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Primátor pozýva
na verejné zhromaždenia

V

ážení obyvatelia mesta Rimavská Sobota,
Mestské zastupiteľstvo v Rimavskej Sobote
uznesením č. 25/2008 zo dňa 4. marca 2008 zvoláva
verejné zhromaždenia obyvateľov mesta a mestských častí v mesiaci apríl a máj 2008. V minulých
dňoch sa uskutočnili zhromaždenia v mestských
častiach a v mesiaci máj sa ja osobne spolu s poslancami MsZ a odbornými zamestnancami úradu rád stretnem s obyvateľmi obvodov na území
mesta. Pozvania na jednotlivé zhromaždenia budú
prebiehať obvyklým spôsobom. Dovoľujem si vás
pozvať touto cestou i ja osobne z jednoduchého
dôvodu: veľmi rád by som touto cestou zodpovedal na mnohé otázky, ktoré zostávajú visieť medzi
občanmi mesta najmä vo vzťahu k predstaviteľom samosprávy a k dianiu v meste po prečítaní
stránok regionálneho týždenníka Gemerské zvesti
plus Soboťan. Ako primátor mesta zdieľam spoločný názor s členmi mestskej rady a celým po-

Vaša lekáreň

slaneckým zborom, že tento týždenník je plný
hanlivého osočovania a obviňovania. Pán JUDr.
Šimko sa neštíti nehanebných praktík založených
väčšinou na zámernom zavádzaní, ktoré hraničí
s trestnou činnosťou ohovárania a krivého obvinenia najmä používaním slovných spojení „rozkrádanie majetku mesta“. Články p. JUDr. Šimka nielen, že urážajú a dehonestujú prácu samosprávy,
ale vás občanov "presvedčivo" uvádzajú do omylov
a pochybností. Vo vzťahu k širokej, najmä podnikateľskej verejnosti, ktorá pod vplyvom týchto nepravdivých informácií zaváha a na základe toho
zmení svoje rozhodnutie o tom, či v meste zotrvať
alebo ísť ďalej. V konečnom dôsledku poškodzuje
mesto ako celok. Pán JUDr. Šimko ma vo svojom
týždenníku sústavne vyzýva k spoločnému dialógu v televízii GTV. Nie som toho názoru, že mediálny boj je správne riešenie, a preto prehlasujem,
pokračovanie na str. 2

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

Úvodník

O novinárskych
kačiciach
Marta Kanalová,
šéfredaktorka
Neviem prečo,
ale v ostatnom
čase sa stali
akousi módou
novinárske
kačice (a to aj
v našom meste). Mám na
mysli neoverené informácie podávané bulvárnym
spôsobom. A smutné na tom
je, že mnohí ľudia takýmto
médiám veria. Veď najčítanejšie denníky na Slovensku
nie sú mienkotvorné, ale
bulvárne. Niet divu. Človek
je od prírody tvor klebetný.
Ďalším negatívnym javom,
či už v printových alebo
internetových médiách, sú
neobjektívne jednostranné
informácie, umelé vyrábanie
faktov, ale i polopravdy a nepravdy, zvrhávajúce sa často
do osočovania a ohovárania.
Nehovoriac o anonymných
dehonestujúcich komentároch na niektorých internetových stránkach. Možno sa
premiér Fico snažil novým
tlačovým zákonom zabrániť
práve takýmto javom, ale
podľa mňa to prehnal. Právo
na odpoveď aj v prípade
pravdivej informácie je dosť
pritiahnuté za vlasy. Fico tak
uplietol bič nielen na bulvárnych novinárov, ale aj na
serióznych, ktorí sa snažia
objektívne informovať. A nehovoriac už o tom, že zákon
vôbec nerieši internetové
médiá, kde je osočovanie zo
strany anonymov, mýliacich
si demokraciu s anarchiou,
na dennom programe. Netreba teda zhlnúť všetko, čo
médiá servírujú na podnose.
Kačica je tvor nestály. Ľahko
uletí. Aj tá novinárska...
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dokončenie z 1.strany
že nemienim s ním diskutovať o témach navodených v týždenníku ani prostredníctvom
televízie, ani na stránkach novín. Rád by som
však uviedol veci na správnu mieru, objasnil nepravdivé obvinenia a zodpovedal vám,
občanom nášho mesta, na konkrétne otázky.
Chcem vás presvedčiť, že primátor mesta,
poslanecký zbor a samospráva rešpektujú
zákony tohto štátu a konajú v záujme obyvateľov mesta. Správnosť postupu mesta
potvrdzujú aj závery kontrol vykonaných
Najvyšším kontrolným úradom SR, ako aj finančné kontroly príslušných ministerstiev,
ktoré boli vykonané za účelom správnosti čerpania poskytnutých štátnych dotácií
a nenávratných finančných príspevkov zo
štrukturálnych fondov EÚ. Zároveň chcem

poznamenať, že kolektívne rozhodovanie
poslaneckého zboru je verejne prístupné
každému občanovi. Každý, kto má záujem
o dianie v meste a záleží mu na jeho prosperite a dobrom mene, sa môže zúčastniť
zasadnutí MsZ. Prerokúvané materiály sú
verejne prístupné a zamestnanci úradu sú
pripravení podať informácie o dianí v meste. Myslím, že je potrebné prejaviť z vašej
strany len trochu viac záujmu, presvedčiť sa
o veciach na správnom mieste a nenechať sa
ovplyvniť novinárskymi "kačicami" v spomenutom týždenníku. Verím, že vám záleží na
dobrom mene mesta, v ktorom žijete, a svoj
záujem prejavíte hojnou účasťou a plodnou
diskusiou na verejných zhromaždeniach.

MUDr. Štefan Cifruš, MPH,primátor mesta

CVČ Relax ku Dňu Zeme

Chyby opravené
A

ko sme vás nedávno informovali, na
bustách dvoch dejateľov na Nám. Š. M.
Daxnera v Rim. Sobote boli chyby. Ján Botto
mal uvedený nesprávny dátum narodenia
a v mene Petra Kellnera Hostinského chýbalo jedno „l“. Ako nás informoval Michal
Hruška, ktorý je poverený vedením Domu
Matice slovenskej v Rim. Sobote, chyby sú
už od 15. apríla opravené. Dodal, že verejná zbierka na financovanie pokračovania
projektu Historické osobnosti Gemera-Malohontu, v rámci ktorého boli osadené aj
spomínané busty, pokračuje.
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6.5. – utorok: Rožňavská – Šibeničný vrch –
Sabová – Vinice
ZŠ P.K. Hostinského Družstevná ul.
13.5. – utorok: Staré mesto – Chrenovisko
Dom kultúry, estrádna sála, Nám. Š.M.
Daxnera
22.5. – štvrtok: sídlisko Rimava – Malohontská
Spojená škola Športová ul.
27.5. – utorok: sídlisko Západ, Sobôtka
ZŠ Š.M.Daxnera, Ul. Clementisa
29.5.– štvrtok: Tomašová – Včelinec – Dúžavská cesta – Kurinec -budova bývalej MŠ na
Ul. kpt. Šmála

Mor ošípaných
v Jesenskom

P

o prvýkrát bol Deň Zeme oficiálne
vyhlásený v San Francisku v roku 1970
/hoci pochádza z čias čínskej histórie a v
roku 1969 bol vyhlásený na konferencii
UNESCA/. O rok neskôr – 21. marca 1971
v deň jarnej rovnodennosti sa v San Francisku rozozvučal zvon mieru. Odvtedy sa tento
deň oslavuje na mnohých miestach Zeme
každý rok a počas neho sa na celom svete
verejnosti pripomína dôležitosť ochrany planéty Zem. Našej nastupujúcej generácii nie
je ľahostajné, čo zanechá svojim potomkom,
a preto sa CVČ Relax rozhodlo uskutočniť na
Hlavnom námestí v Rim. Sobote 23. apríla
2008 od 13.00 hod. do 16.00 hod. podujatie
ku Dňu Zeme pre všetky deti, mládež a dospelých obyvateľov mesta a okolia.
V rámci programu bude aj vernisáž výtvarných prác žiakov MŠ a ZŠ s názvom Ekosvet,
súťaž Ťaháme za jedno lano, zábavná štafeta
v triedení druhotných surovín a od 14,30
hod. Deň slnečnice- pokus o prekonanie
slovenského rekordu v množstve vysade-

Všetky verejné zhromaždenia v meste Rimavská
Sobota sa uskutočnia so začiatkom o 18,00 hod.
v nasledovných termínoch:

N

ných slnečnicových semienok do plastových
obalov. V roku 2006 deti rimavskosobotských
škôl získali slovenský rekord počtom 1 470
ks, v roku 2007 ho prekonali a vysadili 2 265
ks a v tomto roku CVČ v spolupráci s deťmi
má ambíciu tento slovenský rekord výrazne
prekonať! Privítame prinesenie prázdnych
téglikov od jogurtov, pudingov priamo na
podujatie.

PaedDr. Dana Spišáková, CVČ Relax

Oslavy Sviatku
práce- 1. mája

a farme dánskej spoločnosti Pigagro, s.r.o., v Jesenskom potvrdili
veterinári počas uplynulého týždňa
mor ošípaných. Z toho dôvodu krízový
štáb nariadil zlikvidovať celý chov, t. j.
okolo 12 tis. ošípaných. Farmu uzavreli a je pod kontrolou. Nákaza sa do
Jesenského dostala z farmy v Dolných
Semerovciach, ktorá patrí tomu istému
majiteľovi. Dánsky chovateľ závažne
porušil predpisy a nie je vylúčený ani finančný postih. Podľa nariadenia rimavskosobotských veterinárov pre 25 obcí
v okruhu do 10 km od ohniska nákazy
sú všetci chovatelia povinní nahlásiť
svoje chovy miestnym samosprávam.
Usmrcovanie ošípaných v Jesenskom sa
bude vykonávať až potom, keď sa úkon
skončí v Dolných Semerovciach. Nový
chov ošípaných bude môcť spoločnosť
Pigagro začať najskôr po 28 dňoch karantény chovných priestorov.
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Oznam
Jarné trhy

K

oaličné politické strany SMER-SD,
SNS a ĽS-HZDS v spolupráci s KSS
a mestom Rim. Sobota pripravujú pri
príležitosti osláv Sviatku práce – 1.
mája od 10. hodiny na Hlavnom námestí v Rim. Sobote verejné zhromaždenie
pracujúcich a občanov mesta spojené
s kultúrnym programom a vystúpením
mažoretiek, na ktoré vás srdečne pozývame. Tešíme sa na vašu hojnú účasť!

Organizátori osláv

Mesto Rimavská Sobota organizuje pri
príležitosti osláv Dní mesta Jarné trhy.
Uskutočnia sa 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!!!
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Podaných 82 projektov
N

a rozvoj Rim. Soboty bolo za obdobie
rokov 2003-2008 podaných 82 projektov
na grantové a dotačné schémy zo zdrojov EÚ
a štátneho rozpočtu, ako aj grantov iných nadácií a združení. Ako uviedla vedúca strategického rozvoja mesta mestského úradu Ing.
Eva Muráriková, podporených bolo 25 projektov, z ktorých bolo získaných takmer 50
mil. korún. Výsledky hodnotenia nie sú zatiaľ známe u 13 projektov. Najviac projektov
bolo podaných v r. 2008- až 20, pričom bolo
z nich schválených 9 a mestu sa podarilo získať vyše 28 mil. Sk. Okrem týchto projektov
mesto získalo od EÚ vyše 31 mil. Sk na vodovod Dúžava- Mojín. Prijímateľom grantu bola
Slovenská vodárenská spoločnosť. Vlani bola
získaná podpora na štyri projekty, vrátane
koncepcie rozvoja mesta Rim. Sobota na obdobie 2007-2013 (ministerstvo výstavby a reg.
rozvoja 1,463 mil.), prívodu vody a vodovodu
Rim. Sobota-Bakta (ministerstvo živ. prostre-

Anketa
Opýtali sme sa náhodných chodcov, či
má mesto prioritne riešiť Kurinec.

dia 6,3 mil.) a II. etapy rekonštrukcie župného domu (ministerstvo kultúry 5,982606 Sk).
Zatiaľ nehodnotenými projektmi z roku 2007
sú: kompostáreň Rim. Sobota, kde mesto
žiada z min. živ. prostredia takmer 12 mil.,
rekultivácia skládky Uzovská Panica (13,5
mil.), III. etapa rekonštrukcie župného domu
(takmer 7 mil.), dostavba zimného štadióna
(20 mil.) a rozšírenie kamerového systému
(800 tis.) korún. Zriadenie oddychovo-relaxačnej zóny pre ťažko telesne postihnutých
občanov pred bytovkou na Škultétyho ul.
je zatiaľ schválené ako náhradný projekt.
Mesto pritom žiadalo od Slovnaftu v rámci
programu Zelené oázy vyše 100 tis. Sk. Tento
rok bolo podľa slov E. Murárikovej podaných
5 projektov, medzi ktorými je aj oprava chodníka pred župným domom. Mesto pritom
z ministerstva financií žiada 1. mil. Sk.
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Súťaž v prednese poézie a prózy M. Tompu

O

d 24. do 26. apríla prebehne v MsKS
v Rim. Sobote 17. ročník Celoslovenskej
súťaže v prednese poézie a prózy Mihálya
Tompu. Najväčšieho podujatia maďarsky
hovoriacich občanov sa zúčastní vyše 220
súťažiacich. Na účastníkov čaká okrem
samotnej súťaže aj bohatý program. V rámci
neho sa 24. 4. o 10.30 hod. uskutoční aj
muzikál -Tibor Zalán: Pozor, po streche chodia anjeli, o 13. hod. predstavenie divadla
poézie Malá scéna v Prešove v slovenskom
jazyku Vzrušujúce časy a o 17. hod. kladenie
vencov pri pomníku M. Tompu. Slávnostné otvorenie podujatia primátorom mesta
Š. Cifrušom bude o 19. hod. v divadelnej
sále. 25. apríla bude o 20. hod. na programe
bábkové divadlo Aranyszamár a Rozprávka o zázračnom jeleňovi, ako aj program

Dániela a Vilmosa Gryllusa a o 22. hod. festivalový klub, kde bude účinkovať hudobná
skupina Sorsvirág. 26. apríla bude o 15. hod.
slávnostná bohoslužba a kladenie vencov
pri pomníku M. Tompu v Chanave, o 15.
hod. v rimavskosobotskom dome kultúry
literárne popoludnie s básnikom Istvánom
Bettesom a o 19. hod. vyhlásenie výsledkov
súťaže spojené so slávnostným odovzdávaním cien a galaprogramom. V rámci
akcie bude otvorených aj niekoľko výstav.
Podujatie organizuje OV Csemadoku v Rim.
Sobote, Kultúrny inštitút Csemadoku, BBSK
a Gemersko-malohontské osvetové stredisko. Je realizované s finančnou podporou
Ministerstva kultúry SR.

kan

Petra Kepeňová nahrala cédečko
F

inalistka súťaže Slovensko hľadá SuperStar 2 Petra Kepeňová z Rim. Soboty
nahrala svoje prvé cédečko. Debutový album
má názov Petra Kepeňová a jeho intenzívne
nahrávanie trvalo asi pol roka. Podľa slov
jej manažéra Roberta Osvalda je na ňom 11
piesní. Väčšina z nich je z autorskej dielne
Vlada Čulíka a Vila Chudého. K trom piesňam si texty napísala sama Petra a k dvom
z nich zložila aj hudbu. Piesne sú väčšinou

3

o živote i pocitoch. Na cédečku nechýba
ani skladba Spoveď, ktorá sa držala v hitparáde bratislavského City rádia niekoľko
týždňov na vrchole rebríčka. Klip vysielajú
aj v televízii Music Box. Debutový album P.
Kepeňovej by mal byť na predajných pultoch
začiatkom mája. Ako sa vyjadril R. Osvald,
krstiť ho budú v máji.
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Mariana Kalocsaiová, študentka,
Rimavská Sobota: „ Vždy
sa teším na príchod leta
a všetko, čo s ním súvisí. Dobré počasie, voda,
kúpanie a zábava s mojimi
kamarátmi. V horúcich
letných mesiacoch sa chodím kúpať na
Teplý Vrch. Aj keď je od Rim. Soboty neďaleko, mohla by sa situácia na Kurinci
zmeniť. Investícia do športovej oblasti
je pre niektorých návštevníkov atraktívna. Ale potrebné je viac investovať do
bazénov a stravovacích zariadení.“

Katarína Juhászová, dôchodkyňa,
Rimavská Sobota: „Pred
niekoľkými rokmi som
rada chodievala na Kurinec.
Páčilo sa mi upravené
prostredie a čistota. Súčasný stav sa však s minulosťou nedá porovnať. Malo by sa to riešiť.“

Attila Csomor, poradca, Rimavská Sobota: „Nakoľko sa plážové kúpalisko už niekoľko rokov
neprevádzkuje, je potrebné
záležitosti okolo Kurinca
dotiahnuť do konca. So
športovými možnosťami
využitia voľného času som spokojný.
Mohli by sa už konečne doriešiť otázky
bazénov, stravovacích a ubytovacích
zariadení.“

kk

Týral družku
Zo zločinu týrania blízkej a zverenej
osoby obvinili 22 -ročného Petra G.
z Hnúšte. Od apríla 2006 v mieste
trvalého i prechodného bydliska v byte
na Bodonovej ulici v Rim. Sobote a tiež
v rôznych ubytovniach v mestách Klatovy, Sušice, Nýrsko v Českej republike
týral svoju 21-ročnúd družku. Bil ju,
kopal, škrtil a porezal nožom na ľavej
ruke. Ponižoval ju, nadával jej, vyhrážal
sa jej zabitím, v noci jej nedovolil spávať, budil ju a musela ho obsluhovať,
pričom jej spôsoboval zranenia, ktoré
si nevyžiadali práceneschopnosť. Ako
uviedla banskobystrická policajná hovorkyňa M. Faltániová, muž je v policajnej cele a bol spracovaný návrh na jeho
vzatie do väzby. Hrozí mu trest odňatia
slobody na 7 až 15 rokov.

kan

4

Z mesta

21. 4. 2008

Zachráňme starý dobrý Kurinec !

Odpovede
na interpelácie
P

oslanec mestského zastupiteľstva
Štefan Koháry interpeloval vo veci
sťažnosti dôchodcov, ktorí odoberajú stravu
z vývarovne JUNO. Prevádzkuje ju súkromná
podnikateľka Júlia Novotná. Sťažnosť smerovala k údajnému zhoršeniu kvality stravy
a k prerušeniu dodávky stravy od 15.12. 2007
do 4.1. 2008 počas čerpania riadnej dovolenky. Interpelujúci zároveň požiadal, aby
bolo vypísané výberové konanie na dodávku
stravy.
Na interpeláciu odpovedal primátor mesta
Štefan Cifruš: „Oddelenie kultúry a starostlivosti o občana MsÚ v Rimavskej Sobote sa
uvedenou sťažnosťou zaoberalo na svojej
porade, kde rozhodlo v záujme opodstatnenosti a pravdivosti sťažnosti opätovne
po 4 mesiacoch doručiť odberateľom stravy
anketový lístok, v ktorom sa slobodne mohol každý vyjadriť, či je spokojný s kvalitou
stravy, časovým rozvozom a zároveň mohli
vzniesť ďalšie pripomienky /vrátane preru-

chýrneho celoštátneho rekreačného strediska) začína byť pred otvorením tohoročnej letnej sezóny povážlivý! A to aj napriek
tomu, že verejnosť vo veľkom počte stále
navštevuje toto chátrajúce miesto a naďalej
dôveruje svojmu starému dobrému Kurincu,
napr. relaxuje korčuľovaním, prechádzkami
po jarnom nábreží, oddychom v chatkách a
záhradkách, či rybárčením. Poslanci mesta
by mali pochopiť, že bez dodatočných financií, kvalitného personálneho obsadenia, manažérskeho prístupu, ale hlavne filtračného

zariadenia pre sedimentáciu geotermálnej
vody bude táto posledná rekreačná oblasť pre
chudobnejšie sociálne vrstvy obyvateľstva o
chvíľu uzavretá. A božechráň, aby v lete vypadla mestská plaváreň! Ak sa nespravia
urýchlené kroky pred sezónou, tak pokojne
môžeme vlaňajšiu letnú vyhlásiť za POSLEDNÚ na starom Kurinci! Ešte stále dosť dobre
fungujúcu tretiu časť Kurinca treba zachrániť
pre ľudí z okolia, pretože nie každý má peniaze na Riviéru, Ibizu alebo na Korfu...

šenia dodávky počas dovolenky/. Anketový
lístok bol doručený všetkým odberateľom
obedov/58ks/, z ktorých sa k 28.3. 2008 vrátilo 51 ks, čiže nie každý odberateľ anketový
lístok vrátil./buď sú v nemocnici, alebo
zabudli vrátiť/. Každý odberateľ, ktorý anketový lístok vyplnil a vrátil na odd. kultúry
a starostlivosti o občana MsÚ, sa vyjadril, že
je spokojný s kvalitou i sortimentom jedál,
ako i s časovým rozvozom. Nakoľko si každý
odberateľ platí za obedy sám a s jeho kvalitou je spokojný, nie je dôvod na vypísanie
výberového konania a na zmenu dodávateľa
obedov. Vedúca jedálne JUNO je počas letných prázdnin veľmi ústretová a prijme na
stravovanie všetkých záujemcov dôchodcov,
ktorí sa v školských jedálňach stravujú počas školského roka. Máme vedomosti, že ide
len o jedinú pripomienku či sťažnosť p. Klamárovej /ktorá nám anketový lístok nevrátila/. Je tu možnosť, aby si menovaná vybrala
iného dodávateľa a obedy jej bude nosiť p.
Uhrinová- opatrovateľka z opatrovateľskej
služby MsÚ, ktorá sa o menovanú doteraz
stará. Vierohodnosť anketových lístkov si p.
poslanec Š. Koháry môže preveriť priamo na
odd. kultúry a starostlivosti o občana MsÚ
u p. Norulákovej.“

č.2 a 4/3 z autobusovej stanice na sídlisko
Západ a späť v čase po 19.15 hod. počas voľných dní, prázdnin a sviatkov. Zamestnanci
nemocnice, psychiatrického a nervového
pavilónu, ktorí majú pracovnú zmenu od
7.00 do 19.00( a od 19.00 do 7.00 hod.) počas
sviatkov, prázdnin, sobôt a nedieľ nemajú
možnosť sa bezpečne dostať domov z centra
do okrajových častí mesta (Západ, Sobôtka),
najmä po zotmení na jeseň, v zime a na
jar. A tak žiadali prostredníctvom zápisnice
VMČ sídl. Západ a interpelácie poslanca
primátora mesta, aby túto požiadavku občanov mesta tlmočil ako verejnoprospešnú
záležitosť pri rokovaní s riaditeľom SAD,
a.s., Lučenec, a tak pomohol riešiť tento
problém.

Interpelácia poslanca V. Vaša sa týkala
rozšírenia, resp. preloženia spojov MHD

5

Reakcia na Vyhlásenie Miestneho zväzu SDKÚ – DS v Rimavskej Sobote

I

tak by mohla znieť výzva pre poslancov
pred aprílovým zasadaním mestského
parlamentu. Pretože táto známa rekreačná
oblasť na juhozápade Rimavskej Soboty dožíva svoje seniorské roky. Keď sa nezrealizujú pred sezónou nevyhnutné investície slúžiace v lete pre bežných ľudí, tak kúpalisko a
priľahlé okolie „ľahne popolom“...
Členovia komisie mestského a regionálneho
rozvoja pri MsZ (Ing. Aneta Vargicová, Ing.
Ján Fiľo, Dr. František Szűcs, Ing. Ján Végh,
Mgr. Viliam Vaš) sa i za prítomnosti Ing. Evy
Murárikovej, vedúcej strategického oddelenia MsÚ v Rimavskej Sobote, zaoberali doterajšími a budúcimi krokmi mesta pri rozvoji
Rekreačnej oblasti Zelená Voda- Kurinec.
Po dlhej a plodnej diskusii konštatovali, že
Kurinec sa musí rozdeliť na tri územné oblasti. Z nich prvú- prioritný Aquapark, sa
snaží mesto riešiť v spolupráci s developerskou spoločnosťou VVMZ, zatiaľ viac-menej
neúspešne. Druhú- ubytovaciu zónu (podľa
najnovších správ- žeby existovala súvislosť
s prijímaním Lisabonskej zmluvy?) bude
budovať VVMZ vo svojej vlastnej investičnej
réžii. Tretiu, a tej sa týka náš alarmujúci apelkúpalisko a rybársku zónu, má stále pod palcom mesto. Ale stav tercie Kurinca: bazéna,
prívodu vody, lavičiek, vybavenia detského
ihriska, nepokosenej trávy, roztrúsených
smetí a inej zničenej infraštruktúry (kedysi

Z mesta
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Viliam Vaš, poslanec MsZ

Primátor Š. Cifruš odpovedal nasledovne:
„Referát dopravy a miestnych komunikácií
písomne požiadal 17.3. prevádzkovateľa MHD v meste Rim. Sobota, ktorým je
SLOVENSKÁ AUTOBUSOVÁ DOPRAVA ,a.s.,
Mikušovská cesta 5.Lučenec, o zmenu cestovného poriadku MHD a rozšírenie počtu
spojov z autobusovej stanice na sídlisko
Západ a späť po 19.15 hod. počas voľných
dní, prázdnin a sviatkov.

Spracovala: M. Kanalová

Okres Rimavská
Sobota je príkladom štrukturálne
postihnutého
regiónu Slovenska
s dlhodobo najvyššou evidovanou
mierou nezamestnanosti. Jeho produkčná báza bola
založená na využití predovšetkým
poľnohospodárskych tradícií a potravinárskeho priemyslu. V dôsledku spoločenských
zmien sa okres ocitol v hlbokej ekonomickej
recesii, ktorá aj napriek snahám zainteresovaných verejných či súkromných subjektov
vykazuje naďalej prvky sociálnej stagnácie.
Banskobystrický samosprávny kraj a okres
Rim. Sobota majú spracované rozvojové
programové dokumenty – Program hospodárskeho, sociálneho a kultúrneho rozvoja
BBSK, Diverzifikovaná regionálna politika
BBSK, v ktorých globálnym cieľom je rozvoj
regiónov, znižovanie chudoby a riešenie
disparít jednotlivých regiónov. Tieto majú
pôvod v štruktúre výroby, zdedenej po
socialistickom systéme. Bremeno nepriaznivej výrobnej štruktúry sa však zvýšilo
ďalšími faktormi, ako sú nedostatočná
dopravná sieť a infraštruktúra, menej
kvalifikovaná pracovná sila, nedostatočné
jazykové znalosti, nepriaznivý demografický
profil a v dôsledku nedostatku pracovných
príležitostí a nedostatočnej úrovne bývania,
aj odchod mladých a vzdelaných ľudí do
regiónov, kde sú vyhovujúcejšie podmienky
pre mladú a perspektívnu rodinu. Zvyšovanie zamestnanosti v okrese Rim. Sobota je
prioritou súčasnej vládnej koalície a svojím
Uznesením č. 804 z 26. 9. 2007 prijatým na
výjazdovom zasadnutí vlády SR v Tisovci sa
zaväzuje konkrétnymi opatreniami / B.3.,B.4.,B.5.,B.6.,B.7.,B.8. / riešiť tento nelichotivý

stav. V Koncepcii rozvoja mesta R.S. pre obdobie 2007- 2013, prijatej v septembri 2007,
sa v bode 1.2.3.1 – Domový a bytový fond
- konštatuje:“ Úroveň bývania významne
ovplyvňuje kvalitu života občanov v meste.
Súčasná bytová výstavba je nedostatočná
vzhľadom k potrebám, čo tiež nepriaznivo
vplýva na prirodzenú reprodukciu populácie
a obmedzuje mobilitu obyvateľstva. Nedostatočná je hlavne ponuka nájomných bytov
a bytov cenovo dostupných.“
Vychádzajúc z týchto skutočností ponuka možnosti výstavby nájomných bytov
pre mladé rodiny bola prijatá pozitívne
aj zo strany vedenia samosprávy aj zo
strany štátnej správy. Na prvom stretnutí
pracovnej skupiny zloženej z odborníkov
pracujúcich v štruktúrach samosprávy a na
ktorom bol prítomný aj pán primátor mesta
a prednostka ObÚ, sa dohodla postupnosť
ďalších krokov a rozdelili sa úlohy. Základnou úlohou je predovšetkým analýza
súčasného stavu úrovne bývania a analýza
dopytu po nových a cenovo dostupných
nájomných bytoch, ktoré by slúžili predovšetkým mladým rodinám. Až na základe
tejto analýzy sa určia ďalšie kroky. Medzi
disparity nášho mesta a okresu patrí aj rómska národnostná menšina, ku ktorej patrí
najviac evidovaných dlhodobo nezamestnaných obyvateľov. Podľa môjho názoru je
nevyhnutné vytvárať pracovné príležitosti
pre túto marginalizovanú skupinu obyvateľstva s aplikovaním rovnosti príležitostí
formou sociálnych podnikov. Pokiaľ nám ide
o rozvoj nášho mesta a okresu, nemali by
sme zabúdať na budovanie jeho komunít,
teda oblasti rozvoja zamestnanosti, bývania
a vzdelania. Ak by sme dokázali v našom
meste a okrese do maximálnej miery využiť
a zveľadiť existujúce zdroje s maximálnou
mierou vlastnej pomoci a aktivity, priblížime sa k podobe všeobecnej prosperity. Táto
marginalizovaná skupina obyvateľstva je

Rimavská Sobota na chvoste?
K

ontroverzné názory a polemiku vzbudil
rebríček slovenských miest, v ktorom
z nich sa oplatí žiť. Zostavil ho týždenník
Žurnál podľa stavu zelene, nezamestnanosti, priemernej mzdy a bezpečnosti. Mesto
Rimavská Sobota v ňom skončilo na predposlednom 68. mieste s počtom bodov 40,8.
Za ním boli Sobrance. Nad otázkou, prečo je
Rim. Sobota na chvoste, sa neraz zamýšľajú
mnohí obyvatelia. Niektorí z tohto neutešeného stavu obviňujú iba bývalé a súčasné
vedenie mesta a poslancov. Sú naozaj iba oni
za to zodpovední? Keď sa bližšie pozrieme
na tabuľku, na chvoste sú aj mestá Revúca,

Rožňava, Veľký Krtíš či Poltár. Všetky sa vyznačujú vysokou mierou nezamestnanosti,
s ktorou roky zápasia presne tak ako Rim. Sobota. Keď je však v nich dostatok pracovnej
sily, prečo investori nemajú záujem? Jedným
z dôvodov je aj nedobudovaná infraštruktúra
a s ňou súvisiaca potreba výstavby južného
ťahu diaľnice. Napriek tomu, že sa o jej presadenie predstavitelia samospráv dotknutých oblastí roky snažia, žiadna vláda ich
zatiaľ nepočúva. A sľubov o pomoci a pozitívnej diskriminácii či už zo strany poslancov
NR SR alebo ministrov, ktorí navštívili náš
región, bolo naozaj veľa. Pomoc prisľúbil aj

v súčasnosti ohrozená úplnou sociálnou
exklúziou, ktorá v konečnom dôsledku
ohrozuje možnú všeobecnú prosperitu nás
všetkých. Som presvedčená, že treba dať
šancu tým predstaviteľom tejto komunity,
ktorí ju chcú využiť v prospech seba a svojej
rodiny, teda aj v prospech nás všetkých.
Vytvorenie podmienok na sociálny a spoločenský vývoj sociálne vylúčenej komunity
je možné dosiahnuť okrem iného aj zmenou
bývania.
Dlhodobá koncepcia bývania pre marginalizované skupiny navrhuje princípy riešenia
a podporné nástroje zabezpečenia primeraného štandardu bývania týchto komunít. Koncepcia predstavuje rozpracovanie
princípu dočasných vyrovnávacích opatrení,
definovaných vo vládou prijatých „ Základných tézach koncepcie politiky vlády SR
v integrácii rómskych komunít“ v oblasti bývania a je špecifickým doplnením koncepcie
štátnej bytovej politiky. Koncepcia vychádza
z nasledovných dokumentov: Základné tézy
koncepcie politiky vlády SR v integrácii rómskych komunít, Priority vlády SR v integrácii
rómskych komunít na rok 2004,
Národný akčný plán sociálnej inklúzie
2004 – 2006, Komplexný rozvojový program
rómskych osád, Sociografické mapovanie
rómskych osídlení na Slovensku.
Princípy a ciele koncepcie sú v súlade
s Ústavou SR, so základným programovým
dokumentom OSN v oblasti bývania – Agendou Habitat, s čl. 11 ods. 1 Medzinárodného
paktu o hospodárskych, sociálnych a kultúrnych právach, s čl. 1 ods. 4 Medzinárodného
dohovoru OSN o odstránení všetkých foriem
rasovej diskriminácie, ako aj s príslušnými
dokumentmi Rady Európy – Rámcovým
dohovorom na ochranu národnostných
menšín, Európskou sociálnou chartou a Odporúčaním Parlamentného zhromaždenia
Rady Európy.

Mgr. Jana Uhrinová, prednostka ObÚ v RS

premiér Fico na výjazdovom zasadnutí vlády
v Tisovci. Zatiaľ sa čaká na to, či sľub vláda
dodží. Druhým momentom je otázka, či ľudia
naozaj chcú pracovať. S problémom získať
kvalitnú a spoľahlivú silu zápasia aj mnohí
rimavskosobotskí podnikatelia. Tvrdia, že
mnohým ľuďom -a hlavne mladým- sa nechce pracovať. Chceli by zarábať veľké peniaze bez toho, aby vynaložili úsilie. Navyše
mnohí dlhodobo nezamestnaní stratili pracovné návyky. Ak je však náš región roky na
chvoste, mal by už konečne dostať od vlády
pomocnú ruku. A funkcionári okresu, mesta,
tunajší predstavitelia politických strán by
mali zabudnúť na osobné či politické invektívy, začať spolupracovať a urobiť všetko pre
to, aby to tak bolo....

Marta Kanalová
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Vedomostná súťaž Mladý Európan

E

urópska informačná sieť(Europe Direct)
v Rimavskej Sobote a občianske združenie Fundament zorganizovali 10. apríla
regionálne kolo 3. ročníka vedomostnej
súťaže Mladý Európan. Celoslovenskú súťaž
vyhlásilo zastúpenie Európskej komisie
na Slovensku v spolupráci s Úradom vlády
SR a záujmovým združením Slovenskej
asociácie informačných centier Európskej
únie(SAICEU). Záštitu nad súťažou prevzal
podpredseda vlády SR Dušan Čaplovič a vedúca zastúpenia Európskej komisie Andrea
Elscheková- Matišová. Zúčastnili sa jej žiaci
z deviatich stredných škôl okresov Revúca,
Rim. Sobota, Lučenec a Poltár. Súčasťou prvého kola súťaže bol písomný test zameraný
na vedomosti žiakov o európskej únii. V druhom kole žiaci preukázali svoje zručnosti
pri skladaní puzzle- obrázku so symbolikou
EÚ. Boli ňou bankovky eura vo všetkých
nominálnych hodnotách. Po sčítaní bodov

sa 3. kola zúčastnili prvé tri družstvá. Ich
úlohou bolo identifikovať obrázky, odpovedať na otázky so zameraním na osobnosti,
dominanty a symboly členských krajín EÚ.
Na 1. mieste sa umiestnilo družstvo žiakov
z Reformovaného cirkevného gymnázia M.
Tompu s počtom bodov 247 v zložení Žofia
Bódiová, Barbara Véghová a Štefan Hangácsi s učiteľkou Máriou Majerčíkovou, ktoré
zároveň postúpilo do celoslovenského kola.
Druhé miesto obsadilo družstvo žiačok
z Gymnázia Mateja Hrebendu v Hnúšti v zložení Tamara Čipková, Radoslava
Moncoľová, Ivana Moncoľová s učiteľkou
Blaženou Hruškovou s počtom bodov 226.
Na treťom mieste sa umiestnilo družstvo
z Obchodnej akadémie v Rimavskej Sobote
v zložení Martina Gazdová, Dominika
Hroncová, Igor Mäsiar s učiteľkou Blankou
Tomčovou s počtom bodov 225,5.

kk

Beseda so spisovateľkou
Martou Hlušíkovou
Č

ítanie v dnešnej dobe nepatrí k radostiam našich detí. Deti viac zaujíma televízia, počítačové hry a internet. Ako teda
zatraktívniť čítanie tak, aby v detskom čitateľovi vyvolalo pocity úspechu zo zvládnutia
textu nielen po technickej stránke, ale predovšetkým zo stránky porozumenia a poznania? Jednou z úvah v našej triede bolo
stretnúť sa s ozajstnými spisovateľmi, ktorí
píšu knižky pre deti. Ešte pred týmto stretnutím sme si spoločne na hodinách literárnej výchovy predstavili spisovateľov z nášho
regiónu. Rozhodnutie padlo na spisovateľku
Martu Hlušíkovú, rodáčku a obyvateľku Rimavskej Soboty. Postupne sme si na hodinách čítali z jej tvorby, a tak sa jej práca stala
našou každodennou spoločníčkou, a zároveň
aj inšpiráciou. Nasledovalo niekoľkomesačné
obdobie práce s textom. Po ňom sme sa v diskusii so žiakmi zhodli, že aj oni dokážu interpretovať vlastnú tvorbu a ukážu, čo dokážu
vytvoriť sami. Po tejto kreatívnej práci nám
ostalo už iba pozvať na besedu spisovateľku
M. Hlušíkovú. Naše pozvanie prijala a v jedno
dopoludnie prišla. Aby v škole nezablúdila,
čakali ju pred hlavným vchodom do budovy
žiaci, ktorí ju srdečne privítali a odprevadili
do IV.B triedy. Tam už na ňu nedočkavo čakalo približne 60 detí III. a IV. ročníka ZŠ Š. M.
Daxnera v Rim. Sobote. Od pani spisovateľky sme sa dozvedeli, ako sa taká knižka rodí
a čím prejde, kým sa dostane do rúk nás –čitateľov. Vypočuli sme si od nej aj ukážku z jej
pripravovanej knihy a mali možnosť vidieť
jej vlastné rukopisy. Potom ju deti zahrnuli
otázkami, ktoré nie a nie skončiť. Dozvedeli

sme sa, ako najradše trávi pani spisovateľka
svoj voľný čas, kto sú členovia jej rodiny, či
aj oni vystupujú v niektorých jej dielach, s
kým sa rada stretáva, pre akú vekovú kategóriu píše najradšej atď. Jej prítomnosť sme
využili aj na to, aby sme sa pochválili vlastnou literárnou tvorbou, ktorá tvorí hlavnú
myšlienku realizovaného projektu v štvrtom
ročníku „Cesta k rozprávke“. Dostali sme od
nej aj prísľub, že si jednotlivé práce prečíta
a vyjadrí sa k nim. Vyhradený čas na besedu letel naozaj ako v rozprávke. Prišla na rad
tradičná autogramiáda a poďakovanie. Toto
stretnutie bolo pre žiakov nezabudnuteľným
zážitkom a tešíme sa už na ďalšie.

Mgr. Jana Hoffmanová

Úspech
Tvorivých dielní

Kultúra

21. 4. 2008

Čarovná slávnosť na Teplom Vrchu
Aby knižnica nezapadla prachom a nezarástla machom

M

estská galéria v Rim. Sobote
realizuje svoju kultúrnu činnosť
od roku 1996 pod záštitou mesta ako
súčasť MsKS. Ako sa vyjadrila kurátorka galérie historička umenia Gabriela
Garlatyová návštevnosť závisí od typu
výstavy, od toho, či je autor domáci, alebo aj od výtvarnej techniky diel. V roku
2006 navštívilo galériu 4200 záujemcov.
V roku 2007 sa ich počet výrazne zvýšil
na 6006 návštevníkov, z čoho 2000 sa
zúčastnilo na tvorivých dielňach. Počet
záujemcov o kultúrnu oblasť sa zvyšuje.
Návštevnosť závisí od atraktívnosti
konkrétnej výstavy. Jednou z nich bola
výstava Bienále maľby, o ktorú prejavilo záujem vyše 900 návštevníkov. „Aj
keď je ich príprava náročná, k ďalšej
výstave nás inšpiruje záujem verejnosti o kultúru. Tento rok pripravujeme
atraktívnu autorskú výstavu jedného
z najvýznamnejších umelcov regiónu
maliara Bélu Bacskaiho. Vo svojich
dielach používal techniku akvarelu
a olejomaľby,“ povedala G. Garlatyová.
Dodala, že galéria svojou činnosťou
ponúka stretnutie s umením, ktoré
obohacuje vnútorný svet človeka.
G. Garlatyová ďalej uviedla: „ Súčasná spoločnosť uprednostňuje ľahkú
zábavu a konzum, pričom v ostatných
krajinách Európy je návštevnosť galérií
vyššia. Konzervatívnejší diváci a staršie
generácie hľadajú klasické techniky(maľbu, grafiku, sochu) a staršie umenie.
Mladším ročníkom je bližšie súčasné
umenie a nové médiá(videoart, interaktívne inštalácie, fotografie a pod.).
Častými návštevníkmi galérie sú staršie
ročníky, u väčšej časti strednej generácie obyvateľov mesta sa neprejavujú
kultúrne záujmy. Pre rozvoj galérie,
zachovanie kultúry a umenia v meste
spolupracujeme hlavne s mladými ľuďmi. Okrem výstav realizujeme aj tvorivé
dielne, ktoré výrazne zvyšujú návštevnosť galérie. Organizuje ich galerijná
pedagogička Evka Talianová.“ Mestská
galéria spolupracuje s detským domovom, CVČ Relax a školskými subjektmi
mesta. „ Tvorivé dielne majú veľký
úspech, z ktorých majú deti radosť,“
dodala G. Garlatyová. Galéria pripravuje
v rámci Dní mesta v piatok 2.5. (dopoludnia) podujatie pre žiakov mestských
škôl s názvom Maľujeme mesto, čo je
vlastne tvorivý workshop realizovaný
v uliciach mesta a následná súťažná
výstava v galérii. Tiež pripravujeme na
sobotu 17. 5. zaujímavé podujatie Noc
v galérii, ktoré sa koná pri príležitosti
Medzinárodného dňa múzeí a galérií.

kk
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Agát, akácia
(I. časť)

A

K

onečne nadišiel čarovný deň, 3. apríl.
Prívlastok „čarovný“ si vyslúžil vďaka dlho očakávanému podujatiu, ktoré sa
uskutočnilo v ZŠ a MŠ na Teplom Vrchu. Žiaci a učitelia prichádzali ráno do školy s nezvyčajným očakávaním a zvedavosťou. Oni
už totiž vedeli, že 3. apríl nebude celkom
obyčajným dňom. V škole sa chystalo slávnostné otvorenie školskej knižnice držiteľkou ocenení a detskou autorkou Gabrielou
Futovou, ktorej prvé knihy sú o bosorkách
a čarovaní. Žiaci sa už nevedeli dočkať, kedy
budú mať príležitosť zažiariť a ukázať pani
spisovateľke a pozvaným hosťom, že o autorke a jej dielach vedia hodne. Po srdečnom
privítaní a úvodných slovách riaditeľa Mgr.
Petra Ľuptáka sa nám predstavili žiačky literárno- dramatického krúžku pod vedením
vychovávateľky Mgr. Dáše Fodorovej. Prezentovali sa dramatizáciou z knihy už spomínanej autorky: Hľadám lepšiu mamu. Po

Nedá mi nespomenúť veľký letný festival
Rock- Pop Corgoň na Kurinci, ktorý je už bohužiaľ minulosťou, čo ma veľmi mrzí. Osobne mám rád, keď sa v meste robí niečo aj
pre mladých a samozrejme aj starších. Lebo
si neviem predstaviť kultúrne leto v našom
meste bez hudobných podujatí. Nakoniec
chcem vyzvať pána Henricha Alberta, aby
aspoň on robil v našom meste naďalej akcie.
Vďaka nemu si môžu obyvatelia pozrieť
rôznych hudobných interpretov. Na záver
chcem poďakovať súkromnej bezpečnostnej službe Patroul Guard za výbornú prácu
a pomoc pri akciách.

gát je tŕnitý, bielo kvitnúci strom
s nepárno perovitými listami
a voňavými bielymi kvetmi, ktorý sa
presídlil zo Severnej Ameriky do Európy. Svoje pomenovanie dostal podľa
záhradníka francúzskeho kráľa Ľudovíta XIII.- Jeana Robina, ktorého otec
priniesol agát z Virginie niekedy okolo
roku 1600. Po návrate zo svojich ciest
ho zasadil v Jardin des Plants v Paríži.
Pre tvrdé drevo a rýchly rast sa stal v 18.
storočí obľúbeným stromom záhradníkov a svojho času bol hlavným protagonistom tzv. „agátovej mánie“. S veľkým
nadšením a vo veľkých množstvách sa
vysádzal ako nenáročná drevina najmä
na chudobné pôdy. Nadšenie však
časom pominulo a agát sa stal málo
želanou „burinou“ medzi stromami. Je
mimoriadne odolný voči priemyselným
exhalátom, zle sa znáša s inými rastlinami či ovocnými stromami. Dodnes
je však veľmi ceneným kvitnúcim
stromom pre včelárov. Akácia je tŕnitý,
žlto kvitnúci ker alebo nízky strom,
bohato rastúci najmä v Afrike. Rozšírila
sa aj do Ázie, kde sa z kôry tamojších
druhov pripravuje ilegálne DMT (droga
na fajčenie). Legenda hovorí, že Boh
Usire (sídlo oka) od svojho otca, boha
Zeme Geby získal vládu nad všetkým
pozemským. Zaviedol obrábenie pôdy
a pestovanie vína. Aj preto dostal meno
Vennefer-„ večne dobrá bytosť“ alebo
„dokonalý“. Jeho brat Sutech mu tento
dar závidel, a preto ho vylákal k rieke,
zabil a hodil ho do Nílu. Usirova manželka Eset sa ho po celom svete vydala
hľadať. Truhlicu s mŕtvym Usirem
vyhodili vlny na breh neďalekého fénického Byblosu. Na mieste, kde pristála,
vyrástla nádherná akácia. Zapáčila sa aj
samotnému kráľovi Malkandrovi, ktorý
strom prikázal zoťať a vytesať z neho
stĺp do paláca. Okolo stĺpa začala onedlho lietať každý deň lastovička, ktorou
bola Éset. Vzala na seba ľudskú podobu
a začala sa v paláci starať o kráľovho
syna. Ako odmenu si vyžiadala akáciový stĺp, v ktorom bola ukrytá Usírova
rakva. Odniesla si ju späť do Egypta.....
(pokračovanie v ďalšom čísle)

Váš DJ Melo

Sveta Bornová

slávnostnom prestrihnutí stuhy a prehliadkou školskej knižnice našimi hosťami sa
chodba školy premenila na sieň dobrej nálady, zvedavých otázok a smiechu. Slova sa
ujala detská autorka Gabriela Futová. Po jej
veselých otázkach a príhodách už našim žiakom nebránilo nič v tom, aby prejavili svoju zvedavosť a kreativitu pri kladení otázok.
Naše očakávania sa splnili. Autorka bola neuveriteľne bezprostredná, veselá a okamžite
si získala deti. Trom najzvedavejším deťom
venovala aj s podpisom svoju najnovšiu knihu a deťom, ktoré mali záujem, svoju kartičku s podpisom. A aké bolo záverečné spisovateľkino želanie našej knižnici? Aby vám
knižnica nezapadla prachom a nezarástla
machom. Poďakovanie patrí Okresnej knižnici M. Hrenbendu v Rim. Sobote za pomoc
pri realizovaní rozprávkovo- čarovného podujatia.

Mgr. Jana Černecká

DJ Melo o kultúrnych podujatiach
P

ríchodom jari sa blíži nielen teplé jarné
počasie, ale aj rôzne hudobné atrakcie
v našom meste a okolí. Mesto Rimavská
Sobota zažilo v minulosti rôzne hudobné
a zábavné akcie. Vďaka agentúre Agrum Music na čele s Henrichom Albertom si môžu
obyvatelia naživo pozrieť rôzne spevácke
hviezdy a skupiny. Nielen domáce ale aj
zahraničné, v meste, ale aj v blízkom okolí.
Je mi ľúto, že tých akcií je málo. Nakoľko ma
ľudia poznajú a vedia, že mám rád hudbu,
cením si toho, kto pomáha mestu v tomto
smere. Svoju pomoc orientuje na to, aby
bolo aj v televízii viac priamych prenosov
z koncertov a vystúpení rôznych hviezd.
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Dni mesta Rimavská Sobota 2008
PIATOK 2. MÁJ
9:00
		
		
9:30
		
9:30
		
		
		
11:00
		
11:30
13:00
		
13:30
		
14:30
		
16:00
16:30
17:30
		
18:00
		
19:30
		
21:00

Okresná súťaž družstiev prvej pomoci SČK
- Námestie Š.M. Daxnera
Maľujeme svoje mesto - Hlavné námestie
Cirkus obrov - skvelá pouličná šou pre deti
- Hlavné námestie
Pojazdná čajovňa a špeciality klubu žien Ozvena
z Drienčan - pred budovou knižnice
Folklór v netradičnej podobe
- výstavka, kultúrny program detských súborov
Mládežnícky dychový orchester pri ZUŠ J. Pőschla v Prešove
s mažoretkami - Hlavné námestie
Prijatie domácich a zahraničných hostí na Radnici
Roztancované námestie - tanečné novinky MsKS,
CVČ Relax, školy - Hlavné námestie
Slávnostné otvorenie Dní mesta primátorom
na Hlavnom námestí
Maľovanie na tvár, novinky firmy Oriflame,
súťaže a ankety za skvelé ceny – Hlavné námestie
Kokavskí Sendreiovci hrajú na Hlavnom námestí
Ekumenické služby Božie v Evanjelickom kostole
Skupina EXIL hrá staré známe melódie z Repete,
skladby Boney M - Hlavné námestie
Slávnostné zasadnutie Mestského zastupiteľstva
a udelenie Ceny Mesta 2008 v Dome kultúry Rim. Sobota
SUPERSTAR koncert spevákov - Martin Konrád,
Marcel Berky, Natália Hatalová, skupina 3ses3 Hlav.nám.
Diskotéka na Hlavnom námestí

Výstavy
		
		
		
		
12:30
		
		
		
15:00
		
9:30
		
13:00

DK - galéria GANEVIA
- výstava Spolku podhorských ľudových výrobcov v MR
Radnica - výstavné prízemie: Z klenotov neba a zeme
- fotografie z Hvezdárne a astroparku Rim. Sobota
Dom obradov - Jolana Stuhlová - autorská výstava fotogra
fií rodáčky z Rimavskej Soboty
Mestská galéria - Autorská výstava - Emőke Marcziová 		
"Autoportrét"
Gem. Malohont. múzeum
- Rimavská Sobota na starých pohľadniciach
CVČ Relax - Mesto očami detí
- výstavka výtvarných prác detí ZŠ
CVČ Relax - Môj štvornohý miláčik výstava zvierat a burza

SOBOTA 3. MÁJ
9:00
		
10:00
10:00
		

Ukážky lukostreľby - lukostrelecký klub Bašta
- Hl. námestie
Koncert folkovej skupiny M.E.L.L - Hlavné námestie
Koncert dychovej hudby Sobotienka
- jarmočnisko pri pošte

Škola včelárenia
V dňoch 9.5-11.5 sa uskutoční na Teplom Vrchu kurz včelárenia,
ktorý organizuje Pracovná spoločnosť nadstavkových včelárov
Slovenska.
Pozývame naň nielen skúsených včelárov, ale aj tých, ktorí nad
včelárením ešte len uvažujú. Garanciou kvality prednášok je účasť
viacerých učiteľov včelárstva. Účastníci získajú vedomosti z mo-

10:30
11:30
		

Koncert country skupiny Trend - Hlavné námestie
Populárne maďarské šlágre v podaní Magdy Rákovej,
Jozefa Mikulca a Roba Ligárta - Hlavné námestie

Sprievodné podujatia:
16:30
9:00
		
		
9:00
		

OBKLADY
DLAŽBY
SANITA

Super
jarné
zlavy

Futbal- MFK R. Sobota - Šaľa - štadión "Na záhradkách"
Volejbal - 11. ročník volejbalového turnaja starších žiačok
"O pohár primátora mesta" v telocvični Spojenej školy na
ul. Športovej
Hádzaná - medzinárodný turnaj žiakov a žiačok
"O pohár primátora mesta" v telocvični ZŠ I. Ferenczyho
zameranie
technický návrh a kalkulácia
doprava (pri dodávke s montážou)
štrbinové vetranie
demontáž drevených okien

2. - 3. máj 2008 - JARNÉ TRHY

- Hlavné námestie, parkovisko pri pošte a Malohontská ulica

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

Ďalšie športové akcie v rámci Dní mesta 2008
29.apríl:
		
		
6.máj:
		
7.máj:
		
		
10.máj:
		
		
10.máj:
		
		
11.máj:
		
		
		
13.máj:
		
16.máj:
		
20.máj:
		
		
22.máj:
		
		
24.máj:
		
		
31.máj:
		
		

obvodné kolo Mc Donaldś Cup vo futbale chlapcov, nar.
1.9.1997 a mladší –ZŠ P. K. Hostinského na Družstevnej 		
ulici.
obvodné kolo vo futbale, roč. nar. 1995 a mladší
–ZŠ P.K. Hostinského.
okresné kolo Mc Donaldś Cup vo futbale chlapcov, nar. 		
1.9.1997 a mladší – CVČ Relax a MFK Rimavská Sobota, 		
štadión Na záhradkách.
medzinárodný turnaj v džude žiakov Veľká cena mesta
- TJ Mladosť Relax, oddiel džuda, v telocvični
ZŠ I. Ferenczyho na sídl. Západ
majstrovstvá stredoslovenského regiónu mužov a žien 		
2008 - Mestský tenisový klub, tenisové kurty v mestskej
záhrade.
stolnotenisová exhibícia vicemajstrov sveta
a viacnásobných majstrov Európy Milana Orlowského
a Jindřicha Panského – TJ Mladosť Relax, oddiel stolného
tenisu, v estrádnej sále domu kultúry o 13.00 hod.
okresné kolo vo futbale chlapcov, nar. 1.9.1995 a mladší –
CVČ Relax a MFK RS, štadión Na záhradkách.
regionálne kolo futbalu chlapcov, nar. 1.9.1995 a mladší –
CVČ Relax a MFK RS, štadión Na záhradkách.
regionálne kolo Mc Donaldś Cup vo futbale chlapcov, 		
nar. 1.9.1997 a mladší – CVČ Relax a MFK RS, štadión Na
záhradkách.
krajské kolo vo futbale chlapcov, nar. 1.9.1995 a mladší
– CVČ Junior Banská Bystrica a MFK RS,
štadión Na záhradkách.
prvé kolo celoročnej olympiády rekreačných športovcov
mesta, beh – Komisia mládeže a športu, odd. kultúry a 		
starostlivosti o občana mestského úradu, mestská záhrada.
26. ročník medzinárodného turnaja o Gemerský pohár
v zápasení žiakov, kadetov, juniorov – TJ Lokomotíva,
v telocvični T-18.

derného nadstavkového včelárenia, poznatky o včelích produktoch,
propagácii predaja medu a ošetrovaní včelstiev počas roka. V nedeľu
sa uskutoční zájazd do Liptovského Hrádku na Ústav včelárstva, kde
zasa bude prezentovaný chov matiek, šľachtenie včiel a podľa počasia aj predvedená inseminácia včelích matiek. Bližšie informácie
získate na www.n-vcelari.sk alebo na 0911-768758.

Milan Krokavec, predseda PSNV-SK
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PONÚKAME ZATEPĽOVANIE BUDOV A PLOCHÝCH STRIECH.

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
PROJEKTOVANIE
a realizácia záhrad
a závlahových
systémov

”DAS etwas ANDERE”

”Das Beste”
Privat s.r.o.
Obstarávame pobyty pre

ZDRAVOTNÉ SESTRY
a OPATROVATEĽKY

Ing. Bitalová Janka
M: 0902 304 428
2042-11

do rakúskych, nemeckých
a švajčiarskych hostiteľských rodín.
Vyžadujeme:
zdravotné sestry – vysvedčenie,
opatrovateľky – osvedčenie,
polročnú prax, znalosť NJ

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

055/729 78 21 – 2, 0903/655 675 , 0903/547 766

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

Predám tatranský
profil – brúsený

Tešíme sa na Vašu návštevu.
2088-11

Info : Timonova 13, 040 01 Košice,

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

Nová
záložňa
ALBION P.M., s.r.o.
otvárame 28.4.2008
Adresa: Ulica Poručíka Ušiaka 1
(na prízemí medzi predajňou
CBA a pohostinstvom Hubert)

alebo kosice@dasbeste.sk

Prvých 100 zmlúv = 50% zľava z úroku!
Zaplatíme Vám najviac:
1g zlata 14 k/585 každému 350,- Sk!

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

Ponúkame prácu v záložni!
Kontakt: 0905 115 743
2121-16
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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

• 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 OV
v centre Rimavskej Soboty. Cena
dohodou. Tel: 5633 159-volajte
po 17.00 hod.

394-16

• 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 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

•

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

•

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

457-16

•

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

• Predám 2-izbový byt v centre
mesta na nám. Š.M.Daxnera, 1.
poschodie, cena dohodou. Byt je
voľný. Tel: 0915 873 856

21. 4. 2008
473-16

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

•

Predám 3-izbový byt v centre
mesta na Malohontskej ul., cena
dohodou. Tel: 0948 687 786

474-16

• Zoberiem do prenájmu 2-izbo-

298-13

vý byt v RS. Tel: 0904 506 506

475-16

Preprava Aviou.

• Predám 3-izbový byt v OV
v strede mesta RS. Tel: 0903
557 257
Predám stavebný pozemok
v Rimavskej Sobote, časť Tomašová, cena 1100 Sk/m2. Tel: 0905
262 076

469-24

Prijmeme čašníčku /-ka
a pomocné sily na letnú
terasu na Hlavnom nám.
v RS, nástup ihneď.

483-19

•

Predám dvojizbový byt v OV
v Rimavskej Sobote. Cena dohodou. Kontakt: 0908 911 546

0905 305 860, gogi@gogi.sk

486-16

497-16

• Dám do prenájmu 3-izbový byt

na sídl. Západ, Rybárska ul. Kontakt: 0903 531 668

491-16

•

Predám 3-izbový byt na okraji RS za 690.000,- Sk. Tel: 0911
382 280

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

418-16

bo Hnúšti. Tel: 0911 382 280

né práce. Tel: 0903 320 312

494-17

• Kúpim 3-4 izbový byt v RS. Tel:
0905 271 926
495-17

• Dám do prenájmu 1-izbový byt
v Hnúšti. Tel: 0905 271 926
495-17

•

Predám pozemok (rovinatý),
800 m2 na výstavbu rodinného
domu v Rim. Sobote-časť Tomašová – asfaltová cesta, plynovod,
kanalizácia, vodovod a elektroinštalácia sú vybudované. Tel:
0903 225 369

498-17

• Predám starší rod. dom v Krúž-

ne. Nutná oprava, 36 á pozemok,
možnosť výstavby nového RD.
Tel: 0908 495 173, 047/5694 226

499-18

•

Predám v Krúžne pozemok 1,
60 ha. Možnosť výstavby RD. Tel:
0908 495 173, 047/5694 226

500-18

•

Predám pozemok v Krúžne 60
á s možnosťou výstavby RD. Tel:
0908 495 173, 047/5694 226

501-18

•

Dám do prenájmu garáž v Rimavskej Sobote na Daxnerovej
ul. pri škole. Tel: 047/5621 900

502-16

• Kúpim garzónku v RS (s balkónom). Tel: 0918 433 806

503-17

• Hľadám brigádnikov – staveb424-17

•

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

•

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

445-16

•

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

• Hľadáme vodičov na medziná-

rodnú kamiónovú dopravu. 0903
385 501

472-18

•

Účtovná firma prijme účtovníčku, aj bez praxe, vzdelanie
– obchodná akadémia alebo
ekonomická škola, maďarčina
aspoň pasívne podmienkou. Tel:
0905 760 511 v pracovných dňoch
od 8.00 do 18.00 h

464-17

Sťahovanie
a preprava tovaru
M: 0910 939 689,
0903 555 356
2085-52

AGRORIS, s.r.o.Rimavská Sobota, Hlavné námestie 1. Prijmeme do pracovného pomeru na
sezónne práce: traktoristov do
chemickej ochrany; traktoristov-opravárov;
kombajnistov;
vodičov nákladných vozidiel+príves. Požiadavky: - vzdelanie
a prax v odbore. Infor. na t.č.
0903278037

507-17

• Hľadám čašníčku do kaviarne.
Tel: 0905 666 953

1635-16

Služby

•

494-17

• Kúpim 1-2 izbový byt v RS ale-

• Prijmem pomocníčku do pohostinstva. Tel: 0905 214 172
•

0904 977 692, 0903 549 042

•

492-17

496-21

Lacno a rýchlo. Tel:

476-17

va 6, Rim. Sobota prijme do zamestnania predavača. Požiadavky: ÚSO + vodičský preukaz. Tel:
5634 294, M: 0907 441 707 a osobne v čase od 15.00-17.00 h

•

Firma AVEST prijme do pracovného pomeru grafika. Podmienka: práca v programe Corel,
fotoshop. Dobré platové podmienky. Kontakt: Ing. Krajňák
0905 525 431

482-19

•

Firma VYTNES, Hviezdoslavo-

•

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

1271-17

•

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

•

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

387-20

• Poskytujeme komplexné pois-

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

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

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

• Predám Fiat BRAVO 1,4, r.v.
98, LPG, STK/08-august, cena
65 000,- Sk. Tel: 0902 457 806
488-17

Zvieratá

455-15,16,18

•

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

•

EURÓPA-opravy a montáže strechy, izolácie, zastavanie
podkrovia a zatepľovanie, klampiarske práce, kladenie sadrokartónu a tatranského profilu,
plávajúcej podlahy. Tel: 0907
850 645, e-mail: europa@centrum.sk

477-17

• Robím rekonštrukcie bytových

• Predám šteňa - bordo doga,
sučka, 3 mes., svetlohnedá. Tel:
0903 591 847

466-19

• Predám 6-mesačného psíka
sharpea. Zaočkovaný a odčervený. Tel: 5632740, 0902 304 351

1632-16

• Predaj – ošípané do 150 kg. Cena
40 Sk/1 kg. Tel: 0908 938 264

480-18

• Kúpim psa cavaliera do chovu.
Tel: 0907 431 547

481-18

• Predám 12 ks oviec 1-4 ročné
merino. Tel: 0907 090 072

493-17

• Predám vietnamske prasiatka.
Tel: 0905 243 936

505-18

• Kúpim šteňa vlčiaka 4-6 mesačné. Tel: 0905 224 513

1634-16

jadier. Tel: 0905 590 770

487-18

+Splatenie dlhov, kúpa auta,
bytu...? Riešenie: úver zaistený
rentou + výnos z renty. Spolupráca = finančná nezávislosť.
Tel: 0905 100 870, 0910 449 129,
0949 338 579

490-21

•

Prestavba bytových jadier
komplet
voda-elektrika-plynobklady-dlažba-murárske práce.
Zabezpečíme aj materiál a odvoz. Zľava 10%. Tel: 0918 283 026,
0918 249 366

506-18

Auto-moto

405-21

•

Inzercia
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Dňa 18. apríla uplynulo 13 rokov, čo nás
navždy opustila naša milovaná starká a babička

1005-37

Emília Skalošová.

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

•

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

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

Štefana Bozóa

• Kúpim prívesný vozík za osob-

•

na jeho poslednej ceste do cintorína v Uzovskej
Panici, ktorý nás navždy opustil po tragickej nehode. Poďakovanie patrí všetkým za kvetinové
dary, ktorými sa snažili zmierniť náš žiaľ.
Smútiaca rodina

425-18

né auto, dĺžka okolo 2 m, v ľubovoľnom stave s dokladmi. Tel:
0911 768 758

456-17

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

463-20

427-17

výroby 1998, 560 000 km, klíma,
el. okná, centrál, cena 130 000,Sk. Tel: 0910 788 802

•

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

433-18

• Milé dámy, moletky, rešpektujeme Vašu veľkosť.

So žiaľom v srdci ďakujeme všetkým, ktorí
odprevadili 5. apríla

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

471-18

Brúsenie, tmelenie parkiet.
Tel: 0902 748 207

S vďakou spomínajú vnuci a pravnúčatá

447-16

422-16

•

Ani po takom čase nezabúdame na jej
láskavé pohladenie a milý úsmev.
Kto ste ju poznali, venujte jej tichú spomienku.

317-17

467-19

Opravujeme vysokozdvižné
a paletové vozíky. Cukrovarská 2, RS (býv. ČSAO). Tel: 0908
495 173, 047/5694 226

Poslanie profesionálneho náhradného rodičovstva
Poskytnúť prechodnú starostlivosť dieťaťu s nariadenou ústavnou starostlivosťou, alebo na základe predbežného opatrenia, ktoré je umiestnené v detskom domove alebo krízovom
centre.
Kto sa môže stať profesionálnym náhradným rodičom?
Fyzická osoba, ktorá spĺňa kvalifikačné požiadavky:
- úplné stredoškolské vzdelanie ( maturita) alebo vysoko školské vzdelanie
- absolvovanie prípravy na profesionálne náhradné rodičovstvo v rozsahu 60 hodín u stredoškolsky vzdelaného uchádzača, 40 hodín u vysokoškolsky vzdelaného uchádzača.
Kde môže absolvovať prípravu na profesionálne náhradné
rodičovstvo?
Uchádzačov pripravuje: Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny,
odbor sociálnych vecí a rodiny, oddelenie sociálnoprávnej
ochrany detí a sociálnej kurately
Kontakt: oddelenie SPODaSK, nám. M. Tompu č.2 Rimavská
Sobota, JUDr.Koóšová, č.t. 047 5623486, email: koosova.livia@
upsvr.gov.sk, PhDr. Darina Franková, č.t. 047 5621044.
Po ukončení prípravy bude uchádzačovi vydané potvrdenie o absolvovaní prípravy a môže sa stať zamestnancom
detského domova, alebo krízového centra. Profesionálny rodič
zabezpečuje starostlivosť o dieťa umiestnené v detskom domove, alebo krízovom centre vo svojom rodinnom prostredí
a dostáva finančné prostriedky na úhradu nákladov vo výške
stanovenej vyhláškou. Poskytnite rodinné zázemie a rodičovskú lásku deťom z detských domovov.

• Predám bločky na stavebný

•

•

Staňte sa profesionálnym náhradným rodičom

Rôzne

451-16

421-16
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•

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

• Predáme VW PASSAT 1,8 T, rok

484-17

• Predám traktor Major 70/11,
náprava predná + zadná na Tatraplán 602-HEK, gumy 850/20,
850/16. Tel: 0915 357 580
478-16

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

•

Poďakovanie

Predám nábytok zo študentskej izby. Tel: 047/5632 610

Dňa 16.4.2008 sme so smútkom v srdciach odprevadili
vo veku 88 rokov na poslednú cestu života

•

Máriu Mojžišovú.

479-16

Súrne a lacno predám pračku
Ardo, televízor Philips, dvojlôžkový rozkladací gauč. Tel: 0908
056 086, 5634 163

485-17

•

Črepové kachle – 2 ks – predám. Tel: 5649 580, 0904 540 427

504-17

Všetkým, ktorí ste ju poznali a prišli sa s ňou rozlúčiť
na rimavskosobotský cintorín ďakuje smútiaca 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.
26. a 27. 4. MUDr. K. Tormová,
Športová 1, č. t. 0905 218 275

LEKÁRNE
V pracovných dňoch:
Lekáreň U leva do 17:00
Lekáreň Media do 18:00
Lekáreň Kaufland do 20:00
Víkend:
26.4. sobota lekáreň U leva
27.4. nedeľa lekáreň Kamilka

Oznamy
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

Na HTO Všeobecnej nemocnice v Rimavskej Sobote dňa 15.4.2008
bezplatne darovali krv nasledovní bezpríspevkoví darcovia krvi:
Miroslav Koreň, Vladimír Ružinský, Ján Štefančík, Mgr.Peter Černáček z Rimavskej Soboty, Tibor Koto, Gejza Šivák z Lenky, Ivana
Stachová zo Sobôtky, Koloman Kankuja z Hostíc, Miloš Hruška
z Hnúšte, Jana Kušpálová z Ľuboriečky, Marian Kret, Jaroslava Korenyová z Rim.Brezova, Jozef Vincze, Gabriel Nagy, Kristína Ďurišková
z Vyš.Valíc, Dušan Demeter, Ján Vlček z Klenovca, Milan Vrábeľ
z Teplého Vrchu, Ján Kosorín z Oždian, Alfréd Kövári z Aboviec,
Ondrej Váradi zo Skerešova.
Prvýkrát darovali krv: Jaroslav Langhoffer z Hrušova, Peter Suja
z Lehoty n Rim. Tibor Csatlós z Rožňavy, Irena Kováčiková z Nižných Valíc.
Všetkým darcom krvi ďakujeme,
Územný spolok SČK Rimavská 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.

Program GMOS
22. 4.

Brigády

26. 4 - VN Ožďany
od 8 hod. do 14. hodiny
Vedúci brigády: JUDr. Roland
Janský, Koordinátor: Tibor Štec
ml., Tomáš Štec
27. 4.- VN Kurinec
od 8. hod. do 14. hodiny
Vedúci brigády: Tibor Štec
Koordinátor: Tibor Štec, Maroš
Galamb

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.

29.4.

30.4.

Deň Zeme. Výchovno- vzdelávacie podujatie ku Dňu Zeme
ZŠ Ožďany o 9:00 hod.
165. výročie kodifikácie spisovnej slovenčiny a zároveň 		
spomienka na 120. výročie úmrtia J. M. Hurbana 		
a 215. výročie narodenia J. Kollára. Dom kultúry Hnúšťa
o 9:00 hod.
Hviezdoslavov Kubín. Regionálna súťaž v umeleckom 		
prednese poézie a prózy I. – III. kategória CVČ 		
Relax Rimavská Sobota o 8:00 hod.

Sylvia
Divadlo West a M. T. Jan uvádzajú predstavenie Albert Ramsdell
Gurney- Sylvia. Réžia: Emil Horváth. Hrajú: Emil Horváth, Gabika Škrabáková, Karin Haydu, Viera Richterová, Marek Ťapák, Erik
Peťovský a miloš Krajčík. Predstavenie bude v Dome kultúry v Rim.
Sobote 8. mája o 19. hodine. Vstupné je 200 Sk v predpredaji a od 1.
mája 300 Sk. Kontakt: 56 21 550.

STAVOSERVIS – Ondrej Molnár

Tel. 0903 512 977, 0910 397 473, 0903 810 106
Stavebná firma ponúka strojnozemnú techniku:
- UDS 114 výkop kanalizácie, zemné úpravy, nakladanie, terénne úpravy
- JCB 3 CX výkopové práce, nakladanie, terénne úpravy
- Tatra vyklápač 815 3S – 12 t, preprava
Cena dohodou na základe hodinovej tarify alebo km/sadzby

Prijme vyučených murárov za výhodných platových podmienok.
Nástup možný ihneď.

KINO
ORBIS
23.24.apr.
Láska v čase cholery
Ako dlho by ste dokázali
čakať na lásku? Romantický
USA, MN. Vstupné:65 Sk,
titulky. Začiatok predstavení
len o 17:45 hod.
Jan Saudek
V pekle svojich vášní, raj
v nedohľadne. Celovečerný
dokument ČR/USA, MN.
Vstupné: 60 Sk. Začiatok
predstavení len o 20:00 hod.
25.26.27.apr. 27 šiat
Romantická komédia USA
Navždy družičkou? MP od 12
r., titulky. Vstupné: 65 Sk.
Začiatky predstavení: 17:45
a 20:00 hod.
26.27.apr. Ríša hračiek
Kto do nej vkročí, musí
pristúpiť na isté pravidlá hry
a veriť všetkému, čo vidí.
Rodinný film USA, MP.
Vstupné: 50 Sk. Začiatok
predstavení len o 16:00 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.

VÝPREDAJ

Likvidácia predajne
Obuv od 150,- Sk
Obuv, Hlavné nám. 19, R.Sobota

2122-16,18
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Viacbojárom sa na MS darilo
V

Topoľčanoch sa uskutočnili XI. halové
majstrovstvá Slovenska v zimnom viacboji všestrannosti v disciplínach 4x 10 m,
skok do diaľky z miesta, hod medicimbalom,
šplh a plávanie na 25 m. Za okres malo na
pretekoh štartovať 12 pretekárov, no súťaže
sa zúčastnili len 8 pretekári. Výprava bola
veľmi úspešná. Získala 5 medailí. Z nich boli
3 zlaté, 1 strieborná a 1 bronzová. V hodnotení družstiev v mládežníckych kategóriách
sa okres Rim. Sobota umiestnil na peknom
druhom mieste za domácim mužstvom, hoci
sme nemali obsadené kategórie starších dorastencov a dorasteniek. V kategórii mladších žiakov skončil Tibor Tóth zo ZŠ v Gem.
Jablonci na treťom a jeho oddielový kolega
Dávid Farkaš na štvrtom mieste. Pritom ne-

štartoval majster okresu Patrik Gilian zo ZŠ
P. Dobšinského v Rim. Sobote. V kategórii
mladších žiačok skončila Michaela Gómbalová zo ZŠ P. Dobšinského v Rim. Sobote na
2. mieste a Rebeka Magyarová zo ZŠ v Tisovci na 4. mieste. V kategórii starších žiakov získal zlatú medailu Ladislav Dohonyi
zo ZŠ P. Hostinského v Rim. Sobote, pritom
jeho oddielový kolega Kristián Slíž mohol
získať miesto hneď za nim, no neštartoval
a na okresných majstrovstvách skončil iba
4 body za ním. Druhý v poradí Bujna z Topoľčian zaostal za víťazom o priepastných
40 bodov. V kategórii starších žiačok získala
majstrovský titul pretekárka zo ZŠ Š. M. Daxnera v Rim. Sobote Kinga Muránska, vlaňajšia majsterka SR v letnom viacboji. Ďalší ti-
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tul majstra SR získala vlaňajšia MS v letnom
viacboji Réka Bálintová zo ZŠ P. Dobšinského
v Rim. Sobote, ktorá zvíťazila vo všetkých
piatich disciplínach. Z neznámych príčin
pritom neštartovali nominované Martina
Chlepčoková z Obchodnej akadémie v Rim.
Sobote a Ľudmila Bodnárová, vlaňajšia MS zo
ZŠ Š. M. Daxnera. Pritom obe mohli bojovať
o medaily v kategórii mladších dorasteniek.
V kategórii starších dorastencov neštartoval
Ladislav Madarász z RCG Rim. Sobota, ktorý
mohol bojovať o druhé a tretie miesto podľa
bodov získaných z okresných majstrovstiev.
Viacbojári ukončili majstrovstvami SR zimnú
halovú sezónu a začínajú sa pripravovať na
letnú sezónu, ktorá začne okresnými majstrovstvami 28. mája pre ZŠ 1. 4. a 29. mája
pre žiactvo a dorast, ktoré usporiada ZŠ Š. M.
Daxnera v Rim. Sobote.

M. Radnóti na majstrovstvách Európy

F

ínske mesto Tampere bolo organizátorom majstrovstiev Európy v zápasení
mužov v zápasení voľným a gréckorímskym štýlom a žien v zápasení voľným
štýlom. Bola to zároveň aj kvalifikácia na
OH v Číne. V gréckorímskom štýle reprezentovali Slovensko traja pretekári. Jedným z nich bol aj zápasník zo zápasníckeho oddielu Lokomotíva Rim. Sobota. Hneď
pri svojom debute v reprezentácii seniorov
a hneď na súťaži najvyššieho rangu mal
však smolu pri losovaní. Los mu prisúdil
viacnásobného medailistu z ME a MS a neskoršieho majstra Európy tejto váhy fínskeho zápasníka Jarriho Ala-Huikku. Náš mla-
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Relax pre športovcov

dý 19-ročný Michal Radnóti mu podľahol
technickou prevahou 0:4. Vzhľadom na to,
že jeho súper v ďalšom priebehu šampionátu nenašiel premožiteľa a nakoniec získal titul majstra Európy, dostal Michal ešte
šancu na reparát v baráži. Aj v nej ho však
čakal skúsený zápasník azerbajdžanského
pôvodu v reprezentačnom drese Poľska
Bersegjan. Hoci mu podľahol na body 1:3,
za svoj výkon sa nemusí hanbiť. Potvrdil to
aj reprezentačný tréner Slovenska veľmi
dobrým hodnotením nášho zápasníka.

jr

Igor Antal

Výsledkový servis ligových zápasov
mládežníkov TJ ŠK Tempus Rim. Sobota (12. 4)

Prestaň fajčiť a vyhraj
Každý fajčiar, ktorý prestane v čase od 1.
mája do 31. mája fajčiť, môže sa zapojiť do
súťaže Prestaň a vyhraj, ktorú organizuje
Úrad verejného zdravotníctva. Súťaž má
motivovať fajčiarov k zmene životného
štýlu a podporiť nefajčenie u tých, ktorí sa
neúspešne pokúšajú prestať fajčiť. Motiváciou pre súťažiacich sú aj hodnotné ceny,
napríklad tlakomer, wellness víkend v
hoteli Kaskády pre dve osoby alebo rekondičný pobyt. Súťaž sa koná každé dva roky,
pretože rok po nej sa realizuje reprezentatívny prieskum medzi účastníkmi o stave
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ich fajčiarskej abstinencie. V roku 2006 si na
Slovensku odvyklo od fajčenia takmer 40
percent súťažiacich, počet denne vyfajčených cigariet obmedzilo až 30 percent. Počas
trvania kampane, ako aj počas súťaže, budú
odborníci z Regionálneho úradu verejného
zdravotníctva so sídlom v Rimavskej Sobote telefonicky (č.t. 047/5631121), mailom
(ruvzrs@uvzsr.sk), poštou (Regionálny úrad
verejného zdravotníctva so sídlom v Rimavskej Sobote, Ul. Sama Tomášika 14, 97901
Rimavská Sobota) i osobne v Poradni na
odvykanie od fajčenia poskytovať informá-

cie súvisiace s problematikou odvykania od
fajčenia. Na súťaži sa môžu zúčastniť všetci
plnoletí, ktorí do 30. apríla 2008 odošlú na
adresu: Súťaž "Prestaň a vyhraj", Úrad verejného zdravotníctva SR, Centrum kontroly
tabaku a alkoholu, Trnavská cesta 52, 826
45 Bratislava, alebo mailom na tarinova@
uvzsr.sk vyplnenú prihlášku a od 1. do 31.
mája prestanú fajčiť. Prihlášky do súťaže
môžete získať nawww.uvzsr.sk a na www.
ruvzrs.sk, osobne na Regionálnom úrade
verejného zdravotníctva so sídlom v Rimavskej Sobote.

ZIM + M – Valent
montáž a servis
klimatizačných
a chladiarenských
zariadení

Valent Miroslav mob: 0902 644 359
e-mail: valentom@wmx.sk
iveta.valentova@rimavskasobota.sk
1633-17

II.liga žiakov SSFZ skupina juh
TJ ŠK Tempus Rim. Sobota - Savon Banská Bystrica U 15 6:0 g. Danihel 3, Kalčík,
Znam, Čizmadia, TJ ŠK Tempus RS - Savon
Banská Bystrica U13 3:0 g. Galo 2, Petrus.
1.liga prípraviek
MFK Námestovo - TJ ŠK Tempus RS U11

–5:1 g. Václavik, MFK Námestovo - TJ ŠK
Tempus RS U10 –3:2 g. Matyas, Kočiš, MFK
Námestovo - TJ ŠK Tempus RS U 9 –1:0.
V.liga dorast skupina D
TJ ŠK Tempus RS U18 – Dolná Strehová 6:1
g. Vrábel 3, Pánek, Mihályi, Kasáč.

ov

NOVINKA!
kvalitnejšia náhrada
sadrokartónu, pružný,
pevnejší, tepelnoizolačný.

V sobotu 10. mája sa v telocvični ZŠ I.
Ferenczyho na sídl. Západ v Rim. Sobote
uskutoční XI. ročník Medzinárodnej veľkej
ceny Gemerskej mliekarne a XXXII. Ročník
Veľkej ceny mesta Rim. Sobota. Záštitu nad
podujatím prevzali primátor mesta Š. Cifruš
a predseda BBSK Milan Murgaš. Usporiadateľom turnaja je TJ Mladosť Relax CVČ
Rim. Sobota a riaditeľom Jaroslav Mlynár.
Začiatok súťaže je o 10,30 hodine.

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

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

OUTLET

Prichádza na teba
jarná únava a nič ťa
už nebaví? Tak poď so
mnou posilňovať!
Veľká cena GM

TETRA-K materiál,

2067-17

ALWADO s.r.o.
realitná činnosť

Foto: Lajos Telek

kan

I. okresná liga v minifutbale

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

Výsledky 10. kola: FC Euromotel- VTJ Juve
Rožňava – odložené, ŠK Tempus- Autopulír 3:8 góly: J. Vrábeľ 1, R. Kocsis 3, I. Perdik 3, M. Repka 1, Zs. Király 2, J. Vrábeľ vl.,
Expresstrans- Rimatex 3:5 g. R. Kret 3, R,.
Uhrin 2, T. Šándor 1, M. Juhaniak 1, m. Dragijský 1, Matyas- IK COM 7:3 g. P. Csízi 4, T.
Tóth 1, D. Laššák 2, M. Kučerňák 1, J. Nôta

1, M. Hriň 1, FC Zara – Greko 27:2 g. F. Goceliak 6, T. Albert 5, R. Lehocký 1, J. Turoň 1,
M. Miháľ 4, A. Lajka 4, Š. Hájek 3, D. Smidt
3, E. Balciar 1, J. Lás 1.
Po 10. kole je na čele tabuľky Rimatex s 27.
bodmi, na druhom Expresstrans (24 b.) a
na treťom Mattyas (22 b.). Na poslednom
10. mieste je IK COM bez bodu.
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Spravodlivá deľba bodov

Slavoj Trebišov- MFK Rim. Sobota 1:1 (1:0)

V

zápase 26. kola nastúpili futbalisti MFK
na ihrisku Trebišova a po zlepšenom
výkone v 2. polčase zaslúžene získali bod. Na
ťažkom teréne, keď na niektorých miestach
ihriska stála voda, kde sa nedalo veľmi kombinovať, sa hral bojovný futbal. Ako prvý
ohrozil bránu domáceho brankára Belana
v 3. min. Čižmár strelou z 20. m. V 5. min. sa
k slovu dostali domáci, zo strelou Lukáča si
Kuciak poradil. V 24. min. mali domáci 100%
gólovú šancu. Strelu Aľušíka Kuciak bravúrne
kryl. V 35. min. sa opäť zaskvel brankár Rim.
Soboty, keď si poradil s hlavičkou Tomovčíka. V 39. min. to bol opäť gólman MFK, ktorý
zabránil gólu, keď sa sám v čistej šanci na
neho rútil domáci Gašpar. Domáci sa dočkali
v 42. min. zaslúženého gólu, keď sa z hranice šestnástky strelou k žrdi presadil Gašpar
a otvoril skóre zápasu. V 45. min. po rozohratí priameho kopu boli hráči MFK blízko
k vyrovnaniu po skrumáži pred brankárom
Belanom, ktorý zachytil loptu na bránkovej
čiare. Domáci si za svoje šance zaslúžili polčasové vedenie. V 2. polčase futbalisti RS viditeľne pridali. V 51. min. po prieniku a centri
Lazúra Čižmár v čistej šanci hlavičkoval nad
bránu domácich. V 58. min. sa dočkali hostia vyrovnania po rohovom kope, na ktorý
si nabehol Nachtman, nádhernou hlavičkou
vyrovnal na 1:1. V 66. min. mali futbalisti RS
šancu strhnúť víťazstvo na svoju stranu po
centri agilného Lazúra. Od 70. min. domáci
opäť prevzali iniciatívu a snažili sa strhnúť
víťazstvo na svoju stranu ale nevypracovali
si vážnejšiu príležitosť. V snahe získať 3 body
hráči Trebišova 2-krát prifilmovali pády v pokutovom území, ale rozhodca im na to nenaletel. V 82. min. strela striedajúceho Rusnáka
skončila na bočnej sieti. V 84. min. postranný
rozhodca odmávaním sporného ofsajdu zabránil Lazúrovi v akcii. V 88. min. strela Lazúra mierila do priestoru brankára Belana.
Domáci všetko vrhli do útoku a mohli prísť

aj o bod, keď v 90. min. krásna strela Lazúra
skončila tesne nad brvnom brány domácich.
Vyzdvihnúť treba bojovnosť celého mužstva.
Hlavnými strojcami získaného bodu boli:
skvelý brankár Kuciak, ktorý hlavne v 1. polčase zabránil 2 čistým gólom, po prestávke
režíroval hru Lazúr a k tomu sa pridal už tradičný strelec Nachtman. Vyjadrenie trénera
F. Vaša: „ Do Trebišova sme cestovali s cieľom
neprehrať. Po priebehu hry som s remízou
spokojný. Chcem sa poďakovať našim fanúšikom, ktorí nám svojim povzbudzovaním
vytvorili domáce prostredie.“ Pred 350 divákmi rozhodoval Tomčík.
ŽK: Mráz, Cvjetinovič, Janečka, Kuciak.
Zostava MFK RS: Kuciak-Janečka-Nachtman-Rubint-Mráz-Adám-Sihelský-Lazúr-Živanovič (85. min. Geri)-Pisár-Čižmár (52. min.
Cvjetinovič).
V 27. kole privítajú futbalisti MFK na štadióne
Na záhradkách mužstvo Prievidze 26. 4., zač.
stretnutia je o 16,00 hod.
Zdeno Marek
Ostatné výsledky: Inter BA- Šaľa 2:0, Humenné- Košice B 2:0, Lučenec- Podbrezová
1:2, St. Ľubovňa- Prešov 3:2, Prievidza- Michalovce 2:0.

Futbal nás spája

V

rámci projektu Futbal nás spája,
ktorého cieľom je bojovať proti rasizmu vo futbale, sa 17. 4. uskutočnil na
štadióne Na záhradkách exibičný zápas
MFK RS- FC Spolu (mužstvo, za ktoré
hrajú prevažne futbalisti rómskej národnosti). Výkop zápasu mal hosť podujatia Alias Lenbakoali, bývalý prvoligový
hráč Púchova a Interu BA, ktorý sa stal
veľvyslancom SFZ, a aktívne spolupracuje s OZ Ľudia proti rasizmu. Mužstvo
FC Spolu viedol bývalý hráč Rimavskej
a známy muzikant z Kokavy nad Rimavicou Vladimír Sendrei. Podujatie sa
tešilo veľkému záujmu médií a televízií.
V. Sendrei sa vyjadril, že aj medzi Rómami je veľa šikovných hráčov a futbal
by mal spájať a nie rozdeľovať ľudí
podľa národnosti a farby pleti. Zápas sa
skončil víťazstvom domácich 10:4, ale
v tomto prípade nešlo o víťazstvo.

Zdeno Marek

Džudisti žali úspechy

D

rámci seriálu Mini Rally Cup prebehne 8. mája zručnostná automobilová
súťaž Oždianske serpentíny. Jej hlavným
organizátorom je GM-Rally Sport Rim.
Sobota. Dĺžka trate bude 2,8 km. Štart bude
v strede obce Ožďany pri kostole a cieľ bude
na Babinom moste. Ako nás informoval
riaditeľ súťaže Ing. Ladislav Sedmák ml.,
súťažiť sa bude v piatich kategóriách A, B,
C, S1, S2. Prihlásiť sa môžu aj nelicencovaní
jazdci. Maximálna priepustnosť trate je 120
áut. Súťaž bude pozostávať z 3 jázd a štartovať sa bude Súťaž sa začne o 7. hod., štart
preteku je o 10.00 hodine. Viac nájdete na
www.gmrallyesport.sk

KK Rim. Sobota- NK Prešov 5:3 na body,
3270:3204 na kolky
Posledný zápas ročníka potvrdil vynikajúcu jarnú časť súťažného ročníka.
Hostí z Prešova sme porazili, síce tesne
5:3 na body, ale 66 kolkov celkového
rozdielu ukazuje na výborný výkon domácich hráčov. Ročník sa pre domácich
skončil,ale už v nedeľu 27. apríla sa
o 9:00 hodine stretneme v priateľskom
zápase s kolármi zo Somoskőújfalu.
V dňoch 1. a 3. mája sa v Podbrezovej
uskutočnia MK, na ktorých sa zúčastnia
8 hráči z Rim. Soboty.

žudisti z Rim. Soboty sa 12. apríla
zúčastnili Medzinárodnej veľkej
ceny v Pezinku. Súťaže sa zúčastnilo
239 džudistov zo šiestich krajín Európy.
Z našich sedemnástich džudistov prvé
miesta obsadili: Frederik Strečka (do 24
kg- mini), Juraj Antal (do 30 kg-mini),
Karol Jakab (do 45 kg-mini), Kristián
Slíž (do 60 kg-st. ž.). Druhé miesta si
vybojovali: Richard Utis (do 3O kg-mini), Jakub Páleš (do 66 kg-st. ž.). Tretie
miesta obsadili: Patrik Boršoš (do 27 kgmini), Ondrej Durmis (do 43 kg-mini),
Jaroslav Maďar (do 47 kg-mini), Zsolt
Konya (do 46 kg-ml.ž.), Juraj Sirotiak (do
50 kg-st.ž.). Džudisti 13. apríla vyrazili
do Maďarska do Kisgyőru na VII. ročníku Džudistického festivalu. Turnaja sa
zúčastnilo 112 džudistov zo 7. oddielov
z Rumunska, Maďarska a Slovenska.
Zlaté medaily si vybojovali: Frederik
Strečka (do 24 kg-mini), Patrik Boršoš
(do 27 kg-mini), Karol Jakab (do 46 kgmini), Shopia Kanátová (do 36 kg-ml.ž.),
Andrik Bence (do 30 kg-ml.ž.), Eva
Putnokiová (do 49 kg-st.ž.), Filip Zachar
(do 45 kg-mini). Strieborné medaily dostali: Ádám Jakab (do 30 kg-sup.mini),
Richard Utis (do 30 kg-mini), Jaroslav
Maďar (do 45 kg-mini), J. Precher (do 45
kg-ml.ž.), Ondrej Durmis (do 34 kg-mini), Zuzana Očenášová (do 42 kg -ml.ž.),
Kristína Tommová (do 49 kg-ml.ž.), Kristián Slíž (do 60 kg-st.ž.). Bronzové medaily si vybojovali: Michal Polóni (do 33
kg-mini), Denis Farkaš (do 46 kg-ml.ž.).
Džudisti z Rim. Soboty si vybojovali
prvé miesto v súťaži družstiev a získali
pohár primátora Kisgyőru.
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Ľubomír Antal

Oždianske serpentíny
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Tabuľka po 26. kole
1.

Prešov

26 17 7

2

50:12

58

2. Podbrezová

26 12 9

5

38:23

45

3. Inter BA

26 11 7

8

38:33

40

4. Lučenec

26 11 5

10 42:35

38

5. Prievidza

26 10 8

8

37:40

38

6. Rim. Sobota

26 9

9

8

31:29

36

7.

26 8

8

10 30:31

32

8. Michalovce

26 9

4

13 29:35

31

9. Košice B

26 8

6

12 34:37

30

10. Humenné

26 6

11 9

11. Trebišov

26 6

12. St. Ľubovňa

26 5

Šaľa
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24:27

29

6

14 22:51

24

8

13 29:51

23

Výhra našich kolkárov

Slovanistky
definitívne druhé

V

