20

•

Predám 2-izbový byt v centre
Rim. Soboty v OV. Cena dohodou. Tel.: 5633159, volajte po 17.
hod.

394
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•

Predám 2-izbový byt v OV
v centre Rimavskej Soboty. Cena
dohodou. Tel: 5633 159-volajte
po 17.00 hod.

394-16

• Predám 4 á záhradu v Tormáši

s murovanou chatou, celá podpivničená, cena dohodou. Ďalej
predám garáž v radovej zástavbe
na Včelinci, cena dohodou. Tel:
047/5623 477

428-15

Dám do prenájmu garzónku
priamo v strede mesta. Tel: 0911
076 750

daja – plat 14-16000 Kč/Netto.
Ubytovanie ZDARMA v prenajatých bytoch alebo domoch. Tel:
0911/115 518

• Dám do prenájmu 1-izbový byt

•

•

429-15

v centre mesta. Tel: 0918 845 294
– volať od 10.00-20.00 hod.

432-15

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

395-15

• Predám 3-izbový byt na
Rožňavskej ul. Kontakt: 0905
352 973

298-13

396-15

• Predám 18 á vinicu v Bakte. Volať po 18.00 h na t.č. 0905

Sťahovanie
a preprava tovaru
M: 0910 939 689,
0903 555 356

184 986

•

Dám do nájmu garsónku
v meste. Tel: 0905 222 135

399-14

•

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

403-17

• Prenajmem chatu pre 10 osôb
v areáli termáln. kúpaliska v Dolnej Strehovej. Chata je kompletne vybavená.www.ttagency.szm.
sk, mob. 0903 306 291
408-17

•

Predám 2-izbový byt v centre
mesta v OV, Nám. Š.M.Daxnera
na 1.poschodí. Cena 800.000,Sk. Kontakt: 0948 687 786

412-14

•

Predám 3-izbový byt na Západe a 2-izbový byt na Malohontskej ul. Tel: 0907 473 526

413-14

•

Predám 4-izbový byt na Českej ul. po rekonštrukcii a 2-izbový byt na Školskej ul. Tel: 0907
473 526

414-14

• Kúpim stavebný pozemok v RS.

Kúpim menší rod. dom – okolie
RS (Nižná Pokoradz, Rimavské
Janovce a p.) Tel: 0907 473 526

415-14

•

Na predaj pohostinstvo „Tulipán“, Škultétyho č. 14, s rodinným domom. Cena dohodou.
Tel: 5633 524
417-14
• Vymením 1 izbový nájomný
byt na ul. Sedliackej za 2-3 izbový nájomný byt. Nedoplatok
na nájomnom vyrovnám za Vás.
Tel: 0907 815 072

419-14

•

Dám do prenájmu 2-izbový
byt. Tel: 0905 549 465

420-14

•

Predám záhradu vo Vinici. Tel:
0905 560 183

423-18

•

Predám 1-izbový byt s balkónom v centre. Cena 550.000,- Sk.
Tel: 0905 742 305

426-16

•

Zoberiem do dlhodobého prenájmu 2-izb. byt v RS. Tel: 0904
506 506

2085-52

Zamestnanie
•

Prijmem pomocníčku do pohostinstva. Tel: 0905 214 172

411-15

Firma SKH-Nitra s.r.o. prijme
pre prácu v ČR pracovníčky na
pozíciu Skladníčka. Plat 1520000 Kč/Netto. Ubytovanie
ZDARMA v prenajatých bytoch
alebo domoch. Potrebná znalosť
práce s PC. Tel: 0911/115 518

411-15

•

Prijmeme pracovníka /-čku
do pekárne – nezaučeného zaučíme a vodiča na rozvoz výrobkov v skorých ranných hodinách. Kontakt: 0908 932 152,
0905 229 709

402-14

•

Prijmem kvalifikovaného kuchára do reštaurácie do Fiľakova. Veľmi dobré platobné podmienky. Inf.: 0908 920 863

418-16

• Hľadám brigádnikov – stavebné práce. Tel: 0903 320 312
424-17

•

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

361-14

•

Obchodné podnikanie v RS
– nové trendy v chápaní zdravia. Bez vstupných investícií,
20.000,- Sk mesačne. Informácie: 0905 476 482

363-14

•

Prijmem barmana /-ku do
baru v RS. Tel: 0905 207 260

367-14

+Firma BALEX s.r.o. R.Sobota
prijme do zamestnania predavača /-čku do papierníctva a do
stavebnín. Tel: 5632 446

368-14

•

KORO s.r.o. ponúka pracovné
miesto v administratíve – referent logistiky. Náplň práce:
spracovanie objednávok, kontrola distribúcie, manažment
autoparku. Požiadavky: výborná práca s PC, dôslednosť, vod.
oprávnenie B, prax v administratíve alebo účtovníctve. Kontakt: 0903 449 164

373-14

•

Prijmem absolventov VŠ, prípadne SPŠ stavebnej aj bez praxe. Základná znalosť PC + AUTO
CAD nutná. Forma praxe – zamestnanec, DOVP, prípadne DOŠBČ. Podrobnejšie na kontaktnom čísle: 0949 282 897

Služby
•

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

• Autodoprava, sťahovanie. Tel:
0903 515 109
1104

•

Profesionálne vedenie účtovníctva. Tel: 0902 417 017

1115

• Kvalitné účtovníctvo. Tel: 0911
846 062

104-14

•

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

•

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

•

Servis a montáž klimatizačných a chladiarenských zariadení, montáž vzduchotechniky.
Tel: 0902 644 359, 0910 968 842

1631-15

1350 EU + ubyt. a strava zdarma.
0911 949 010.
BALENIE – ŠPANIELSKO, ANGLICKO cez leto. 0911 949 010

Máte nedoplatky na nájomnom, hrozí Vám exekúcia? Odkúpime Váš byt, zaplatíme za
Vás dlhy, peniaze v hotovosti..
0918 560 622

381-14

•

Firma SKH-Nitra s.r.o. prijme
pre prácu v ČR viac pracovníčok na pozíciu Asistentka pre-

•

387-20

•

Prijímam objednávky na kurčatá. Tel: 0907 661 789

385-14

360-15

407-15

416-14

•

• Hľadám opatrovateľku k 9-ročnému chlapcovi na doučovanie.
Tel: 0918 031 155
• Pôžičky. 0910 158 697
•

Opravujeme motorové vozidlá, karosérie, elektrikárske práce, štartéry, alternátory, výmena
spojkových lamiel, tesnenie pod
hlavou, brzdy, poloosi, motory
a nápravy a pod. Cukrovarská 2,
RS (býv. ČSAO). Tel: 0908 495 173,
047/5694 226

421-16

•

Predám obývaciu stenu v dobrom stave, lacno. Tel: 0904
956 960

404-15

• Predám unimobunku. Tel: 0907
719 699
• Predám obývaciu stenu, konferenčný stôl, koberec, luster –
cena dohodou. Tel: 5626635 po
17.hod.

Opravujeme vysokozdvižné
a paletové vozíky. Cukrovarská 2, RS (býv. ČSAO). Tel: 0908
495 173, 047/5694 226
422-16
• Brúsenie, tmelenie parkiet.
Tel: 0902 748 207

•

1632-15

Vykonávame murárske, maliarske, zámočnícke, klampiarske a tesárske práce. Tel: 0915
583 306

433-18

• Predám kvalitné seno, cca 20 q,
cena dohodou. Tel: 0904 030 335,
5627 578

431-14

•

Predám sedaciu súpravu tmavohnedej farby s rozťahovacím
mechanizmom. Tel: 0902 255 667

Zvieratá
• Predám prasatá a krmníky. Tel:
047/5678218

2075

Dňa 8. apríla 2008
uplynú dva roky, kedy
nás navždy opustila naša
milovaná nezabudnuteľná manželka, mamička,
starká a prastarká

Margita Oláhová.

435-14

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

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

• Predám fínsku saunu – suchú. Rozmery 250x220x180 cm.
Úsporný režim. Pre 4-5 osôb

ktorý nás opustil vo veku 55 rokov.
Ďakujeme všetkým za kvetinové dary
a prejavy sústrasti, ktorými sa snažili
zmierniť náš veľký žiaľ.
Smútiaca rodina

AKCIA – Vlašský šalát 140 g + Diabolský šalát
140g + Coca-cola Zero (plech.) + pečivo 50sk
AKCIA – obložená bageta 180 g + Coca-cola
Zero (plech.) 35 Sk

425-18

Rôzne

Kolomana Ibosa,

Pozývame Vás na nákup do našej novootvorenej vzorkovej predajne na
Cukrovarskej ulici č. 51 (za Obchodnou akadémiou), kde si môžete za
výhodné ceny zakúpiť výrobky, ktoré vyrába naša spoločnosť.

• Predám Ladu 2107, STK, EK,
LPG. Tel: 0907 719 699

• Predaj ošípaných, 120 - 170 kg.
Tel: 0908 265 466
• Predám dojné kozy, aj mladé
kozičky. Cena dohodou. M: 0902
628 239

Úprimné poďakovanie patrí všetkým
príbuzným, priateľom, bývalým
kolegom, susedom a všetkým známym,
ktorí 20.3.2008 na poslednej ceste
prišli odprevadiť nášho milovaného

šaláty bagety,obložené misy, švédske stoly... 0915 873 415

341-14

401-15

na rimavskosobotskom cintoríne na jeho poslednej ceste.
Smútiaca rodina

IK C a t e r i n g , s.r.o.

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

Nosnice, brojlery, morky, káčatá, húsatá. 0915 674 757, 0915
674 759
• Predám ošípanú, cena dohodou. Tel: 0907 319 629

Mgr. Alexandra Patakiho

1633-15

•

•

Ďakujeme všetkým, ktorí ste dňa 27.3. 2008
odprevadili nášho milovaného syna

• Predám zachovalú rohovú kuchynskú lavicu zelenej farby, látková, stôl + 2 stoličky. Tel: 5648
109, 0904 968 871

Auto-moto

302-14

11

1628-14

430-14

1394

• Príďte vyhrať 10 fliaš šampanského do znovuotvorenej zberne TIPOSU v Kultúrnom dome
od 29.1.2008

vhodná do rodinného domu alebo na podnikanie. Cena dohodou. Tel: 0904 880 768

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

405-21

1271-17

376-14

• OPATROVANIE – HOLANDSKO,

• Poskytujeme komplexné poistenie nehnuteľností ako partner
v spolupráci s poisťovňou Kooperatíva, a.s. E-mail:alwado@alwado-reality.sk, 0904 504 504

427-17

293-14

Inzercia

7. 4. 2008

Ani odstup času nezahojí
náš smútok a žiaľ za jej
dobrotivým a láskavým
srdcom.
S láskou a úctou spomínajú manžel, dcéry, zaťovia,
vnuci a pravnuci a celá
rodina

12 Servis / Inzercia
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DAROVALI KRV

ZUBNÝ LEKÁR
V súkromných
ambulanciách počas
víkendových dní
od 8.00 do 12.00 hod.
12. a 13. 4. MUDr. E. Remeňová,
Športová 1, č. T. : 56 27 351

Na HTO Všeobecnej nemocnice v Rimavskej Sobote dňa 1.4.2008
bezplatne darovali krv nasledovní bezpríspevkoví darcovia krvi:
Ján Hazucha, Igor Čák, Vojtech Micsko, Jozef Bódi, Gejza Zibrin, Helena
Katreniaková, Agnesa Víghová, Iveta Baldovská, Milan Baldovský, Ondrej
Kret, Peter Krajč, Miloš Tomeček, Miroslav Halaj, Gabriela Dibdiaková,
Ivan Krajňák, Peter Drak, Alexander Bán z Rim. Soboty, Milan Pohorelský
z Hnúšte, Igor Lacík z Rim. Brezova, Jaroslav Slovenčák z Kokavy n Rim.,
Dušan Širák z Čerenčian, Marcela Rohárová z Teplého Vrchu, Pavel Varga
z Tornale, Radoslav Fujdiar z Tisovca, Róbert Bak z Bátky, Júlia Šimonová,
Zoltán Šimon z Hrnč.Zalužian.
Prvýkrát darovali krv: Ľudovít Lovass zo Sobôtky.
Všetkým darcom krvi ďakujeme. Územný spolok SČK Rim. Sobota

LEKÁRNE
V pracovných dňoch:
Lekáreň U leva do 17:00
Lekáreň Media do 18:00
Lekáreň Kaufland do 20:00
Víkend:
12.4. sobota lekáreň Salvator
13.4. nedeľa lekáreň Polianka

Voľné pracovné miesta

Oznamy
Harmonogram
rozmiestnenia vok na jarné
upratovanie 2008
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.

Prijmeme pracovníka
do predajne náhradných
dielov na automobily
v Rim. Sobote.
Nástup: Ihneď.
Požiadavky:
stredoškolské vzdelanie,
práca s PC, znalosť
problematiky a znalosť
jazykov vítaná.

TRIMAD, s.r.o, Rim. Sobota- elektrikár, alektromechanik(vyučený),
murár, zámočník(VP- B, C), asistent/ka(USO- vzdelanie, AJ, PC)
KORO, s.r.o., Rimavská Sobota- pekár/ka, cukrár/ka, kuchár/ka(vyučený), referentka obchodu(ekonomická škola, AJ)
CMS Tisovec, a.s., Tisovec- vedúci odboru kvality(VŠ), lakovač kovov,
zváračCO2(vyučený)
NEMOCNICA S POLIKLINIKOU N: O:, Rimavská Sobota- lekár na chirurgiu(VŠ), lekár na interné oddelenie(VŠ), lekár na neurológiu(VŠ),
lekár na oddelenie anesteziológie(VŠ), lekár- všeobecné lekárstvo(VŠ), farmaceut- laborant(VŠ)
KAMA PREŠOV, s.r.o., Rimavská Sobota- skladník(ÚS- vzdelanie), obchodný zástupca(USO- vzdelanie)
EXPRESTRANS, s.r.o., Rimavská Sobota- umývač kamiónov(vyučený)
Bližšie informácie sa dozviete na č.t. 5416103, 5416209, alebo osobne na ÚPSVaR v Rim. Sobote, Čerenčianska 18, na č. d. 209.

Vakcinácia líšok proti besnote
Regionálna veterinárna a potravinová správa Rimavská Sobota
ako orgán štátnej správy vo veterinárnej oblasti príslušný podľa
§4 ods. 1 písm. d), v súlade s ustanovením §8 ods.3 a §17 zákona
č.39/2007 Z.z. o veterinárnej starostlivosti týmto informuje obyvateľov v okresoch Rimavská Sobota a Revúca o vykonaní jarnej
kampane orálnej vakcinácie líšok proti besnote, ktorá sa uskutoční
so začiatkom od dňa 08.04. 2008 leteckým pokladaním vakcíny
s predpokladom ukončenia 11.04. 2008. Vakcinačná návnada je čiernohnedej farby, guľatého alebo hranatého tvaru, pevnej konzistencie. Vo vnútri návnady je uložená plastiková tobolka s viacjazyčnou
potlačou „ Pozor- vakcína proti besnote“, obsah tobolky je načervenalej farby. Pre človeka je vakcinačná návnada pri bežnom zaobchádzaní neškodná. Ak sa obsah tobolky zapracovanej v návnade
dostane na ruky, je potrebné ruky ihneď umyť vodou a mydlom,
ak sa dostane na sliznicu úst, nosa alebo očí človeka, je potrebné
okamžite vyhľadať lekárske ošetrenie. V období dvoch týždňov po
položení návnad by malo byť vo vakcinovanej oblasti zabránené
voľnému pobiehaniu psov a mačiek, lebo sú potravinovými konkurentmi z hľadiska konzumácie návnad.

S ľútosťou a hlbokým zármutkom Vám oznamujeme,
že dňa 24.3.2008 nás vo veku 66 rokov navždy opustil
manžel, otec, brat a starý otec

Ján Belko z Rimavskej Soboty.
Z celého srdca ďakujeme príbuzným, priateľom a známym
za prejavy sústrasti a kvetinové dary. Ďakujeme zároveň
lekárom i sestričkám z oddelenia OLDCH NsP v Rimavskej
Sobote za starostlivosť a PhDr. H.Husárovej
a p. L.Cechmeisterovi za poslednú rozlúčku.
Smútiaca rodina

M: 0903 555 356
2102-13

KINO
ORBIS
10.apr. Poslední plavky
Príbeh Jardu Kuchaře, hrdinu
zašlej éry tuzexových bonov.
MP od 12.r., česká komédia,
vstupné: 50 Sk Začiatky predstavení: 17:45 a 20:00 hod.
11.12.13.apr. Chuť lásky
Horkosladká komédia o skúmaní
lásky v každom veku, v každom
štádiu a vo všetkých podobách.
MP od 12 r., vstupné: 60 Sk,
titulky. Začiatok predstavení len
o 17:45 hod.
11.12.13.apr. Noc patrí nám
Dvaja bratia na opačných stranách zákona. Akčná dráma USA,
MN, vstupné: 60 Sk, titulky.
Začiatok predstavení len o
20:00 hod.

Kontrola
originality
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.

Mesto ponúka
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

Šport
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ŠK Tempus pred jarnou časťou súťaže
F

utbalový oddiel ŠK Tempus sa v
súčasnosti pripravuje na jarné časti
súťaží v siedmich kategóriách. Bohužiaľ,
na Slovensku sú stále zaujímavé výsledky
týkajúce sa vypadnutia, resp. postupu alebo
postavenia v tabuľke, kvôli čomu sme sa
museli v niektorých kategóriách zamerať aj
na postavenie v tabuľke (starší žiaci). V tejto
kategórii to znamenalo posilnenie mužstva
o nových hráčov (hosťovanie, prestupy), čo
je mimo hlavného zamerania klubu, ktorým
je najmä výchova „individualít“ a „hranie
futbalu“ a nie hranie „výsledkov“. Kategória
starších žiakov je pre nás dôležitá. V tejto
kategórii už chlapci“ majú na to“, aby si ich
vybrali dobré kluby s lepšími podmienkami(bohužiaľ v RS sa o tom len hovorí). Mám
na mysli ihriská, trénerov a ich prístup
k futbalu a hráčom. V tejto kategórii je
naším zámerom udržať II. ligu a vychovať
niekoľko jednotlivcov s najvyššími cieľmi.
Druhý sobotský klub MFK sme pred sezónou
posilnili troma hráčmi. Našli sme pár "nových" chlapcov, ktorí budú na jar (dúfame)
príjemným prekvapením a posilnia káder,
ktorý absolvoval prípravu v tomto zložení:
Albert, Michálik (brankári), hráči: Hronec,
Kisfaludi, Maďar, Pepřica, Polívka Michal,
Slovák, Ternóczky, Znám, Czizmadia, Kalčík,
Chovaniak, Uličný, Danihel, Rácz. Do kádra
patria ešte Konček, Pavella, Zibrín (MFK RS)
a Šarčevič (netrénoval), Šustek a Markotán
z Hrnčiarskych Zalužian. V príprave sme
absolvovali päť halových turnajov s prekvapujúcimi výsledkami. Získali sme tri druhé
miesta a dve tretie miesta, prípravné zápasy
ŠK Tempus – Revúca (6:3), ŠK Tempus – Tornaľa (2:1) a ŠK Tempus – Dukla Banská Bystrica (0:6). Prípravu absolvovali pod vedením
trénera Nincza. Mladší žiaci prípravu pod
vedením trénera Špačeka absolvovali v zložení: Máté, Csák(bránkári), hráči: Petrusz,
Balciar, Vilček, Ľupták, Kučerák, Demjen, Karas, Bial, Andráši, Polívka Marek, Gilian, Ištok, Galo, Antalík, Faragó a Václavík. Chlapci
celkovo odohrali päť halových turnajov, kde

sme boli štyrikrát na medailovom mieste
s poprednými konkurenčnými slovenskými
mužstvami. Na „veľkom ihrisku“ sme odohrali tri víťazné zápasy s Rožňavou, Tornaľou a Zvolenom a jednu prehru s Duklou
Banská Bystrica. Chlapci celkovo odohrali 28
zápasov, z ktorých 18- krát vyhrali, 6- krát
prehrali a 4 krát remizovali. Trénera mrzí,
že niektorí chlapci s veľkým futbalovým
potenciálom nepristupovali k príprave podľa
jeho predstáv. Cieľom mužstva je futbalový
rast jednotlivcov a pekný futbalový a športový prejav. Umiestnenie v týchto kategóriách
(tabuľka) je nepodstatné, aj keď veríme,
že herný prejav mužstva prispeje k prvým
piatim miestam v tabuľke. Aj keď máme v II.
lige jedno z najmladších družstiev. Kategória dorastu (V. liga) je kategória v klube,
ktorá je v súčasnosti už akceptovaná. Tvorili
ju chlapci, ktorí „začali neskôr“. Sme veľmi
radi, že ročník vlaňajších žiakov (1991-1992)
ukazuje, že aj bez „hviezd“, ktoré odišli do
väčších klubov (MFK RS- Krejči, Pál, Szabo,
Podbrezová- Bálint, Prečuch R., Prečuch
M., Ružomberok- Lupták, Dukla Banská
Bystrica- J. Láska) dokážeme držať krok
s vyspelými mužstvami. S prihliadnutím na
to, že sme jedno z najmladších mužstiev.
Veríme, že o niektorých hráčoch z kádra
dorastu ŠK Tempus budeme ešte počuť.
V príprave chlapci absolvovali dva halové
turnaje (Poprad-1. miesto, Humenné- 3.
miesto), v prípravných zápasoch s bilanciou
výhry (Tornala 2:1, Fiľakovo 2:1, Kalinovo 3:1,
Tornala 4:1), tri remízy (MFK 1:1, Tornala 1:1,
Kalinovo 3:3) a dve prehry (Radvaň Banská
Bystrica 5:2, Rimavské Janovce muži 5:1).
Tréner Kasáč bol s dochádzkou spokojný(90%) a verí, že káder v zložení: Albert,
Gecse(brankári), hráči: Kurek, Chovan, Csincsík, Horváth, Miklo, Mihály, Pánek, Golian,
Fazekas, Lenard, bratia Vrábľovci, Muránsky,
Námešný, Kasáč, Balyo a Mázik bude príjemným prekvapením v kategórii dorastu.
Kategórie prípraviek 1997, 1998, 1999 a 2000
hrajúcich súťaže s poprednými mužstva-

mi Slovenska majú stále najbohatšiu a „
najkrajšiu prípravu“. Celkovo absolvovali
cez 40 turnajov, z ktorých chlapci väčšinou
nosili to najdôležitejšie pre nich- medaily.
Hrali s mužstvami ako Ružomberok, Nitra,
Žilina, Prešov, Krakov a poprednými českými
mužstvami. Medzi najväčšie úspechy patrí
účasť na renomovaných turnajoch UMBRO
CUP Prešov (III. miesto), FORZA CUP Banská
Bystrica (II. miesto) a Nitra (III: miesto).
Sme radi, že patríme v kategóriách 1997,
1998, 1999 a 2000 medzi najlepšie kluby na
Slovensku. Veríme, že v I. lige prípraviek
v rámci celého Slovenska budeme mať „
najkrajší“ futbal
s „najfutbalovejšími hráčmi“, čo bohužiaľ
na našom území nie je až taká veda. Keďže
sa už aj v týchto kategóriách hrá na taktiku a výsledky. V našich prípravkách pod
vedením trénerov O. Václavíka, J,. Moronga
a najmä M. Špačka je veľa chlapcov, ktorí
sú talentovaní, čo nás zaväzuje robiť stále
lepšie. Je to náročné, pretože podmienky
sú ťažké. Aj keď klub financuje náklady na
výstroj, štartovné na turnaje, časť dopravy
a občerstvenie, na rast mladých futbalistov
musia prispieť aj rodičia. Viac peňazí ide na
dospelých, aj keď to často nemá vôbec hodnotu. Chcel by som povzbudiť nielen našich
mladých hráčov, ale aj priaznivcov sobotského futbalu, keďže v súčasnosti oblieka
dres reprezentácie SR „17“ hráč ŠK Tempus(hosťujúci v Slovane Bratislava) Martin
Jackuliak. Po odobratí troch kvalifikačných
zápasov v Srbsku v základnej zostave môže
byť príkladom aj pre iných, „že sa to dá“(po
E. Luptákovi, druhom reprezentantovi).
Mimochodom, na lavičke bol ďalší Soboťan asistent trénera Július Nôta. Veríme, že
v Rimavskej Sobote vyrastajú dobrí futbalisti
a podmienky pre futbal, najmä mládežnícky,
ktorý ŠK Tempus robí na najvyššej úrovni,
sa pre všetky deti zlepšia nielen slovami, ale
aj skutkami.

Július Vrábeľ

Taekwondisti z OJ Rimavská Sobota úspešní
Chlapci z klubu Rim. Sobota bojovali 30.
marca na 2. kole slovenskej ligy taekwondo WTF (World taekwondo federation )
v Rožňave. Podarilo sa im umiestniť sa na
stupňoch víťazov prevažne v súť. kategóriách zápas (kyorugi ) a predvádzanie súbor.
cvičení (poomse). V kategórii zápas detí
7-9 r. získal Marek Úrek – 33 kg 3. miesto,
v kat. žiaci Norbert Farkaš – 30 kg 3. miesto
a v kat. juniori získal Adrián Zsiros – 73 kg

3. miesto. Táto bronzová „žatva“ sa ukázala
ako dobré umiestnenie, nakoľko chlapci
zbierajú skúsenosti zo súťaží. Na ligovom
kole chýbali takí reprezentanti – seniori ako
Pástor, Cirbus, Lancko.
V poomse na 2. mieste skončil N. Farkaš
v kat. žiaci 9 – 10 r. a v kat. juniori 16 – 18 r.
skončil A. Zsiros na 3. mieste.
Tréner Peter Úrek sa vyjadril takto: „Cvičenci z klubu sa začínajú presadzovať na

medailových pozíciách, čo ma nesmierne
teší. Tým vlastne postupne dokazujeme snahu úspešne reprezentovať mesto Rimavskú
Sobotu i klub“.
Touto cestou sa chceme poďakovať mestu
Rim. Sobota za podporovanie klubu, a tiež aj
p. Farkašovi G. za zabezpečenie dopravy na
turnaje. Už nám dlhodobo pomáha.

Peter Úrek
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Vyžrebovanie 1. ligy
v minifutbale

MHK Rimavská Sobota- HKM Rožňava 9:3

V

nedeľu 30. marca privítali naši dorastenci v odvetnom priateľskom hokejom stretnutí rovesníkov z Rožňavy. Súper
hrá východnú skupinu. Na ich ľade sme prehrali 3:2, takže sme mali hosťom čo vrátiť.
Naši chalani boli v plnej zostave. Prvú tretinu sme vyhrali o tri góly, takže sa to zdala
byť jasná záležitosť. V druhej tretine súper
troma rýchlymi gólmi vyrovnal výsledok,
čím sa začala črtať z jasného zápasu dráma.

Nakoniec sa v našich chalanoch prejavili
herné a korčuliarske prednosti, a tak sme už
súpera k ničomu nepripustili. Góly HKM RS:
Filipiak, Bati, Hanuska, Slovák M., Slovák J.,
Oštrom T., Durmis, Csank a Lentovský strelili po jednom góle. O zápase nás informoval
tréner starších žiakov a dorastu- junior MHK
Rimavská Sobota Peter Filipiak.

kk

Vyhodnotenie hokejovej sezóny

H

KM Rimavská Sobota mal počas uplynulej sezóny v II. lige prihlásené tri
mládežnícke mužstvá. Boli nimi mužstvá
mladších žiakov, starších žiakov a dorastu- junior. S prípravkou sme začali tak ako
každú sezónu na suchu. Prechod na ľad sa
nekonal, až na pár tréningov na ľade v Detve. Do súťaží sa nastupovalo ťažko, aj keď
sa nám podarilo vyhrať niekoľko zápasov.
Ďalej sa trénovalo na školskom dvore a
v telocvični ZŠ Š. M. Daxnera. Na domáci ľad
sme sa dostali až v polovici súťaží, niekedy v strede mesiaca január. Čakali sme na
dostavbu zimného štadióna, ktorá sa stala

skutočnosťou. Tréningové jednotky priniesli
na ľade očakávané výsledky až na záver
súťaží, kedy sme sa mohli herne a korčuliarsky vyrovnať súperom. Najkrajší záver nám
spravili naši najmenší hokejisti, ktorí na záver sezóny vybojovali prvé miesto na turnaji
piatich ročníkov v Ružomberku. Na záver by
som sa chcel poďakovať všetkým zainteresovaným pri dostavbe štadióna. Vytvorili
športovú halu nielen pre náš región, ale aj
pre susedné okresy. Informácie poskytol
tréner starších žiakov a dorastu- junior MHK
Rimavská Sobota Peter Filipiak.

kk

Víťazný turnaj na záver sezóny

D

ňa 29.3. sa hokejové nádeje 4. a 5. ročníkov HKM Rimavská Sobota zúčastnili
11. ročníka turnaja o Pohár riaditeľa CVČ
Elán v Ružomberku. Na turnaj boli pozvané
štyri mužstvá: HKM Rimavská Sobota, HC
Lučenec, HK Partizánske a MHK Ružomberok. Hralo sa systémom každý s každým.
Naši chlapci dosiahli nasledovné výsledky: MHK Ružomberok – HKM Rim. Sobota
2:3, góly: Fiľo, Tamáši, Galdík, HC Lučenec –
HKM RS 1:5, g.: Tamáši 2, Fiľo, Valko, Galdík,
HKM RS – HK Partizánske 5:0, g.: Tamáši 2,
Fiľo, Staššák, Galdík.
Víťazstvá vo všetkých zápasoch zabezpečili

nášmu tímu jasné prvé miesto na turnaji.
Počas všetkých zápasov sa chlapci prezentovali peknou kombinačnou hrou, ktorá
vychádzala z pozornej obrany. Strelecky
sa presadzovali predovšetkým hráči, ktorí
svoje skúsenosti tohto roku získavali v I.
lige piatych ročníkov, ktorú absolvovali vo
farbách HC Lučenec.
Na záver turnaja boli odmenené všetky
mužstvá a aj jednotlivci. Za najproduktívnejšieho hráča turnaja bol vyhlásený Alex
Tamáši z HKM Rimavská Sobota.

Ing. Štefan Hanzel,
člen výboru HKM Rimavská Sobota

Predohrávka I. kola: 10. apríl (štvrtok)
17:00 FC Euromotel -VTJ „JUVE“ Rožňava
I. kolo: 11. apríl
16:50 ŠK Tempus – Autopulír
17:40 Exprestrans – Rimatex
18:30 Matyas – IK- Com
19:20 D.N.A- Reportér – Greko
Predohrávka II. kola: 17. apríl (štvrtok)
17:00 VTJ „JUVE“ Rožňava – Mattyas
II. kolo: 18. apríl
16:50 D.N.A- Reportér - Exprestrans
17:40 IK- Com - ŠK Tempus
18:30 Rimatex – FC Euromotel
19:20 Greko – Autopulír
Predohrávka III. kola: 24. apríl (štvrtok)
17:00 ŠK Tempus -VTJ „JUVE“ Rožňava
III. kolo: 25. apríl
16:50 Autopulír - IK- Com
17:40 FC Euromotel - D.N.A- Reportér
18:30 Matyas – Rimatex
19:20 Exprestrans – Greko
Predohrávka IV. kola: 30. apríl (streda)
17:00 VTJ „JUVE“ Rožňava – Autopulír
IV. kolo: 2. máj
16:50 Exprestrans - FC Euromotel
17:40 Rimatex - ŠK Tempus
18:30 D.N.A- Reportér - Matyas
19:20 Greko – IK- Com
Predohrávka V. kola: 7. máj (streda)
17:00 IK- Com - VTJ „JUVE“ Rožňava
V. kolo: 9. máj
16:50 Matyas - Exprestrans
17:40 ŠK Tempus - D.N.A- Reportér
18:30 Autopulír - Rimatex
19:20 FC Euromotel – Greko
Predohrávka VI. kola: 15. máj (štvrtok)
17:00 Greko - VTJ „JUVE“ Rožňava
VI. kolo: 16. máj
16:50 FC Euromotel -Matyas
17:40 Rimatex- IK- Com
18:30 D.N.A- Reportér - Autopulír
19:20 Exprestrans - ŠK Tempus
Predohrávka VII. kola: 22. máj (štvrtok)
17:00 VTJ „JUVE“ Rožňava - Rimatex
VII. kolo: 23. máj
16:50 ŠK Tempus - FC Euromotel
17:40 Autopulír - Exprestrans
18:30 IK- Com - D.N.A- Reportér
19:20 Matyas - Greko
Predohrávka VIII. kola: 29. máj (štvrtok)
17:00 D.N.A- Reportér - VTJ „JUVE“
Rožňava
VIII. kolo: 30. máj
16:50 Matyas - ŠK Tempus
17:40 Exprestrans - IK- Com
18:30 FC Euromotel - Autopulír
19:20 Greko – Rimatex
Predohrávka IX. kola: 5. jún (štvrtok)
17:00 VTJ „JUVE“ Rožňava – Exprestrans
IX. kolo: 6. jún
16:50 Rimatex - D.N.A- Reportér
17:40 Autopulír - Matyas
18:30 IK- Com - FC Euromotel
19:20 Greko - ŠK Tempus
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Totkovič strieborný
a Petrinec bronzový
M

ajstrovstvá Slovenska dorastencov
/ kadetov / v zápasení grécko-rímskym štýlom sa konali v športovej hale v
Komárne. Lokomotíva Rimavská Sobota
na nich mala zastúpenie 6 zápasníkov,
ktorí si počínali úspešne. Najviac sa darilo
Richardovi Totkovičovi v hmotnosti do 85
kg, ktorý sa po veľmi kvalitných výkonoch
prebojoval až do finále, a Lukášovi Petrincovi vo váhe do 54 kg, ktorý obsadil 3.
miesto. Ich tréner Jozef Radnóti zhodnotil
ich výkony nasledovne: „Obaja medailisti
podali veľmi kvalitné výkony. Hlavne však
Rišo Totkovič. Po 2 bronzoch z majstrovstiev Slovenska juniorov znovu dokázal,
že z neho rastie veľmi kvalitný zápasník.
V dramatickom a vyrovnanom finále vyhral 1 tretinu 5:4 a aj v druhej vyhrával 3:0
a po tom, čo svojho súpera z Dunajplavby
Bratislava dostal do nebezpečnej polohy a

15

Relax pre športovcov

len centimetre chýbali, aby náš zápasník
vyhral na lopatky a získal majstrovský
titul. Súperovi sa však podarilo z lopatiek
"ujsť" a využiť nasledujúcu chybu súpera
a zvíťaziť na lopatky. Petrinec je ešte len
starší žiak a 3.miestom a výkonom ma
príjemne prekvapil.“
Do súťaže družstiev, kde Lokomotíva
skončila na 7.mieste, ešte bodoval Andrej
Očenáš na 5.mieste (bola to jeho prvá
súťaž). Menej sa darilo ďalším 3 pretekárom (tiež ešte len starším žiakom), ktorí
štartovali vo váhe do 69 kg. Smolu mal
Rasťo Tóth, ktorý vo štvrťfinále utrpel
nepríjemné zranenie (zlomenina kľúčnej
kosti). Zo súťaže musel odstúpiť a obsadil
tak konečné 7. miesto. Patrik Okruhlica
obsadil 10. miesto a Jakub Kováč 13.miesto.

jr

Molnár získal v USA
striebornú a dve bronzové

Foto: Lajos Telek

Žeby som aj ja
počkala na príchod
mimozemšťanov?
Exhibícia Orlowského
s Panským

V

I

gor Molnár z karate klubu URAKEN
Rim. Sobota získal pre naše farby
striebornú a dve bronzové medaily v
kata na medzinárodných turnajoch „za
veľkou mlákou“. V dňoch 22.-23. marca sa
konal medzinárodný turnaje USA OPEN
KARATE CHAMPIONSHIPS v športovom
centre najväčšieho hotela Caesars Palace
v Las Vegas. Viac ako 920 pretekárov z 27
krajín celého sveta si zmeralo sily počas
týchto dvoch dní v kata a kumite. Pretekár
Igor Molnár z karate klubu URAKEN
Rim. Sobota po kvalitnom výkone získal
bronzovú medailu, keď v kata starších
dorastencov porazil Mathewa Vanearwagea, Lucia Carilla, Carlosa Trullijoho, no
prehral s Danielom Bellom z Venezulely.
V boji o tretie miesto porazil Nofofa O Keokiweho z Botswany. Po víťazstve v nižšej

vekovej kategórii v roku 2006 a minuloročnom bronze tak Igor zaknihoval tretiu
medailovú pozíciu na tomto renomovanom svetovom turnaji. Počas svojej cesty
v USA sa Igor zúčastnil aj turnaja USA
Junior Olympics karate Championships,
kde v kategórii do 17 rokov v kata porazil
Roberta Corollosa, Paniada Leroya, Roberta Unibeho, Calvina Bermanna a prehral
len s víťazom Petrom Borjom z USA. V
kategórii juniorov porazil Kyle Morana,
Matta Coxa, Briana Ramuna a o tretie
miesto Corwina Crassa, prehral s víťazom
turnaja B. Miyazakim. Poďakovanie patrí
sponzorom a prispievateľom, ktorí nám
finančne pomohli a umožnili tak štart
nášho pretekára na týchto prestížnych
medzinárodných podujatiach.

Ing. V. Molnár

Rimavskej Sobote sa chystá počas
májového víkendu zaujímavá stolnotenisová akcia. V nedeľu 11. mája o 13.00
h sa uskutoční v dome kultúry ojedinelá
stolnotenisová šou. Do metropoly Gemera
zavítajú legendy československého stolného
tenisu Milan Orlowski a Jindřich Panský,
ktorí dosiahli počas kariéry viaceré vynikajúce úspechy.
Trojnásobný majster Európy Orlowski a
dvojnásobný vicemajster sveta Panský
predvedú divákom v zábavnej exhibícii, čo
všetko dokážu s malou loptičkou. Súčasťou
programu budú aj krátke zápasy s najlepšími hráčmi rimavskosobotského mužstva
Mladosť-Relax.
Vstupné: do 15 rokov zdarma a od 15 rokov
99 Sk. Vstupenky si môžete zakúpiť v Turistickom informačnom centre na Hlavnom
námestí 2 v Rim. Sobote. Pracovná doba:
pondelok - piatok 7:30-16:00 hod., e-mail:
tic@rimavskasobota.sk
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Bod z ihriska súpera

MFK Goral Stará Ľubovňa
- MFK Rim. Sobota 1:1 (1:1)

V

zápase 24. kola nastúpili futbalisti MFK
RS na ihrisku nováčika súťaže a získali
bod, aj keď podľa priebehu zápasu mohli
vybojovať tri. Domáci, ktorým išlo v tomto zápase o veľa, nastúpili s odhodlaním
pripísať si do tabuľky 3 body, ktoré by mali
pre nich v súboji o záchranu cenu zlata.
Proti však boli hráči Rim. Sobote, ktorí po
minulotýždňovej prehre s Lučencom, podali
lepší výkon. Hneď na začiatku stretnutia
posadil domácich na koňa Cicman, ktorý
v 4. min. otvoril skóre zápasu. V 14. min.
musel zasahovať domáci brankár Kobr po
strele Janečku. V 17. min. ohrozil bránu domácich Filo. V 28. min. sa zaskvel aj brankár
Rim. Soboty Kuciak, keď výborným zákrokom zabránil domácim zvýšiť náskok. Od
30. min. prevzali réžiu do svojich rúk hráči
Rim. Soboty. V 31. min. mal šancu vyrovnať
Čižmár, v poslednej chvíli mu však zabránil v strele domáci obranca. V 35. min. to
boli opäť hostia, ktorí ohrozili domácich po
strele Líšku. V 37. min. Sihelský vyskúšal
pozornosť domáceho brankára. V 39. min.
ponúkol Lazúr peknú akciu. V 40. min,. po
rohovom kope Lazúra Nachtman zaslúžene
vyrovnáva stav stretnutia. V 2. polčase boli
futbalisti Rim. Soboty bližšie k víťazstvu.
V 51. min. sa pokúsil zmeniť stav zápasu
Filo. Jeho strela však skončila vedľa. V 79.
min. opäť čistá gólová šanca, ktorú nepremenil Líška. V 85. min. dosiahli futbalisti
MFK RS druhý gól Rubintom, ale rozhodca
ho pre údajný ofsajd neuznal. A tak sa zápas
skončil nerozhodne.
Hodnotenie zápasu trénerom F. Vašom:
„Dokázali sme po prehre s Lučencom podať
zlepšený výkon. Podľa priebehu hry sme

mali na víťazstvo, ktoré nám nedoprial rozhodca, ktorý nám neuznal podľa mňa regulárny gól. Musím pochváliť útočníkov, ktorí
odohrali veľmi dobrý zápas až na finálne
zakončenie. Počas celej jarnej súťaže podáva
veľmi dobré výkony Nachtmann.“
Pred 960 divákmi rozhodoval Hádek.
ŽK: Mráz, Janečka.
Zostava MFK RS: Kuciak-Janečka-NachtmanRubint-Mráz-Filo (84. min. Geri)-Živanovič
(66. min. Adám)-Sihelský-Lazúr (90. min.
Cvjetinovič)-Čižmár-Líška.
V 25. kole privítajú futbalisti MFK RS na
svojom ihrisku Inter BA. Hrá sa v sobotu 12.
4. o 15,30 hod.

Zdeno Marek

Ostatné výsledky:
Inter BA- Trebišov 4.0
Humenné – Prešov 0:0
Lučenec- Šaľa 2:0
Prievidza- Košice B 2:1
Michalovce- Podbrezová 0:2

Tabuľka po 24. kole
1.

Prešov

24 16 7

1

47:9

55

2. Podbrezová

24 11 8

5

35:21

41

3. Lučenec

24 11 5

8

41:32

38

4. Inter BA

24 10 6

8

35:32

36

5. Rim. Sobota

24 9

7

8

29:27

34

6. Prievidza

24 8

8

8

33:40

32

7.

24 9

4

11 29:30

31

8. Šaľa

24 7

8

9

26:29

29

9. Košice B

24 7

6

11 31:35

27

10. Humenné

24 5

10 9

21:26

25

11. Trebišov

24 6

5

13 21:48

23

12. St. Ľubovňa

24 4

8

12 26:45

20

Michlovce

Memoriál Evy Zacharovej

Z

ákladná škola P. Dobšinského v spolupráci s Mestským úradom v Rim. Sobote
usporiadala 4.apríla 16.ročník volejbalového
turnaja Memoriál Evy Zacharovej 2008 o
putovný pohár riaditeľa školy. Bol slávnostne otvorený v telocvični ZŠ P. Dobšinského.
Zápasy prebiehali v troch telocvičniach- ZŠ
P. Dobšinského, ZŠ Š. M. Daxnera a Spojenej
škole v Rim. Sobote. Turnaja sa zúčastnilo 11
družstiev zo Spojenej školy v Rim. Sobote,
Evanjelického gymnázia v Tisovci, ZŠ P.
Dobšinského, ZŠ v Tisovci, ZŠ Š. M. Daxnera
v  Rim.Sobote, Evanjelickej základnej školy
a reformovaného cirkevného gymnázia
v Rim. Sobote, Špeciálnej základnej školy
a Reedukačného detského domova v Rim.
Sobote a Stredného odborného učilišťa strojárskeho v Rim. Sobote. Prvé miesto získalo
družstvo Spojenej školy. Na druhom mieste

sa umiestnili súťažiaci z Evanjelického
gymnázia v Tisovci a tretie miesto obsadilo družstvo zo ZŠ P. Dobšinského v Rim.
Sobote. V kategórii žien sa najvšestrannejšou hráčkou stala Iveta Slivková zo Spojenej
školy a najlepšou smečiarkou Miroslava
Štefániková z Evanjelického gymnázia v Tisovci. V kategórii mužov sa stal najvšestrannejším hráčom Bohuš Ľupták zo Spojenej
školy a najlepším smečiarom Milan Bornay
zo ZŠ P. Dobšinského. Sponzormi volejbalového turnaja boli MsÚ Rim. Sobota, Roľnícka
spoločnosť Bottovo, Kvetinárstvo Tina RS,
Zelenina Štefan Černok RS, V- drogéria LC,
Ladislav Matheides RS, Slovglas, a.s, Poltár a
Bc. Gita Bobeková zo ZŠ P. Dobšinského. Informácie nám poskytla zástupkyňa riaditeľa
ZŠ P. Dobšinského Mgr. Ľubica Kubiňáková.

kk
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KK Rim. Sobota
- ŠKK Trstená
4:4 na body,
3228:3218 na koly

N

a výsledku zápasu sa prejavilo
niekoľko faktorov. Slabý výkon
Roba Šmatlíka na prvej dráhe, trápenie
na ostatných dráhach, prehra prvej
dvojice o 45 kolkov v súčte, prehra Ota
Povinského o 1 kôl v druhej dvojici
a zvýšenie náskoku na 75 kolkov v prospech hostí. Stav 1:3 o 75 kolkov nedával veľkú nádej na úspech, ale posledná
dvojica v domácom drese Milan Kojnok
(586) a Július Sendrei (526) zavelila na
zvrat. Na prvej dráhe stiahla 53 kolkov,
na druhej dráhe ďalších 11 kolkov
a schyľovalo sa ku zvratu v zápase.
Vynikajúco rozbehnutú domácu dvojicu
zabrzdila 30-ročná
Technika. Po jej oprave a 20-minútovom
čakaní sa už nepodarilo zápas priviesť
do víťazného konca a zrodila sa síce
prekvapivá, ale spravodlivá remíza.
Družstvo neprehralo už piaty zápas
v rade.
Zostava KK Rim. Sobota: Róbert Šmatlík
(530), Tibor Tavarszý (519), Otto Povinszký (536), Ivan Vanek (531), Milan
Kojnok (586), Július Sendrei (526).
Nasledujúci zápas cestujú naši kolkári
k istému postupujúcemu družstvu do
Košíc. Domáci zápas hráme 19.4. o 14:00
hodine (posledné kolo).

Róbert Šmatlík

Mariášový turnaj
Priatelia v mariášu v Čerenčanoch vás
pozývajú na I. ročník memoriálu PhDr.
Gejzu Farkaša v mariáši, ktorý bude
12. apríla v Kultúrnom dome v Črenčanoch. Prezentácia sa uskutoční od 8.00
do 8.45 hod. Začiatok stretnutia bude o
9.15 hod.. Štartovné: 300,- Sk (raňajky,
obed).
Hra: korunový do 100. Hrá sa o hodnotné finačné a vecné ceny. Viac informácií
poskytne Ján Májoš tel. č. 047/56 23 795
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Tabuľka po 24. kole

V

1. Prešov 		

24 16 7 1 47:9 55

2. Podbrezová

24 11 8 5 35:21 41

3. Lučenec 		

24 11 5 8 41:32 38

4. Inter BA 		

24 10 6 8 35:32 36

5. Rim. Sobota

24 9 7 8 29:27 34

6. Prievidza

24 8 8 8 33:40 32

7. Michlovce

24 9 4 11 29:30 31

8. Šaľa 		

24 7 8 9 26:29 29

9. Košice B 		

24 7 6 11 31:35 27

10. Humenné

24 5 10 9 21:26 25

11. Trebišov 		

24 6 5 13 21:48 23

12. St. Ľubovňa

24 4 8 12 26:45 20
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M
Cukrovarská 2086, Rim. Sobota
PONÚKA:

- zľavy na letné pneumatiky
- výmena pri nákupe zdarma
PONÚKANÉ ZNAČKY: Nokian, Hankook,
Barum, Lassa, Winter atď.
OTV: Po - Pi: 7.00 - 16.00, So: 7.30 - 12.00 hod.
TEL: 047 56 26 758

2885-14

OBKLADY
DLAŽBY
SANITA
ZA VEĽKOOBCHODNÉ CENY.

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

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

OTP Banka Slovensko, a.s. pobočka Rimavská Sobota

hľadá
externých sprostredkovateľov pre oblasť
predaja úverov na bývanie.
Provízia za schválený obchod – 0,8 % zo sumy úveru.
Kontakt: +421 47 5625514
		
+421 903 421 649
SNP 2, 979 01 Rimavská Sobota
2107-14

SNP 20, 97901 Rimavská Sobota Mobil: 0907 182 875 e-mail: rskeramika@termosat.sk
vedľa Gemersko-malohontského múzea

Inzerujte v Gemerských zvestiach

