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Sewon chce v Rimavskej Sobote zahájiť veľkovýrobu

úvodník

Ako je to s chuťou pracovať?

Cez nádvorie bývalých kasární
v Rimavskej Sobote kráčame so
zvedavosťou. Ideme sa pozrieť do
nových výrobných priestorov Sewonu ECS Slovakia, s r.o., dodávateľa káblových zväzkov pre automobilový priemysel, ktorý tu pred
tromi mesiacmi zahájil výrobu vo
svojej v poradí už štvrtej prevádz-

ke. Kráčame po čerstvo natretých
zelených schodoch, každý z nich
svieti povzbudzujúcim nápisom:
„znížiť nespokojnosť zákazníka“,
„aktivovať návrhy na zlepšenie“,
„riadiť kvalitu každého výrobku“,
„ dodržať čas dodania stopercentne“, „zavedenie systému riadenia
kvality“. Krok za krokom stúpame

Jazykoví puristi

škálou týchto predsavzatí do väčšej výrobnej haly, kde sa pohybujú
ľudia, pracovníci v rôzne odlíšených pracovných vestách: modré,
červené, žlté. Ako sa dozvedáme,
to ich zadeľuje do špecifika úrovne
zaučenia. Administratívni pracovníci sedia zatiaľ v provizórnych
priestoroch – len pracovné stoly
a stoličky. Zatiaľ žiadne kóje.
Všetko ešte vonia novotou, všade
je čisto. Priviedla nás tu zvedavosť.
A tak sa pýtame. Na naše otázky
ochotne zodpovie Mgr. Stanislava
Porubiaková, manažérka výroby.
Táto mladá žena je vo firme od začiatku, ako Sewon prišiel do nášho
kraja. Najprv otvorili prevádzku
v Hnúšti. Bolo to vlani v decembri.
Tam sa zamestnalo 300 ľudí O pár
mesiacov neskôr prišiel Sewon do
Rimavskej Soboty. V priestoroch
bývalej drevovýroby za mestom
začali zaúčať nových pracovníkov.
Momentálne pracuje v Sewone
v Rim. Sobote už 600 ľudí.
„So spustením výroby v Rim. Sobote boli väčšie problémy“, hovorí
S. Porubiaková. „Ťažšia bola práca
s ľuďmi. Mnohí nie sú naučení pra-

O pozornosť
médií a menší
rozruch počas
„uhorkovej“
sezóny sa
postaralo Ministerstvo kultúry SR. Pripravuje
zákon, na základe ktorého by
mali úradníkov a novinárov
skúšať akademici, či ovládajú
spisovnú slovenčinu. Absurdné,
však? Komu to prospeje? Aký
to bude mať význam? Mňa ako
stránku zaujíma viac prístup
úradníkov a ich schopnosti
vybaviť potrebné záležitosti ako
to, či bezchybne hovoria spisovnou slovenčinou. A čo sa týka
novinárov, v médiách pracujú
korektorky, ktorých úlohou je
vychytať chybičky. V súvislosti
s pripravovaným zákonom sa
vynára množstvo nejasných
otázok: Čo bude s úradníkmi,
ktorí si dobre odvedú svoju prácu, ale ich používanie spisovnej
dokončenie str. 2

dokončenie str. 2
INZERCIA

poboèka I.Hatvaniho 2, Rimavská Sobota,

Notebook FSC Amilo Pro V3515:
Multifunkčné zariadenie HP PSC 3180
procesor Intel Celeron M450 (2GHz),512MB RAM,80GB disk, DVD
napaľovačka, 15,4“ LCD obrazovka, LAN, WLAN (Wifi), 4 x USB2.0,
Express Card 34/54, oper.systém Microsoft Windows XP Home CZ
2285

Železničná ul. 23

2227

tel./fax: 56 31 055, email:predajna.rs.datex.sk

(vrátane DPH 19%):

www.jazmin.sk
2286

AKCIA: sedliacka klobása - 140 Sk/kg
masť pražená - 28 Sk/kg

19 990

Ku každej počítačovej zostave z cenníka flash USB 1GB zadarmo!

KONCERT
SKUPINY PEHA

2049

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

Vaša lekáreň

Nenechajte si ujsť koncert
skupiny Peha, ktorý bude 2.
augusta o 20. hod. v rimavskosobotskom amfiteátri. Viac
informácií poskytne MsKS.
Vstupné v predpredaji: 130 Sk
2416

2293

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

2295
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Z MESTA

Desať rokov fungovania poradne zdravia

MUDr. Tímea Ostrihoňová

Poradňa zdravia, ktorá sídli v budove Regionálneho úradu verejného
zdravotníctva v Rimavskej Sobote,
funguje už 10 rokov. Jej hlavným
cieľom je predovšetkým preventívne
pôsobenie (primárna prevencia) a

znižovanie podielu ľudí s kardiovaskulárnymi ochoreniami.
Na otázku, aké vyšetrenia poskytuje poradňa zdravia, odpovedala
MUDr. Tímea Ostrihoňová: ,,Vyšetrujeme dobrý cholesterol, celkový
cholesterol, z toho sa dá vyrátať zlý
cholesterol, triacylglycerily, cukor.
Máme zriadenú i pečeňovú poradňu
v iných ordinačných hodinách (vo
štvrtok). Vyšetrenie netrvá viac ako
10 – 15 minút. Je bezplatné.
Medzi našich klientov patria najmä
dôchodcovia a nezamestnaní občania, nakoľko má táto kategória
najviac voľného času. Väčší problém
je u zamestnaných občanov, pretože
kvôli pracovnej vyťaženosti majú
menej voľného času na návštevu
poradne. Situácia sa však pomaly zlepšuje i pre výjazdy do teré-

nu. Posledným výjazdom bolo i
monitorovanie životného štýlu
rómskej populácie. Bol zameraný
predovšetkým na zdravotný stav
Rómov. Súčasťou monitorovania
bol dotazník o životnom štýle
resp. otázky ohľadom osobnej
hygieny, zamestnania i podmienok bývania.”
V príjemnej atmosfére poradne
sa klienti dozvedia nielen výsledky svojho vyšetrenia ale majú
možnosť získať bezplatné poradenstvo v oblasti životosprávy
a primárnej prevencií pri kardiovaskulárnych ochoreniach.
Poradňa je tu pre všetkých ľudí v
utorok a v stredu od 7.30 do 10.00
hod., ktorým nie je ľahostajné ich
vlastné zdravie.
D. Pavlíková

P O Ď A K O V A N I E
Hoci školské triedy teraz, počas letných prázdnin, oddychujú, ale ešte stále v dobrom spomínajú na posledné dni
školského roku: Didaktické hry v prírode sú povinnou súčasťou vyučovania na I. stupni ZŠ P. Dobšinského v Rim.
Sobote. 22. júna sa na úspešnom priebehu ich praktickej časti podieľali aj policajti a hasiči – záchranári z Rimavskej
Soboty. Pripravili pre deti zaujímavé ukážky ich náročnej a zodpovednej práce. A čo sa deťom najviac páčilo, bolo to,
že si mnohé činnosti mohli aj vyskúšať.
Vážení páni pplk. Bitala a nadpor. Pálmay dovoľte, aby sme sa vám a vašim kolegom aj touto cestou poďakovali za
super deň, vašu obetavosť a ochotu pri spolupráci.
Žiaci a kolektív pedagógov I. st. ZŠ P. Dobšinského v Rim. Sobote
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úvodník

Jazykoví puristi
dokončenie zo str. 1
V médiách je pomerne často pretriasaná téma vysokej nezamestnanosti
v okrese Rimavská Sobota. Väčšinou
sa pripisuje len nedostatku pracovných príležitostí. Je situácia zapríčinená naozaj iba týmto faktom? Myslím si, že problém netreba hľadať len
v nedostatku pracovných príležitostí, ale aj v ľuďoch samotných. Dovolím si tvrdiť, že mnohým, aj z radov
dlhodobo nezamestnaných, práca
akosi nevonia. Makať ako Američania rozhodne nebudú (mimochodom tí pracovitejší a schopnejší už
dávno odišli do zahraničia). Chceli
by len ľahko, bez väčšej námahy,
získať pomerne vysokú výplatu. Ak
sú na nich kladené na pracovisku
vyššie nároky, namiesto toho, aby sa
s nimi popasovali, zdupkajú. Nájdu
sa aj takí, ktorí radšej sedia doma na
sociálke a fňukajú, že nemajú peniaze. Nič však pre to, aby svoju situáciu zlepšili, neurobia. Často sa vyhovárajú aj na to, že tu nie je žiadna
práca. Jedno staré múdre príslovie
však hovorí, že kto chce pracovať,
robotu si nájde..
Marta KANALOVÁ, šéfredaktorka

Ako je to s chuťou pracovať...
dokončenie str. 2

Cez nádvorie bývalých kasární v Rimavskej Sobote kráčame so zvedavosťou. Ideme sa pozrieť do nových
výrobných priestorov Sewonu
ECS Slovakia, s r.o., dodávateľa
káblových zväzkov pre automobilový priemysel, ktorý tu pred tromi
mesiacmi zahájil výrobu vo svojej
v poradí už štvrtej prevádzke.
Kráčame po čerstvo natretých
zelených schodoch, každý z nich
svieti povzbudzujúcim nápisom:
„znížiť nespokojnosť zákazníka“,
„aktivovať návrhy na zlepšenie“,
„riadiť kvalitu každého výrobku“,
„ dodržať čas dodania stopercentne“, „zavedenie systému riadenia
kvality“. Krok za krokom stúpame
škálou týchto predsavzatí do väčšej
výrobnej haly, kde sa pohybujú
ľudia, pracovníci v rôzne odlíšených pracovných vestách: modré,
červené, žlté. Ako sa dozvedáme,
to ich zadeľuje do špecifika úrovne
zaučenia. Administratívni pracovníci sedia zatiaľ v provizórnych
priestoroch – len pracovné stoly
a stoličky. Zatiaľ žiadne kóje.

Všetko ešte vonia novotou, všade
je čisto. Priviedla nás tu zvedavosť.
A tak sa pýtame. Na naše otázky
ochotne zodpovie Mgr. Stanislava
Porubiaková, manažérka výroby.
Táto mladá žena je vo firme od začiatku, ako Sewon prišiel do nášho
kraja. Najprv otvorili prevádzku
v Hnúšti. Bolo to vlani v decembri.
Tam sa zamestnalo 300 ľudí O pár
mesiacov neskôr prišiel Sewon do
Rimavskej Soboty. V priestoroch
bývalej drevovýroby za mestom
začali zaúčať nových pracovníkov.
Momentálne pracuje v Sewone
v Rim. Sobote už 600 ľudí.
„So spustením výroby v Rim. Sobote boli väčšie problémy“, hovorí
S. Porubiaková. „Ťažšia bola práca
s ľuďmi. Mnohí nie sú naučení
pracovať. Z terajších zamestnancov, robotníkov je takmer polovica
Rómov. Nám je jedno, kto pracuje kvalitne a dobre“, zdôrazňuje
mladá manažérka. „Hlavný dôvod
prepúšťania zo zamestnania bola
nechuť pracovať,“ dodáva. Spomína prípady, keď si v pásovej výrobe
zamestnanec dovolí pol hodiny

fajčiť na záchode, alebo si dokonca
odskočiť do mesta. Bol aj prípad,
keď už ráno na smenu nastupoval
pracovník s 2,5 promile alkoholu
v krvi.
„V Hnúšti veľa pracovníčok prišlo
napríklad z tisovskej Vandy alebo
Botexu, mali už zafixovanú pevnú
pracovnú disciplínu“, vidí rozdiely
S. Porubiaková. Kórejských výrobcov charakterizuje ako presných,
rýchlych a otvorených. Rovno
povedia, ak sa im niečo nepáči,
upozornia na chyby.
Zvedavo kladieme otázku, ktorá
nám má zodpovedať reči z ulice“
„V Sewone bijú ľudí !?“
„Som tu necelé tri mesiace, ale
nikoho tu ešte nezbili“, pokrúti
hlavou manažér Norbert Házik.
„Sú to všetko reči“, smeje sa S.
Porubiaková. „Kórejčanov tu nie je
veľa. Štyria – piati a menia sa každé
tri mesiace, ako im vyprší povolenie
na pobyt. Mali by ste vidieť tie rozlúčky zamestnancov s tými, ktorí
odchádzajú. Kupujú im na rozlúčku
suveníry a sú tu i rozlúčkové slzy.
Keby boli takí prísni asi by sa to

nedialo.“
V súčasnosti robia v závode asi
z dvoch tretín ženy. Pracuje sa na
dve smeny – ráno a poobede. Priemerný čistý plat je 8 – 9 tisíc Sk. Cez
víkendy sa nepracuje.
V Sewone teda vyžadujú od zamestnancov úplnú samozrejmosť.
Kvalitnú prácu.
„Táto práca si to vyžaduje. Nekvalitný káblový zväzok by majiteľa
auta mohol stáť i život“ zdôvodní
mysliteľsky S. Porubiaková.
Celá práca spočíva v tom, že káble
sa izolačnou páskou viažu dohromady. Denná dodávka tejto
exkluzívnej zákazky pre KIA je
riadená podľa potreby. Kórejského
výrobcu do Rimavskej Soboty
priviedla práve tunajšia veľká nezamestnanosť. Predpoklad, že by
tu mohli v krátkom čase naplniť
výrobu novými pracovnými silami.
Ich plány sú ďalekosiahle. Hovorí sa
o možnosti zamestnať až 2000 ľudí.
Zareaguje „hladová dolina“ na túto
možnosť, alebo budú mnohí ľudia
donekonečna polemizovať: čo by,
kd
ako by...?
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v skratke

Rozbieha sa výroba kyjatických hračiek
Rudolfa Stehlíka z Krásnej mnohí
poznajú ako výrobcu drevených
kyjatických hračiek. Vyrába ich už
roky, odkedy je na dôchodku. Prezradil nám, že svoj sortiment rozšíril o ďalšie druhy, ktoré sa v Kyjaticiach robili. Sú to koníky, bežka
i koník- stolček, na ktorom môžu
detičky aj sedieť.
„ Od septembra spúšťame výrobu
kyjatických hračiek so školením
evidovaných
nezamestnaných

v Kultúrnom dome v Malých Teriakovciach. Projekt realizuje Občianske združenie Ozveny Hrachovo
a Obec Veľké Teriakovce. Na rekonštrukciu kultúrneho domu a nákup
technologického zariadenia sa podarilo získať grant z prostriedkov
EÚ,“ povedal Rudolf Stehlík, ktorý
bude deväť mesiacov školiť pätnástich nezamestnaných.
„ Dúfame, že niektorí z účastníkov
školenia si vezmú výrobu kyjatic-

kých hračiek za svoje povolanie,
aby sa tradície uchovali. Myslím
si, že je to potrebné, lebo kyjatická
hračka je klenot národnej kultúry, ktorý nemá dvojníka. A keďže
v našom regióne práce niet, táto
výroba by bola jednou z foriem,
ako sa zamestnať,“ vyjadril sa R.
Stehlík. Podľa jeho slov záujemcov
o toto remeslo je dosť, dokonca sú
aj z okresov Poltár i Lučenec.
kan

Opäť budú LETAVY
Výtvarný, divadelný, filmový, literárny a fotografický spôsob komunikácie
Od 12. do 19. augusta prebehne na
Krokave 22. ročník letného tábora
výtvarníkov, literatúry, fotografie
a divadla LETAVY. Bude to stretnutie ľudí, ktorí majú k umeniu
blízko, ale nie je ich profesiou, ktorí hľadajú cestu ku krásnu a potrebujú usmerniť, ľudí, ktorí už vedia,
kam smerujú, ale hľadajú nové cesty k dosiahnutiu cieľa. Týmto cieľom je výtvarný, divadelný, filmový, literárny a fotografický spôsob
komunikácie. Tento rok pripravili
organizátori 16 dielní. Tri z nich sú
úplnou novinkou.
„Prvýkrát sa bude tvoriť v dielni umeleckého kováčstva, ktorej
lektorom bude Roman Vykysalý
z Kremnice. Ďalšou novinkou
bude dielňa Commedia dell´ arte.
Bude ju viesť herec zo Španielska
zo Zaragozy Rafael Blanca Anguita. Po troch rokoch bude otvorená dielňa digitálnej animácie. Jej

lektorom bude Pavol Čejka z Bratislavy,“ prezradil organizačný šéf
a otec Letáv Marian Lacko. Okrem
noviniek sa bude tvoriť v tradičných výtvarných, literárnych, digitálnych a divadelných dielňach.
Priestory, ktoré ponúka rekreačné
stredisko Krokava, budú pre všetkých otvorené. Svoju tvorbu budú
dielne prezentovať spoločne
na nočnej vernisáži, ktorá bude
tradične počas
poslednej noci
Letáv. Priebeh
podujatia bude
zaznamenaný
aj vo videodokumente, ktorý
bude v letnom
tábore vytvorený.
Organizátori sa

postarali aj o pestrý kultúrny program. Vystúpia v ňom aj kapely M. E.
l. L. , Blôuetrend, René Lacko a divadlo Daxner Tisovec. Ťahákom
bude divadelná improliga – súťaž
v divadelnej improvizácii. O Letavy
zatiaľ prejavilo záujem okolo 200
ľudí, očakáva sa okolo 350 účastníkan
kov.

MŔTVY CYKLISTA V PRIEKOPE
Tragicky sa skončila jazda na bicykli
pre 60- ročného muža z Klenovca.
Minulý pondelok krátko popoludní ho našli mŕtveho v priekope
vedľa cesty. Ležal na bruchu vedľa
horského bicykla. Keďže nemal na
hlave cyklistickú prilbu, mal zranenú hlavu. „Privolaný lekár vykonal
ohliadku mŕtveho a ako pravdepodobnú príčinu smrti stanovil zlomeninu lebečných kostí spôsobených
náhodným úrazom,“ povedala na
margo prípadu banskobystrická policajná hovorkyňa Mária Faltániová.
Presná príčina smrti bude známa až
po pitve.
UKRADOL KÁBLE
Neznámy „dlhoprstý“ spôsobil spoločnosti z Bratislavy škodu takmer
50 tisíc korún. V úseku telefónnej
trate medzi obcami Hnúšťa a Polom
z telekomunikačných drevených
podpier, umiestnených v lesnom
poraste súbežne so štátnou cestou,
ukradol tisíc metrov prívodného
telekomunikačného kábla. Prerušil
tak prevádzku šiestich bytových telefónnych staníc v obci Polom. Ako
nás informovala banskobystrická
policajná hovorkyňa Mária Faltániová, vyšetrovateľ v Rimavskej
Sobote začal trestné stíhanie za zločin poškodzovania a ohrozovania
prevádzky všeobecne prospešného
zariadenia a za prečin krádeže.
kan
POUŹÍVAJTE PRILBU!
V tomto období vídavame na cestách stále viac cyklistov. Aby sa výlety za slniečkom na bicykli končili
šťastne, je nevyhnutné, aby cyklista
okrem dodržiavania bezpečnostných pravidiel mal aj potrebné vybavenie bicykla a chránil sa používaním cyklistickej prilby. Jednou zo
základných príčin zranení či úmrtí
cyklistov sú poranenia hlavy, ktoré
tvoria približne 80% všetkých vážnych poranení, či už pri dopravných nehodách cyklistov alebo pri
pádoch z bicykla. V súvislosti od
sily úderu môže poranenie hlavy
vyústiť do dlhodobej poruchy sústredenia, bolestí hlavy a problémov s rovnováhou, prípadne môže
vážne poškodiť mozog či zapríčiniť
smrť.

Mária Faltániová
MsKS organizuje 28. júla od
10. hodiny v Mestskej záhrade
podujatie WESTERNOVÝ DEŇ
– Zlatá horúčka v Rimavskej
Sobote. Čaká na vás ryžovanie
zlata, streľba, detské atrakcie, súťaže, hry a vystúpenie
country kapiel. Občerstvenie
zabezpečené.
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Viac známa PROPAGANDA
Kedysi Utópia (2001), dnes
Propaganda (od r. 2004) – je
názov hudobnej skupiny z Bakty.
Tvoria ju štyria mladí členovia:
Zsolt Farkaš (gitara, hudba,
spev), Róbert Müller (bicie),
Zoltán Farkaš (basgitara), Filip
Slovák (spev, gitara). Ich štýl by
sa dal charakterizovať skôr ako
hard core, hoci inšpiráciu berú
z každého štýlu, aby v hudbe
bolo obsiahnuté všetko to, čo
tam má byť.
Počas svojej pôsobnosti nahrali

tri cédečka pod názvom: Utópia, Pach smrti, Korene zla. Ich
názvy odzrkadľujú realitu ľudského života na Zemi. Skupina
odohrala veľké množstvo koncertov počas rôznych festivalov
a undergroundových koncertov na Slovensku. Naposledy
koncertovali 30. júna v rámci
Kultúrneho leta 2007. Plány
do blízkej budúcnosti sú: väčšia
produkcia anglických textov,
odohrať ešte viac koncertov a
získať väčšiu popularitu.
D. Pavlíková

Zľava: Pavol Pivka, Zsolt Farkaš, Zoltán Farkas, Attila Demeter,
vzadu Róbert Müller

Koncerty v amfiteátri
Premiéra s adrenalínovou rockovou hudbou
Témou leta sú nesporne prázdniny. Väčšina nášho
mesta sa snaží o to, aby urobila prázdniny čo najkrajšie a najnezabudnuteľnejšie. Čo sa týka tejto letnej
sezóny, Mestské kultúrne stredisko v Rim. Sobote
ako celok spravilo toho veľa. Kultúrne leto otvorilo
premiérovým rockovým koncertom s názvom Letný
ošiaľ, ktorý zožal obrovský úspech, hlavne medzi mladými fanúšikmi. V sobotu 30. júna dalo príležitosť na
zoznámenie štyrom mestským kapelám, ktoré sa už
párkrát predstavili verejnosti. Kuriózne bolo, ako ožilo staré javisko s rozdrúzganými lavicami v amfiteátri. Tentokrát to bolo dobré miesto na úrovni. Príjemné
prostredie v prírode, medzi stromami, kríkmi, ktoré
bolo kedysi najdôležitejším ale aj najpopulárnejším
stredobodom nášho kultúrneho diania. Zašlé časy,
hoci sa v našom meste veľa hovorí o oprave a rekon-

štrukcii, lenže nie sú dané finančné možnosti, či už je
to mestská samospráva alebo súkromná osoba. Aká
je to škoda! Napriek tomu sa organizátorke podujatia Táni Koniarovej podarilo zabezpečiť perfektné
pozadie pomocou spoločnosti DVD AUDI. Všetko,
čo si môže priať hudobník, bolo na javisku. Obrovské reflektory, zvukové steny, elektrické zariadenia,
ktoré zabezpečili čistú akustiku. Členovia kapiel
Attermead, Propaganda, In Vitro a Portikus za túto
zvukovú techniku uznanlivo ďakovali usporiadateľom. Obecenstvo, ktoré pozostávalo z viac ako 300
účastníkov, s radosťou hudobníkom fandilo. V meste
i mimo neho bola dobrá odozva úspešného podujatia.
Bude aj repríza. Odznel sľub, že možno ešte v lepšom,
obnovenom prostredí.
csk

Hurá do vody!
Sú prázdniny, deti konečne môžu
oddychovať, alebo ísť s rodičmi na
dovolenku. Tie, ktoré tu ostanú,
môžu strážiť ďalšieho člena rodiny, ísť do mestského tábora či
vysedávať pri počítači. Keď som
nedávno listovala v časopise,
začítala som sa do chystajúceho
sa románu. Jeho autora síce nepoznám, ale ako som čítala jeho
riadky, ocitla som sa v čase, keď
som bola dieťaťom, žiačkou, dospievajúcou. Presne si pamätám
na všetko, čo sa v našej Rimavskej Sobote udialo. Vtedy to bolo
úplne inak. Slovo dovolenka sme
veľmi nepoznali. Keďže som bola
školáčka, tak sme poznali len
prázdniny. Brigádovať, pomáhať
rodičom, oberať ovocie v záhrade – aj kúpať sa – občas. Áno,
mali sme v Rimavskej Sobote

pláž! Kúpalisko! A nie hocijaké.
Pamätám sa, keď sme so sestrou
alebo spolužiačkou chodili na
kúpalisko. Najprv do Záhrady 1.
mája. Presne tam, kde teraz stojí
reštaurácia. Boli tam kabínky na
prezlečenie. Ešte aj teraz cítim
vôňu gumenej čiapky na hlave,
ktorú sme museli mať povinne.
Myslím, že sme platili 5 korún za
deň. A voda bola dobrá, vlažná.
Neskôr, keď otvorili „jazero“,
umelé kúpalisko pri Rimave,
chodilo tam celé mesto. Pamätám sa na to, že keď bol môj syn
maličký, zbieral tam žubrienky.
Z dosť špinavej vody dcéra preplávala na maličký ostrov, kde
bola lavička a malá vŕba. To bol
výkon! Len aby nešli do hlbokej
vody ! Plážové kúpalisko zatvorili
pred rokmi z hygienických dô-

vodov. V letnej horúčave, keď sa
ortuť teplomeru vyšplhá až na 32
stupňov, nemáme sa kde v meste
osviežiť. Vlastne máme, ibaže nie
každý si môže dovoliť vycestovať
za vodou na Teplý Vrch, alebo na
Kurinec. A ešte s malými deťmi!
Jasné, sú aj ďalšie možnosti, neraz som bola s rodinou na Dolnej
Strehovej či v Štúrove, keď boli
deti malé. Organizátori bývalej
ROH len tak vynukovali výlety „za
babku“ zamestnancom v práci!
Za tristo korún. V Hnúšti vedeli
vybudovať kúpalisko, no možno
bude aj u nás, len treba vyčkať.
Ktovie, možno že naše, teraz
už pracujúce deti z veľkomiest,
budú vodiť svoje ratolesti sem,
ku starým rodičom, a za tie roky
sa dočkajú aj kúpaliska...
ba

Stretnutie
obcí z Blžskej
doliny
V sobotu 28. júla sa na športovom ihrisku v Bátke uskutoční stretnutie obcí z Blžskej
doliny. Akciu organizuje OZ
a SMK Bátka, jej patrónom je
poslanec NR SR Zsolt. Simon.
Od 9. hod. bude na programe
súťaž vo varení s názvom Čo
sa varí v kotli. Zúčastnia sa jej
jednotlivé obce v skupinách:
Padarovce, Veľký Blh, Uzovská
Panica, Rakytník Tomašovce,
Bátka, Dulovo, Žíp, Radnovce,
Barca, Vieska nad Blhom, Ivanice, Zádor-SMK. Od 10. hod.
sa bude súťažiť v kartovej hre
mariáš. Štartovné je 100 Sk
a je v ňom zahrnuté aj občerstvenie. V rámci podujatia sa
uskutoční aj detský program
a hry, vystúpenie mažoretiek
zo ZŠ Viktora Szombathyho z Jesenského, súťaž pre
rodiny, predstavenie motocyklistov z AMK Rim. Sobota,
streľba z luku, ktorú predvedú
členovia z Klubu lukostrelcov
z Fiľakova, súťaž v pití piva
i súťaž silných mužov. Od 15.
hod. sa diváci môžu tešiť na
futbalový turnaj pre starých
hráčov. Stretnutie obcí z Blžskej doliny vyvrcholí ľudovou
veselicou. V priebehu dňa
bude možné previesť sa na
koči i na motorových bicykloch a jazdiť na koňoch. Rómska Komunita z Bátky upečie
svoju špecialitu z cesta.
kan
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Páči sa vám
v mestskom
tábore?
Detí, ktoré sa zúčastnili
na mestskom tábore v
CVČ Relax sme sa opýtali
na ich pocity a dojmy.
Karin Topo-rová, 9 r,
Rimavská
Sobota:

“Mne
sa
tábor veľmi
páči. Dajú sa
tu hrať ľubovoľné hry, išli sme aj na prírodné
hry i do inej školy. Tento tábor by
som odporučila aj iným deťom.”
Veronika,
7 r, Rimavská Sobota

“Tento tábor
sa mi veľmi
páči, je tu veľa
detí. Najdem
si tu nové kamarátky. Páčia sa mi tu aktivity,
ktoré robíme. Hráme sa s loptami, skáčeme na loptách.”
Nikoleta Manicherová,
13 r, Kurinec

“Sme tu skupinky, dá sa
tu dobre zabaviť. Ľudia
sú dobrí a
pani vychovávateľky milé. Páčia
sa mi aktivity – súťaže. Najviac sa
mi páčila súťaž na bicykli a rôzne
dráhy.”
pýtala sa:
D. Pavlíková

OP ĽS HZDS v spolupráci s
RgR DFM si pri príležitosti
vyhlásenia Deklarácie zvrchovanosti Slovenskej republiky,
dovoľuje pozvať všetkých členov a sympatizantov na
VATRU ZVRCHOVANOSTI,
ktorá bude 21. júla na Kurinci
v priestoroch chaty Lesov SR.
Tešíme sa na vašu účasť. Občerstvenie zabezpečené.

Mestské tábory pre deti
Dlhoročnou tradíciou Centra
voľného času Relax v Rimavskej
Sobote sú mestské tábory. Prebiehajú aj počas tohto leta. Viac
informácií nám poskytla Anna
Červienková, vedúca prvého turnusu, pracovníčka na úseku primárnej prevencie: ,,Ide o letnú
činnosť pre deti vo veku od 6 do
12 rokov s dennou dochádzkou.
Program prispôsobujeme vždy
aktuálnemu počasiu. V prípade
slnečného počasia robíme rôzne

športové súťažné hry ako napr.
dopravnú súťaž – jazdu zručnosti, ktorá bola v areáli ZŠ P.
Dobšinského. Zapojilo sa do nej
53 detí. Deti majú za sebou taktiež výstup na Hajnáčku, cestu
vlakom až pod zrúcaniny hradu,
výlet do Rimavského Brezova,
kde si mohli vyskúšať jazdu na
koňoch a pochutnať na guláši.
V prípade nepriaznivého počasia sú im k dispozícií počítače a
priestory CVČ Relax.”

Teplý ľudský hlas
Jediná slovenská bezplatná telefonická linka
pre onkologických pacientov
Od októbra 2006 funguje na Slovensku jediná bezplatná linka pre
onkologických pacientov. Málokto
vie, že príjemný hlas, ktorý sa ozve
po vytočení čísla 0800 177 350 patrí pani Jane z Rimavskej Soboty.
Zareagovala na výzvu Nadácie na
pomoc onkologickým pacientom
v Nitre, garantom ktorej je Onkologický ústav sv. Alžbety v Bratislave.
Táto nadácia má i vlastnú internetovú stránku. Nakoľko je pani Jana
onkologický pacient, vedela pochopiť, že pomoc živého hovoreného
slova v mnohých zložitejších chvíľach veľmi pomáha.
Po výzve na spoluprácu sa prihlásila a hlas z Rimavskej Soboty počujú teraz telefonujúci zo všetkých
kútov Slovenska. Onkologicky chorí pacienti a ich príbuzní volajú.
„Niekedy volajúceho len jednoducho vypočujem“, hovorí Jana a
pokračuje: „Mnohí volajúci sa potrebujú len vyrozprávať.“
Telefónna linka je so záznamníkom. Keď pani Jana nie je doma,
volajúcemu sa podľa záznamu ozve
následne. Mnohým poradí ako držať diétu, kde sa ďalej informovať,
ako navštíviť lekára.
„Dosť dlho som sama onkologickým pacientom“, hovorí Jana a
pokračuje: „Mnohým viem poradiť z vlastnej skúsenosti. Bola som
trochu inštruovaná od vedúcej
nadácie, aké prípadné otázky môžem dostať. Mnohí sa napríklad
hanbia niečo spýtať samotného
lekára, pred anonymným hlasom
v telefóne sú odvážnejší. Sú otázky
aj právneho charakteru, alebo sú
veľmi odborné, v takýchto prípadoch pýtajúcich sa aspoň usmerním. Odpovedať viem z ľudského

hľadiska, z vlastných skúseností,
prípadne z vedomostí, ktoré som si
naštudovala z literatúry a na internete. Nie každý má internet, alebo
vie s ním pracovať a vzhľadom na to,
že onkologickí pacienti majú i veľké
finančné výdavky – liečba je drahá
– bezplatná linka je pre nich veľmi
výhodná. Mávam i polhodinové rozhovory, najdlhší bol päťdesiatminútový. Bol to vlastne monológ druhej
strany. Veľmi ma zaskočila jedna
pani s problémom prsnej bradavky
s výtokom. Nevedela, že už dávno
mala byť u ženského
lekára. Osvety nikdy
nie je dosť.“
Ako ďalší prípad spomína pani Jana na
pána, ktorý opatroval desať rokov svoju
manželku. Sedemdesiatročný pán bol svojej chorej manželke
24 hodín k dispozícii.
Keď volal, manželka
bola práve v nemocnici a tento pán sa
vyslovene potreboval vyrozprávať.
Zaujímavým prípadom boli Slováci presídlení z Ukrajiny, zasiahnutí
Černobyľom, účinkom telefonického rozhovoru začala rýchlejšie liečba dotyčného pacienta.
Istý starý otec telefonoval, že má tri
vnučky, a že by im chcel zaplatiť vakcíny proti rakovine krčka maternice.
Takáto vakcína stojí 5 130 korún
a pre jednu osobu treba tri. Starý
otec plánoval trom vnučkám uhradiť teda trojnásobok.
Viacerí ľudia sa zaujímajú, kde by
pre onkologicky chorého mohli
získať aspoň jednorázovú finančnú
výpomoc.

Podľa vyjadrenia A, Červienkovej sa vždy organizujú tri turnusy
táborov, prvé dva sú júlové a jeden je v auguste. Okrem letných
táborov sú pre deti pripravené
aj jarné tábory. V zime sú buď
jednodňové sústredenia (tanečné, počítačové kurzy), alebo
sa pokračuje v krúžkových činnostiach, ktoré zahŕňajú všetky
športové činnosti, kalanetiku a
pod., k dispozícií je i posilovňa.
D. Pavlíková

Pýtame sa pani Jany, čo má ona z toho, že sa s týmito ľuďmi rozpráva.
Nemá žiadne finančné odmenenie.
„Dobrý pocit“, hovorí. „A mám vtedy dobrý deň..“
Doteraz vybavila asi 90 telefonátov.
„Takmer na konci každého rozhovoru cítim uspokojenie z druhej
strany“, dopĺňa pani Jana.
Keďže ona aj pracuje, pýtame sa, či
jej poradenská telefónna linka nezaberá veľa času.
„Aj keď som v práci, nájdem si odkaz a po večeroch namiesto pozerania televízie sa rozprávam s ľuďmi,
ktorým moje slová môžu pomôcť.
Vždy som vedela zasiahnuť, keď
niekto niečo potreboval i v minulosti. Dúfam, že túto službu budem
môcť ešte dlho vykonávať.“

Hovoríme s pani Janou i o pláne
usporiadať V Rimavskej Sobote
stretnutie onkologických pacientov
a ich príbuzných s odbornou prednáškou na aktuálnu tému.
Zaujíma nás, či je veľa telefonátov
na linku pani Jany z rimavskosobotského okresu. Dozvedáme sa,
že z nášho okresu bolo zatiaľ len päť
telefonátov, ale pomerne dosť ich
bolo z lučeneckého okresu. Práve
z tohto okresu zaznelo i mnohokrát
slovko „ďakujem“. A to pani Jane
stačí, aby vždy nanovo zmobilizovala svoje sily do teplého ľudského
hlasu.
kd
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Úspech dobrovoľných hasičov

Okresný výbor Dobrovoľnej
požiarnej ochrany touto cestou
oznamuje vynikajúce výsledky
hasičských družstiev hasičom,
obyvateľom okresu Rim. Sobota, že na krajskom kole súťaže
dobrovoľných hasičských zborov v Polomke v okrese Brezno

hasičské družstvá v kategórii
mužov obsadili prvé miesto hasiči z obce Rimavské Zalužany
a v kategórii žien získala prvé
miesto obec Čerenčany. Hasiči
z okresu Rim. Sobota zvíťazili
v rámci Banskobystrického kraja. Na tieto výsledky sme hrdí

Poďakovanie starostu obce
Obec Čerenčany z poverenia
OV DPO v Rim. Sobote
usporiadala okresnú súťaž previerok pripravenosti
DHZ. Zúčastnil sa jej tucet najlepších kolektívov
z nášho okresu, osem družstiev mužov a štyri družstvá
žien. Všetkým zúčastneným
chcem poďakovať za výborné výkony, férové súťaženie a vzorné vystupovanie.
Kategóriu mužov vyhralo družstvo z Rimavských
Zalužian a kategóriu žien
domáce družstvo z Čerenčian. Víťazi reprezentovali
náš okres na krajskej súťaži v Polomke. Osobitné
a vrúcne poďakovanie za
prípravu na súťaž, pomoc
pri jej organizovaní a výborné dosiahnuté výsledky
patrí víťaznému družstvu
žien z Čerenčian. Poďakovanie patrí aj družstvu mužov z Črenčian, predsedovi
DHZ Pavlovi Kučerákovi,
veliteľovi Dušanovi Širákovi, realizačnému tímu ako
aj sponzorom, ktorí materiálne pomohli zabezpečiť
naše družstvá: Advokátska

kancelária JUDr. Pavla Baloga, Čerpacia stanica Slovnaft Petra Uhrina, Róbert
Lőrinc a Ing. Ladislav Klement. K zdarnému priebehu
okresného kola previerok
pripravenosti DHZ z okresu
Rim. Sobota sponzorsky
prispeli: Obec Čerenčany,
SPOHYPO Kľačany – Rim.
Sobota, Marian Miklo, súkromne hospodáriaci roľníci:
Ing. Zsolt Habodász AGRO
- DOP Rim. Sobota a Štefan
Tankó Vyšná Pokoradz, pekárne :Hrachovo – Knechtová, Jesenské – Miháli, klasOžďany a Vyšná Pokoradz
– Sojka, MVDr. Pavol Babic,
súkromní podnikatelia z
Čerenčian: Tibor Bartók
– Denný bar, Peter LaššákEUROVOOD PLUS, s.r.o.,
Anna Ďurčíková – Potraviny
ANJA a Katarína Demeterová – Presso sport.
Organizačne sa na akcii
podieľali: Obec Čerenčany,
poslanci OZ Čerenčany,
RDD Čerenčany, Okresný
výbor Dobrovoľnej požiarnej ochrany Rim. Sobota,
Okresné riaditeľstvo Hasič-

ského a záchranného zboru
Rim. Sobota, členovia DHZ
Čerenčany, futbalového oddielu ŠK Čerenčany, guľáš
majstri: Jaroslav Kupec,
Vladimír Laššák, Juraj
Suja s ostatnými aktívnymi pomocníkmi Antonom
Spodniakom, Ondrejom
Komorom, Štefanom Obrtancom, Dušanom Laššákom, Pavlom Výboštekom,
Jozefom Vetrákom, Pavlom
Kučerákom st., o výdaj stravy a občerstvenia, ako aj prípravy a výzdoby sa postarali
krajšie polovičky organizačného tímu: Iveta Hulinová,
Marika Kučeráková, Eva
Laššáková, Ružena Očenášová, Božena Obrtancová,
Martina Mitterová a Zuzana Študencová. Hudbu
a ozvučenie zabezpečoval
Janko Drugda. Ďakujem
aj ostatným nemenovaný
občanom našej obce, ktorí akoukoľvek pomocou
prispeli k priebehu okresnej
súťaže previerok pripravenosti DHZ.
Miloš Očenáš
Starosta obce

a patrí im vďaka za dobrú reprezentáciu okresu. Dokázali, že
aj takto sa dá zviditeľniť okres.
Vďaka patrí starostom a každému, kto sa akoukoľvek formou
pričinil k tomuto úspechu.
Kornélia Nosáľová,
riaditeľka OV DPO

Družstvo žien
DHZ Čerenčany
majstrom BBSK
V Polomke sa 7. júla konala krajská súťaž
Dobrovoľných hasičských zborov z Banskobystrického kraja. V súťaži žien reprezentovali
náš okres dievčatá z Čerenčian. Po dlhej a tvrdej
príprave na tohoročné súťaže v krajskom kole
excelovali, a to výsledkami: požiarny útok
– čas 23,91 sek. a štafeta 8 x 50 m - 87,40 sek.,
súťažilo sa na dva pokusy, pričom sa započítal
lepší pokus. Celkový výsledný čas požiarny
útok + štafeta bol 111,31 sek., ktorým si ženy
z Čerenčian zabezpečili titul Majstra Banskobystrického kraja s náskokom 10, 53 sek. Pred
druhou Šalkovou. Víťazky budú reprezentovať
BBSK na celoštátnej súťaži DHZ, ktorá bude
4. augusta v Pruskom v okrese Ilava. Družstvo
žien z Čerenčian súťažilo v zložení: Jarmila
Blahutová, Soňa Podstaveková, Eva Hulinová,
Martina Ďurčíková, Zuzana Zubáčová, Michaela Kučeráková, Adriána Talánová, Mariana
Balogová, Radka Kučeráková. Do prípravy sa
zapájali aj Zuzana Jakubová a Lucia Žilíková.
Po technickej stránke zabezpečovali činnosť
súťažného družstva chlapci z DHZ Čerenčany
na čele s predsedom Pavlom Kučerákom a veliteľom Dušanom Širákom. Všetkým, ktorí sa
pričinili o tento výsledok, Obecné zastupiteľstvo
v Čerenčanoch na čele so starostom ďakuje za
vzornú reprezentáciu obce ako aj okresu Rim.
Sobota. Dievčatám prajeme do ďalších súťaží
veľa elánu, zdravia, šťastia a rodinnej pohody.
Miloš Očenáš, starosta obce

16. júl 2007

pohotovostné služby

POZOR ! POZOR !
Lekárska služba prvej pomoci (LSPP) sa presťahovala
z doterajších priestorov na
Daxnerovej ulici do priestorov
novovybudovaného Zdravotníckeho strediska Rimava
na Dobšinského ul. (vedľa
Diagnostického centra Dg.,
resp. oproti detskému zdravotnému stredisku a tlačiarni
Gemko).

V pracovných dňoch od
16.00 do 7.30 hod. nasledujúceho dňa.
Voľné dni a sviatky: od 7.30
do 7.30 hod. nasledujúceho
dňa. Dobšinského ul., Rimavská Sobota, čís. tel. 56 33 333
- LSPP dospelých, 56 34 444
- LSPP detí.
ZUBNÝ LEKÁR

V súkromných ambulanciách počas
víkendových dní
od 8.00 do 12.00
hod.
21. a 22. 7.
MUDr. PÁLEŠOVÁ M.
OZS Ožďany
tel. 56 94 666
V prípade zmeny je oznam
uvedený na budove tzv. stomatologickej polikliniky na
Športovej ul.
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Darovali krv
Na HTO Všeobecnej nemocnice v Rimavskej
Sobote dňa 10.7. bezplatne darovali krv nasledovní
bezpríspevkoví darcovia krvi: Marta Selčanová,
Zdena Balajtyová, Peter Magic, Vojtech Micsko,
Alexander Papanecz, Jaromír Trapl, Ladislav Dóbi,
Jozef Janotík, Irena Lukačková, Róbert Tanko,
Peter Krajč z Rimavskej Soboty, Anna Ľuptáková,
Ján Ľupták, Vladimír Ľupták z Oždian, Ing.Ľubomír Porubiak, Miroslava
Koldrásová z Hnúšte, Roland Tóth z Pavloviec, Ján Oláh z Klenovca, Dušan Fehér z Gemerského Jablonca, Edita Csányiová z Gemerskej Panice,
Jozef Markotán zo Sušian.
Prvýkrát darovali krv: Ladislav Lengyel z Čížu.
Všetkým darcom krvi ďakujeme
Územný spolok SČK Rim.Sobota

Začiatky o 19.00 a 21.00 hod.

18.19.20.21.22. JÚL

SHREK TRETÍ
Konečne máte zelenú
Animovaná komédia USA.
Začiatok predstavení:
17:00 a 19:00 hod.

SOU STROJÁRSKE RIMAVSKÁ SOBOTA
ŠKOLSKÁ 15., 979 01 RIMAVSKÁ SOBOTA, TEL:
047/5634230

EŠTE STÁLE MÁTE ŠANCU!
Získať maturitu a prihlásiť sa na nadstavbové štúdium na SOU strojárskom v Rimavskej Sobote v
školskom roku 2007/2008
Stačí, ak máte :
- výučný list v odbore ( automechanik, strojný mechanik, mechanik opravár, každého zamerania)
- chuť študovať
- podanú prihlášku do 31. júla 2007
Staňte sa maturantom v odbore : strojárstvo

Vo¾né pracovné miesta
Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny v Rimavskej Sobote vyberá
z prehľadu voľných pracovných miest nasledovné voľné pracovné
miesta nahlásené zamestnávateľmi:

18., 19. júl

POSLEDNÝ
ŠKÓTSKY KRÁĽ

Okúzľujúci,fascinujúci,
vražedný... Dráma USA.
Začiatky predstavení: 21:00
hod.

20.21.22. júl

DANNYHO
TRINÁSTKA

Pomsta je zábavná vec.
Akčná krimi-komédia USA.
Začiatky predstavení: 21:00
hod.

LEKÁRNE

24. júl

V PRACOVNÝCH DŇOCH:

INDIÁN
A SESTRIČKA

Lekáreň U leva do 17:00
Lekáreň Media do 18:00
Lekáreň Kaufland do 20:00

Komu vadí láska? Ko
nakamel o kamiben? Český
film, filmový klub. Začiatok
predstavenia: 19:00 hod.

VÍKEND:
21.7. sobota Kaufland
22.7. nedeľa Pri nemocnici
Mimo rozpisu naviac každú sobotu od 8. 00 - 12. 00 - Lekáreň
Media.

Bližšie informácie osobne alebo telefonicky na Úrade práce, sociálnych
vecí a rodiny v Rimavskej Sobote, Čerenčianska č. 18, kancelária č. 319,
tel. 54 16 103, 54 163 19 a na webovej adrese www.upsvar.sk.

