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Expremiér Dzurinda na radnici
R

imavskú Sobotu navštívili minulý týždeň
v stredu poslanci NR SR opozičnej SDKÚ-DS
expremiér Mikuláš Dzurinda, Milan Hort, exminister financií Ivan Mikloš a Jozef Mikuš. Na pôde
radnice ich prijal primátor mesta Štefan Cifuš. Na
stretnutí sa hovorilo o najpálčivejších problémoch,
ktoré trápia náš región. Sú to vysoká miera nezamestnanosti, potreba vybudovania južného ťahu
diaľnice i odliv vysokoškolsky vzdelaných ľudí do
iných kútov Slovenska alebo do zahraničia, nakoľko tu nie sú pre nich vhodné pracovné príležitosti. Čo sa týka zamestnanosti ľudí s nižším vzdelaním, situácia sa zlepšila príchodom kórejskej
firmy Sewon. Problémom je však aj to, že mnohí
dlhodobo nezamestnaní stratili pracovné návyky
a nechcú pracovať. Diskutovalo sa aj o zdravotníctve, odchode nemeckého investora Dräxlmaier, nedobudovanom Kurinci a eure. Hovorilo sa aj
o schátranej budove na Nám. M. Tompu, kde kedysi sídlila poliklinika. Prvý muž mesta požiadal
M. Dzurindu o to, aby apeloval na ministra spra-

GTV už v celom meste

vodlivosti, ktorému budova patrí, aby sa tento stav
riešil. Expremiér pomoc prisľúbil. Š. Cifruš pozval
poslancov NR SR na Dni mesta Rimavská Sobota,
ktoré budú 2. a 3. mája.
„Rim. Sobotu sme sa rozhodli navštíviť preto, lebo
v tomto roku nie sú žiadne voľby a nikto ma nemôže upodozrievať, že som prišiel kortešovať alebo ľudí lanáriť. Naša návšteva poslancov
SDKÚ-DS je výrazom záujmu tejto politickej strany o ľudí,“ povedal expremiér Dzurinda. Po návšteve u primátora sa poslanci NR SR stretli v bývalom
župnom dome s občanmi, kde odpovedali na ich
otázky. Expremiér o. i. kritizoval aj kroky súčasnej
vlády týkajúce sa najmä nového tlačového zákona, zahraničnej politiky a presviedčania ľudí, aby
vystúpili z II. dôchodkového piliera. Niektorí občania SDKÚ-DS vytýkali, že za 8 rokov pôsobenia vo
vláde pre tento región takmer nič nespravili. V závere návštevy Rim. Soboty sa konalo stretnutie
s miestnymi podnikateľmi.
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Od 29. apríla vysiela regionálna televízia GTV v káblových rozvodoch
na kanáli S 21 už v celej Rimavskej Sobote. Doteraz ju mohli sledovať
len ľudia bývajúci na sídliskách Rimava a Západ.

Novootvorený
penzión a reštaurácia

Modrá hviezda

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

s vynikajúcou kuchyňou Vás
pozýva na príjemné posedenie.

Úvodník

Výberové
konanie
Marta Kanalová,
šéfredaktorka
Milí čitatelia,
určite ste zaregistrovali, že
bolo vypísané
výberové konanie na pozíciu
redaktora, resp. redaktorky
do našich novín. Záujemcov
bolo osem. Prihlásili sa rôzni
ľudia, medzi nimi i čašníčky a žurnalisti s praxou.
Dokonca aj človek, ktorý
vlani napadol naše noviny
na súkromnej internetovej
stránke bez toho, aby si
najskôr overil informácie, či
už telefonicky alebo osobne
v redakcii. Pozoruhodné na
jeho prihláške bolo, že zrazu
v nej už písal, že noviny sa
zlepšili. Ich vedenie je pritom od mája minulého roka
to isté. Do užšieho výberu
sa dostali štyria. Tí museli
absolvovať ústne pohovory pred komisiou, napísať
diktát a esej na tému Čo by
sa malo zlepšiť v Rimavskej
Sobote. Jeden z nich na výberové konanie neprišiel a žiadal náhradný termín. Ďalšia
uchádzačka ho po napísaní
prvej vety eseje ukončila
slovami: „Končím s výberovým konaním, rozmyslela
som si to, lebo si s takými
ľuďmi, ako ste vy, neviem
predstaviť ďalšiu spoluprácu“. Mladá dáma zrejme
akosi pozabudla na zásady
taktného správania. Nuž, aj
to sa stáva. Asi toľko moje
postrehy z výberového konania. O tom, kto sa stal novým
členom nášho redakčného
kolektívu od mája, sa dozviete v nasledujúcom čísle.
Zároveň ďakujem všetkým,
ktorí sa uchádzali o prácu
v Gemerských zvestiach.

Vadex, s. r. o.,

Rimavskosobotský Mäsohrad

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

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

tel. 0903 722 560

Ul. B. Bartóka 24, Rim. Sobota

2 Spravodajstvo
Na programe aj zmena rozpočtu
V

bývalom Župnom dome v Rim. Sobote sa v utorok 29. apríla od 9. hod.
uskutoční rokovanie poslancov mestského
parlamentu.
Na programe bude správa o činnosti mestskej rady, majetkovoprávne otázky, návrh na
udelenie Ceny mesta, záverečný účet mesta
za rok 2007 a výročná správa a návrh na 1.
zmenu rozpočtu mesta na rok 2008. Poslanci
sa budú zaoberať aj vyhodnotením funkčnosti novej organizačnej štruktúry mestského úradu, správou o výsledku vykonaných

kontrol, stavom v oblasti školstva, návrhom
na poskytnutie odmeny konateľovi a výkonnému riaditeľovi MsBS, s. r. o., za druhý
polrok 2007, návrhom na schválenie ceny
tepla dodávaného spoločnosťou Energobyt
s účinnosťou od 1. marca, a to na 669,97 Sk/
GJ vrátane DPH, a návrhom memoranda
o spolupráci pri výstavbe zdroja na biomasu
v tepelnom okruhu Centrálna výhrevňa.
Rimavskosobotskí poslanci prerokujú aj
uzavretie mandátnej zmluvy so spoločnosťou MH INVEST o zariadení činností

O Kurinci a zimnom štadióne
V

apríli prebehlo zasadnutie Komisie výstavby, územného plánovania a dopravy
pri MsZ v Rim. Sobote. Na programe boli aj
majetkovoprávne otázky, investičná výstavba v investorstve mesta, Kurinec a nová koncepcia predajných stánkov, ktorou sa budú
poslanci zaoberať na svojom zasadnutí 29.
apríla. Ako nás informoval predseda komisie
Ladislav Rigó, v rámci investičnej výstavby
sa komisia zaoberala postupom výstavby
zimného štadióna. Podal ju stavebný dozor
Ing. B. Zubač. Podľa nej suma na výstavbu 64
mil. Sk bola dodržaná. Pri rekonštrukcii sa
vyskytli práce, ktoré boli uhradené z ušetrených prostriedkov. V súčasnosti treba dorobiť
vstupy, liate podlahy, fasádu zo strany od Sobôtky a nátery tribúny. V lete by sa mal štadión využívať ako viacúčelová hala. Ťažiskovou
témou zasadnutia bola nedobudovaná rekreačná oblasť Zelená voda na Kurinci. Komisia sa ňou zaoberala aj vlani na spoločnom
zasadnutí s komisiou kontroly (KK). Vtedy
žiadal člen KK Š. Szőke, aby bola vyskúšaná
funkčnosť geotermálneho vrtu. To sa udialo
5. 5. 2007, pričom voda mala požadované parametre. Ako uviedol L. Rigó, za uplynulé roky
sa v rekreačnej oblasti preinvestovalo takmer
200 mil. Sk vrátane technickej infraštruktúry,
geotermálneho vrtu a dopravy geotermálnej
vody a športovo-rekreačnej zóny (teniso-

Mŕtvola na stavenisku

N

a Daxnerovej ul. v Hnúšti asi 7-8
metrov od cesty, kde sa má stavať
nový supermarket, našli 22. apríla mŕtvolu
34-ročného muža z Hnúšte. Ako sa vyjadrila banskobystrická policajná hovorkyňa
P. Babulicová, nález oznámil anonym na
tamojšej polícii. Na miesto bola privolaná
lekárka, ktorá konštatovala smrť bez zavinenia cudzej osoby. Presnú príčinu smrti
odhalí súdna pitva.
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vé dvorce, detské ihrisko, minigolf a ihriská
pre plážový volejbal). Vlani v máji schválili
poslanci takmer 4 mil. Sk na projektovú dokumentáciu aquaparku Zelená voda. Podľa
slov vedúcej oddelenia strategického rozvoja
mesta MsÚ Ing. E. Murárikovej v súčasnosti
sa vybavujú stavebné povolenia na jednotlivé objekty. Na margo ubytovacích zón poznamenala, že developerská holandská spoločnosť VVMZ ich mieni vybudovať vo vlastnom
investorstve. Komisia sa zaoberala aj letnou
turistickou sezónou na Kurinci. Písomnú
správu poskytol riaditeľ TSM P. Rábely. Na to,
aby sa mohol bazén prevádzkovať, je potrebné vykonať opravy na bazénovej technológii,
čo si vyžiada náklady 160 tis. Sk. Požiadavka
mesta je aj na opravu ležadiel pri jazere (20
tis.), ktorá nebola v rozpočte plánovaná. Kosenie a úprava terénu si vyžiada náklady 60
tis. Sk. Kúpalisko bude prevádzkované od 15.
6. do 31. 8. s pitnou vodou. Použitie termálnej
vody bude možné až po namontovaní technológie na jej úpravu. Komisia sa zaoberala
aj ďalšími aktuálnymi otázkami v meste.
O nich vás budeme informovať v nasledujúcom čísle nášho týždenníka. Predseda komisie L. Rigó ďakuje členom za účasť a za aktívnu pomoc pri riešení problémov.

M. Kanalová

Strojári, získajte maturitu!
SOU strojárske v Rimavskej Sobote
oznamuje, že v školskom roku 2008/2009
otvára pre absolventov a žiakov končiacich ročníkov trojročných učebných
odborov strojárskeho zamerania
/vrátane automechanikov/ dvojročné
nadstavbové denné štúdium, odbor
strojárstvo /2414 4 01/. Prihlášky treba
podať do 31.mája 2008, Informácie : Tel:
047/5634230, 047/5634231
Adresa: SOU strojárske, Školská 15.,
97901 Rimavská Sobota

28. 4. 2008

pri realizácii regionálneho rozvoja mesta,
správu o výsledku kontroly hospodárenia
s finančnými prostriedkami a nakladania
s majetkom v meste za rok 2006 vykonanej
NKÚ SR, návrh koncepcie umiestňovania
a architektonického stvárnenia predajných
stánkov v meste a návrh na predĺženie doby
splatnosti pôžičky poskytnutej mestom pre
OZ Vitalita. Rokovanie poslancov mestského
zastupiteľstva je verejné.
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K Sviatku práce
30. tohto mesiaca sa podľa pozvánky
organizátorov, ktorá bola uverejnená
okrem iného aj v Gemerských zvestiach, majú uskutočniť v Hnúšti II.
regionálne oslavy 1. mája a vstupu
Slovenska do Európskej únie. Občania
sú na oslavy Sviatku práce, vzhľadom
na ich každoročné organizovanie,
prirodzene zvyknutí. Oslavy vstupu do
Európskej únie až takú tradíciu mať
nemôžu, ale krok, ktorým sa Slovensko
pripojilo k demokratickej Európe, je
pre našu krajinu medzníkom, ktorého
význam je skutočne výnimočný. Na celom podujatí by nebolo nič mimoriadneho a snahu o jeho zorganizovanie by
všetci pokrokovo zmýšľajúci obyvatelia
regiónu určite ocenili, keby sa neprejavil záujem o jeho zneužitie na politickú
propagáciu. Mimoriadne flagrantným
a nevyvrátiteľným dôkazom pre takéto
konštatovanie je zaradenie Internacionály do programu osláv. Občania tejto
krajiny v novembri 1989 dostatočne
jasne odmietli komunistický režim a
vyjadrili záujem pokračovať cestou
slobody a demokracie. Internacionála
v takomto scenári miesto rozhodne
nemá a počínanie organizátorov možno
nielen hodnotiť ako odsúdeniahodné,
ale aj sa nad ním veľmi vážne zamyslieť. V Gemerských zvestiach sa objavila
aj pozvánka na prvomájové oslavy,
ktoré organizujú SMER-SD, SNS, ĽSHZDS a KSS v okresnom meste. Nikto
týmto politickým stranám neupiera
možnosť zviditeľňovať sa aj takýmto
spôsobom. Ich členovia a priaznivci to
určite ocenia. Treba si ale uvedomiť, že
jednoznačne ide o pozvánku na akciu
politickú a je preto zarážajúce, ak sa
vedľa uvedených organizátorov objavuje aj mesto, ktoré by ako zvrchovaný
samosprávny subjekt, malo vo svojich
aktivitách prísne strážiť a dodržiavať
princíp nadstraníckosti.

Miestny zväz SDKÚ – DS v RS
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Na výbore aj o stave verejného poriadku

V

úvode aprílového zasadnutia výboru
mestskej časti Západ, Sobôtka a Kľačany vystúpil náčelník mestskej polície Peter
Berecz. Vyhodnotil stav verejného poriadku a
poukázal na vandalizmus, čierne skládky odpadu a používanie psychotropných a omamných látok ,v mnohých prípadoch i maloletými. Hovoril aj o prípade bezdomovca, ktorý
predal svoj byt a teraz spáva pod schodmi
jednej z bytoviek na sídl. Západ, odchyte túlavých psov a mnohopočetných prípadoch porušenia zákazu státia. Väčšina z nich sa riešila dohovorom. Problémom sídliska je však to,
že niet kde parkovať, pretože automobilov je
veľa a parkovacie plochy nestačia. Podobná
situácia je aj na sídl. Rimava a na Rožňavskej
ul. P. Berecz informoval o rozšírení stavu členov MsP o 2 príslušníkov, ktorí budú v tejto
časti mesta vykonávať od mája stálu pešiu
hliadku, najmä v kritických odpoludňajších
hodinách. Paralelne bude fungovať aj motorizovaná hliadka, ktorá bude zasahovať na
základe telefonického zavolania občanov tak

ako obvykle. Členovia výboru diskutovali aj
o potrebe rozšírenia spojov MHD po 19,15
hod. počas voľných dní, čo musí vyriešiť
SAD Lučenec na základe prieskumu záujmu
cestujúcich. Predseda VMČ Ing. J. Slávik informoval o pripravovanej rekonštrukcii a vyasfaltovaní piatich stanovísk kontajnerov na
uliciach sídliska, ktoré budú vykonávať TSM.
V prvej etape to budú ulice J. Bodona , Rybárska a L. Svobodu. Poslanci MsZ informovali
o rokovaní mestskej rady a februárovom rokovaní mestského zastupiteľstva. Bývalá dlhoročná tajomníčka VMČ A. Králiková požiadala o vyriešenie nebezpečného dopravného
stavu na prepojovacej komunikácii medzi
ulicami Sedliacka a Česká. Tu z jednej strany
chýba dopravná značka o zákaze vjazdu motorových vozidiel, a tak sú chodci často ohrozovaní vchádzajúcimi autami skracujúcimi
si príjazd na sídlisko. Situáciu bude možné
vyriešiť až uložením mechanických zábran
na začiatku prepojovačky.
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Jarné upratovanie v útulku
V

Pri príležitosti Dňa Zeme naša
anketová otázka znela:

Staráte sa o životné prostredie?
Helena Krauszová, absolventka aktivačných prác,
Rimavská Sobota: „O životné prostredie by sa mohli
ľudia starať viac. Väčší
dôraz by mali klásť na triedenie odpadu. V našom meste máme
znečistené nielen prostredie, ale aj
vzduch. Vytvorením parkov by pribudla
zeleň, kde by mohli tráviť svoj voľný čas
mamičky s deťmi. Kompetentní by mali
svojimi aktivitami podporovať a podnecovať verejnosť k obnove a ochrane
životného prostredia.“
Eva Iždinská, učiteľka,
Rimavská Sobota: „Cením
si ľudí, ktorí bývajú na
našom sídlisku, pretože
neznečisťujú okolie. Niektorí z nich triedia odpad
do príslušných kontajnerov. Rozhádzané odpadky nevidieť ani na ceste,
ani na trávniku. Niektorí z nás však
znečisťujú ovzdušie, vodu, pôdu, čím
znehodnocujú životné prostredie.“

K. Kalmárová

Oslavy Sviatku
práce- 1. mája
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o zločinu lúpeže spáchanej formou
spolupáchateľstva obvinili 22-ročného
Róberta B. z Uzovskej Panice a 18-ročného Pavla B. z Drienčan-Pápče. Mladíci na
Železničnej ul. v Rim. Sobote fyzicky napadli
na lavičke sediaceho 62-ročného muža.
Pristúpili k nemu, pričom jeden z nich mu
k telu priložil nôž, cez hlavu mu prevliekli

Anketa

Mária Šebőková, sanitárka,
Rimavská Sobota: „Aj keď
sa v našom meste v tejto
oblasti situácia ustálila,
napriek tomu by sa mohol
tento stav zlepšiť. Niektorí z nás nie sú ľahostajní a dbajú na
to, kam hádžu odpadky. Mládež však
menej dbá na ochranu, obnovu a zveľaďovanie životného prostredia. Niektorí
ľahkomyselní umývajú svoje autá pri
vodných tokoch. Znečisťujú okolie, pritom si to vôbec neuvedomujú.“

Útulku pre občanov bez prístrešia
v Rim. Sobote prebiehalo od 14. do 19.
apríla jarné upratovanie. Zahŕňalo čistenie
vnútorných priestoroch budovy, ale aj vonkajšieho okolia. Veď nenadarmo sa hovorí:
Čistota- pol života. Podľa slov vedúceho
útulku Mgr. Jána Harandzu obyvatelia pristupovali k upratovaniu zodpovedne. Najaktívnejší bol Štefan Oláh, ktorý býva v útulku
najdlhšie, vyše 12 rokov. Jarné upratovanie
vyvrcholilo nedeľným gulášom. Ten navarili
zamestnanci útulku pre jeho obyvateľov.
Cieľom vydarenej akcie bolo spríjemnenie si
chvíľ, ale i vzájomná komunikácia. Poďakovanie patrí sponzorom akcie Ing. Molnárovi,
majiteľovi firmy MOLIMPEX, p. Jelmanovi,
majiteľovi firmy Panorama Slovakia, a riaditeľovi TSM Rim. Sobota P. Rábelymu za bezplatné poskytnutie Avie na odvoz odpadu,
ktorý nepatrí do bežných kontajnerov.

Prepad s nožom
Z

3

kabát a z vreciek odevu mu ukradli peňaženku s dokladmi, 8 tisíc Sk a mobil. Obaja
obvinení boli umiestnení do cely predbežného zaistenia a bol podaný podnet na ich
vzatie do vyšetrovacej väzby. Hrozí im až
12-ročné väzenie.
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Koaličné 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
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Rekord v sadení slnečníc

Viac ako 300
vriec odpadu
A

C

VČ Relax v Rim. Sobote si každoročne svojimi podujatiami pripomína
23. apríla Deň Zeme. V rámci tohto dňa
pripravilo rôzne zaujímavé podujatia pre
širokú verejnosť. Uskutočnila sa vernisáž
výtvarných prác žiakov MŠ a ZŠ s názvom
Ekosvet, súťaž Ťaháme za jedno lano a zábavná štafeta v triedení druhotných surovín.
Sprievodná aktivita s názvom Deň slnečnice
predstavovala podstatné posolstvo tohto
dňa. Jej cieľom bol pokus o prekonanie slovenského rekordu v množstve vysadených

slnečnicových semienok do plastových obalov. Zamestnanci CVČ Relax predpokladali,
že rekordy z predchádzajúcich dvoch rokov
prekonajú. V roku 2006 vysadili slnečnicové
semienka do 1470 téglikov, v roku 2007 do
2265 ks téglikov a tento rok až do 4194 ks
téglikov.
„Naším želaním je každoročne zapájať
a podnecovať deti k tejto aktivite, a tak
zvyšovať počet vysadených semienok,“ povedala PaedDr. Dana Spišáková z CVČ.

kk

Zachráňme
našu Zem

Miroslava Kubaliaková, manažérka
Mikroregiónu Rimava a Rimavica

Z

Š P. Dobšinského v Rim. Sobote v rámci
Dňa Zeme zorganizovala prvýkrát 22.
apríla na školskom dvore pre najmenších
žiakov a malých škôlkarov zaujímavé a poučné dopoludnie. Jeho zámerom bolo hravým spôsobom priblížiť nielen najmenším
žiakom potrebu ochrany, obnovy a zveľaďovania životného prostredia. Do tejto aktivity
sa zapojili žiaci I. stupňa, záujemcovia z II.
stupňa a materská škola na Sídlisku Rimava, Dobšinského a Hatvaniho ulici. Spolu
s učiteľkami vytvorili z plastových (PET)
fliaš hada, ktorý predstavoval pomyslenú
hrozbu pre našu planétu. Najmenším pri
jeho zhotovovaní pomáhali žiaci z vyšších
ročníkov. „Nebezpečného“ 296-metrov
dlhého hada zlikvidovala firma Brantner.
Dopoludňajšiu aktivitu sprevádzali zábavné
hry pre najmenších, výtvarné dielne žiakov
3. -4. ročníkov a odkazová služba na „STROME ŽIVOTA“. Žiaci vo výtvarných dielňach
vytvorili plagáty a postery na tematiku
životného prostredia s použitím odpado-

j napriek tomu, že dážď nám robil
„spoločnosť“ počas celého dňa,
ľudia nelenili a zapojili sa do zbierania
odpadkov, ktoré sa povaľujú okolo ciest
v našich obciach. Do akcie, ktorú 19.
apríla zorganizoval Mikroregión Rimava
a Rimavica pri príležitosti svetového
Dňa Zeme, sa zapojilo viac ako 140
dobrovoľníkov z 12 obcí Mikroregiónu
Rimava a Rimavica, ktorí vyzbierali viac
ako 300 vriec odpadu. Po aktívnej práci
sa väčšina dobrovoľníkov stretla v Hrachove pri guláši. S priebehom akcie boli
starostovia obcí spokojní. Množstvo
vyzbieraného odpadu svedčí o bezohľadnosti a ľahostajnosti niektorých
ľudí k životnému prostrediu. O to viac
nás teší, že charakter tejto akcie úzko
súvisí s výzvou Ministerstva životného
prostredia SR a organizácie Greenpeace
„Vyčistime si Slovensko“, ku ktorej sa
ako Mikroregión Rimava a Rimavica
pripájame. Týmto podujatím samozrejme naša snaha vyčistiť okolie ciest
nekončí, pretože vo viacerých obciach
sa bude zvyšný odpad zbierať priebežne
počas týždňa. Naša veľké poďakovanie
patrí všetkým ľuďom, ktorí sa do zberu
odpadu zapojili, i všetkým, ktorí sa
starali o priebeh podujatia a zabezpečenie občerstvenia pre dobrovoľníkov.
Za podporu a spoluprácu pri podujatí
ďakujeme Banskobystrickej regionálnej
správe ciest Rimavská Sobota za zvoz
odpadu, Technickým službám mesta
Hnúšťa za uskladnenie odpadu, firme
Brantner Gemer, s r.o., Rimavská Sobota
a Okresnému riaditeľstvu Policajného
zboru v Rimavskej Sobote.

Príde cirkus
vých surovín. Odkazová služba na „STROME
ŽIVOTA“ vytvoreného z papiera, kartónu
a pletiva obsahovala odkazy pre ľudí, ako
zachrániť prírodu.
„ Keďže deti prejavili zvýšený záujem
o túto aktivitu, budeme v nej pokračovať aj
v budúcnosti. Potešilo nás, že sme prekonali
predpokladanú dĺžku hada predstavujúcu
230m. Zároveň sa nám podarilo u žiakov
prehĺbiť potrebu obnovy, ochrany a zveľaďovania životného prostredia. Touto dopoludňajšou aktivitou urobili žiaci niečo prospešné pre našu Zem,“ povedala zástupkyňa
školy pre I. stupeň Mgr. Ľubica Kubiňáková.

Do Rim. Soboty zavíta Cirkus Eduardo.
Svoje šapito rozloží pri krytej plavárni
na sídl. Západ. Prvé predstavenie bude
v piatok 2. mája o 17. hod., ďalšie predstavenia v sobotu 3. mája a v nedeľu 4.
mája od 14. hod. a od 17. hod., v pondelok 5. mája a v utorok 6. mája od
17. hodiny. Najmladší 1,5-ročný cirkus
z Prahy sa divákom predstaví bohatým
programom, v ktorom nebudú chýbať
artisti, opičia show a výhry zapísané
v Guinessovej knihe rekordov. Vstupenky si možno zakúpiť hodinu pred
predstavením alebo rezervovať na tel. č.
0904 673 846.
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Od turistiky ich neodradí ani vek
V

našom regióne sa nachádza množstvo
prírodných lokalít, s ktorými úzko
súvisí turistika. S ňou je spojený aktívny
pohyb a príjemný relax. Z tohto dôvodu
sme navštívili najstaršieho člena a predsedu značkárskej komisie Klubu slovenských
turistov mesta Rimavská Sobota Štefana
Hirku (na snímke vpravo s podpredsedom
klubu Zolom Borbášom), ktorý nám predstavil činnosť a aktivity klubu.
Kedy vznikla myšlienka založenia klubu?
Myšlienka založenia klubu vznikla pred
rokom 1975, kedy sa začala rozvíjať turistika
(vodná, pešia a lyžiarska). Najvýraznejší
rozvoj sme však pocítili po roku 1975 príchodom Štefana Stehlíka, ktorý je aj dodnes
napriek svojmu veku aktívnym členom
klubu. Značkovaním turistických chodníkov výrazne prispel k rozvoju turistiky. Od
roku 1975 do roku 2004 klub niesol názov
TJ Slovan Rimavská Sobota. Od roku 2004
fungujeme pod názvom Klub slovenských
turistov mesta Rimavská Sobota.
Aká je štruktúra klubu, koľko máte členov?
Začiatkom deväťdesiatych rokov až po
súčasnosť sa ich počet výrazne znížil.
V súčasnosti vykazujú aktívnu činnosť štyri
oddiely- jeden v Rimavskej Sobote a v Hnúšti, dva v Tisovci. Rimavskosobotský klub
tvorí 68 aktívnych členov. Jeho členmi sú aj z
radov mladšej generácie, ale vo väčšej miere
prevažuje staršia generácia.
Akú činnosť zahŕňa váš klub?
Našu činnosť zahŕňa turistika rôzneho
charakteru- pešia, lyžiarska, vysokohorská,
cykloturistická a vodná. Najvýraznejšie sú
prvé štyri, posledná ostáva už iba v našich
spomienkach. Prebiehajú formou zrazov,
ktorých sa môže zúčastniť aj široká verejnosť. Účasť záujemcov ovplyvňuje náročnosť
terénu danej oblasti a ich fyzická zdatnosť.
Najviac pozornosti venujeme štvordňovým

celoslovenským a dvojdňovým okresným
zrazom. Niektorí členovia sa zúčastňujú
festivalov horských filmov v Poprade, Žiline,
Nitre a v Bratislave. Po roku 1989 sme boli
účastníkmi zahraničných expedícií v Rusku
(Kaukaz), Francúzsku, Švajčiarsku, Rakúsku
a Taliansku. Na Slovensku absolvujeme
najčastejšie zrazy vo Vysokých, Nízkych a
Západných Tatrách, Malej a Veľkej Fatre, v
Slovenskom raji a v Slovenskom krase. Obľúbenými oblasťami turistiky nášho regiónu
sú Cerová vrchovina, Stolické a Veporské
vrchy.
Finančné prostriedky na činnosť klubu získavate
z vlastných zdrojov?
Od roku 2004 klubu pomáha a finančne
prispieva Mesto Rimavská Sobota. Naše
náklady však nie sú celkom pokryté, preto
rozdiely vyrovnávame z vlastných zdrojov.

Kde sa môžu záujemcovia dozvedieť viac o vašom klube?
Informácie o našej činnosti a zrazoch môžu
získať prostredníctvom dvoch vývesných
skriniek v meste. Uvedené sú tam aj mená
zodpovedných osôb zrazu a telefónne
kontakty. Jedna z nich je umiestnená vo
výklade Bambína a druhá oproti pošte vedľa
predajne kvetov.
Aké sú Vaše predsavzatia?
Členstvo v klube by sme chceli rozšíriť
o mladú generáciu, ktorá bude jeho činnosť
ďalej rozvíjať. V prípade záujmu verejnosti
by sme sa opäť vrátili k premietaniu filmov
o horách a prírode. Zároveň chceme spolupracovať aj so školami v meste, a tým by
sme zvýšili záujem detí a mládeže o turistiku.

K. Kalmárová

Poďakovanie zdravotníkom
P

o dlhej, ťažkej chorobe a nekonečnom
trápení 28. januára 2008 lekár RZP v Tornali MUDr. Gáňovský rozhodol: „ Tu pomôže chirurgia v Rim. Sobote“. Jeho odborný
záchranný tím aj so sanitkárom odviezli
pacienta – môjho otca priamo na chirurgické oddelenie. Primár MUDr. Štefan Péter
so svojím lekárskym zdravotným tímom
z oddelenia chirurgie, z interného oddelenia, z odd. ARO, za pomoci gastroenterológa
a hematológie rozhodli a zachránili život
môjho 87-ročného otecka Gena Kostičkova.
Márne som hľadala možnosť poďakovať sa
riaditeľstvu nemocnice v Rim. Sobote, nepodarilo sa mi nadviazať spojenie. Preto, aj keď

s omeškaním, no zo srdca úprimne ďakujem
všetkým zúčastneným lekárom i sestričkám,
ktorí zachránili život a prinavrátili zdravie
môjmu oteckovi. Od decembra 2006 počas
celého roka 2007 RZP aj pohotovostná služba v Tornali viackrát zachraňovali jeho život,
pričom veľmi dobre fungovali aj sanitkári.
Intenzívnu liečbu dostával na internom odd.
v Rim. Sobote za spolupráce gastroenterologickej ambulancie, hematológie aj ÚZ–SČK
v Rim. Sobote. Zohrali aktívnu súčasť
snahy odborníkov v liečbe starého človeka
– môjho otca. Ale 28. januára 2008 sa stalo
to, čoho som sa dlho bála. Vyzeralo to, že
už je koniec. A vtedy RZP v Tornali poskytla

základnú prvú pomoc ešte v sanitke. Na
chirurgickom oddelení v Rim. Sobote v ten
večer primár chirurgie utvoril ten najúžasnejší odborný tím lekárov zo všetkých oddelení. Po vydarenej veľkej operácii boli dni
a noci napätia i vytrvalosti. Našťastie súhra
erudovaných lekárov dokázala ich skutočnú
špeciálnu odbornosť a vysokú humánnosť,
ktorú musím vyzdvihnúť. Jej prirodzené
zásady sú vlastnosťami týchto obetavých
a krásnych ľudí.
Ďakujeme vám!

PhDr. Elena Vidinská–Predanotziová,
rod. Kostičková s celou rodinou

6

Kultúra

Symbolika a história rastlín

Agát, akácia
(2. časť)

V Európe je známa aj ďalšia legenda, ktorá
hovorí o tom, že Šalamún, kráľ izraelský, mal
staviteľa Adonirama, ktorý mu staval chrám.
Aby si uľahčil vyplácanie robotníkov, vymyslel ich rozdelenie na hodnosti : učeň, tovariš
a majster. Z jednotlivých stupňov sa postupovalo znalosťou hesla. Raz sa však stalo,
že nechcel prezradiť heslo tovarišom, ktorí
chceli postúpiť v hodnosti, a tak ho zabili.
Aby sa vražda neprezradila, Adoniramusa
zakopali a na hrob mu dali vetvičku agátu.
Dodnes sa tento symbol objavuje napríklad
na úmrtných oznámeniach. Ale symboliku
tejto rastliny prevzali aj slobodomurári, ktorí
podľa niektorých historických prameňov pri
zasväcovaní do stupňa majstra kandidátov
ukladali do rakvy s vetvičkou agátu v rukách.
A zasvätení predniesli vetu : „Agát vie!“ Ďalší
príbeh agátu či akácie patrí tiež k židovskej

28. 4. 2008
tradícii, ktorá hovorí, že Boh prikázal Mojžišovi, aby z tohto stromu použil drevo na
stavbu archy zmluvy a posvätného tabernákula. Kresťania majú svoju legendu o agáte
v podobe tŕňovej koruny Krista. V Arábii bola
akácia považovaná za útočisko vtáka Fénixa, ktorý si na nej postavil hniezdo a uložil
do neho „princíp života“, z ktorého sa zrodil
nový vták. Stala sa aj tzv. „arabským stromom“, na ktorý ľudia z Mekky vešali pri každoročnej púti zbrane a odev. Aj v Indii to bol
uctievaný strom. Jeho drevom sa zakladali
posvätné ohne a používalo sa pri stavbách
chrámov. Vyrábali sa z neho aj postele pre
dobrý odpočinok. Agát je dodnes symbolom
poznania a zasvätenia, regenerácie a prekonania smrti myšlienkou , čím sa zaradil aj do
slobodomurárskej symboliky. Akácia je symbolom ochrany, lásky a ako kadidlová bylina
sa používala k očiste a navodeniu prorockých
snov.
Reč kvetín - kvet: Kedy ťa znovu uvidím, halúzka: Poď do mojej náruče, list: Dôveruj mi!
Dary agátu a akácie: Živica, ktorá vyteká po
narezaní kôry stromu v období dažďov, sa
nazýva arabská guma. Pridáva sa do kadidiel,
ale napríklad aj do maliarskych farieb ( spo-

Čo vieš o hviezdach?

jivo pre akvarel). Na farmaceutické využitie
sa hodia najmä kvety, ktoré sa zbierajú od
mája do júna a sú vhodné na čaje. Esencia
z kôry a konárikov agátu pomáha pri prekyslení žalúdka a migrénach žalúdočného
pôvodu. Užívanie však musí predpísať lekár.
V starovekom Egypte sa špičky konárikov
agátu používali ako antikoncepčný prípravok. Agátové víno: Na 10 litrov treba 10 l
kvetov agátu aj so stopkami. Zalejte ich 10 l
horúcej vody a nechajte 24 hodín stáť. Potom
kvety vyžmýkajte a preceďte a pridajte 2,5 kg
cukru, 100 g kyseliny vínnej alebo citrónovej,
2-3 g živnej soli a kvasinky. Agátový likér: 1l
málo rozkvitnutých kvetov, 1,8 l liehu, 1,25
kg kryštálového cukru, 1,8 l vody, 2 citróny,
10 klinčekov.
Citróny pokrájajte na plátky a spolu s kvetmi povarte v 1,5 l vody na miernom ohni 15
– 20 minút. Odstavte a prikryte na 24 hodín.
Potom kvety a citrón vyžmýkajte, preceďte,
pridajte klinčeky a cukor a varte na sirup.
Po vychladnutí vyberte klinčeky, dolejte lieh
a uzavrite nádobu na 1 – 2 týždne. Potom tekutinu stočte, zazátkujte a uložte do chladu
na tmavšie miesto.

Sveta Bornová

Výstava
ľudových
náhrobníkov
B

O

kresná súťaž s týmto názvom sa
uskutočnila 11. apríla v priestoroch
Hvezdárne v Rimavskej Sobote. Zišli sa
tu záujemcovia o „veci nebeské“, ktorým
učaroval pohľad na nočnú oblohu, a ani
zákonitosti nebeskej mechaniky a pohybov
telies nie sú pre nich tajomstvom. Súťažiacimi II. (2.stupeň ZŠ) a III. (SŠ) kategórie boli
žiaci a študenti: ZŠ P. Dobšinského, ZŠ Š. M.
Daxnera ,Gymnázia a Reformovaného cirkevného gymnázia M. Tompu v Rim. Sobote.
Víťazi z prvých troch pozícií si okrem cien
odniesli pozvánky na krajské kolo, ktoré sa
uskutoční v Krajskej hvezdárni a planetáriu

M. Hella v Žiari nad Hronom 23. apríla pre I.
a II. kategóriu a 24. apríla pre III. kategóriu.
Do krajského kola postupujú: II. kategória:
1. miesto - Miroslav Slezák (ZŠ P. Dobšinského); 2. miesto – Simona Škytová (ZŠ Š.
M. Daxnera); 3. miesto - Lukáš Hruška (ZŠ
P. Dobšinského). III. kategória: 1. miesto –
Timotej Strmeň (Gymnázium R. Sobota );
2. miesto – Elena Lindisová (gymnázium);
3. miesto – Anita Kovácsová (Reformované
cirkevné gymnázium). Víťazom gratulujeme a dúfame, že ich úspešné ťaženie bude
pokračovať.

K. Kerekešová

BSK a rimavskosobotské Gemersko- malohontské múzeum otvorili 17. apríla (štvrtok) vo výstavných
priestoroch múzea vernisáž výstavy
pod názvom Ľudové náhrobníky Gemera- Malohontu a Novohradu. Návštevníci majú možnosť vidieť 90 fotografií
a 12 náhrobníkov okolitých dedín a obcí
z 18. stor. až po súčasnosť. V jednej
expozícii je naznačený proces výroby
náhrobníkov s fotografiami výrobcov.
Z vystavených dvanástich náhrobníkov
sú dva originálnymi exponátmi. Zvyšných desať nadobudlo formu rekonštruovaných replík jedným z komisárov
výstavy Jánom Aláčom. Vystavené
kamenné, tabuľové a stĺpcové náhrobníky a kríže s hviezdicovými, srdcovými
a špirálovými motívmi pochádzajú
z Rimavských Janoviec, Širkoviec, Šimonoviec, Gemera, Tomášoviec a ďalších
obcí obidvoch regiónov. Výstava sa
vyznačuje ornamentálnou, materiálnou
a tvarovou rôznorodosťou náhrobníkov.
Informácie nám poskytli komisári výstavy Mgr. Ľudmila Pulišová a Mgr. Ján
Aláč. Výstava potrvá do 2. júna.
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OČKOVANIE - obrovská investícia do zdravia
I

nfekčné ochorenia sprevádzajú ľudstvo
od nepamäti. Až do konca 18. storočia
boli, okrem vojen a prírodných katastrof,
najčastejšou príčinou smrti a teda významne skracovali život človeka. Preto už staroveké civilizácie v Číne, Indii, Arábii, Grécku
a Ríme sa snažili ochranu pred nimi vyriešiť
zákrokmi, ktoré sú podobné dnešnému očkovaniu. Plošné zavedenie očkovania v 20.storočí zdvojnásobilo očakávanú dĺžku života
ľudí a spôsobilo buď vymiznutie niektorých
infekčných ochorení, ako je napríklad variola ( pravé kiahne ) alebo zníženie počtu
ochorení napr. na detskú obrnu, záškrt, novorodenecký tetanus, osýpky, rubeolu, čierny
kašeľ, mumps. Na Slovensku sa očkovanie
zavádzalo do praxe vždy v súlade s najnovšími odbornými poznatkami vedy. V súčasnosti sa v rámci Imunizačného programu
očkuje proti ochoreniam, ktoré spadajú do
povinného pravidelného očkovania, a tiež
proti tým, ktoré ohrozujú nášho občana pri
cestách do zahraničia. Z hľadiska povinného, pravidelného očkovania je zdravé dieťa
do 13 rokov svojho života očkované proti 11
vážnym prenosným ochoreniam (tuberku-

lóza, tetanus, záškrt, čierny kašeľ, prenosná
detská obrna, invazívne hemofilové nákazy,
žltačka typu B, ružienka, osýpky, mumps,
pneumokokové ochorenia), čo treba považovať za obrovskú investíciu pre zdravie, ktorá
vysoko prevažuje drobné nepríjemnosti, ktoré deti prežívajú pri očkovaní. Celková zaočkovanosť za okres Rimavská Sobota a Revúca
u všetkých druhov pravidelného povinného
očkovania detí a dorastu dlhodobo prekračuje 95%. Avšak v posledných rokoch dochádza vo svete i na Slovensku k vlne antivakcinačných aktivít, ktoré spochybňujú
očkovanie a dávajú ho do príčinnej súvislosti
s niektorými závažnými poruchami zdravia.
Argumentujú tým, že po očkovaní vznikajú
závažné komplikácie. Najčastejšie však ide
iba o mierne reakcie (teplota, bolesť a začervenanie v mieste vpichu) trvajúce len niekoľko hodín, prípadne dní. Závažné reakcie
sa vyskytujú iba v ojedinelých prípadoch,
hlavne u osôb s inými poruchami zdravia.
Pritom autori týchto antivakcinačných aktivít určite nevideli deti choré napr. na záškrt
alebo čierny kašeľ, ktoré zomierajú následkom ťažkého udusenia, či deti po prekona-

ní ochorenia na detskú obrnu, ktoré zostali
celoživotne ochrnuté... Keby sa očkovanie
nevykonávalo, následky niektorých infekčných ochorení, často s trvalým postihnutím,
by boli oveľa horšie ako reakcie po očkovaní! Očkovanie osôb cestujúcich do cudziny
a z cudziny sa vykonáva v súlade s medzinárodnými dohovormi a podľa aktuálnej epidemiologickej udalosti v štátoch, do ktorých
alebo z ktorých osoba cestuje. Informácie o
očkovaní pred cestou do zahraničia poskytuje Poliklinika cudzokrajných chorôb v Bratislave, oddelenia cudzokrajných chorôb pri
Fakultných nemocniciach v Martine a v Košiciach, resp. Úrad verejného zdravotníctva
SR v Bratislave alebo regionálne úrady verejného zdravotníctva v celej SR. V posledných
rokoch vznikla už aj na Slovensku možnosť
chrániť sa očkovaním nielen proti chrípke,
kliešťovej encefalitíde, žltačke typu A, ale napríklad aj pred rakovinou krčka maternice.
Podrobnejšie informácie je možné získať u
lekárov prvého kontaktu.

MUDr. Nadežda Andóová, MUDr. Adriana
Strečková, lekári oddelenia epidemiológie
RÚVZ so sídlom v Rim. Sobote

Zelená materská škola
M

y, učiteľky Materskej školy na Hatvaniho ul. si uvedomujeme, že zasiať
semienko environmentálneho myslenia
a správania je potrebné už do detských
hlavičiek, ak chceme, aby z dnešnej generácie škôlkarov vyrástla populácia, pre ktorú
bude ohľaduplné správanie k prostrediu
a jeho ochrana prirodzenou súčasťou života.
Preto nás zaujal projekt Zelená voda, ktorý
v tomto roku vstupuje do svojho 3. ročníka.
Rozhodli sme sa, že sa pokúsime, ako zatiaľ
prvá materská škola v regióne, zaradiť do
siete tzv. Zelených škôl. Získaniu certifikátu
predchádza registrácia a zbieranie bodov
v priebehu jedného školského roka. Tie sa
udeľujú za plnenie úloh z akčného plánu,

týkajúcich sa ochrany prírody a životného
prostredia. Pre ilustráciu uvediem niektoré
z nich : vytvorenie EKOUČEBNE, informačnej a propagačnej nástenky, zabezpečenie
prístupu ku knižným publikáciám, práca
krúžku Malý ochranár, zberové aktivity(zbierame papier, tenkostenný hliník, tužkové
batérie, PET- obaly, plasty). Ďalej sa v MŠ staráme o propagáciu zdravého spôsobu života.
Zorganizovali sme tzv. Dni zdravia, kedy
prebiehajú odborné prednášky, k dispozícii sú recepty z oblasti zdravej výživy. Deti
vedieme k poznávaniu prírody a k humánnemu prístupu k nej. Učíme ich o dôležitosti
vody, šetrenia ňou a ochrane jej zdrojov.
Získavajú poznatky o význame triedenia

odpadu a o procese recyklácie, o dôležitosti
šetrenia elektrickou a tepelnou energiou, na
čo nás v priestoroch MŠ upozorňujú výstižné piktogramy. Nemenej dôležité je, že sa
nám prostredníctvom detí podarilo do projektu zaangažovať aj rodičov. Podrobnejšie
sa o našich aktivitách môžete informovať na
našej webovej stránke www.mshatvaniho.
szm.sk, kde sa nachádza aj fotodokumentácia z akcií. Našu celoročnú prácu na jeseň
vyhodnotí komisia, ktorá následne rozhodne aj o udelení certifikátu. Dúfame, že
uspejeme a našu MŠ onedlho ozdobí zelená
vlajka- symbol „zelených škôl“.

Záujemcovia- uchádzači si môžu prevziať
výzvu na predloženie ponuky osobne po
telefonickom kontakte v Dome Matice
slovenskej, Rim. Sobota, Bakulínyho ul. č. 14
u p. Marty Englerovej, č. t. 047/5626211, resp.
u Mgr. Eleny Nebusovej, č. t. 047/5627566,
najneskôr do 14. 5. 2008. Lehota na predkladanie ponúk je 15. 5. 2008 do 15,00 hod.,
plánovaná realizácia diela: august-september 2008.

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

Eva Weissová,
MŠ, Hatvaniho ul.

Oznamy
Miestny odbor Matice slovenskej v Rimavskej Sobote vyhlasuje verejné obstarávanie
na zhotovenie diela „Historické osobnosti
Gemera-Malohontu, III. etapa- Učená spoločnosť malohontská“.
Opis predmetu obstarávania: Ide o 3 monumenty v kompozícii na pešej zóne na Nám.
Š.M. Daxnera a na Hlavnom námestí v Rim.
Sobote. Podrobnejší popis zámeru je možné
záujemcom- uchádzačom poskytnúť v písomnej dokumentácii výzvy na predloženie
ponuky ako súčasť súťažných podkladov.

Za MO Matice slovenskej v Rim. Sobote
- štatutárka Mgr. Elena Nebusová
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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
		
		
		

DK - galéria GANEVIA
- výstava Spolku podhorských ľudových výrobcov v MR
Radnica - výstavné prízemie: Z klenotov neba a zeme

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

- 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
		
10:30
11:30
		

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

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

2. - 3. máj 2008 - JARNÉ TRHY

- Hlavné námestie, parkovisko pri pošte a Malohontská ulica

Inzerujte v Gemerských zvestiach

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

NOVINKA!

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

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

ZIM + M – Valent

Združené poľnohospodárske
družstvo Poltár

montáž a servis
klimatizačných
a chladiarenských
zariadení

uskutoční predaj
brojlerových kurčiat na
farme v Slanej Lehote
dňa 3.5.2008 v čase od
9.00 do 14.00 hod. v cene
42,- Sk/kg.

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

Super
jarné
zlavy

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

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

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

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

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.
2119-17

KAMENÁRSTVO
Ulický

Info : Timonova 13, 040 01 Košice,
alebo kosice@dasbeste.sk

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

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

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

2080-52
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

•

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

386-20

•

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

•

Kúpim garáž na ul. Športovej.
Tel: 918 501 317

28. 4. 2008
zok. Tel: 0907 473 526

501-18

Preprava Aviou.

503-17

Lacno a rýchlo. Tel:

nom). Tel: 0918 433 806

•

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

•

Predám 2-izbový byt, 78 m2,
pri centre mesta, veľký balkón,
mesačné náklady spolu 3000
Sk. Cena 900 000,- Sk Tel: 0907
473 526

511-17

• Predám pozemok vhodný na
výstavbu rod. domu na Kurinci.
Tel: 0907 128 300
516-18

•

Predám zabehnutý maloobchod aj veľkoobchod Second
hand v Rim. Sobote. Tel: 0908
387 298

518-17

•

Predám rodinný dom v Tomašovej. Cena dohodou. Tel: 0918
728 979

531-20

• Predám 2-izbový byt po rekonštrukcii, Rožňavská 5/8.posch. za
650 000,- Sk. Tel: 0918 560 622

•

•

•

470-17

Predám 3-izbový byt v OV
v strede mesta RS. Tel: 0903
557 257

476-17

532-19

Predám 3-izbový družstevný
byt v OV na sídl. Západ, 7.poschodie, bez balkóna, čiastočne
upravený. Kontakt: 0902 283 312

537-17

• Predám stavebný pozemok
v Rimavskej Sobote, časť Tomašová, cena 1100 Sk/m2. Tel: 0905
262 076

• Predáme 2-izbový byt na Školskej ul. Cena 500 000,- Sk. Tel:
0918 911 370

•

• Kúpim rod. dom v RS a okolí.
Tel: 0915 867 006

483-19

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

539-18

540-18

•

495-17

Predám 2-izbový byt na Malohontskej, mesačné náklady spolu 3800,- Sk. Cena 665 000,- Sk.
Tel: 0914 120 526
543-17
• Kúpim 1-izbový byt. Tel: 0907
473 526

v Hnúšti. Tel: 0905 271 926

•

494-17

• Kúpim 1-2 izbový byt v RS alebo Hnúšti. Tel: 0911 382 280

494-17

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

• Dám do prenájmu 1-izbový byt
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

0904 977 692, 0903 549 042
298-13

Zamestnanie

387-20

Predám garáž pri kasárňach.
Tel: 0904 576 579.

465-17

512-18

• Kúpim garzónku v RS (s balkó-

544-17

Dám do prenájmu 3-izbový
byt na sídlisku Západ. Tel: 0903
531 668

547-17

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

•

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

•

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

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

•

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, Hviezdoslavova 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

•

Prijmem pomocníčku do pohostinstva. Tel: 0905 214 172

298-13

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

513-18

• HYPERNOVA Rimavská Sobota
prijme do pracovného pomeru
predavačov /-ky. Tel. kontakt:
047/5615133
517-17

•

Prijmeme vodiča na medzinárodnú prepravu. Požadujeme
prax a oprávnenie skupiny „C“,
„E“. Tel: 0907 760 861

521-18

•

Prijmem kaderníčku s 2-ročnou praxou od 1.6. Tel: 0907
190 212

523-19

•

Práca v zahraničí-elektroinštalatér. Nástupný plat 7 eur/
hod., ubytovanie zdarma. Tel:
0905 527 086

535-17

• Baliarne- Španielsko, Anglicko
cez leto. 0911 250 716
541-20

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

• Hľadáme vodičov na medziná-

492-17

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

• Hľadáme realitného makléra
/-ku. Tel: 0907 473 526

496-21

•

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

• Hľadáme ženu na upratovanie
na 4 hod. aj 8 hodín. Možnosť
zmluvy – dohoda príp. 1/2 úvä-

Služby
•

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

• Poskytujeme komplexné poistenie nehnuteľností ako partner
v spolupráci s poisťovňou Kooperatíva, a.s. E-mail:alwado@alwado-reality.sk, 0904 504 504
405-21

•

Brúsenie, tmelenie parkiet.
Tel: 0902 748 207

427-17

•

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

433-18

• 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

•

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

477-17

• Robím rekonštrukcie bytových

jadier. Tel: 0905 590 770

RK-800, jarkovač, vyorávač zemiakov, plečka pasívna, radlica
na sneh a sypké materiály. Tel:
0915 673 192

546-18

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

• Meditačné Buddhistické centrum. Každý utorok od 18.00 na
Železničnej ul. 37 v RS, vstup
voľný. Viac na 0903 506 983

515-19

• Cvičenie pre zdravie na chrbticu /taj-či/, relax a harmóniu.
Každú stredu od 18.00-19.00
v tanečnej sále Relaxu na ul.
SNP 9 v RS. Viac na 0903 506 983
alebo www.taiji.sk

515-19

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

466-19

• 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

• Pôžičky. M: 0910 158 697

536-18

Auto-moto
•

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

505-18

• Predám ošípané, kozľatá, cena
dohodou. Tel: 0907 293 820

510-19

• Predám kozy. Tel: 0907 036 585

525-18

• Predám kŕmniky po 45 Sk. Tel:
0915 262 740

534-19

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

• Kúpim domiešavač na betón
3- alebo 5-fúrikový. Tel: 0905
499 280
• Kúpim autosedačku nad 10 kg.
Tel: 0907 853 898

• Predáme VW PASSAT 1,8 T, rok

•

•

471-18

456-17

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

463-20

484-17

•

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

488-17

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

• Predám trojradličný pluh, vlečku dvojkolesovú, traktor zn. Super, cena dohodou. Tel: 047/5677
168, 0908 363 100

467-19

•

Predám Peugeot 306 1,9 D r.v.
97 a Citroen C 15. Cena dohodou.
Tel: 0908 387 298

485-17

520-17

•

504-17

• Predám alebo darujem jedálenskú súpravu z roku 1935: dve
skrine orechové /šatník a prádelník/, knižnica orechová s brúsenými sklami vpredu na dverách,
trojdielny orechový príborník,
stôl rozťahovací so štyrmi stoličkami čalúnenými /nové čalúnenie/. Ďalej 100 l chladničku,

514-17

Predám Škodu Forman na
náhradné diely – motor, prevodovka, všetky dvere a sedačky v dobrej kvalite. Volajte –
047/5690 126

529-18

• Predám málo použitý podvozok Agzat s príslušenstvom:
pluh jednostranný, rotovátor

•

Kúpim lesy a ornú pôdu. Tel:
0918 859 824

533-17

•

Predám seno, 15 metrákov
v Ratkovskej Lehote. /1 metrák
za 200 Sk/. Tel: 047/5491 197

538-17

545-22

• Predám sedaciu súpravu 3+2+1
modrej farby v kombinácii so
svetlým drevom. Nepoužívaná, 3
ročná, 100 % stav. Pôvodná cena
24 700 Sk, teraz 11 000 Sk. Tel:
0908 903 710
1636-18

Osud je občas veľmi krutý, nevráti čo raz vzal...
Zostanú iba spomienky a v srdci veľký žiaľ...
S hlbokým žiaľom v srdci ďakujeme všetkým, ktorí sa dňa 17.4.2008
prišli rozlúčiť s našou drahou matkou, starou a prastarou matkou

Sabínou Brndiarovou

na cintoríne v Bakte.
Ďakujeme za prejavy sústrasti a kvetinové dary.

•

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

•

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

Smútiaca rodina

S hlbokým žiaľom v srdci ďakujeme všetkým,
ktorí prišli odprevadiť 22. apríla

Mgr. Máriu Janštovú
rod. Nagyovú

na jej poslednej ceste v cintoríne v Pavlovciach, ktorá
nás navždy opustila po ťažkej chorobe.
Poďakovanie patrí všetkým za kvetinové dary, ktorými sa snažili zmierniť náš žiaľ.
Celá smútiaca rodina
4.mája
už uplynú 3 roky,
čo nás navždy
opustil náš
milovaný synček

317-17

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

425-18

522-17

• Kúpim ornú pôdu v okrese. Tel:
0905 435 823

• Predám vietnamske prasiatka.
Tel: 0905 243 936

• Opatrím dieťa u mňa aj dlhodobo. Tel: 0918 451 385

519-17

kuchynský stôl aj zadarmo a iné
drobnosti. Tel: 5625 939, 5621 920,
0907 077 803, 0903 962 896
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Martinko Sucháč
Kto ste ho poznali,
venujte mu tichú spomienku.
Na Teba Martinko
nikdy nezabudneme!
Tvoja maminka a Tvoj ocinko

Pre Martinka.
Tri roky ubehli od chvíle rozlúčky,
keď som Ťa videla poslednýkrát.
Lesk v očiach pohasol, len šeď je
v okolí.
Kedy to všetko prebolí?
Márne Ťa hľadám,
keď na stôl tanier idem dať,
keď sa chcem s Tebou aspoň smiať,
keď Ťa chcem držať za ruku!
Dnes už len ružu v rozpuku
položím na Tvoj hrob,
kde každý deň tam synček k Tebe
chodím už tretí rok.
Od rodinnej priateľky
Elenky Trnavskej

Voľné pracovné miesta
KRAK- Ondrej Kurek, Rimavská Sobota: obchodný zástupca (ÚSOvzdelanie)
ORMET- Štefan Oštrom, Teplý vrch: recepčná (ÚSO- vzdelanie, NJ),
administratívna pracovníčka (ÚS- vzdelanie), kuchár( vyučený),
pracovník do bufetu(vyučený)
CMS Tisovec, a.s., Tisovec: vedúci odboru kvality (VŠ), lakovač kovov
(vyučený), zvárač CO2 (vyučený)
NEMOCNICA A POLIKLINIKA N.O., Rimavská Sobota: lekár na chirurgiu(VŠ), lekár na interné oddelenie (VŠ), lekár na neurológiu (VŠ),
lekár na oddelenie anesteziológie (VŠ), lekár – všeobecné lekárstvo
(VŠ), farmaceut- laborant (VŠ)
T MODELL- Ing. Tóth, Rimavská Sobota: krajčír odevnej konfekcie
(vyučený)
CONSTRUCT s.r.o., Rimavská Sobota: skladník elektroinšt. a vodoinšt. materiálu (ÚSO- vzdelanie)
Bližšie informácie sa dozviete na č. t. 54 16103, 54 16209, alebo osobne na
ÚPSVR v Rimavskej Sobote, Čerenčianska 18, na č. d. 209.

12 Servis / Inzercia
ZUBNÝ LEKÁR
V súkromných
ambulanciách počas
víkendových dní
od 8.00 do 12.00 hod.
1.5 MUDr. A. Dulovičová, K. Mikszátha 1, č. t. 5623196
3. a 4. 5. MUDr. J. Gajan, OZS-Hodejov, č. t. 0907 855 206

LEKÁRNE
V pracovných dňoch:
Lekáreň U leva do 17:00
Lekáreň Media do 18:00
Lekáreň Kaufland do 20:00
Víkend:
1.5.2008 štvrtok Lekáreň Jazmín
štátny sviatok
3.5.2008 sobota Lekáreň Média
4.5.2008 nedeľa Lekáreň Dr. Max
v Kauflande

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

Jarné trhy
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!!!

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.
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DAROVALI KRV
Na HTO Všeobecnej nemocnice v Rimavskej Sobote dňa 22.4.2008
bezplatne darovali krv nasledovní bezpríspevkoví darcovia krvi:
Ladislav Bódy, Ján Trnavský, Jaroslav Stano, Eva Štecová, Eva Szepesyová, RNDr.Anita Antalová, Štefan Kamenský, Jozef Bán z Rim.
Soboty, Ladislav Bódi z Rim. Seči, Vojtech Mács z Čížu, Milan Krnáč
z Čerenčian, Marian Fekiač zo Sobôtky, Karol Mogyoródy zo Skerešova, Ľubomír Bukviar z Hnúšte, Mária Štepanovská z Jesenského,
Elemér Nyíri z Chvalovej, Angel Rajnák z Oždian. Prvýkrát darovali
krv: Marian Farkaš z Hnúšte, Marika Farkašová, Nina Ruszová z Belína.Všetkým darcom krvi ďakujeme,
Územný spolok SČK Rimavská Sobota

Dobrovoľné darovanie krvi
Polícia v Rim. Sobote zorganizovala akciu dobrovoľného darovania
krvi. Konala sa na hematologicko-transfuziologickom oddelení Nemocnice s poliklinikou Svätej Barbory v Rožňave. Išlo o dobrovoľnú
akciu, ktorou sme chceli pomôcť nášmu kolegovi z odboru poriadkovej polície Okresného riaditeľstva PZ v Rim. Sobote npráp. Jánovi
Hrbáľovi. 15. februára sa ťažko zranil pri dopravnej nehode, ktorá sa
stala za obcou Šivetice, a zavinil ju vodič nákladného motorového
vozidla. Náš kolega sa zo zranení bude liečiť až niekoľko mesiacov.
V súčasnosti je hospitalizovaný v NsP v Rožňave. Dobrovoľnej akcie
s zúčastnilo 49 policajtov z okresného riaditeľstva PZ. V prípade
potreby sme pripravení ju zopakovať.

kpt. Mgr. Katarína Baboľová,
Skupina prevencie VO OR PZ

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.

Alena
Výpredaj Laudárová
Nábytok od slovenských
Sklo, porcelán v OC Štýl
Všetko za polovičné ceny
526-17

Nebytové priestory na prenájom
v centre mesta za výhodné ceny
na kancelárie, maloobchody
a služby.

Tel: 0908 948 971
2003

a českých výrobcov

AKCIA
na vybrané

KINO
ORBIS
1.2.máj O život
Komédia o počatí, s ktorým
sa nepočítalo, ČR.
MP od 12 r., vstupné: 60 Sk.
Začiatky predstavení: 19:00
a 21:00 hod.
3.4. máj Chyťte doktora
Komédia o láske a jej následkoch, ČR.
MP od 12 r., vstupné: 59 Sk.
Začiatky predstavení: 19:00
a 21:00 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

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

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

Mariquita

druhy tovaru

B.Bartóka 10, Rim. Sobota
047-5631524, 0903 530 819
2125-18

2109-15,17

Inzercia
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Žinčicový
míting

Nie sme zlí...
Rozdiely medzi dvoma pohlaviami boli známe už od začiatku ľudskej existencie a ani
dnes to nie je inak. Niektorí muži však akosi
zabúdajú, že žijeme v 21.stor. a ženy majú
omnoho viac práv. Dnešný obraz nežného
pohlavia si vyžaduje väčší počet farieb, pretože vývoj spoločnosti nám priniesol obrovské
množstvo možností. Tak prečo ich nevyužiť?
Nám sa z pestrej ponuky zapáčil šport, a to
konkrétne ženský futbal, aj napriek podceňovaniu zo strany už spomínaného mužského pokolenia. Vybrali sme si ho dobrovoľne,
a preto sa mu snažíme venovať naplno. Je to
kolektívny šport. Treba k nemu pristupovať
zodpovedne, pretože klamanie z chýb je tým
pádom ešte väčšie. Dôležitá je hlavne podpora a viera či už zo strany rodičov, známych
alebo od úplne cudzích ľudí. Vždy dobre
padne pochvala, ktorá dokáže "zaplátať" neúspech, lebo zniesť prehru nie je jednoduché!
Je prirodzené, že ľudský faktor nemusí vždy
vydržať tlak, ktorý na neho vplýva, a dokáže
zlyhať v rozhodujúcich chvíľach. Ale prečo
na to musíme doplácať práve my, ktoré za to
nemôžeme? Mám na mysli pánov v čiernych
“kostýmoch“ s píšťalkou v ústach, poprípade
so zástavkou v ruke. Veď práve oni nás majú
usmerniť, byť nám príkladom, ako sa slušne
správať na ihrisku, majú vychovať k čestnos-

ti. Žeby nám SsFZ poslal na posledné dva domáce zápasy falošných pánov rozhodcov“?
Táto myšlienka sa zrodila v našich hlavách
niekoľkokrát a to v týchto prípadoch : 2 vymyslené pokutové kopy, nezmyselne pridelená žltá karta faulovanej domácej hráčke,
nechutné návrhy a poznámky na adresu
žien, tykanie hráčkam starším ako 18 rokov,
krik a vyhrážanie. “Čerešničkou na torte“
bolo vítanie kapitánok a vedúcich družstiev
v rozhodcovskej kabíne v spodnej bielizni
zo strany rozhodcov. Žeby chceli futbalový
zápas zmeniť na módnu prehliadku nahých
tiel? Zaslúžia si takíto ľudia obliekať rozhodcovský dres? Nemyslíte, že je to nemorálne
a vymykajúce sa normám? My áno! Nás nezaujíma “mužnosť“ pánov v čiernom. My sa
chceme naplno venovať našej hre, a preto
od nich vyžadujeme čestný a ľudský prístup,
ktorým nám náš obľúbený šport spríjemnia.
Ak si myslia, že nám týmto správaním znechutia futbal, tak sú na omyle, pretože to, čo
máme v srdciach, nám vziať nemôžu! Jediné,
čo nám môžu vziať sú body, ktoré sú potrebné na udržanie sa v lige. My sme však vychované v skromných futbalových podmienkach
a vedeli by sme si poradiť aj vtedy, keby nás
neprajníci vyhnali na lúku či oranisko. Čo
tým chcel “básnik“ povedať? Nech ste silní
akokoľvek, nech máte peňazí koľko chcete,
nás nezničíte!!!
STOP TAKÝMTO ROZHODCOM!

kapitánka 1.DFC so svojím kolektívom

1. liga dorastencov a junioriek v džude

V

sobotu 19. apríla zorganizovali rimavskosobotskí džudisti z poverenia
Slovenského zväzu džuda 2.kolo 1.ligy
dorastencov a junioriek. Pred rokom v
novootvorenej telocvični ZŠ I. Ferenczyho
na sídlisku Západ sa teraz takáto súťaž organizovala po prvýkrát. Prezentovalo sa na
nej 97 džudistov z celého Slovenska a šiesti
džudisti z Čiech za družstvo STU Bratislava.
Naši džudisti boli na súťaži úspešní. Kristián
Slíž získal v kategórii do 55 kg 1. miesto,
Richard Lamrich v kategórii do 81 kg tretie

miesto a Marek Cesnak obsadil v kategórii
do 55 kg tiež 3. miesto. V druhom kole 1. ligy
celkovo získali džudisti Mladosti Rimavskej
Soboty 20 bodov.Po 2. kole 1. ligy dorastencov bolo na prvom mieste družstvo ZŤS
Martin (146 bodov), na druhom Sokol Bratislava (72 b.), na treťom ŠK Michalovce (67 b.),
na štvrtom STU Bratislava (56 b.), na piatom
Mladosť Rim. Sobota (37 b.) a na šiestom ŠK
Kolárovo (23 b.). Ďakujeme vedeniu ZŠ I. Ferenczyho za pomoc pri organizovaní súťaže.

Ľubomír Antal

Plavecký klub v Rim. Sobote zúčastnil
na Veľkej cene Dolného Kubína s názvom Žinčicový míting. Medzinárodného podujatia sa zúčastnilo 32 plaveckých oddielov zo Slovenska, Poľska
a Čiech. S takmer šesťsto pretekármi si
zmerali sily piati plavci z Rim. Soboty.
Po dlhšej súťažnej prestávke sa naši
plavci rozbiehali trochu pomalšie. Juraj
Husár získal dve prvé priečky v prsiarskych disciplínach a jedno tretie miesto
v disciplíne 50 metrov voľný spôsob.
V dvoch ďalších disciplínach získal
jedno štvrté a jedno siedme miesto. Na
zlatú medailu mu však stačili slabšie
časy ako je jeho osobné maximum.
Hanka Poljaková získala dve tretie
miesta v disciplínach 50 metrov voľný
spôsob a 200 metrov prsia. V disciplíne 100 metrov jej len tesne unikla
bronzová priečka. Najmladší plavec
Benjamín Babús obsadil dve bronzové
priečky v disciplínach 200 metrov voľný
spôsob a 100 metrov motýlik. Bronz mu
unikol v disciplíne 100 metrov polohové preteky. V ďalších dvoch disciplínach obsadil jedno piate a jedno šieste
miesto. Nováčik medzi našimi plavcami
Bálint Szomolai štartoval na podujatí
len v disciplíne 50 metrov prsia, kde
obsadil šieste miesto. Rovnako ako
Babús a Szomolai bojoval s vekovou
nevýhodou (vo svojej kategórii sú tento
rok mladší) aj Samuel Šebők. Najlepšie
umiestnenie dosiahol v disciplíne 200
metrov prsia, kde obsadil ôsme miesto.
V ďalších troch disciplínach získal 13.,
14. a 25. miesto. Našich plavcov čakajú
tri náročné víkendy, počas ktorých sa
zúčastnia na dvoch medzinárodných
a jednej majstrovskej súťaži. Preto im
držíme palce.

Ján Valach
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Výhra tenistu Kureka
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N

a tenisových kurtoch Mestského tenisového klubu Rimavská Sobota
v mestskej záhrade sa konal od 19. do 21.4.
tenisový turnaj mladších žiakov triedy „D“.
Zúčastnilo sa na ňom 28 chlapcov a 31
dievčat z celého Slovenska. Keďže počasie
v sobotu 19.4. neprialo, začiatok turnaja sa
musel presunúť na nedeľu. Z Rim. Soboty
nastúpili Vladimír Kurek a Marko Cetner.
Vladko Kurek potvrdil turnajovú jednotku
a celý turnaj s prehľadom vyhral. Finále
hral V. Kurek s A. Kubandom z TK Banská
Bystrica, ktoré sa skončilo pomerom 6:1,
6:1 v prospech domáceho hráča. Treba pochváliť aj mladšieho hráča z Rim. Soboty
Marka Cetnera, ktorý postúpil do druhého kola. V prvom kole porazil o dva roky
staršieho tenistu z Popradu. Chlapci sa prihlásili aj do štvorhry. Tu im žreb veľmi neprial, lebo natrafili na prvých nasadených.
Hoci zápas prehrali 5:7, 3:6, za svoju hru sa
určite nemusia hanbiť. V predbežnom bodovaní STZ sa Vladko Kurek posunul na 26.
miesto a Marko Cetner je na 57. mieste.

Martin Antal získal zlatú medailu
V sobotu 19.apríla sa v Poprade konali
otvorené majstrovstvá Stredoslovenského
kraja v karate. Za Rimavskú Sobotu karate
klub URAKEN nastúpil v kategórii starších
žiakov v kata Martin Antal. Martin si počínal veľmi profesionálne, keď po hladkých
víťazstvách postúpil do štvrťfinále, kde
porazil Jopeka z KK Sabinov, v semifinále
Harničana z Popradu a vo finále vyhral 3:0
nad Wojtylom z Tygr Ostrava. Súťaž mala
veľmi kvalitnú úroveň, nakoľko usporiadatelia povoľujú štart na týchto majstrovstvách aj klubom zo zahraničia, s ktorými majú podpísanú zmluvu o vzájomnej
spolupráci, čím si naši pretekári môžu aj v
rámci domácich majstrovstiev zmerať sily
so zahraničnou konkurenciou.

vm

I. okresná liga v minifutbale
Výsledky 11. kola: VTJ JUVE Rožňava-Matyas 0:5, FC Zara-Expresstrans 4:8 góly: T.
Antal 2, J. Lás 1, M. Miháľ 1, Expresstrans:
R. Gubala 3, R. Kret 2, Š. Drugda 2, D. Halaj
1, IK- COM – ŠK Tempus 3:11, fóly: D. Laššák 2, M. Kučerák 1, Tempus: M. Odler 4, J.
Vrábeľ 3, K. Udvardy 2, M. Pósa 2, Rimatex- FC Euromotel 10:0, góly: R. Uhrin 3,
T. Šándor 2, M. Juhaniak 2, M. Dragijský 2,
V. Ruszó 1, Greko- Autopulír 1:16, góly: S.
Oláh 1, Autopulír: I. Perdík 4, R. Kočiš 3. M.

Repka 3, P. Repka 2, I. Danko 2, T. Laco 1, R.
Klement 1. po 11. kole je na čele tabuľky
Rimatex s 30 bodmi, na druhom mieste
je Expresstrans (27 b.) a na treťom Matyas
(25 b.). Tabuľku uzatvára IK-COM.
Najlepší strelci po 11. kole: Roman Uhrin
-Rimatex 38 gólov, Vladislav Vávra – VTJ
JUVE Rožňava 27 g., Tibor Šándor- Rimatex 24 g., Michal Dragijský- Rimatex 23 g.,
Tomáš Laco- autopulír 19 g., Roman KretExpresstrans 19 gólov.

Foto: Lajos Telek

Aj ja separujem
odpad, ktorý
nechcem...
Rodák z Rim. Soboty
na olympiádu
V minulých dňoch sme zaznamenali správu,
že bývalý odchovanec rimavskosobotského
džuda, momentálne pôsobiaci v Dukle Banská Bystrica, Zoltán Pálkovács sa kvalifikoval
na letné olympijské hry, ktoré sa uskutočnia
v Číne. K tomuto úspechu mu blahoželajú
a želajú veľa úspechov nielen na olympiáde,
ale aj v ďalšom športovom živote, aby aj naďalej šíril dobré meno nášho mesta členovia
fanklubu MFK Rim. Sobota.

Zdeno Marek
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Víťazstvo po veľmi dobrom výkone

Totkovič opäť na
stupňoch víťazov

MFK Rim. Sobota
- HFK Prievidza 3:0 (1:0)
V

stretnutí 27. kola nastúpili futbalisti
MFK RS s cieľom pripísať si do tabuľky 3 body a po sérii remíz potešiť fanúšikov
víťazstvom, čo sa im dokonale podarilo po
kvalitnom výkone. Treba pochváliť aj hostí
z Prievidze, ktorí neprišli murovať a brániť,
ale svojou otvorenou hrou prispeli ku kvalite stretnutia. Domáci nastúpili na zápas bez
3 dištancovaných futbalistov Mráz, Janečka,
Cvjetinovič (stáli kvôli žltým kartám). Od 1.
min. prevzali iniciatívu na svoje kopačky domáci futbalisti. Už v 11. min. sa im podarilo
otvoriť skóre zápasu, keď sa presadil strelou
po zemi útočník Líška a dostal domácich do
vedenia. Hráčom Rim. Soboty gól pomohol aj
do ďalších minút. Mohli hrať uvoľnene. Hosťom nemožno uprieť snahu ale až na nastrelené brvno po strele Oršulu si nevypracovali
vážnejšiu gólovú príležitosť. Domáci hrozili
najmä po prienikoch dobre hrajúceho Sihelského, ktorého hosťujúci hráči často zastavovali nedovolene. Do prestávky sa výsledok
nezmenil aj vďaka brankárovi hostí hráči
MFK odchádzali do kabín za jednogólového
vedenia. Po prestávke domáci ešte viac pridali, čo sa premietlo do zvýšenia náskoku.
V 59. min. sa presadil kapitán Pisár a zvýšil na 2:0. Po tomto góle hráči Prievidze na
chvíľu prevzali iniciatívu na svoje kopačky,
ale domáceho brankára Kuciaka ohrozili iba
po strele Poliačka, ktorá tesne minula bránu domácich. Hráči Rim. Soboty pridali ešte
jeden gól, keď sa v 84. min. presadil Líška
a stanovil konečný výsledok. Po záverečnom
hvizde rozhodcu domácich hráčov vyprevádzal potlesk divákov, ktorých pobavili svojou
dobrou hrou. Aj napriek víťazstvu sa fanúšikovia netešili zo získaných 3 bodov, keď sa
dozvedeli, že po zápase musela byť volaná
záchranka k hráčovi Nachtmanovi, ktorý už
počas zápasu cítil nevoľnosť. Bol odvezený
na odborné vyšetrenie. Aj touto cestou želajú fanúšikovia Rim. Soboty Lukášovi skoré

uzdravenie. Po mojom osobnom nedeľnom
rozhovore mi hráč Nachtman potvrdil, že je
relatívne v poriadku a ďalšieho zápasu by
mal nastúpiť.
Hodnotenie trénera F. Vaša: „Dnes sme zvíťazili úplne zaslúžene po kvalitnom výkone
celého mužstva. Som rád, že sme pretrhli
smolu v koncovke a verím, že 2 góly, ktoré
strelil útočník Líška, mu pomôžu aj v ďalších
zápasoch.“
Pred 614 divákmi rozhodoval Anguš.
ŽK: Šándor.
Zostava MFK RS: Kuciak (90. min. Fedor)-Geri-Nachtman-Rubint-Živanovič-Adám-FiloSihelský-Lazúr-Pisár (84. min. Šándor)-Líška
(84. min. Čižmár).
V nasledujúcom 28. kole privítajú hráči MFK
RS na svojom ihrisku futbalistov Duslo Šaľa
3. mája. Začiatok stretnutia je o 16, 30 hodine.

Zdeno Marek
Ostatné výsledky:
Šaľa – Trebišov 3:2
Podbrezová- St. Ľubovňa 1:0
Prešov- Inter BA 3:1
Košice B- Lučenec 2:0
Michalovce- Humenné 1:0

Tabuľka po 27. kole
1.

Prešov

27 18 7

2

53:13

58

2. Podbrezová

27 13 9

5

39:23

45

3. Inter BA

27 11 7

9

39:36

40

4. Rim. Sobota

27 10 9

8

34:29 38

5. Lučenec

27 11 5

11 42:37

38

6. Prievidza

27 10 8

9

37:43

36

7.

27 9

8

10 33:33

32

8. Michalovce

27 10 4

13 30:35

31

9. Košice B

27 9

6

12 36:37

30

10. Humenné

27 6

11 10 24:28

29

11. Trebišov

27 6

6

15 24:54

24

12. St. Ľubovňa

27 5

8

14 29:52

23

Šaľa

Z

ápasník Lokomotívy Rim. Sobota Richard Totkovič získal na
majstrovstvách Slovenska kadetov
(dorastencov) v zápasení voľným štýlom v Prievidzi a doplnil svoju veľmi
peknú zbierku medailí z majstrovstiev
Slovenska v tomto roku na 4 medaile
(predtým 2 bronzové v kategórii juniorov-voľný a grécko-rímsky štýl a striebro z grécko-rímskeho štýlu kadetov).
Na stupeň pre víťazov sa postavil za
3.miesto vo váhe do 85 kg. Bodované
miesto do hodnotenia družstiev ešte
obsadil vo váhe do 54 kg vekom ešte
starší žiak Lukáš Petrinec. Menej sa
darilo jeho oddielovým kolegom Jakubovi Kováčovi ktorí obsadil v 69 kg9.
miesto a v 54 kg Marekovi Poliakovi ten
skončil na 8.mieste. Obaja sú vekom
tiež ešte starší žiaci.Tréner dorastencov Jozef Radnóti: „Na šampionát sme
odchádzali v oklieštenej zostave oproti
majstráku v grečáku. Prispelo k tomu
hlavne zranenie a choroby niektorých
našich pretekárov. Náš cieľ 1 medaila
a 1 umiestnenie sme splnili. Škoda však
prvého zbabraného zápasu Totkoviča.
Vo veľmi vyrovnanom zápase -prvú
tretinu vyhral po remíze 1:1, druhú
prehral v predĺžení po 0:0 a v tretej
viedol tesne pred koncom 1: 0 ale súper
využil chvíľu nepozornosti a otočil na
3:1. Ten sa potom prebojoval do finále
a potiahol Riša do bojov o bronz. Tam
už nezaváhal a získal bronz.“

jr

Nenechajte si ujsť Oždianske serpentíny

M

ilovníkov rýchlych áut určite zaujme zručnostná automobilová súťaž
Oždianske serpentíny. Uskutoční sa 8. mája
v rámci seriálu Mini Rally Cup. Jej hlavným
organizátorom je GM-Rally Sport. Riaditeľom súťaže je Ladislav Sedmák ml. Dĺžka
trate bude 2,8 km. Štart bude v strede obce
Ožďany pri kostole a cieľ bude na Babinom
moste. Súťažiť sa bude v piatich kategóriách
A, B, C, S1, S2. Prihlásiť sa môžu aj neli-

cencovaní jazdci. Maximálna priepustnosť
trate je 120 áut. Súťaž bude pozostávať z 3
jázd a štartovať sa bude v 30-sekundových
intervaloch. Súťaž sa začne o 7. hod., štart
pretekov je o 10.00 hodine.Do 23. apríla bolo
prihlásených 114 súťažiacich, medzi nimi i
Ľudovít Pollák, Marian Pollák a Erik Klaubert
z Rim. Soboty. Viac nájdete na www.gmrallyesport.sk

kan

Oznámenie
OZ pri Gymnáziu v Rim. Sobote
oznamuje, že na deň 13.5. o 17:00 hod.
zvoláva zástupcov družstiev v malom
futbale. Ide o dlhodobú súťaž s vekovým obmedzením nad 35 rokov. Súťaž
prebehne v športovom areáli Martinka
Sucháča pri Gymnáziu, Hostinského
3 v Rim. Sobote. Bližšie informácie
získate v gymnáziu v kabinete telesnej
výchovy.

