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Príloha Šport
Gemerské zvesti vychádzajú
so štvorstranovou športovou prílohou. Dozviete sa
z nej ako hral cez víkend tím
MFK, ale aj výsledky nižších
futbalových líg. Nechýba ani
spravodajstvo a publicistika
z iných športových odvetví.
Čítajte na vložených stranách.
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Prídu rockoví
giganti
Soboťanov čaká tvrdá
rocková nádielka!
čítajte na str. 2

Na margo „cigánskeho problému“
„Cigánsky problém existuje!
Zatváranie očí bude mať následky na živote vašich detí“,
hlásajú plagáty na železničnej stanici a na sídlisku
Západ v Rimavskej Sobote.
pokračovanie na str. 2

Chráňme lesy!
S výraznejším otepľovaním
sa zároveň zvyšuje riziko
požiarov v mestách aj v prírode.
čítajte na str. 3

Geologická zbierka Tihaméra Gedeona
Minulú stredu sprístupnilo Gemersko
– malohontské múzeum v Rim. Sobote pre
verejnosť výstavu nazvanú Geologická
zbierka Tihaméra Gedeona.
Predstaví sa ňou rodák z Rimavskej Soboty. Zbierka
obsahuje horniny, minerály a skameneliny z oblasti
Gemera – Malohontu, ale aj z Maďarska, Nemecka, Talianska, Rakúska, Francúzska, štátov bývalej
Juhoslávie, Indie a Afriky. Svoju geologickú zbierku
daroval T. Gedeon GMM 1. júla 1947. Obsahuje 339
exponátov. Najväčšia časť z nich pochádza práve
z rôznych oblastí Maďarska, kde väčšinu života tento
geológ pôsobil. Exponáty zo Slovenska nie sú v zbierke početné, pochádzajú hlavne z okolia Rim. Soboty,
Dobšinskej ľadovej jaskyne či z Ružomberka. Najviac,
63 kusov hornín, minerálov a skamenelín pochádza

z obce Gánt a jej okolia. Obsahujú hlavne bauxit
a jeho sprievodné horniny a minerály, ako sú vápenec
a dolomit. Minerály, horniny a skameneliny z takmer
všetkých kútov sveta zbieral T. Gedeon od roku 1908
až do júna 1944. Dve najstaršie horniny v zbierke sú
vulkanický tuf a trachyt. Zozbieral ich ešte János
Gedeon, otec T. Gedeona, v Pompejách pri talianskej
sopke Vezuv v roku 1908.
Tihamér Gedeon sa narodil 3. augusta 1898 v Rim.
Sobote. Bol významným chemickým inžinierom. Podieľal sa na rozvoji výroby hliníku, ako prvý vyprodukoval kovový horčík z maďarského magnezitu. Zohral
dôležitú úlohu pri začatí prác maďarského bauxitového katastra a výrobe umelého korundu. Ako prvý
popísal výskyt bayeritu v prírodných podmienkach.
Kurátorkou výstavy je Mgr.M.Gálfyová.
amb

Potrebujete si požièaś?

0904 801 765

Rimavská Sobota, Hatvániho 2
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Vaša lekáreň

0904 842 198
Hnúšśa , Francisciho 186
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Úvod do pstruhovej sezóny
O rybároch sa všeobecne
traduje, že je to „národ“
obdarený veľkou dávkou
trpezlivosti. ale tohtoročná
dlhá a veru aj dosť tuhá zima
riadne preverila túto ich
vlastnosť.
čítajte na str. 4

Súťaž
V spolupráci so spoločnosťou SONY sme pre vás
pripravili súťaž o videohry
Socom: Confrontation, Killzone 2 (obidve na konzolu
Playstation 3) a Patapon 2
(na konzolu Playstation
Portable). Vyhrať môžete aj
tričká s hernými motívmi.
čítajte na str. 7
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Starostovia o spolupráci
V našom regióne sa pripravuje založenie Európskeho zoskupenia územnej
spolupráce. Predminulý týždeň sa na stretnutí k tomuto projektu stretli
asi 50 starostovia a primátori z Gemera.

Na slovíčko

s Mariánom Kluvancom

Keď plávame na otvorenom mori, musíme byť
obozretní. Veď voda je hlboká, a naša výdrž má
svoje hranice. Hrozbu predstavujú aj žraloky,
ktoré – ak zacítia krv – nemilosrdne roztrhajú
svoju korisť na kusy. Alebo nás zachytí spodný
prúd. V takom prípade by žiadanie podpory od
ostatných plavcov bolo krajne sebecké – vystavili by sme ich totiž riziku vlastnej záhuby.
Moria a oceány však našťastie brázdia aj
bárky so starými morskými vlkmi na palube. Tí
začujú naše volanie o pomoc a obrátia kurz lode
správnym smerom. Lebo na tejto planéte sa
stávajú aj dobré veci. Stačí veriť.

Prídu rockoví
giganti
Cieľom vytvorenia zoskupenia by malo byť
uľahčenie a podpora nadnárodnej spolupráce
miest a obcí, ako aj spolupráce na regionálnej
úrovni. Stretnutie predstaviteľov samospráv
organizovala nezisková organizácia ISFA z grantových zdrojov. Vo oblasti dobrej spolupráce
miest a obcí sa angažuje aj Zsolt Simon, podľa
ktorého je dôležité skoordinovať činnosť slovenských a maďarských starostov. Pri cezhra-

ničnej spolupráci pritom nemajú byť brané do
úvahy faktory ako stranícka, národnostná alebo
etnická príslušnosť.
Podujatia sa zúčastnila aj riaditeľka odboru
pre menšiny z Úradu vlády Maďarskej republiky.
Hovorila o možných alternatívach spolupráce aj
o konkrétnych, už fungujúcich projektoch.
he /mak
foto archív GH

Na margo
„cigánskeho
problému“

Pozvánka
Miestny odbor, Dom Matice slovenskej
a CVČ Relax v Rimavskej Sobote
organizujú tradičné jarné zvykoslovie stavanie májov - 30. apríla 2009 (štvrtok)
o 14.00 hod. pred budovou CVČ Relax
so sprievodom DFS Lieskovček
a FS Háj k Domu Matice slovenskej na
Bakulínyho ulici.
Ste všetci srdečne vítaní.
Výbor MO MS

„Cigánsky problém existuje! Zatváranie
očí bude mať následky na živote vašich
detí“ hlásajú plagáty na železničnej
stanici a na sídlisku Západ v Rimavskej
Sobote.
Na plagátoch je uvedená aj internetová adresa,
na ktorej sa prípadní záujemcovia môžu o téme
dozvedieť viac informácií – prezentovaných
výlučne jednostranným spôsobom. Autori
webstránky (blogu) vyzývajú hovoriť otvorene
o Cigáňoch politikom, aby v problematike spomenutej oblasti rázne kroky. Hlavný odkaz elektronicky publikovaného pamfletu však spočíva
vo všeobecnej výzve, aby sme sa „nebáli, pýtali
a bojovali“, aby sme neboli „ovce vedené do
priepasti.“ Za autorov textu je uvedená mládež
z Novohradu, Malohontu a Gemera. Konkrétne
mená či aspoň skupinové alebo komunitné
zaradenie však na stránke nenájdete Je tam
iba jedna mailová adresa a pripomienka, že

Soboťanov čaká tvrdá rocková nádielka
v podaní kapiel Horkýže slíže, U.K.N.D.,
Republic, Metalinda a ďalších. Tie vystúpia
v rámci Dní porozumenia organizovaných
Spojenou školou v Rim. Sobote 5. mája
v mestskom amfiteátri. Vstupenky na
podujatie, ktorému vyslovil podporu aj
primátor Š. Cifruš, si môžete zohnať aj
v Turisticko-informačnom centre v budove Mestského úradu na Hlavnom námestí.
red

pod publikovanými myšlienkami sú podpísaní
„nahnevaní občania z juhu Slovenska.“
Pozn. red.: V utorok po Veľkej noci objavili
pracovníci Mestského úradu na Svätoplukovej
ulici na sklenej výplni vchodových dvier budovy
nálepku s reklamou na webstránku spravovanú
nacionalistami a s nacionalistickým obsahom.
Primátor Rimavskej Soboty Š. Cifruš sa k
téme pre médiá vyjadril, že mesto sa dištancuje
od akýchkoľvek prejavov nacionalizmu, xenofóbie a rasovej neznášanlivosti.
Juhász Dósa János
foto autor

Gemerské zvesti
Vydáva: Mestský úrad v Rimavskej Sobote Adresa
redakcie (red): Gemerské zvesti, P.O.Box 79, Svätoplukova5,
Rimavská Sobota Šéfredaktor: Marián Kluvanec (mak),
tel. 58 11 311, e-mail: marian.kluvanec@rimavskasobota.sk Redaktor: Martin Ambróz (amb), e-mail: martin.
ambroz@rimavskasobota.sk Nevyžiadané materiály
nevraciame a nearchivujeme. V prípade, že budú publikované,
si redakcia vyhradzuje právo na ich krátenie. Nepodpísané,
resp. pseudonymom alebo neúplným menom označené texty
neuverejňujeme. Inzercia: e-mail: gemerskezvesti@rimavskasobota.sk, tel.: 56 04 673, fax: 56 33 742, Uzávierka
čísla: Štvrtok do 16.00 hod. Tlač: Reality-Print, Rimavská
Sobota, Fábryho 10. Vychádza v sieti Media Box. Rozširuje:
Mediapress.s.r.o. Lučenec a súkromní distribútori. Zaregistrované na Ministerstve kultúry SR pod ev.č. 2917/09
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Chráňme lesy!
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Mestské kultúrne stredisko uvedie predstavenie bratislav-

Dvoma
vetami

.

ského divadla Tralala
s názvom Pravda o ženách

Ide o 6 príbe-

hov, v ktorej prostred-

.

níctvom dvojice hercov

nazrieme do duše ženy a jej pocitov, ale aj do sveta intríg,
ľúbostných sklamaní a šteklivých tajomstiev

• Na Hviezdoslavovej ulici má byť pri
Centre pedagogicko - psychologického
poradenstva a prevencie postavená
trojposchodová polyfunkčná budova.
Vedenie centra však s takouto stavbou
v susedstve z viacerých dôvodov nesúhlasí.
• Mestský úrad sa zapojil do separácie
odpadkov. Od konca minulého roka
rozdeľujú pracovníci úradu smeti do
odpadkových košov na plasty a papier.

Požiare v prírodnom prostredí na
pastvinách, v lesoch každoročne spôsobujú nenahraditeľné škody na životnom
prostredí, a tiež materiálne a ekonomické škody. Je preto povinnosťou každého
občana našej vlasti je starať sa, zveľaďovať a hospodáriť podľa zásad všeobecne
záväzných právnych predpisov. V prvom
rade chrániť prostredie pred požiarmi.

vzniku veľkých materiálnych škôd a ujmu na
faune a flóre v prírodnom prostredí. Predmetná
skutočnosť kladie zvýšené nároky na rozhodovanie, pohotovosť a operatívnosť starostov obcí,
resp. predstaviteľov obcí a tiež občanov. Priamo
súvisí najmä s vyhlásením požiarneho poplachu
v obci a privolaním pomoci útvarov Hasičského
a záchranného zboru (HaZZ).

Suché jarné obdobie v požiarnickej terminológii sa nazýva „časom so zvýšeným požiarnym
nebezpečenstvom“ a to oprávnene, vzhľadom
na analýzu, ktorá zaznamenáva v týchto dňoch
enormne vysoký nárast vzniku požiarov v prírodnom prostredí. Ohrozenosť lesných kultúr,
porastov v tomto časovom intervale ovplyvňujú
najmä klimatické faktory, ale hlavne nedisciplinovanosť občanov, ktorí vypaľujú suché trávnaté
porasty.

Je povinnosťou každého občana v prípade vzniku mimoriadnej udalosti, o. i. aj vzniku požiaru,
poskytnúť operatívne, bez zbytočného odkladu
osobnú a vecnú pomoc. Touto cestou chcem
osloviť členov dobrovoľnej požiarnej ochrany,
aby sa aktivizovali a boli nápomocní jednotkám
HaZZ pri lokalizačných prácach pri zdolávaní
nevítaného živlu, a to požiaru.

Požiarom treba predchádzať

Treba si uvedomiť, že faktor klimatický sa nedá
ovplyvniť, ale dá sa včasnou prevenciou redukovať, resp. vylúčiť negatívnu aktivitu občanov
a detí. ktorí zapríčiňujú v uvedenom čase vznik
požiarov z dôvodu nedbanlivosti, alebo zámerného vypaľovania poľnohospodárskych plôch.
Zákon NR SR č. 314/2001 Z. z. o ochrane pred
požiarmi v znení neskorších predpisov prísne
zakazuje vypaľovať porasty a zakladať oheň na
miestach, kde by sa mohol rozšíriť na okolité
poľnohospodárske pozemky, lesné porasty, alebo ohroziť a zachvátiť okolité objekty.

Keď hasiť, tak efektívne

Efektívna protipožiarna represia je založená na
skorom spozorovaní a ohlásení vzniku mimoriadnej udalosti na ohlasovňu požiaru. Uvedená
skutočnosť je rozhodujúcim faktorom na zabránenie vzniku rozsiahlejších požiarov, a tým

Dôležitý je prístup každého z nás

Oheň a deti

Vážení rodičia, touto cestou si vás dovoľujem
upozorniť na skutočnosť, ktorá je podložená
štatistikou požiarovosti v SR. V tomto období na
príčinách vzniku požiarov majú značný podiel
deti, a práve preto pri výchove svojich najmilších venujte aj náležitú pozornosť zameranú na
predchádzanie vzniku požiarov. Mohol by som
vám pripomenúť niekoľko prípadov, kde požiar
zapríčinil zranenie a usmrtenie detí, čo prinieslo do šťastného rodinného života utrpenie a žiaľ.
Materiálna, ako aj iná hodnota zničená požiarom sa takmer vždy po čase nahradí, obnoví, ale
zdravie a stratený život už nie.
Na záver môjho krátkeho príspevku si vás dovoľujem upozorniť, že zanedbanie, porušenie záväzných právnych predpisov prináša so sebou aj
trestnoprávnu zodpovednosť.
pplk. Ing. Víťazoslav Bódi,
vedúci oddelenia požiarnej prevencie
OR HaZZ v Rim. Sobote

• Majiteľ stredovekého kaštieľa v Ožďanoch SAD Zvolen sľubuje skorú rekonštrukciu historického objektu. Budova
kaštieľa je totiž schátraná a vyžaduje si
komplexné opravy aj z dôvodu možného
ohrozenia svojich návštevníkov padajúcimi kusmi omietky.
• Začiatkom apríla bola otvorená sezóna
v športovo-rekreačnej zóne na Kurinci.
Priaznivci aktívneho oddychu si tak
môžu zahrať tenis, minigolf či plážový
volejbal na čerstvom vzduchu, a to za
rovnaké ceny ako v minulom roku a vždy
do siedmej večer.
• Na aprílovom zasadnutí Mestského zastupiteľstva v Rim. Sobote (28.04.) bude
podľa všetkého prítomný aj predseda
BBSK M. Murgaš, ktorý prijal pozvanie
primátora Rim. Soboty Š. Cifruša. Na
zasadnutí by mala rezonovať predovšetkým otázka rimavskosobotskej
nemocnice.
• Soboťania Peter L. (39) a Pavol L. (43)
boli obvinení zo zločinu vydierania a obmedzovania slobody pobytu. Muži nútili
dve osoby pod hrozbou násilia žobrať
v zahraničí.
• Hru na hudobných nástrojoch si môžete
vyskúšať medzi 27. aprílom až 7. májom
počas „popoludní otvorených dverí“ na
Základnej umeleckej škole v Rimavskej
Sobote. Popoludnia organizuje hudobný
odbor ZUŠ počas pracovných dní v čase
od 14.00 do 18.00.
• Rómsky kráľ Ján Farkaš zriadil na
Dúžavskej ceste obchod, v ktorom môžu
insolventní občania nakúpiť základné
potraviny zadarmo. Peniaze vrátia obchodníkom potom, ako dostanú sociálne
dávky.
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Úvod do pstruhovej sezóny
O rybároch sa všeobecne traduje, že je to „národ“ obdarený veľkou dávkou trpezlivosti.
ale tohtoročná dlhá a veru aj dosť tuhá zima riadne preverila túto ich vlastnosť.

Borlok.
V nedeľu 12. apríla si prišli na svoje aj muškári, ktorých sa zišlo 42. Počasie bolo opäť ako
vystrihnuté z rybárskeho magazínu a nadšenie
pretekárov o nič menšie ako v predchádzajúci
deň. Pre prihlásených boli vypísané 2 kvalifikačné kolá a z každého postúpilo do finále 13
pretekárov, celkovo teda 26. Už v kvalifikácii
si veľmi dobre počínal Jaroslav Šiška, ktorý si
svoju dobrú formu udržal aj vo finále a zaslúžene zvíťazil.
Výsledky finále v číslach:
1. Jaroslav Šiška		
6ks
2. Vojtech Kocka		
6ks
3. Maroš Galamb		
5ks

Po dlhom pôste prišli hody – v sobotu 11.
apríla sa konali prvé tohtoročné preteky v love
pstruhov na VN Skálnik v disciplíne lov na
prívleč. Túto vzácnu príležitosť, umocnenú
utešeným jarným počasím, si nenechala ujsť
rovná stovka prihlásených a nielen po víťazstve
túžiacich pstruhárov. Po losovaní stanovísk,
ktoré sledovali zo svojej vtáčej perspektívy aj
prvé tohtoročné lastovičky, sa začal tuhý boj
o každý bodík, ktorý mohol znamenať postup do
vytúženého finále. Tam sa nakoniec prebojovalo
25 pretekárov zo štyroch kvalifikačných kôl.
Konečný výsledok:
1. Ján Šiška		

11 ks

378 cm

2. Štefan Hájek		
3. Ľubomír Jakabšic

6 ks
4 ks

199 cm
153 cm

Cenu za najväčší úlovok si odniesol Ján Šikula
za pstruha dlhého 53 cm. Celkom bolo ulovených 340 pstruhov v úhrnnej dĺžke 8392 cm. Čo
sa týka nástrah, dominovali rotačné blyskáče,
ale účinné boli aj gumené twistery. Tí najlepší
boli odmenení hodnotnými vecnými cenami,
pohármi a diplomami. Organizačný tím sa
zhostil svojej úlohy na výbornú, aj podané občerstvenie chutilo každému. Vedúcim pretekov
bol podpredseda MsO Michal Megela, hlavným
rozhodcom tajomník MsO Eugen Dulovics
a ceny odovzdával predseda MsO JUDr. Igor

O správnom použití
odpadkových kontajnerov
Veľkoobjemový kontajner - VOK je určený na
zber objemného odpadu. Do tohto VOK - u
v žiadnom prípade nepatrí stavebný odpad,
nebezpečný odpad (napr. žiarivky, výbojky,
monočlánky, pneumatiky, akumulátory, obaly z
náterových hmôt) a pod.
Na odpad zo zelene, ktorý nebol z akéhokoľvek dôvodu skompostovaný, bude v tých istých
termínoch pristavený druhý – osobitne označený kontajner (VOK). Občania môžu odovzdávať
v priebehu celého roka odpady (vrátane odpadu
zo zelene, ktorý nebol z akéhokoľvek dôvodu
skompostovaný) zdarma v Zbernom stredisku
odpadov v areáli firmy BRANTNER GEMER,
s.r.o., na Košickej ceste č. 344. Odovzdať môžu
papier, drevo, železný šrot, drobný stavebný
odpad, objemný odpad (vrátane spotrebnej
elektroniky), textil (použité šatstvo), PET-fľa-

še a plasty, problémové látky – akumulátory,
monočlánky (monočlánky možno odovzdať
aj v predajniach Hypernova, Billa, Kaufland,
v predajniach Elektro SFOS na Školskej ul.,
J.R.A. na Ul. SNP, ELEKTRÓN na Rožňavskej
ul., GM-PORST a VM-2 na Hlavnom námestí a
vo vestibule MsÚ), žiarivky a výbojky, prázdne
obaly z náterových hmôt a pod. Nebezpečné
odpady možno v priebehu celého roka odovzdať
zdarma v areáli firmy DETOX (areál bývalých
ZŤS na Košickej ceste).
Mobilný zber nebezpečných odpadov sa
uskutoční 16.05.2009. Prípadné ďalšie miesta,
resp. termíny pristavenia VOK - ov budú riešené priebežne podľa potreby a požiadaviek.
Pozn. red.: Harmonogram rozmiestnenie VOK
nájdete v rubrike Infoservis.

200cm
194cm
193cm

Za úlovok pekného 52 cm dlhého pstruha si
cenu za najväčší úlovok právom zaslúžil Maroš
Galamb. Pretekári ulovili spolu 120 pstruhov
v celkovej dĺžke 4176 cm. A čo pstruhom najviac
imponovalo? Boli to hlavne čierno – zelené
streamery so zlatou hlavičkou. vedenie a organizáciu mal na starosti ten istý štáb ako v predchádzajúci deň a podobný bol aj celkový scenár
pretekov. Po vyhlásení víťazov a odovzdaní cien
sa účastníci rozchádzali so slovami: dovidenia
vo štvrtok 16. apríla, kedy sa začne oficiálne
pstruhová sezóna.
František Doboš
Pozvánka

Preteky v love kapra

Srdečne vás pozývame na preteky v love kapra,
ktoré sa uskutočnia 9. mája o 8:00 hod. na
Kurinci. Príďte stráviť príjemné chvíle v prírode
a možno vyhráte aj zaujímavé ceny v pripravovanej tombole.

Uhrinovej
výzva
poslancom
vo veci ZŤS
Prednostka Obvodného úradu Jana Uhrinová adresovala poslancom Mestského
zastupiteľstva list, v ktorom ich vyzýva
k podpore oživenia ZŤS. Primátorovi Štefanovi Cifrušovi však list neposlala.
Spôsob, akým prednostka oslovila poslancov, nepovažuje primátor za vhodný.
Vidí v ňom snahu o vyvinutie vplyvu, aby
poslanci za každú cenu hlasovali za projekt
obnovy. Podľa Cifruša však nesmie byť projekt revitalizácie ZŤS pre mesto nevýhodný, pretože enormná finančná záťaž by ho
ekonomicky položila na kolená.
Bližšie informácie o problematike nájdete
v budúcom čísle Gemerských zvestí.
mak

z regiónu
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Terénna sociálna práca v Lenartovciach

Od 1. apríla 2008 sa v obci Lenartovce
realizuje projekt „Realizovanie terénnej
sociálnej práce v obci Lenartovce“.

Cieľovými skupinami projektu sú: fyzické osoby
a rodiny závislé na sociálnej pomoci, obyvatelia
a rodiny s príjmom pod hranicou chudoby, rizikové skupiny detí a mládeže, mladiství bez ukončenia povinnej školskej dochádzky, občania so
zdravotným postihnutím a seniori, dlhodobo
nezamestnaní, obyvatelia segregovaných a separovaných rómskych komunít a ženy na materskej dovolenke zo sociálne odkázaných skupín obyvateľstva. Nosnou aktivitou projektu je
2 - ročná činnosť terénneho sociálneho pracovníka a jeho 2 asistentov v obci. Výkon terénnej
sociálnej práce bude pozostávať z nasledovných
aktivít: poskytovanie poradenstva v súvislosti
s riešením nepriaznivej sociálnej situácie, individuálna sociálna práca s konkrétnym klientom, jeho rodinou a komunitou, vykonávaná
v prirodzenom rodinnom a otvorenom prostredí, vrátane vyhľadávacích činností. Poradenstvo
dostane cieľová skupina aj v oblastiach: zlepšenia osobnej hygieny a zdravotného stavu detí

Deň Zeme – deň nás všetkých

i dospelých, zlepšenia dochádzky detí do školy,
zmysluplného využívanie voľného času, najmä
u detí a mládeže, získania návykov a zručností
potrebných na riadne užívanie obydlí, nadobudnutia zručností vedenia domácnosti a zlepšenie
zdravej výživy členov domácnosti, v prevencii
sociálno-patologických javov v rodine a komunite, obnova a úprava rodinných pomerov dieťaťa,
ktoré bolo z rodiny vyňaté na základe rozhodnutia súdu v spolupráci s príslušnými úradmi práce,
sociálnych vecí a rodiny a hlavne práca s jedincami v sociálnej sieti, ktorí si sami nevedia pomôcť. Obec získala nenávratný finančný príspevok vo výške 44 428,60 EUR,/1 278 204,00,-Sk/
z prostriedkov Európskeho sociálneho fondu cez
Fond sociálneho rozvoja - Operačný program:
Zamestnanosť a sociálna inklúzia.
Ján Rákoši,
starosta obce
foto internet

Krátko
z domova
Košickou políciou otriasol minulý
SDKÚ navrhuje povinnú výučbu angličtiny.
Minister dopravy Ľubomír Vážny podpísal
minulú stredu zmluvu na vybudovanie a
prevádzku asi 75 kilometrov severnej časti
diaľnice D1 medzi Žilinou a Košicami s
konzorciom súkromných firiem.
Slováci bohatli minulý rok najrýchlejšie v regióne.
Od 1. mája nám otvorí pracovný trh Belgicko.

Krátko
zo sveta
Sme zodpovední za starostlivosť o našu
planétu. Je naším jediným domovom.
(Dalajláma)
V sobotu 25. apríla 2009 budú desiatky dobrovoľníkov zo 14 obcí Mikroregiónu Rimava a Rimavica zbierať odpadky povaľujúce sa okolo našich
ciest, ktorými každý deň prechádzame za prácou, do škôl či len tak za zábavou a povinnosťami.
Akciu už po druhý rok organizuje Mikroregión
Rimava a Rimavica pri príležitosti Dňa Zeme.
Oslávte ho aktívne aj vy a pridajte sa k nám!
Zraz je v deň podujatia o 9:00 hod. pred obecným úradom v každej obci mikroregiónu: Čerenčany, Hrachovo, Kociha, Kružno, Lehota nad Rimavicou, Nižný Skálnik, Ožďany, Rimavská Baňa,

Rimavské Brezovo, Rimavské Zalužany, Sušany,
Veľké Teriakovce, Vyšný Skálnik, Zacharovce.
Cieľom tohto podujatia je poukázať na problém znečisťovania životného prostredia vyhadzovaním odpadkov nielen okolo ciest, ale aj do
voľnej prírody, riek či lesov, ktoré sú vizitkou
nášho regiónu i nás ľudí, ktorí tu žijeme. Podujatie je zároveň príležitosťou pre aktívnych ľudí
zapojiť sa do diania v obci a stretnúť známych
a priateľov z iných obcí.
Podujatie je organizované v spolupráci s Banskobystrickou regionálnou správou ciest Rimavská Sobota a firmou Bratner Gemer, s.r.o.,
Rimavská Sobota.
Miroslava Kubaliaková
MR Rimava a Rimavica

Český prezident Václav Klaus tvrdí, že
postupy vlád po celom svete v rámci
boja proti globálnej hospodárskej kríze
sú nesprávne.
Pre muníciu z druhej svetovej vojny, ktorú
našli robotníci v priestoroch školy, museli
v Poľsku evakuovať 550 žiakov.
Somálski piráti, ktorých zajali po útoku
na nemeckú nákladnú loď, zažalovali
nemeckú vládu pre to, že ich odovzdali
do Kene, kde porušujú ich práva.
Nový liek na Alzheimerovú chorobu, ktorý
vyvíja výskumný tím z University College
London, má sľubné výsledky.
amb
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Volejbalový Memoriál
Evy Zacharovej
Základná škola Pavla Dobšinského v spolupráci
s Mestským úradom v Rimavskej Sobote usporiadala v piatok 17. apríla 17. ročník volejbalového turnaja zmiešaných družstiev Memoriál
Evy Zacharovej o Putovný pohár riaditeľa školy.
Jedno z najvýznamnejších športovo-spoločenských podujatí poriadaných v našom meste
je spomienkou na vynikajúcu učiteľku, dobrú
priateľku a oddanú športovkyňu - volejbalistku
Evu Zacharovú.
Už sedemnásť rokov uplynulo od jej predčasnej smrti. Turnaj, poriadaný na jej počesť, je
určený pre školy a školské zariadenia mesta a
pre základné školy z okresu. V každom družstve

môžu nastúpiť maximálne traja muži, na súpiske môže byť maximálne desať hráčov.
Hrá sa podľa medzinárodných pravidiel
volejbalu na dva víťazné sety.
Slávnostné otvorenie turnaja sa uskutočnilo
v piatok 17.apríla o 9.00 hodine v telocvični
Základnej školy P. Dobšinského. Hralo sa však
aj v telocvičniach Základnej školy Š. M. Daxnera
na sídlisku Západ a Spojenej školy na Športovej
ulici.
Čestným predsedom turnaja je primátor
mesta Štefan Cifruš, riaditeľom turnaja je riaditeľ poriadajúcej školy Ivan Gecko.
zdroj: www.rimavskasobota.sk

Týždeň
slovenskej
kuchyne
Spojená škola v Rimavskej Sobote
v čase od 20. do 24. apríla pozýva občanov na Týždeň slovenskej
kuchyne.
Do zariadení Junior Komplex na Železničnej ul. a Čierny orol na Hlavnom námestí
si môžete prísť pochutnať na špecialitách
slovenskej kuchyne. Bude ich pripravovať
šéfkuchár penziónu Zlatý dukát zo Zvolenskej Slatiny, Dušan Pechovský, so žiakmi,
majstrami OV a zamestnancami školy.
amb

Z interpelácií poslancov

J. Sojka o dopravnom značení a parkovaní

Na zasadnutí mestského zastupiteľstva
3. marca vyjadril poslanec Július Sojka
nesúhlas s odpoveďou na interpeláciu
z predchádzajúceho zasadnutia MsZ,
že dopravné značenie na stretávajúcich
sa cestách na sídlisku Západ, Ul. Bodona nie je potrebné.
Táto komunikácia, ktorá sa stretáva s prístupovou komunikáciou, je jedna z najdôležitejších,
vedie k najvýznamnejšiemu obchodnému
centru a frekvencia premávky je tu dosť výrazná.
Podľa Sojku by preto bolo vhodné označiť cestu
dopravnou značkou hlavná alebo vedľajšia cesta.
Poslanec sa tiež pýtal na riešenie parkovacích
kapacít na sídlisku Západ.
Primátor mesta Š. Cifruš uviedol v odpovedi na interpeláciu, že oddelenie stavebného
poriadku, investičnej činnosti a dopravy

zašle návrh dopravného značenie na Okresný
dopravný inšpektorát (okresného riaditeľstva)
Policajného zboru v Rim. Sobote. Po jeho
odsúhlasení bude vydané rozhodnutie, ktorým
sa určí použitie príslušných dopravných značiek
v uvedenej lokalite a následne ich TSM osadia.
V zmysle platného územného plánu mesta
(ÚPN) sa na sídlisku Západ nachádza pri Žánovskom potoku lokalita vhodná na umiestnenie cca 160 radových garáží najmä pre obyvateľov sídliska. V súvislosti s touto investíciou bude
nutné zrealizovať obslužné komunikácie okolo
garáží, odvodnenie týchto komunikácií cez lapače ropných látok, verejné osvetlenie a výškové
napojenie na zrealizovanú komunikáciu pre
IBV (prevýšenie je viac ako 2m).
Mesto nie je investorom prípravy výstavby
garáží, je to len lokalita určená v zmysle ÚPN.
Pozdĺž Ulice L. Svobodu (pravá strana cesty

smerom od Sobôtky do Tomašovej) je v ÚPN
vyčlenená plocha verejnej zelene na vytvorenie parkovacích miest. Ich vytvoreniu musí
predchádzať dôkladné posúdenie možností
s ohľadom na bezpečnosť (cúvanie na obslužnú
komunikáciu), existenciu podzemných vedení,
súlad s územným plánom. Vytvorenie parkovacích miest územný plán pripúšťa aj pri zimnom
štadióne. Tieto by mali slúžiť predovšetkým
návštevníkom štadióna a prípadného obchodného centra, s výstavbou ktorého sa pri zimnom
štadióne uvažovalo.
Rozšírenie parkovacích plôch pre obyvateľov
sídliska Západ prichádza do úvahy jedine na
úkor zelených plôch medzi bytovkami, a o tom
mesto zatiaľ neuvažuje.
Martin Ambróz
foto autor

kultúra
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Literatúra / komiks
Robert A. Heinlein:
Hvězdná pěchota

Milovníci
v Mestskom
kultúrnom
stredisku
Bratislavské divadlo Astorka
korzo 90 predstaví 13. mája o 19,00 hod.
v Mestskom kultúrnom stredisku
v Rim. Sobote v réžii Milana Lasicu
inscenáciu Nikoline Werdelinovej pod
názvom Milovníci – breviár vzťahov.
Divadelná hra je postavená na množstve nečakaných zvratov v partnerskom spolužití piatich
priateľov. S groteskným nadhľadom rozpráva
o komplikovaných ľudských vzťahoch a rozpa-

dávajúcich sa manželstvách. Spojenie osobnosti
s originálnym zmyslom pre humor akou je
Milan Lasica, a hereckým potenciálom Astorky
už vopred sľubuje inteligentnú zábavu i umelecký zážitok na vysokej úrovni. Reakcie divákov,
vypredané hľadiská a neutíchajúci záujem
o inscenáciu na celom Slovensku dokazujú, že
v Astorke vznikla ďalšia vynikajúca inscenácia,
ktorá pobaví široké publikum. V hre sa predstavia slovenské herecké osobnosti, akými sú
Anna Šišková, Boris Farkaš, Marta Sládečková,
Vladimír Hajdu, z mladšej hereckej generácie
uvidia diváci Milenu Minichovú.
Nezabudnuteľný herecký výkon podáva
Marta Sládečková v postave klamanej manželky,
ktorá sa musí vyrovnať s nečakanou neverou
manžela. Za vynikajúce stvárnenie postavy
Heleny získala táto výborná herečka prestížnu
Výročnú cenu Slovenského literárneho fondu.
Vstupné je počas celého apríla 9 eur, od 1.
mája 12 eur. Inscenácia nie je vhodná pre mládež do 18 rokov.
amb, foto internet

Zábava, ako nikdy predtým

Súťaž
V spolupráci so spoločnosťou
SONY sme pre vás pripravili
súťaž o videohry Socom: Confrontation, Killzone 2 (obidve na
konzolu Playstation 3) a Patapon 2
(na konzolu PSP). Vyhrať môžete
aj tričká s hernými motívmi.
Stačí, keď do 30. apríla do 12.00
doručíte na adresu redakcie
osobne, poštou alebo mailom
správnu odpoveď na otázku:

sk.playstation.com

Ako sa volal predchodca konzoly Playstation 3?
a) PSX
b) PSP
c) Playstation 2
Vylosovaní budú 3 výhercovia.

Klasik sci-fi Heinlein
vychádza v novom vydaní
v českom vydavateľstve,
ktoré fajnšmekrom vojensky
zameranej vedeckej fantastiky pripravilo jeho kultový
román Hviezdna pechota. Je
to príbeh mladého chlapca,
ktorý vstúpi do armády, aby
sa stal mužom. Ak sa mu,
samozrejme, podarí dovtedy
ostať nažive... Lebo mobilná
pechota budúcnosti nie je
práve miesto na relax.

Štěpán Kopřiva:
Asfalt

Známy český prekladateľ,
scenárista, komiksový
libretista a v neposlednom
rade spisovateľ Š. Kopřiva sa
vytasil s hororovo-akčným
„mäsom“ Asfalt. V podaní
autora je Peklo miesto, kde
sú zhmotnené duše zosnulých obyčajným stavebným
materiálom a hodnota
človeka je degradovaná na
možnosti jeho materiálneho
využitia. Lenže keď sa do
Pekla dostane nebezpečné žoldnierske komando,
otriasajú sa brány pekelné aj
samotný Satanov palác!

Garth Ennis
– Steve Dillon:
Punisher (1-4)

Netradičný komiksový
hrdina Punisher (Kat) je
na pultoch našich predajní
v českom preklade, a to rovno v štyroch plnofarebných
zväzkoch. Dočítate sa v nich
o živote bývalého vojaka,
ktorého rodinu vyvraždila
mafia a on zázrakom prežil,
aby sa pomstil na vrahoch,
kumpánoch, kumpánoch ich
kumpánov, atď. Punisher je
prosto prototyp antihrdnu
s cynickými hláškami, vnútornými monológmi a večne
odistenými revolvermi.

Myšlienka týždňa:
Klamárovi väčšinou neverím ani vtedy,
keď hovorí pravdu.
Cicero
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inzercia

Nehnuteľnosti
• Kúpim dvojizbový prípadne jednoizbový byt, nie Západ. Tel: 0915
454 031.
369-16

• Ex. predaj nehnuteľnosti v obci
Ožďany. Tel./fax: 058/488 2003,
488 2004, 488 2005.
434-18

• Predám 3-izbový byt na ul.
Rožňavskej, na 3. posch. Cena:
21 000 €. Tel: 0904 432 123.
436-16

• Predám 3-izb. tehlový prerobený
byt. Cena dohodou. Tel: 0918
466 028.
437-18

• Predám rodinný dom vo Vyšnej
Pokoradzi. Tel: 0904 890 615.
443-16

• Predám garzónku na sídlisku
Rimava B1 v Rim. Sobote. Cena
11 500 €. Tel: 0907 430 258.
449-19

• Predám rodinný dom s veľkou
záhradou. Tel: 0905 556 390.
450-21

• Predám 3-izbový aj dvojgeneračný
byt na sídlisku Západ. Tel: 0910
934 770.
454-17

• Predám výhodne 2-izbový byt na
ulici Železničnej. Suma 17 924,72
€ (540 000 Sk). Dohoda možná.
Tel: 0917 595 070
455-17

• Predám výhodne pozemok na
Močiari. Vhodný na výstavbu rodinného domu. Blízko rekreačnej
oblasti Kurinec. Tel: 0910 934 770.
456-17

• Predám 2-izbový byt na sídlisku Západ. Výhodne. Tel: 0910
934 770.
457-17

• Predám budovu v centre mesta
výhodne, vhodná na podnikateľské účely. Tel: 0917 595 070.
458-17

• Predáme 2 a 3-izbový kompl.
prerobený byt na Západe. 3-izb.
v centre mesta v pôv. stave. 3
a 4-izb. v centre-prerobený, RD
v Ožďanoch. Záhrady vo Vinici.
RD-starší na Č. Lúke. Tel: 0903
118 035, 047/56 34 725.
459-16

• Predám RD v Rs s veľkou záhradou. Tel: 0904 499 284.
461-16

• Súrne predám 3-izbový byt na Západe, cena 22 000,- €. Tel: 0915
156 025.
462-16

• Predám alebo dám do prenájmu
2-izbový byt. Ihneď! Tel: 0907 176
725.
432-16

• Dám do prenájmu kancelárske
priestory, 20 m2 v centre oproti
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MsÚ. Tel: 0915 875 849.
405-22

• Predám trojizbový byt s balkónom v OV na 1. poschodí na ul.
Kirejevskej v RS. Byt je prerobený
(murované jadro, plastové okná,
plávajúce podlahy, bezpečnostné
dvere + nová kuch. linka). Treba
vidieť. Cena dohodou. Info: 0911
320 155, 0907 320 155.
406-17
        
• Prepúšťam podnájom na Hlavnom
námestí na podnikateľské účely.
Bližšie info: 0903 980 011.
409-17

• Predám v Rimavskej Sobote na
ulici Bottovej bytový dom v štvorbytovej jednotke o rozlohe 114 m2
po celkovej rekonštrukcii, samostatné kúrenie DEVI, keramická
dlažba, digi TV, internet, 2 lodžie,
sprcha, bidet, 2 umývadlá, veľká
murovaná pivnica, súčasťou pozemku samostatne stojaca garáž,
dve záhrady, možnosť vybudovania podkrovia. Cena dohodou. Tel:
0908 923 385.
414-17

• Predám zrekonštruovaný 2-izbový
byt na Družstevnej ulici. Tel: 0907
172 931.
415-17

• Kúpim garáž v Hnúšti s elektrikou
s 380 kW, najradšej na stanici pri
kotolni. Platba po dohode v hotovosti. Tel: 0902 472 221.
416-16

• Priestory na podnikanie, obchod,
kanceláriu v centre R. Soboty, 45
m2, 90 m2. Tel: 0908 508 195,
047/ 56 34 901.
420-16
     
• Prenajmem 2-izb. zrekonštruovaný byt v Rim. Sobote, blízko
centra. Tel: 0903 932 415.
421-16

• Dlhodobo dám do prenájmu 1-izbový byt v centre mesta. Tel: 0905
420 565 volať od 10.00-20.00
hod.
422-16

• Predám veľký 1-izbový byt v centre
mesta – nízke nájomné. Cena:
15 000,- €. Tel: 0918 845 294.
423-16

• Predám rozostavaný rodinný dom
(hrubá stavba) na IBV Sobôtka.
Tel: 0905 446 136.
429-16

• Garzónka-dám do prenájmu. Tel:
0907 433 104.
430-15		

• Dám do prenájmu miestnosti na
podnikanie v centra mesta RS. Tel:
0907 884 948.
392-19

• Predám 3-izb. byt na Západe,
23 070,- €. Tel: 0918 560 622.
343-16

• Dáme do prenájmu priestory na
Hlavnom námestí na poschodí, 180 m2  + 42 m2. Tel: 0905
836 926.

obchodných zástupcov pre Českú
a Maďarskú republiku. Podmienky: Prax a skúsenosti v oblasti
obchodného zástupcu. sturik@
mobilnet.sk

357-16

• Predám dvojizbový 62 m2 byt
s veľkou kuchyňou, čiastočne prerobený, s balkónom, zateplený,
v centre mesta. Tel: 0904 277 973.
360-20                              
• www.makroreality.sk
1305-19

390-16

• Prijmem kuchára / kuchárku. Tel:
0905 247 916 – večer.
396-16

Zamestnanie
		

• Základná škola s MŠ Ožďany
prijme od 1.9.2009 učiteľov
2.stupňa na predmety matematika a slovenský jazyk a literatúra.
Kontakt: 0905 716 505, 047/5694
580.
337-16

• Firma DUG s.r.o. prijme do HPP
asistentku. Požiadavky: ukončené vzdelanie gymnázium, OA
(vítaná), základy Microsoft Office,
základy personalistiky, základy
účtovníctva, pokročilá hospodárska korešpondencia, základy
internetu, samostatnosť. Nástup
ihneď – prax vítaná. Životopisy
a žiadosti zasielajte na adresu:
erzsebet.csikfejes@dug.sk
433-16

• ALWADO – REALITY. Ponúkame
prácu na ŽL, príp. dohodu na
pozíciu „realitný maklér“. Dobré
provízne podmienky až do výšky
40 %. Požiadavky: VP sk. B, práca
na PC, kreatívnosť, flexibilita, komunikatívnosť. Prax vítaná. Volať
Po – Pia 9.00 – 17.00 hod.  0904
504 504, 0915 837 041, alwado@
alwado-reality.sk
442-21

• Prijmem do pracovného pomeru
kombajnistu - opravára. Podmienky: vodičský preukaz sk. C,
kombajnistický preukaz, prax min.
5 rokov. Kontakt: 0905 209 264.
404-17

• Silná finančná spoločnosť prijme
serióznych spolupracovníkov
prednostne z južnej časti okresu
RS. Podmienky prijatia: min. stredoškolské vzdelanie, vek nad 23
rokov, bezúhonnosť. Záujemcovia
sa môžu informovať na tel: 0905
785 607.
407-17
                 
• Realitná kancelária Dr. Slovakia
prijme pracovníkov na pozíciu realitný maklér. Životopis s fotografiou zasielajte na e-mail: sturik@
drslovakia.sk
388-16

• Spoločnosť Mobilnet prijme pracovníkov na pozíciu pracovník PR
a reklamy. Podmienky: Skúsenosti
v oblasti reklamy. sturik@mobilnet.sk
389-16

• Spoločnosť Mobilnet prijme

        

Služby
• Kvalitné účtovníctvo. Tel: 0911
846 062.
147-16

• Autodoprava, sťahovanie. Tel:
0903 515 109.
148-16

• Vykonávame všetky stavebné
práce: zatepľovanie, maľovanie,
obklady, dlažby, stavby a rekonštrukcie striech. Tel: 0915
583 306.
446-21

• POBYTY na TK Vadaš-Štúrovo od
10 €/os./deň-0903 463 159.
452-18

• Pečiem dobošové torty, zákusky.
Používam maslo, nie tuky. Po
dohode doveziem. Tel: 0910
296 515.
412-16

• Stredoškolský učiteľ vyučuje
ANGLICKÝ JAZYK pre všetky vekové
kategórie, pripravuje na maturity a prijímačky. Kontakt: 0907
853 164-Mgr. Tóth.
413-17

• Nedali Vám úver v banke? Skúste
to u nás. Lepšie podmienky. Tel:
0944 095 710, e-mail: aadova@
azet.sk
393-17

• Bankové, nebankové úvery,
hypotekárne, leasing atď. -100 %
istota. Tel: 0948 501 276.
394-17

• Doučujem angličtinu. 0910
298 053.
322-16
           
• Kladieme plávajúcu podlahu. Tel:
0902 174 884.
204-17

• Maľujeme a stierkujeme byty
a domy. Tel: 0902 174 884.
205-17

• Montujeme sadrokartón. Tel:
0902 174 884.
206-17

• Kvalitné účtovníctvo. Tel: 0911
846 062.
147-52

• Autodoprava, sťahovanie. Tel:
0903 515 109.
148-52

    

Rôzne
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• Spoločnosť AGRORIS, s.r.o.
ponúka na predaj starú poľnohospodársku techniku. Záujemcovia
si ju môžu prísť pozrieť v areáli
hospodárskeho dvora Sušany dňa
24.4.2009 v čase od 8.00 – 12.00
hod. Ceny dohodou. Kontakt:
0903 278 037.
435-16

• Ponúkame pre jedálne, reštaurácie a ostatné gastro zariadenia
čalamádu. Pohár 720 ml za 0,50
€. IZONT s.r.o., Čerenčianska 24,
Rim. Sobota. Tel: 56 32 169, 0902
912 503.
439-18

• Predám klavír. Cena dohodou. Tel:
0904 490 294.
440-18

• Kto prenajme obytný príves? Tel:
0910 559 851.
448-16

• Predám poľ. stroje hrabačku, kosačku, plaťák a dojičku. Tel: 0918
780 364, 56 77 122.

rozosielame na celom území
Slovenska.
380-16

• Vykupujeme starožitnosti, domáce plátno a staré perie. 0903
537 225, risopepi@gmail.com
327-17
                                     

Zvieratá
		

• Predám šteňatá kólie – trikolór.
Tel: 0908 200 320.
438-18

• Predaj ošípaných. Tel: 0908
265 466.
441-16

• Predám krmníky. Tel: 0910
948 193.
417-27

Auto-moto

463-16

• Predám kuchynskú linku, plynový
sporák – zachovalé. Tel: 0915
619 825, 5621 738.
431-16

• Predám kováčsku vyhňu. Kúpim:
koč, bričku, sane, pohrebný voz,
požiarnicky voz, rebriňák. Tel:
0917 087 912.
398-16

• Erotické produkty, spodné prádlo,
darčeky, afrodiziaká na: www.
szexparadicsom.eu. Produkty

Horoskop
(20. – 26. apríl)

Baran		
Zo smútkom i radosťou
prežijete niečo nové.
Býk		
Cez týždeň sa dozviete informáciu o zrade. Využite to vo svoj
prospech.
Blíženci
Niekto vám naruší vašu finančnú stabilitu. Dajte si pozor
na zlodejov.
Rak		
V osobnom živote budete
vy ten podriadený. V tejto
situácii zostanete však dlhšie
uväznení.
Lev		
Stretnutie s určitými ľuďmi vám zmení osud.
Panna
V partnerskom živote za-

• Predám predvádzacie vozidlo
KIA Cee´d 1,6 CVUT, najazdených
2900 km. Ako nové. Pôvodná
cena 17 659 €. Teraz za 12 950 €.
Tel: 0948 555 356.
356-16

• Predám Š-Favorit, r.v. 1991, najazdené 172 000 km. Cena dohodou,
cca. 280 €, STK, EK. Tel: 0907
915 842.
447-16		
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UZNESENIE
Mestského zastupiteľstva v Rimavskej Sobote číslo: 22/2009-MsZ zo
dňa: 3. marca 2009
K bodu: Návrh na vyhlásenie dňa konania voľby hlavného kontrolóra mesta Rimavská Sobota, ustanovenie spôsobu vykonania
voľby hlavného kontrolóra mesta a náležitosti prihlášky
Mestské zastupiteľstvo v Rimavskej Sobote
A/ v y h l a s u j e
v zmysle § 18a ods.2 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení
neskorších predpisov utorok 28. apríl 2009 za deň konania voľby
hlavného kontrolóra mesta Rimavská Sobota
B/ u r č u j e
1. požiadavky, ktoré musí spĺňať kandidát na funkciu hlavného kontrolóra
kvalifikačné predpoklady: ukončené vysokoškolské vzdelanie II.
stupňa,
iné predpoklady: prax minimálne 10 rokov, vítaná prax v manažérskej
oblasti,
organizačné a riadiace schopnosti,
morálna bezúhonnosť.
2. náležitosti prihlášky
osobné údaje kandidáta,
výpis z registra trestov nie starší ako tri mesiace,
profesijný životopis,
údaj o najvyššom dosiahnutom vzdelaní doložený úradne osvedčenou
kópiou príslušného dokladu o dosiahnutom vzdelaní,
písomný súhlas na spracovanie osobných údajov podľa § 7 ods. 1 a 2 zákona č. 428/2002 Z. z. o ochrane osobných údajov.
3. termín ukončenia podávania prihlášok: 14. apríl 2009 do
15.00h

žijete nedorozumenia, príčinou
ktorých budú vaše starosti.
Váhy
Za svoje verné služby
budú váhy odmenené.
Škorpión
Čakajte stabilný týždeň.
Snažte sa viac času stráviť v rodinnom kruhu.
Strelec
Ako dar z nebies bude pre
vás v spoločnosti ľudí nadviazanie nových kontaktov.
Kozorožec
Nerobte si falošné nádeje.
Správa ktorú dostanete, vám
spôsobí trápenie.
Vodnár
Prežijete nemilé prekvapenie. Zradí vás staršia žena.
Ryby
Nebuďte naivný. K povýšeniu máte ešte pekne ďaleko.

4. miesto a spôsob odovzdávania prihlášok: kandidáti na funkciu
hlavného kontrolóra odovzdajú svoju písomnú prihlášku osobne alebo
poštou v zalepenej obálke označenej „Voľba hlavného kontrolóra – neotvárať“ na sekretariát prednostu Mestského úradu
5. komisiu na otváranie obálok a kontrolu splnenia požiadaviek
a náležitostí prihlášky v zložení: Ing. Ladislav Kovács, prednosta
MsÚ, predseda komisie, Ing. Ján Fiľo, poslanec MsZ, Ing. Tibor Pelle
poslanec MsZ, Jana Sobeková, zapisovateľka
Otváranie obálok sa uskutoční 15. apríla 2009 v kancelárii prednostu
MsÚ o 14.00 hodine.
C/ustanovuje
spôsob vykonania voľby hlavného kontrolóra tajným hlasovaním
poslancov Mestského zastupiteľstva v Rimavskej Sobote v zmysle § 18a
ods. 3 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších
predpisov,
2. samotnému aktu voľby hlavného kontrolóra bude predchádzať prezentácia jednotlivých kandidátov v abecednom poradí, v časovom rozsahu
max. 5 minút, tajné hlasovanie riadi a na jeho priebeh dozerá volebná
komisia zvolená mestským zastupiteľstvom.
D/ u k l a d á
Ing. Ladislavovi Kovácsovi, prednostovi MsÚ zabezpečiť zverejnenie vyhlásenia dňa konania voľby hlavného kontrolóra mesta Rimavská
Sobota na úradnej tabuli a spôsobom v mieste obvyklým.
Termín: do 9.3.2009

MUDr. Štefan Cifruš, MPH
primátor mesta
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SŤAHOVANIE

Potrebujete
peniaze?

M.: 0908 948 971

www.peniazeprevas.sk

A PREPRAVA TOVARU
s Fiatom Ducato.

Volajte: 0905 329 178

2004-31
2005

„Nezomrel ten, kto zostáva v našich
srdciach.“
Dňa 27.4.2009 uplynie 10 rokov, ako nás
opustila mamička, stará mama

Aurélia Szabóová.

Mestská bytová správa s.r.o, Tržná 2,
979 01 Rimavská Sobota

Kto ste ju poznali venujte jej prosím tichú
spomienku.
Synovia a dcéra s rodinami

ponúka do podnájmu nebytové priestory v budove na Hlavnom
námestí č.5 na prízemí (Satur travel) plocha 79,00 m² (od 01.06.2009).
Žiadosti zasielajte do 27.04.2009 na adresu Mestská bytová správa
s.r.o., ul. Tržná 2, 979 01 Rimavská Sobota.(č.tel.047/5511915)

„Že čas žiaľ zahojí, je len veľký klam.
Čím ďalej ubieha, tým viac chýbaš nám.“
So smútkom v srdci si dňa 21.4.2009
pripomíname 10. výročie úmrtia

Jána Kalmára
z Rim. Soboty.
Spomínajú manželka, synovia s rodinami
a ostatná rodina.

CONS JEANS ®
VIGOSS JEANS ®
NF NORTHFINDER ®
Pozývame Vás na nákup dámskeho a pánskeho značkového oblečenia
V ponuke široký výber nohavíc, košieľ, jarných búnd, mikín, tričiek...
TEHOTENSKÁ MÓDA
NA VYBRANÉ DRUHY TOVARU ZĽAVA 10 %
Tešíme sa na Vašu návštevu !!! Vedľa Dr. Og v R.S.

Mestská bytová správa s.r.o, Tržná 2,
979 01 Rimavská Sobota

2081-16

ponúka do podnájmu nebytové priestory v budove na ul. Daxnerovej
č.2 na prízemí (cukráreň) plocha 95,31 m² (od 01.07.2009)
Žiadosti zasielajte do 15.05.2009 na adresu Mestská bytová správa
s.r.o., ul. Tržná 2, 979 01 Rimavská Sobota.(č.tel.047/5511915)

• záhradnícke stroje,
elektronické motyky,
kosačky na trávnik
• postreky, chemikálie, fólie
• poľnohospodárske stroje,
súčiastky

HORNÉ SALIBY
veľkoobchod - maloobchod

• oleje, náradie

VODA, KANALIZÁCIA, PLYN
Vodomerné
betónové
šachty

VEĽKÝ VÝBER, MIMORIADNE ZĽAVY
Borsod Agroker a. s., ulica Kistokaji 1., Mályi (pri meste Miskolc)
www.borsodagroker.hu, +36-20-97 37 258

2077

ALWADO – REALITY
REALITNÁ KANCELÁRIA

Potrebujete predať, kúpiť dom,
byt, pozemok, chalupu?
Radi Vám pomôžeme.

Od apríla otvorené aj v sobotu.
Rimavská Sobota, Školská 244
Tel.: 58 11 465, e-mail: rs.aquamont@aquamont.sk
Prosperujúca poľnohospodárska firma

Kontakt:
e-mail: alwado@alwado-reality.sk,
www.alwado-reality.sk,
0904 504 504.
Volať: Po – Pia: 8.00 – 17.00 hod.

prijme pracovníka na pozície: obsluha poľnohospodárskych strojov

požiadavky: vodičský preukaz C, E, kombajnistický kurz (nie je podmienkou),

Sťahovanie

a preprava tovaru
M: 0948 555 356,
0903 555 356 2002-51

Predám tatranský
profil – brúsený
I.trieda 4,32 Eur
II.trieda 3,32 Eur
Cena aj s dovozom.
M: 0905 808 616
2011-52

bezúhonnosť, spoľahlivosť
pracovník technického úseku

Ponúkam na predaj
stavebný pozemok
na Molnárke 3500 m2.
Cena dohodou.
0908 931 360

požiadavky: SŠ s maturitou, užívateľ PC (expert), vodičský preukaz B,
bezúhonnosť, spoľahlivosť

Ponúkame: výhodné platové podmienky, špičkový strojový park,
prácu v zabehnutom kolektíve
Životopis zasielajte na sykorovakatarina@gmail.com,
0915830787, 0911830787
2079-18

2049-13

Potrebujete
peniaze?
Volajte: 0911 544 421

www.peniazeprevas.sk
2076-18

Zubný lekár
V súkromných ambulanciách počas
víkendových dní od 8.00 do 12.00 hod.

25. a 26. apríl

MUDr. M. Štugelová, Dobšinského 1,
č. t. 56 26 414

Lekárne
V pracovných dňoch:
Lekáreň U leva do 17:00 • Lekáreň Media
do 18:00 • Lekáreň Kaufland do 20:00

25. apríl sobota lekáreň v Salvator
26. apríl nedeľa lekáreň v Kauflande

DAROVALI KRV

Štefan Kulčár
zo Zacharoviec.
S láskou spomína Tvoja najbližšia rodina.

Mesto Rimavská
Sobota ponúka
do nájmu:
a) budovu bývalej Základnej školy
v Bakte,
b) nebytové priestory (bývalé pohostinstvo) v Nižnej Pokoradzi
v budove kultúrneho domu o výmere 110,62 m2.
Informácie: Mestský úrad,
oddelenie právne a majetkové –
referát správy majetku, Rimavská
Sobota č. t. 047/5604631, 5604626,
5604633. Žiadosti zasielajte na
Mestský úrad, oddelenie právne a
majetkové, Svätoplukova 9, Rim.
Sobota.
Mestská bytová správa s.r.o, Tržná
2, Rimavská Sobota

UBYTOVŇA Mestskej bytovej
správy, s.r.o.,

Gorkého 8, 979 01 Rimavská
Sobota ponúka ubytovacie služby
turistickej ubytovne pre fyzické
osoby a firmy za výhodné ceny,
apartmány, 2-3 lôžkové izby +
príslušenstvo. Bližšie informácie
na t. č. 047/5624187

EUROMOTEL
Restaurant

Košická cesta, Rimavská Sobota

Na HTO Všeobecnej nemocnice v Rimavskej Sobote dňa 14. 4. 2009
bezplatne darovali krv nasledovní bezpríspevkoví darcovia krvi:

Július Bukovický, Róbert Oláh, Zuzana Hazuchová, Jozef Géci, Pavel Šiška
z Rim.Soboty, Emil Gecko z Čerenčian, Július Dudok z Konrádoviec, Ing.
Ján Tomenga, Imrich Krekáň, Kamil Hýbela, Marek Laurinc z Hnúšte,
Martin Antal z Lehoty n Rim., Tomáš Malatinský z Kocihy, Zdenko Putnoky,
Peter Knechta z Hrachova, Ján Gonda z Babinho Mosta, Mikuláš Kováč
z Hrnč.Zalužian, Jaroslav Plaucha z Nových Honov
Všetkým darcom krvi ďakujeme.
Územný spolok SČK Rimavská Sobota

Nové špeciality
Špecialita týždňa:
Výnimočné jahňacie špeciality

Kvalitné a lacné ubytovanie
047/56 22 517, 0905 745 308
Prijmeme: čašníka /-ku, kuchárov /-ky
Tel: 0918 392 513

Slovenský červený kríž, Územný spolok Rimavská Sobota, ul.Hurbanovava č.15

PRENÁJOM:
- sklad s rampou v budove STK
- kancelárie v areáli STK
Kancelárske a obchodné
priestory - SNP 18

USKUTOČŇUJE KURZY PRVEJ POMOCI PRE AUTOŠKOLY
PRE UCHÁDZAČOV O VODIČSKÉ OPRÁVNENIE A VODIČOV

- Nové espresso oproti VÚB
Tel: 0918 392 513

Dohodnúť si termín a prihlásiť sa môžete telefonicky na č.tel.:
0903 558926, 047/5631734
„Odišiel si tíško, ako odchádza deň.
V našich srdciach zostala spomienka len.
15 rokov dlhá doba zdá sa, ale na toho,
koho sme mali radi, zabudnúť nedá sa.“
Dňa 15.4.2009 uplynulo 15 rokov od
chvíle, keď nás navždy opustil náš drahý
manžel, otec a starký
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e-mail: sus.rsobota@redcross.sk, Cena za kurz a vykonanie skúšky spolu: 17,- euro
na 1 osobu. Kurzy uskutočňujeme: -v pracovných dňoch, - v sobotu alebo aj v nedeľu

Mestská bytová správa, s.r.o , Tržná 2, Rimavská Sobota
uverejňuje ZOZNAM voľných nebytových priestorov
• 1. Župný dom Nám M. Tompu č. 2 (Obvodný úrad ) - prízemie - 17
miestností - I. poschodie – 6 miestností - II . poschodie – 16 miestností
bližšie informácie o veľkosti jednotlivých miestností získate na tel.č.
047/5511915
• 2. Dom služieb, Malohontská ul. - I. poschodie -122,45 m², 111,00 m²
• 3. Budova na SNP 15 - podkrovie – 10,92 m², 14,40 m², 21,60 m², 14,52
m², 23,72 m² + 1,05 m², - I. poschodie - 45,54 m², - prízemie - 47,74 m²
• 4. Budova na Daxnerovej ul. 2 - I. poschodie - 15,55 m², 12,60 m²
- prízemie – 76,90 m² ( od 01.05.2009 – Bageteria )
• 5. Administratívna budova na Tržnej ul.- I. poschodie - 22,71 m²
• 6. Ul. Fábryho č.10 - 20,23 m², 7,13 m², 23,73 m², 4,98 m²
• 6. Bytový dom na Škutétyho ul. č. 12 - prízemie - 19,60 m², 19,00 m² +
7,30m² (chodba ,hyg. zar.)
Svetozár Müller, konateľ a výkonný riaditeľ
Mestská bytová správa, s.r.o, Tržná 2, Rimavská Sobota,
ponúka na prenájom zasadačky v budove na Nám. M. Tompu 2 / Obvodný
úrad/ CENNÍK ZA PRENÁJOM ZASADAČIEK
Zasadačka č. 47- I. posch. - počet miest na sedenie 182 - predsednícky stôl
11 miest
Cena za prenájom /1-8 hodín/ Podnik. subj. 119,50 € (3 600,- Sk), Nezisk.
org. 89,62 € (2 700,- Sk)
Ozvučenie sály Podnik. subj. 14,94 € (450,-Sk) Nezisk.org. 14,94 €
(450,-Sk)		
Zasadačka č. 46 – I. posch. - počet miest na sedenie 25
Cena za prenájom / 1-8 hodín/ Podnik. subj. 23,24 € (700,- Sk) Nezisk.
org. 16,60 € (500,- Sk)
Zasadačka č. 80 – II. posch. - počet miest na sedenie 72 - predsednícky
stôl 4 miesta Cena za prenájom /1-8 hodín/ Podnik. subj. 43,15 € (1 300,Sk) Nezisk.org. 33,19 € (1 000,- Sk) Poznámka: V prípade záujmu nad
rámec ponuky je možná individuálna dohoda.
Kontakt: MsBS, s.r.o, Rim. Sobota, T.č: 047/5511915 nebytové priestory,
V Rim. Sobote 08.01.2009
Svetozár Müller, konateľ a výkonný riaditeľ

2009-52

KINO
ORBIS
23. – 26. apríl
AKO SA ZBAVIŤ PRIATEĽOV
A ZOSTAŤ ÚPLNE SÁM
MP od. 12 r., vstupné 2,20 euro
(66,30 Sk), titulky. Začiatok
predstavení
len o 18.00 hod.
23. – 26. apríl
PODIVUHODNÝ PRÍPAD
BENJAMINA BUTTONA
MP od 12 r., vstupné
2 euro (60 Sk), titulky. Začiatok
predstavení len o 20.00 hod.

Predám 3-izbový
byt s balkónom
v OV na ul. L.
Novomeského,
RS, 4.poschodie,
slušný vchod,
dobrá poloha, prerobené
priestory. Cena:
23 300,- €. Info:
0911 228 504.
2080-18

Potrebujete rýchlu
finančnú pomoc?
volajte 0907 342 809
www.peniazeprevas.sk
453-16
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Prvoligové družstvo žien VK Slovan Rimavská Sobota

Horný rad zľava: Miroslav Juríček – generálny sponzor a zároveň člen výboru VK Slovan, Zora Megelová,
Jana Drugdová, Kristína Pálmayová, Zlatica Zvarová, Alena Kudlíková st. – trénerka, Štefan Baláž – prezident klubu
Dolný rad zľava: Lýdia Rendeková, Marianna Chodúrová, Silvia Barthová, Alena Kudlíková ml., Lucia Kačániová.

V drese Slovana v priebehu sezóny ďalej hrali: Lucia Kureková, Alexandra Hrivnáková, Alena Žírošová, Karina Rosiarová či Ivana Štubniaková. Viac si
o účinkovaní volejbalového tímu v sezóne 2008/2009 prečítate v športovej prílohe.
red, foto amb

Pozývame Vás do príjemného prostredia našej
kaviarne Cafe Club 33, Čerenčianska 20
/vedľa úradu práce/.

Po-pi: 7.30-21.30, so-ne: 14.00-21.30
Ponúkame: raňajkové menu, terasa, firemné
akcie, uzavretá spoločnosť
2073-16

Ponúkam
na predaj
palivové drevo.
M: 0908 931 360
2031-17

Umelecká agentúra
– organizácia podujatí v Ózde:
• spodničky s výstužou 320
Ft/1 ks
• požičovňa svadobných
dekorácií
www.joparty.hu;
tel.: 0036 70382 9275

Preprava AVIOU.
Rýchlo a lacno.
Tel. č.: 0904 977 692
0903 549 042 1691-7

2074-17

Naďalej bude pokračovať počasie z posledných dní. Búrkové fronty by sa
nám mali čiastočne vyhýbať, očakávať môžeme veľa slnka, hoci od stredy
by sa mala začať zbierať kopovitá oblačnosť. Miestami sa preto zdvihnú búrky. Teplota počas dňa sa bude pohybovať medzi 18 a 22 stupňov
Celzia.
András Reisz (autor je meteorológ)
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Zaslúžené víťazstvo

MFK Rim. Sobota – HFC Humenné 2:0 (2:0)
K zápasu 25. kola nastúpili hráči Rim.
Soboty proti súperovi, ktorého vedenie
sa vyjadrilo, že v budúcej sezóne nebude
už v Humennom pre nedostatok financií
profesionálny futbal. Hráčom od rieky
Rimavy však body ľahko neprišli.
Hostia podali bojovný výkon. Najhlavnejšou,
ale bohužiaľ negatívnou postavou bol hlavný
rozhodca Hrčka, ktorý po celý zápas kopil chybu za chybu a svojím slabým výkonom prispel
k nervozite, ktorá sa preniesla aj do hľadiska.
Škoda, že jeden z fanúšikov Rim. Soboty si neudržal nervy na uzde a hodil na ihrisko neznámy
predmet. Nemalo sa to stať a verím, že v budúcnosti sa to už nebude opakovať. Je však najvyšší
čas robiť niečo s niektorými rozhodcami, ktorí
svojimi slabými výkonmi kazia dojem z celkovej hry. K čomu bolo aj dobré sobotné extempore? Vraví sa, že dobrý rozhodca je ten, ktorého
nie je počas zápasu vidieť. Tak by to malo byť,
ale v sobotu bol hlavnou postavou rozhodca, čo
nie je dobré. Svojimi verdiktmi poškodil obe
mužstvá, ale hlavne uškodil futbalu. Takto sa
nepohneme z miesta a nepritiahneme divákov
do hľadísk.
V sobotňajšom zápase medzi Rim. Sobotou a
Humenným si akú – takú príležitosť vypracovali hostia. V 5. min. po centri Lukáča hlavičkoval
Ľjubarský nad. V 6. min. sa oprel do lopty Filo.
Jeho nádhernú strelu brankár hostí Stefanovič
vyrazil na roh. V 9. min. po prieniku agilného
Lazúra obrana hostí odvrátila v poslednej
chvíli nebezpečenstvo. v 12. min. opäť Filo
strieľa tesne vedľa. V 26. min. sa už domáci
dočkali. Pisárov veľmi dobre kopnutý priamy
kop brankár hostí vyrazil pred seba, kde číhal

Čižmár a dostal domácich do vedenia. V 32.
min. Lazúr strieľa do stredu brány. V 35. min.
hosťujúci Pyrka ohrozil Kuciaka. V 40. min. po
centri Pyrku sa hostia dožadovali odpískania
jedenástky ( možno oprávnené). Rozhodcova
píšťalka však zostala nemá. O päť min. neskôr
rozhodol o tom, že všetky tri body zostanú na
Gemeri Lazúr, ktorý strelou po zemi prekonal
brankára hostí Stefanoviča. V 53. min. po centri
Mráza Gibala hlavičkoval tesne vedľa. O dve
min. neskôr Lazúrovú prudkú strelu vyráža
brankár hostí na roh. V 65. min. si Kuciak poradil zo strelou Opielu. V 68. min. sa rútil Lazúr
na brankára hostí sám. Po faule, ktorý rozhodca
neodpískal a mal dokonca udelil Lazúrovi
žltú kartu. V 74. min. napomenul rozhodca
hlavného usporiadateľa za vhodený predmet na
ihrisko. V 86. min. svojím skvelým zákrokom
zabránil istotou disponujúci v bránke Kuciak
hosťom zdramatizovať záver stretnutia. O tri
minúty neskôr páli Pisár tesne vedľa.
Pred 523 divákmi veľmi slabo rozhodoval Hrčka.
ŽK: Adám – Lazúr – Kuciak.
Zostava MFK RS: Kuciak – Adám – Rubint –
Geri – Mráz – Pisár – Mujkoš – Živanovič (42.
min. Gibala) – Filo (69. min. Morháč) – Lazúr –
Čižmár ( 77. min. Líška).

Ostatné výsledky 25. kola:
Inter – Trenčín 0:0, Podbrezová – Ružomberok
B 5:0, Lučenec – Dunajská Streda B 4:0, Šaľa –
Košice B 2:1, Prievidza – Michalovce 2:0.

Tabuľka po 25. kole
1. Inter BA

25 13 10 2

43:18 49

2. Trenčín

25 14 6
24 13 5

5

57:24 48

6

35:18 44

5

31:16 43

5. Lučenec

24 12 7
23 11 6

6

40:28 39

6. Šaľa

23 10 5

8

28:25 35

7. Michalovce

25 10 5
25 9 5
24 7 5

10

37:35 35

11

30:31 32

12

4

13

34:46 26
20:37 25

11. Košice B

24 7
25 5

6

14

24:42 21

12. Dun. Streda B

25 1

4

20

15:74 7

3. Podbrezová
4. R. Sobota

8. Prievidza
9. Ružomberok B
10. Humenné

Futbal I. liga

Derby na
programe
v stredu
V stredu 24. apríla sa odohrá odložené stretnutie s Lučencom. Začiatok zápasu je o 16.00 hod.
Vedenie MFK pozýva širokú športovú verejnosť
na tento prestížna zápas. Touto cestou chcem
požiadať fanúšikov, aby nehádzali predmety na
hraciu plochu a radšej pomohli našim hráčom
v tomto derby zápase Gemer vs. Novohrad
svojimi hlasivkami.
V nedeľu 26. apríla odchádzajú hráči MFK
RS na Žitný ostrov, kde budú ich súpermi hráči
Dunajskej Stredy B. Začiatok stretnutie je o
10.30 hod.
Zdeno Marek
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Trénerka volejbalistiek:

Škrie ma, že sme sa nedostali do baráže
Všetky štyri zápasy sme prehrali so Sláviou TU
Košice. Zohralo úlohu aj to, že naše družstvo
hralo prvýkrát o vyššie méty, doteraz hráčky
nebojovali o prvé miesto. Boli výkyvy vo výkonnosti našich hráčok v nadstavbe. Neviem, či to
súviselo so psychikou, alebo s čím to súviselo,“
vyslovila sa Alena Kudlíková st.

O prvé miesto súperili v prvej lige – Východ vo
volejbale žien v sezóne 2008/2009 hráčky VK
Slávia TU Košice a VK Slovan Rimavská Sobota.
Boj o prvenstvo v súťaži a účasť v barážových
stretnutiach o postup do extraligy vyznel
v prospech volejbalistiek z Košíc. Soboťanky sa
v druhej najvyššej súťaži umiestnili na druhej
priečke, získali 65 bodov. „Nedávno skončenú
sezónu hodnotím veľmi pozitívne. Cieľom
nášho družstva bolo pred začiatkom sezóny
skončiť do tretieho miesta. Keďže sa nám darilo
v základnej časti súťaže, nachádzali sme sa
priebežne na prvom mieste, kládli sme si aj
vyššie ciele, a to pokúsiť sa o postup do baráže.
Bohužiaľ, nadstavbová časť nám nevyšla tak,
ako sme to predpokladali,“ uviedla trénerka VK
Slovan Rimavská Sobota Alena Kudlíková st.
Rimavskosobotská kormidelníčka vyjadrila
s druhým miestom spokojnosť. „Obhájili sme
druhé miesto z minulej sezóny. Na základe
toho, ako sa ale vyvíjala táto sezóna, na základe
toho, že sme vyhrali základnú časť súťaže, sme
mysleli na prvé miesto a účasť v baráži. Faktom
je, že keby sme obsadili tretie miesto, bolo by to
neúspechom,“ dodala jedným dychom.
Kudlíková st. ľutuje, že družstvo nezískalo
viac bodov v základnej časti. Slovanistky v nej
vyhrali 21 stretnutí a 3 stretnutia prehrali.
„Prehra s Kométou Košice na východe republiky
bola úplne zbytočná. V prvom zápase sezóny
sme doma podľahli Hnúšti. Vtedy ešte nemohol
nikto predpokladať, ako sa bude sezóna vyvíjať,
že budeme na špici. Spočiatku nás táto prehra
až tak nemrzela, ale s odstupom času nás veľmi
mrzela“. Tretím premožiteľom Soboťaniek v základnej časti boli volejbalistky Slávie TU Košice.
„Základnú časť súťaže sme vyhrali zaslúžene.
Uspokojili nás však dve víťazstvá v domácom
prostredí nad Sláviou TU Košice. Košičanky

Hráčka VK Slovan R. Sobota Zora Megelová

sa po týchto prehrách zaktivizovali, posilnili
v priebehu základnej časti káder tímu. V našom
prípade sa tak nestalo. Boli úvahy o posilnení
kádra, ale napokon sme si mysleli, že zvládneme
boj o prvé miesto aj bez posíl. Zrejme naozaj
bolo treba naše družstvo pred nadstavbovou
časťou posilniť. Mohli sme urobiť v tomto smere
viac,“ nahlas uvažuje kormidelníčka slovanistiek.
V nadstavbovej časti – v skupine o 1. – 4. miesto
triumfovali slovanistky v 8 stretnutiach, 4 stretnutia prehrali. „Nadstavbu sme nezvládli. Boli
to ťažšie, dôležitejšie zápasy, ako v základnej
časti. Dievčatá boli pod väčším tlakom, hovorilo
sa o účasti v baráži, skloňovala sa extraliga. Nedosahovali sme v nadstavbovej časti presvedčivé
výsledky ani v zápasoch s Kométou Košice
či s Hnúšťou, i keď sme tieto zápasy vyhrali.

Trénerka slovanistiek si uvedomuje, aká veľká
príležitosť hrať baráž sa naskytla rimavskosobotskému tímu v súťažnom ročníku 2008/2009.
Hovorí o tom, že takáto šanca už nemusí prísť.
„Škrie ma, že sme sa nedostali do baráže. V konečnom efekte ale musím povedať, že Slávia TU
Košice bola lepšia. Vyhrala prvú ligu zaslúžene.
Zvíťazila v priebehu sezóny v piatich vzájomných zápasoch s nami, my sme ju zdolali trikrát.
Volejbalistky Slávie mali väčšie skúsenosti,
mali aj extraligové skúsenosti. Urobili viac pre
to, aby vyhrali prvú ligu. My sme asi neurobili
všetko pre to, aby sme sa dostali ako víťaz súťaže
do baráže. Čo sa týka posilnenia tímu, mohli
sme angažovať napríklad hráčky zo Spišskej
Novej Vsi a využili by sme ich len v zápasoch so
Sláviou TU Košice“.
red

Konečná tabuľka
1. Slávia TU Košice

36

30

6

66

2. Slovan R. Sobota

36

29

7

65

3. Iskra Hnúšťa

36

18

18 54

4. Kométa Košice

36

13

23 49

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
5. Chemes Humenné

32

14

18 46

6. Mil. B. Bystrica

32

12

20 44

7. Prakon Prakovce

32

4

28 36

Po základnej časti súťaže hrali družstvá v dvoch
skupinách, o 1. – 4. miesto a v skupine o 5. – 7. miesto.
Pozn. Verzia tabuľky je skrátená.

Rendeková:

V tejto sezóne bolo najreálnejšie hrať baráž
Volejbalistka VK Slovan Rimavská Sobota
Lýdia Rendeková súhlasí s prezidentom klubu
Štefanom Balážom, že družstvo má za sebou
najúspešnejšiu sezónu. „Boli sme najbližšie
k tomu, aby sme hrali baráž o postup do extraligy. V tejto sezóne to bolo najreálnejšie,“ dodala.
Ako ďalej uviedla, škrie ju, že družstvo nevyhralo prvú ligu a neprebojovalo sa tak do baráže.
„Bola by to nová skúsenosť. Veľmi rada by som
si v baráži zahrala, ale keď to nejde, tak to nejde.
Bohužiaľ. Nehodnotím to však tak, že sme
premrhali životnú šancu hrať v baráži. Nesplnili
sme očakávania predstaviteľov klubu“.

„Ja osobne som nemala veľké oči. Vedela som,
ako sme na tom z hľadiska zloženia kádra.
V priebehu sezóny prestali hrávať niektoré
hráčky, čo bolo pre nás veľkou stratou. Som
s touto sezónou spokojná. Dokázali sme, že sme
dobrý kolektív,“ vyjadrila sa Rendeková. Podľa
nej dosiahlo družstvo najviac, čo v tejto sezóne
mohlo. A to aj s prihliadnutím na tréningový
proces.
Nahrávačku slovanistiek mrzia straty bodov
ešte v základnej časti súťaže s Kométou Košice
a s Hnúšťou. „Oveľa lepšie by sa nám potom

hralo v nadstavbe, vstupovali by sme do nej
s väčším náskokom, nie s najtesnejším. Nebol
by ten boj o prvé miesto taký dramatický,“
poznamenala Lýdia Rendeková. Vrátila aj
k zápasom predposledného kola na pôde Slávie
TU Košice, v ktorých sa definitívne rozhodlo
o víťazovi súťaže. „Boli sme pod veľkým tlakom.
Cítili sme však už v závere sezóny aj únavu. Bolo
to tak u mňa a cítila som to aj u hráčok, ktoré
boli v priebehu sezóny oporami tímu“.
red
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Delegačný list
č.17

Tachty – Čerenčany 6:0 (31:0)

I. trieda

Stárňa prehrala
v Muráňi

Rozhodoval Hodoň

1. FK Kráľ

Sirk – Gemerský Jablonec 5:1 (3:1)

14

10 3 1

42:20

33

2. FK Stárňa

13

10 0 3

38:14

30

3. FK Muráň

13

9 0 4

31:29

27

4. FK Ožďany

14

7 3 4

25:24

24

5. FK Rimavské Janovce

14

6 3 5

47:32

21

6. FK Bátka

14

6 2 6

30:26

20

7. FK Jelšava

14

6 1 7

22:31

19

8. FK Revúčka

14

4 2 8

21:34

14

Dorast: 9:2

(16.4.2009)

Chrámec – Husiná 3:3 (1:1)
Rozhodoval Pál

1.trieda 16.kolo 26.04.2009 o 14 00
a 16 30

Dorast: 1:4

Jelšava-Muráň, J.Krahulec, Botoš, Ivanik
Stárňa-V.Teriakovce, Gača, Wollinger,
Slezák
Abovce-R.Seč, Ďurík, Vývlek, Čepko
Bátka-Kráľ , Hodoň, Šupka, Michalko
Ožďany-R.Janovce, Parobek, Sliva, Hrmo

Rozhodoval Gača

Dorast: 11:1

Radnovce – Tisovec B 3:0 (0:0)
Rozhodoval Slabej

2.trieda 18.kolo 26.4.2009 o 14 00 a 16
30

9. FK Veľké Teriakovce

13

4 0 9

24:32

12

1. FK Tachty

14

12 1 1

58:20

37

10. FK Abovce

14

3 2 9

25:39

11

2. FK Tornaľa

13

12 0 1

35:12

36

11. FK Rimavská Seč

13

1 2 10 24:48

3. FK Sirk

13

9 1 3

45:18

28

4. FK Gemerská Ves

12

7 1 4

78:31

22

5

Rimavské Janovce – Jelšava 3:0 (2:0)

G: Gombala, Albert a Fazekas
Konečne domáci vyhrali doma, a dobrý výkon
podal brankár Csízi. Rozhodoval Wollinger
Dorast:4:2

Kráľ – Ožďany 6:1 (3:1)

5. FK Husiná

14

6 4 4

31:27

22

6. FK Radnovce

15

7 1 7

34:36

22

7. FK Tisovec B

14

6 0 8

36:38

18

8. FK Uzovská Panica

13

5 1 7

39:39

16

9. FK Blhovce

13

4 0 9

25:35

12

10. FK Gemerský Jablonec

14

4 0 10 34:54

12

11. FK Čerenčany

14

2 2 10 13:42

8

12. FK Chrámec

13

1

4

1 11 20:56

G: Hugyár (5) a Váradi – Négyesi
Kráľ s týmto víťazstvom dostal na čelo tabuľky
v I. triedy. Rozhodoval Bálint

Dorast: 2:1

Revúčka – Bátka 2:1 (1:0)

G: Levický a Hutan – Lakatos
Domáci v 70. minúte dali víťazný gól. V závere
ich hráč Šepík dostal červenú kartu. Rozhodoval
Juhász

Dorast: 3:3

Veľké Teriakovce – Abovce 0:2 (0:0)

G: Farkas (2)
Prekvapenie kola. Nevyužitý pokutový domácich. Hostia v závere trestali s gólmi. Rozhodoval Fakla

Dorast: 5:1

Muráň – Stárňa 2:1 (1:1)

G: Hrbál, Krága (vlastný gól) – Szántó
Rozhodca šupka mal ťažkú úlohu na tomto
stretnutí, keď ešte aj po odpískaní musel udeliť
červenú kartu hráčovi zo Starni. Remíza by
bola spravodlivejšia, ale žiaľ Stárňa za stavu 1:1
vlastným gólom prehrala. Rozhodoval Šupka,
červená karta: Bláha

Dorast: 4:1

Krajské majstrovstvá SsFZ:

Tisovec vyhral
v Hliníku
IV. liga

Hliník nad Hronom – Tisovec 0:2 (0:1)
Góly Tisovčanov: Polc a Lipták

Nagybalog – Podlavice 2:1 (0:0)
Góly V. Blhu: Baldovský aValkučák

Ružiná – Hnúšťa 3:0 (2:0)
Dolná Strehová – Jesenské 4:1 (1:1)
Gól hostí: P. Iskra

Banská Štiavnica – Hajnáčka 3:2 (2:1)
Gól hostí: Czene a Nagy
V. liga:

Lubeník – Klenóc 2:2 (1:0)
Gemer – Tomášovce 1:0 (1:0)
G: Ulický

II. trieda

Uzovská Panica – Tornaľa 0:2 (0:0)
Rozhodoval Botoš

Tornaľa-Radnovce(25.4.09,bez dorastu),
Siman, Laciak, Verkin
Tisovec,,B,,-Sirk(25.4.09,bez dorastu,R.
Píla), Bálint, Ďurík, Uličný
G.Jablonec-Chrámec, Holek, Adorján,
Slabej
Husiná-Tachty, Machyniak, Šonkoľ, Melicher
Čerenčany-G.Ves(25.4.09), Wollinger,
Gača, Čajko
Blhovce-Uz.Panica, Kriak, Fakla, Siman

Dorast 1.trieda 18.kolo 25.4.2009 o 16
30
Gemer-Muráň, Juhász, Rybár

Výsledky žiakov:

Vysoké prehra
G. Jablonca
v Sirku

3

A skupina:
FK Bátka – G. Jablonec 5:1, FK Lenartovce – FK
Ožďany 6:0, FK Hostice – FK Rimavské Janovce5:0, FK Hajnáčka – FK Jesenské 0:5
B skupina:
FK Gemer – FK V. Teriakovce 10:1, FK Stárňa –
FK Revúčka 0:3, FK Abovce – FK Muráň 4:5

Žiaci 10.kolo 25.4.2009 o 10 00
Sk.A
V.Blh-Jesenské(12 00), Šonkoľ
Hajnáčka-R.Janovce, Botoš
Hostice-G.Jablonec , Pál
Bátka-Ožďany, Hrmo
Lenartovce-R.Seč, Vetrák
Sk.B
Gemer-Muráň(14 30), Rybár,Juhász
Abovce-Revúčka, Ivanik
Stárňa-Klenovec, Verkin
Kráľ-V.Teriakovce, Machyniak

Delegovanie SsFZ:

4.liga Dorast 18.kolo 25.4.2009 o 14 00
Revúca-Krupina, Pocklan,Kriak
5.liga dorast 18.kolo 25.4.2009 o 14 00
V.Blh-Vidiná, Kúchen,Šonkoľ
3.liga SŽ a MŽ sk,,D,, 18.kolo 25.4.2009
o 10 00 a 12 00
Jelšava-Tisovec, Pocklan

Výročná schôdza
hokejistov
Hokejový klub mesta Rimavská Sobota
pozýva všetkých svojich členov a priaznivcov na výročnú členskú schôdu,
ktorá sa uskutoční 25.4.2009 od 10,00
hod. na chate mestského úradu na
Kurinci. Za Vašu účasť Vám vopred
ďakujeme.
Výbor HKM Rimavská Sobota
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Dievčatá, máte záujem
o futbal?
1. DFC Rimavská Sobota vám ponúka neopakovateľný zážitok z futbalového turnaja európskeho rozmeru FRAGARIA CUP 2009 v Prešove ,
ktorý už na svojom ôsmom ročníku pod záštitou
predsedu vlády Slovenskej republiky Roberta
Fica, privíta viac ako 280 družstiev zo 16 krajín .
Turnaj sa uskutoční v dňoch 3.7. – 7.7.2009
a zúčastnia sa ho deti v deviatich vekových kategóriách . Z toho je jedna dievčenská, pre ročník
narodenia 1.1.1994 a mladšie .
Ak máte o tento turnaj záujem, poprípade
futbalu sa venovať aktívne aj naďalej(ktorý
mimochodom funguje v Rimavskej Sobote už 17
rokov), môžete nakontaktovať vedenie klubu na
telefónnych číslach :
Predseda klubu: 0907 267 515
Manažérka klubu: 0905 495 198
Prihlášky môžete posielať do 30. apríla 2009.

Petra Jakabová (jun. reprezentantka) a v pozadí Vikina
Majorošová (kapitánka z Lučenca).

Rimavská Sobota, ročník 2008/2009, stav k 14.03.2009
1. ŠKP Rimavská Sobota

22

21

0

1

293:103

64b

2. DSTK Rimavská Sobota

22

20 1

1

284:112

63

3. Mladosť Relax Rim. Sobota B

22

13 2

7

241:155

50

4. STK Metabond Tornaľa

23

12 3

8

220:184

50

5. Jednota Málinec

22

13 1

8

220:173

49

6. STK Hajnáčka

22

12 1

9

229:167

47

7. Iskra D a S. Hnúšťa

23

11 1

11 206:208

46

8. STK Kalinovo

23

11 1

11 191:205

46

9. SO Revúčka

22

10 1

11 210:186

43

10. Mladosť Relax Rim. Sobota C

23

6

2

15 145:269

37

11. STL Lučenec C

22

4

5

13 165:231

35

12. Tatran Breznička

22

2

0

20 120:273

26

13. STK Tisovec B

22

1

0

21 73:331

24

7. kolo hrané piatok 24 apríla:

10. kolo hrané piatok 15. mája
		
ŠK TEMPUS – voľno
16.30

ALL IN - FC EUROMOTEL

17.20

VTJ „JUVE“ ROŽŇAVA – REPOS

18.10

ORSOBAR – JUBAL

		

JUBAL – voľno

16.30

REPOS – CORSOBAR

17.20

FC EUROMOTEL - VTJ „JUVE“ ROŽŇAVA

18.10

ŠK TEMPUS - ALL IN

11. kolo hrané piatok 22. mája

		

VTJ „JUVE“ ROŽŇAVA – voľno

16.30

CORSOBAR – ALL IN

12. kolo hrané piatok 29. mája

17.20

JUBAL – ŠK TEMPUS

		

ALL IN – voľno

18.10

REPOS – FC EUROMOTEL

16.30

VTJ „JUVE“ ROŽŇAVA - ŠK TEMPUS

17.20

CORSOBAR - FC EUROMOTEL

18.10

JUBAL – REPOS

8. kolo hrané štvrtok 30. apríla
		

FC EUROMOTEL – voľno

16.30

ŠK TEMPUS - REPOS

13. kolo hrané piatok 5. júna

17.20

ALL IN – JUBAL

		

REPOS – voľno

18.10

VTJ „JUVE“ ROŽŇAVA – CORSOBAR

16.30

FC EUROMOTEL – JUBAL

17.20

ŠK TEMPUS – CORSOBAR

18.10

ALL IN - VTJ „JUVE“ ROŽŇAVA

9. kolo hrané štvrtok 7. mája
		

CORSOBAR – voľno

16.30

JUBAL - VTJ „JUVE“ ROŽŇAVA

17.20

REPOS - ALL IN

18.10

FC EUROMOTEL - ŠK TEMPUS

Dj Melo na pamiatku
Julka Nôtu!
Naše srdcia za Julka Nôtu bijú,
naše duše na Záhradky idú,
všetci čo cítia sa tu dnes zídu,
jediné čo chceme zase Julka Nôtu.
Kričte s nami čo zadám vám ja,
ja poviem Julko a vy poviete Nôta,
Julko Nôta Julko Nôta Julko Nôta...

Tabuľka 4. ligy Oblastného stolnotenisového zväzu

Rozpis stretnutí
okresnej ligy malého
futbalu Rim. Sobota

Fanclub: Odkaz pre Julka Nôtu

Na základe dohody oddielov a súhlasu riadiaceho orgánu je možné 8 a 9 kolo predohrať v iný
deň ako je rozpis.

Dneska dúfam že nie som tu sám,
ktorý pevne verí, že navždy s nami je Julko
Nôta.
Chlapci na tak poďme do toho
komu sa to nepáči, stretneme sa za rohom
Julko Nôta pozor na neho, nikdy by som
neriskoval
nevieš čo sa stane, ak si mladý nekradni,
prosím nefetuj
zober svojich kamošov kričať na pamiatku
kričať Julko Nôta.
Lebo ver mi pre teba je to lepšie,
urob transparenty väčšie či lepšie
Julko Nôta lúčime sa s tebou dnes,
nikdy sme to nečakali,
život vie byť pes.
Dúfam že futbal sa preto nezmení,
ani o 1 percento, boli by sme viac ako
bezradní,
každému z nás ste už utrhli kus srdca,
dobre viete že žijeme pre šport a hlavne pre
futbal
a hlavne pre Rimavskú Sobotu!
Váš Dj Melo alias Palo Melišík

Futbalistky
1.DFC RS víťazne
V sobotu 11.apríla 2009 vstúpili futbalistky
1.DFC Rimavská Sobota do jarnej časti
súťaže víťazne. Zápas sa odohral na umelej
tráve MŠK s vyrovnaným súperom z Dunajskej Lužnej. O prvý gól do súperovej
brány sa zaslúžila Denisa Babíková, vďaka
čomu domáce hráčky vyhrávali po prvom
polčase 1:0 . Druhý polčas sa síce niesol
v bojovnom duchu, no hlavný rozhodca
Antalík si dokázal zastať svoju úlohu veľmi
dobre, a tak sa na ihrisku odohral férový
zápas, ktorého konečný výsledok bol 2:1.
O druhý gól domáceho celku sa postarala
Linda Szabóová (11m). Za súpera skórovala
Veronika Bordáčová. Po nezvládnutom závere zápasu si súper pripísal na svoje konto
aj jednu žltú a jednu červenú kartu.
Ďalší zápas odohrá 1.DFC RS 18.4.2009
v Diakovciach.
Alexandra Galambová

