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ÚvodnÍk

Príjmy
alebo
estetika?

POSLANCI ROZHODNÚ
AJ O ROZPOČTE MESTA
V zasadačke bývalého Župného domu v Rim. Sobote
prebehne 11. decembra o 9. hod. zasadnutie poslancov mestského parlamentu. Na programe bude správa o činnosti mestskej rady, majetkovoprávne otázky
i stav v oblasti školstva v zriaďovateľskej pôsobnosti
mesta. Poslanci sa budú zaoberať aj vyradením ZŠ I.
Ferenczyho s vyuč. jaz. maďarským na Ul. L. Novomeského zo siete škôl a školských zariadení k 30. 6.
2008 z dôvodu poklesu počtu žiakov. Horúcou témou
bude návrh na 4. zmenu rozpočtu na tento rok a rozpočet mesta na budúci rok a výhľadovo na roky 2009
a 2010. Rokovať sa bude aj o návrhu plánov práce orgánov mesta na rok 2008, návrhu na zmenu Poriadku

odmeňovania primátora, viceprimátora, hlavného
kontrolóra, poslancov, členov mestskej rady, komisií,
výborov mestských častí, účinkujúcich pri obradoch
ZPOZ a riaditeľov mestských organizácií. Na programe bude aj návrh na poskytnutie odmeny konateľovi
a výkonnému riaditeľovi MsBS za 1. polrok 2007,
návrh na zmenu spravovania majetku mesta bytov
a nebytových priestorov v správe MsBS, poskytnutie sponzorského daru pre MFK Rim. Sobota, informatívna správa o súčasnom stave predajných obchodných prevádzok na Kurinci a koncepcia rozvoja
športu v meste. Zasadnutie mestských poslancov je
verejné.
kan

VIANOČNÉ TRHY
12.-13. december

Malohontská a Jánošíkova ul.
Rimavská Sobota
Vadex, s. r. o.,

Rimavskosobotský Mäsohrad
Ul. B. Bartóka 24, Rim. Sobota
Akcia: Údená rolka: 129 Sk/kg
Baranie stehno s kosťou: 139 Sk/kg
Železničná ul. 9, Rim. Sobota

Vaša lekáreň

Železničná ul. 23, RS
www.jazmin.sk

PRIJMEM

vedúcu predajne

na predaj lam. podláh (zaučím)

Info: 0903 108 155

Mnohých
obyvateľov
mesta, ale
aj mňa,
zarazilo, že
majú byť
zrušené dva stánky na Svätoplukovej ulici. Jedným z nich
je PNS a druhý predáva
občerstvenie. Rozhodli o tom
radní na odporučenie členov
mestskej rady. Odôvodňuje
sa to síce tak, že nezapadajú
do pamiatkovej zóny mesta
a bránia vo výhľade okoloidúcim z Ul. SNP. Chápem,
estetika. Ale na druhej
strane mali kompetentní
zvážiť aj iný aspekt - podnikateľský. Majitelia stánkov
platia nájomné za pozemok,
dane a zamestnávajú ľudí.
Nehovoriac už o tom, že táto
PNS-ka na frekventovanom
mieste predáva aj značný
počet našich, podotýkam
mestských novín, čo sú tiež
príjmy do mestskej pokladne. Zrejme tieto príjmy,
vrátane daní a nájomného
mestu nechýbajú, keď je
estetika prvoradá ! V utorok
budú radní zasadať opäť. Na
programe bude aj informatívna správa o stave stánkov
na Kurinci. Možno by nebolo
od veci počas tohto bodu
rokovania prehodnotiť uznesenie týkajúce sa stánkov na
Ul. SNP, ktoré nezohľadnilo
všetky aspekty.
Marta Kanalová,
šéfredaktorka
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Žijeme medzi vami
Na internetovej stánke Únie
nevidiacich a slabozrakých
Slovenska www.unss.sk sa
za architektonické bariéry
považujú také situácie, pri
ktorých okolité prostredie
neposkytuje osobe samostatne pohybujúcej sa
dostatok pre ňu zrozumiteľných informácií, ktoré môže
využiť na svoju spoľahlivú
orientáciu a zároveň bezpečný pohyb, alebo keď jej
okolité prostredie, v ktorom
sa pohybuje, znemožňuje,
alebo sťažuje prístup do
cieľa jej cesty.
K zlepšeniu podmienok samostatného a bezpečného pohybu a
orientácie nevidiacich a slabozrakých slúžia technické opatrenia,
akými sú napr. priestorové usporiadanie vnímateľné nevidiacimi
a slabozrakými, navrhovanie a
usporiadanie priestorov bez prekážok a predmetov tak, aby sa vytvorili koridory (ohraničené vní-

mateľnými znakmi) pre ich pohyb,
hlasové informačné systémy vo
vozidlách hromadnej dopravy atď.
V roku 2002 vstúpila do platnosti
vyhláška Ministerstva životného
prostredia SR č. 532/2002 Z. z.,
ktorou sa ustanovujú podrobnosti
o všeobecných technických požiadavkách na výstavbu a o všeobecných technických požiadavkách
na stavby užívané osobami s obmedzenou schopnosťou pohybu
a orientácie. Danej problematiky
sa týka i nariadenie vlády SR č.
387/2006 Z. z. o požiadavkách na
zaistenie bezpečného a zdravotného označenia pri práci. V tomto
smere sa veľa pozitívneho už urobilo, ale niektoré problémy pretrvávajú. Ako sa hovorí: „Neverí,
kým to na vlastnej koži neskúsi“
Zdravý občan si nevie predstaviť,
čo pre zdravotne postihnutého
môže znamenať nepatrný detail,
navonok vyzerajúca zanedbateľná
prekážka. Na ich prekonanie musí
vynaložiť neporovnateľne viac

Čo trápi Sobôtku ?
Ťažiskovou témou nedávneho zasadnutia VMČ sídl.
Západ, Sôbotky a Kľačian
v Rim. Sobote boli bolesti
Sobôtky.
Krátko pred zasadnutím prebehla
aj jej obhliadka. Ako nás informoval poslanec za túto mestskú časť
Ján Zvara, obyvateľov trápi značne poškodená miestna komunikácia. Dôvodom bola nová výstavba
na Sobôtke. Tým, že po nej jazdili
ťažké vozidlá, sa značne preťažila.
Liaty asfalt na povrchu sa rozlámal a zvetráva, takže je potrebná
generálna oprava. Tento problém
Ján Zvara už na mestskom zastupiteľstve avizoval.
Podľa jeho slov ďalším problémom
sú poprelamované kanalizačné
vpuste. Na niektorých miestach je
riziko, že sa môže poškodiť vozidlo, príp. sa môže stať úraz. Medzi
bolesti Sobôtky patrí aj chýbajúce
osvetlenie na jednej z ulíc, chýbajúce detské ihrisko, ktoré bolo

v minulosti zrušené, a potreba
umiestnenia dopranej značky so
zákazoom vjazdu dopravným vozidlám. Hádam najkritickejším
problémom je cesta I. triedy č. 50.
Premávka zo dňa na deň narastá
a mnohí vodiči nerešpektujú povolenú rýchlosť 60 km/h. Mýlia si
cestu s pretekárskou dráhou. Pri
dopravných nehodách tam prišli
o život už dvaja ľudia.
„Aby mohli ľudia bezpečnejšie
prechádzať z jednej strany
vozovky na druhú, je potrebné
vybudovať tam mostík – prechod
a zvýrazniť ho svetelnou signalizáciou. Aj tento problém som už
v zastupiteľstve pripomienkoval.
Viem, aká je finančná situácia
mesta, nemáme vysoké nároky
ale myslím si, že najpálčivejšie
problémy treba riešiť,“

skonštatoval J. Zvara. Zároveň podotkol, že občania sa potešili, keď
začala až k nim premávať miestna
autobusová doprava.
M. Kanalová

úsilia a energie ako zdravý človek. Vyberme sa na nejaké miesto
a vnímajme svet okolo seba z tohto
pohľadu. Môžeme vymenovávať
niektoré zanedbateľné detaily, ako
napríklad vyčnievajúce neoznačené schodište do chodníka, reklamné tabule umiestnené rovno
na chodníku (pritom na nich nie je
ani zmienka v Braillovom písme),
rozkopané, neupravené chodníky,
nezabezpečené otvory (kanály, výkopy), splývajúca povrchová dlažba so schodišťom bez zvýraznenia
prvého a posledného schodu, cestné zvislé dopravné značky osadené
uprostred chodníku bez zvýrazňujúceho sfarbenia, smetné koše,
autá priamo na chodníku. Môžeme poukázať i na problémy v doprave, ako napríklad vo vlakoch
nefunkčné svetelné a zvukové
oznamovanie zastávok, zastavovanie autobusov mimo zastávok,
pričom so zrakovými ťažkosťami
stojacemu človeku na zastávke tak
môže odísť autobus „spred nosa“,
často neosvetlené, neoznačené

a vysoko umiestnené informačné tabule odchodov a príchodov
dopravných prostriedkov, ťažko
viditeľné očíslovanie miest v dopravných prostriedkoch pri zakúpených miestenkách atď. Nie je
to bez problémov ani v obchodnej sieti, napríklad neviditeľné
cenovky a doklady z registračnej
pokladnice, nesprávne cenovky
pri tovaroch, tovar umiestnený
v predajniach tak, že je ľahko zraziteľný a pod.
Spomenuté boli problémy, ktoré sú ovplyvňované v prevažnej
miere ľuďmi, čo sa jednoducho dá
vyjadriť i konštatovaním, že pri
dobrej vôli a pochopení by sa veľa
dalo uskutočniť i bez presne vymedzených povinností v právnych
normách, ktoré sa nedodržujú
s množstvom výhovoriek a zdvôvodnení. Problémy sa zdôvodnia,
ale bariéry pre človeka prakticky
zostávajú. Je veľa kompenzačných
pomôcok, ktoré zdravotne postihnutým pomáhajú prekonávať
architektonické bariéry, bariery
v prístupe k informáciám, ale
o bezbariérovosť v nás ľuďoch sa
musíme ešte snažiť.
Vladimír Zán
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Zasadala mestská
partnerská skupina
Na mestskom úrade sa
30. novembra konalo ďalšie pracovné stretnutie
mestskej partnerskej skupiny k projektu Koncepcia rozvoja mesta Rimavská Sobota na obdobie
2007-2013, podporeného
nenávratným finančným
príspevkom zo ŠF EÚ
prostredníctvom Ministerstva výstavby a regionálneho rozvoja SR.
Jeho cieľom bolo pripomienkovanie strategickej časti KRM a
návrhy na doplnenie aktivít pre
spracovanie akčného plánu. Členovia mestskej partnerskej skupiny odporučili pripomienkovanie
strategickej časti a navrhovaných
aktivít poslancami mestského zastupiteľstva, výbormi mestských
častí, združeniami 3.sektora a zástupcami podnikateľov, ako aj širokou verejnosťou sprístupnením
materiálu na webovej stránke
mesta. Po zapracovaní námetov

Horel
senník
Vo Vyšnom Skálniku
v nedeľu druhého decembra 40 minút po polnoci
horelo.
Plamene zachvátili senník
v objekte bývalého poľnohospodárskeho družstva Hrachovo,
v ktorom bolo 665 q sena. Požiar
uhasili rimavskosobotskí hasiči.
Nik sa našťastie nezranil. Spoločnosti z Veľkých Teriakoviec vznikla škoda vyše dvoch miliónov
korún. Presná príčina požiaru
zatiaľ nebola zistená, bolo však
vylúčené úmyselné zavinenie.
Vyšetrovateľ začal trestné stíhanie
vo veci prečinu všeobecného
ohrozenia, začo hrozí páchateľovi
trest odňatia slobody na 2 až 5
rokov.
kan

anketa
Čo si myslíte o bezdomovcoch?
Eva Lácová,
dôchodkyňa, Slizké:

„ Kto si chce
nájsť zamestnanie, tak si ho
nájde. Keď má
niekto dobrú prácu a je s ňou
spokojný, mal by si ju udržať. Ak
príde o zamestnanie z organizačných dôvodov alebo zániku
inštitúcie,vtedy je situácia iná. Ale
aj vtedy by človek nemal nečinne
čakať, ale využiť všetky možnosti a nevzdávať sa. Ak je niekto
bezdomovcom niekoľko rokov,
nerieši situáciu a čaká na pomoc
iných, tak si za to môže sám. Mali
by sa viacej snažiť a nečakať na
zázrak.“
Alžbeta Kalocsaiová,

a pripomienok sa uskutoční začiatkom januára stretnutie mestskej
partnerskej skupiny a pripraví sa
konečná verzia Koncepcie rozvoja
mesta a akčný plán na schválenie
uznesením MsZ, aby bolo možné
do konca januára projekt ukončiť.
Pracovná časť dokumentu je zverejnená na stránke www.rimav-

skasobota.sk a Vaše pripomienky alebo návrhy aktivít môžete
zasielať do 20.12.2007 elektronicky na adresu: eva.murarikova@rimavskasobota.sk alebo
doručiť osobne na Mestský úrad
v Rimavskej Sobote - oddelenie
strategického rozvoja mesta
Ing. E. Muráriková

Vodovod Dúžava
-Mojín už funguje
Obyvatelia mestskej časti Dúžava a Mojín už nemusia využívať úžitkovú
vodu zo studní. V posledný novembrový deň bol
totiž do prevádzky odovzdaný nový 7,5 km dlhý
vodovod. Slávnostný akt
prebehol v kultúrnom
dome v Mojíne. Nový vodovod odovzdal do užívania primátor mesta Rim.
Sobota Štefan Cifruš.
Jeho realizácia si vyžiadala 33,2
mil. korún, pričom 31,6 mil.
sa čerpalo z grantu EÚ v rámci
programu environmentálnej infraštruktúry ministerstva životného prostredia. Mesto Rim. Sobota

projekt kofinancovalo 5 %, teda
sumou 1,6 mil. korún. Podľa vyjadrenia samostatného odborného refe-renta oddelenia stavebného poriadku, investičnej činnosti
a dopravy mestského úradu Štefana Pásztora práce trvali osem
mesiacov. Boli ukončené do konca
júna, ale kolaudačné konanie sa
predĺžilo kvôli nedostatkom a poveternostným vplyvom. Dodávateľom prác bola firma HASS zo
Zlatých Moraviec, realizátorom
projektu Stredoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s., Banská
Bystrica. Podľa slov Š. Pásztora
bude financie, ktoré na výstavbu
vodovodu vynaložilo mesto, táto
spoločnosť aj refundovať.
kan

nezamestnaná, Rim. Sobota:

“ Myslím si, že
nie je dôvod ich
ľutovať. Aj ja som
sa ocitla v tejto
situácii s troma deťmi. Z vlastnej
skúsenosti viem posúdiť túto skutočnosť, pretože ani jeden človek
by nemusel byť na ulici, ak má
záujem slušne žiť. Ponuka pracovných príležitostí je rôzna, každý
si môže nájsť takú, ktorá mu
vyhovuje. V prípade zdravotne
hendikepovaných je situácia iná,
vtedy by mal čiastočne občanovi
pomôcť aj štát.“
Gábor Varga,

finančník, Rim. Sobota:

„ Vo väčšine
prípadov si za to
môžu sami. V živote sa niekedy
vyskytnú aj neočakávané udalosti,
ktoré by mal človek riešiť, a nie
čakať, kým ich vyrieši niekto iný.
V takejto situácii je potrebné nájsť
si prácu, aj keď to nie je v danom okamihu ľahké. Kto chce,
prácu si nájde, ale všetko závisí
od človeka samotného. Ak nie je
spokojný so sebou, mal by na sebe
pracovať, a tým si zlepšiť životnú
úroveň. V prípade zdravotne
hendikepovaných by mal pomôcť
aj štát a poskytnúť im potrebnú
starostlivosť.“
Pýtala sa: K. Kalmárová
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O používaní
zábavnej
pyrotechniky
V zmysle Všeobecne záväzného nariadenia mesta Rimavská Sobota č.76/2004
o používaní zábavnej pyrotechniky na území mesta
Rimavská Sobota, článku
II. je na verejných priestranstvách mesta Rimavská So-

bota a v mestských častiach
zákaz používania pyrotechnických predmetov triedy I.
a triedy II. s výnimkou 31.12.
a 1.1. každého roka.
Za pyrotechnické predmety triedy I. sa považujú najmä prskavky,
pištoľové kapsle, traskavé bonbóny, malé tyčinky s farebnými
plameňmi, ohňopády, blikavky,
malé ohnivé kolesá a fontánky, lietajúce motýle, búchajúce guľôčky
a vystreľovacie konfety. Za pyrotechnické predmety triedy II. sa

považujú rímske sviece, fontány,
gejzíry, malé výbušky, vystreľovacie puzdrá alebo rakety s náplňou
farebných svetlíc alebo výbuškovej zlože, farebné dymy, bengálske
ohne a kompaktné celky malých
vystreľovacích puzdier. Za porušenie článku II. uvedeného
VZN sa občan dopustí priestupku
v zmysle § 48 Zák.č.372/1990 Zb.
o priestupkoch, v znení neskorších predpisov, za ktorý možno
uložiť blokovú pokutu do výšky
1000,- Sk.
msp

Koncert pomôže ľudom
postihnutým hurikánom
V divadelnej sále rimavskosobotského domu kultúry
sa konal 3. decembra 7.
ročník benefičného koncertu Ľudia ľuďom.
Zorganizoval ho Územný spolok
SČK v Rim. Sobote. Koncert navštívilo 350 ľudí a bolo v ňom 130
účinkujúcich. Sponzormi podujatia boli Mesto Rimavská Sobota,
Združená škola poľnohospodárska a potravinárska, Peter Gulík, Štefan Černok, kvetinárstvo
Megéra a všetci účinkujúci, ktorí
vystúpili bez nároku na honorár.
Účinkovali v ňom aj pedagógovia
ZUŠ z Rim. Soboty a Revúcej,
miešaný spevácky zbor Blaha Lujza, spevácky zbor Evanjelického
gymnázia v Tisovci, maturantky
rimavskosobotskej
obchodnej
akadémie, detský folklórny súbor
Žabky a Folklórny súbor Kokava

nad Rimavicou.
„Vyzbieralo sa 5500 korún,
ktoré budú poukázané na fond
pomoci SČK Ľudia ľuďom.
Jeho náplňou je poskytnúť
finančnú pomoc v krízových
situáciách ľuďom postihnutým
katastrofami- živelnými alebo

vojnovými. Tento rok budú
financie zaslané Červenému
polmesiacu v Bangladéši,
ktorý bol postihnutý hurikánom
Sidr,“ informovala nás riaditeľka

sekretariátu územného celku SČK
Mária Majerčíková.
kk

ODHALIA BUSTY
Miestny odbor Matice slovenskej a Dom MS v Rim. Sobote
pozývajú verejnosť na slávnostné odhalenie búst Jána
Botta, Petra Kellnera- Hostinského, Ivana Kraska, Ľudovíta
Kubániho a Terézie Vansovej,
ktoré bude v piatok 21. decembra o 13,30 hod. na Nám.
Š. M. Daxnera v Rim. Sobote.
Svojou účasťou vzdáte hold
týmto významným slovenským
dejateľom.
VIANOČNÉ TRHY
Mesto Rimavská Sobota organizuje Vianočné trhy 12. a 13.
decembra 2007 na Malohontskej a Jánošíkovej ul.
Povolenia sa vydávajú na MsÚ,
Svätoplukova 5, Rimavská
Sobota od 3. decembra .

Vianočný koncert, besiedky i zábava
Prehliadkou rómskeho detského
a mládežníckeho umenia – tanca, spevu a hudby PINDŽAREN
AMEN – SPOZNAJTE NÁS sa
1. decembra v kultúrnom dome
v Rimavských Janovciach začal
súbor podujatí predvianočného a
vianočného obdobia. Vystúpili na
ňom žiaci základných škôl, tanečný súbor Sugar csajok a hudobná
skupina. Z hosťujúcich súborov
zaujali účinkujúci z Cakova, Rimavskej Soboty, Hnúšte a Lučenca. Hudba, pieseň a tanec sa niesli

TÝŽDEŇ RACIONÁLNEJ
VÝŽIVY
Spojená škola v Rim. Sobote
pozýva verejnosť na Týždeň
racionálnej výživy do zariadení Junior Komplex a Čierny
orol od 10. do 14. decembra.
Zdravá výživa môže rozhodnúť
o našom zdraví či chorobe,
znamená výživu nielen pre
telo, ale aj ducha.
Urobte aj Vy niečo pre svoje
zdravie a príďte si pochutnať
na jedlách racionálnej výživy,
ktoré pre Vás pripravili žiaci,
majstri OV a zamestnanci školy. Aj to je dôvod, keď
stravou môžete ovplyvniť svoje
zdravie. Nepodceňujte význam
racionálnej výživy.

sálou celé poobedie. Na záver
dostali účinkujúci mikulášsky balíček. Organizátorom podujatia
bolo Občianske združenie za integráciu Rómov z Rimavskej Soboty. Projekt bol podporený MK
SR. V tento deň bol aj rozsvietený
aj vianočný stromček pred obecným úradom, ktorý obci venoval
POĽOVNÍCKY SPOLOK TUBA
Rimavské Janovce. 5. decembra
vo večerných hodinách zavítal do
kultúrneho domu Mikuláš. Mikulášsky večierok pripravila komisia

kultúry a školstva pri obecnom zastupiteľstve. V sobotu 8. decembra
sa v starobylom románskom rímskokatolíckom kostole konal vianočný koncert. Vystúpil na ňom
miešaný spevácky zbor BONA
FIDE z Rim. Soboty. Podujatie
pripravil Miestny odbor Matice
slovenskej z Rimavských Janoviec.
V materskej škole a v základných
školách budú vianočné besiedky
a v obci nebudú chýbať ani vianočná a silvestrovská zábava.
sm

Informácie na tel. č. :
047/5604628, 5604665,
5631139. Predajné miesta
budú očíslované. Občerstvovacie stánky potrebujú povolenie
od RÚVZ v mieste bydliska.
Príďte – budete vítaní !!!
KULTÚRA STOLOVANIA
Banskobystrický samosprávny
kraj a Gemersko-malohontské
múzeum pozývajú verejnosť
na otvorenie výstavy Kultúra
stolovania - Vianočné menu
v Rimavskej Sobote, ktorá
bude 11. decembra o 14. hod.
v priestoroch múzea.
Výstava potrvá od 31. 1. 2008
a jej kurátorkou je PhDr. Alena
Pivovarčiová.
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Festival dokumentárnych filmov

Otvorte oči a stretnite skutočných
ľudí s rôznymi príbehmi
Medzinárodný festival
dokumentárnych filmov
Jeden svet už po ôsmykrát
prináša do kina Orbis v
Rim. Sobote 10 vybraných
filmov, ktoré boli premietané v Bratislave 7.-11.
novembra.
Ľudia, ktorých osudy sprostredkúvajú dokumentárne filmy z celého sveta, však neexistujú len
na filmovom plátne, pred ktorým
sa na 120 minút oddáte rozptýleniu v podobe fiktívneho príbehu
a podmanivých obrazov zo sveta
fantázie. Nie sú to však ani čísla,
ktoré nám každý deň v spravodajstve poskytujú médiá- bilancujúce

počty mŕtvych, ranených i zničených domov. V tradične známych,
ale i nových festivalových sekciách
Máte právo vedieť, Globalizácia:
Víťazi a porazení, Strety a stretnutia kultúr, Democracy Report,
Ženským hlasom, Rómovia medzi nami a pre žiakov základných
a stredných škôl Jeden svet deťom
sa zo spomínaných čísiel stávajú
konkrétni ľudia a skutočné životy.
Cieľom týchto filmov nie je zmeniť
svet, ale otvoriť nám oči. Zatiaľ čo
sa ľudia ďaleko na Kaukaze, v Afrike či Severnej Kórei pýtajú: Kde
sú naši nezvestní príbuzní? Prečo
nám zbombardovali dom? Koľko
dní ešte vydržíme bez potravy?,
my máme zväčša to šťastie, že sa

pýtame: Kde zaparkovať? Ako
rýchlo splatiť hypotéku? Kam ísť
na obed?... A na tom nie je nič
zlé! Naopak, dáva nám to slobodu
otvoriť oči a uvidieť ľudí, ktorí sú
rovnako skutoční ako my, len ich
životy sú poznamenané nespravodlivosťou, násilím, politickým
režimom či jednoducho odlišnými
životnými podmienkami. Paradoxné je, že vo filmoch, ktoré by
mohli vypovedať len o bezmocnosti a nešťastí, sa často rodí odvaha a oslobodzujúci smiech. Tieto
filmy zobrazujú predovšetkým to,
že i v najťažších situáciách človeku ostáva nádej a presvedčenie,
že bojovať za slobodu, dôstojnosť
a vlastné práva nikdy nie je márne.

Dokumetárne filmy z celého sveta, desiatky rôznych tém, hostia,
diskusie- to prináša festival Jeden
svet, na ktorom sú všetci ľudia,
čo chcú otvoriť oči, vítaní. Takže
nenechajte si ho ujsť 18. a 19. decembra v kine Orbis v Rim. Sobote. Cez deň sú organizované predstavenia pre školy, večer od 17,45
hod. pre verejnosť.

Cesta k uplatneniu a sebarealizácii
Projektový tím Súkromného
stredného odborného učilišťa v Hliníku nad Hronom
zorganizoval 27. novembra
seminár k projektu s názvom Vzdelávanie – cesta
k uplatneniu a sebarealizácii. Projekt je spolufinancovaný Európskou úniou.

„Projekt realizujeme od 1. 6. 2006
a realizácia končí 31. 12. 2007.
Za toto obdobie sa v rámci troch
vzdelávacích kurzov zúčastnilo
na vzdelávaní 30 žien, z toho
20, ktoré sa nachádzali v evidencii ÚP v Rimavskeju Sobote.
A práve dnes posledná skupina
účastníčok vzdelávanie úspešne
ukončila. V rámci vzdelávania
sme ženám poskytli základné
vedomosti z oblastí: trh práce,
marketing, počítačové a ekonomické zručnosti. Tieto vedomosti je
ale nevyhnutné naďalej dopĺňať
a rozširovať. Základom celého
odborného vzdelávania bolo
vzdelávanie v profesii krajčírka.

Praktická príprava umožňovala,
aby každá účastníčka pracovala
na vlastnom zariadení, a tak individuálne rozvíjala svoje zručnosti
pod odborným vedením lektoriek. Na dnešnom seminári sme
v krátkej prezentácii predstavili
priebeh vzdelávania a ukážky
z práce účastníčok,“ informovala

nás odborná koordinátorka Ing.
Darina Berstlingová. Na seminár
prijali pozvanie zástupcovia ÚP v
Rimavskej Sobote – Mgr. Cochová a Perdík. A práve oni odovzdali
úspešným účastníčkam osvedčenia o ukončení vzdelávania.
Za zamestnávateľov sa seminára
zúčastnila p. Moncoľová, spoloč-

nosť BOTEX, s. r. o., ktorá informovala účastníčky o pracovných
možnostiach a podmienkach ich
spoločnosti.
„Dobrý výsledok by sme nedosiahli len naším snažením. Je
odrazom dobrej vzájomnej spolupráce ÚP, účastníčok a našej
inštitúcie. Verím, že očakávania
účastníčok boli naplnené.
K plneniu svojich povinností
pristupovali zodpovedne. Každá
z nich má svoj cieľ a myslím si,
že vzdelávanie zvýšilo motiváciu
k jeho naplneniu,“ vyjadrila sa

odborná koordinátorka.

kk

Dobré slovo už šiestykrát
Pre piatimi rokmi
usporiadal Oblastný výbor
Csemadoku prvýkrát súťaž
v prednese poézie a prózy
Pre maďarských študentov
s názvom Dobré slovo.
Prvýkrát sa prihlásilo
takmer 80 študentov zo
celého regiónu, prišli nielen
z rimavskosobotského
okresu, ale aj z Tornale a
Fiľakova.

V tomto roku už šiestykrát zavítali študenti do Bátky, kde vedenie
školy ale aj samotná obec s veľkou
radosťou prijali študentov a učiteľov, ktorých počet sa každým rokom zvyšuje. Skoro 90 záujemcov
súťažilo v štyroch kategóriach.
Medzi nimi boli nielen žiaci základných, ale aj stredných škôl.
Podľa dlhoročnej členky poroty
Marty Hlušíkovej, úroveň bola
priemerná, ale boli aj nadprie-

merné výkony. V tomto roku bola
všestrannejšia aj voľba ukážok.
Súťažiaci recitovali nielen klasikov, ako Podjavorinskú, Čepčekovú, ale aj súčasných autorov, napr.
Jozefa Urbana. Bol študent, ktorý
vyskúšal Hviezdoslavovú poéziu,
no bolo to nad jeho sily. Pozešiteľné bolo, že súťaže sa zúčastnili aj
rómské deti.
V porote okrem M. Hlušíkovej boli
aj profesori rimavskosobotských

stredných škôl, riaditeľ MsKS
Ľubomír Šárik a riaditeľka CVČ
Relax Eva Greissigerová. Podľa
hlavnej organizátorky predsedníčky oblastného výboru Csemadoku Valérie Sebőkovej súťaž nie
je postupová. S hlavnou organizátorkou Hviezdoslavovho Kubína sa však rokovalo o tom, že sa
víťazi predstavia aj v Dolnom Kubíne.
János Juhász Dósa
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Dnešná
mládež
šokuje
Slovenské deti totiž najskôr šokovali sexvideom, potom sa opili do
nemoty, upálili mačky a naposledy
takmer bezdomovca. Nehovoriac
už o žene, ktorú brutálne znásil-

Tí, ktorí majú deti, mi určite dajú za pravdu, že mladá
generácia si naozaj veľa dovoľuje.
nili. Jedna žiačka strednej školy sa
na školskom výlete opila do bezvedomia. Museli ju hospitalizovať.
V krvi mala 2,4 promile alkoholu.
Podľa výsledku európskeho školského prieskumu o alkohole, tabaku a drogách je obľuba alkoholu
v školách na druhom mieste. Po
ňom nasledujú analgetiká a marihuana. Tieto deti pritom na prvý
pohľad vyzerajú nevinne. Odchádzajú ráno od rodičov do školy.
Chcú však za každú cenu domi-

novať, zabodovať, ukázať sa svetu
alebo sa len tak zabávať. Ani netušia, ako svojím správaním ublížia
častokrát najbližším. Na internete
sa šíria informácie o útoku neonacistov na členov rockovej kapely.
Príčinu tohto všetkého treba hľadať v rodine. Tieto deti trpia komplexmi, agresivitou a je otázne, čo
z nich vyrastie, aké budú v dospelosti. Potrebujú podporu a pomoc.
A to urgentne!
ba

Meteorit na chodníku
Rimavskosobotský zimný štadión by mal byť hotový
v decembri. Do užívania bude odovzdaný o niekoľko
dní neskôr, ale nie o tom chcem písať.

Chcem upozorniť na to, že finišujúci stavební robotníci zabudli
v utorok 27. novembra natiahnuť
pásku, prípadne dať nejaké zábrany, aby ľudia neprechádzali popri
štadióne. Jeden zo stavbárov vtedy
pracoval na lešení tesne pri chodníku a spôsobil (určite nie úmyselne), že z asi 8-metrovej výšky
spadol tesne predo mňa kameň
(na snímke). Napadlo ma, keby
ma bol trafil do hlavy a minimálne
by mi ju rozbil, čo by asi povedala
stavebná firma, keby som sa na ňu
obrátil so žiadosťou o preplatenie
PN-ky. Našťastie sa nič nestalo.
Kameň ma netrafil a zimný štadión onedlho otvoria. Takže je všetko v pohode.
akjos

Vznikne
športová
trieda
Riaditeľstvo ZŠ Š. M. Daxnera
v Rimavskej Sobote plánuje
v školskom roku 2008/2009
počnúc piatym ročníkom zriadiť
športovú triedu so zameraním na
futbal a hokej. Aktuálny je záujem
žiakov súčasného 4. ročníka ZŠ
z Rim. Soboty a blízkeho okolia,
ročníky narodenia 1997-1998,
ktorí majú schopnosti a predpoklady na uvedené športy. Výber
záujemcov prebehne v apríli
budúceho roka. Popri bežnom
vyučovacom procese sa realizuje v rozšírenej miere športová
príprava pod vedením odborných
trénerov. Príprava v športovej
triede bude prebiehať v úzkej spolupráci s MFK a HKM Rimavská
Sobota. Väčšia časť športovej
prípravy bude prebiehať na futbalovom, resp. hokejovom štadióne
týchto klubov. Riaditeľstvo ZŠ
Š. M. Daxnera, ako aj uvedené
športové kluby mesta vychádzajú
s touto ponukou pre talentovaných mladých športovcov, ktorí
majú snahu venovať sa športom,
pre ktoré sú v Rimavskej Sobote
vytvorené vhodné podmienky.
Ďalšie informácie poskytneme na
riaditeľstve školy a priebežne aj
prostredníctvom médií.
Mgr. V. Vidinský,
riaditeľ školy

Moja stará mama bola mojím vzorom

Moja stará mama bola mojím
vzorom. Jej bledá zvráskavená
tvár pôsobila dojmom úprimnosti
a niekedy aj ustarostenosti. Oči

hnedej farby jej žiarili ako hviezdičky, nad ktorými sa nachádzalo
husté sivé obočie. Celkový výraz
tváre skrášľovali šedivé vlasy, ktoré boli vždy upravené. Jej chôdza
bola pomalá a pokojná, hmotnosť bola primeraná jej veku. Na
jej ubolených rukách boli vryté
vrásky života, ktoré naznačovali
pracovitosť a poriadkumilovnosť.
Svojich priateľov a známych si
ctila a vážila, nezištne im pomáhala, ak to bolo potrebné. Dobre
sa cítila v spoločnosti príjemných
ľudí a s hudbou, ktorú obľubovala.
Vzhľadom na to, že dlhé roky vykonávala povolanie detskej sestry,
milovala detičky a zároveň aj svoju
prácu. Svoje vnúčatá bezhranične
milovala, rozprávala smutné im aj

veselé zážitky zo života. Stále ma
prekvapila nejakým koláčom, ktorý mi vždy veľmi chutil. Prechádzky v prírode jej spríjemňovali každodenný život. Nedokázala ublížiť
živej bytosti, či to bolo bezbranné
zviera alebo človek. Svojim priateľom kedykoľvek pomohla, poradila, vypočula si ich, keď bolo
treba a nejakým spôsobom ich
utešila. Humor bol súčasťou jej
života, spríjemňoval jej ho v ťažkých chvíľach. Ale ako každý z nás
aj ona mala svoje záporné stránky.
S pribúdajúcimi rokmi prichádzali aj starosti, s ktorými sa nevedela
vyrovnať, preto bola stále podráždenejšia a nepokojnejšia. Začala
mať strach, ale nepripúšťala si
ho. Mala dobré a veľké srdiečko,

preto vždy všetko spravodlivo
rozdelila. Ľudí vo svojom okolí neposudzovala podľa výzoru,
ale podľa toho, akí boli srdcom.
Vedela sa tešiť z každodenných
maličkostí, ktoré jej život prinášal. Jej najväčšou záľubou bolo
varenie, ale aj obľúbené televízne
seriály a lúštenie krížoviek. Odsudzovala nespravodlivosť, bezcitnosť a zákerných ľudí. Keď skončila svoju životnú púť, bolo mi za
ňou veľmi smutno. Ale v mojom
srdci ostala naveky. Toto vyznanie
je venované mojej starej mameHelene Lipcseyovej, ktorá bola 35
rokov vynikajúcou sestričkou na
detskom oddelení rimavskosobotskej nemocnice.
K. Kalmárová
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Vianočná horúčka
v obchodoch
svietniky, keramiku, dekoračné
predmety- Mikuláš, betlehem
a darčekové sety. Najväčší záujem
je o anjeliky a ručne vyrobenú keramiku zo šamotu od mladých slovenských umelcov.
„Ešte som nepocítila výrazný
nárast tržby, ale zvyšuje sa
záujem o vianočnú výzdobu
a darčeky. Od začiatku prevádzkovania obchodu prebieha súťaž.
Kto nakúpi tovar minimálne
v hodnote 100 Sk, je zaradený do
žrebovania o rôzne ceny,“

Predvianočné nákupy už začali.
V obchodoch vídať čoraz viac ľudí.
Nehovoriac už o tom, že vianočný
tovar bol v niektorých predajniach
už v septembri. Predajne ponúkajú rozličné zľavy na tovar, aby pritiahli pozornosť kupujúcich. Tých,
ktorí nenechávajú darčeky na poslednú chvíľu, zachvátila nákupná
horúčka.
„Vianočný tovar už máme
v ponuke od začiatku novembra.
Zákazníci prejavujú najväčší záujem o kvalitnú spodnú bielizeňdámsku aj pánsku, pyžamá
a župany. Ponúkame aj dámsku

konfekciu- blúzky, pulóvre a pod.
Vianočnú ponuku sme rozšírili
o flanelové a froté pyžamá- dámske aj pánske. Tento druh tovaru
máme len počas tohto obdobia.
Nárast tržieb sme pocítili od
konca novembra a najvyšší je
v decembri,“

prezradila nám Mária Fašková,
predavačka v predajni Emily móda
v Rim. Sobote. Podobná situácia
vládne aj v predajni Anita- darčeky. Jej majiteľka Anita Koniarová
nám povedala, že vianočný tovar
majú v ponuke od polovice novembra. Zahŕňa anjeliky, sviečky,

vyjadrila sa A. Koniarová.
Vianočný tovar od začiatku novembra ponúkajú v predajni 101
drogérie na Ul. SNP. Nechýbajú
darčekové kazety- parfémy, toaletné vody- pánske, dámske a aj pre
malé slečny.
„Ako doplnkový sortiment
ponúkame vianočný baliaci
papier, servítky, taštičky,
sviečky a detskú kozmetiku.
Zákazníci majú najväčší záujem
o darčekové sety kozmetiky,“

uviedla vedúca predajne Šarlota
Kočišová. Dodala, že nárast tržby
zatiaľ nepocítili. Väčšinou býva od
12. decembra.
kk

Mikuláš rozdával sladkosti
Opäť po roku 5. decembra zavítal
na Hlavné námestie v Rim. Sobote
medzi deti Mikuláš. Sprevádzali
ho čerti i anjeliky. Mikuláša prišiel
pozdraviť aj ujo maliar, lesné zvieratká a snehové vločky. Deti si zasúťažili vo fúkaní balónov, skladaní domčeka z kartónu i v skladaní
mena uja Mikuláša z papierových
písmeniek. Štedrý Mikuláš im za
odmenu rozdal sladkosti. Čerti
medzi obecenstvo vyhodili snehové gule. Deti, ktoré ich chytili, dostali sladkosti. V závere podujatia
rozsvietil vianočný stromček zástupca primátora mesta Pavel Piliarik. Akciu zorganizovalo Mesto
Rim. Sobota, CVČ Relax v spolupráci s MsKS a TSM.
kan

Živé
stromčeky
rozvoňajú
detské
domovy
Viac ako 10 000 detí zo 140 detských domovov a zariadení
sociálnych služieb na celom
Slovensku sa môže tešiť na „živé“
vianočné stromčeky. Dostanú ich
ako darček od štátneho podniku
LESY SR. V rámci už tradičného
projektu Stromček pod stromček
rozvezú lesníci deťom takmer 500
stromčekov. Úvodnou zastávkou bolo prešovské zariadenie
detského domova Slon v Šarišských Michaľanoch, v ktorom
si Sloníčatá ako prvé vyzdobili
a slávnostne rozsvietili svoj
vianočný stromček. Päť stromčekov lesníci privezú do Detského
domova Škovránok v Hnúšti
a sedem do Detského domova
v Rim. Sobote. Cieľom projektu,
ktorý prebieha už po štvrtýkrát,
je osloviť pred Vianocami všetky
zariadenia pre deti s nariadenou
ústavnou výchovou a obdarovať
ich stromčekmi podľa ich individuálnych potrieb a želaní.
red

Na jarmoku
aj stánok
psieho útulku
Vážení milovníci zvierat, veľmi
radi privítame všetkých návštevníkov rimavskosobotského
vianočného jarmoku v historicky
1. stánku lučeneckého psieho
útulku. Budete môcť bližšie
spoznať fungovanie útulku. Radi
vám odpovieme na všetky otázky.
Tak isto ako pre svojich najbližších, aj pre svojich štvornohých
miláčikov si budete môcť zakúpiť
rôzne vianočné balíčky, darčeky
aj hračky. Kúpou vianočného
darčeku nielenže potešíte svojho
psíka, ale podporíte aj fungovanie
jedného z najväčších útulkov
na Slovensku. Doneste ukázať
svojho psíka – dostane od nás
maličké prekvapenie. Tešíme sa
na vašu návštevu. U vidíme sa
na vianočnom jarmoku 12. a 13.
decembra.
Katarína Ferenczová
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Vážska 32, 821 07 Bratislava, závod Rimavská Sobota,
Košická cesta 1908, 979 01 Rimavská Sobota
Spoločnosť zaoberajúca sa predajom a distribúciou
mrazených a chladených potravinárskych výrobkov
obsadzuje miesto vodič – predajca
Požiadavky: minimálne stredoškolské vzdelanie s maturitou,
vodičský preukaz skupiny B,C, zodpovednosť, komunikatívnosť,
aktívny prístup k práci, skúsenosť s obsluhou registračnej pokladne
a osobným predajom vítaná. Žiadosť s profesijným životopisom
môžete zasielať poštou do 14.12.2007 na horeuvedenú adresu.
2911-49,50

Firma MOBILNET prijme



obchodného zástupcu /-kyňu pre maďarský región
Podmienky: VP skupiny B, prax min. 3 roky.
administratívneho pracovníka /-čku.
Podmienky: komunikatívnosť, znalosť MJ, znalosť AJ a NJ
vítaná. Žiadosti zasielajte na adresu:
Mobilnet s.r.o., Jánošíkova 1, Rimavská Sobota

1447-51

CHOV-MIX Obchod pre potreby zvierat
Predaj: granúl, konzerv, pochúťok, vitamínov, šampónov
pre mačky, psov, ryby, korytnačky. Viac ako 120 druhov krmív!
Postroje, obojky, vodítka, oblečenie.

Nájdete nás: SNP 22 /budova múzea/ RS
Otv.: Po-Pia: 8.30-17.00, So: 8.00-12.00
CSOB_93x135 06.12.07 14:43 Stránka 1

2900-51

CHCETE ÍSŤ VYŠŠIE?
POZRITE SA NIŽŠIE!
KLIENTSKY PORADCA ČSOB

Prijmeme do trvalého pracovného pomeru spolupracovníkov do funkcií:
- vedúci/-a predajne potravín
- pokladníčka		

- zástupca/ -kyňa vedúceho predajne
- predavačka

Miesto výkonu práce Bratislava. Spolupracovníkom ponúkame ubytovanie v
prenajatom byte zdarma (nie na ubytovni) v blízkosti predajne. Po uplynutí
skúšobnej lehoty prispievame na DDP. Platové podmienky pri osobnom
rokovaní. Nástup možný ihneď. Kontakty:
tel.: 02/43420339, 0905619581 mail: rrr@stonline.sk

Textil Žilina
Srdečne Vás pozývame na vianočný
nákup do svojich predajní

pre pobočku Rimavská Sobota

Viete toto?
� aktívne predávať bankové produkty
� vykonávať pokladničnú a zmenárenskú činnosť
� zabezpečiť komplexnú obsluhu a starostlivosť o klientov banky
� rozvíjať a vytvárať vzťahy so zverenými klientmi banky v súlade s obchodnou politikou a stratégiou ČSOB
Chcete za to?
� príležitosť pracovať v silnej finančnej skupine
� zaujímavé finančné ohodnotenie a zamestnanecké výhody
� možnosť profesionálneho a osobného rastu v rámci finančnej skupiny
Máte na to?
� máte ukončené vysokoškolské resp. stredoškolské vzdelanie prednostne ekonomického smeru
� ste aktívny a máte samostatný prístup k riešeniu úloh
� máte výborné komunikačné, prezentačné a organizačné schopnosti
� vystupujte profesionálne
� máte tímového ducha
� ste morálne bezúhonný
� máte prax v oblasti retailového bankovníctva alebo vo finančnom sektore - ak áno, to je prvá výhoda
� máte skúsenosti s akvizičnou činnosťou pri získavaní nových klientov - toto je druhá výhoda
� komunikujete v anglickom jazyku - aj to je výhoda

POĎTE NA TO!
Adresujte najneskôr do 7 pracovných dní od uverejnenia svoj sprievodný list a životopis na adresu:
ČSOB, a.s., Útvar ľudských zdrojov, Horná 69, 974 01 Banská Bystrica
e-mail: mpollagova@csob.sk; fax: 048/4144715
Na osobný pohovor budú telefonicky, alebo písomne pozvaní len vybraní uchádzači. Uchádzači, ktorí nebudú pozvaní na osobný
pohovor do stanoveného termínu ukončenia výberového konania, nepostupujú do ďalšieho kola a nebude im zasielané písomné
vyrozumenie.
Zaslaním Vášho životopisu zároveň dávate súhlas so spracovaním Vašich osobných údajov uvedených v životopise za účelom výberu
uchádzačov na inzerovanú pozíciu v zmysle Zákona č. 428/2002 Z.z. o ochrane osobných údajov. Osobné údaje kandidátov, ktorí
neuspeli vo výberovom konaní, budú do 1 mesiaca od zverejnenia ponuky vymazané zo systému, alebo zlikvidované skartovaním.

Tak ako po iné roky, i tohto roku v čase od 1.12. do
23.12.2007 vrátane, sme pre Vás opäť pripravili VIANOŇÚ
ŽREBOVACIU AKCIU. Pri nákupe tovaru v našej predajni
už za 2000,-Sk budete zaradení do žrebovania o poukážky
na nákup tovaru v hodnote 500,- Sk.
Žrebovanie sa uskutoční do 31.12.2007 vo vedení a.s.
Textil Žilina na Hviezdoslavovej 48.
Každému z vyžrebovaných 30 výhercov zašleme poukážku v hodnote 500,- Sk.
Na Vašu návštevu sa teší a pri žrebovaní Vám želá veľa
šťastia TEXTIL ŽILINA, a.s. – Váš partner s tradíciou

EURES

odd. hľadá na sezónnu
prácu v SRN pomocnú silu do penziónu
so základnou znalosťou nemeckého jazyka.
Kontakt: 047/5603301,
Gorkého 12, č. dverí 2, Rim. Sobota
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Predajňa Ozeta

AKCIA

Pánske nohavice

x x

1090,-

690,-

Pánsky oblek

5490,-

2890,-

Pánske zimné kabáty

Zľava 500,- Sk

Pri kúpe 2ks košiel kravata za 1Sk

2899-49

Firma MAD SR, s.r.o., prijme do pracovného pomeru
•krajčírky najlepšie platové podmienky v regióne
•mechanika šijacích strojov
•čalúnnika (vyučený) s praxou
•pracovníka /íčku administratívy (práca na PC, VŠ)
•technického pracovníka výroby
•obchodného reprezentanta - podm.: časová flexibilita,

samostat., kreativita, profesionálny prístup a vystupovanie, výrazne komunikačné schopnosti a obch. zručnosti, aktívna znalosť MJ.
Súčasťou výkonu pracovnej pozície je cestovanie po SR, ČR a HUN.
Zaujímavé platové podmienky.
•teplá strava, príjemné pracovné prostredie. Možnosť osobného rastu.
Kontakt: mad.sr@madsr.sk, alebo osobne na adrese: Školská 36,
979 01 Rimavská Sobota.
2514-51

www.autopotahy.sk
Chata Zbojská Vás pozýva na
víkendový pobyt – TROJKRÁĽOVÁ LYŽOVAČKA v termíne
04.-06.01.2008. Tel.: 048-6199227.
E-mail zbojska@zoznam.sk
2910-50

Super akciové ceny!

Kuchynské linky na mieru :

 kuchynská linka 2 m x 60 cm, digest.skriňa,
drez so sifónom
už od 10 500 Sk + DPH
 sedacia súprava 3+1+1
už od 12 800 Sk + DPH
 vyklápacie váľandy
už od 1 500 Sk + DPH
 garniže
už od 120 Sk/bm + DPH

Predaj aj na splátky QUATRO
Adresa: Nábytok Hajdu, Rimavské Janovce (v kaštieli), otvorené : pondelok – piatok od 9.00 do 17.00 hod., sobota : od 9.00
do 12.00 hod. Tel.: 0905 566 298, 0907 586 809.
2625-50

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

JUBILEJNÁ
ZĽAVA!

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

Predám tatranský profil brúsený
1.tr. 130,-/m2
2.tr. 100,- /m2
Ceny rovnaké vo všetkých
dĺžkach. Cena aj s dovozom.
Tel: 0905 808 616

poluxrs@centrum.sk

AKCIA: 6-komorový profil v cene 3- komorového

zľava 30%
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NEHNUTEĽNOSTI
Najlacnejší prenájom v meste.
/Areál ČSAO a Gem. pekárne./
Tel.: 0903 515 109.


880-51

byt pre seba v Rim.
Sobote. Platím v hotovosti. Nie
som realitná kancelária. Tel:
0903 531 470 po 19.00 h, 047/56
34 394

účely v centre RS na ul.SNP 12
(vchod vedľa Kooperatívy). Tel:
047/5634901, 0908 508 195
1492-50
 Kúpim

stavebný pozemok
v Rim. Sobote. Tel: 0905 713 670
1493-51

 Kúpim

1419-51
 Dám do prenájmu priestor na

podnikanie na Hlavnom námestí
na prízemí.Tel: 0907 884 948
1429-50
 Dáme

do prenájmu priestory
vhodné GH-na obchod., kanc.
a sklad. účely neďaleko centra RS.
047/5631054, 5631264, 0903
531 470
1432-51
 Dám do prenájmu 3-izbový
byt na Západe zariadený – treba
vidieť. Kontakt: 0903 531 668

- realitná činnosť
- zbavte sa starostí
predávajte a kupujte
cez Bonus
- zabezpečujeme inzerciu vašej nehnuteľnosti
- vypracujeme všetky
potrebné zmluvy za Vás
- zastupujeme klienta
pri riešení obchodného
prípadu
Volajte: 0907 473 526
2904-48,49,50,51

Kúpim 1-izbový byt v centre
mesta. Platba v hotovosti. Tel:
0911 214 630


ZAMESTNANIE

1602-51

1455-50
 Dám

do prenájmu priestory
bývalej herne pri pohostinstve
Tempo na Železničnej ulici. Tel:
0908 407 829
1461-50

Kúpim v Tornali starší dom.
Tel: 0915 801 573


1373-51

Na prenájom garáže, dielne,
parkovacie plochy a sklady od 200
do 1000 m2. Tel: 0915 781 239


1467-50
v

centre, ul. SNP na prízemí
s vlast. vchodom, výklad do ulice,
20 m2. Tel: 0903 306 291
1468-1

Kúpim 3-4 izbový byt v OV
s balkónom v Rim. Sobote. Tel:
0902 355 776, 047/56 49 306


1474-51
 Dám

do prenájmu garáž
na Dobšinského ul. Tel: 0902
085 081
1484-51
Dám do prenájmu kancelársky

priestor 15 m2, Svätoplukova 16,
prízemie. Tel: 0905 748 850
1488-51

 Dám do prenájmu priestory
na obchodné alebo kancelárske

1456-50
 Spoločnosť AGRO CS
Slovakia a.s., Nám. Republiky
5, Lučenec prijme do trvalého
pracovného pomeru „manipulačného pracovníka skladu“
s miestom výkonu práce vo
Veľkých Dravciach. Požiadavky:
práca s vysokozdvižným vozíkom-oprávnenie na VZV výhodou,
časová flexibilita. Žiadosti s profesným životopisom posielajte na
adresu spoločnosti, resp. mailom:
canikova@agrocs.sk, kontakt:
Ing. Čániková, tel.: 047/4373279

2914-49,50
 Hľadám dievča pre štúdio. Tel:
0676/45 16 843

1465-50
 Prijmem kuchára-picéra a pomocné sily do kuchyne (aj nevyuč.)
veľmi dobré plat. podmienky. Ubytovanie a strava zdarma. Tel: 0910
179 746, 0918 297 772

1466-50

1452-49

 Hľadám nebytové priestory
na prenájom v centre mesta. Tel:
0907 173 956

v LC. Prax 3 roky. Tel: 0907
173 956

 Prijmeme finančného poradcu
pre uzatváranie úverových zmlúv.
Tel: 0905 100 870, 0910 449 129

1377-51
 Súrne hľadám krajčírky
s praxou. Inf: 0904 636 464

1423-2

Prijmeme čašníka /-čku
do novej kaviarne na Hlavnom
námestí v Rimavskej Sobote.
Info: 047/5631766, mob.:0911
900 476


1437-50

Hľadám au-pair do LONDÝNA. Tel: 047/56 34 258


 Hľadám učiteľa (-ku) zákl.
školy na dôchodku alebo po prac.
dobe na doučovanie 11- ročného
chlapca. Kontakt: 0908 823 832
po 16.00 hod.

1473-50
 Prijmeme pracovníka, pracovníčku do pekárenskej výroby.
Pracovníka bez praxe zaučíme. Tel:
0908 932 152, 0905 229 709

1469-1

1470-51
 Hľadám čašníčku do Pressa.
Tel: 0905 902 463

1494-51

Hľadám spolupracovníkov
na zaujímavú prácu. Tel: 0918
832 404

ZVIERATÁ



1450-51

Firma INDEX prijme do
trvalého pracovného pomeru
čerstvých absolventov SŠ s maturitou na činnosť v prevádzkach
záložne (zaškolíme). Ponúkaný
čistý nástupný plat 9.072,– Sk +
preplácanie cesty na pracovisko +
možnosť bezplatného ubytovania
na firemnom byte a iné výhody.
Firma podporuje externé štúdium
na vysokej škole. Kontakt: 0905
601 169, 0907 519 304


1451-51
 Prijmem magistru do lekárne

 Predám šteňatá Jack Russel
teriéra. Tel: 0905 243 936

1453-2
 Predám kŕmniky 130 kg
a 150 kg. Cena 45 Sk/1kg. Tel:
0905 521 967

1603-51
 Predám kravu pred druhým
otelením. Tel: 0918 042 266

1460-51
 Predám kŕmniky 100-120 kg
a prasiatka. Tel: 0903 744 573

1463-50
 Predám ošípané od 120150 kg. Cena 45,-/ kg. Tel: 0908
495 173, 047/56 94 226.
1471-1
 Predám šteniatka NO 2-mesačné, zaočkované, odčervené
po pracovných rodičoch. Cena
dohodou. Tel: 0915 890 761, 0908
343 992
1475-1
Predám dobermanov 8 týždňové, zaočkované. Tel: 0905 357 884,
0905 357 993
1478-51
Predám 280 kg ošípanú 36 Sk/
kg. Tel: 0908 919 567
1479-51
 Ošípané do 150 kg, cena 46
Sk/kg. Tel: 0911 925 247
1480-51
 Predám mäsové ošípané po 43
Sk/kg. Možnosť objednania očistených poliek Tel: 0907 857 117

1481-50

Firma Vadex s.r.o. hľadá vyučeného mäsiara-predavača do prevádzky v Rim. Sobote . Tel: 0915
950 349. Maďarčina vítaná.


1445-50

1444-50

 Predám

265 466

ošípané. Tel: 0908

1425-51

Predám odstavčatá a kŕmniky. Tel: 047/56 78 218, 0910
948 193


1441-3
 Predám kŕmnika 240 kg
a prasnicu. Cena dohodou. Tel:
0907 393 104

 Predám

ošípanú od 100-120
kg, 45 Sk/kg. Tel: 0903 269 579
1482-50
 Predám šteniatko šarpeja-očkované, odčervené. Cena dohodou.
Tel: 0903 494 847

1486-1
 Predám kozy 35 kusov, 500
Sk/kus. Tel: 0911 254 994

1604-1

AUTO-MOTO
 Predám Felíciu GLX 1.6 – výborný stav. Tel: 0907 884 948

1430-50
 Predám Škodu Felíciu combi
za 75 000,- Sk. Tel: 0915 583 306

1485-50

rôzne

1442-50
 Yorkshierský terrier –
predám šteniatka fenky bez PP
po rodičoch s PP. Odber 18. 12.
2007.
Tel: 0904 513 551

 Káva-Káva Servis-Stroje.
Tel. 0903515109.
736-52
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 Predám klavír pianino Petrof a sedaciu súpravu. Tel: 0911
257 303

1490-1

Predám bločky na stavebný
materiál alebo faktúry, cena 1,5%.
Tel.: 0915 183 843


1005-51

Predaj použitých stolárskych
strojov. Tel: 0910 953 330


Predám Playstation 2 s chipom

s hrami + volant s pedálmi. Vhodný
darček pod stromček. Cena 4000
Sk. Tel: 0910 521 014
1491-51

SLUŽBY

Predám palivové drevo. Cena
dohodou. Tel: 0918 605 511


 NOVINKA!
TETRA-K materiál, kvalitnejší
ako sadrokartón. Pružný, ohybný, lacnejší. Dosky a sendvičové
panely rôznych rozmerov. Info:
Lewastav.echoviny.sk, 0904 504
504

1305-51
 Pestovateľská pálenica Nižný Skálnik – začiatok sezóny
2007/2008 od 1.11.2007. Nahlásiť
sa možno na č.t.: 5484 758, 0915
803 372

1310-50
 Kúpim sporák spravím vývodom. Tel: 0905 178 715

1600-50

Predám poschodovú posteľ.
Inf. na č.t.: 0904 491 390


1601-51
 Ponúkam palivové drevo aj
s dovozom. Tel: 0908 931 360

1459-51
 Predám starožitnú vyrezávanú
posteľ. Tel: 0910 780 279

1472-51
 Predám novú kuchynskú linku

2,80 m aj s umývacím drezom,
mramorovú za 9000,–Sk a obývaciu stenu Veronika tmavomahagónovej farby za 14 000,– Sk. Tel:
0907 346 387
1599-51
 Doveziem palivové drevo dub,

buk, hrab. Tel: 0905 491 640
1476-1

 Predám garážové dvere kovové a veľké kovové dvojkrídlové
dvere 3x4 m nové, nepoužité a silá
na krmivo zinkované. Tel: 0903
529 308

1477-51
 Predám

plechovú kuch. linku
aj jednotlivo skrinky, digestor,
plynový sporák, konf. stôl rozťahovací, šij. stroj Minerva – lacno.
Tel: 0908 850 607
1483-51
 Predám ženský šijací stroj
skrinkový. Cena dohodou. Tel:
5624987

1489-50

1420-51
 Nespoliehajte sa na Ježiška,
spoľahnite sa na nás! Peniaze
pre každého, kto zavolá. /0908
966 901/

1427-50



Pôžičky – 0910158697.

733-51

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


1271-52
 VEŠTENIE Z KARIET (minulosť, súčasnosť, budúcnosť). Popia 8.30-16.00 hod., Čerenčianska
22 (vedľa Úradu práce) v Rim.
Sobote. Tel.: 0915 228 482

1306-50
 Prevádzam účtovnícke práce,
jednoduché a podvojné účtovníctvo, mzdy, DPH, ročné výkazy. Tel.:
0905 947 231

1315-50
 Pôžičky – úvery (bankové aj
nebankové) pre všetkých. Extra
pre vybrané kategórie SZČO. Tel:
0905 100 870, 0949 338 579, 0910
449 129

1376-51

Kvalitné účtovníctvo. Tel:
0911 846 062


1394-48,50
 Vykonávam murárske, maliarske, tesárske, klampiarske
a zámočnícke práce. Kvalita za
rozumnú cenu. Tel: 0915 583 306

1398-50
 POTREBUJETE? VYBAVÍME za Vás. 0907 831 424

1403-51

Vykonávam kompletný servis lyží a sprostredkujem predaj
použitých lyží a lyžiarok Tel: 0908
943 427, 047/4323904


1404-51
 Právne poradenstvo – JUDr.
Takáčová. Info: 0905 120 269

1408-51
 Prijmem do opatery dieťa. Tel:
0918 323 442

1414-51
 Chceli by ste si objednávať
značku Oriflame za členské ceny?
Jedinečná príležitosť! Členstvo
zadarmo plus zaujímavé darčeky!
Tel: 0907 849 964

1415-50
 Rýchle pôžičky-vhodné pre
každého! M: 0911 241 672, 0910



tovníctva. Tel: 0902 417 017
 Preprava Aviou + plachta +
sťahovanie. Tel: 0905 922 756
1448-7
 DARĆEKY K VIANOCIAM
Z PRÍRODY. TEL. 0918 151 321

1464-50

Autodoprava, sťahovanie.
Tel: 0903 515 109


1104

1287-51

1295-50

277 652

Profesionálne vedenie úč-

 NAJ PONUKA-jednoduché
účtovníctvo od 400 Sk, podvojné
účt. od 900 Sk/1 mes. Tel: 0904
674 152

SPOMIENKA
„Zlaté slnko za hory zašlo ,
súmrak ticho padá do polí,
srdce Tvoje dobré večný
pokoj našlo a viac ťa nič
nebolí.“
Dňa 14. decembra 2007 si
pripomenieme prvé výročie
úmrtia našej milej kolegyne,
pani učiteľky
Marty ŠULIGOVEJ,
rod. Celderovej.
Opustila svojich kolegov,
svojich žiakov, ktorým dlhé

roky vštepovala lásku
k hudbe, ktorú tak veľmi
milovala. Opustila organ
a lavicu na chóre...
„Hoci si odišla, niet Ťa
medzi nami, ale v našich
srdciach žiješ stále s nami.“
Kto ste ju poznali a mali
radi, Venujte jej tichú spomienku.
Kolektív pedagógov a zamestnancov
Základnej umeleckej školy
v Rimavskej Sobote

OZNAMY
Mesto Rimavská Sobota ponúka
na odpredaj budovu na Ul. Šrobárovej s. č. 746 (tzv. Pappov dom) v Rimavskej Sobote formou verejnej ponuky.
Minimálna cena budovy je stanovená na 2 665 481,- Sk.
Písomné žiadosti zasielajte na Mestský úrad, oddelenie
právne a majetkové, Svätoplukova 9, Rimavská Sobota
najneskôr do 15. 01. 2008.
Informácie: Mestský úrad,oddelenie právne a majetkové – referát správy majetku, Rimavská Sobota č. t.
047/5604626, 5604631, 5604633.
Mesto Rimavská Sobota ponúka do nájmu:
• budovu bývalej Základnej školy v Bakte,
• halu na Ul. Čerenčianskej o výmere 720 m2.
Informácie: Mestský úrad, oddelenie právne
a majetkové – referát správy majetku,
Rimavská Sobota č. t.: 047/5604631, 5604626, 5604633.
Žiadosti zasielajte na oddelenie právne a majetkové,
Mestský úrad, Svätoplukova 9, Rimavská Sobota.
Mestský úrad v Rimavskej Sobote vypisuje výberové konanie na trvalý rozvoz stravy pre dôchodcov v meste Rimavská Sobota a v mestských častiach Bakta, Dúžava, Mojín,
Vyšná Pokoradz a Nižná Pokoradz od pondelka do piatku
v časovom rozpätí od 11.00 hod. do 14.00 hod. Služba sa
zabezpečuje v súlade so zákonom č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení neskorších
zákonov, v znení neskorších predpisov ustanov. § 102- zadávanie zákaziek nízkymi hodnotami. Písomnú ponuku
zasielajte na Mestský úrad, oddelenie kultúry a starostlivosť o občana v zalepenej obálke do 10. 12. 2007.
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Preprava do 1,5 tony:
tovar, sťahovanie...
Tel.: 0903 555 356.

760-50

LEGÁLNA PRÁCA PRE OPATROVATEĽKY / ZDRAVOTNÉ SESTRY
SO ZNALOSŤOU NJ – AGENTÚRA RIMAJOB V SPOLUPRÁCI
S RAKÚSKOU AGENTÚROU PML

EUROMOTEL
Restaurant

(vybavenie aj rakúskeho živn. listu)

PRIJMEME PRE PRÁCU V ČR:

Tel.: 0475694691, 0918531775
/ 0043 228 270 979, 0043
650 709 7912
2920-50

väčší počet pracovníkov na pozície:
- Manipulačný pracovník
pre spoločnosť zabezpečujúcu servis hracích konzol X-box od
spoločnosti Microsoft!
Pre túto spoločnosť prijmeme aj skladníka VZV a NZV.
- Skladník/ skladníčka
obsluha VZV expedient
-ubytovanie ZADARMO v rodinných domoch a bytoch
(muži, ženy, páry) - najvýhodnejšie platové podmienky – žiadne
poplatky – možnosť kariérového rastu – 1500,- Čk odmena za
nového zamestnanca
Kompletné informácie Vám poskytneme v našich kanceláriách
Prešov 0911 11 55 01
Banská Bystrica 0911 11 55 02
Nitra 0911 11 55 05		
Ružomberok 0911 11 55 04
Prievidza 0911 11 55 85
Lučenec 0911 11 55 18
Vyplňte dotazník na našej www stránke a my sa Vám ozveme!
www.skh-nitra.sk
e-mail: skh@skh-nitra.sk
2916-50

Košická cesta, Rimavská Sobota

Vás pozýva na:

Požičovňa prívesných
vozíkov,
predaj použitých
aj nových pneumatík,
odťah vozidiel 9 Sk/km,
preprava osôb
7 miestnym vanom.
Tel: 0911 834 816,
047/5695305
1458-1

Predám stavebné
bločky po rekonštrukcii
bytu. Cena 1,5 %.
Tel. 0910 367 857
1292-51

POĽOVNÍCKE
HODY
ubytovanie od

69 Sk!

Prijmeme čašníka/-čku.

Tel.: 047/56 22 517,
0905 745 308

www.euromotel.sk
Dám do prenájmu v RS:
obchodné a kancelárske priestory,
SNP 18 (pešia zóna)
kancelárske a skladové priestory aj s
rampou - areál STK
prevádzkovú budovu - Košická cesta
Tel.: 0907 830 073
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POHOTOVOSTNÉ SLUŽBY

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.
15. a 16. 12 MUDr. J. Gajan OZSHodejov,
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:
15.12. sobota lekáreň Média
16.12. nedeľa lekáreň Kamilka

DAROVALI KRV
Na HTO Všeobecnej nemocnice v Rimavskej Sobote dňa
4.12..2007 bezplatne darovali krv nasledovní bezpríspevkoví darcovia krvi :
Miloš Trocha, Eva Štecová, Zoltán Ország, Ladislav Topor, Milan
Kojnok, Miroslav Ivanov, Gyula Ilosfai, František Kubačka, Ján
Szöllösi, Jozef Červienka, Milan Lipčei, Pavel Šiška, Juraj Gál,
Irena Lukačková z Rimavskej Soboty, Ondrej Melich, Jozef Škorňa z Hrnčiarskych Zalužian, Anna Malatinská, Tomáš Malatinský
z Kocihy, Ladislav Palúš z Rimavského Brezova, Peter Ľupták
z Vyšnej Pokoradze, Branislav Rohár z Teplého Vrchu, Zuzana
Hiblerová z Ruminiec, Ján Murinček z Lehoty nad Rimavicou,
Róbert Zagyi z Gemerských Dechtárov, Miroslav Garaj z Cinobane, Ladislav Ebergényi z Hnúšte, Dušan Širák z Čerenčian,
Peter Daniš z Oždian, Miroslava Koldrásová z Hnúšte, Peter
Dianiška z Tisovca, Monika Šteberová z Orávky

Prvýkrát darovali krv: Dušan Drdoľ z Jesenského
Všetkým darcom kvi ďakujeme.
Územný spolok SČK Rimavská Sobota
Mesto Rimavská Sobota ponúka do nájmu nebytové priestory v budove
na Hlavnom námestí č.2 v Rimavskej Sobote – suterén o výmere 272 m˛
/bývalý Sultán/ za nasledovných podmienok:
v nasledujúcich rokoch výška nájmu prvé dva roky podnikania: Sk 12
000,-/mesiac + preddavky za teplo vo výške Sk 2 000,- + prevádzkové
náklady • výška nájmu v nasledujúcich rokoch min. Sk 15 000,- + preddavky za teplo, prevádzkové náklady • zachovať charakter prevádzky:
reštauračné služby s poskytovaním stravy vyššej kategórie, (vináreň,
hudobná produkcia, iné/, zásobovanie zo zadnej časti prevádzky, len vo
vyhradených hodinách stanovených mestom.
Žiadosti zasielajte na MsÚ – oddelenie právne a majetkové do
31.12.2007.• Informácie na čísle telefónu: 047/5604626, 047/5604631,
resp. 0903 284 353.• Ponukové konanie sa bude konať na MsÚ, Ul. Svätoplukova č. 9, Rimavská Sobota, zasadačka 2. poschodie č.dv. 16 dňa
10.01.2008 /štvrtok/ o 14.00 hod..• So žiadosťou je potrebné doručiť na
MsÚ: podnikateľský zámer, fotokópiu živnostenského listu, resp. výpisu
z obchodného registra.• Samotná cenová ponuka sa bude podávať
priamo na ponukovom konaní dňa 10.01.2008.

Mimo rozpisu naviac každú sobotu
od 8. 00 - 12. 00 - Lekáreň Media.

Upozornenie
Vážení čítatelia
a inzerenti,
chceli by sme Vás upozorniť na to, že dvojčíslo
Gemerských Zvestí 5152 s vianočnou prílohou
bude v predaji od pondelka 17. decembra.
Bude stáť 14 Sk.
Ďalšie číslo nášho týždenníka vyjde 7. januára
2008.

redakcia

tel.: 047 563 3167
0915 671 186

12.13. DEC.
WHOLETRAIN
Graffiti a hip-hop. Dve
veci, kvôli ktorým sa
oplatí žiť aj zomrieť.
Začiatok predstavení:
17:45
12.13.DEC.
Môj vodca: SKUTOČNE SKUTOČNÁ SKUTOČNOSŤ O ADOLFOVI
HITLEROVI
Kontroverzná komédia
SRN.
Začiatok predstavení:
20:00
14.15.16. DEC.
BREAKOUT
Film o živote predmestských gangov.
Začiatky predstavení:
17:45 a 20:00
15.16. DEC.
ŠKAREDÉ KÁČATKO
A JA
Predstavte si svet plný
skvelých, slušne vychovaných a inteligentných
zvieratiek... Tak s tým
teda rozhodne nepočítajte.
Začiatok predstavení:
16:00
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Bronz pre ZŠ P. K. Hostinského
Vo štvrtok 29.novembra
sa v Banskej Bystrici
v športovej hale VŠC
Dukla konal IV. ročník
majstrovstiev Slovenska
v pasovačke základných
škôl.
Usporiadateľom turnaja bol Slovenský zápasnícky zväz v spolupráci s ministerstvom školstva.
Súťažili ročníky 1995 a mladší.
Sily si medzi sebou zmerali víťazné
školy z jednotlivých okresov Slovenska. Spomedzi 9 základných
škôl (81 pretekárov) si už tradične
výborne počínali chlapci zo ZŠ P.
K. Hostinského z Rimavskej Soboty. Účastníci boli na základe
žrebovania rozdelení do dvoch
skupín. Už v úvodnom stretnutí
narazili chlapci z Hostinského
na odvekého rivala zo Sniny, ktorému po dramatickom stretnutí
podľahli 5:4 (bodovali Papai, Utis,
Astaloš, Slíž). Toto stretnutie sa dá
zhodnotiť aj ako predčasné finále
turnaja. V ďalších stretnutiach už
jasne dominovali a zdolali v skupine súperov z Kollárova v pomere
7:2 (bodovali Utis, Berky, Astaloš,
Vančík, Illéš, Lorinc, Slíž) a domácu Banskú Bystricu tiež 7:2 (bodovali Papai, Utis, Berky, Astaloš,
Vančík, Kučerák, Illéš). S koneč-

OTVÁRACIE HODINY V KRYTEJ
PLAVÁRNI V RIM. SOBOTE
POČAS SVIATKOV PRE VEREJNOSŤ

ným druhým miestom v skupine
mohli zasiahnuť už len do boja o
bronz. V stretnutí o III. miesto naši
mladí borci nezaváhali a súpera z
Nitry porazili 6:3 (bodovali Papai,
Berky, Astaloš, Vančík, Illéš, Slíž).
Zo IV.ročníka majstrovstiev Slovenska v pasovačke si tak doviezli
už štvrtý pohár. (2004-I.miesto,
2005-III.miesto,2006-II.miesto,
2007-III.miesto.)
Zostava:
Erik Papai-25 kg, Richard Utis28 kg, Július Berky-31 kg, Peter
Astaloš 34 kg, Pavol Vančík-38

kg, Denis Kučerák-42 kg, Richard
Illéš-46 kg, Kamil Lorinc-50 kg,
Kristián Slíž nad 50 kg.
Osobitná pochvala patrí Petrovi
Astalošovi, ktorý je účastníkom
všetkých štyroch ročníkov a ani v
jednom zo svojich stretnutí nenašiel premožiteľa. Víťazom sa stala
ZŠ 1. mája (Snina), striebro si odniesla ZŠ Uhrovec (Bánovce nad
Bebravou). Okrem bronzových
medailí vybojovali žiaci ZŠ P. K.
Hostinského finančnú odmenu
pre školu v hodnote 6 000 Sk.
I. Pivník

Dve bronzové na
EURO KARATE GRAND PRIX

Pretekári Martin Antal
a Igor Molnár z karate
klubu URAKEN Rimavská Sobota získali na
EURO KARATE GRAND
PRIX 2007 dve bronzové
medaily v kata.

AKCIA V MESTSKEJ KRYTEJ
PLAVÁRNI V RIM. SOBOTE!
KAŽDÁ ZAKÚPENÁ 1 HOD.
VSTUPENKA PLATÍ NA
2 HODINY OD 24. DECEMBRA
2007 DO 6. JANUÁRA 2008.
PRAJEME VÁM PRÍJEMNÉ
CHVÍLE STRÁVENÉ U NÁS!

V talianskom meste Noale pri
Benátkach sa 30. 11 – 2.12 konal
medzinárodný turnaj EURO KARATE GRAND PRIX 2007. Za
kvalitnej účasti pretekárov z 25
krajín, 141 klubov a celkovo 1054
pretekárov sa naša mini výprava zapísala do listiny pretekárov,
ktorí sa umiestnili na stupňoch
víťazov. V kategórii kata starších
žiakov Martin Antal postupne
porazil Vivianiho Gacomma z Talianska 3:0, Mirkovica Stefana
z Chorvátska 3:0, Grande Francesca z Talianska 2:1. Prehral až v
zápase o finále s Citičom Radivoe
zo Srbska 1:2. V boji o bronzovú
medailu následne porazil Dellasa
Eliasa z Anglicka 3:0. Igor Molnár
v kategórii starších dorastencov

v kata v prvom kole porazil Cucca
Maycola zo Španielska 5:0, následne Stopu Marca z Talianska
5:0. O finále sa stretol s Garethom
Hainsom z Anglicka a podľahol
mu 0:5. V boji o tretie miesto porazil Shauniga Miku z Rakúska 4:1.
Je to fantastický úspech našich
pretekárov v tak kvalitnej konkurencii. Obaja získali body do
celkového hodnotenia GRAND
PRIX a úspešne reprezentovali naše mesto Rimavskú Sobotu
a Slovensko. Poďakovanie patrí
Mestu Rimavská Sobota, sponzorom a prispievateľom, ktorí nám
finančne pomohli a umožnili tak
štart našich pretekárov na tomto
medzinárodnom podujatí.
Ing. V. Molnár

24.12.2007		
pondelok		
8.00 – 12 .00 hod.
25.12.2007		
utorok			
14.00 – 20.00 hod.
26.12.2007		
streda			
8.00 – 20.00 hod.
27.12.2007		
štvrtok			
8.00 – 20.00 hod.
28.12.2007		
piatok			
8.00 – 20.00 hod.
29.12.2007		
sobota			
10.00 – 20.00 hod.
30.12.2007		
nedeľa			
10.00 – 20.00 hod.
31.12.2007		
pondelok		
8.00 – 12.00 hod.
01.01.2008		
utorok-zatvorené
Od 2. januára 2008 je krytá
plaváreň v prevádzke podľa
pôvodného harmonogramu.

Víťazstvo
Rimatexu
Druhá najvyššia futsalová ligastred pokračovala tretím kolom a
Rimatex na pôde súpera „valcoval“. Domáci VFK KU Ružomberok nestíhal držať krok s hráčmi
Rimatexu a skóre zápasu z minúty
na minútu narastalo. Po jednoznačnom polčasovom výsledku
1:7 sa stretnutie skončilo veľkým
víťazstvom hostí v pomere 1:11.
Góly: Veselovský (RU) - Uhrín(3),
Juhaniak(2), P. Šándor(2), Wollinger(2), Masár(2) ŽK: Matta,
Matz, Balberčák - Uhrín Rozh.:
Chudý, Janíček. Rimatex vedie
tabuľku pred Martinom, Čadcou,
Žilinou a Ružomberkom.      
gr
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Stolný tenis 1.liga

Na súperových stoloch s polovičným úspechom
KTK Krupina A - Mladosť
Rimavská Sobota A 6:8
Body: Polgári 3, Horváth 2,5,
Huszti 2, Zagyi 0,5
Chlapci nastupovali proti hráčom
Krupiny s veľkým rešpektom napriek tomu, že ich štvrtý hráč Vilo
Sýkora nemohol nastúpiť pre zranenie (nohu mal v sadre), ale bez
dlhoročnej opory mužstva Ľuboša
Voliara. Úvod sa súperovi vydaril
- po štvorhrách bolo ešte 1:1, ale
po prvom kole dvojhier už bolo
pre súpera 5:2. Zlom zápasu priniesli zápasy Polgáriho a Husztiho, keď obidvaja po ťažkom boji
vyhrali 3:2, Polgári porazil Siekelu
v piatom sete 11:8, Huszti porazil Barcíka v piatom sete 12:10.
Dotiahli sme teda na 5:4. Potom
nasledovala šnúra víťazstiev našich hráčov v poradí Horváth,

Polgári, Huszti, Horváth a víťazstvo už bolo v našich rukách. Toto
víťazstvo bolo nečakané, ale zaslúžené, keď súper je v ťažkej pozícií
na posledných priečkach tabuľky.
Nálada po zápase bola výborná, a
keď nám Voliar zavolal, že sa vie z
práce uvoľniť a pricestuje za mužstvom do Zvolena, spoločne optimisticky naladení sme cestovali
do Martina.
MSTK VTJ Martin A - Mladosť Rimavská Sobota A 9:5
Body: Polgári 2, Horváth 2,
Huszti 1
Po úvode zápasu bolo po nálade,
keďže sme prehrali obidve štvorhry. Nečakaná bola prehra našej
lepšej štvorhry Horváth- Voliar,
keď utrpeli prvú prehru vo štvorhre v tejto sezóne !!!! Súper sa
rozohral a hneď bolo po našich

nádejách. Prehrávali sme 0:8, ale
chlapci sa nevzdávali a bojovali
o čestný výsledok. Postupne bodovali Polgári a Horváth dvakrát
a v poslednom zápase aj Robert
Huszti. Do kroniky zápasu patrí
aj skutočnosť, že zápas sa odohral
v neregulárnych podmienkach.
Stolnotenisti Martina hrávajú v budove športovej haly. V čase nášho
zápasu sa odohrával hokejový televízny zápas Martin- Trenčín. Fanúšikovia hokejistov Martina boli
takí hluční, že v miestnosti stolného tenisu nebolo počuť dopad
loptičky na stôl pre veľký hluk cez
zvukovo neizolovanú priečku športovej haly. Osvetlenie je nedostačujúce: neónky na strope a nad stolom 300 W žiarovka. Svetlo sa odrážalo do očí našich hráčov, na ktoré
sú domáci hráči už zvyknutí.

Bronzová Lokomotíva Rimavská Sobota
Slovenská dorastenecká liga v zápasení voľným štýlom
Úspechom zápasníkov Lokomotívy Rim. Sobota sa skončilo posledné kolo SDL vo voľnom štýle,
ktorého usporiadateľom boli v
prvú decembrovú sobotu obhajcovia vlaňajšieho titulu Lokomotíva
Košice. O titul od 1.kola bojovali
Lokomotíva Košice a Dunajplavba Bratislava a o 3.miesto zase na
naše potešenie dorastenci našej
Lokomotívy a Baníka Prievidza.
Pre konečné poradie bolo rozhodujúce 1.kolo v R.Sobote, kde
Dunajplavba získala rozhodujúci náskok o titul. To isté platí o
R.Sobote v boji o 3.miesto. Tento
náskok si do konca súťaže aj ustrážili.
Poradie v poslednom kole:
1.Dunajplavba Bratislava 64
2.Lokomotíva Košice 64
3.Lokomotíva Rim. Sobota 26
4.Baník Prievidza 25
Konečné poradie SDL 2007:
1.Dunajpalvba Bratislava 263
2.Lokomotíva Košice 250
3.Lokomotíva Rim. Sobota 109
4.Baník Prievidza 95
Sezónu dorastencov R. Soboty
zhodnotil tréner Jozef Radnóti
takto:

Úspešnosť hráčov po skončení jesennej časti súťaže:
1.Horváth Peter 70,00%, 2.Polgári Gabriel 69,70%, 3.Voliar Ľuboš
51,72%, 4.Huszti Robert 46,15%,
5.Zagyi Eugen 11,11%.
Ing. Eugen Zagyi
Tabuľka po jesennej časti
- 1-liga skupina východ
1. Sokol Vojčice A
2. SK Tvrdošín- Nižná
3. Rimavská Sobota A
4. VSTK Vranov A
5. Geológ Rožňava A
6. TZO Bytča A
7. STK Lok. Košice B
8. MSTK VTJ Martin A
9. Štart VD Prešov A  
10. SK HCH Čadca B
11. KTK Krupina A
12. Lok.Vrútky

32
31
25
23
22
22
21
21
19
16
16
16

Pozvánka na
seminár
Shaolin Laymonks (Shi DelonSk) pozýva na seminár Tchaj-ťičchuan a čchi-kung 12. a 13. 12.
v telocvični JUDA na Športovej
ulici v Rim. Sobote.
12.12 streda
17:45-18:00
registrácia
18:00-19:00
Nej-ťia Tchaj-ťi-čchuan- prednáška zdarma
19:00-20:30
Nej-ťia Tchaj-ťi-čchuan- cvičenie

Horný rad zľava – Ing. Ivan Pivník – predseda oddielu, Loskot, Miniar,
Habodász, Totkovič, Utrata, Oplt, Tomko, Michal Radnóti - vedúci družstva,
dole – Balik, Bacskai, Jozef Radnóti – tréner družstva, Langhoffer, Kováč.
“Skončiť na Slovensku na
3.mieste je pekným úspechom
pre náš oddiel a mesto Rimavská
Sobota. Je to historická medaila
v dorasteneckej lige vo voľnom
štýle v 33-ročnej histórii oddielu.
Niekto možno bude namietať, čo
je to byť 3. zo 4. Nie je to však
pravda! Už len poraziť Prievidzu
(podarilo sa nám to aj vlani), ktorá mala naviac 3 zápasníkov na
hosťovaní z B.Bystrice, je toho
určite dôkazom, a to že ostatné
,,zápasnícke“ mestá, hoci majú

oproti našim podprie-merným
podmienkam super podmienky
(majú svoje telocvične s 2 stále
rozloženými žinenkami) nevedia
postaviť dorastenecké družstvo,
o to naše madaily majú jagavejší
lesk. Ako jediný sme štartovali s
výlučne svojimi odchovancami .
Touto cestou by som sa chcel v
mene nášho oddielu poďakovať
rodičom- pánovi Miniarovi a Totkovičovi za pomoc pri zabezpečovaní ciest v tejto sezóne.”

J. Radnóti

13.12 štvrtok
17:45-18:00
registrácia
18:00-19:00
Šaolinský Čchi-kung- prednáška
zdarma
19:00-20:30
Šaolinský Čchi-kung- cvičenie
20:30-21:30
Skupinový Šaolinský Spontánny
Čchi-kung
Záujem o účasť na seminári a súkromných liečeniach je potrebné
nahlásiť vopred!
Informácie: 0903 506 983
Michal, 0907 344 996 Marian.
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LIGA PRÍPRAVIEK jeseň 2007/2008
97

98

99

1. kolo:
R. Sobota - Jupi B.B.
Dukla B.B - Zvolen
Podbrezová - MŠK Žilina
Juventus - Martin
Námestovo - Ružomberok
MŠK Závodie voľno

7:1
1:0
0:4
1:3
6:0

4:1
8:2
1:5
0:6
1:7

10 : 5
11 : 2
3:2
2:4
3:7

9. kolo:
Podbrezová – Juventus
Martin – Dukla BB
MŠK Žilina – Ružomberok
Zvolen – Jupi BB
Námestovo – MŠK Závodie
R. Sobota voľno

2. kolo:
MŠK Žilina – MŠK Závodie
Zvolen - Podbrezová
Jupi B.B – Dukla B.B.
Martin - Námestovo
Ružomberok - R. Sobota
Juventus voľno

9:3
1:2
0:8
7:4
2:1

6:1
1 : 14
2:4
6:5
6:0

3:3
2:9
0 : 12
7:2
1:4

10. kolo:
Ružomberok – Zvolen
R. Sobota – MŠK Žilina
Podbrezová – Martin
MŠK Závodie – Juventus
Jupi BB – Námestovo
Dukla - voľno

Dohrávka v jarnej časti
Dohrávka v jarnej časti
0:0
6:4
8:1
Dohrávka v jarnej časti
Dohrávka v jarnej časti

3. kolo:
Dukla B.B. – Ružomberok
Podbrezová - Jupi B.B.
MŠK Závodie – Zvolen
Juventus - MŠK Žilina
R. Sobota - Námestovo
Martin voľno

4:0
4:3
5:1
0:8
6:2

1:4
1:3
8:0
3:7
4 : 11

2:0
9:0
8:1
2:9
16 : 3

11. kolo:
Martin – MŠK Závodie
MŠK Žilina – Dukla
Zvolen – R. Sobota
Jupi BB – Ružomberok
Juventus – Námestovo
Podbrezová voľno

3:6
1:8
2:7
5:0
2:4
5:3
Dohrávka v jarnej časti
1:2
2:1
0:2
Dohrávka v jarnej časti

4. kolo:
Martin - MŠK Žilina
Zvolen - Juventus
Jupi B.B. – MŠK Závodie
Ružomberok – Podbrezová
R. Sobota – Dukla B. B.
Námestovo voľno

3:5
2:1
0 : 10
2:1
2:3

2 : 10
0:4
2:6
5:0
2:7

6 : 10
6:4
1 : 16
1:4
0:5

5. kolo:
Podbrezová – R. Sobota
MŠK Závodie – Ružomberok
Juventus – Jupi BB
Martin – Zvolen
Dukla BB – Námestovo
MŠK voľno

1:1
2:2
13 : 1
3:2
4:0

10 : 1
1:4
3:1
3:3
4:4

2:0
3:2
0:0
10 : 2
3:1

6. kolo:
Jupi BB – Martin
Ružomberok – Juventus
Námestovo – MŠK
R. Sobota – MŠK Závodie
Podbrezová – Dukla BB
Zvolen voľno
7 . kolo:
Dukla BB – MŠK Závodie
Juventus – R. Sobota
Martin - Ružomberok
MŠK – Zvolen
Námestovo – Podbrezová
Jupi BB voľno
8. kolo:
JUPI BB - MŠK Žilina
R. Sobota – Martin
Dukla BB – Juventus
MŠK Závodie – Podbrezová
Zvolen – Námestovo
Ružomberok voľno

3:3
1:1
0:1
8:1
0:1

13 : 0
0:0
7 : 13
2:3
2:5

0 : 15
1:1
2:8
0:4
2:1

0:3
2:1
3:2
Dohrávka v jarnej časti
5:0
2:8
3:1
5 : 3 15 : 0 17 : 0
6:1
9:1
3:3

0 : 11
4:2
3:0
2:0
1:2

4:3
0:1
3:1
3:2
3:8

1 : 15
2:3
5:0
1:2
0 : 13

2:1
2:0
0:1
5:3
1:2

2:3
2:2
5:1
0 : 19
3:4

3:0
2:3
6:1
6:3
2:4

Tabuľka
97
1. MŠK Žilina
2. Dukla BB
3. MŠK Závodie
4. Martin
5. Ružomberok
6. R. Sobota
7. Podbrezová
8. Námestovo
9. Zvolen
10. Juventus
11. Jupi BB

9
10
9
10
9
7
10
8
8
7
9

8
8
6
5
4
4
3
3
2
1
0

0
0
1
2
2
1
2
0
0
1
1

1
3
2
3
3
2
5
5
6
5
8

48 : 10
24 : 12
34 : 24
30 : 25
10 : 21
29 : 12
11 : 21
21 : 22
15 : 22
17 : 20
12 : 63

24
21
19
17
14
13
11
9
6
4
1

Tabuľka
98
1. Dukla BB
2. MŠK Žilina
3. Ružomberok
4. MŠK Závodie
5. Jupi BB
6. Námestovo
7. Juventus
8. Podbrezová
9. Martin
10. R. Sobota
11. Zvolen

10
9
9
9
9
9
7
10
10
7
8

7
7
6
6
5
3
3
3
3
1
0

2
0
1
0
0
1
1
0
2
0
1

1
2
2
3
4
4
3
7
5
6
7

40 : 22
66 : 23
36 : 12
35 : 22
47 : 22
48 : 42
14 : 19
39 : 39
27 : 55
13 : 39
0 : 79

23
21
19
18
15
10
10
9
8
3
1

Tabuľka
99
1. Podbrezová
2. Dukla BB
3. MŠK Žilina
4. MŠK Závodie
5. Martin
6. R. Sobota
7. Ružomberok
8. Námestovo
9. Zvolen
10. Juventus
11. Jupi BB

10
10
9
9
10
7
9
8
8
7
9

9
8
7
6
6
3
2
1
1
0
0

1
0
1
1
0
0
1
1
0
2
1

0
2
1
2
4
4
6
6
7
5
8

45 : 11
48 : 14
75 : 21
48 : 16
47 : 16
31 : 22
16 : 26
29 : 48
19 : 75
7 : 24
10 : 85

28
24
22
19
18
9
7
4
3
2
1

O.Václavík
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Medailová žatva džudistov
v Považskej Bystrici

SNOUBORDING

V sobotu 24. novembra sa zúčastnili džudisti z Rimavskej Soboty
medzinárodnej Veľkej ceny v Považskej Bystrici. Okrem slovenských športovcov boli na súťaži
aj pretekári z Maďarska a Čiech.
Celkovo ich bolo 262 z 28 oddielov. Osemnásť džudistov cestovalo v skorých ranných hodinách aj
z nášho mesta. Súťaž sa konala v
Športovej hale MŠK a hlavným
organizátorom bol Judo klub Považská Bystrica. Zastúpenie sme
mali vo všetkých vekových kategóriách. Do Považskej Bystrice
sprevádzali športovcov tréneri J.
Svoreň, M. Hazír a rodičia K. Jakab st. a Ľ. Andrik. Zlaté medaily

Začala sa lyžiarska sezóna a aj
snoubording je čoraz populárnejší. U nás v Rimavskej Sobote,
ktorá nie je lyžiarskou oblasťou, je
táto téma možno trochu nezaujímavá, ale o to dôležitejšia ! Tento
šport, lebo ho už športom môžeme nazvať, vznikol v roku 1965.
Vymyslel ho pre svoje deti Sherman Poppen. Stĺkol dohromady
pár starých lyží, na predný koniec
upevnil povrázok slúžiaci na udržanie stability a prvý „snurfer“ bol
na svete! Mladá generácia na konci 20 storočia, ktorá preferovala
tzv. adrenalínové športy, urýchlila
športový i komerčný rozvoj snoubordingu. Snoubording nadobúda rozmer masového športu.
Dochádza aj k nárastu „nových“
typov úrazov! Pomerne vysoké
percento tvoria vážne poranenia
vyžadujúce dlhodobú hospitalizáciu, komplikované operácie
a namáhavé dlhotrvajúce doliečovanie. Netreba preto zabúdať
na bezpečnosť jazdy, ktorá je daná
mnohými faktormi. Jedným z nich
je kvalita výstroje, ku ktorým patrí kvalitná doska (mala by mať na
päte a na špičke kovové oplechovanie kvôli nárazom). Dôležitou
časťou výbavy snoubordistu sú
topánky a viazanie. Pri prasknutí
viazania môže totiž dôjsť k veľmi

si vybojovali: Strečka Frederik do
24 kg sup. mini, Boršoš Patrik 27
kg mini, Utis Richard 30 kg mini,
Kanátová Sophia 34 kg mini, Slíž
Kristián 55 kg ml.žiak. Strieborné
medaily získali: Jakab Ádám do 27
kg sup. mini, Kanátová Sophia 36
kg ml. žiačka, Tommová Kristína
48 kg ml. žiačka, Durmis Ján 36
kg ml. žiak, Putnokyová Eva 44
kg st. žiačka, Kanát Jaroslav 55 kg
st. žiak. Bronzové medaily získali:
Andrik Bence do 34 kg mini, Zachar Filip 42 kg mini, Zibrin František 46 kg mini, Mihály Robert
+46 kg mini a Šetko Matej 40 kg
ml. žiak.
Ľ. Antal

populárny šport s vysokým rizikom úrazovosti
ťažkým zraneniam dolnej končatiny. Výskyt úrazov pri snoubordingu podmieňujú: povaha terénu,
stupeň obtiažnosti a technická
úprava svahu (nebezpečenstvo lavíny), meteorologické podmienky
– sneženie a silný vietor (zhoršená
viditeľnosť), zvládnutie príslušnej
snoubordovej techniky, pričom
treba vedieť, ktorá noha má byť
vpredu ako –vedúca, dodržiavanie
bezpečnostných predpisov na svahoch, telesná kondícia, miera talentu, únava, alkohol, mäkké drogy i výstroj. Určitou prevenciou je
kvalitne vypracované svalstvo
stehna a lýtka, ktoré tvoria akýsi korzet kolena a umožňujú mu
ľahšie znášať neobvyklú pohybovú
námahu. Prevenciou je aj kvalitné rozcvičenie sa pred jazdením.
To sa zvyčajne nevykonáva, lebo
mnohí idú na svah rovno z diskotéky, alebo inej zábavy. A ako
predchádzať úrazom pri snoubordingu? Treba sa starať o svoju fyzickú kondíciu, byť disciplinovaný
a chrániť tým nielen svoje zdravie
ale aj zdravie iných, dodržiavať
pokyny a pravidlá Horskej služby,
nepreceňovať svoje sily a schopnosti. Tak mládež, už len zapamätať si hlavné zásady snoubordingu
a poďme na to!
gr

3. liga muži 4. kolo : Soboťania valcujú
VK Rimavská Sobota – VK Cinobaňa 3 : 0
(15, 22, 17 ) 50 min, 3 : 2 (13, 23, -23, -21, 11) 90 min.

VK Detva – VK Polar Veľký Krtíš 3 : 1,
(17, -24, 25, 23) 80 min. 3 : 1, (20, 18, -16, 16) 70 min.

Zostavy:
Domáci:
Bódy, Lupták, Kamenský, Zachar, Kres,, Máte
(Hríň, Račko, Drugdová – libero)
Hostia:
Valentíni, Terem, Imre, Nemček, Milmer, Ondris (Belko, Lauko)
Rozhodca: Antal
Diváci: 15

Zostavy:
Domáci:
Krnáč F, Kolárik V, Schmidt F, Solin S, Krnáč M, Porubský T, (Kováč L.)
Hostia:
Vaňo I, Makovník V, Mráz M, Nácesta J, Nemoga M, Kamenský O,
(Hruška Ľ, Trebuľa M.)

Na domácej pôde sobotskí volejbalisti porazili dosiaľ neporazených
z Cinobane. Z minulého kola rozbehnutí Soboťania sa pustili do lídra
bez rešpektu a po dobrom výkone hladko vyhrali prvý zápas. Pochvalu
si zaslúžia nielen všetci hráči za kolektívny výkon, ale aj povzbudzujúce
fanúšičky, ktoré družstvo hnali k výbornému výkonu. V druhom zápase
to bolo od začiatku ako v prvom. Po hladkých dvoch setoch však domáci
stratili koncentráciu a hneď bolo vyrovnané. V rozhodujúcom tajbrejku sa domáci ukľudnili a jasne prevýšili hráčov z čela tabuľky. Obidve
stretnutia mali vynikajúcu úroveň.

V prvom zápase rozhodovali koncovky setov, ktoré lepšie zvládli domáci a vďaka dobrému podaniu zaslúžene vyhrali. V druhom zápase vyšli
domácim úvody setov a lepš ou hrou v poli dotiahli zápas do víťazného
konca.
jr
Tabuľka po neúplnom 4.kole
1. OZTK Rim. Sobota
2. VK Cinobaňa
3. VK Detva
4. VK Polar Veľký Krtíš

10
8
10
8

5
6
4
3

5
2
6
5

20:21
19:14
21:20
13:18

15
14
14
11
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Účinkovanie
MFK Rim. Sobota
v jesennej časti súťaže
Dôležité je uvedomiť si situáciu vo futbale v Rim.
Sobote. Po tom, čo ohlásila spoločnosť Tauris pod
vedením L. Sedmáka, že končí so sponzorstvom, bola
taká, že profesionálny futbal v meste končí a bude
sa hrať na amatérskej báze. Šťastím však bolo to, že
máme primátora, ktorému situácia okolo najpopulárnejšieho športu nebola ľahostajná.
Po dohode s L. Sedmákom (prevzatie pozdĺžností FC Rim. Sobota)
vznikol nový klub pod hlavičkou mesta-MFK Rim. Sobota. Nebolo jednoduché udržať futbal v meste na profesionálnej úrovni. Mnohí ani nevedia, čo je to robiť futbal, keď nemáte potrebnú finančnú istotu. Nikto
zo súdnych ľudí si nemohol myslieť a očakávať, že novovzniknutý klub
bude bojovať o postup do najvyššej súťaže. Nikto v meste nevedel, ako
to bude ďalej fungovať, a preto si niektorí hráči zháňali iné kluby, aby
prestúpili a rozvíjali ďalej svoju „futbalovosť“. Spomínam to preto, lebo
bolo jasné, že mužstvo, ktoré bolo spolu počas baráže, malo svoju tvár
a zohratosť a iba kvôli financiám nepostúpilo do najvyššej súťaže. Odišli
hráči, ktorí dávali pečať hre mužstva. Boli a sú neprajníci, ktorí neustále
podkopávajú nohy súčasnému vedeniu. Treba si však uvedomiť, že už tu
nie je generálny sponzor, ktorý položí na stôl 15 miliónov. Po tom, čo sa
vedenie klubu dohodlo s trénerom Komanickým na pokračovaní zmluvy,
prišli i niektorí noví hráči na poslednú chvíľu. Ale bolo jasné, že svojou
kvalitou nenahradia tých, ktorí odišli (Hílek, Hloušek, Sivčevič). K tomu
sa pridali zranenia a niektorí sa vrátili len tesne pred začiatkom súťaže
zo skúšok, ktoré absolvovali v iných kluboch. Akonáhle hráči podpísali
nové zmluvy, začal sa futbalový ročník derby zápasom. MFK RS privítal
na svojom ihrisku hráčov Lučenca. Každému, kto len trochu vidí do futbalu, bolo jasné, že to už nie je tá Rimavská, ako bola predtým. Na hre sa
prejavil odchod hráčov, ktorí dávali mužstvu hernú tvár. Aj tento prvý zápas potvrdil, že bojovnosť bola, ale chýbala kvalita. Počul som kritiku aj
predošlého vedenia, ale pýtam sa: Čo robili s mládežou? Koľko vychovali
futbalistov-odchovancov? Aj tých pár, čo v meste vyrastalo, nedostávalo pravidelne šancu ukázať sa. Chybou bolo, že z mesta odišli hráči ako
Rák, Slovenčiak, Kisel, Lovasík a mnoho ďalších, ktorí dokazujú svoje
kvality v iných mužstvách. Mrzí ma, že sú v našom meste ľudia, ktorí síce
navštevujú zápasy MFK, ale najradšej by boli, keby sa mesto vytratilo
z futbalovej mapy. Často som počul, ako kritizovali primátora, že dáva
do futbalu prostriedky z mestskej pokladne, ale beda tomu mestu, ktorého čelní predstavitelia nemajú záujem o šport. Potom sa vynakladajú nemalé prostriedky na liečbu drogovo závislých a pod. Každý robí aj chyby,
ale osobne neznášam ľudí, ktorí pred voľbami poklepkávali súčasného
primátora po pleci, ale za chrbtom ho dnes ohovárajú. Nikdy to nedopadne dobre, keď vás demokracii chcú učiť ľudia, ktorí majú zmýšľanie
spred tridsiatich rokov. V súčasnosti je len jediná cesta. Začať vychovávať vlastných odchovancov, dohodnúť sa so základnými školami na tom,
aby vznikali futbalové triedy (ale aj iné športové). Však máme v meste
úspešných zápasníkov, džudistov, volejbalistky atď. Teraz naspäť k jesennej časti ligy. Po prvom úspešne zvládnutom zápase s Lučencom nastúpili hráči MFK na ihrisku nováčika zo Starej Ľubovne. Počas zápasu
nevyužili množstvo gólových šancí a v závere prišli aj o bod, keď domáci
strelili rozhodujúci gól 6 min. pred koncom. V 3. kole privítali hráči MFK

na svojom ihrisku futbalistov Interu BA. Podľa mňa to, čo predviedli v 2.
polčase, bol najlepší jesenný výkon. Ukázali, že vedia hrať a otočiť aj nepriaznivý vývoj zápasu. Zápas strhol aj obecenstvo a domáci sa tešili zo
zisku 3 bodov. V ďalšom kole cestovali naši futbalisti na pôdu ďalšieho
nováčika-Trebišova (nahradil v súťaži mužstvo Močenka, ktoré sa odhlásilo z finančných dôvodov). V zápase, kde sme mali získať minimálne
bod, sme po nezvládnutej poslednej 15-minútovke odišli s prehrou 2:3.
Vtedy som vyčítal niektorých hráčom MFK, že aj keď sa nedarí, treba
zabojovať a vložiť viac srdca do hry. V 5. kole prišla prvá strata bodov
na domácom ihrisku, keď sme podľahli Prievidzi 2:3. Hostia o svojej výhre rozhodli v samotnom závere, keď už domáci hrali vabank a snažili sa
strhnúť víťazstvo na svoju stranu. Po tomto neúspešnom výsledku začalo
byť dusnejšie aj v kabíne a aj vedenie klubu začalo viac tlačiť na trénerov
mužstva. Veľa sa hovorilo o tom, ako treba dať šancu mladým, ale žiaľ,
tréneri nemali na výber, až na pár výnimiek. Však táto súťaž je profesionálna. Sú v nej mužstvá so 40- miliónovým ročným rozpočtom (Prešov,
Inter BA, Podbrezová). Bolo jasné, že aj keď sa nedarí, tréneri nemajú
veľmi na výber a niektorí hráči si boli istí svojimi flekmi. Nedalo sa nastúpiť na majstrovský zápas s 8 dorastencami, to by sme degradovali súťaž.
Po neúspešnom zápase proti Prievidzi nastúpili v ďalšom kole opäť v domácom prostredí proti mužstvu Šale, kde hráči MFK víťazstvom odvrátili možnosť odvolania trénerov pre neuspokojivé výsledky. M. Komanický
prišiel do Rim. Soboty, keď sa mužstvu nedarilo. Keď nám boli odrátané
body, jasne dokázal svoju odbornosť a schopnosť, keď v jarnej časti súťaže mužstvo malo svoju tvár a to už nehovorím o minuloročnej jeseni, keď
Rim. Sobota vyhrala súťaž, hoci nám stačilo na postup umiestnenie do
4. miesta. Tréner Komanický však mal jediný cieľ. Skončiť na 1. mieste
tabuľky, čo sa mu aj podarilo. Nepáči sa mi, keď ho kritizovali tzv. odborníci. Nech sa pozrú na seba, čo dokázali. Vieme, že nemáme na účasť
v najvyššej súťaži, ani herne ani finančne. Zaujímavé je, že predtým sa
nič nekritizovalo, aj keď tiež nebolo všetko v poriadku. Komanický je
priamy človek, ktorý má rád futbal, a je len na škodu veci, že v slovenskom futbale nie je viac takých, ako je on. Pri mojom rozhovore mi povedal: „Nie som tréner, ktorý sa silou-mocou chce udržať pri kormidle. Rád
pracujem s ľuďmi, ktorí majú ambície niečo dokázať, a nie je môj štýl sa
len viezť. Ponúkol som abdikáciu primátorovi mesta kvôli tomu, aby sa
neprajníci nevŕšili na ňom. Počul som, že mu vytýkali môj plat a zmluvu.
Tú som podpísal ešte za éry L. Sedmáka a po prevzatí futbalu mestom
som sa rozhodol, že ju dodržím.“
Podľa mojich informácií po stretnutí Cifruša s Komanickým 3. 12. bude
tréner pokračovať až do leta. Správe sa potešili verní fanúšikovia klubu, ktorí sprevádzajú mužstvo a fandia mu doma či vonku. A propos,
vážení kritici! Vy si ozaj myslíte, že klub žije z mestských peňazí? Že sa
táto súťaž dá hrať s rozpočtom 3 mil.? To sme poriadne smiešni a trápni! Mestské peniaze by vydržali nanajvýš na 3 mesiace a nie na celý rok.
Odporučil by som primátorovi, aby navrhol, nech každý člen výkonného
výboru pozháňa 1 mil. a hneď máme po starostiach. Najľahšie je podrážať nohy a nerobiť nič pre zlepšenie situácie. Nebyť primátora, tak
v súčasnosti by profesionálny futbal v meste neexistoval. Veľmi ťažko sa
zháňajú prostriedky na fungovanie klubu. Keďže viete, pán primátor, kto
vám podráža nohy, dajte tým ľuďom červenú kartu. Máte plnú podporu
nás, fanúšikov. Vieme, že ste naklonený demokracii ale niekedy treba aj
pritvrdiť. Je dobré, že sa podporujú aj iné športy v meste, ale futbal je
fenomén na celom svete. Nikde inde nemáte takú návštevnosť a nebolo tomu tak dávno, čo sme sa o tom mohli presvedčiť aj v našom meste.
Návštevnosť bola 7000 divákov. Boli aj zápasy, kde prekročila 10- tisícovú hranicu. V poslednej dobe sa však dôvera k futbalu vytratila a je len na
škodu veci, že to mrzí fanúšikov a nie tých, čo môžu a musia niečo urobiť
(SFZ). V ďalšom čísle GZ prinesiem hodnotenie jednotlivých hráčov,
ako aj pohľad trénera na jesennú časť.
Zdeno Marek
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