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Policajná akcia s krycím názvom Golf zameraná na drogy

Faiangy Naiel sa pervitín i marihuana
sa krátia

Gemersko-malohontské osvetové stredisko a Mestské kultúrne stredisko v Rimavskej Sobote
pozývajú na folklórny veèer Faiangy sa krátia v piatok 9.februára v divadelnej sále Domu kultúry o 18.00 hod. V programe
úèinkujú folklórne súbory Rimavan, Háj a Új Gömör z Rimavskej
Soboty, Vepor z Klenovca, Sinec
z Hnúte, folklórna skupina
z Tisovca, folklórna skupina
ajava z Krá¾a, detské súbory
Lieskovèek, Podkovièka a Mlados. Vstupné je 40 Sk (dospelí),
resp. 20 Sk (deti). Sprievodným
podujatím bude faiangová pochôdzka mestom u od 14.00 hod.

V sobotu 27.januára vykonalo Okresné riadite¾stvo Policajného zboru SR v Rimavskej Sobote policajnú akciu
s krycím názvom Golf. Konala sa na základe operatívne rozpracovanej trestnej èinnosti organizovanej skupiny osôb, ktoré sa zaoberali zadovaovaním, prechovávaním a následným
distribuovaním omamných a psychotropných látok v okresoch Rimavská Sobota a Revúca.
Policajnej akcie sa zúèastnilo 65 mikrováhy na rozvaovanie drog, vrepolicajtov, vrátane èlenov odboru boja cúka so zvykami omamných
proti organizovanej kriminalite Stred a psychotropných látok, pouité inv Banskej Bystrici. Poèas tejto akcie jekèné striekaèky a ïalie veci.
Z trestnej èinnosti, ktorú páchala
bolo zadraných sedem osôb, vykonané boli tyri domové prehliadky a tri táto organizovaná skupina, bolo zaisprehliadky iných priestorov a pozem- tených 45 gramov pervitínu. Z tohto
kov, ako aj osobné prehliadky zadraných osôb. Pri týchto úkonoch boli
zaistené priame dôkazy a to: omamné
a psychotropné látky (metamfetamínpervitín, konope siate-marihuana),

mnostva sa dá vyrobi viac ako 4 000
základných dávok, a ich trhová hodnota je odhadnutá na 1,5 milióna Sk.
Zo zloèinu nedovolenej výroby omamných a psychotropných látok, jedov
alebo prekurzorov, drania a obchodovania s nimi boli obvinení: 26-roèný Erik C. z Rimavskej Soboty
a 34-roèný Koloman K. z Torna¾e.
Trestného èinu sa dopustili tým, e
od júla minulého roku kupovali marihuanu a pervitín, prechovávali ich
a ïalej distribuovali a predávali ïalím spotrebite¾om. Zadraní boli aj
(Pokraèovanie na 2. strane)

Prejde rimavskosobotská nemocnica pod BBSK?

upan vraj nájde zdroje
Predseda Banskobystrického samosprávneho kraja Milan Murga chce, aby rimavskosobotská nemocnica, ktorá je v súèasnosti pod správou neziskovej organizácie,
prela opä pod samosprávny kraj.

Polícia pri akcii Golf zaistila priame dôkazy trestnej èinnosti páchate¾ov.

poboèka I.Hatvaniho 2, Rimavská Sobota,
tel./fax: 56 31 055, email:predajna@rs.datex.sk
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FujitsuSiemens AmiloPro V3205 - malý a ¾ahký

eleznièná ul. 23

procesor Intel Core Duo T2250 (1,73GHz)

2285

RAM 512MB DDR2,
HDD 80GB 5400rpm, DVDRW, WLAN, BT
12,1" LCD Crystal View 1280x800pix.,
1,8kg, Windows XP Prof.

v cene (vrátane DPH 19%):
2295

Vaa lekáreò

34 490 Sk

Poèítaèe a periférie na splátky - aj vlastný splátkový predaj

2286

finanèných prostriedkov na to, aby
obèania mohli ma kvalitnú zdravotnú
(Pokraèovanie na 2. strane)

Vadex, s. r. o.,
Rimavskosobotský Mäsohrad
Ul. B. Baróka 24, Rim. Sobota

AKCIA
Sedliacka klobása 150 Sk/kg
Kaèica celá 88 Sk/kg

2227

-Prvý dôvod, preèo to chcem, spoèíva v tom, e tzv. nezisková organizácia neinvestuje dostatoèné mnostvo
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upan vraj nájde zdroje

(Pokraèovanie z 1. strany)
starostlivos. Veï ko¾ko lekárov a
sestrièiek odilo z nemocnice? A keï
nemáte kvalitných lekárov a dostatok
sestrièiek, nemôte ma ani kvalitné
zdravotnícke sluby,- povedal M.

Murga. Druhým dôvodom je to, aby
sa odstránil stav technickej a technologickej zaostalosti nemocnice, do èoho
treba rádovo investova stovky miliónov korún. Pod¾a jeho slov neziskovka na to nikdy nebude ma.

Mestské zastupite¾stvo
a o týdeò neskôr

V utorok 30.januára zasadala mestská rada, ktorá o.i. prerokúvala aj
materiály, predkladané na rokovanie mestského zastupite¾stva, plánované na utorok 6.februára. V súvislosti s návrhom na zmenu organizaèného poriadku mestského úradu rada rozhodla o ïalom prerokovaní materiálu s jeho predkladate¾om, preto rozhodla o pokraèovaní
rokovania mestskej rady v pondelok 12.februára a zároveò o preloení
termínu zasadanutia mestského zastupite¾stva na utorok 13.februára.

-Keï sa nám podarí nemocnicu vráti spä pod samosprávny kraj, dokáem nájs zdroje, aby sa pozdvihla.
Prebehlo rokovanie na úrovni BBSK
aj so zástupcami nemocníc, kde sa
hovorilo o tom, e by sa mali zniova lôka, mala obmedzova kapacita, s èím osobne nesúhlasím,- skontatoval M. Murga. Dodal, e dlh,
ktorý bol v minulosti v nemocnici, sa
vytváral systémovo a programovo,
aby sa potom v zastupite¾stve mohlo
poveda, e to pod VÚC nefunguje
a treba to da NO. Potrebné financie
na prevádzku a modernizáciu nemocnice mieni získa prostredníctvom
privátno-verejného partnerstva, prièom súkromní investori by priniesli
potrebné financie, ktoré BBSK nemá
k dispozícii. Takéto partnerstvá bene fungujú v EÚ.
-kan-

Rimavská Sobota a kórejský Sewon podpísali memorandum o spolupráci

U len získa kasárne

Mesto Rimavská Sobota podpísalo memorandum o spolupráci pri realizácii investície s kórejskou spoloènosou Sewon
ECS. Pre Rimava.sk to povedal primátor Rimavskej Soboty
tefan Cifru. Táto kórejská spoloènos vyrába komponenty
pre automobilový priemysel a v priestoroch bývalých kasární
v Rimavskej Sobote by mohol by jej nový závod.
Majetok bývalých kasární je ma- by nemala ma problém s udelením
jetkom v správe ministerstva obra- výnimky pre prevod tohto majetku
ny, èie tátu a jeho prevodu na sa- na samosprávu.
Spoloènos Sewon je jedným z
mosprávu bráni stále platné uznesenie bývalej vlády o pozastavení pri- hlavných dodávate¾ov káblových
vatizácie. O prevode nepotrebného zväzkov a komponentov pre automajetku bývalých kasární zo tátu mobilový priemysel a jedným z dona mesto by sa na vláde mohlo roz- dávate¾ov automobilky Kia. Vo výhodnú u tento týdeò, uviedol pri- robnom závode v Lednických Rovmátor. . Cifru si myslí, e vláda niach pri Púchove u zamestnáva

V meste historické minimum v nezamestnanosti

Nový vodojem v Tisovci
Obèanom Tisovca a Rimavskej Píly sa zlepí zásobovanie
pitnou vodou. V polovici februára toti skolaudujú nový vodojem. Náklady na jeho výstavbu èinia 27 mil. Sk. Potrebné
financie li z vládnych zdrojov, do projektu vak investovalo
mesto Tisovec a Stredoslovenská vodárenská spoloènos.

-Okrem vodojemu sa nám podarilo dokonèi rekontrukciu jednej z
miestnych komunikácií, v èom budeme pokraèova aj v tomto roku. Pripravuje sa výstavba trnice a ïalie
zlepenia, ktoré by prilákali návtevníkov mesta. Prvou lastovièkou je aj
oivenie ozubnicovej trate. Prvá historická jazda na základe objednávok
turistov z Prahy bude 12. februára.
Máme pripravené projekty, ktoré by
skvalitnili hlavne oblas cestovného
ruchu,- informoval nás primátor Tisovca Peter Mináè.

-V naom meste, spoloène s Rimavskou Pílou, máme asi 300 evidovaných nezamestnaných, èo je najniie percento od roku 1990. Miera
nezamestnanosti teda predstavuje 8
%. Stodvadsa z nich berieme na aktivaènú èinnos. Jednu skupinu z nezamestnaných, ia¾, musíme prevychova, nako¾ko stratili pracovné návyky. Budeme sa musie venova aj
tým obyvate¾ov, ktorí nemajú ani základné vzdelanie, lebo ich uplatnenie
na trhu práce je aké,- povedal Peter
Mináè.
-kan-

vye 300 pracovníkov. Spoloènos
zaèala koncom minulého roka s výrobou v Hnúti. Pod¾a hnúanského
primátora Michala Bagaèku Kórejèania v Hnúti zamestnávajú 250 ¾udí.
Pod¾a hovorkyne Slovenskej
agentúry pre rozvoj investícií a obchodu Jany Murínovej, v Rimavskej
Sobote by kórejská spoloènos mala
preinvestova pribline 1 mil EUR
a zamestna 1 000 ¾udí. V prípade,
ak sa Sewon rozhodne pre Rimavskú Sobotu, nárok na stimuly ma
nebude, keïe investor si priestory
bude od samosprávy prenajíma a
investícia nepresiahne 200 mil. Sk,
èo je základnou podmienkou pre
udelenie stimulov. -Pre Rimavskú
Sobotu by vak táto investícia mohla
ma vzh¾adom na vysokú nezamestnanos ve¾ký význam,- uzavrela J. Murínová.
(Zdroj : rimava.sk)

Naiel sa...

(Pokraèovanie z 1. strany)
23-roèný Ladislav . z Ninej
Kaloe a 34-roèný Ján G. z Honiec.
U nich boli pri domovej prehliadke, prehliadke iných priestorov a osobnej prehliadke zaistené vrecúka
s drogou. U Jána bolo nájdené vrecúko s bielou krytalickou látkou o hmotnosti 39 gramov, u Ladislava vrecúko
s obsahom suenej rastliny a iné dôkazy.
V sobotu 27.januára boli vetci
tyria zadraní, bolo im vznesené obvinenie a boli umiestnení do policajných ciel s návrhom na ich vzatie do
väzby. Hrozí im trest odòatia slobody
na 4 a 10 rokov. V pondelok 29.januára boli vzatí do väzby.

= pôvabná tudentka rimavskosobotského gymnázia, inak aj aktív-

na prvoligová portovkyòa, po nedávnom vye týdòovom pôsobení
v modelingu na Apeninskom polostrove sa pripravuje na o nieèo dlhie úèinkovanie v tejto brandi v krajine vychádzajúceho slnka
= skupinka frekventantov rimavskosobotského krúku spoloèenského tanca v pozícii divákov absolvovala poèas víkendu súa v spoloèenských tancoch v krajskej metropole a ako aktívni
úèastníci aj následného vskutku noblesného plesu
= závereèné dni prvého tohtoroèného kalendárneho mesiaca boli poslednými v nedlhej existencii jedného z printových médii v naom okrese
= kameramana regionálnej televízie v najbliích dòoch èaká
operácia ramena v nemocnici v slovenskom Ríme
= u nieko¾ko týdòov pred konaním tradiènej zábavy v dedinke neïaleko okresného sídla sú vetky vstupenky beznádejne vypredané
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Návrh pôjde na víaza

Ete v závere uplynulého roka bolo
primátorom mesta vyhlásené výberové konanie na pozíciu konate¾a Mestskej bytovej správy, s.r.o., Rimavská Sobota, ktorá je spoloènosou so
stopercentnou úèasou mesta. Výberového konania sa zúèastnili traja uchádzaèi, výberová komisia po vyhodnotení urèila nasledovné poradie :
1.Svetozár Müller, 2.Milan Hutka,
3.Jozef Deli. Na základe výsledkov
výberového konania predloí primátor mesta na rokovanie mestského zastupite¾stva 13.februára návrh, aby bol
do funkcie konate¾a MsBS, s.r.o.,
vymenovaný Svetozár Müller, ktorý vo
funkcii povereného výkonného riadite¾a spoloènosti pôsobí od novembra m.r.

A bude rozhlas....

Riadite¾ka obchodnej akadémie Katarína Mattyaovská pri
podpise dodávate¾skej zmluvy so zástupcami spoloènosti Prima
Invest Frantikom Migom a Alexandrom Jurèíkom.

Budova bude iari vo výrazne oranovoltej farbe

Akadémia s novými oknami

Na budove Obchodnej akadémie
v Rimavskej Sobote sa staré okná vymieòajú za nové, plastové. S výmenou
sa zaèalo zaèiatkom decembra m. r.
- Údrbe budovy sa dlhé roky nevenovala pozornos, a to vyústilo do
havarijného stavu okien, ktoré zatekali. V niektorých èastiach plesniveli steny. Situáciu sme sa snaili riei u
v roku 2004, ale napriek tomu, e bol
vypracovaný posudok na haváriu
okien a ústretové bolo aj vtedajie zastupite¾stvo Banskobystrického samosprávneho kraja, nepodarilo sa to.
Ministerstvo výstavby vtedy neprijímalo projekty,- vysvetlila riadite¾ka koly Katarína Mattyaovská.
Ïalej uviedla, e po nástupe nového
predsedu a poslancov BBSK opä
vyli s poiadavkou o rieenie situácie. Potrebných 18 mil. Sk na výmenu
okien a rekontrukciu vonkajej fasády, vrátane zateplenia, bolo v krajskom
zastupite¾stve odsúhlasených vlani
v júni. Hlavným dodávate¾om prác je
banskobystrická firma Prima Invest, s.
r.o., subdodávatelia sú z Rim. Soboty.

-Sme v prvej fáze rekontrukcie.
Poèasie nám praje a práce prebiehajú
rýchlo. Po výmene okien ma¾ujeme
svojpomocne priestory. Za chodu uèíme a zároveò sahujeme nábytok. Pomáhajú aj tudenti. Výmena asi 290
okien by mala skonèi v júni,- skontatovala riadite¾ka koly. V ïalej
fáze rekontrukcie prebehne zateplenie budovy a vyma¾ovanie fasády. Na

základe projektu by mala by budova
farebne výrazná, lto-oranová. Táto
etapa prác by mala by zrealizovaná
do dvoch rokov.
- Rekontrukcia má ve¾ký význam
aj preto, lebo sa uetria náklady na
plynové kúrenie a odstráni sa hluk,
èo prispeje ku kvalite vyuèovacieho
procesu,- uviedla na Katarína Mattyaovská.
-kan-

Rimavskosobotské obèianske
zdruenie Modifikácia mieni na
rómskom Sídlisku Dúavská cesta vybudova verejný a kolský
rozhlas. Bude slúi asi 1 150 obèanom zo sociálne znevýhodneného prostredia, ktorí ijú na sídlisku. Projekt podporila Správna rada Nadácie SPP finanènou
èiastkou 287 500 Sk.
- Pomocou projektu by sme chceli
dosiahnu lepí a rýchlejí tok informácií, zlepi informovanos obyvate¾ov sídliska i celej rómskej komunity. Trvalo udrate¾ný projekt bude
slúi aj na priame získavanie informácií od samosprávy mesta, mimovládnych organizácií i podnikate¾ských subjektov, ktoré by sme írili
prostredníctvom verejného a kolského rozhlasu aj pre obyvate¾ov z málo
podnetného prostredia,- povedal predseda a tatutárny zástupca OZ Modifikácia Zoltán Házik ml. Do projektu mienia zapoji rodièov iakov,
ktorí boli zvolení do kolskej rady
i evidovaných nezamestnaných v
rámci verejnoaktivaèných prác.-kan-

Spoloèenská kronika

Manelstvá uzavreté v mesiaci január

13.1. Ladislav Hudina a Andrea Csanková, Marcel Roga¾ a Liana
Gembická; 20.1. Zdenìk arközi a Ida Rafaelová, Róbert Dani a Simona
Súkeníková, Jaroslav Spodniak a Martina Makiová, Roman Kanka
a Lenka Friedmanová; 27.1. Elemír Radiè a Marie Radicsová, Draho
Boldi a Zuzana Gubalová, Roland Revaj a Stanislava Stehlíková

Deti narodené v mesiaci január

2.1. Nikolas Váradi, Nina Kalmárová; 4.1. René Brosman a Alex
Brosman; 6.1. Magdaléna Dobrocká; 7.1. Katrin Jariabková; 9.1. Angela Váradiová, Augustín Dani; 11.1. Daniel Beník; 15.1. Zoe Haòová,
Kristína arköziová; 16.1. Adam Kret; 20.1. Eva Pocsaiová; 21.1. Vojtech Gallo; 22.1. Marián tich; 23.1.Simona Prílepková; 24.1. Zuzana
Ïurková; 30.1. Luká Gombo; 31.1. Richárd Galo

Úmrtia v mesiaci január

1.1. Ruena Lojková (zomrela vo veku 56 rokov); 2.1. Prika Babíková (81), MUDr.Rudolf Rusnák (63); 6.1. Helena Horváthová (79);
7.1. Albeta Bödová (78); 10.1. O¾ga Luxová (72); 14.1. Katarína Hegedûová (56); 16.1. Albeta Pászerová (66), Agnesa kvareniaková
(42); 18.1. Rudolf Pásztor (85); 20.1. Katarína Gál (71), Július Kovács
(64), Klára Vinczeová (78); 21.1. PaedDr. Gejza Farka (60); 22.1. Attila Danyi (42); 23.1. Peter Trocha (19); 25.1. Jozef Gubala (53); 26.1.
Ing.Karol Rácz (62); 27.1.tefan Rózsa (60); 30.1. Albeta Kóiková (79)

Jubilanti, ktorí sa v mesiaci január 2007 doili
okrúhleho ivotného jubilea a zúèastnili sa slávnostného stretnutia v sobotu 27.januára

tefan Jakab, Mária Máteová, Aurélia Donovalová, Darina Konèeková, Július Drugda, Margita uhajíková, Pavel Monco¾, Ruena Varga-Dorková, Július Oláh, Dionýz Pekarèík, Albeta Marèoková

Slávnostné uvítanie detí v sobotu 27.januára

V známej pálenici v Hostiovciach je aj po tieto dni naozaj runo a tak
majster Sakál (na hornej snímke) sa má èo obraca. Foto: Zoltán Kovács

Samuel Hanuska (nar. 4.11.2006), Jarmila Birkuová (20.11.), Laura
Belková (27.11.), Sabrina Petøíèková (13.12.), Sofia ilingová (22.12.),
Adam Koubek (23.12.)
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Podarí sa zachráni kostolík v Dúave

Sme nevímaví ?

Nedá sa jednoznaène odpoveda. Skôr zah¾adení do seba. Aj volania o pomoc
prestávame vníma. A môe nasta koniec. Definitívny. Smr tie patrí k ivotu,
podotkne nejeden z nás. Patrí! Ale pred naimi zrakmi, keï by sme ete vedeli
pomôc ? Cválame èasom, zhàòame zave aj nepotrebné, vystatujeme sa,
chceme by inakí ako druhí, a mnohokrát a vána zdravotná výstraha
upozorní : - Spoma¾ ! Zastav ! Preto zastavme sa na chví¾u! Poobzerajme sa,
vimnime si, èi napríklad cudzinec, ktorý sa u nás ocitne len náhodou, skôr
ocení to, èo pred naimi oèami umiera. Diela naich ikovných predkov, ktoré
my nevnímame. Veï : nie je to moje, èo mám z toho?! Viete èo je to stupa,
valcha, koleòa èi mí¾a ? Hovorí vám nieèo slovo praslica, kolovrat èi citara?
Preli ste sa po naej Gotickej ceste , Myslíte si, e bude rozumnejie, ak nás
o tom prídu pouèova lektori z iných krajín Európskej únie alebo nebodaj
spoza ve¾kej mláky ? Zobuïme sa ! Chráòme si aj pamiatky regionálneho
významu. Nebuïme nevímaví ! Ak si ich neuchránime my, neuchráni nám ich
nikto. Skúsme znovu vníma volanie o pomoc. Aj keï skromný, ale môj, tvoj, jeho
príspevok zachráni jednu z pamiatok,
ktorá je naa, rimavskosobotsko-dúavská, malohontsko-gemerská. Nie
hocijaká, ale malebná, zdobená stopami17.-18.storoèia . Dúavský ev.
a.v.kostolík.
Pomôme mu, nech 200-roèná spoPríbeh detí vetra je názov výstamienka na jeho privezenie na vozoch vy, ktorú otvorili v stredu 31.januára
s volskými záprahmi z 21 km vzdiale- v Gemersko-malohontskom múzeu
ných Seliec nebude len smutnou febru- v Rimavskej Sobote. Pripravilo ju Sloárovou spomienkou nieko¾kých obe- venské národné múzeum v Martinetavých nadencov z Obèianskeho zdruenia Rúbaò Dúava a Cirkevného
zboru evanjelickej cirkvi a.v. v Rimavskej Sobote na túto udalos a pred ich
oèami zomierajúcu národnú kultúrnu
pamiatku. Kadá pomoc na úèet è.
0068930773/0900 v Slovenskej sporite¾ni, variabilný symbol 1747, alebo
priamo do pokladne Farského úradu
ECAV na Cukrovarskej ul.è.43 v Rimavskej Sobote, alebo do pokladne OZ
Rúbaò v Dúave è.49, bude úèelne
pouitá k znovuzrodeniu národnej
kultúrnej pamiatky  dreveného kospdtolíka v Dúave.

Z vernisáe výstavy (z¾ava): riadite¾ka GMM O¾ga Bodorová,
generálny riadite¾ Slovenského národného múzea Peter Maráky a jedna z autoriek výstavy Hana Zelinová. Foto: M. Kanalová

Rómovia sú deti vetra, nespútané a slobodné

Kto nepozná, nevie,neporozumie
Múzeum kultúry Rómov na Slovensku. Nesie sa v duchu rómskeho príslovia Kto nepozná nevie, neporozumie. Výstava prostredníctvom
panelov v slovenskom, anglickom a

Prednos dostalo Francúzsko

Európa nebude

V Rimavskej Sobote sa v dòoch
10.-16.septembra tohto roku mali
kona majstrovstvá Európy v stre¾be
z krátkych zbraní. Podporu organizovaniu tohto ve¾kého spoloèenskoportového podujatia (predpokladala sa úèas 700-800 úèastníkov) vyslovili aj poslanci rimavskosobotského mestského zastupite¾stva. Nedávno vak predseda portovo-streleckého zdruenia Magnum Rimavská Sobota Emil Réti, ako garant poriadania ampionátu, písomne oznámil, e na základe rozhodnutia Generálnej rady IPSC plánované majstrovstvá Európy v praktickej stre¾be IPSC (Medzinárodná organizácia
praktickej stre¾by) v roku 2007 sa neuskutoènia na Slovensku, ale vo Francúzsku. V prípade pripravenosti Slovenskej asociácie praktickej stre¾by
sa toto podujatie môe kona na Slovensku v roku 2010.

Vernisá výstavy spestrilo vystúpenie súboru Hrachovèan.

rómskom jazyku komplexne prezentuje dejiny a kultúru Rómov na naom
území, od odchodu ich predkov z Indie
a po súèasnos. Dopåòajú ju predmety tradièných rómskych remesiel,
ale i odev, hudobné nástroje i tvorba
neprofesionálnych rómskych umelcov.
Vernisá výstavy spestril hrou na
husle Teodor Bohó z Rim. Janoviec
a rómskym tancom a spevom folklórny súbor Hrachovèan z Hrachova.
-Prvé, èo vás napadne, keï sa povie rómska kultúra, je hudba a tanec.
Ich kultúra je úplne iná ako naa. Rómovia ijú v ove¾a meních celkoch,
sú tam iné rodinné väzby. pecifiká sa
prejavujú v spôsobe ivota, v kultúre,
v kuchyni, v stravovaní. Sú to deti vetra,
nespútané, slobodné. Nezaaujú sa
tým, èo bude zajtra, ijú v prítomnosti,- prezradila jedna z autoriek
výstavy Hana Zelinová.
-kan-

Komunikaèný most medzi sporiacimi sa stranami

Mediáciou riei spory

Mediácia je mimosúdna èinnos a proces rieenia medzi¾udských konfliktov strán zúèastnených na mediácii za
asistencie tretej neutrálnej osoby  mediátora. Je to dobrovo¾ný proces rieenia sporu za pomoci nezávislej osoby,
ktorá svojimi zruènosami a schopnosami vyvíja snahu
nasmerovazainteresované strany k tomu, aby samy h¾adali rieenie a dospeli k urèitej dohode. Je flexibilnejí, menej
formálny, rýchlejí, menej nákladnejí a hlavne, presúva aisko rozhodovacej moci z iného subjektu na samotných
úèastníkov sporu, èím sa úèastníci sporu stávajú priamo
zodpovední za výsledok, ku ktorému sa mediáciou dospeje.
V zúenom ponímaní je mediácia proces sprostredkovania, pri ktorej osoby zúèastnené na mediácii pomocou
mediátora rieia spor, ktorý vznikol z ich zmluvného vzahu alebo iného právneho vzahu.
Mediátor je osoba pôsobiaca v celom procese mediácie
neutrálne a nestranne, slúi ako komunikaèný most medzi

sporiacimi sa stranami. Jeho úlohou nie je spor rozhodnú,
ale pomáha úèastníkom konfliktu vo vzájomnom dorozumievaní sa. Má napomôc vytvori a udra poèas priebehu rieenia sporu atmosféru, ktorá umoní stranám komunikova, pokúsi sa vzájomne pochopi a dosiahnu prijate¾nú dohodu pre obidvoch úèastníkov, ktorá je výsledkom ich kreatívneho procesu.
Spory vhodné na mediáciu : domáce (preda porozvodové otázky, vzahové otázky, rodinné spory, atï.), obchodné spory (kontraktaèné záleitosti, rozviazanie partnerstva, kontrukèné chyby, platby, poskytovanie sluieb), komunitné spory (susedské otázky, medzi¾udské vzahy, konflikty s intitúciami), spory oh¾adom zamestnania (personálne otázky, ukonèenie pracovného vzahu), malé kriminálne èiny (vandalizmus, priestupky) a spory týkajúce sa verejnej
politiky.
Ing.Vladimír Ïuro, mediátor
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Veterinárny lekár potvrdil roztrietenie lebky a opuch mozgu

Pes ubitý na smr

v ivote nezabil. Dokonca ani sliepku
nie. Ale psy ma ohrozovali. Nestalo sa
to prvýkrát, èo takto preli na môj
pozemok. Chodievali aj k iným susedom. Aj manelka bola z nich vyplaená,- povedal nám sused. Ïalej uviedol, e bol rozèúlený a konal v afekte.
Obával sa, aby niekedy neublíili jeho
vnúèatám, ktoré sa zvyknú hráva
v piesku pri stodole.
- Chápem pani Galdíkovú, e je rozèúlená. Aj ja by som sa hneval, keby
mi niekto zabil psa. Ale musí pochopi aj ona, e psy nemajú èo h¾ada na
cudzom pozemku. Mám vlèiaka,
ale ten k cudzím nechodieva. A keby
sa to niekedy stalo, musel by som za
to nies následky. Je to o zodpovednosti,- zavàil svoje rozprávanie sused.
M. Kanalová

né uèilite sluieb a Miestny odbor Matice slovenskej v Rimavskej Sobote pozývajú na Týdeò
slovenskej kuchyne v dòoch 12.16.februára v zariadeniach koly
Junior Komplex (bývalá Mlados, pri stanici SAD) a Èierny
orol na Hlavnom námestí. Príïte si pochutna na pecialitách
slovenskej kuchyne, pripravených iakmi, majstrami odbornej výchovy a zamestnancami
koly. Poèas Týdòa slovenskej
kuchyne vystúpia aj ¾udoví
umelci, na poèúvanie bude hra
ivá hudba.

Foto: M. Kanalová

Nepríjemnú situáciu zaila Eva Galdíková z Rimavskej Soboty v uplynulých dòoch. Keï prila spolu s manelom do
svojho rodinného domu v Tomaovej, dcéra ich privítala s tým,
e sused surovo zbil ich kokerpaniela Badyho.
-Videla som e, nae psy sú v su- záhrade,- povedala so slzami v oèiach
sedovej záhrade. Vedela som, e rodi- Eva Galdíková. Suèku bulteriéra Brièia sú u na ceste, tak som ich ila tu, ktorá krvácala z papu¾ky, napopozrie, aby sme psy vzali domov. kon vzal jej manel a odniesol do búdy.
A vtedy som zaèula Badyho strane
Prvotnú obhliadku oboch psíkov
skuèa. Ila som sa pozrie, èo sa deje. urobil veterinárny lekár Arpád UbreUvidela som, ako ho trhal susedov vl- i. Skontatoval, e kokerpaniel mal
èiak a sused ho opakovane bil asi met- roztrietenú lebku a opuch mozgu, èo
rovou latou hlavne po hlave. Krièala potvrdilo aj RTG vyetrenie. Mal aj
som nech s tým prestane. Prestal vak zlomenú prednú a zadnú pravú labku.
a po hodnej chvíli. Podiiel ku mne Poranenia boli také váne, e na druhý
k plotu, a zaèal mi nadáva. Aj sa za- deò bola vykonaná eutanázia. Suèka
hnal po mne palicou,- rozhovorila sa Brita bola v oku, mala udretú hlavu.
dcéra pani Galdíkovej Martina. Do-Badyho si dcéra vzala pred dvoma
dala, e vlèiak napokon na susedov rokmi z luèeneckého útulku pre zviepokyn prestal kokerpaniela trha. ratá. Predtým trpel a bol týraný. PoKeï sa potom opýtala na psa, pove- skytli sme mu domov a starostlivos.
dal jej, e je màtvy a odiiel.
To, èo mu spôsobil sused, si nezaslú- S takýmto postojom suseda ne- il,- povedala pani Eva a dodala: -Jesúhlasím, lebo nemá právo ubi psa na den z vyetrovate¾ov sa ma pýtal, aké
smr. On ho neohrozoval, ako tvrdil, finanèné vyrovnanie si predstavujem.
ani jeho vnúèatá, ktoré tam ani neboli,- Ale ja nechcem peniaze, lebo takéto
povedala 24-roèná Martina, ktorá správanie nemono tolerova. Budem
v Koiciach tuduje veterinu. Keï pri- iada, aby bol za tento skutok pola jej mama domov a zistila, èo sa sta- trestaný a nevyzul sa z toho len
lo, okamite privolala políciu a zná- s priestupkom.
meho veterinára.
Jej sused O. B. sa na margo neprí- Potom som zháòala náho druhé- jemnej záleitosti vyjadril, e psov
ho psa. Myslela som si, e uiel na musel znekodni, lebo ho ohrozovaulicu, ale nenala som. Medzitým pri- li. Naiel ich na dvore svojho rodinnéli policajti a ili sme k susedovi. Neo- ho domu, kde sa dostali cez jeho stotváral nám. Otvoril a potom, keï mu dolu, a zahnal do záhrady. To vak neprila návteva. Mala som zmieané pomohlo, lebo na neho útoèili: mení
pocity, nechcela som sa s ním rozprá- na nohy a väèí do tváre.
va. Dcéra vzala Badyho a ja som sa
- Vzal som teda palicu a oboch som
suseda opýtala, kde je ná druhý pes. nieko¾kokrát udrel. ¼utujem, e som
Vyjadril sa, e leí zdochnutý v jeho zabil psíka, lebo zviera som ete nikdy

Týdeò
slovenskej kuchyne
Spojená kola-Stredné odbor-

Eva Galdíková s kokerpanielom Badym krátko pred jeho smrou.

Práca v nemeckých hoteloch

Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny v Rimavskej Sobote oznamuje,
e výberové pohovory na jednoroèné zamestnanie do hotelierstva
a systémovej gastronómie v Nemecku sa uskutoènia v dòoch 19.-22.februára v priestoroch Ústredia práce, sociálnych vecí a rodiny v Bratislave.
Záujemcovia sa môu prihlási v Úrade práce, sociálnych vecí a rodiny
v Rimavskej Sobote, Èerenèianska 18, oddelenie Eures, 1.poschodie, è.d.208,
tel. 54 162 08 do 6.februára. Podmienky: odborné vzdelanie, trvalý pobyt
v Slovenskej republike, vek 18-40 rokov. Podrobnosti na www.eures.sk

Príprava profesionálnych rodièov

V telocvièni Základnej koly .M.Daxnera na Sídlisku Západ
v Rimavskej Sobote sa uskutoènilo okresné finále vo volejbale drustiev
chlapcov. Tri drustvá (Z Tisovec, Z pri RDD Èerenèany, Z
.M.Daxnera) hrali systémom kadý s kadým na dva víazné sety. Vetky
zápasy rozhodoval J.Raèko. Víazné drustvo Z .M.Daxnera (na snímke) v zloení Kalièiak, Sobek, Budinský, Strmeò, Macko a Kme pod vedením uèite¾a P.Èerného bude ná okres reprezentova v regionálnom kole.

Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny v Rimavskej Sobote vykonáva
prípravu fyzických osôb, ktoré môu zabezpeèova výkon ústavnej starostlivosti, predbeného opatrenia a výchovného opatrenia v profesionálnej
rodine pod¾a zákona NR SR è.305/2005 o sociálnoprávnej ochrane detí a
sociálnej kuratele. Úrad realizuje prípravu minimálne dvakrát roène, zvyèajne v mesiacoch apríla a október. Termín zaèatia prípravy oznámi úrad na
informaèných tabuliach v budovách úradu na Èerenèianskej ul. è.18 a Námestí M.Tompu è.2, v miestnych médiách a na webovej stránke
www.upsvarrs.sk Bliie informácie na èís.tel. 56 234 86, alebo osobne
v Úrade práce, sociálnych vecí a rodiny, odbor sociálnych vecí a rodiny,
Námestie M.Tompu è.2, èís.dv. 13, Rimavská Sobota.
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Stolný tenis

Keï nie sú podmienky

Krutá prehra

= Jelava  KK Rimavská Sobota 3 274: 3 016, na body 7:1,
v 13.kole I.ligy v kolkoch na 120 hodov. Jediný bod získal Róbert matlík, ktorý na margo vysokej prehry
poznamenal : - Výsledok zápasu jasne naznaèil výkonnostný rozdiel
medzi drustvami na padavých (segmentových) dráhach. (Hralo sa v
Podbrezovej, kde Jelava hráva svoje domáce zápasy  pozn.red.) Pokia¾ nai kolkári nebudú ma vytvorené zodpovedajúce podmienky na
prípravu, nebudeme konkurenciechopní. Pripomínam, e naa kolkáreò má u 25 rokov.... Zostava
a výkony KK : Vanek 495 (svoj
mikrosúboj prehral o 56 bodov),
matlík 559 (+ 62), Tavarszký 469
(-86), Kojnok 520 (-23), Topor 492
(-66) a Povinszký 481 (- 89).

Volejbal

Hnúa  Tisovec 3:1 (20, 18, -21,
22), 70 min. a 2:3 (-18, 19,22, -23, 14), 85 min., v 3 lige muov Rozhodoval Tomèík. Zostavy: Hnúa: Hosovecký, Kradlák, Turoò, M Perenèaj, Uhrín, Novák- Lulèo, P Perenèaj ;
Tisovec: Oravec, Lipták, Lamrich, Klimo, Mixtaj, Malachovska - Homo¾ová

Ladislav Petøíèek (vpravo) po víazstve nad Okoom z Koíc.

Zápasníci v extralige na 3.mieste
Historickú premiéru v najvyej slovenskej vo¾notýliarskej súai absolvovali poèas uplynulého víkendu zápasníci
Lokomotívy Rimavská Sobota. V sobotu 3.februára sa toti
v Prievidzi konalo prvé kolo extraligy.

Jej úèastníkmi sú dlhoroèné baty
slovenského zápasenia, vetko viacnásobní majstri Slovenska, resp. Èeskoslovenska : Dunajplavba Bratislava, Lokomotíva Koice, Baník Prievidza a Spartak Vihorlat Snina; no
a teraz k nim pribudol nováèik  Lokomotíva Rimavská Sobota. A po
prvom kole je nae drustvo na viac
ne lichotivom 3.mieste (o umiestne-

ní na 3. - 5. mieste rozhodovali vzájomné zápasy). Preto si vetci èlenovia náho drustva zasluhujú obdiv,
uznanie a absolutórium za to, e výsledkami dokáu dra krok s ekonomicky, organizaène i materiálne podstatne lepie zabezpeèenými súpermi.
Výsledky Lokomotívy v 1.kole :
Baník Prievidza 6:0 (bodovali : Michal Radnóti do 60 kg, Laco Petøíèek

Trikrát na stupòoch víazov
Mladí futbalisti K Tempus Rimavská Sobota pokraèujú
v úspenom aení na halových turnajoch.

Gemerské

III.LIGA  9.KOLO :
Cobra Banská Bystrica  Tisovec 14:4, body hostí : Loka 2, Ivarg
a Kizek po 1; SOU Zvolen B 
Tisovec 11:7, body: Ivarg 4, Loka
1,5, Kizek 1 a Ulický 0,5.
IV.LIGA  12.KOLO :
KP Rimavská Sobota  Tisovec B 15:3, body : Vantruba a Monco¾
po 4,5, Duan Voliar 3,5 a Mihálik 2,5
 Prokop, Loka po 1 a w.o.; Luèenec C  Mlados Relax Rimavská
Sobota B 10:8, body : Huszti 3,5,
Mihályi 2, Mihá¾ 1,5 a Prskavec 1.

Polovicu zostavy tvorili Radnótiovci  otec a dvaja synovia

K Tempus úspený v Humennom, Bardejove aj v Koiciach

= Tí najmladí, roè. nar. 1998, sa
zúèastnili medzinárodného turnaja
v Bardejove. Dosiahli tieto výsledky :
Stará ¼ubovòa 0:0; Gwiazda (Po¾sko) 1:3, gól dal Balciar; Bardejov
3:1 góly: Hruka 3. Najlepím hráèom
celého turnaja sa stal jeho najmladí
úèastník Jakub Hruka. Najuitoènejím hráèom náho tímu bol vyhodnotený Tomá Koèi.Koneèné poradie:1. Bardejov, 2.Gwiazda, 3.K
Tempus, 4.Stará ¼ubovòa.5.Bardejov
B. Zostava: Mezõ, Nôta, Koèi, Poliak, Rapèan, Hruka, Balciar, Kovács, Morong, tréner Ondrej Václavik.
= Starí iaci odohrali tie medzinárodný turnaj, 1.roèník Junior
Cupu v Humennom. Výsledky K
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Tempus : Tarnow (Po¾sko) 5:3, góly
: Bálint 3, Vrábe¾, Mihály; Humenné
0:2; Snina 3:0, góly : Pupala, Lupták, Preèuch; Trebiov 3:1, góly : Pupala, Vrábe¾, Slovák; Michalovce 0:1.
Koneèné poradie: 1.Humenné, 2.Michalovce, 3.K Tempus, 4.Snina,
5.Trebiov, 6.Tarnow. Zostava : Geèe
 Láska, Pupala, Lupták, Preèuch,
Mihály, Znám, Pepøica, Vrábe¾,
Bálint, Slovák.
= Najstarí a najcennejí turnaj
prípraviek Pradi Cup 2007 sa konal
za úèasti desiatich drustiev s medzinárodnou úèasou v portovej hale
K-Cero v Koicich. Nai najtalentovanejí futbalisti roè. nar. 1996, postupne triumfovali nad Starou ¼ubovòou 2:0 (góly: Galo,Boros), Nyire-

gyiházou (Maïarsko) 2:0 (Gilian,
Boros), KAC Koice 7:0 (Bial 3, Galo
2, Itók, Boros) a remizovali s Michalovcami 1:1 (Galo). Finále celého
turnaja sa hralo pred zaplneným h¾adiskom a K Tempus po vynikajúcom výkone celého drustva zdolal
domáce KAC Koice 4:0, keï vetky tyri góly dal Galo. Stal sa zároveò
najlepím strelcom turnaja. Koneèné
poradie: 1.K Tempus, 2.KAC Koice, 3.Stará ¼ubovòa, 4.Preov, 5.Michalovce, 6. Nyiregyiháza, 7.Snina,
8.aca, 9.Spiská Nová Ves, 10.KAC
Koice B. Zostava: Máte, Gilian,
Václavik, Maòovský, Itók, Bial,
Galo, Boros, tréner Milan paèek.
Chýbali maródi Karas, Farago, Andrái a Polívka.
= K Tempus Rimavská Sobota
(dorast)  Hrnè.Zaluany (mui,5.liga)
5:0, góly : Salai 3, Pósa a Mièko.

do 66 kg, Marián Radnóti do 74 kg,
Peter Utrata do 84 kg, Igor Jambor do
96 kg a tréner, organizaèný pracovník,
vedúci mustva, manaér, ale tentokrát
predovetkým zápasník Jozef Radnóti
do 120 kg); Dunajplavba Bratislava
0:7; Lokomotíva Koice 1:6 (bod získal Laco Petøíèek za prekvapujúce lopatkové víazstvo nad mnohonásobným slovenským reprezentantom
Okoom); Snina 1:5 (bod získal Dalibor Strapko do 74 kg).
Extraliga má na programe ete tri
kolá, v Snine, Koiciach a v Bratislave.

Opä úradoval rozhodca

Cítia krivdu

I.LIGA 13.KOLO :
Kométa Koice  K Slovan Rimavská Sobota 3:2 (20,-20,-18,23,6)
a 3:1 (20,-23,20,-23), zostava : Megelová, Rendeková, Kudlíková ml., íroová, tubniaková, Drugdová
(come-back ïalej hráèky z minulosezónnej úspenej základnej zostavy),
Chodúrová  Baòová, Barthová, èurková, Molnárová. Po domácom zápase so Spiskou Novou Vsou aj tentokrát majú nae volejbalistky aké
srdce na rozhodcu. Kým v predchádzajúcom zápase chyby arbitra vyplývali skôr z neznalosti, tentokrát to
bolo evidentne úèelové. Najmä v tvrtom sete prvého zápasu, keï za stavu 1:2 na sety hrozilo víazstvo K
Slovan. Tromi chybnými verdiktami
vak rozhodca otoèil skóre nielen setu,
ale celého dvojzápasu. Nae hráèky
sa toti s úèelovou skrivodlivosou
nevysporiadali. Naviac, súper mal jasnú výkovú prevahu, èo rozhodovalo
hlavne v hre na sieti.

Vydáva Mestský úrad v Rimavskej Sobote. Adresa redakcie: Gemerské zvesti, P.O.Box 79, Svätoplukova 5,
Rimavská Sobota. éfredaktor Igor Antalík, redaktorka Marta Kanalová (tel.: 58 11 311), technický redaktor Michal
Lichanec (tel.: 56 04 673). Inzercia: tel.: 56 04 673, fax: 56 33 742. Autorsky neoznaèené materiály sú redakèné. Tlaè:
Reality-Print, Rimavská Sobota, Námestie M. Tompu è. 4. Vychádza v sieti Media Box. Roziruje: Mediapress, spol.
Týdenník mesta a regiónu s r. o. Luèenec a súkromní distribútori. Zaregistrované na Okresnom úrade v Rimavskej Sobote pod èís. 1/2000.
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Minifutbal

= Výsledky 5.kola zimného
turnaja z nedele 4.februára : Autotauris  Matyas 4:0 (1:0), góly :
M.Fízel 2, A.Baèo, R.Darèi; K Tempus  Rimatex 4:11 (1:4), góly :
I.Sihelský 2, P.Kovács, J.Konèek 
Peter ándor 5, Tibor ándor, M. Sihelský a R.Uhrin po 2; Exprestrans
 Tornádo 5:1 (3:0), góly : .Drugda
2, M.Valkuèák, R.Kret, M.Doleel 
R.Klement; Euromotel  Autopulír
8:1 (5:0), góly : R.Farka, J.Budai
a V.Ruszó po 2, A.Molnár, T.Máté 
R.Kudlík, ltá karta Juraj Csarnakovics (Autopulír).
1. Rimatex
2. Tornádo
3. Exprestrans
4. Autopulír
5. Euromotel
6. Autotauris
7. Matya s
8. K Tempus
9. I K - C O M

4
5
4
5
4
5
4
5
4

4
4
3
2
2
2
1
1
0

0
0
0
1
0
0
0
0
1

0
1
1
2
2
3
3
4
3

45 :14 12
23 :12 12
18 : 9 9
17 :25 7
20 :14 6
16 :17 6
12 :18 3
19 :39 3
14 :36 1

V súai strelcov vedie P.ándor
so 17 gólmi pred R.Uhrinom
a M.Sihelským s 9 gólmi, . Drugdom a V.Ruszóm s 8 gólmi, atï.
Program 6. kola 11. februára
9.00 hod. Tornádo  Euromotel,
9.50 hod. Rimatex  Exprestrans,
10.40 hod. Matyas  K Tempus,
11.30 hod IK-COM  Autotauris.

Tri minúty od víazstva nad majstrom na jeho pôde

Remíza cennejia ako výhra
V uplynulom týdni odohrali futbalisti FC Rimavská Sobota obligátne dva prípravné zápasy. Paradoxne, remíza
v jednom z nich znamenala viac ako hladké víazstvo...
Utorok 30.januára : FC Rimavská Sobota  Michalovce 4:1 (0:1),
góly : Gibala 2, Sivèeviè, Hílek. Nedobrý zápas zverencov trénerov Mikuláa Komanického a Mariána Kudlíka, najmä v prvom polèase. O otoèrnir skóre a povinné víazstvo sa
postarali predovetkým striedajúci
hráèi. Zostava: imon  Janeèka,
Kaèák, Geri, Mráz  Králik, Iliè (ïalí
Srb v mustve, bude skúaný ete aj
v tomto týdni), ivanoviè, Hílek 
Pisár, Lika (odchovanec prievidzkého
futbalu, hrával vak v koickom béèku,
ná klub bude ma zrejme oòho záujem); striedali brankár Kuciak, v poli

Stolný tenis

V.LIGA  12.KOLO :
Mlados Relax Rimavská Sobota C  Revúèka 7:11, body : Va 3,5,
Zelezník 2,5 a Poèai 1; Breznièka 
DSTK Rimavská Sobota 5:13, body:
Mitter 4,5, Sabacký 3,5, Kovács 3
a Sojka 2; Hrachovo  Málinec nehralo sa pre chorobu hráèov Hrachova.

Ukoviè, Sivèeviè, Latiak a Gibala.
Sobota 3.februára : MFK Ruomberok  FC Rimavská Sobota
2:2 (0:1). - Z naej strany podstatne
lepí výkon ako v utorok. Pod¾a priebehu zápasu by si nae mustvo dokonca zaslúilo vyhra, - tvrdí asistent trénera Marián Kudlík.  Hrali sme v dobrom tempe, s nasadením.
Vyhrávali sme u dvojgólovým rozdielom a vyrovnávajúci gól sme dostali tri minúty pred koncom. V drese
domácich nastúpil aj Róbert Tomko,
strelecky sa vak nepresadil. Góly :
Pospíil, Bako (nová akvizícia úradujúceho majstra po predèasnom ukonèení angamánu v Rusku)  ivanoviè, Lika. Zostava FC : imon  Janeèka, Geri, Sivèeviè, Filo  Lazúr, Hílek, ivanoviè, Ukoviè  Pisár, Lika; striedali Kuciak, Gibala, Latiak,
Mráz a Iliè. V tomto týdni okrem
dvojfázových tréningov absolvuje nae
mustvo ïalie dva prípravné zápasy v domácom prostredí (viï portovú pozvánku).

UTOROK 6.FEBRUÁRA
Futbal
14.00 hod. FC Rimavská Sobota  Luèenec v prípravnom zápase na umelom trávniku tadióna Na záhradkách
PIATOK 9.FEBRUÁRA
Stolný tenis
18.00 hod. KP Rimavská
Sobota  Luèenec B, Revúca 
Mlados Relax Rimavská Sobota B, Torna¾a  Tisovec B,
Hajnáèka  Luèenec C v 17.kole
4.ligy, Hrachovo  Mlados
Relax Rimavská Sobota C, íd
 DSTK Rimavská Sobota
v 13.kole 5.ligy
SOBOTA 10.FEBRUÁRA
Kolky
10.00 hod. Pleivec  Koice B, 14.00 hod. KK Rim. Sobota  Trstená v 14.kole I.ligy
Futbal
11.00 hod. FC Rimavská Sobota  Podbrezová v prípravnom
zápase na umelom trávniku tadióna Na záhradkách
Volejbal
14.00 hod. K Slovan Rimavská Sobota  Banská Bystrica v 14.kole I.ligy ien

