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TSM skrášľujú mesto
M

nohí okoloidúci si určite všimli, že pracovníci Technických služieb mesta Rim. Sobota
vysadili nové stromčeky na Ul. SNP a pri obvodnom úrade. Podľa slov riaditeľa tejto organizácie
Pavla Rábelyho, nové stromčeky sa vysadia aj
v iných častiach mesta podľa oddelenia životného
prostredia mestského úradu. Stromčeky sa vysadia aj namiesto suchých stromov na Hlavnom námestí. Okrem týchto prác v súčasnosti prebieha aj
rekonštrukcia chodníka na Ul. SNP. Po nej sa bude

opravovať aj chodník pri obvodnom úrade. Mimochodom, tam už TSM osadili betónové kvetináče
na kvety. Vchod do budovy radnice skrášľujú dve
zaujímavé tuje v betónových kvetináčoch.
„Okrem týchto prác opravujeme aj lavičky. Tie
rozbité zároveň odstraňujeme, aby sme ich mohli
nahradiť funkčnými. Pevne verím, že lavičky
a stromčeky budú slúžiť ľuďom a nestanú sa terčom vandalizmu,“ povedal riaditeľ TSM P. Rábely.
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Miestny odbor Matice slovenskej v Rimavskej Sobote vyhlasuje pokračovanie celoštátnej verejnej zbierky na
financovanie nášho projektu „Historické osobnosti Gemera – Malohontu“. Zbierka
je povolená Ministerstvom vnútra Slovenskej republiky číslo: SVS-233004-2008/03637 na obdobie
od 1.apríla 2008 do 31.marca 2009. Celoštátna verejná zbierka bude vykonávaná:
- sústreďovaním finančných prostriedkov od prispievateľov na účte č. 2264599554/0200
- vyberaním finančných prostriedkov darcov do uzavretej pokladničky umiestnenej v Dome Matice slovenskej na
Bakulínyho ulici č. 14 v Rimavskej Sobote. Mená darcov budú uvedené pri pamätníkoch.
Výbor MO Matice slovenskej v Rim. Sobote

Vaša lekáreň

Vadex, s. r. o.,

Rimavskosobotský Mäsohrad
Železničná ul. 23, RS
www.jazmin.sk

Novootvorený
penzión a reštaurácia

Modrá hviezda
s vynikajúcou kuchyňou Vás
pozýva na príjemné posedenie.

Akcia: sedliacka klobása 140 Sk/kg
tlačenka 85 Sk/kg

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

Ul. B. Bartóka 24, Rim. Sobota

tel. 0903 722 560

Úvodník

Sexuálne
harašenie
Marta Kanalová,
šéfredaktorka
Určite mnohí
postrehli, že
od 1. apríla je
sexuálne harašenie, resp.
obťažovanie
súčasťou novely antidiskriminačného zákona. Zákon
definuje harašenie ako
verbálne, neverbálne alebo
fyzické správanie sexuálnej
povahy, ktorého úmyslom
alebo následkom je, alebo
môže byť narušenie dôstojnosti osoby, a ktoré vytvára
zastrašujúce, ponižujúce,
zneucťujúce, nepriateľské
alebo urážlivé prostredie.
Obchytkávanie, oplzlé vtipy
či nemiestne poznámky sú
bežným javom na našich
pracoviskách. Obete sa však
už môžu brániť na súde a od
páchateľov si okrem verejného ospravedlnenia vysúdiť
aj nemalé financie. Môže to
byť 5 tis., ale aj pol milióna.
Záleží to na obeti, dôkazoch,
ako aj na ujme, ktorá obeti
vznikla. V Amerike je takýto
zákon v platnosti už dávno.
Dokonca viackrát otriasol verejnou mienkou. I keď takýto
zákon už bolo podľa mnohých načase prijať, otázna je
jeho implementácia v praxi.
Mám na mysli to, že môže
byť zneužitý. Posudzovanie
a dokazovanie sexuálneho
obťažovania je totiž dosť citlivá a individuálna záležitosť.
Takže v konečnom dôsledku
je na súdoch, aby rozhodli
spravodlivo a objektívne...

Slovenská sporiteľňa, a.s.

ponúka zaistený
vklad BONUS
s atraktívnym výnosom
až do 5 % za jediný rok.
Taktiež ponúkame hypotekárne úvery
s najnižšou úrokovou sadzbou počas
kampane do 30.4.2008

2 Z mesta
Vyhlásenie Miestneho zväzu
SDKÚ-DS v Rim. Sobote
S

o znepokojením sledujeme opakujúce
sa nekoncepčné a nekompetentné aktivity niektorých tunajších štátnych úradníkov, blízkych súčasnej vládnej koalícii, ktoré
v konečnom dôsledku neprinášajú zásadné
riešenia a môžu závažným spôsobom poškodiť záujem o postupné vytváranie podmienok na zlepšovanie kvality života občanov rimavskosobotského okresu. Medzi takéto, bez
hlbšej úvahy, možno zaradiť aj snahu na získanie investičných prostriedkov na výstavbu
nájomných a sociálnych bytov v okresnom
meste, o čom informuje vo svojom článku
z 25. marca regionálny informačný server.
Po roku 1989 sa stále naliehavejšie začal
prejavovať záujem o odstránenie rozdielov a
zabezpečenie rovnomerného rozvoja jednotlivých regiónov Slovenska. Prirodzene a na
najrôznejších úrovniach sa stále častejšie
začalo skloňovať slovné spojenie „regionálny
rozvoj“. Výsledkom celospoločenských snáh
o prijatie pravidiel v predmetnom záujme
je zákon z roku 2001, ktorý ustanovuje podmienky podpory regionálneho rozvoja a vymedzuje pôsobnosť orgánov štátnej správy,
obcí a vyšších územných celkov v tejto oblasti pôsobnosti. Súčasná platná úprava tejto
právnej normy jednoznačne hovorí, že podpora sa vykonáva cez formu programovania.
Ak prijmeme zjednodušený výklad inštitu-

cionálnej schémy, tak možno povedať, že na
úrovni Slovenska je riadiacim a koordinačným orgánom verejnej správy Ministerstvo
výstavby a regionálneho rozvoja Slovenskej
republiky. Všeobecný rozvoj územia krajov
a zabezpečenie potrieb ich obyvateľov je zo
zákona zverené samosprávnym krajom a pre
územia obcí a ich obyvateľov majú túto pôsobnosť obce samotné. Zákon žiadne okresné orgány regionálneho rozvoja nepozná.
V rámci okresu tak zdanlivo vzniká vákuum,
ktoré vytvára živnú pôdu na uplatňovanie
aktivít, ktoré len smutne kopírujú praktiky
z minulosti známych „papalášov“. Takéto
počínanie však všeobecnému záujmu skôr
škodí, ako napomáha, pretože nerešpektuje
ducha zákona. Dôvody, v prípade jednotlivých aktérov, ktorí sa do zdanlivo uvoľneného priestoru etablujú, môžu byť rôzne. Od
neznalosti problematiky a nekompetentnosti až po záujem o zviditeľnenie svojej osoby.
V úvodnej časti vyhlásenia sme poukázali
na konkrétny prípad individuálnej aktivity,
ktorá má vyústiť do výstavby nájomných a
sociálnych bytov v Rimavskej Sobote. S absolútnym presvedčením vyhlasujeme, že
iniciatívy podobného druhu odmietame ako
také, problémy mesta a okresu neriešia a odpútavajú pozornosť od riešení primárneho
charakteru, ktoré by mali byť cielene zamera-

Komunisti mali okresnú konferenciu
Petícia za oddialenie vstupu do eurozóny pokračuje

V

sobotu 29. marca sa konalo zasadnutie
najvyššieho orgánu komunistickej strany v okrese- okresná konferencia. Delegáti
zvolení na výročných schôdzach v základných organizáciách zhodnotili stav plnenia
úloh vytýčených V. mimoriadnym zjazdom
KSS. Rokovali aj o úlohách a postupe strany
po VI. zjazde, ktorý sa bude konať v septembri v Prešove. Na okresnej konferencii boli
schválené stanoviská k predkladaným zmenám Stanov KSS i postupu KSS po VI. zjazde,
ktoré boli predmetom rokovania výročných
členských schôdzí. Stanoviská z nich tvorili
základ obsahu stanovísk okresnej konferencie KSS, ktoré 89,5 % prítomných delegátov
jednomyseľne schválili. Účastníci konferencie kriticky poukázali na neobjektívnosť informácií občanov o prípravách nášho vstupu
do eurozóny od 1. januára 2009, kde sa zámerne propagujú len pozitíva. O negatívnych
dopadoch na životnú úroveň sociálne najslabších skupín obyvateľov sa nehovorí vôbec. Už terajšie neprimerané zvyšovanie cien
potravín i ďalších životne dôležitých potrieb

podstatne sťažuje život mnohým dôchodcom, mladým ľuďom i občanom žijúcich zo
sociálnych dávok, či pracujúcich s príjmami
okolo minimálnej mzdy. Účastníci konferencie upriamili pozornosť straníckych organizácií v obciach na aktívnejšie pôsobenie
medzi ľuďmi, najmä nevoličmi a dospievajúcimi, ktorí po prvýkrát pristúpia k volebným urnám. Mali by pochopiť, že podstatou
politiky KSS je obhajoba záujmov ľudí, práce,
zlepšovania podmienok ich života a zvyšovania životnej úrovne. K tomu treba využiť aj
blížiace sa oslavy medzinárodného Sviatku
práce- 1. mája, na ktorý už teraz pozývame
občanov v čo najväčšom počte bez rozdielu
národnosti, či politickej príslušnosti. Petícia
za oddialenie termínu vstupu našej republiky do eurozóny, ktorú KSS organizuje, pokračuje do konca apríla. V závere rokovania
delegáti zvolili 11-členný nový okresný výbor KSS, 5-člennú okresnú revíznu komisiu
a delegátov na krajskú konferenciu, ktorá sa
uskutoční v tomto mesiaci vo Zvolene.
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né na vytváranie podmienok na dynamický
hospodársky, sociálny a kultúrny rozvoj. Tým,
ktorým sa tieto byty chcú stavať, potrebujú
skôr vytvorenie podmienok na to, aby si ich
mohli zabezpečiť cestou nástrojov, ktoré sú
v tomto štáte štandardne a legitímne k dispozícii. Prichádzajúce finančné prostriedky
by mali byť využívané uvážene a hlavne kvalifikovane, napríklad na vypracovanie profesionálnej komplexnej analýzy potrieb, ktorá
by poslúžila ako argument a nie na poľutovaniahodnú prezentáciu jednotlivcov. Nevhodne a neúčelne použité finančné prostriedky
budú určite neskôr chýbať. Pritom aj mesto
samotné má s nájomnými bytmi podobného druhu dlhoročné, prevažne negatívne
skúsenosti. Od novembra ´89 sa táto krajina
chce uberať cestou demokracie a zákonnosti.
Preto je treba považovať za odsúdeniahodné, ak sa dnes verejné prostriedky na rozvoj
prideľujú nie podľa zákona, rebríčka dôležitosti a skutočných potrieb, ale uplatňovaním
metód straníckeho klientelizmu, ako tomu
bolo v období totality. Je našou zásadnou povinnosťou na toto upozorniť. Zo zákona je
rozvoj okresu najmä v rukách štátu a Banskobystrického samosprávneho kraja. Pokiaľ
existujú akékoľvek dôkazy, že sa nachádzame na pokraji ich záujmu, je tu len jediný
orgán, ktorý je kompetentný, má právo, ba
dokonca povinnosť chopiť sa iniciatívy. Je
ním tunajšie samosprávne združenie miest
a obcí, ktoré má takúto právomoc demokraticky zverenú od občanov.

Miestny zväz SDKÚ-DS
v Rimavskej Sobote

Polícia pátra

Spravodajstvo
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V meste rozdávali narcisy
V

piatok 11. apríla sa uskutočnil Deň narcisov. Celoslovenské podujatie organizuje Liga proti rakovine od roku 1997. Zbierku
v Rim. Sobote organizovalo CVČ Relax i skauti. Prispeli všetci, ktorým osud onkologických
pacientov nie je ľahostajný. Ľudia, ktorí sa
zapojili do zbierky, dostali symbolický žltý

narcis. Vlani pozitívnu energiu a žlté narcisy
rozdávalo v uliciach miest a obcí Slovenska
približne 13 500 dobrovoľníkov. Rozdali sa tisíce živých kvetín a na viac ako milióne hrudí žiaril umelý žltý kvietok narcisu. Vyzbieralo sa vyše 20 mil. korún.
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Anketa
Pomerne často diskutovanou témou
je násilie, domáce nevynímajúc. Preto
sme sa našich respondentov opýtali:

Aký máte názor na akékoľvek násilie
v rodine?
Katarína Šándorová, upratovačka,
Jesenské: „Myslím si, že násilie by
nemalo byť v žiadnom
prípade akceptované.
Podľa typu násilia by sa
malo adekvátne trestať
podľa zákonov. Dlhodobé
napätie, spôsobné fyzickým
alebo psychickým týraním, ovplyvňuje
človeka. V „ lepších“ prípadoch zanecháva aj nenapraviteľné zmeny na duši
človeka.“

Ing. Enikő Forgonová, finančná
maklérka, Rimavská Sobota: „Tomuto

Špeciality slovenskej kuchyne
U

plynulý týždeň si návštevníci zariadení
Junior Komplex a Čierny orol mohli
pochutnať na typických slovenských špecialitách. Pripravili ich žiaci Spojenej školy
v Rim. Sobote s majstrami odbornej výchovy
a zamestnancami školy. Na jedálnom lístku
nechýbali halušky, pirohy, poľovnícky guláš
z diviaka, drotárska kapsa či Jánošíkov vrkoč. Týždeň slovenskej kuchyne zorganizovala Spojená škola v spolupráci s miestnym
odborom Matice slovenskej. Ako uviedol
riaditeľ školy Jaroslav Bagačka, cieľom 7.
ročníka tradičnej akcie bola prezentácia
zručností žiakov, poskytnutie kvalitných

a zaujímavých služieb širokej verejnosti,
prezentovať slovenskú gastronómiu v tomto
národnostne zmiešanom území.
„Chceme prostredníctvom tejto akcie spájať
ľudí dobrej vôle pri dobrom jedle, nápoji
a v príjemnej spoločnosti,“ povedal J. Bagačka. Podľa jeho slov je záujem verejnosti
o takúto akciu vysoký.
Oficiálne otvorenie Týždňa slovenskej kuchyne spríjemnila ľudovým spevom žiačka
4. ročníka ZŠ P. Dobšinského v Rim. Sobote
K. Kóšová a hrou na harmonike L. Cechmeister.
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nežiaducemu javu v spoločnosti by mali
viac pozornosti venovať
príslušníci kompetentných
orgánov. Viac možností na
riešenie prípadov násilia by
mala mať aj polícia. Potrebné je upriamiť pozornosť
na príčiny týchto prejavov, zamedziť
ich vznik a odstraňovať ich. Osobne ich
príčinu vidím najmä v ekonomickej
situácii ľudí. V takýchto momentoch by
mala byť oporou aj rodina.“

Štefan Šárog, podnikateľ, Rimavská
Sobota: „V každom prípade je tento jav
súčasťou spoločenského
života. Netreba však nad
ním „zažmúriť oči“, ale
naopak, robiť niečo pre to,
aby neznepríjemňoval život
dotknutým jednotlivcom.
Príslušné orgány však tomu nevenujú
dostatočnú pozornosť. Netvrdím, že
nerobia v rámci možností všetko pre to,
aby tomu zabránili, ale niekedy situáciu
zľahčujú.

K. Kalmárová

Reakcia na článok S- Bau naozaj hrozbou?
Úrad justičnej a kriminálnej polície
Okresného riaditeľstva Policajného zboru v Rim. Sobote sa obracia na občanov
so žiadosťou o pomoc a spoluprácu
pri pátraní po hľadanom Alexandrovi
Vargovi, nar. 1965, trvale bytom Rim. Sobota, ul. Malohontská 66/26. Menovaný
je trestne stíhaný pre zločin hrubého
nátlaku v spolupáchateľstve a pobytom
na cudzom mieste sa vyhýba trestnému
konaniu. Akékoľvek informácie o jeho
pobyte možno oznámiť osobne na najbližšom útvare Policajného zboru alebo
na bezplatnej telefonickej linke č. 158.

N

a základe odpovedí MUDr. Štefana
Cifruša a poslanca Viliama Vaša v GZ
č. 13 a 14 na náš otvorený list, ktorý sme adresovali poslancom mesta Rimavská Sobota
ohľadne predaja pozemkov v areáli kasární
pre spoločnosť S- Bau. Spoločnosť Kissling
Invest Slovensko, s.r.o., berie na vedomie
vyjadrenia MUDr. Cifruša, JUDr. Ivaníkovej,
Ing. Murárikovej, Ing. Csincsíkovej, Ing.
Bozóa a za poslancov V. Vaša, že umiestnenie štyroch zahraničných investorov na
jedno miesto v širšom centre Rim. Soboty
(v blízkosti jedného predškolského, troch

ďalších školských zariadení a obytnej zóny),
z ktorých dvaja budú vyrábať elektronické
príslušenstvo pre automobilový priemysel,
tretí plánuje vyrábať pekárenské výrobky
a štvrtý keramické panely (samozrejme,
ak splní hygienické predpisy a predpisy
o ochrane životného prostredia) je plne v záujme občanov mesta Rim. Sobota, v súlade
s jeho rozvojom, ale trváme na tom, že je to
veľmi nelogické rozhodnutie.

Ing. Jozef Hrablay,
konateľ spoločnosti
Kisssling Invest Slovensko, s. r. o.

Vykopali
43 granátov
Na zaujímavý nález natrafili počas
výkopových prác v katastri obce Káloša.
Išlo o 43 delostreleckých granátov z II.
svetovej vojny. Ako nás informovala
banskobystrická policajná hovorkyňa
Mária Faltániová, muníciu prevzal pyrotechnik a bude zlikvidovaná.
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4 Z mesta
Odpovede na interpelácie
P

oslanec MsZ Š. Koháry vo svojej interpelácii žiadal, aby sa začalo s výstavbou
miestnych komunikácií v Tomašovej. Primátor mesta Š. Cifruš mu odpovedal takto:
„Mesto Rim. Sobota po schválení rozpočtu na
rok 2008 vlani v decembri rozhodlo, že sa prioritne zaradí výstavba dažďovej kanalizácie
(a s tým súvisiaci asfaltový kryt komunikácií)
medzi akcie financované z rezervy mesta,tvorenej prebytkom hospodárenia. Pristúpilo k príprave súťažných podkladov na vypísanie verejnej súťaže na výber dodávateľa
uvedenej akcie. V týchto dňoch je pripravené
oznámenie do Vestníka verejného obstarávateľa o vyhlásení verejnej súťaže. Po uplynutí
zákonom daných lehôt, vyhodnotení verejnej súťaže a uzavretí zmluvy s úspešným
uchádzačom sa môže začať s realizáciou
stavby. Ukončenie súťaže predpokladáme začiatkom mája. Realizácia bude prebiehať po
etapách v závislosti od objemu schválených
financií.“
Ďalšia interpelácia Š. Koháryho sa týkala dôvodu, prečo nebola zatiaľ do programu zasadnutia mestského zastupiteľstva zaradená
žiadosť o kúpu pozemku na výstavbu športovej haly (bowlingová dráha, posilňovňa), keď
bola podaná v podateľni MsÚ pred polrokom.

Na interpeláciu odpovedali vedúca právneho
a majetkového odd. MsÚ Z. Ivaniková a vedúca odd. strategického rozvoja E. Muráriková: „Roland Brosman požiadal 2. 8. 2007 MsÚ
o dopredaj časti pozemku (bývalá paneláreň)
o výmere 5002 m2 za účelom vybudovania
športovo-relaxačného komplexu s investičným zámerom cca 30 mil. Sk. Súčasťou žiadosti bola architektonická štúdia. Žiadateľovi
bolo doporučeným listom písomne oznámené, že v súčasnosti sa spracováva územný
plán športovo-rekreačnej zóny Rim. Sobota.
Jeho cieľom je podrobnejšie riešenie záujmového územia. Doručenú architektonickú štúdiu výstavby športového a rekreačného komplexu postúpilo odd. strategického rozvoja
mesta Ing. arch. Janekovi, ako spracovateľovi
návrhu. V súčasnosti sa dopracováva návrh
Územného plánu športovo-rekreačnej zóny,
v ktorom je vyčlenená plocha aj na realizáciu investície, ktorú predložil pán Brosman.
Spracovaný návrh však musí prejsť schvaľovacím procesom, výsledkom ktorého bude
schválenie územného plánu zóny v MsZ
s predpokladaným termínom september
2008. Až po jeho schválení bude môcť mesto
pristúpiť k dopredaju pozemkov."

Spracovala: M. Kanalová
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Úspechy Spojenej školy v SOČ

Oznamy
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!!!

Som v europarlamente v podvýbore pre
ľudské práva, ktorý je dôležitý z dôvodu, aby
poukazoval na tieto negatívne javy v spoločnosti. Musíme vidieť násilie, ktoré sa pácha
vo všetkých formách- verejne, v rodinách
a skryto. Takémuto násiliu treba jednoznačne povedať NIE. Toto nie je norma ani
slušného správania, ani kultúry slovenského
národa.
Čo by mala týraná žena robiť so svojím problémom? Veľa z nich sa bojí o tom hovoriť a ísť na
políciu.
Myslím si, že aj vďaka médiám mnohé
kauzy, ktoré, žiaľ, skončili tragicky poukázali
na nečinnosť mnohých inštitúcií, ktoré sa
mali týmto problémom zaoberať. Je jedno,
či je to otázka samosprávy, verejnej správy,

Prečo sa prednáška o domácom násilí konala
v Rim. Sobote?
Takéto typy prednášok, ktoré majú byť
týraným ženám, deťom, starým ľuďom či
mužom nápomocné, sa dejú v rámci únie
žien na celom Slovensku. Možno nie sme

tf

V galérii GANEVIA sa uskutoční 24.
apríla (štvrtok) o 18:00 vernisáž výstavy
Spolku podhorských ľudových výrobcov
z Maďarska. Výstava je súčasťou XVII.
ročníka celoslovenskej súťaže v prednese poézie a prózy Mihálya Tompu
v maďarskom jazyku. Potrvá do 9. mája.

Prípravy na výročie
Z

Myslím si, že bolo načase. Tento zákon,
ktorý veľakrát hovorí o subjektívnom vzťahu
dvoch ľudí, však môže byť často zneužitý. Je
to veľmi citlivý zákon a mňa skôr bude zaujímať jeho implementácia v praxi, pretože aj
tam musíme vidieť drobné odlišnosti medzi
flirtovaním a sexuálnym obťažovaním.

ákladná škola Š. M. Daxnera na sídl. Západ v Rim. Sobote je súčasťou siete základných škôl v meste už pätnásty rok. Za toto
obdobie už prešla niekoľkými fázami svojho vývoja.
Svoju históriu začala písať školským rokom 1993/1994, presnejšie
1.septembra 1993.
V nových priestoroch riaditeľka školy Emília Šulková a zástupkyne
riaditeľky Petronela Horváthová a Danica Švihlová spoločne so širokým kolektívom pedagogických a nepedagogických pracovníkov
s veľkým nadšením rozbehli svoju prácu.
24.októbra 2003 pri 10.výročí založenia školy udelilo Ministerstvo
školstva SR škole čestný názov Základná škola Štefana Marka Daxnera. Bol to významný impulz na ďalšie skvalitnenie výchovnej
a vzdelávacej činnosti školy. V súčasnosti sme začali s prípravou
na dôstojné oslavy už 15.výročia. Budeme ich realizovať 22. a 23.
mája v priestoroch mestského kultúrneho strediska a našej školy. Chceme nadviazať na dobré z minulosti a pozerať sa dopredu
v intenciách modernej budúcnosti. Škola má byť prípravou na život
a na budúcnosť. V tomto duchu chceme stanovovať naše ciele. Sme
pripravení napĺňať nové výzvy v kontexte pripravovaných inovácií
v rámci školského zákona, ktorý okrem iných zmien prinesie zásadnú zmenu v činnosti škôl, ktoré získajú väčšiu autonómiu v tvorbe
vlastných – školských vzdelávacích programov. Bude si to vyžadovať
nové neschematické prístupy k výchove a vzdelávaniu. Jednoznačne vítame takéto zmeny a sme na ne pripravení. Chceme využiť aj
blížiace sa jubileum školy na odštartovanie pozitívnych zmien a budeme patriť v transformačných procesoch k pilotným školám mesta
i regiónu. Ďakujeme širokej rodičovskej verejnosti a všetkým sympatizantom našej školy za doterajšiu spoluprácu a podporu a tešíme
sa na nové spoločné výzvy.

Marta Kanalová

Mgr. Viliam Vidinský, riaditeľ školy

pre niektorú časť verejnosti veľmi prijateľní,
pretože si stále udržujeme určitý odstup
od politického pochlebovania, ako to bolo
s predchádzajúcou vládou, ktorá nás svojím
spôsobom veľmi kruto postihla. To bol jeden
fenomén násilia voči mimovládnej organizácii, že nám odobrala náš majetok. Musím
povedať, že ani táto vláda si veľmi nevšimla,
že by ten majetok mala vrátiť napriek tomu,
že ombudsman poukázal na nesprávnosť
konania. Ale my svoju činnosť stále vykonávame. Predsedníčka ÚŽS H. Husárová pre
BBSK je skutočne mimoriadne aktívnou
členkou únie, pretože prevádzkuje Krízové
centrum SOS v Rim. Sobote, kde ponúka
pomoc týraným ženám a deťom. Oceňujeme
a vyzdvihujeme takéto aktivity.
polície. Každý z nich svojím spôsobom môže
žene pomôcť v určitej etape, a keď jej už
nevie pomôcť priamo, tak by jej aspoň mal
poradiť, na koho by sa mala obrátiť.

tudenti Spojenej školy v Rim. Sobote sa i tento rok zapojili do
Stredoškolskej odbornej činnosti (SOČ). 4.apríla v Banskej Bystrici na SPŠ J. Murgaša prebehla krajská prehliadka prác SOČ. Na nej
študenti Tomáš Sulyok a Natália Konečná s prácou „Stanovenie soli
ako NaCl v zemiakových lupienkoch“ získali 1. miesto a Dominika
Jankulárová s prácou „Stanovenie kofeínu v nealkoholických nápojoch“ 3. miesto v súťažnom odbore 03 – Chémia, potravinárstvo (na
snímke). Konzultantkou oboch prác bola Ing. Elena Kľúčovská. Víťazná práca postúpila na celoštátnu prehliadku Stredoškolskej odbornej činnosti, ktorá sa uskutoční 23. – 26. apríla vo Zvolene.

V kostole reformovanej cirkvi sa uskutoční 30. apríla o 19:00 hod. koncert
husľového virtuóza Sándora Jávorkaia
a gitaristky Miriam Rodriguez Brüllovej.
Vstupné pre členov Kruhu priateľov
hudby 50 Sk, ostatná verejnosť 70 Sk.

Rozhovor s europoslankyňou Irenou Belohorskou

Aký je Váš názor na týranie a domáce násilie?

Š

Kam za kultúrou

O týraní i sexuálnom obťažovaní
Ako sme vás už v minulom čísle Gemerských
zvestí informovali, 4. apríla navštívila Rim.
Sobotu predsedníčka Únie žien Slovenska (ÚŽS)
a europoslankyňa Irena Belohorská. Zúčastnila
sa konferencie, ktorá sa venovala domácemu
násiliu. V tejto súvislosti sme ju požiadali
o krátky rozhovor.

Školstvo / Inzercia

14. 4. 2008

Od apríla je v platnosti zákon týkajúci sa sexuálneho obťažovania. Aký máte na to názor?
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Dve výstavy v múzeu
V

Gemersko-malohontskom múzeu v
Rim. Sobote otvorili dve výstavy. Prvá
nesie názov Štefan Maksi – Príroda. Sú na
nej vystavené umelecké fotografie Štefana
Maksiho, ktorý zachytáva prírodné úkazy.
„Fotografovaniu sa venujem od roku 1994.
Spočiatku som fotil zábery na báze analógovej techniky, teraz ich už pripravujem na
digitálnej. Okrem Gemera- Malohontu zachytávam aj iné regióny. Už niekoľko rokov
sa aktívnejšie venujem bicyklovaniu. Vždy
beriem so sebou aj digitálny fotoaparát,“
povedal Š. Makši. Dodal, že pri fotografovaní

ho inšpiruje premenlivosť, rôznorodosť a jedinečnosť okamihu fotografovaného javu.
Výstava potrvá do 30. apríla. Druhá výstava
v múzeu je nazvaná Rieka Slaná. Prezentuje
geológiu, flóru a faunu rieky Slanej.
„Je to jedna z najvýznamnejších riek Gemera- Malohontu. Návštevníci môžu prostredníctvom fotografií, máp a preparátov vidieť
prírodné úkazy, rastliny a živočíchy tohto
územia,“ povedala komisárka výstavy Mgr.
Monika Gálffyová. Výstava potrvá do 31.
mája.

kk

Beseda so spisovateľmi
V

rámci Dní knihy sa v spolupráci s Knižnicou M. Hrebendu na základných školách v Rim. Sobote uskutočnili besedy s tvorcami kníh. ZŠ P. K. Hostinského navštívili
spisovatelia P. Holka na 2. stupni a J. Pavlovič,
R. Brat a jeho „dvorný“ ilustrátor M. Regitko
na 1. stupni. Na 1. stupni prebiehala beseda
zvlášť pre 1. a 2. ročník s Jozefom Pavlovičom.
Žiaci ho privítali ukážkami z jeho tvorby a on
sa im odmenil vtipnými príbehmi, zaujímavým rozprávaním. Dokonca využil písmenkovú výzdobu prváckej – mravčekovej triedy
a vymyslel vtipnú rýmovačku na vystavené
písmená. Nenudili sa ani žiaci 3.- 4. ročníka,
ktorí sa tiež nedali zahanbiť a autorovi ukázali, že jeho tvorbu poznajú. Roman Brat ich
hneď v úvode prekvapil časťou príhovoru
v španielčine. Kým on žiakov zaujal rozprávaním o svojej najnovšej knihe, ktorá u odbornej poroty bola ohodnotená ako najlepšia
detská kniha jesene 2007, Miroslav Regitko
ilustráciu z nej vyčaril na tabuľu. Autori detských kníh porozprávali žiakom o tom, ako
sa stali spisovateľmi. Spoločné chvíle spestrili veselými historkami zo svojho detstva
aj dospelosti. Žiaci si zo stretnutia s osob-

nosťami, s ktorými sa často stretávajú nielen v škole, ale aj pri čítaní detských knižiek
doma, odniesli pekné zážitky. Na pamiatku
sa im autori podpísali do vlastných detských
knižiek a na originálne karty s karikatúrami
oboch autorov.

Mgr. Anna Veľochová

Deň štúrovskej poézie
V

obci Vyšný Skálnik- v rodisku významného štúrovského básnika Jána Bottu,
sa konal 4. apríla 7.ročník Dňa štúrovskej
poézie, zameraný na súťaž v prednese
štúrovskej poézie žiakov základných škôl a
osemročných gymnázií v okrese Rimavská
Sobota. Súťaž sa konala pod záštitou predsedu BBSK a organizovala ju starostka obce
Vyšný Skálnik Veronika Muránska v spolupráci s Gemersko-malohontským osvetovým strediskom v Rimavskej Sobote. Tento
rok sa ako predseda poroty a čestný hosť
súťaže zúčastnil známy slovenský spisovateľ, básnik, textár, scenárista Daniel Hevier.

Súťaž prebiehala v dvoch kategóriách- starších a mladších žiakov. V prvej kategórii
získala 1. miesto Simona Erdédyová zo ZŠ P.
K. Hostinského v Rim. Sobote, druhé Diana
Rapčanová, tiež z tej istej školy, a tretie Laura Purgátová zo ZŠ Sama Vozára v Hrachove.
V druhej kategórii sa na 1. mieste umiestnila Gabriela Havranová zo ZŠ Nábrežie
Rimavy Hnúšťa, na druhom Lenka Perželová
zo ZŠ p. K. Hostinského v Rimavskej Sobote
a treťom Nikoleta Vrábľová zo ZŠ P. Dobšinského v Rimavskej Sobote.

vm
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V

priestoroch rimavskosobotskej
knižnice Mateja Hrebendu sa od 1.
do 3 . apríla uskutočnilo celoslovenské
podujatie s názvom Dni detskej knihy
2008. Záštitu nad ním prevzal predseda BBSK Milan Murgaš. Zorganizovali
ho BBSK, Bibiana- Medzinárodný dom
umenia pre deti v Bratislave, Knižnica
Mateja Hrebendu v Rim. Sobote, Mesto
Rim. Sobota, Slovenská sekcia Medzinárodnej únie pre detskú knihu, Spolok
slovenských spisovateľov, Asociácia
organizácií spisovateľov Slovenska,
Slovenská asociácia knižníc a Spolok
slovenských knihovníkov. Zúčastnila
sa ho delegácia 20- tich spisovateľov
detských kníh, ilustrátorov, redaktorov
detských časopisov a ďalších hostí.
Slávnostné otvorenie podujatia sa
uskutočnilo 1. apríla čítaním posolstva
k Medzinárodnému dňu detskej knihy
2008. Na záver dňa viceprimátor mesta
JUDr. Pavol Piliarik slávnostne prijal
spisovateľov a hostí v obradnej sieni
mestského úradu. Počas týchto dní bola
prezentovaná vernisáž výstavy ilustračných a knižných prác. Verejnosť mohla
vidieť najkrajšie knihy Slovenska z
roku 2006, najkrajšie a najlepšie detské
knihy jari, leta, jesene a zimy roku 2006
a kyjatické hračky Rudolfa Stehlíka. V
základných školách mesta a regiónu
prebiehali besedy spisovateľov s čitateľmi detských kníh. V rámci podujatia sa
konal aj 16. ročník autorskej prehliadky
literárnych prác žiakov ZŠ a 8- ročných
gymnázií s názvom Zlatá krajina. Jeho
lektorkou bola Dana Porubská. „Týmto
podujatím vzdávajú knihovníci každý
rok hold rozprávkarovi H. CH. Andersenovi. Besedy spisovateľov obohacujú
čitateľov detských kníh. Prinášajú im
nové myšlienky k ich ďalšej tvorbe.
Cieľom každoročných osláv Medzinárodného dňa detskej knihy je podnecovať deti a mládež k čítaniu,“ povedala
riaditeľka knižnice M. Hrebendu PhDr.
Táňa Mikitová.

kk

PROGRAM GMOS
17.- 19.4. Zochova divadelná Revúca
- krajská súťažná prehliadka alternatívneho a činoherného divadla, Dom
kultúry, Revúca, o 8:00 hod.
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Európsky sociálny fond na úrade práce

Dni detskej
knihy 2008

Oznamy
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ok 2008 je rokom, kedy postupne končia aktivity úradov práce financované z prostriedkov Európskeho sociálneho
fondu (ESF) a štátneho rozpočtu z obdobia
rokov 2004 – 2006. Zároveň plynule začínajú aktivity podporované z týchto zdrojov
na obdobie rokov 2007 – 2013. Ide prevažne
o realizáciu Národných projektov, prostredníctvom ktorých Úrad práce, sociálnych vecí
a rodiny (ÚPSVaR) v Rimavskej Sobote poskytuje podporu svojim klientom pri ich neľahkom úsilí začleniť sa na trh práce. V oblasti
zamestnanosti sú to hlavne nenávratné finančné príspevky zamerané na vzdelávanie
a prípravu pre trh práce, príspevky na začatie
samostatnej zárobkovej činnosti, príspevky
na aktivačnú činnosť, absolventskú prax, na
vytvorenie pracovného miesta u zamestnávateľa a na podporu zamestnávania zdravotne postihnutých občanov v chránených
dielňach a pracoviskách. Okrem príspevkov
na vzdelávanie a prípravu pre trh práce na
všetky ostatné je po splnení zákonných podmienok právny nárok. V období od roku 2004,

kedy ÚPSVaR začal s čerpaním finančných
prostriedkov z ESF do konca roku 2007, bolo
cez národné projekty v okrese Rimavská Sobota podporených 591 začínajúcich živnostníkov, z toho 24 zdravotne postihnutých z
radov evidovaných uchádzačov o zamestnanie, 254 nových pracovných miest u zamestnávateľov a 121 pracovných miest v chránených dielňach a pracoviskách. O ekonomickej
a sociálnej situácii v regióne svedčí aj fakt, že
prvý z národných projektov, ktorý bol v roku
2004 uvedený do praxe, bol Národný projekt V , tzv. aktivačná činnosť, ktorý bol určený pre občanov ťažko umiestniteľných na
trhu práce, postihnutých hmotnou núdzou.
V rámci okresu sa jej zúčastňuje mesačne
priemerne 7800 uchádzačov o zamestnanie.
Aj prostredníctvom aktivít tohto projektu sa
vytvorila možnosť zapojiť do riešenia problémov na trhu práce okrem štátu aj samosprávu a mimovládny sektor. Napriek tomu,
že tento národný projekt neprispieva priamo
k znižovaniu miery nezamestnanosti, v obciach nášho okresu trpiacich nedostatkom

pracovných miest pre nízko kvalifikovanú pracovnú silu, predstavuje často jedinú
možnosť na opätovné získanie a udržiavanie pracovných návykov. Prostredníctvom
odboru ESF, ktorý pôsobí na ÚPSVaR v Rim.
Sobote necelý rok, pripravujeme systematicky postupnými krokmi podmienky na koordinovanú partnerskú spoluprácu subjektov
pôsobiacich na trhu práce v našom okrese.
Tento odbor je koordinačným útvarom úradu pre oblasť projektového riadenia v oblasti
zamestnanosti a sociálnej inklúzie. Je zároveň kontaktným miestom pre konzultácie
s každým potenciálnym partnerom, ktorý
pri tvorbe projektu zameraného na oblasť
zamestnanosti a sociálnej inklúzie chce svoj
zámer postaviť na korektných analýzach
a partnerskej spolupráci s cieľom dosiahnuť
pozitívne riešenie problému, ktorý najviac
tlačí väčšinu obyvateľov nášho okresu, a tým
je nezamestnanosť a s ňou spojené problémy
sociálneho vylúčenia.

Ing. Ida Melichová,
riaditeľka ÚPSVR v Rimavskej Sobote

Rozdelíme viac ako 150 000 Sk

Nový tepelný zdroj
na spaľovanie biomasy

Občianske združenie Miestna akčná skupina MALOHONT
vyhlasuje výzvu na predkladanie projektov v rámci
Grantového programu Prebúdzanie MALOHONTU.

V

Čo podporíme?
Aktivity realizované na území 39 obcí zahrnutých do MAS MALOHONT, ktoré budú
zamerané na: rozvoj cestovného ruchu,
obnovu, úpravu a zatraktívnenie prostredia
v regióne a voľnočasové aktivity.

Koho podporíme?
Obce, mestá, podnikateľské subjekty a mimovládne organizácie max. sumou 10 000,Sk na jeden projekt. Uzávierka predkladania
projektov je 16. mája 2008.
Viac informácií: www.rimavarimavica.sk alebo v kancelárii MAS v Hrachove (budova o. z.
OZVENY) -M. Kubaliaková - 047/5695 533, mirkakubka@ozveny.sk, M. Kochanová - 047/5484
302, ozrodon@pmxmail.sk.
Grantový program Miestnej akčnej skupiny MALOHONT je financovaný z rozpočtov mikroregiónov Rimava a Rimavica, Sinec – Kokavsko a Teplý Vrch a z príspevkov dobrovoľných darcov. Celková suma, ktorú Miestna akčná skupina MALOHONT bude rozdeľovať,
je 150 000,- Sk. Jednou z možností, ako zvýšiť túto sumu, je ľubovoľný finančný príspevok,
ktorým môže prispieť každý z vás. Ten môžete zaslať najneskôr do 15. mája 2008 na číslo
účtu MAS: 0382052403/0900 Nezabudnite na variabilný symbol 140408, podľa ktorého Vami
zaslanú sumu prerozdelíme do poslednej koruny spolu s ostatnými príspevkami a sumou
150 000,- Sk na projekty, ktoré budú realizované v mikroregiónoch Rimava a Rimavica, Teplý
Vrch a Sinec – Kokavsko (= MAS MALOHONT). V prípade, že chcete byť menovaný medzi
darcami na tento Grantový program MAS, uveďte v správe pre prijímateľa Vaše meno, priezvisko a obec. Vopred vám v mene všetkých ďakujeme!

Revúcej 2. apríla slávnostne otvorili nový tepelný zdroj na spaľovanie biomasy s maximálnym výkonom
3 MW. Projekt vznikol spojením aktivít
výrobcu a dodávateľa tepla – spoločnosti Retes, s.r.o., ktorá je súčasťou Skupiny
STEFE SK, a dodávateľa biomasy a technológie na jej spaľovanie- spoločnosti
Intech Slovakia, s.r.o. Dodávateľ biomasy a technológie bude prostredníctvom
nového tepelného zdroja na spaľovanie
biomasy vyrábať teplo, ktoré bude
následne nakupovať spoločnosť Retes,
s.r.o. Tým, že dodávateľom suroviny je
Intech Slovakia, sa zároveň podarilo
eliminovať neistotu týkajúcu sa ceny
a dostupnosti biomasy na trhu. Celková
investícia spoločnosti Intech Slovakia,
s.r.o., do projektu predstavuje približne
25 miliónov Sk.
„Nový zdroj na biomasu v Revúcej je
v rámci koncernu STEFE SK pilotným
projektom, pričom v časovom horizonte
ďalších piatich rokov existuje predpoklad využitia podobných riešení aj
v ďalších mestách na Slovensku, kde
STEFE SK pôsobí,“ uviedol v tejto súvislosti predseda predstavenstva STEFE
SK, a.s., Ivan Adam. Dodal, že do úvahy
prichádzajú mestá ako Rimavská Sobota, Veľký Krtíš, Rožňava, príp. Levoča.
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Daniel Hevier v Rimavskej doline
V

sobotu 5. apríla členovia OZ Horná Rimava, starostka obce Vyšný Skálnik Veronika Muránska a Mgr. Erik Fella oboznámili
Daniela Heviera, ktorý bol tento víkend spolu
so svojím synom Tomášom na návšteve Rimavskej doliny, s časťou pamätihodností a
histórie obcí a miest Rimavskej doliny.
Spoločne navštívili obec Rimavské Zalužany,
kde ich starostka Janka Ďurišová oboznámila
s históriou dobrovoľného hasičského zboru.
V Rimavskej Bani navštívili kostol, ktorý bol
bohužiaľ uzavretý a z časovej tiesne nebolo
možné ho priezrieť aj zvnútra. V obci Kyjatice navštívili žiarové pohrebisko - významnú
archeologickú kultúru z mladšej fázy popol-

zameranie
technický návrh a kalkulácia
doprava (pri dodávke s montážou)
štrbinové vetranie
demontáž drevených okien

vm

S

ZA VEĽKOOBCHODNÉ CENY.

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

Úspešná premiéra nových pesničiek
peváčka Katka Koščová úspešne pokračuje v prípravách svojho v poradí už
tretieho albumu. Veľmi vydarená premiéra
prvých štyroch hotových piesní prebehla počas koncertu v Divadle Jonáša Záborského
8.4.2008. Večerný koncert pred takmer vypredaným hľadiskom Malej scény bol zaujímavý
nielen Katkiným takmer šansónovým prejavom, ale tiež javiskom, ozdobeným divadelnými rekvizitami. Diváci ocenili koncert
dlhým potleskom a vyžiadali si prídavok.
Mnohí ho opísali ako jeden z najlepších Kat-

OBKLADY
DLAŽBY
SANITA

Super
jarné
zlavy

nicových polí(11.-8 storočie p.n.l.). Zavítali
aj do obce Rimavské Brezovo, kde si prezreli
pomník Ľudovíta Kubániho, a starostka Viera Feješová ich oboznámila s históriou obce.
V meste Hnúšťa D. Hevier so svojím synom
navštívili pamätník Janka Francisi-Rimavského, slovenského dobrovoľníka a básnika, a v
obci Hačava pamätník Mateja Hrebendu, prvého slovenského dsitribútora tlače, ktorý aj
napriek svojmu hendikepu umožnil všetkým
čítať literatúru. Poslednou zastávkou na ich
ceste bolo mesto Tisovec, kde Daniel Hevier
absolvoval besedu s deťmi základných škôl
a ich rodičmi.

PONÚKAME ZATEPĽOVANIE BUDOV A PLOCHÝCH STRIECH.

kiných koncertov. Názvy nových piesní sú:
Šivot, Vyhnanie z raja, Pieseň o jeseni, Ket
ja na Toryše. Posledná spomínaná pesnička
je pôvodne šarišská ľudová, Katka s kapelou
ju ale predviedla v zaujímavom jazzovom
aranžmáne. Katka svoje nové skladby bude
po úspešnej premiére hrávať na väčšine svojich nasledujúcich koncertov. Fanúšikovia sa
majú na čo tešiť. Všetky aktuálne termíny
vystúpení nájdu na Katkinej oficiálnej stránke www.katkakosc.sk.

pr
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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

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

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

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

Allianz-Slovenská poisťovňa, a. s.,
pobočka Rimavská Sobota
ponúka do prenájmu na Hlavnom námestí č. 1
v Rimavskej Sobote:
		
● kancelárske priestory
		
● skladové priestory
Bližšie informácie Vám poskytneme na telefónnych číslach:
047/5604031, 047/4302221

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

Pôžičky

pre zamestnaných,
dôchodcov, živnostníkov
aj na MD od 6000-160.000 Sk
už od 550 Sk / mes.
M: 0911 726 645
www.proficredit.sk

NOVINKA!

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

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

KAMENÁRSTVO
Ulický
Nová prevádzka
RIMAVSKÁ SOBOTA
Cintorínska č. 4192
Mob.: 0905/681 163

Dosky a sendvičové panely.
Info:
www.Lewastav.echoviny.sk
0904 504 504
2067-17

RIMAVSKÉ ZALUŽANY 145, 980 53
Tel.: 047/54 95 358 Mob.: 0907/528 039
2036
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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

•

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

•

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

371-15

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

375-16

•

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

•

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

14. 4. 2008
nájmu 2-izb. byt v RS. Tel: 0904
506 506

428-15

•

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

429-15

• Dám do prenájmu 1-izbový byt
v centre mesta. Tel: 0918 845 294
– volať od 10.00-20.00 hod.
432-15

•

Predám dvojizbový byt. Cena
730 000 Sk. Tel: 0908 045 560
• Dám do prenájmu 3-izbový byt
v centre mesta. Tel: 0911 446 914,
0915 566 728

449-16

•

Súrne predám 4-izbový byt na
sídl. Západ. Cena dohodou. Tel:
0915 867 006

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

459-16

• Predáme 2-izbový byt na Školskej ul., cena 500.000,- Sk. Tel:
0918 911 370
460-16

• Kúpim garáž na ul. Športovej.
Tel: 918 501 317
465-17

•

Predám garáž pri kasárňach.
Tel: 0904 576 579.

470-17

Dám do prenájmu obchodné
a kancelárske priestory 37
m2 na Železničnej ul. Vchod
priamo z ulice. 0915 823 031
298-13

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

Preprava Aviou.
Lacno a rýchlo. Tel:

184 986

•

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

0904 977 692, 0903 549 042

399-14

298-13

•

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

Zamestnanie

403-17

•

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

Firma SKH-Nitra s.r.o. prijme
pre prácu v ČR viac pracovníčok na pozíciu Asistentka predaja – plat 14-16000 Kč/Netto.
Ubytovanie ZDARMA v prenajatých bytoch alebo domoch. Tel:
0911/115 518

•

•

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 pre-

né práce. Tel: 0903 320 312

424-17

• ZŠ Ožďany, Hlavná 66, 980 11
Ožďany prijme od 1.9.2008 učiteľa slovenského jazyka. Kontakt: 0905 716 505
439-15,17

•

Hľadám zdravotnú sestru do
amb. praktického lekára pre dospelých v novom zdravotnom
stredisku na ul. Dobšinského na
trvalý prac. pomer s nástupom
ihneď. Tel: 0903 671 003

441-18

•

•

457-16

396-15

•

• Hľadám brigádnikov – staveb-

•

•

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

408-17

418-16

Predám 4-izbový byt v OV na
ul. por. Ušiaka o výmere 73,5 m2
bez balkóna. Tel: 0918 626 381

453-15

•

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

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

Zamestnám invalidnú alebo riadnu šikovnú dôchodkyňu
v stávkovej kancelárii. Tel: 0905
385 012

395-15

•

•

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

445-16

Firma ELEKTRO-M.T. prijme
do TPP predajcu elektroniky. Tel:
0918 571 204

452-15

•

Tel: 0902 644 359, 0910 968 842
1631-15

•

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

387-20

•

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

1271-17

• Autodoprava, sťahovanie. Tel:
0903 515 109
1104

•

Profesionálne vedenie účtovníctva. Tel: 0902 417 017

1115

• Kvalitné účtovníctvo. Tel: 0911
846 062

1394

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

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

292-15

•

Servis a montáž klimatizačných a chladiarenských zariadení, montáž vzduchotechniky.

Kúpim domiešavač na betón
3- alebo 5-fúrikový. Tel: 0905
499 280
+Predám kompresor ORLÍK EK
17 150 litrov a zváraciu súpravu
CO MIG 169. Cena dohodou. Tel:
0904 044 000

471-18

463-20

nému chlapcovi na doučovanie.
Tel: 0918 031 155

407-15

•

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

•

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

427-17

433-18

jeme Vašu veľkosť.
Čaká na Vás pestrá paleta oblečenia vo veľ. 44-64. Saká, blúzky,
nohavice, kostýmy vo veľ. do 64
– darček pre každú z Vás, ktorá
si u nás doplní svoj šatník. Rim.
Sobota, Železničná č.9

450-15

451-16

Predám Škodu Super B comfort plus 1, 9 TDI, 96 kW, 2004,
99 000 km. Cena dohodou. Tel:
0903 385 501

Zvieratá
•

Nosnice, brojlery, morky, káčatá, húsatá. 0915 674 757, 0915
674 759
• Predám ošípanú, cena dohodou. Tel: 0907 319 629
401-15

• Predaj ošípaných, 120 - 170 kg.

Tel: 0908 265 466
• Predám perličky, zajace, morky
domáce. Tel: 0907 036 585
• Predám prasatá 30 kg. Tel: 0915
357 580, 5677 215

446-15

• Novootvorený servis na osobné autá v areáli býv. ČSAO. Tel:
0908 495 173
• Opravujeme nákladné autáTatra, Liaz, Avia, traktory zn. Zetor a Crystal. Tel: 0908 495 173,
047/5694 226 /býv. ČSAO/
462-17

•

Vykonávame všetky stavbárske práce, zámočnícke, klampiarske, vodárenské, rekonštrukcie starých striech, stavby
nových striech a bytových jadier. Tel: 0907 173 956

468-16

Auto-moto
•

Predám Ladu 2107, STK, EK,
LPG. Tel: 0907 719 699
425-18

•

Predám Š 1203 valník, motor
1500 5-rýchlostný, v dobrom stave. Tel: 0905 326 862
• Predám kosačku dvojbubnovú,

447-16

• Kúpim autosedačku nad 10 kg.
Tel: 0907 853 898

•

Vykupujem staré perie, autobatérie a starožitnosti. Tel: 0903
537 225

• Predám pílu zn. OM 926 nová,
cena dohodou a pílu zn. OM 932
C. Predám príves 2x1,5 – bočnice
40 cm. Cena dohodou. Tel: 0903
591 847
467-19

Liliput
detské odevy
v Rim. Sobote pri pošte
Nová značka v predaji

Mariquita

• Predám šteňa - bordo doga,
sučka, 3 mes., svetlohnedá. Tel:
0903 591 847
• Predám 6-mesačného psíka
sharpea. Zaočkovaný a odčervený. Tel: 5632740, 0902 304 351

1632-16

Rôzne
• 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
vhodná do rodinného domu alebo na podnikanie. Cena dohodou. Tel: 0904 880 768
360-15

• Predám obývaciu stenu v dobrom stave, lacno. Tel: 0904
956 960
404-15

• Predám unimobunku. Tel: 0907
719 699
• Predám sedaciu súpravu tmavohnedej farby s rozťahovacím
mechanizmom. Tel: 0902 255 667
1632-15

•

Predám zachovalú rohovú ku-
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Dražobná spoločnosť IURIDIS a. s.
so sídlom Nemocničná ulica č. 18, 990 01 Veľký Krtíš
				
vyhlasuje dobrovoľnú dražbu, ktorá sa uskutoční dňa 30. 04. 2008
o 09,30 hod. v zasadačke Okresného stavebného bytového družstva
v Rimavskej Sobote, Okružná 50, Rimavská Sobota
na nehnuteľnosť:
byt č. 161, na 7.p., vchod č. 21 na sídl. Rimava v Rimavskej Sobote,
podiel 1/1
podiel priestoru na spoločných častiach a zariadeniach domu je
6671/1187283
Príslušný podiel 6671/1187283, parc. č. 1670/108 na ktorej je bytový
dom postavený o výmere 2110 m2
nachádzajúca sa v okrese, obci a katastrálnom území Rimavská Sobota,
vedené na Katastrálnom úrade B. Bystrica, Správa katastra Rimavská
Sobota na LV č. 3402, resp. 3784 pre pozemok
Všeobecná hodnota nehnuteľnosti: 570.000,- Sk
Najnižšie podanie: 250.000,- Sk
Minimálne prihodenie: 5.000,- Sk			
Výška dražobnej zábezpeky je 75.000,- Sk
Navrhovateľom dražieb je Okresné stavebné
bytové družstvo v Rimavskej Sobote
Spôsob zloženia dražobnej zábezpeky:
1. účet: Tatra banka a. s., č. Účtu: 262 510 6998/1100
3. banková záruka: Veriteľ bankovej záruky: IURIDIS a. s.,
Nemocničná 18, 990 01 Veľký Krtíš
4. Notárska úschova: Príjemca z úschovy: IURIDIS a. s.,
Nemocničná 18, 990 01 Veľký Krtíš
Variabilný symbol úhrady: VS 11 2008
							
Informácie na tel. č. +421 (0)47 41

466-19

455-15,16,18

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

•

•

456-17

•

285-22

Predám auto Š 1203, motor po
GO na Š 1203, prevodovku na Š
1203. Tel: 0918 395 200

•

• Milé dámy, moletky, rešpektu-

Služby

•

1633-15

• Hľadám opatrovateľku k 9-roč-

405-21

• Hľadáme vodičov na medziná472-18

446-15

chynskú lavicu zelenej farby, látková, stôl + 2 stoličky. Tel: 5648
109, 0904 968 871

• Kúpim prívesný vozík za osobné auto, dĺžka okolo 2 m, v ľubovoľnom stave s dokladmi. Tel:
0911 768 758

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

rodnú kamiónovú dopravu. 0903
385 501

30-ky disky, viac druhov plášťov
na hosp. stroje, traktor Major
7011, pluh troják rúrkový. Tel:
0915 357 580, 5677215

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

Súkromná firma prijme do
pracovného pomeru vyučenú
krajčírku. Prevádzka Rim. Sobota. Info: 0908 930 711
• Práca pre ženy a mužov v pekárni – aj pomocné práce v Bratislave. Ubytovanie zdarma, turnusová práca. Tel: 0918 660 804,
0907 157 004, 051/7733888,
051/7582233

458-17
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Úspešní mladí podnikatelia..
Chcete byť ako oni? Láka Vás
podnikanie?
Skúste to s nami!
v spolupráci s predkladateľom projektu
Youngbusiness.net 3 Wandsworth
Youth Enterprise Londýn, Mestom
Rimavská Sobota a ostatnými partnermi z Maďarska a Rumunska ponúka
mladým vo veku od 17 do 33 rokov,
ktorí uvažujú o podnikaní ako spôsobe
uplatnenia sa na trhu práce,
ale nemajú dostatok informácií, bezplatné akreditované vzdelávanie
v oblasti podnikateľských schopností
„PODNIKANIE AKO ŽIVOTNÁ
STRATÉGIA“
INFORMÁCIE A KONTAKTY:
Regionálna rozvojová agentúra,
Rimavská Sobota ul. SNP 21
(pri poisťovni APOLLO)
www.rrars.szm.sk, rrars@mail.t-com.
sk, tel.: 47/58 111 85
Mestský úrad Rimavská Sobota u Ing.
Murárikovej
eva.murarikova@rimavskasobota.sk
tel.: 047/56 046 13
Úrad práce sociálnych vecí a rodiny

Výberové konanie
na obsadenie funkcie riaditeľa rozpočtovej organizácie obce
Názov vyhlasovateľa výberového konania: Obec Bátka
Adresa vyhlasovateľa výberového konania: Obecný úrad Bátka č. 161. 98021
Názov funkcie na ktorú sa výberové konanie uskutočňuje:
Riaditeľ rozpočtovej organizácie obce Bátka s názvom „ Základná škola- Alapiskola Bátka“ so sídlom v Bátke.
Kvalifikačné predpoklady na výkon funkcie:
úplné vysokoškolské vzdelanie podľa vyhlášky MŠ SR č.41/1996 Z.z.
minimálne 5 rokov pedagogickej praxe
spôsobilosť používať slovenský a maďarský jazyk
osobné a morálne predpoklady
Zoznam dokladov, ktoré treba pripojiť k prihláške do výberového konania:
Doklad o vzdelaní
Doklad o pedagogickej praxi v dĺžke najmenej 5 rokov
Návrh koncepcie rozvoja školy
Doklad o bezúhonnosti
Doklad o absolvovaní prvej kvalifikačnej skúšky alebo jej náhrad
Miesto podania prihlášky: Obecný úrad, Bátka č.161, 980 21
Termín podania prihlášky: 15.05.2008
Obálku označiť“ Výberové konanie“.
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ZUBNÝ LEKÁR
V súkromných
ambulanciách počas
víkendových dní
od 8.00 do 12.00 hod.
19. a 20. 4. MUDr. K. Polievková,
Okružná 53, č. t. 56 33 940

LEKÁRNE
V pracovných dňoch:
Lekáreň U leva do 17:00
Lekáreň Media do 18:00
Lekáreň Kaufland do 20:00
Víkend:
19.4. sobota lekáreň Kaufland
20.4. nedeľa lekáreň Jazmín

14. 4. 2008

DAROVALI KRV
Na HTO Všeobecnej nemocnice v Rimavskej Sobote dňa 8.4.2008
bezplatne darovali krv nasledovní bezpríspevkoví darcovia krvi:
Jozef Suja, Jaromír Trapl, Gabriela Homoliaková, Ľubomír Siviček,
Ivan Holý, Juraj Gál z Rim. Soboty, Pavel Šufliarsky, Štefan Pálkovács
z Rim. Janoviec, Attila Gembický zo Zacharoviec, Peter Daniš,
Július Magic z Oždian, Ján Rohár, Branislav Rohár, Stanislav Rohár
z Teplého Vrchu, Katarína Ulincová z Ruminiec, František Beňuš
z Veľkých Teriakoviec, Janka Sojková, Radoslav Doboš, Michal Krnavec, Vojtech Kocka z Hnúšte, Edita Csányiová z Gem. Panice, Štefan
Ráši z Hubova, Ľudmila Bamburová, Peter Bambura z Kokavy nad
Riečnou, Andrea Sendrejová z Drienčan, Eva Czókolyová z Chanavy.
Prvýkrát darovali krv: Slávka Durecová z Rim. Soboty, Peter Brezoňák z Čerenčian, Štefan Kurek z Jesenského.
Všetkým darcom krvi ďakujeme,
Územný spolok SČK Rimavská Sobota

Oznamy

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.

17.apr. Pokánie
Spojila ich láska. Rozdelil
strach. Zostala im nádej.
MN, vstupné: 59 Sk, titulky.
Začiatky predstavení o
17:45 a 20:00 hod.
17.-20.apr.
Výprava do strateného
kráľovstva
Šesť obľúbených animovaných víl sa dostáva v 3D
animácii po prvýkrát na
filmové plátno. MP od 12
r., vstupné:65 Sk, dabing.
Začiatok predstavení
len o 16:00 hod.
18.-20.apr.
10 000 Pred Kristom
Keď sa začala história...
Dobrodružný, MP od 12 r.,
vstupné: 65 Sk, titulky.
Začiatky predstavení: 17:45
a 20:00 hod.

Harmonogram
rozmiestnenia vok na jarné
upratovanie 2008
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.

KINO
ORBIS

Kontrola
originality

Náš bývalý zamestnanec Ing. Roman Rojík, ktorý v redakcii Gemerských
zvestí pracoval v rámci civilnej vojenskej služby, sa oženil. Jeho vyvolenou sa
stala Ing. Štefánia Krpeľanová. Sviatosť manželstva prijali 5. apríla v Rímskokatolíckom kostole v Rim. Sobote. Ku gratulantom sa pripája aj naša redakcia.
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.

Verejné zhromaždenia obyvateľov

15. 4. - utorok - Nižná Pokoradz
- Kultúrny dom
17. 4. - štvrtok - Bakta - Kultúrny dom
6. 5. - utorok - Rožňavská - Šibeničný vrch
– Sabová – Vinice
ZŠ P.K. Hostinského, Ul. Družstevná
13. 5. - utorok - Staré mesto – Chrenovisko
Dom kultúry, estrádna sála Nám .Š. M. Daxnera
22. 5. - štvrtok - Sídlisko Rimava – Malohontská, Spojená škola, Ul.
Športová
27. 5. - utorok - Sídlisko Západ, Sobôtka
ZŠ Š. M. Daxnera, Ul. Clementisa,
29. 5. - štvrtok - Tomašová – Včelinec – Dúžavská cesta - Kurinec
ZŠ P. Dobšinského, Ul. P. Dobšinského

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

Inzercia

14. 4. 2008

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

OUTLET
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

NA PRENÁJOM
Skladové, výrobné priestory
(od 50 do 1000 m2 a hala
2x5000 m2), kancelárske
priestory a voľné plochy
v areáloch
RISA a RIMAVANU
v Rimavskej Sobote
0915 781 239, 0908 792 702
2103

Ideálny čas na
investovanie!
Výber z 260 svetových fondov
najlepších správcovských
spoločností. M: 0911 726 645
Nebytové priestory na prenájom
v centre mesta za výhodné ceny
na kancelárie, maloobchody
a služby.

Tel: 0908 948 971

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.
2088-11

13

HORNÉ SALIBY
veľkoobchod - maloobchod

VODA, KANALIZÁCIA, PLYN
Vodomerné
betónové
šachty
Otvorené aj v sobotu od 8.00 do 12.00 hod.
Rimavská Sobota, Školská 244
Tel.: 58 11 465, e-mail: rs.aquamont@aquamont.sk

Hudobné nástroje PLEKTRUM
na Šrobárovej ul. 19 v RS vedľa lekárne Dr.Max.
Predajňa je orientovaná na hud. nástroje nové aj použité,
od svetových značiek
Po-Pi: 9.00 – 18.00, So: 9.00 – 13.00
E-mail: plectrum@zoznam.sk, m: 0903 901 844
2114-15
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Šport
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Relax pre športovcov

Názor futbalového fanúšika

Zásah mestskej polície
V

PONUKOVÝ LIST
Banskobystrická regionálna správa ciest závod Rimavská
Sobota ponúka pre podnikateľov, obce a ostatných záujemcov
nasledovné druhy prác a služieb:
Autodoprava nákladnými mot. vozidlami
Preprava osôb autobusom /zájazdy/
Autodoprava úžitkovými mot. vozidlami
/Ford, Renault, Avia, Daewo, Opel/
Výkopové práce strojmi UDS a UN
Kopanie studní do hĺbky 8m mechanizmami
Kosenie trávnych porastov bubnovými kosačkami
Kosenie a čistenie priestranstiev krovinorezmi
Kosenie tráv a burín cepovou kosačkou
Terénne úpravy a práce autogrédrom
Umývanie, čistenie znečistených plôch autocisternami,
polievanie a doprava úžitkovej vody
Strojné zametanie mechanizmami /MAN a traktor/
Práce cestným valcom, práce vibračným valcom
Búracie práce DH 112
Farbenie deliacich a vodiacich čiar na cesty,
plošných znakov, prechodov a plôch
Výrub ojedinelých stromov, výrub kríkov

Práce vysokozdvižnou plošinou
Zabezpečenie a montáž zvislých dopravných značiek na miestnych
komunikáciách a v areáloch prevádzok
Vŕtanie jám o priemere 15 a 30 cm pre stĺpiky
Zriaďovanie živičného krytu na chodníkoch,
po rozkopávkach a na iných plochách
Vysprávky a opravy živičných krytov na miestnych
a účelových komunikáciách
Zriaďovanie a spevňovanie prístupových, poľných a lesných ciest
Zriaďovanie vjazdov a priepustov k verejným, účelovým
a miestnym komunikáciám
Čistenie priekop a zrezávanie krajníc strojom UDS a ZRK
Rezanie asfaltu, rozrušovanie asfaltových a betónových plôch
Cena za práce a služby bude účtovaná podľa platného cenníka,
prípadne individuálnou kalkuláciou. Práce budú vykonané prostredníctvom výrobných stredísk Rim. Sobota, Tornaľa, Hnúšťa a Jelšava.
Záujemcovia o uvedené práce a služby sa môžu uchádzať osobne na
adrese: BBRSC, a.s. Šibeničný Vrch 716, Rim. Sobota – Ing. Miroslav
Krajec, alebo telefonicky na č.t. 047/5631047, prípadne 0918543381.
Na strediskách BBRSC záv. Rim. Sobota v Tornali, Hnúšti a Jelšave
objednávky prijímajú vedúci stredísk.
2112-15

sobotu 29. marca sa hral futbalový zápas Rimavská Sobota verzus Lučenec.
To, čo nie je známe, je zbytočný a nezmyselný zásah mestskej polície po zápase. Po
jeho skončení vzniklo totiž viac zbytočných
a nezmyselných momentov. Od provokácií
cez zásah až po vyhodenie fanklubu sobotských fanúšikov. Čo sa vlastne stalo?
Priebeh zápasu sa nevyvíjal podľa našich
predstáv. Aj naši mali zlý deň, zápas im nevyšiel a aj rozhodca evidentne pískal proti
nám (ťažko totiž uveriť tomu, že nevidel
ruku obrancu hostí na bránkovej čiare- kto
neverí, nech si pozrie záznam GTV). Ani
futbalová šťastena nám nepriala, lebo do
čoho Lučenec kopol, z toho bol gól. Je zrejmé, že nálada či už bežných fanúšikov, či
členov fanklubu bola mizerná. Nechápem,
prečo stáli policajti pri fanklube. V sektore
hostí nebol nikto (LC totiž nemá svoj fanklub). A keby aj mal, svojou prítomnosťou
by len dráždili oba fankluby. Bolo by dobré,
keby si policajti pozreli v televízii niektoré
z veľkých derby stretnutí. Videli by totiž, že
policajti stoja pod tribúnami a nie na nich.
V pondelok bol rizikový zápas číslo jeden v
Slávii derby stretnutím so Spartou. Sparťania začali vytrhávať sedačky a hádzať ich
na ťažkoodencov a kukláčov. Oni však na
provokácie nereagovali. Zasiahli až vtedy,
keď hrozil stret oboch fanklubov. V Rimavskej Sobote bol na zápase jediný fanklub,
takže situácia bola jednoduchšia. Je jasné,
že kombinácia alkoholu a prehry nášho
tímu vyvoláva podráždenie a provokácie.
U niektorých členov fanklubu je jasné, že
nemajú radi, keď ich niekto provokuje. Ale
príslušníci mestskej polície museli predsa
absolvovať psychotesty a zároveň by sa
mali vedieť ovládnuť aj pri provokáciách.
To, čo som zažil v sobotu, ma dosť prekva-
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pilo. Policajti po provokáciách 18-ročného
fanúšika zaútočili na fanklub. Obzvlášť ma
prekvapil útok jedného policajta na fanúšika klubu, ktorý nič nerobil. Naopak, upokojoval tých, ktorí robili „bodrel“. Keď si to
medzi sebou vysvetlili, zaútočil na ďalšieho fanúšika. Chápem, že aj policajti sú iba
ľudia. Majú svoje slabé chvíľky, ale napriek
tomu si nemôžu dovoliť zaútočiť na niekoho. A nehovoriac o tom, že vyľakal tehotnú
fanynku...

Stano Sojka

Stanovisko náčelníka
MsP k zásahu
V súvislosti s týmto názorom futbalového fanúšika redakcia požiadala aj o stanovisko náčelníka mestskej polície Petra
Berecza. Ten sa k tejto záležitosti vyjadril
nasledovne: „Zásah polície po odohratom
futbalovom zápase bol vykonaný spolu
s príslušníkmi Policajného zboru SR a bol
plne v súlade so zákonom. Počas zásahu
bola jedna osoba predvedená príslušníkmi OOPZ SR, k zraneniu ostatných osôb
nedošlo. Pokiaľ máte nejaké pochybnosti
o dôvode, spôsobe vykonaného zákroku,
prosím, obráťte sa na príslušné orgány, prípadne som vám plne k dispozícii na útvare
mestskej polície. V prípade, že budú členovia fanklubu rešpektovať pravidlá spoločenského správania na verejnosti (nebudú
opľúvať hráčov, vešať plagáty a vlajky s fašistickými znakmi, hádzať petardy, zapaľovať dymovnice, a tým ničiť majetok mesta)
a mestský futbalový klub nebude musieť
za ich niekedy nezmyselné správanie platiť pokuty, nebude tam musieť polícia vôbec chodiť.“

Foto: Lajos Telek

Žeby som si aj ja
naštudovala nový
zákon o sexuálnom
harašení? Veď človek
nikdy nevie, kedy ho
bude potrebovať...

Výsledkový servis ligových zápasov mládežníkov TJ ŠK Tempus Rimavská Sobota
II.liga žiakov SSFZ skupina juh
ŽP Šport Podbrezová - TJ ŠK Tempus RS U15
1:3- g. Kalčík 2,Danihel,
ŽP Šport Podbrezová - TJ ŠK Tempus RS U13
1:4 - g. Václavik, Galo, Gilian, Petrus.
Turnaj v Badíne 6.4.
Prípravka, ročník nar.1999, sa zúčastnila
Medzinárodného halového turnaja v Badíne,
kde v silnej konkurencii obsadila 3.m.
Výsledky: ŠK Tempus – ŠK Badín 2:1 g. Poljak, Balciar, ŠK Tempus – Katovice /Poľsko/
0:1,
ŠK Tempus – ŽP Šport Podbrezová 3:0 g.
Rapčan, Hruška, Poljak, ŠK Tempus – Jupie

Banská Bystrica 2:0 g. Morong L., Hruška, ŠK
Tempus – Frýdek Místek /Česko/1:2 g. Kočiš.
Konečné poradie: 1.Frýdek Místek, 2.Katovice, 3.ŠK Tempus, 4.ŠK Badín, 5.Jupie BB, 6.ŽP
Šport Podbrezová.
Zostava: Nôta, Kočiš, Balciar, Poljak, Morong
L., Morong J., Hruška, Babušák, Rapčan, Kovács, tréner Václavik.

1.Liga prípraviek 8.4.
Dukla Banská Bystrica-TJ ŠK Tempus RS U11
0:1g. Boroš, Dukla BB- TJ ŠK Tempus RS U10
3:0, Dukla BB -TJ ŠK Tempus RS U 9 2:4 g.
Hruška 3,Morong J.

O. Václavik

16 Šport
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Kolkárom
sa nedarilo

Zápas režíroval rozhodca

MFK Rim. Sobota
- FK Inter Bratislava 1:1 (0:0)

V

sobotňajšom zápase boli hlavnou
postavou žiaľ, v negatívnom svetle
rozhodcovia, ktorí jasne ovplyvnili výsledok
stretnutia. K tejto téme sa osobitne vrátim
v 2. článku. Domáci nastúpili na zápas 25.
kola s troma zmenami v základnej zostave,
keď na lavičke ostali Nachtman, Živanovič
a Cvjetinovič. Všetci traja však zasiahli do
priebehu hry v 2. polčase. V 4. min. pohrozili
prvý raz hostia z Bratislavy, strela Majerníka
skončila vedľa. V 6. min. sa k slovu dostali
domáci strelou kapitána mužstva Pisára,
ktorú brankár hostí Košický zneškodnil.
V 10. min. to bol opäť Pisár, ktorý z priameho kopu trafil múr hostí. V 26. min. po centri
Sihelského hlavičkoval nad bránu Líška. Už
o min. opäť po centri Sihelského brankár
neudržal loptu, ale v priestore nebol žiadny
hráč MFK na dorážku. V 30. min. opäť pohrozili domáci. Po rohovom kope hlavičkoval
dobre hrajúci Rubint nad bránou. Do kabín
sa išlo za bezgólového stavu. V 51. min.
pohrozili hostia po strele Majtána, ktorá
minula bránu domácich. V 60. min. strela
Sihelského skončila nad bránou. V 63. min.
prišiel prvý dôležitý moment, kde rozhodcovia jasne poškodili domáci tím po tom,
čo neodmávali jasný ofsajd dostal hostí do
vedenia Hodek, ktorý prekonal brankára Kuciaka strelou v žrdi. V 78. min. mali domáci
možnosť vyrovnať po strele Janečku. V 80.
min. strieľal Pisár vedľa brány. V 82. min.
neodpískal hlavný rozhodca Samotný jasný
pokutový kop, čo vyvolalo búrku nevôle na
štadióne. V 85. min. Kuciak skvelým zákrokom zabránil hosťom dostať sa do 2-gólo-

vého vedenia. V 93. min. sa domáci dočkali
zaslúženého vyrovnania, keď sa nádherne
z priameho kopu trafil Pisár. Pred 452 divákmi rozhodoval Samotný.
ŽK: Filo, Pisár
Zostava MFK RS: Kuciak-Janečka-Geri-Rubint-Mráz-Filo-Lazúr-Pisár-Sihelský (75. min.
Cvjetinovič)-Čižmár (68. min. Živanovič)-Líška (75. min. Nachtman).
V 26. kole nastúpia futbalisti Rim. Soboty
v sobotu 19. 4. na ihrisku Trebišova. Začiatok
stretnutia je o 16. hod. Vedenie klubu na
tento zápas dáva k dispozícii fanúšikom autobus, odchod je o 10,30 hod. spred plavárne.

Zdeno Marek

Podbrezová- Humenné 1:1, Trebišov- Prievidza 0:2, Prešov- Lučenec 1:0, Košice B- Michalovce 3:0.

Tabuľka po 25. kole
Prešov

25 17 7

1

48:9

58

2. Podbrezová

25 11 8

5

36:22

42

3. Lučenec

25 11 5

9

41:33

38

4. Inter BA

25 10 7

8

36:33

37

5. Rim. Sobota

25 9

8

8

30:28

35

6. Prievidza

25 9

8

8

35:40

35

7.

25 8

8

9

30:29

32

8. Michalovce

25 9

4

12 29:33

31

9. Košice B

25 8

6

11 34:35

30

10. Humenné

25 5

11 9

11. Trebišov

25 6

12. St. Ľubovňa

25 4

Šaľa

22:27

26

5

14 21:50

23

8

13 26:49

20

Horúca téma: Rozhodcovia
V

ostatných zápasoch MFK RS sa až
príliš často „mýlia“ rozhodcovia v náš
neprospech. Je to náhoda, alebo úmysel? Asi
to bude úmysel. Keď sa to stane v jednom
zápase, tak sa dá pochopiť, že aj rozhodca
je človek a má právo na omyl. Ale v našom
prípade je už tých omylov priveľa. Či už to
bolo v zápase v Brezne, kde sme boli jasne
lepším mužstvom, až do okamihu, keď hlavný rozhodca odpískal proti nám minimálne
sporný pokutový kop. V zápase s Lučencom
nás opäť rozhodcovia poškodili (keby sme
hrali v Lučenci a náš obranca by zahral na
bránkovej čiare tak ako Vaculčiak, určite by
z toho bola červená karta a pokutový kop
proti nám). Prišiel zápas v St. Ľubovni, kde 5
min. pred koncom nám neuznali gól, ktorý
dal Rubint, pre údajný ofsajd, ktorý videli
iba rozhodcovia. Všetko to korunoval roz-

PKŠ Košice – KK Rim. Sobota
8:0 na body, 3175:2856 na kolky
V zápase nastúpili hostia bez troch
hráčov základu a na najťažšej kolkárni
v súťažinedokázali uhrať ani bod.
Zostava: Vanek (492), Tavarszký (502),
Sendrei M. (462), Topor (467), Sendrei J.
(475), Toma (458).
V piatok B družstvo doma remizovalo
s B družstvom Fiľakova 7:7, na kolky
2 052: 2 006.
Zostava: Václavík (497), Kubaliak (588),
Povinszký (552), Varga (516).
Nasledujúce kolo doma 19.4.2008
o 14:00 hodine s Prešovom.
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Ostatné výsledky: Šaľa- Stará Ľubovňa 4:0,

1.

17

14. 4. 2008

hodca Samotný v zápase proti Interu, kde sa
poriadne zosmiešnil a urobil zo seba šaša.
Nie náhodou ho po zápase vyprevádzala zo
štadióna policajná eskorta. A nie kvôli tomu,
že tam boli fašisti alebo komunisti. Boli tam
mladí ale aj starší fanúšikovia, ktorým záleží na osude klubu a nikdy nedopustia, aby
si z neho robil niekto žarty. Keď naši hráči
vybuchli v jesennom zápase v Lučenci, kde
sme prehrali 1:4, napísal som ostrý článok
proti nim za bezduchý výkon. Teraz ja ale aj
ostatní fanúšikovia vyjadrujú plnú podporu
vedeniu, trénerom ale aj hráčom Rimavskej
a veria, že kompetentní urobia všetko pre to,
aby nám viac takýto rozhodcovia nepískali. Dá sa prehrať zápas, ale mrzí to hlavne
potom, keď sa o to pričinia rozhodcovia. Čo
máte proti Rimavskej?!

Zdeno Marek

Slovanistky
definitívne druhé

V

poslednom dvojzápase I. ligy žien
vo volejbale hostili Slovanistky
družstvo z posledného miesta tabuľky
VK Prakovce. Hosťujúce hráčky prišli do
Rim. Soboty s chuťou si zahrať. Hneď
v prvom sete dali domácim najavo, že
„kožu“ len tak ľahko nepredajú. Uhrali
20 bodov, čo dokázali svojou obetavosťou a snahou uhrať prijateľný výsledok.
Aj v druhom sete sa im do stavu „17“
darilo. No potom domáce hráčky spresnili hru a tvrdými smečmi súperovi
nedali žiadnu šancu. Vyhrali tak druhý
i tretí set, a tým i zápas 3:0. Druhý
zápas bol ľahkou záležitosťou hráčok
Slovana, ktoré hýrili nápaditosťou a vtipom na sieti. Opäť podali kolektívny
výkon a zápas dotiahli do úspešného
konca. Úspešný koniec I. ligy Slovanistky zavŕšili spoločnou večerou, na ktorú
ich pozval Ing. Juríček- sponzor z Roľníckej spoločnosti, a. s. Bottovo.
Zostava Slovana: Megelová, Rendeková,
Pálmayová, Drugdová, Kačániová, kureková Lucia, Bartová, Chodúrová.
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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. 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

