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ÚvodnÍk
Duch Vianoc

Primátor „nekutral“ darčeky
Vianočné sviatky oslavuje každý z nás inak. Výnimkou nie je
ani prvý muž mesta Rim. Sobota
Štefan Cifruš. Prezradil nám, že
už ako dieťa sa tešil na darčeky.
Stromček však až do jeho štrnástich rokov zdobili rodičia. Vždy netrpezlivo čakal na to, kedy zaštrngal zvonček, aby si mohol rozbaliť
darček. Nikdy sa ho nesnažil nájsť
pred Vianocami. Ako dieťa ho najviac potešili lyže, po ktorých túžil.
Stál na nich len raz, lebo nelyžuje.

Primátor oslavuje sviatky tradične
v kruhu rodiny.
„Stromček zdobia moje deti 11ročný Peťo a 17-ročný Matúš.
S manželkou mi hovoria, že mi na
Vianoce nič nekúpia. Potom ma
však príjemne prekvapia,“ smeje
sa Š. Cifruš, ktorý väčšinou dostáva darčeky týkajúce sa poľovníctva, lebo je to jeho záľuba. Prezradil, že na štedrú večeru jedávajú
kapustnicu, ale manželka varí aj
polievku z bažanta. Obľubujú

i bažanta na víne, rybu, vyprážané
mäso, niekedy aj pečenú hus.
„Ľuďom v Rim. Sobote by som
chcel popriať, aby nemali nikdy
hlad, aby mali prácu, mali sa radi
a aby zabúdali na hriechy, ktoré
v tomto svete sú, boli tolerantní,
aby pochopili aj druhých a vytvárali medzi sebou spokojnosť, akú
prinášajú vianočné sviatky,“ povedal primátor mesta.
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Ktosi raz
povedal
myšlienku:
Za peniaze
kúpiš dom,
ale nekúpiš
domov, kúpiš posteľ, ale
nekúpiš spánok, kúpiš lieky,
ale nekúpiš zdravie, kúpiš
bibliu, ale nekúpiš spasenie.
A práve v tomto vianočnom
období by to malo platiť
dvojnásobne. Nie je tomu
však tak. Ľudia podľahli
materializmu, míňajú veľa
peňazí na darčeky, jedlo
i výzdobu. Domnievajú sa, že
tak vyčaria štedré Vianoce.
Materiálna štedrosť však nie
je štedrosťou ducha. Pritom
by stačilo tak málo: viac
úcty, tolerancie, pochopenia
a odpúšťania. O tom je duch
Vianoc, ktorý prináša do domovov teplo, pokoj a radosť.
V mene redakčného kolektívu vám, milí čitatelia, prajem, aby ste prežili najkrajšie
sviatky v roku v pokoji, láske,
porozumení, otvorili srdcia
a nechali prehovoriť ducha
Vianoc.
Marta Kanalová,
šéfredaktorka

Prvé živé
vysielanie
Vadex, s. r. o.,

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

Rimavskosobotský Mäsohrad
Ul. B. Bartóka 24, Rim. Sobota
Akcia: Bravčové plece: 119 Sk/kg
Bravčová krkovička: 115 Sk/kg
Železničná ul. 9, Rim. Sobota

Vaša lekáreň

Železničná ul. 23, RS
www.jazmin.sk

V súkromnej televízii GTV bude
po prvýkrát 28. decembra od
18,30 hodine rozhovor s primátorom mesta Rimavská Sobota
Štefanom Cifrušom v priamom
prenose, počas ktorého bude hodnotiť tento rok. Svoje otázky budú
môcť položiť aj diváci. Stačí len
počas živého vysielania zavolať na
t. č. 0918 396 079.
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Zvyšujú sa dane a poplatky
Poslanci mestského zastupiteľstva
schválili aj návrh plánov pláce
orgánov mesta i plán hlavných
úloh kontrolnej činnosti hlavného
kontrolóra mesta na budúci rok.
Zaoberali sa aj návrhom VZN
o podmienkach podnikania, pravidlách času predaja v obchode
a času prevádzky služieb v meste,
o státí a parkovaní motorových
vozidiel, o zabezpečení zjazdnosti a schodnosti miestnych komunikácií i o miestnych daniach
a miestnom poplatku za komunálne a drobné stavebné odpady.
Už na predchádzajúcich zasadnutiach poslanci hovorili o tom, že
je potrebné prehodnotiť poplatky
za komunálny odpad. Dôvodom
bolo to, že mesto na jeho likvidáciu vynakladá 20- 23 mil. Sk, ale
príjmy sú len 17-miliónové. Nie

je to však na úkor neplatičov. Je
to preto, lebo mesto poskytuje
zľavu občanom, ktorí sa dlhodobo
v mieste trvalého bydliska nezdržiavajú, a tým, ktorí majú vyše 70
rokov. Poslanci na tomto zasadnutí schválili návrh, podľa ktorého sa
poplatky za komunálny odpad pre
občanov zvýšia z 540 Sk na 580
Sk a u právnických osôb asi o 8%.
Boli zvýšené aj miestne dane a poplatky.
Mestskí poslanci schválili návrh
na zmenu VZN o poskytovaní
opatrovateľskej služby a o spôsobe určenia úhrady za poskytnutú
opatrovateľskú službu. Prešiel aj
návrh na zmenu spravovania majetku mesta-bytov a nebytových
priestorov v správe MsBS. Materiál o poskytnutí sponzorského
daru pre MFK Rim. Sobota na rok

Horúcou témou
školstvo
Materiál predložila vedúca oddelenia školstva mestského úradu Eva Alevová. Skonštatovala
pokles počtu žiakov základných
škôl v zriaďovateľskej pôsobnosti
Mesta Rim. Sobota. V školskom
roku 2006/2007 začalo navštevovať 6 mestských škôl 2416 žiakov.
Ich počet v priebehu roka klesol
na 2403. V tomto školskom roku
zasadlo do lavíc 2286 žiakov.
Priaznivá nie je ani analýza existujúceho stavu základného školstva v Rim. Sobote. Podľa nej bolo
v šk. roku 2000/2001 3406 žiakov,
z ktorých bolo 912 s vyučovacím
jazykom maďarským. V šk. roku
2007/2008 ich počet klesol na
2286, pričom je z nich 608 žiakov
s vyuč. jaz. maďarským. Na tento
nepriaznivý stav poukázal poslanec Ján Čeman. Vyjadril sa, že by
mali byť zrovnoprávnení domáci
podnikatelia so zahraničnými,
aby vytvárali pracovné príležitosti a ľudia tak neodchádzali za
prácou do zahraničia alebo iných
kútov Slovenska. Potom by bolo

aj v školách viac detí. Dlhá a rušná
diskusia sa rozpútala v súvislosti
s vyradením ZŠ s vyuč. jaz. maďarským I. Ferenczyho na sídl. Západ a školského klubu detí so siete
škôl a školských zariadení Ministerstva školstva SR k 30. júnu
budúceho roka. Dôvodom bolo
nesplnenie smernice MŠ. Škola
totiž prestala byť plne organizovaná, lebo sa neotvoril piaty ročník.
V tomto školskom roku bolo len 6
piatakov a podľa smernice môže
byť v triede najmenej 12 žiakov.
V diskusii vystúpila aj riaditeľka
školy Gizela Kubačková. Skonštatovala, že v šk. roku 1997/98 bolo
celkovo vyše 500 žiakov. V súčasnosti školu navštevuje 168 detí.
Otázka zrušenia len 15-ročnej
školy v meste, kde bola nedávno
vybudovaná aj nová telocvičňa,
nebola pre poslancov jednoduchá.
Napokon prijali uznesenie, že sa
ňou budú zaoberať vo februári po
oboznámení sa s počtami žiakov v
celom meste na nový školský rok.
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2007, ktorý predložil výkonný riaditeľ MsBS, bol z rokovania stiahnutý. Radní schválili konateľovi
a výkonnému riaditeľovi MsBS
Svetozárovi Müllerovi odmenu vo
výške 30 % základného platu za
prvý polrok 2007.
Bola schválená aj informatívna
správa o súčasnom stave predajných obchodných prevádzok na
Kurinci. Prešla aj zmena v poriadku odmeňovania, podľa ktorej poslancom i členom mestskej
rady prislúcha za účasť na jednom zasadnutí odmena 1 400 Sk.
Pri tomto bode poslanec V. Vaš
v diskusii uviedol, že nie je celkom spravodlivé, že ak členovia
mestskej rady budú mať takú istú
odmenu ako poslanci, ktorých
zasadnutia trvajú oveľa dlhšie. Zároveň navrhol, že z dôvodu klesa-

júceho počtu obyvateľov v meste je
do budúcnosti potrebné uvažovať
o redukcii počtu poslancov, členov
mestskej rady, počtu komisií, lebo
je ich viac ako oddelení mestského
úradu, ale aj počtu úradníkov. Poslanci sa zaoberali aj koncepciou
rozvoja športu v meste, zadaním
Územného plánu priemyselnej
zóny Sever v Rim. Sobote a zadaním Územného plánu športovorekreačnej zóny.
kan

Majetkovoprávne
otázky prešli hladko
V úvode posledného tohtoročného
rokovania rimavskosobotských
poslancov mestského parlamentu, ktoré prebehlo minulý utorok,
bolo prítomných 18 poslancov.
Radných pozdravili krátkym vianočným kultúrnym programom
žiaci zo ZŠ P. K. Hostinského. Ako
obvykle správu o činnosti mestskej
rady predložil prednosta mestského úradu Ladislav Kovács. Po
nej nasledovali majetkovoprávne
otázky. Poslanci schválili návrh
na zníženie kúpnej ceny pozemkov na Gorkého ul. pre MUDr. G.
Tormu za účelom výstavby neštátnej úrazovej ambulancie v cene
800 Sk/m2. Prešiel aj návrh na
zníženie kúpnej ceny za odpredaj
budovy bývalej Základnej školy vo
Vyšnej Pokoradzi vrátane pozemku. Milan Sojka a Peter Sojka tam
prevádzkujú pekáreň a z dôvodu
potrebných nemalých investícií
žiadali znížiť kúpnu cenu z 1,2
mil. na 800 tis. korún. Poslanci
zároveň schválili aj to, že minimálne 60 % financií získaných
odpredajom bude investovaných
do Vyšnej Pokoradze. Výbor tejto
mestskej časti ich chce použiť na

riešenie havarijného stavu strechy na kultúrnom dome. Návrh
na zníženie kúpnej ceny z 500
Sk/m2 za odpredaj nehnuteľného
majetku mesta na Mlynskej ul. pre
Slovenský zväz rádioamatérov neprešiel.Radní schválili predĺženie
výpožičky budov na Hviezdoslavovej ul. o ďalší rok pre Domov
dôchodcov a domov sociálnych
služieb. Táto inštitúcia tam prevádzkuje Útulok pre občanov bez
prístrešia. Prešiel aj návrh na odpredaj pozemku za 1500 Sk/m 2
v k, ú. Tomašová pre spoločnosť
C. F. H. PART, ktorá tam mieni
vybudovať obchodné centrum
Family Center so značkovou elektronikou.Za účelom rozšírenia
prevádzky Sewon ECS Slovakia
poslanci schválili nadobudnutie
nehnuteľného majetku od Slovenskej republiky bezodplatným
prevodom. Jeho predmetom bola
budova v objekte bývalých kasární. Zároveň schválili odpredaj budovy na Gorkého ul. a priľahlých
pozemkov pre Slovenskú republiku- Ministerstvo vnútra za účel
om vybudovania archívu.
kan
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Vianočné prianie prednostky
obvodného úradu
Vážení a milí občania! Blíži sa najkrajšie obdobie roka – Vianoce.
Na tieto sviatky sa tešia všetci deti, dospelí aj starší ľudia. Deti sa
tešia na darčeky, dospelí sa tešia
na radosť, ktorú uvidia v očiach
svojich detí pod rozžiareným vianočným stromčekom, no a starí
rodičia majú dvojnásobnú radosť
z toho, že vidia radosť a šťastie
v očiach svojich detí a vnúčat. Na
Vianoce by nikto nemal byť sám.
Každý človek by sa mal podeliť
s niekým blízkym o radosť vyvierajúcu z čara Vianoc. Tieto sviatky

majú svoje kúzlo nielen pre radosť
z dávania a prijímania darčekov,
ale najmä preto, že počas sviatkov sú spolu ľudia, ktorí sa majú
radi a Vianoce trávia s pokojom
v srdci, so zmierením a odpustením. V tento čas dohviezdny každý z nás citlivo a úprimne vníma
prítomnosť tých, ktorých má rád
a s láskou a pokorou v srdci spomína na tých, ktorých miesto pri
slávnostne prestretom stole je už
prázdne. V tento čas si ľudia pripomínajú začiatok najkrajšieho
príbehu. Príbehu Boha, ktorý sa

Prebytkový rozpočet prijatý
Ťažiskovou témou decembrového
rokovania poslancov mestského
parlamentu bol návrh na IV.
zmenu rozpočtu na tento rok.
Podľa vyjadrenia vedúcej ekonomického oddelenia mestského
úradu Ing. Oľgy Fabovej zmena
rozpočtu bola vynútená zmenou
štátnych dotácií na prenesený výkon kompetencií a tiež prísľubom
poslancov, že pre účely školstva na
originálne kompetencie sa vyčlenia financie v objeme 2,1 mil. Sk.
V záujme vyrovnaného rozpočtu
sa však schválil 1,5 mil. príspevok na platy učiteľov. Zmeny boli
vynútené aj znížením príjmov, nakoľko sa nenaplnili príjmy za komunálny odpad a niektoré z predaja majetku. Poslanci schválili
zmenu rozpočtu s prebytkom 70
tis. Sk. Príjmy pritom celkom
činia 380,847 mil. Sk a výdavky 380,777 Sk. Oproti predchádzajúcemu rozpočtu došlo k

jeho úprave zhruba o 6, 2 mil. Sk.
Bohatá diskusia sa rozpútala v súvislosti s návrhom rozpočtu na rok
2008. Nakoniec poslanci schválili
rozpočet s prebytkom 67,288 mil.
Sk, pričom príjmy celkom predstavujú 418,652 mil. Sk a výdavky
celkom 351,364 mil. Sk.
Prebytok bude použitý na financovanie konkrétnych kapitálových
výdavkov v roku 2008 podľa rozhodnutia mestského zastupiteľstva. Bude sa z neho financovať
dažďová kanalizácia v uliciach
Tomašovej, vybudovanie detských
ihrísk, dokončenie zimného štadióna, vybudovanie bazénov pri
krytej plavárni. Podľa slov O. Fabovej poslanci v rozpočte schválili
aj výdavky pre mestskú políciu na
rozšírenie kamerového monitoringu v objeme 400 tis., 5 mil. pre
školy a financie pre TSM na opravu niektorých ciest.
kan

stal ľudský tým, že na svojej životnej púti prežil to, čo prežíva každý
z nás – bolesť, sklamanie, utrpenie
a zradu. Jeho život ale dal ľudstvu
veľký dar – nádej a lásku.
Želám vám, aby ste počas tohtoročných vianočných sviatkov prežívali istotu nádeje a teplo lásky.
Tej skutočnej lásky, ktorá aj ten
najmenší darček premení na veľký poklad a vyčarí vám úsmev na
tvári. Želám vám všetkým i vašim
rodinám pokoj a trvalé šťastie.
Šťastné a pokojné Vianoce !
Mgr. Jana Uhrinová,
prednostka ObÚ
v Rim. Sobote

Finančná
výpomoc pre MFK
V bode rôzne sa rimavskosobotskí
poslanci zaoberali návrhom na
poskytnutie finančnej výpomoci
pre voľnočasové aktivity v meste
prostredníctvom OZ Vitalita.
Schválili prechodnú finančnú
výpomoc vo výške 2,4 mil. pre
Mestský futbalový klub Rim. Sobota prostredníctvom OZ Vitalita,
za účelom pokrytia výdavkov na
športovú činnosť do 31. 12. 2007.
Financie budú vrátené na účet
mesta do 15. apríla budúceho
roka.
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Vydierali slepého
Zo zločinu vydierania obvinili
53-ročnú Etelu a jej 43- ročného
manžela Jozefa z Drne. Etela žiadala od nevidiaceho 46- ročného
muža z Komárna, ktorý prechodne býva v Rimavských Janovciach, 3 tisíc korún ako nájomné
za bývanie v jej dome. Ten jej
sumu odmietol vyplatiť, nakoľko
nemal voči nej žiadne pozdĺžnosti. Agresívna žena ho niekoľkokrát
udierala dreveným valčekom na
cesto po hlave a rukách a vyhrážala sa, že ho bude biť dovtedy,
kým jej nedá peniaze. V ten istý
deň jej manžel žiadal od nevidiaceho podpísanie vyhlásenia
o pozdĺžnosti na nájomnom vo
výške 6 tisíc korún. Po tom, ako
ho obvinený trikrát udrel po tvári,
poškodený v obave o svoj život
vyhlásenie podpísal. Obvinení sú
stíhaní na slobode, hrozí im trest
odňatia slobody na 4 až 10 rokov.
KR PZ

anketa
Čo pre vás
znamenajú vianočné
sviatky a ako sa na
ne pripravujete?
Ružena Oláhová, účtovníčka,
Dubovec:
„Vianoce sú pre
mňa sviatky
lásky, pokoja
a súdržnosti.
Ľudia premýšľajú o svojej budúcnosti tak isto ako
ja. Na sviatky sa pripravuje celá
rodina srdcom a dušou, pečieme
vianočné pečivo a balíme darčeky.
S radosťou a nadšením sa pripravujeme na Štedrý večer, zdobíme
stromček a aj našu domácnosť.
Stretávame sa celá rodina a každý
rok sa tešíme na tieto najkrajšie
sviatky roka.“
Mária Demeterová, dôchodkyňa,
Uzovská Panica:
“Advent je pre
mňa obdobím
radostného
očakávania.
Pred sviatkami
upratujem byt
a zdobím ho
vianočnými dekoráciami. Na adventnom venci zapaľujem každú
nedeľu jednu sviečku. Pre mojich
najbližších a známych nakupujem
darčeky. Teší ma, keď im urobím
radosť. Pri štedrovečernom stole
sa stretáva celá rodina. Po večeri
ideme do kostola na polnočnú
svätú omšu.“
Peter Kováč, finančný maklér,
Rimavská Sobota:
„Sviatky trávim
v rodinnom
kruhu, navštevujem priateľov
a známych.
Počas nich oddychujem, pretože
som v priebehu roka pracovne vyťažený. Darčeky kupujem rád, aj
keď väčšinou na poslednú chvíľu.
Snažím sa, aby boli pre obdarovaných užitočné. Som rád, keď ich
viem potešiť. Vianoce sú pre mňa
sviatkami radosti, pokoja, lásky
a vzájomného porozumenia.“
Pýtala sa: K. Kalmárová
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Náhle odišiel mladý študent gymnázia
Po Miškovi ostalo prázdne miesto v školskej
lavici. Každému, kto ho poznal, bude chýbať
Hovorí sa, že niet väčšej tragédie,
ako keď zomrie mladý človek.
Ticho, bez rozlúčky najbližších
krátko pred vianočnými sviatkami
opustil tento svet študent rimavskosobotského gymnázia Michal
Hlinka. Stalo sa to 4. decembra
večer, mesiac po tom, ako oslávil
17. narodeniny. Smutnú správu sa
riaditeľ školy Ján Čeman dozvedel
na druhý deň ráno od jeho starého
otca.
„Nevedel som, ako to mám povedať Miškovým spolužiakom.
Vošiel som do triedy a oni to už
vedeli. Plakali, “ hovorí J. Čeman,
ktorý sa z nečakanej udalosti nevedel spamätať. Podľa jeho slov bol
Miško svedomitým študentom,
bol mladý, ambiciózny, talentovaný a mal schopnosti. Bol pohodový človek a vždy povedal, čo si
myslel. Chcel ísť na vysokú školu.
Študovať medzinárodné vzťahy
alebo manažment.
„Miško mi veľmi pripomínal svojho otca, ktorého som učil. Bol na
seba náročný a chcel veľa dosiahnuť. Keby ho nezastihla náhla
smrť, určite by sme o ňom v budúcnosti boli počuli,“ prezradil
J. Čeman. Pre svoju bezprostrednosť bol Michal Hlinka obľúbený
i u spolužiakov.
„Naše mamy ležali spolu v pôrodnici. Narodila som sa deň pred
ním. Miško chcel vždy vo všetkom
vynikať a hnevalo ho, že som o deň

staršia a to už nedobehne,“ hovorí spolužiačka Zuzana Vývleková
a dodáva: „Bol úprimný, žil naplno, bol poradcom v móde i vo
vzťahoch. Vedel byť aj galantný.
Na Valentína obdaroval dievčatá,
ktoré sa mu páčili, ružou. Miško
bol dokonalý vo všetkom, vždy
upravený, pozorný, mnohým ľuďom pomohol. Máloktorý mladý
človek je taký, ako bol on.“
Ďalšia spolužiačka Katarína Martišová si na Miška spomína ako
na rybára a pohodového človeka.
Povedala nám, že veľa dievčat bolo
do neho zaľúbených. On však na
ne čas nemal, lebo sa venoval hlavne štúdiu.
„Bolo to naše slniečko. Keď sme
sa pred písomkou báli, vždy povedal nejakú hlúposť a celá trieda
sa smiala. Je ťažké zmieriť sa a žiť
s tým, že Miško už nie je medzi
nami. Sedel predo mnou a Zuzkou
v predposlednej lavici s jedným
spolužiakom. Ostane po ňom už
navždy prázdne miesto,“ vyjadrila
sa Katarína Martišová.
Náhlu smrť mladého zdravého
študenta septimy si mnohí nevedia vysvetliť. Krátko predtým
sedel pri počítači a chatoval so
spolužiakmi. Študentov školy
sa jeho smrť natoľko dotkla, že
zrušili tradičnú vianočnú akadémiu. Štvrtáci preložili stužkovú
slávnosť na január. Posledná roz-

Nečakaná rýchla smrť Michala Hlinku sa každého dotkla

lúčka s Michalom Hlinkom bola
v pondelok 10. decembra v rimavskosobotskom dome smútku.
Pochovali ho neďaleko iného zosnulého študenta rimavskosobotského gymnázia Martina Sucháča. Obaja chlapci mali podľa slov
riaditeľa školy J. Čemana mnohé
veci spoločné. Boli talentovaní,
svedomití študenti, jediní synovia
svojich rodičov, mali veľké plány
do budúcnosti, schopnosti, ale
i prostriedky a rodinné zázemie
na to, aby niečo v živote dosiahli.
Martin, ktorého prezývali Sucho,
podľahol zákernej chorobe – rakovine a jeho túžbou bolo stať sa kameramanom. Úspešne absolvoval
prijímacie skúšky na Vysokej škole múzických umení. Krátko pred
svojimi dvadsiatymi narodeninami, 4. mája 2005, však prehral
boj s rakovinou. Život mal pred
sebou presne tak ako Miško, ktorý
zomrel mesiac po oslave svojich
17. narodenín. Možno si mnohí

povedia, že život nie je spravodlivý, pretože vždy nám vezme to, čo
máme najradšej. Sú však udalosti,
ktoré nemožno pochopiť ani ich
zmeniť. Každý máme vymedzený
čas na tomto svete. Nepoznáme
ani dňa, ani hodiny, kedy sa naša
životná púť skončí. Preto treba žiť
naplno a naučiť sa prijímať život
taký, aký je...
Marta Kanalová
Pýtame sa, prečo musí zomrieť
mladý človek?
Nepoznáme odpoveď...
Sedíme tu sami s tvojou fotkou
a nechceme veriť,
dokonca života s tou bolesťou
budeme súperiť.
Bola to rana, bolestivá a veľká
strata,
stratili sme milovaného kamaráta.
Budeš nám chýbať, nikdy na teba
nezabudneme,
každý deň v našich srdciach,
navždy spolu zostaneme.
Odišiel mladý človek, prečo to tak
musí byť?
Mal všetko pred sebou a chcel ešte
ďalej žiť.
Chcel byť tu medzi nami, užívať si
tento svet.
Vyhasol mladý život, zrazu je to
všetko preč.
Dúfame že si už v nebi, pozeráš sa
na nás zhora,
navždy ťa milujeme, odkazujeme
ti zdola.
(krátené)

Riaditeľ gymnázia Ján Čeman s Miškovými spolužiakmi.

Študenti na chodbe školy zapaľovali
sviečky za zosnulého

Tvoji spolužiaci

Spravodajstvo
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Daruj krv, daruj život
Ocenili 111 bezpríspevkových darcov krvi v našom okrese
pri 20 a bronzovú pri 10 odberoch.
Pri získaní Kňazovického medaily
je potrebných 100 až viac odberov.
Jej držiteľmi sa stali: Július Doboš,
Jozef Gríger z Rimavskej Soboty,
Štefan Halász z Rimavskej Soboty
a JUDr. Jozef Pupala z Čierneho
Potoka. Držiteľmi diamantovej
plakety sa stali Margita Bartová,
Eva Szepesyová z Rimavskej Soboty, Anna Szökeová a Katarína
Zagyiová. Zlatú plaketu získalo
17 darcov, striebornú 35 a bronzovú 51. Celkovo bolo ocenených
111 darcov krvi.
Držitelia medaily prof. MUDr. Kňazovického, zľava JUDr. Jozef Pupala, Štefan
Halász, Jozef Gríger a Július Doboš.

Územný spolok Slovenského Červeného kríža v Rim. Sobote zorganizoval 11. decembra slávnostný
aktív bezpríspevkových darcov
krvi. Na stretnutí boli odovzdané ocenenia bezpríspevkovým
darcom krvi nášho okresu. V kultúrnom programe vystúpili žiaci
Základnej umeleckej školy v Rim.
Sobote. Ako nás informovala riaditeľka sekretariátu územného

spolku SČK Mária Majerčíková,
odovzdávali sa diamantové, zlaté, strieborné a bronzové plakety prof. MUDr. Jána Janského
a medaila prof. MUDr. Kňazovického.
Diamantovú plaketu odstávajú
bezpríspevkoví darcovia krvi-muži
pri 80 odberoch, ženy pri 60, zlatú
muži pri 40 a ženy 30, striebornú

„ Oproti predchádzajúcim rokom
je menej prvodarcov, ale ich počet
sa neznižuje. Prispievajú k tomu aj
celoslovenské akcie SČK, akými
sú Valentínska kvapka krvi, Študentská kvapka krvi a Vianočná
kvapka krvi. Darcami sú častejšie
muži, ale aj ženy sú viacnásobnými darkyňami. Verím tomu, že
darovať životne dôležité tekutinu
je tým najkrajším a najľudskejším
darom,“ vyjadrila sa Mária Majerčíková.
K. Kalmárová

Viac pozornosti
nielen počas
sviatkov
Pod vedením Jána Juhásza
funguje v Rim. Sobote Zväz
telesne postihnutých, ktorý má
približne 300 členov. Každý
mesiac jeho vedenie organizuje
rôzne kultúrne a športové akcie,
na ktorých sa členovia dobre
zabavia. V tomto roku podal zväz
projekt na Úrad BBSK prostredníctvom referentov detašovaného pracoviska ÚBBSK v Rim.
Sobote Vojtecha Györgya a Csabu
Horvátha. Schválili im pomoc
vo výške 10 tis. korún, za čo zväz
zorganizoval autobusový výlet do
Bojníc. Zväz telesne postihnutých
zorganizoval vďaka sponzorompodnikateľom nášho mesta pre
deti Mikuláša. Rok uzatvoria jeho
členovia koncoročným zasadnutím. Veria, že sa im podarí svoje
plány zrealizovať aj na budúci
rok. Život je veľmi ťažký. Faktom
však je, že na to, aby sme urobili
ľudí sťastnými, ktorí sa vedia tešiť
aj z maličkostí, stačí málo. Preto
vedenie a členovia Zväzu telesne
postihnutých v Rim. Sobote
ďakujú všetkým, ktorí im počas
roka pomáhali.
Edita Csölleová

Zaujímavý výlet do Košíc

Vianočné menu v múzeu

Každý má rád výlety. A najmä také, ktoré trávi so svojou
rodinou, blízkymi, či kamarátmi.
Presne taký výlet sme mali aj my,
žiaci ZŠ P. Dobšinského v Rim.
Sobote 2. decembra, keď sme
cestovali do Košíc. Cesta ubehla
rýchlo, smiali sme sa a zabávali.
V Košiciach sme navštívili Dóm
sv. Alžbety, ktorý nás uchvátil
svojou veľkosťou a históriou. Bol
nádherný. Videli sme aj zlomený
zvon vedľa dómu, ktorý mu slúžil
v minulom storočí, ale v 70-tych
rokoch pri požiari sa poškodil.
Bolo fascinujúce dotknúť sa ho.
Zvonkohra na námestí pri divadle
nám zdvihla náladu. Každý zvon,
či zvonček mal iný zvuk, vydával
iný tón, ale spolu vytvárali dokonalý súzvuk. Na obed sme išli do
nákupného centra Optima. Moji
spolužiaci sa najviac zdržiavali
v hračkárstvach. Do Steel Arény,
ktorú sme navštívili kvôli ľadovej
revue Peter Pan, sme už prišli

Banskobystrický samosprávny kraj
a Gemersko-malohontské múzeum
v Rimavskej Sobote zorganizovali 11. decembra vo výstavných
priestoroch múzea výstavu s názvom Kultúra stolovania.

s plnými bruškami. Predstavenie
bolo prekrásne, obdivovali sme
zručnosť krasokorčuliarov, hrala
dobrá hudba, zabávali sme sa.
Všetko trvalo asi tak dve hodiny.
Keď predstavenie skončilo,
bola už vonku tma. Rýchlo sme
posadali do autobusu, poukazovali sme si nákupy a odchádzali
sme domov s krásnymi pocitmi
a myšlienkami. Našťastie nikto sa
nestratil, nič zlé sa nám neprihodilo, môžeme len s ľútosťou
povedať, že už je výlet za nami.
Lea Sokolovská,
V. A, ZŠ P. Dobšinského

„Teší nás, že účasť bola vysoká.
Cieľom výstavy bolo verejnosti
priblížiť nielen muzeálnu činnosť,
ale predstaviť múzeum aj ako komunikujúcu inštitúciu, orientujúcu sa na osvetovú činnosť. Pri
organizácii výstavy sme vychádzali z historického a estetického
aspektu, ktorý sme chceli posunúť

do popredia,“ vyjadrila sa kurátorka výstavy Alena Pivovarčiová.
Dodala, že výstava bola zameraná
na kultúru stolovania a gastronómiu v meštianskom prostredí.
Jej súčasťou boli ukážky tradičných surovín, plodín, prístrojov
a nástrojov pri príprave a úprave
jedál v gemersko-malohontskom
regióne. Boli vystavené nádoby od
praveku cez vynález hrnčiarskeho
stroja až po súčasnosť. Na vernisáži predstavili svoje výrobky aj
firmy Zepter a Herbalife.
„Zúčastneným sme vernisáž spestrili vianočným občerstvením. Zároveň sa chcem poďakovať pedagógom Spojenej školy a Združenej
strednej školy v Rim. Sobote, firme Nábytok Hajdu a pani Helene
Bodorovej z Oždian,“ povedala A.
Pivovarčiová. Výstava potrvá do
31.1. 2008
kk
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Výstava prác tábora Rovás
Občianske združenie Rovás
a Oxymoron zorganizovalo v spolupráci s MsKS v Rim. Sobote
výstavu s názvom Pohľadnica. Je
nainštalovaná v galérii Ganevia
v dome kultúry. Potrvá do 31.
januára. Prezentuje najlepšie
práce, ktoré vytvorili účastníci
13. tábora Rovás 2007 v Kysaku
pri Košiciach. Zúčastnili sa ho
ľudia od 6 do 21 rokov. V prácach
je zastúpená fotografia, grafika, maľba, kresba, sochárstvo
a keramika. Ako nás informoval
člen OZ Rovás Zoltán Szászi,
občianske združenie s celosloven-

skou pôsobnosťou funguje už 12
rokov. Majú členov aj z Maďarska,
ale chcú ho rozšíriť aj o členov
z Poľska a Rumunska.
„Staráme sa o budúcu generáciu,
pripravujeme pre nich workschopy, tábory a výstavy. Naša činnosť
je zameraná na rôzne oblastigrafika, maľba, kresba, lino, foto,
film, literatúra, dramatika, ľudové
umenie, divadlo, sochárstvo,
keramika, rezbárstvo a výroba
smaltovaných klenotov,“ povedal
Z. Szászi.
kk

Mikuláš chodil
aj v nemocnici
Mikuláš nezabudol ani na detských pacientov Všeobecnej nemocnice v Rimavskej Sobote. Jeho
návšteva na detskom, krčnom
a chirurgickom oddelení bola pre
deti veľkým prekvapením. „Detičky mali veľkú radosť, že hoci nie sú
doma, Mikuláš ich našiel a priniesol im darčeky. Mikulášovi neprekážalo, že si nepoumývali čižmič-

ky, stačili mu pesničky a básničky.
Chceli by sme sa Mikulášovi, teda
pánovi Pavlovi Novotnému z Relaxu –Centra voľného času detí
a mládeže, poďakovať, že deti na
lôžku prišiel rozveseliť,“ povedala
vedúca sestra detského oddelenia
nemocnice Alena Duszová (na fotografii v strede.).
-pr-

Mikuláš na
sídlisku Západ

„Darčeky svojím ratolestiam
pripravili rodičia a odovzdali sme
ich prostredníctvom Mikuláša
a čerta. Mikuláš rozdával aj sponzorské darčeky- plyšáky, balóniky,
ovocie a sladkosti. Poskytli ich
podnikatelia sídliska Západ.
Príchod Mikuláša na sídlisko
sme organizovali už viackrát
a chceme v tejto myšlienke pokračovať,“ vyjadrila sa majiteľka
jednej z predajní a pokračovala:

„V dnešnom konzumnom spôsobe
života sa vytráca podstata a čaro
Vianoc. Projektom sme chceli
priblížiť ich skutočnú atmosféru.
Myslím z čias našich rodičov
a prarodičov, kedy mali sviatky
v sebe úprimné pocity pohody,
radosti, lásky a vzájomného porozumenia. Skutočné naplnenie
týchto sviatkov nespočíva v hodnotných darčekoch. Darčeky sú
súčasťou sviatkov, ale ich čaro
spočíva v upevňovaní medziľudských vzťahov v rodine, kolektíve
a spoločnosti.“
Poďakovanie patrí všetkým
podnikateľom sídliska, TSM za
stromček, ktorý urobil deťom
radosť.
kk

Súťaž o najšikovnejšieho
Mikuláša
Študentská rada Spojenej školy
v Rim. Sobote aj tento rok zorganizovala súťaž s názvom Mikuláš
2007. Súťažilo sa v šiestich disciplínach: promenáda Mikulášov,
anjelov a čertov, balenie darčekov,
skok vo vreci, tanec so stoličkou,
fúkanie balónov a návlek cukríkov.
Výkony hodnotila porota zložená
z pedagógov školy Heleny Chrenkovej, Petra Kminiaka a Martiny
Nociarovej. Program uvádzala
Petra Belková a hudobné podfarbenie zabezpečil Milan Odler,
obaja zo 4.T triedy. Súťaž spestrili
tanečníci breake- dance, študenti
tunajšej školy. Koordinátorkou
akcie bola stredoškolská učiteľka
Aneta Kmeťová a spoluorganizátorkami Ivana Kojnoková a Alžbeta Solčányiová z 3. A triedy. Sú-

ťaž o najšikovnejšieho Mikuláša
vyhrala študentka z 1. F. Michala
Fodorová. Druhé miesto získala
študentka pomaturitného štúdia z
2. M. Margaréta Danková. Víťazi
dostali tortu a sladkosti. Perličkou a zároveň nie peknou vizitkou
študentov-divákov je, že počas
vystúpenia Mikulášov zmizli zo
stola odmeny pre ostatných súťažiacich.
kan
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Pečie vianočné oblátky
Vyše 15 rokov pečie vianočné oblátky 66-ročná Jolana Molnárová
z Rim. Soboty. Tejto záľube sa
venuje napriek tomu, že je hendikepovaná. K pečeniu vianočných
oblátok sa dostala tak, že u krstnej
dcéry videla na ne formu. Skúsila
to, a potom si objednala vlastnú
formu.
„Oblátky pečiem z cesta, ktoré si
pripravím z mlieka, múky, vajec,

Mestské kultúrne stredisko v Rimavskej Sobote zorganizovalo 7.
decembra tradičné predvianočné
popoludnie s názvom Radostné
Vianoce. V programe účinkovala
dychová hudba Sobotienka, miešaný spevácky zbor Bona Fide,
klub tanečného športu Impulz,
folklórny súbor Rimavan, detský folklórny súbor Podkovička,
folklórne súbory Új Gömör a Kiss
Gömör. Klub tanečného športu
Impulz predstavil HIP HOP, disco
a country tance. Predstavili sa aj
tanečné páry s latinskoamerickými tancami. V závere predvianočného popoludnia vystúpila dycho-

7

masla, oleja, cukru, vanilkového
cukru a vody. Nechám ho postáť
dve hodiny. Potom pečiem ploché
oblátky alebo oblátkové trubičky.
Pritom pozerám aj televízor,“ prezradila Jolana Molnárová. Ľudia
majú jej oblátky radi. Berú ich príbuzným do Bratislavy, na Oravu
i do Nemecka. Pani Jolka hovorí,
že oblátky s medom by nemali
chýbať na štedrovečernom stole.
kan

vá hudba Sobotienka.
„Koncert organizujeme pravidelne. Vystupujú v ňom kolektívy
MsKS, ktoré takto prezentujú svoju celoročnú záujmovú umeleckú
činnosť. Programom sme chceli
verejnosti spríjemniť predvianočné obdobie a priblížiť tvorbu
a činnosť kolektívov. Naším zámerom bolo poukázať na upevnenie
medziľudských vzťahoch počas
týchto sviatkov. Teší nás vysoká
účasť divákov,“ povedal odborný
pracovník MsKS a vedúci folklórneho súboru Rimavan Vladimír
Petrinec.
kk

Vianočné aranžmány tiež podliehajú móde
Tak ako odievanie, aj zdobenie
vianočných stromčekov podlieha
móde. Ako nám prezradila majiteľka kvetinárstva Megéra v Rim.
Sobote Ľubica Žilíková, tohtoročná móda v zdobení vianočných
stromčekov je podobná vlaňajšej.
Trendové farby sú ružová a fialová, ktoré málo prerazia v našich
končinách. Prijateľnejšie farby pre
našu oblasť je kombinácia zelenej
a zlatej, potom bielej, striebornej
a skla. Naďalej ale ostávajú najpoužívanejšími farbami Vianoc
červená, zelená a zlatá. Okrem samotných vianočných stromčekov
sa zdobia aj adventné vence.
„Zdobia sa vo farebnej kombinácii
so stromčekom a ostatnými dekoráciami. Používajú sa pritom rôzne materiály - či už sušené, umelé,
drobné doplnky - guľôčky, škorica,
oriešky, sviečky, stužky a iné. Každý zdobí adventný veniec podľa
svojho vkusu a nálady. Kto ho chce
mať prepracovanejší, radi mu ho
urobíme v našom kvetinárstve,“
povedala Ľ. Žilíková.

Dodala, že ľudia kupujú rôzne
vianočné ozdoby, ale najviac sa im
páčia látkové panáčiky a doplnky,
ktorými zjemnia výzor vianočného
stromčeka. Obľúbené sú i vianočné
črepníkové kvety: vianočný kaktus

i hviezda. Zútulnia domov a spestria aj vianočný stôl. A aké je odporúčanie majiteľky kvetinárstva
Megéra na vianočný aranžmán?
„Je vyrobený zo živého materiálu
a je jedno, v akej je farbe. Ide však

o to, že sa nepotešia len oči, ale aj
nos. A ak neviete, ako vyzdobiť byt
či dom, naše predavačky- aranžérky vám rady poradia,“ povedala
na záver Ľ. Žilíková.
kan
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NEHNUTEĽNOSTI

Predám 1-izbový byt v OV blízko centra RS. Tel: 0907 825 327

1510-51

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


880-51
 Kúpim

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
1419-51
 Dáme

do prenájmu priestory
vhodné GH-na obchod., kanc.
a sklad. účely neďaleko centra RS.
047/5631054, 5631264, 0903
531 470
1432-51
 Kúpim 1-izbový byt v centre
mesta. Platba v hotovosti. Tel:
0911 214 630

1602-51

Kúpim v Tornali starší dom.
Tel: 0915 801 573


1373-51
 v centre, ul. SNP na prízemí
s vlast. vchodom, výklad do ulice,
20 m2. Tel: 0903 306 291

 Kúpim byt v RS. Cena nerozhoduje. Tel: 0904 071 340

1596-1
Dám do prenájmu kancelárske
priestory – 96 m2 na 1.poschodí,
Hlavné nám. 13 (vedľa RK štúdia).
Tel: 0905 640 166, 047/5811737

1605-2
 Dám do prenájmu priestor na

podnikanie 24 m2 na prízemí na
Hlavnom námestí v RS. Tel:
0907 884 948
1513-2

Dám do prenájmu 1-izbový byt
v centre mesta. Volať po 17. hod. na
t.č.0948 913 367

Dám do prenájmu kancelársky
priestor 15 m2, Svätoplukova 16,
prízemie. Tel: 0905 748 850

1488-51
 Kúpim

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

1470-51
 Hľadám

mieste garzónku za 4 tis./mes.
alebo dopredu na 1/2 rok 21 tis.
Sk. SMS: 0911 076 750
1515-51
 Predám

rodinný dom v RSTomašová. Tel: 0908 528 024
1516-51

- 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

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

2904-48,49,50,51

ZAMESTNANIE

1497-51

1500-51

Predám 50 ha pôdy. Adresa
v redakcii.


1501-51
Predám stavebný pozemok pri

lese na Molnárke, veľkosť 3300 m2.
Tel: 0908 931 360
1503-51

Súrne kúpim 1-izbový byt. Tel:

0904 307 733
1506-2

PRÁCA V ANGLICKU: SKLADY, ZVÁRAČI, MÄSIARI, KRAJČÍRKY. SMS: 0911 250 716

1504-51
 Firma DUG s r.o., A.Markuša
22, Rim. Sobota prijme administratívnu pracovníčku. Prac.náplň:
personalistika a koreršpodencia, ovládanie PC (Word, Excel,
Outlook). Prax výhodou, môže
byť aj absolventka obchodnej
akadémie. Bližšie info na tel.č.:
0905 359 750

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
 Hľadám spolupracovníkov
na zaujímavú prácu. Tel: 0918
832 404

1450-51

Firma INDEX prijme do
trvalého pracovného pomeru
čerstvých absolventov SŠ s ma

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
 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
 Predám odstavčatá. Cena
dohodou. Tel: 0905 544 891
 Predám krmníky od 90 kg
do 150 kg, aj očistím. Tel: 0915
625 196

1507-51
 Predám čistokrvnú čivavu
psíka, veľmi pekný. V RS. Tel: 0903
697 783, 0908 964 778

1511-51

AUTO-MOTO
 Predám Š-120 L r.v. 1985 bez
TK, pojazdná. Cena dohodou. Tel:
5522379

1509-1

rôzne

1505-2

ZVIERATÁ
 Predám

265 466

ošípané. Tel: 0908

1425-51

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


1441-3

1453-2

Predám garáž v Rim. Sobote.
Tel. č. 56 24 000
Kúpim 2-izbový byt na Západe – platba v hotovosti. Tel: 0915
867 006

1494-51

teriéra. Tel: 0905 243 936



1478-51

1606-5

čašníčku do Pressa.
Tel: 0905 902 463

 Predám šteňatá Jack Russel

1468-2



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

 Dám do prenájmu na lukratív.

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

1484-51

1469-1

1514-1

Predám dobermanov 8 týždňové, zaočkované. Tel: 0905 357 884,
0905 357 993

1480-51

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




 Dám do prenájmu garáž
na Dobšinského ul. Tel: 0902
085 081

1451-51


1468-1

1474-51

turitou 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

 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 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

 Káva-Káva Servis-Stroje.
Tel. 0903515109.
736-52
 www.foreverliving.sk
tt-flp@azet.sk
1090-52
 Predám bločky na stavebný
materiál alebo faktúry, cena 1,5%.
Tel.: 0915 183 843
1005-51
 Predaj použitých stolárskych
strojov. Tel: 0910 953 330

1287-51
 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
 Predám poschodovú posteľ.
Inf. na č.t.: 0904 491 390

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

1459-51
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 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

klavír pianino Petrof a sedaciu súpravu. Tel: 0911
257 303
1490-1
Predám Playstation 2 s chipom
s hrami + volant s pedálmi. Vhodný
darček pod stromček. Cena 4000
Sk. Tel: 0910 521 014

1491-51
 Kúpim črepové kachle. Tel:
047/56 94 753
1498-51
 Predám mrazničku vo veľmi
dobrom stave. Tel: 0915 826 268
1502-51
Predám starší sklokeramický
sporák. Tel: 5522379
1509-1

SLUŽBY


Pôžičky – 0910158697.

Takáčová. Info: 0905 120 269
1408-51
 Prijmem do opatery dieťa. Tel:

0918 323 442
1414-51
 Rýchle

pôžičky-vhodné pre
každého! M: 0911 241 672, 0910
1420-51
277 652
 Autodoprava, sťahovanie.
1104
Tel: 0903 515 109
 Profesionálne vedenie účtovníctva. Tel: 0902 417 017
 Preprava Aviou + plachta +
sťahovanie. Tel: 0905 922 756
1448-7
 NAJ PONUKA-jednoduché
účtovníctvo od 400 Sk, podvojné
účt. od 900 Sk/1 mes. Tel: 0904
674 152
 NAJ PONUKA-jednoduché
účtovníctvo od 400 Sk, podvojné
účt. od 900 Sk/1 mes. Tel: 0904
674 152

1487-1
 Prírodou za zdravím. Možná
spolupráca. Tel: 0918 151 321

1464-51
 Úprava, prestavba a modernizácia bytov, bytových jadier,
domov, ukladanie plávajúcich
podláh, zatepľovanie. Tel: 0911
579 539

1496-51
 Prestavba bytových jadier

komplet elektrika-voda-plynmurárske práce-obklady-dlažbystierky-sadrokartóny. Zabezpečujeme materiál a odvoz. Kvalita
so zľavou aj materiál. Tel: 0918
971 954, 0918 283 026
1508-1
 Autodoprava, sťahovanie.
Tel: 0903 515 109

1104-51
 Profesionálne vedenie účtovníctva. Tel: 0902 417 017

OZNAMY
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.
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.

1115-51

733-51
 Riešenie problémov a sporov
mimosúdnou cestou - MEDIÁTOR.
Francisciho 1, 0907 831 424

1271-52
 Pôžičky – úvery (bankové aj
nebankové) pre všetkých. Extra
pre vybrané kategórie SZČO. Tel:
0905 100 870, 0949 338 579, 0910
449 129

1376-51
 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.

ÚPSVR V Rimavskej Sobote informuje
Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny v Rimavskej Sobote vyberá z prehľadu voľných pracovných
miest nasledovné voľné pracovné miesta nahlásené zamestnávateľmi:
Názov a sídlo zamestnávateľa
KOOPERATÍVA, POISŤ. A.S. RS
AGRORIS s.r.o.RS 		
				
BB TOOLS s.r.o.RS		
				
TAURIS CASSOVIA s.r.o.RS		
ŠK - SERVIS RS			
				
SEWON ECS SLOVAKIA s.r.o.RS
				
AGROKOL s.r.o. Rimavská Baňa

Názov profesie		
Požiadavky
Poisťovací poradca
ÚSO vzdelanie
Manažér ekonomického ÚSO vzdelanie			
obchodného riaditeľa		
Marketingový pracovník
VŠ – technický smer
VP-B, tvorba grafiky
Predavač mäsa		
Vyučený, Zdrav. preukaz
Technik BOZP a PO
ÚSO vzdelanie 			
Účtovník ÚS 		
vzdelanie
Asistent			
ÚSO vzdelanie
Výrobný pracovník
Vyučený
Vodič - opravár		
Vyučený

Bližšie informácie sa dozviete na č. t. 5416103, 5416209, alebo osobne na ÚPSVR v Rimavskej
Sobote, Čerenčianska 18, na č. d. 209, ako aj na webovej stránke www.upsvar.sk.
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EUROMOTEL
Restaurant

Košická cesta, Rimavská Sobota

Vás pozýva na:

POĽOVNÍCKE
HODY
ubytovanie od

69 Sk!

Prijmeme čašníka/-čku.

tel.: 047 563 3167
0915 671 186
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

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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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.

0905565247, 0908695055
0905159262

Nájdete nás: SNP 22 /budova múzea/ RS
Otv.: Po-Pia: 8.30-17.00, So: 8.00-12.00

2900-51

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

Textil Žilina
Srdečne Vás pozývame na vianočný
nákup do svojich predajní
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.

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

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

AUTOUMYVÁREŇ

pre osobné, úžitkové aj nákladné autá do 5t a výšky 3,9m
v Rimavskej Sobote
na Gorkého ulici (pri železničnej stanici)
Príďte a vyskúšajte aj vy!
Najlacnejšie a najrýchlejšie umývanie v meste!

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

OTV: Po - Ne: 8.00 – 19.00 hod.

1292-51

12

INZERCIA

17. december 2007
Bicykle – šport
Hviezdoslavova 19 R.Sobota (pri Sociálnej poisťovni)
tel: 0475633764
Výber zo 100 bicyklov, Výpredaj modelov 2007, Kellys, Dema,
Author až 40%, Predaj aj na splátky, Záručný a pozáručný
servis
Sánky, boby, korčule, hokejky
2898-47,49,51

SEWON ECS Slovakia , s.r.o.
hľadá :
do novootvorenej výrobnej prevádzky
v RIMAVSKEJ

SOBOTE

výrobné pracovníčky / pracovníkov
požadujeme:
ochotu pracovať, manuálnu zručnosť,
všetkých zaučíme
ponúkame:
dobré platy, bohatý sociálny program,
príjemný kolektív, nástup ihneď
Len u nás nájdete – stabilné pracovné miesta, výborné
pracovné podmienky, platové postupy každých 6 mesiacov
a individuálny prístup ku každému zamestnancovi.
Svoje žiadosti (so životopisom) zasielajte na adresu:
Sewon ECS Slovakia, s.r.o.
Potravinárska 6
979 01 Rimavská Sobota
Tel: 047/5812354
Email: praca@sewon-ecs.sk

KORO, s.r.o.

ponúka voľnú pracovnú pozíciu – OBCHODNÁ
ZÁSTUPKYŇA/ZÁSTUPCA pre oblasť Košice, súčasťou práce je spolupráca pri centrálnej organizácii obchodných činností. Požiadavky: vod.
preukaz B, pokročilé ovládanie PC, kultivované vystupovanie, aktivita.
Životopisy prosíme posielať na adresu: vkosin@koro.sk, tel.: 0903
449 164 KORO s.r.o. ponúka voľné pracovné pozície – výrobní pracovníci v potravinárskej výrobe, trojsmenná prevádzka. Požiadavky:
vyučenie v odbore pekár, cukrár alebo kuchár.
Tel: 047/58 11 868, 56 33 788
2927-1
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Milé dámy, ďakujeme Vám,
že v uplynulom roku ste si u nás dopĺňali svoj šatník.
Prajeme Vám príjemné sviatky a šťastný nový rok
a tešíme sa na ďalšie stretnutia
Pripravujeme akcie, ktoré Vás potešia.
BOLERO – MOLETKA
Železničná 9 R.Sobota

HORNÉ SALIBY
veľkoobchod - maloobchod
2931-51

NÁBYTOK – A. Laudárová, ul. B.Bartóka 10, R.Sobota
Ďakujeme všetkým zákazníkom, ktorí nám
prejavili dôveru pri nákupe nábytku.
Do nového roku želáme všetkým veľa zdravia,
šťastia a prac. úspechov.

Tešíme sa na Vás aj v r. 2008

2930-51

AGRORIS, s.r.o.,
Hlavné námestie 1, 979 01 Rimavská Sobota

hľadá zamestnanca na pracovnú pozíciu
MANAŽÉR – ekon.obchodného riaditeľa
Požadujeme:
-SŠ vzdelanie ekonomického smeru, práca s PC
-znalosť anglického a nemeckého jazyka vítaná
spoľahlivosť, presnosť, tvorivosť
termín nástupu dohodou
Písomné ponuky s profesijným životopisom pošlite na našu
adresu do 18.12.2007
Informácie na tel.: 5811751

VODA, KANALIZÁCIA, PLYN
Ďakujeme všetkým zákazníkom
za prejavenú dôveru v roku 2007, želáme
šťastné a veselé Vianoce
a úspešný nový rok 2008.
Prevádzka: Školská 244, Rim. Sobota,
Tel./fax: 047/5811465,
e-mail: rs.aquamont@aquamont.sk

STEVA BB

organizuje prednášku špecialistky
na DzZČ pani Valicovej

2921-51

„Daň z príjmov zo závislej
činnosti“
dňa 17.01.2008
v JUNIOR KOMPLEX-e
bývalá Mladosť, pri železničnej stanici, Železničná 703,
RIMAVSKÁ SOBOTA
Info: 048-417 20 22 al. 0915
816 509 alebo www.steva.eu
2926-51

Mobil Club

Všetko pre Váš mobilný telefón
Predaj-Výkup-Výmena-Príslušenstvo
-Odblokovanie mobilných telefónov-Predaj na splátky-Pozáručný servis

Nokia 6300
4490,Nokia 6120
5990,Nokia 7373
5990,Nokia 6233
3990,Sony Ericson K530i 4490,Sony Ericson K200i 2890,-

Samsung E250
2990,Nokia 7500
6990,Nokia 5310
7990,Sony Ericson K850i 13990,-		
Nokia 6500
9290,-

Želáme Vám príjemné prežitie Vianočných sviatkov a prajeme všetkým
šťastný Nový rok
2932-51

Chata Zbojská vhodná pre
rekreáciu rodín s deťmi, školy
v prírode, detské tábory či
lyžiarske kurzy ponúka ubytovacie, stravovacie a doplnkové
služby. K dispozícii posedenie
pri krbe v jedálni a dennom
bare. Kolkáreň, klubovňa,
posilňovňa, krytý bazén,
sauna, jakuza a viacúčelové
ihriská. V zimnom období
disponuje lyžiarskym vlekom
s technickým zasnežovaním.
Tel.: 048-6199227, e-mail
zbojska@zoznam.sk

Inzerujte v GZ!

Liliput
detské odevy Vás pozýva na
Vianočné nákupy:
- disney pyžamá
- disney spodné prádlo
- tričká CARS, PIRÁTI Z KARIBIKU, RATATUELLE
v Rim. Sobote pri pošte.
Prajeme Vám príjemné prežitie
sviatkov!
2929-51

AGROKOL spol. s r.o. 980 53 Rimavská Baňa 145
Hľadáme vodičov, traktoristov do rastlinnej výroby
na sezónne práce v roku 2008.
Jedná sa o práce v katastroch Rimavská Baňa a Rimavská Píla.
Odmeňovanie a ďalšie podmienky budú upresnené pri osobnom
stretnutí.

Kontakt: 0905 843 369

2925-51

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

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.
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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.
22. a 23. 12. MUDr. I. Benčík st.,
Hviezdoslavova 17, č. t. 56 25 939
24. 12. MUDr. M. Pálešová, OZSOžďany, č. t. 56 94 666
25. 12. MUDr. D. Sekelská, ZŠ
Dobšinského, č. t. 56 31 566
26. 12. MUDr. E. Sklenková, ZŠ
Clementisa, č. t. 0903 554 259
29. a 30. 12. MUDr. M. Štovčík ul.
Športova 1, č. t. 56 27 353
1. 1. 2008 MUDr. J. Illešová, OZS
Jesenské, č. t. 56 985 37
5. a 6. 1. MUDr. J. Jurkemik, CSC.,
Gorkého 9, č. t. 58 11 009

LEKÁRNE
V pracovných dňoch:
Lekáreň U leva do 17:00
Lekáreň Media do 18:00
Lekáreň Kaufland do 20:00
VÍKEND:
22.12. sobota lekáreň Salvator
23.12. nedeľa lekáreň Dr. Max,
Kaufland
24.12. pondelok lekáreň Jazmín,
štátny sviatok
25.12. utorok lekáreň Dr. Max,
Fábryho ul.
26.12. streda lekáreň Kamilka
29.12. sobota lekáreň Kaufland
30.12. nedeľa lekáreň Kaufland
31.12. pondelok lekáreň Polianka
V pracovné dni slúži lekáreň Dr.
Max v Kauflande : 8.00-20.00 hod
Mimo rozpisu naviac každú sobotu
od 8. 00 - 12. 00 - Lekáreň Media.

DAROVALI KRV
Na HTO Všeobecnej nemocnice v Rimavskej Sobote dňa
11.12..2007 bezplatne darovali krv nasledovní bezpríspevkoví darcovia krvi :
Peter Mag, Alexander Bán, Milan Šulek, Igor Čák, Vladimír
Vetrák, Peter Magic, Pavel Hanko, Miroslav Gembický, Roman
Drugda, Adrian Durec, Roman Úrek, Zuzana Kožiaková, Miloš
Tomeček, Miroslav Halaj z Rimavskej Soboty, František Zvozil,
Eugen Csitneky, Mgr.Mária Štefániková, Vojtech Kocka z Hnúšte,
Pavel Joniak, Ján Korub, Ján Korub ml. z Bottova, Kvetoslava
Gembiczká, Vladimír Bystriansky z Teplého Vrchu, Pavel Varga,
Štefan Bodor z Tornale, Mária Tamášová z Nižných Valíc, Slavomír Hedvigy z Rimavskej Bane, Barnabáš Bódy z Gemerských
Dechtárov, Vladimír Kuchta z Tisovca, Stanislav Mucha z Rimavskej Píly, Jana Ďuricová z Dúžavy, Štefan Komora z Čerenčian,
Andrej Kosik zo Širkoviec, Ondrej Ruszo z Mojína, Ladislav
Juhász zo Stránskej, Ján Suja z Lehoty nad Rimavicou, Jaroslav
Slovenčák z Kokavy nad Rimavicou, Ján Gonda z Babinho Mostu,
Július Mihályi z Hostíc.
Prvýkrát darovali krv: Rastislav Turis z Rimavských Zalužian.

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.

Príjemné prežitie
vianočných
sviatkov a šťastný
Nový rok vám
praje výrobca
a dodávateľ
tieniacej techniky

ŽALÚZIE Boholy
Rimavská Sobota
Tel.: 0905 437 609
2928-51

Pri príležitosti osláv 63. výročia
oslobodenia nášho mesta a okolia
ČA Vás pozývame na pietny akt
kladenia vencov k pamätníku M.
Tompu v RS, ktorý sa uskutoční
21. decembra o 12,30 hodine.

18.19. DEC.
JEDEN SVET / ONE WORLD
Medzinárodný festival
dokumentárnych filmov Zaostrené na: krízové oblastidiktatúry, rozvojový svet, iné
kultúry, ženy, Rómov medzi
nami. Večerné predstavenia
pre verejnosť od 17:45 hod.
20.21. DEC.
HRDINOVIA A ZBABELCI
Keď nebudeš trvať na svojom, vždy prehráš. Politický
thriller USA.17:45 hod.
AUTO ZABIJÁK
Trhá asfalt, drví kosti. Thriller USA. 20:00 hod.
22.23.
DEC. POLČAS ROZPADU
Tragikomédia o štyridsiatnikoch. Slovenský film.
Začiatok predstavení: 17:45
hod.
KRÁĽOVNÁ ALŽBETA: ZLATÝ VEK Žena. Bojovníčka.
Kráľovná. Historický film
USA.Začiatok predstavení:
20:00 hod.
28.29.30. DEC.
KAUZA CIA
Skutočný príbeh o zrode CIA
očami nikdy neexistujúceho
muža.Dráma/Thriller USA.
17:45 hod.
4.5.6. JAN.
PÁN VČIELKA Včela vždy na
čele... Animovaná komédia
USA 16:00 a 17:45 hod.
ČIERNE VIANOCE
Film je remakom hororu
Boba Clarka z roku 1974.
Horor USA. 20:00 hod.

Mesto Rimavská Sobota oznamuje rodičovskej verejnosti, že
materské školy v zriaďovacej pôsobnosti Mesta Rimavská
Sobota budú od 27. 12. 2007 do 31. 12. 2007,
pre nízky počet prihlásených detí zatvorené.
V čase od 2. 1. 2008 do 4. 1. 2008 bude služba v MŠ na ul.
Hatvaniho 321 pre potreby detí všetkých materských škôl
v meste od 7.00 do 16.30 hod.
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Zimný halový turnaj v Jesenskom
7. decembra prebehlo 1. kolo
Zimného halového turnaja v Jesenskom 2007-2008. Hlavným
organizátorom bol Csaba Singlár
a sponzorom obecný úrad a starosta obce Gabriel Mihályi v Jesenskom. Zúčastnilo sa ho desať
mužstiev, z ktorých boli štyri
z Jesenského: Zigo, Casablanca,
Jesenské dorast a FTC. Prvé kolo
videlo vyše 50 divákov. Rozhodovali Gejza Tóth, Csaba Šinglár
a Dezider Pál. Cieľom tohto športového podujatia je zapojiť mládež
do futbalu.
Výsledky 1. kola:
Casablanca- Matyas 3:3 (3:1)
Góly: Váradi 2, Farkas, Ruszó 2,
Budai
Jesenské dorast- Hostice 5:1 (3:0)
Góly: Výboštek 2, G. Barta 2,

Bálint, Kökény
Hodejov- Gem. Jablonec 8:5 (4:3)
Góly: Karkusz 3, Balogh 2, M.
Greguš, Tamas, Koós, Vašš 5
Zigo- FTC 11:1 (5:1)
Góly: Gombala 6, Z. Šťavina 2,
L. Šťavina, I. Bernáth, Stanley,
Huszti
Blhovce- Böviba 8:11 (4:3)

Góly: Árvai 4, T. Szabó 3, Kati, A.
Czene 6, Trizna 2, Tóth 2, Vincze
Druhé kolo prebehlo 14. decembra, tretie kolo sa bude hrať 21.
decembra, štvrté 28. decembra,
piate 4. januára a šieste 11.
januára. Výsledky prinesieme v
najbližšom čísle našich novín.

Tabuľka po 1. kole
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

Zigo
Jes. dorast
Hodejov
Böviba
Casablanca
Matyas
Blhovce
Gem. Jablonec
Hostice
FTC

1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

1
1
1
1
0
0
0
0
0
0

0
0
0
0
1
1
0
0
0
0

0
0
0
0
0
0
1
1
1
1

11:1
5:1
8:5
11:8
3:3
3:3
8:11
5:8
1:5
1:11

3
3
3
3
1
1
0
0
0
0

Vianočný plavecký míting

Naše najmladšie plavecké nádeje
sa 7. 12. zúčastnili na medzinárodnom vianočnom plaveckom
mítingu v meste Mezokovesd.
Bolo tam 232 pretekárov z osemnástich plaveckých oddielov
z Rumunska, Maďarska a zo Slovenska. Plavecký klub Rimavská

Sobota, ako jediného zástupcu zo
Slovenska, reprezentovali Lea Antalová, Rebeka Pánisová, Grétka
Sallai a Benjamin Babús. Plávalo sa v trochu atypickom bazéne
merajúcom 33 metrov (yard),
takže naši plavci nevedeli presne
do čoho idú. Ďalším významným
faktorom bolo, že kým v Maďarsku osem ročné deti môžu plávať
bez akýchkoľvek obmedzení, na
Slovensku smernice Slovenskej
plaveckej federácie im zakazujú
účasť na plaveckých podujatiach,
čo sa napokon aj mierne odzrkadlilo na výsledkoch. Náš najskúsenejší malý plavec Benjamin Babús obsadil dvakrát druhé miesto

v disciplínach kraul a motýlik,
jedenkrát šieste a jedenkrát siedme miesto. Lea Antalová jedno
pätnáste a jedno trináste miesto,
Rebeka Pánisová jedno dvadsiate
tretie a jedno osemnáste miesto
a Grétka Sallai jedno devätnáste a jedno pätnáste miesto. Deti
okrem rodičov povzbudzovali aj
Mikuláš s čertom, ktorí nakoniec
zúčastnené deti odmenili mikulášskymi darčekmi. Chceli by sme
pochváliť našich malých plavcov
za dosiahnuté výkony a pevne veríme, že budú náš plavecký klub
reprezentovať v takomto dobrom
svetle aj v budúcnosti.
Ján Valach

Zimné majstrovstvá Slovenska mladších žiakov v plávaní
V Humennom sa v dňoch 7.-9. 12.
konali majstrovstvá Slovenska
v plávaní, kde sa stretla plavecká
špička ročníkov 1996-1995. Na
tomto dlho očakávanom podujatí štartovali dvaja naši plavci
v disciplíne 100 metrov prsia.
Vzhľadom na pomerne vydarenú
sezónu sme cestovali na preteky
s veľkými ambíciami, no napokon
sa nám šťastie obrátilo chrbtom.
Hanka Poljaková štartovala
v najsilnejšej rozplavbe, do ktorej
sa nominovala časom 1:33.04. Po
štarte to vyzeralo veľmi nádejne,

nakoľko po druhej obrátke stále
viedla, no nešťastne sa nadýchla a v poslednej dĺžke stratila
cenné sekundy. Napokon skončila
siedma s časom 1:32.46. O rok
starší Samuel Šebők štartoval
v tretej najlepšej rozplavbe, ktorú
doplával s veľmi dobrým časom
1:31.26 (nominačný čas-1:33.21)
postačujúcim na pekné ôsme
miesto. Rozhodca však na bloku
pred štartom zaznamenal pohyb,
za ktorý ho napokon diskvalifikoval. Podotýkam, že prvá
desiatka plavcov sa vmestila do

necelých dvoch sekúnd, kde aj
malé zaváhanie môže stáť dobré
umiestnenie. To samozrejme
nemení nič na skutočnosti, že sa
nám tohtoročné Zimné majstrovstvá Slovenska nevydarili.
Dúfame však, že nám táto účasť
bude slúžiť ako dobré poučenie do
nasledujúcich ročníkov. Nakoniec
by som sa chcel obom plavcom
poďakovať za celoročnú vzornú
prípravu na plavecké podujatia
a chcel im popriať veľa úspechov v
nasledujúcom roku.
Ján Valach

Ocenení
karatisti
z Rimavskej
Soboty
V pondelok 10.decembra sa pod
patronátom Krajského športového centra BB, Úradu Banskobystrického samosprávneho kraja
a Klubu športových redaktorov,
uskutočnilo v Divadle u Greškov
v Tajove vyhlásenie najúspešnejších športovcov Banskobystrického kraja za rok 2007. Vyhodnotené boli kategórie seniorov TOP 10
a mládeže TOP 3.
výsledky top seniorov:
Michal Martikán-vodný slalom
Elena Kaliská - vodný slalom
Mikuláš Konopka – ľahká atletika
Jozef Gőnci – športová streľba
Ján Šajbidor – vodný slalom
Jana Purdjaková – kulturistika
Vladimír Moravčík – thai box
Silvia Malachovská – fitness
Štefan Havlík – kulturistika
Marek Matiaško – biatlon
výsledky top3 mládeže:
Tomáš Marcinek – parašutizmus
Ria Stančíková – orientačný beh
Martina Darmová – biatlon a
Viktória Semaníková – karate
Tesne pre bránami TOP3 skončili
rimavskosobotskí karatisti karate
klubu URAKEN, Igor Molnár
a Dorotka Balciarová, ktorí však
boli za svoje vynikajúce výsledky,
reprezentáciu Banskobystrického
kraja a Slovenska, ocenení čestným uznaním a pamätnou medailou spolu s päťbojárom Norbertom Holíkom z Kremnice. Igorovi
sa dostalo cti vystúpiť v hlavnom
programe a ukázať prítomným
svoje bojové umenie. Dorotka
Balciarová a Igor Molnár majú za
sebou úspešný rok. Igor získal 2.
miesta na súťažiach British Open
2007 v Londýne, European Cup
v Bratislave a World Cup 2007
vo Švédsku. Vybojoval si tretie
miesto v súťaži USA Open v Las
Vegas v USA a prvé v Grécku na
World Cup 2007. Program bol
v príjemnej atmosfére moderovaný humoristom Jánom Snopkom.
Dorotka získala 2. miesto na
súťaži Budapest Open 2007 v Maďarsku a prvé miesta na súťažiach
World Cup vo Švédsku a Grécku.
Ing. V. Molnár
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Výsledkový sumár Mikulášskych halových turnajov
TJ ŠK Tempus Rimavská Sobota mládežníkov
ŠK Temus odštartoval december v znamení Mikulášskych turnajov, kde
najmenší chlapci dostali od vedenia klubu darčeky. Príjemného večera
sa zúčastnili aj rodičia, za čo patrí poďakovanie klubu ŠK Tempus.
1.12.2007
Medzinárodný turnaj mladších žiakov ročník 1996 v športovej hale ŠK
Tempus Rimavská Sobota
V kvalitne obsadenom turnaji s medzinárodnou účasťou si najlepšie
počínali hráči z metropoly východu Košíc, kde svojou kvalitnou hrou
porazili súperov bez straty bodu.
Domáci hráči skončili na peknom 3.mieste.
ŠK Tempus Rimavská Sobota – FK Badín 6:0
g. Galo 3,Polívka,Antalík,Václavik
ŠK Tempus Rimavská Sobota – Baník Kalinovo 10:0
g. Václavik 2,Galo2 Boroš 2, Antalík 3 2,Gilian
ŠK Tempus Rimavská Sobota – Putnok 1:3
g. Václavik
ŠK Tempus Rimavská Sobota – KAC Košice 1:3
g.Galo.
ŠK Tempus Rimavská Sobota – MFK Rožňava 3:1
g. Antalík 2,Galo,
Najlepší strelec turnaja Putnok /Maďarsko/ Peter Kosta
Najlepší brankár: Seres Juraj Kac Košice
Konečné poradie:
1. KAC Košice 2. Putnok, 3. ŠK Tempus Rimavská Sobota, 4. MFK
Rožňava, 5. FK Badín, 6. Baník Kalinovo
2.12.2007
Turnaj starších žiakov o pohár Petra Mináča v športovej hale ŠK
Tempus
Druholigoví žiaci ŠK Tempus si porovnali sily s prvoligovými klubmi,
kde svojimi výkonmi vôbec nezaostali a skončili na peknom 3.mieste.
Poďakovanie patrí primátorovi Petrovi Mináčovi z Tisovca, ktorý sa
niesol pod jeho záštitou.
Dukla Banská Bystrica – ŠK Tempus 4:3 g. Ternócky, Polívka, Petrus
FTC Fiľakovo – ŠK Tempus 2:4 g. Ternócky 2, Slovák, Polívka
ŠK Badín – ŠK Tempus 2:0
FAM Poprad – ŠK Tempus 0:3 g. Slovák 2, Kalčík
Najlepší strelec turnaja Jozef Slovák ŠK Tempus Rimavská Sobota
Konečné poradie:
1. Dukla Banská Bystrica, 2. ŠK Badín, 3. ŠK Tempus Rimavská Sobota, 4. FTC Fiľakovo, 5. FAM Poprad
8.12.2007
Halový turnaj prípravky ročník 1997 v športovej hale ŠK Tempus Rimavská Sobota
Najlepšie spomedzi domácich družstiev si počínala najstaršia prípravka, kde doslova deklasovala svojich súperov .Poďakovanie patrí celému
mužstvu za kvalitne predvedenú hru.
ŠK Tempus Rimavská Sobota – FK Badín 7:0
g. Boroš 4,Václavik 2,Múčik
ŠK Tempus Rimavská Sobota – Dukla Banská Bystrica 5:0
g. Václavik , Boroš 2 ,Maňovský, Múčik

ŠK Tempus Rimavská Sobota – ŠK Šaca 12:1
g. Boroš 4,Václavik 3, Čiešok 3, Galdík 2
ŠK Tempus Rimavská Sobota – MFK Rimavská Sobota 5:1
g. Boroš 2,Václavik, Maňovský, Múčik
ŠK Tempus Rimavská Sobota – KAC Košice 12:1
g. Boroš 4,Václavik 3, Maňovský 2, Múčik 2,Galdík
Najlepší strelec turnaja Gabriel Boroš ŠK Tempus Rimavská Sobota
Najlepší brankár: Kristián Faltáni Dukla Banská Bystrica
Najlepší hráč: Rastislav Václavik ŠK Tempus Rimavská Sobota
Konečné poradie:
1. ŠK Tempus Rimavská Sobota, 2. ŠK Badín, 3. ŠK Šaca, 4. Dukla
Banská Bystrica, 5. MFK Rimavská Sobota, 6. KAC Košice
Zostava ŠK Tempus: Július Nôta, Peter Mezó, Martin Maňovský, Jakub
Čiešok, Alex Szunayi, Peter Galdík, Rasťo Václavik, Gabriel Boroš, Erik
Kršák, Zsolt Múčik, Štefan Maďar, tréner Milan Špaček.
9.12.2007
Halový turnaj prípravky 1998v športovej hale ŠK Badín
Pekný úspech dosiahla prípravka v modernej hale, kde odštartovala
svojím prvým turnajom a skončila na peknom 2. mieste. Najlepším
brankárom celého turnaja sa stal talentovaný brankár Július Nôta.
ŠK Tempus Rimavská Sobota – ŠK Badín A 2:0
g. Balciar, Balyo
ŠK Tempus Rimavská Sobota – ŠK Badín B 4:1
g. Morong 2, Rapčan, Poliak
ŠK Tempus Rimavská Sobota – MFK Zvolen 0:0
ŠK Tempus Rimavská Sobota – MFK Levice 0:8
ŠK Tempus Rimavská Sobota – Juventus Žilina 3:2
g. Hruška, Poliak, Morong
Najlepší brankár turnaja: Július Nôta ŠK Tempus Rimavská Sobota
Konečné poradie:
1. MFK Levice, 2. ŠK Tempus Rimavská Sobota, 3. ŠK Badín
Zostava ŠK Tempus: Július Nôta, Peter Mezó, Andrej Poliak, Tomáš
Kočiš, Martin Balciar, Richard Lehocký, Norbert Balyo, Jozef Morong,
Jakub Hruška, Matyas Pelle, Dávid Leng, Mário Donát, Mário Várhedy,
Daniel Rapčan, Peter Kovács, tréner OndrejVáclavik.
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Sobotskí džudisti v Ózde najúspešnejší
V sobotu 8. decembra sa 16 džudisti z Rim. Soboty zúčastnili 4. ročníka Mikulášskeho pohára v maďarskom Ózde. Súťažilo 60 džudistov zo šiestich
oddielov, pričom päť bolo z Maďarska a Slovenskú republiku reprezentovali džudisti z Rimavskej Soboty.
Prvé miesta získali Ádám Jakab do
30 kg, Frederik Strečka 27 kg, Richard Utis 30 kg, Andrik Bence 34
kg, Sophia Kanátová 40 kg, Karol
Jakab 42 kg, Denis Farkaš 46 kg.
Druhé miesta si vybojovali Michal
Polóni do 30 kg, Andrej Herko 42
kg, Rišo Pfeifer +42 kg, František
Zibrin +50 kg. Tretie miesta získali
Patrik Boršoš do 30 kg, Matej Šetko do 38 kg a Filip Zachar + 42kg.
Usporiadatelia vyhlásili aj súťaž
o najúspešnejšie družstvo, ktoré
dosiahne najviac bodov. Stala sa
ním Rimavská Sobota s počtom
bodov 75. Na druhom mieste sko-

čilo družstvo SZISE Szilvásvárad
(49 b), na treťom VSJSZ Ózd (40
b), na štvrtom JC Mátészalka (39
b), na piatom Judo Harsány (35 b)
a na šiestom MVSC MISI ( 32 b).
Za dosiahnuté výsledky gratulujeme všetkým športovcom. Zároveň
chceme poďakovať rodičom, ktorí
zabezpečili dopravu džudistov do
maďarského Ózdu: Andrikovi,
Maďarovi, Zacharovi, Farkašovi,
M. Svoreňovi, Jakabovi st. a Boršošovi.
Ľubomír Antal

Volejbal 3. liga muži: 6. kolo :
Záverečný finiš v prospech Detvancov
Bude to stačiť na víťazstvo v jesennej časti?
VK Polar Veľký Krtíš
– VK Rimavská Sobota 0 : 3

VK Detva
– VK Cinobaňa 3 : 1

Zostavy:
Domáci:
Nemoga, Kamenský, Nácesta, Bartoš, Mráz, Hruška (Trebuľa, Babinský)
Hostia:
Bódy, Kamenský, Máte, Ľupták, Suja, Zachar (Hriň, Žirošová, Drugdová – libero)
Rozhodca: Vaňo
Diváci: 20

Zostavy:
Domáci:
Krnáč F., Solin, Kolárik, Schmidt, Porubský, Krnáč M. ( Antálek )
Hostia:
Valentíny, Miler, Nemčok, Imre, Belko, Ondris ( Terem, Lauko)

(-19, -24, -17 ) 60 min, 3 : 2 (-23, 20, 22, -17, 15) 85 min.

Prvý zápas jednoznačne vyhrali hostia, domáci sa nezmohli ani na
jediný set. V mužstve chýbal duch a snaha, nekonsolidovaná príprava
útokov končila na blokoch hostí, chýbala kvalitná nahrávka.
V druhom zápase trochu unavení Soboťania poľavili, domáci sa dostali
na koňa a v rozhodujúcom piatom sete pri troche šťastia uhrali zápas
vo svoj prospech. Treba pochváliť hostí za kolektívny výkon, nahrávača
Suju a ich hráčky za podporu z lavičky, ktorou prekričali aj domácich
(ináč slabých) divákov. Z družstva Krtíša sa zaskvel Bartoš, ktorý podal
obetavý výkon v oboch zápasoch tak na sieti, ako aj v poli

( -20, 20, 15, 19 ) 90 min, 3 : 1 ( 18, 17, -16, 17 ) 80 min

Po prevýšení vo všetkých herných činnostiach v obidvoch zápasoch
sa podarilo domácim hráčom po dlhšej dobe dostať do hernej pohody
a zvíťaziť nad hosťami dosť jednoznačným výsledkom.
Jesenná časť skončila dohrávkou 4. kola VK Polar Veľký Krtíš – VK
Cinobaňa v piatok 14. decembra vo Veľkom Krtíši. Jarná časť bude pokračovať systémom play-off, kde sa v semifinále stretnú víťaz so štvrtým
v poradí a druhý s tretím.
jr
Tabuľka po 6. kole
1.
2.
3.
4.

VK Detva
OZTK Rim. Sobota
VK Cinobaňa
VK Polar Veľký Krtíš

12
12
10
10

6
6
6
4

6
6
4
6

27:22
25:24
21:20
16:23

18
18
16
11

Mikulášsky turnaj detí v zápasení
Zápasnícky klub Lokomotíva
Košice usporiadal 1. ročník
Mikulášskeho turnaja prípraviek
a mladších žiakov v zápasení voľným štýlom. Medzi 97 mladými
adeptmi zápasníckeho športu zo

Slovenska a Maďarska bolo aj
7 pretekárov Lokomotívy Rim.
Sobota.
Výsledky našich chlapcov:
Prípravka: 44 kg : 4. Matej Kováč

Ml. žiaci:
29 kg : 3. Július Berki
4. Michal Lali
32 kg : 3. Robert Tomm		
42 kg : 3. Michal Michálek		
59 kg : 3. Peter Matúš		

85 kg :

2. Jakub Benda		

Súťaž družstiev:
4. Lokomotíva Rim. Sobota 27
bodov
J. Radnóti
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Účinkovanie MFK Rim. Sobota
v jesennej časti súťaže (pokračovanie)
Na môj minulotýždňový článok som počul rôzne názory, ale
chcem, aby bolo každému jasné,
že sa zastávam a aj v budúcnosti
sa zastanem každého, kto pomáha
a robí všetko pre to, aby nezanikol
futbal v Rim. Sobote. Či už to bol
L. Sedmák v minulosti alebo terajší primátor Š. Cifruš. Je najvyšší
čas skončiť so žabomyšími vojnami. Chcem vyzvať ľudí, ktorí vedia
pomôcť, aby tak urobili a neťahali
politiku do futbalu. Ľudia, ktorí
ma poznajú, vedia, že stojím za
klubom MFK, ale tak isto dokážem aj vecne kritizovať. Osobne
ja ale aj veľa fanúšikov bolo sklamaných hlavne po derby zápase
v Lučenci. Ani nie tak z prehry ako
z výkonu hráčov. Niektorí svojím
vtedajším výkonom urazili fanúšikov MFK RS. Po tomto nevydarenom zápase bola opäť postavená
otázka odvolania trénerov. Názor
fanúšikov, ale aj môj bol, aby pokračovali ďalej. Sledujem situáciu
v slovenskom futbale už dlhší čas
a viem, že Komanický je odborník
a ambiciózny tréner. Jeho asistent
Marián Kudlík je Soboťan (hoci
prišiel do nášho mesta z Bratislavy, väčšiu časť života prežil tu)
a trénera brankárov Júliusa Nôtu

netreba bližšie predstavovať.
Ako brankár bol pri najväčších
úspechoch rimavskosobotského
futbalu. Všetci traja už niečo vo
futbale dokázali a fanúšikovia sa
ich zastali. Keby sa aj boli odvolali
tréneri, museli by sme dodržať ich
zmluvy a k tomu ešte platiť trénerov, ktorí by prišli na ich miesta.
Sedem hráčov z predchádzajúceho kádra ostalo v Rim. Sobote len
vďaka tomu, že pri kormidle ostal
Komanický (neviem si predstaviť,
keby boli v lete všetci odišli, ako
by vyzeral káder mužstva po tom,
čo už odišla jeho úderná sila). Na
stabilizáciu kádra, ako aj na to,
aby mužstvo našlo svoju hernú
tvár, je potrebný určitý čas. V závere jesennej časti už bolo vidno
zlepšenie, čo sa týka výsledkov
aj výkonu hráčov. Dôležité bude,
aby v zime neodišlo veľa hráčov,
hoci tí, ktorí sa ukazovali počas
celej jesene v dobrom svetle, už
majú ponuky z najvyššej súťaže.
V prípade, že odídu, chcem im
poďakovať za účinkovanie v Rim.
Sobote a zaželať veľa šťastia a hernej pohody v iných kluboch. Viac
času budú mať aj tréneri v zimnej
príprave, ako mali v lete, kde bola
len krátka prestávka. V našom

meste si už ľudia zvykli na kvalitný
futbal počas posledných 15 rokov.
Je zarážajúce, ako klesli návštevy
na našom štadióne. Je to však aj
celoslovenský problém. Každému
je jasné, že sa vytratila kvalita hráčov spred desiatich rokov, ďalej k
tomu prispievajú aj rôzne korupčné kauzy a celková nedôveryhodnosť v slovenskom futbale. Bez
vyčistenia a prinavrátenia dôvery
vo futbal sa však nikam nepohneme. Mám vážne obavy, že ľudia
z terajšieho vedenia SFZ jednoducho nemajú na to, aby sa futbal
dostal z prepadliska, do ktorého
ho sami dostali. Na Slovensku
je módou, že sa každý vyhovára
a nikto za nič nemôže. Tento jav už

trvá od nežnej revolúcie. Aj vtedy
to bola nežná revolúcia a nikomu
sa nič nestalo. Ostali nepotrestané
závažné veci a skutky, a tak ľudia
začali nežnú revolúciu zneužívať
či už v politike alebo v športe. Jeseň v podaní hráčov MFK mohla
byť aj lepšia, ale treba brať ohľad
na to, aké má klub ambície a finančné možnosti. Na záver sa
chcem poďakovať všetkým, ktorí
pomohli a nedopustili zánik futbalu v meste. Keďže je to posledné
tohtoročné vydanie GZ dovoľte mi
zaželať redakcii, čitateľom, ako aj
fanúšikom MFK príjemné prežitie
vianočných sviatkov a v novom
roku veľa úspechov.
Zdeno Marek

Vonku

Doma

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.

Prešov
Košice B
Šaľa
Podbrezová
Inter BA
Prievidza
Humenné
Michalovce
Rim. Sobota
Trebišov
Lučenec
St. Ľubovňa

9
9
9
9
9
9
9
8
9
9
9
9

7
3
3
2
2
2
1
2
1
1
0
0

1
2
1
3
3
2
4
1
2
1
3
1

1
4
5
4
4
5
4
5
6
7
6
8

19:4 22
16:14 11
8:12 10
10:10 9
9:12 9
11:24 8
8:12 7
4:10 7
7:15 5
6:26 4
9:20 3
2:23 1

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.

Prešov
Podbrezová
Lučenec
Rim. Sobota
Inter BA
Michalovce
Prievidza
Košice B
Trebišov
Šaľa
Humenné
St. Ľubovňa

9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
8

7
7
7
6
6
5
4
4
4
3
3
3

2
2
1
2
0
1
3
2
2
4
3
2

0
0
1
1
3
3
2
3
3
2
3
3

22:4
16:04
22:7
15:7
17:15
19:11
14:11
11:9
12:14
12:9
9:9
10:13

23
23
22
20
20
16
15
14
14
13
12
11

Čo prináša futbalový víkend pre fanúšika MFK RS

Cez týždeň sme sa dohodli, že sa
pôjde na osobných autách. Boli
dopredu určení šoféri- jeden skúsený Laco, druhý, ktorý len zbiera
skúsenosti z ciest Jožko. Počas
cesty na zápas prebehlo všetko
v norme až sme dorazili do Nitry.
Sedel som v aute s neskúseným
šoférom. To, čo zažili Nitrančania
počas nášho pobytu v ich meste,
na to tak skoro nezabudnú. Náš
šofér, musím sa ho zastať, lebo
celá posádka vozidla do neho „hučala“, odbočoval bez smeroviek,
na križovatke sme vyvolali chaos.
Keď sme už konečne správne odbočili smerom na Šaľu, trochu sa
to upokojilo. Po úspešne zvládnu-

tom zápase a prvom víťazstve na
ihrisku súpera to šofér Jožko chcel
patrične osláviť, a tak si vypil pár
pohárikov. Zabudol, že nás čaká
ešte dlhá cesta domov. Samozrejme, že už nemohol jazdiť. Nastala
dilema, ako sa dostaneme domov.
Jedinou alternatívou bolo, že auto
odšoféruje starý mazák Peter.
Hoci nechtiac, sadol si za volant.
V Šali ostali dvaja naši fanúšikovia, ktorí sa rozhodli s nami necestovať a osláviť víťazstvo priamo na
mieste činu. Šofér Peter je známy
aj tým, že si občas pospí za volantom. Presvedčili sme sa o tom, keď
sme sa vracali zo zápasu v Dubnici. Vtedy nám povedal: „Ani ste si
nevšimli, ako som si počas jazdy
dobre pospal.“ Aj po ceste zo Šale
mal Peťo problémy. Nesprávne odbočil a šiel smerom na Nové Zámky. Viem, kamarát, že sa ti Slo-

vensko páči a chcel si si vychutnať
krásu krajiny, ale čo z takej krásy,
keď ju vidíš potme. Odporúčam,
nabudúce si zaobstaraj príručku
Sedliak v meste, určite nezablúdiš
( aj ja som ju v minulosti použil
a pomohla). Smiešna bola aj Peťova poznámka na osádku auta,
keď im vytýkal, prečo sa neponáhľajú po zápase domov, keď vedia,
že on šoféruje a potme nič nevidí.
Trampoty tohto nášho fanúšika
a, podotýkam, dobrého kamaráta
však pokračovali aj ďalej. Na druhý deň sa zúčastnil pochodu proti
násiliu v Širkovciach. Na jeho prekvapenie vo večerných správach
bol vyhlásený za maďarského
extrémistu. Keďže pracuje mimo
Rim. Soboty v rýdzoslovenskom
mestečku, privítali ho kolegovia
a vedúci na pracovisku s tým, že
ho videli na JOJ-ke ako maďar-

ského teroristu. Ešte šťastie, že
mali zmysel pre humor a dodnes
si robia z toho srandu. Jediné, čo
potešilo nášho fanúšika na tomto
víkende, bolo to, že jeho mužstvo
vyhralo. Keď sa ti, Peťo, nedarí,
zaspievaj si pesničku: Není nutno,
aby bylo přímo veselo... A propos,
humor, prezident SFZ našiel čarodejný prsteň od Arabely, a tak
si môžeme podať kandidatúru
na usporiadanie majstrovstiev
Európy vo futbale. Je škoda, že
odvolali trénera Trenčína Meg
Donalda, ktorý po príchode do
Trenčína vyhlásil: „Chcem s týmto mužstvom bojovať o Pohárovú
Európu.“
Je len na škodu veci, že si predstavitelia klubu z Trenčína neotočia
tabuľku naopak. U ž by tam boli.
Zdeno Marek

šport
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Pohľad trénera Mikuláša Komanického
na jesennú časť súťaže
Po známych peripetiách okolo prevodu licencie z akciovej spoločnosti
na občianske združenie, keď ešte 2
týždne pred prvým majstrovským
zápasom sme sa nezúčastnili
memoriálu v Kokave nad Rimavicou, kvôli neuzavretému kádru
a názvu klubu, si nové vedenie dalo
za cieľ stabilizovať klub a kádre.
K 30. 6. 2007 sa končili zmluvy
všetkým hráčom až na Lazúra,
ktorému sa končí 30. 12. 2007.
Po pohovoroch s hráčmi spolu
s primátorom mesta, hráči predĺžili zmluvy bez nároku na bonusy. Hílek, Sivčevič a Hloušek ich
nepredĺžili a hosťovanie skončilo
Šimonovi, Gibalovi a Tesákovi. Ak
k nim prirátam dlhodobo zraneného Geryho, je jasné, že bude potrebné káder doplniť. Vzhľadom na
finančnú situáciu klubu a krátkosť
času bolo ťažké získať kvalitných
hráčov. Podarilo sa nám získať iba

Pčolu, Tomáša, Čižmára, Rubinta,
Pulena a z hosťovania v Tisovci sa
vrátil odchovanec Sihelský. Do
kádra boli zaradení aj dorastenci Mihaľa a Morháč. Do sezóny
vstupovali so zdravotnými problémami Kaščák, Filo a Kučerňák
a bolo otázkou času, kedy ich zranenie postupne vyradí z hry. Prvý
vypadol po 1. kole Kučerňák, Filo
po siedmom a Kaščák po ôsmom.
V prípravných zápasoch, keď ešte
neboli isté odchody týchto hráčov,
nastupovali novoprišlými najmä
Tomášom, Čižmárom, Rubintom.
Výkony nových hráčov boli pomerne uspokojujúce. Po odchode
horeuvedených hráčov sa začali
nedostatky nových prejavovať
častejšie. Bolo evidentné, že novotvoriace sa mužstvo potrebuje čas.
Tak, ako je ťažké stabilizovať klub
po finančnej stránke, tak je ťažké
stabilizovať hráčsky káder a najmä jeho výkonnosť.

Výsledky jesenných zápasov MFK RS
RS- Lučenec 2:0
St. Ľubovňa- RS 1:0
RS- Inter BA 2:1
Trebišov- RS 3:2
RS- Prievidza 2:3
RS- Šaľa 2:0
Prešov- RS 2:0
RS- Podbrezová 1:0
Košice B- RS 0:0
RS- Michalovce 2:1
Humenné – RS 3:2
Lučenec- RS 4:1
RS- St. Ľubovňa 2:2
Inter BA- RS 1:0
RS- Trebišov 2:1
Prievidza- RS 1:1
Šaľa- RS 0:1
RS- Prešov 0:0
Celkom: 6. miesto- 18 7 4 7 22:22
25 B

Pozn. red. K hodnoteniu trénera
jednotlivých zápasov sa vrátime
v januárovom vydaní. V októbri
na zasadnutí výboru MFK som
predložil návrh stratégie na ďalšie obdobie. V prvom rade išlo
o predĺženie zmlúv hráčov, nakoľko všetkým končia zmluvy 30.
6. 2008. Menný zoznam som nadiktoval športovému riaditeľovi p.
Szántovi za prítomnosti p. Vaša.
Tiež som predostrel mená vytypovaných hráčov ako perspektívnych posíl, ktorí sa mali zúčastniť
prípravných zápasov v reprezentačnej prestávke proti Podbrezovej a Zvolenu. Kým Podbrezová
prišla k nám s 8 novými hráčmi,
my sme nemali ani jedného. Tento
káder bude treba doplniť aj o brankára, krajného obrancu, tvorivého
stredopoliara a hlavne o útočníkov. Viem, že získať nových hráčov
bude veľmi ťažké, ale nebude o nič
ľahšie niektorých hráčov udržať.

Charakteristika hráčov podľa trénera M. Komanického
Pulen: Skúsený brankár, ktorý
najmä v úvodných zápasoch
mužstvo držal. Pri poklese výkonnosti mužstva a najmä v zápasoch
v Humennom a v Lučenci inkasoval 7 gólov, niektorým mohol
zabrániť. Keď sa k tomu pridali
problémy s lakťom, prednosť
dostal Kuciak.
Kuciak: Po nástupe do brány jeho
výkony neboli vyrovnané. Podieľal
sa na góle na Interi a v Prievidzi,
potom sa jeho výkonnosť stabilizovala a najmä proti Prešovu
podal veľmi dobrý výkon. Hendikepom je jeho nižšia postava
a centrované lopty.
Janečka: Počas celej jesennej sezóny patril medzi opory mužstva.
Aj cez bolestivé zranenie odohral
veľmi dobré zápasy, je rýchly,
dynamický, nedostatky má v rozohrávke a centrovaní lôpt.
Kaščák: Spolu s Jančekom opora
obrany. Pozične veľmi dobrý,
taktiež takticky. Až do operácie
(po 8. kole) hral so sebazaprením.
Napriek tomu bol druhý najlepšie
hodnotený hráč.
Rubint: Od hráča so zahraničnými

skúsenosťami som očakával viac.
Je pomerne pomalý a pod tlakom
robí chyby. Tiež jeho kopacia
technika nie je najlepšia. Jediný
hráč, ktorý dostal červenú kartu.
Nachtman: Po odchode Kaščáka
na operáciu sme tento problém
riešili na poslednú chvíľu s menovaným. Výborný v hre hlavou,
s dobrým citom pre štandardné situácie ( 3 góly). Menšie problémy
s kopacou technikou, ale najmä
s koordináciou a dynamikou.
Mráz: Po Pisárovi najskúsenejší
hráč. Poctivec, ktorý aj keď podáva stabilné a pomerne vyrovnané
výkony, predsa roky nezastavíš.
Stratil na rýchlosti a dynamike
pohybu, ale stále má ešte čo dať
mužstvu.
Živanovič: Veľmi nevyrovnané
výkony spojené s taktickou nedisciplinovanosťou. Pri svojej výške
slabšia hra hlavou. Pri dobrej
technike slabá dynamika, pomalý.
Vyžíva sa v osobných súbojoch na
úkor plynulosti hry.
Lazúr: Po odchode Tomka
a Híleka sa rozpadla veľmi dobre
zohratá trojica, čo poznačilo do

určitej miery výkonnosť Lazúra.
Pri svojej rýchlosti, technike
a kreativite očakávame od neho
ešte lepšie výkony.
Pisár: Najskúsenejší hráč, ktorý
môže byť vzorom pre mnohých
v tréningoch. Tak ako u Mráza aj
u Pisára je vek badateľný. Okrem
prirodzenej postupnej straty rýchlosti častejšie sa vyhýba osobným
súbojom.
Filo: Podobne ako Kaščák aj on
vstupoval do súťaže so zdravotnými problémami a po 7. kole
vypadol zo zostavy na 6 týždňov.
Po návrate sa však rýchlo dostal
do formy a jeho góly v Prievidzi
a Šali mužstvu veľmi pomohli.
Univerzálny hráč.
Kučerňák: Zdravotnými problémami ťažko skúšaný hráč,
ktorý počas celého kalendárneho
roka viac maródoval, ako hral
a trénoval. Pri maródke v mužstve musel iba po 8 tréningových
jednotkách nastúpiť v Košiciach.
Odohral všetky zápasy do konca
jesene. Poctivý futbalista s veľkým
akčným rádiusom, trocha pomalý.
Líška, Čižmár: Dvojica hráčov so

stručnou spoločnou charakteristikou. Najväčšie sklamanie celej
jesene.
Adam: Od takého skúseného
futbalistu som očakával lepšie
výkony. Slabá rozohrávka, alibistická prihrávka, vyhýbanie sa
zakončeniu.
Čakajík: Technicky veľmi dobre
vybavený hráč so zmyslom pre
kombináciu. Pomaly sa dostáva
po ťažkom zranení do formy.
Sihelský: Hráč s vrodenými rýchlostnými schopnosťami. Slabšie
kombinačné a najmä taktické
schopnosti.
Migaľa, Morháč: Dvojica dorastencov, z ktorých Migaľa mal pred
prípravou väčšie predpoklady, no
svojím prístupom nepatril medzi
opory ani v doraste. Morháč
naopak, v doraste bol oporou aj
v posledných pohárových zápasoch v A mužstve a podával dobré
výkony.
Geri: Po zranení odohral len
jeden majstrovský zápas, ale po
absolvovaní zimnej prípravy by
mal byť oporou.
Spracoval: Zdeno Marek
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