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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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Zastupiteľstvo
o aktuálnych
témach
V utorok 28. apríla prebehne v bývalom Župnom dome
v Rim. Sobote zasadnutie
mestského zastupiteľstva.
Poslanci na ňom budú rokovať o rozvoji zdravotníctva,
o bývalej ZŤS i o hlavnom
kontrolórovi.
čítajte na str. 2

Slovenské jedlá
v jedálňach
Spojenej školy
Typické slovenské jedlá
si mohli minulý týždeň
vychutnať návštevníci v zariadeniach Spojenej školy
Juniorkomplex a Čierny orol
v Rim. Sobote.
čítajte na str. 3

Súťaž
Predstavitelia Gemera o riešení krízy:

Samostatný postup nič nerieši
Dopad hospodárskej krízy na Gemer
a hľadanie východísk z aktuálnej situácie.
To boli ústredné témy minulotýždňového
rokovania primátorov miest regiónu,
poslancov BBSK a členov Predstavenstva
Lučeneckej regionálnej komory
Slovenskej obchodnej a priemyselnej
komory (RK SOPK).
Po otvorení stretnutia primátorom Š. Cifrušom prezentoval v Guľovej sále Domu kultúry v Rim. Sobote
súčasný stav regiónu J. Dobrocký (na fotografii vľavo),
predseda predstavenstva Lučeneckej RK SOPK.
V miere nezamestnanosti naďalej vedie Rim. Sobota,

za ňou nasleduje Revúca a trojicu uzatvára Rožňava. Podľa Dobrockého je vo svete za podobných
okolností normálne, že silnejšie regióny pomáhajú
slabším, keďže majú potrebnú ekonomickú i sociálnu
silu. Na Slovensku tomu tak ale nie je. Navyše, podľa
dostupných informácií smeruje 90 % finančných
prostriedkov EÚ a 90 % dotácií vlády na zriadenie
nových priemyselných podnikov na západné Slovensko. Dobrocký tiež dodal, že „keď budeme postupovať
samostatne, nedosiahneme nič.“ Preto zdôraznil, že
je dôležité spoločnými silami vytvoriť kvalitný rozvojový dokument pre región ako celok.
(pokračovanie na str. 2)

Potrebujete si požièaś?

0904 801 765

Rimavská Sobota, Hatvániho 2

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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Zastupiteľstvo o hospodárení
mesta, nemocnici i bývalých ZŤS
V utorok 28. apríla prebehne v bývalom Župnom dome v Rim. Sobote zasadnutie
mestského zastupiteľstva. Poslanci na ňom budú rokovať o rozvoji zdravotníctva,
o bývalých ZŤS či o hlavnom kontrolórovi.

Na slovíčko

s Mariánom Kluvancom

Už od narodenia žijeme v tieni smrti. Čokoľvek
urobíme, akokoľvek sa budeme snažiť, vždy je
s nami prítomný fakt, že umrieť sa musí. My
vlastne nežijeme, my postupne umierame.
Nemecký filozof M. Heidegger tomu hovoril
zum-tode-sein (bytie k smrti).
Žiť s vedomím tejto skutočnosti nie je hrôza, ale
prameň, z ktorého vyviera istá zodpovednosť.
Pretože skutky, ktoré vykonáme počas nášho
pobytu na tomto svete, ostanú pamiatkou
v mysliach tých, ktorí nás poznali. A preto závisí
od činov každého jednotlivca, či výrok „česť
jeho pamiatke“, vyslovený pri poslednej rozlúčke s ním, bude skutočne oprávnený a pravdivý.

Vlámania
a nehody
Správu o činnosti mestskej rady prednesie prednosta MsÚ L. Kovács. Primátor mesta Š. Cifruš
predloží informatívnu správu o rozvoji zdravotníctva v meste po transformácii NsP na neziskovú organizáciu. Tiež bude informovať o možnostiach a podmienkach zapojenia mesta do výzvy
Ministerstva hospodárstva SR s názvom „Podpora budovania hnedých priemyselných parkov.“
Rokovať sa bude aj o majetkovoprávnych
otázkach, stave na úseku dopravy a miestnych
komunikácií, o komplexnom hospodárení, správe a výsledku vykonaných kontrol. Poslanci
budú voliť aj hlavného kontrolóra a budú schva-

ľovať zmeny v zložení komisií. Na programe je
aj informatívna správa o stave pripravenosti 2.
etapy lokality s IBV Sobôtka, návrh na 1. zmenu rozpočtu, prijatie úveru na prefinancovanie
projektu ZŠ P. K. Hostinského v rámci opatrenia 1.1 ROP, informatívna správa o možnostiach
zavedenia služby Mobil Parking v meste, návrh
rozpočtu Mestského športového klubu, s. r. o, na
obdobie marec – jún i návrh technicko – ekonomických opatrení na ubytovacie služby v mestskej ubytovni na Gorkého ul.
amb, foto archív GZ

Predstavitelia Gemera o riešení krízy:

Samostatný postup nič nerieši
(dokončenie z titulnej strany)

Na rokovaní sa hovorilo aj o pripravovanom
výjazdovom zasadnutí vlády, ktoré sa uskutoční v blízkej dobe na Gemeri, a to v niektorom
z okresných miest. Primátorka Revúcej E.
Cireňová v tejto súvislosti poukázala na to, že
„situácia je zúfalá“ a tento stav v regióne trvá už
vyše 10 rokov. Preto sa Gemer bez pomoci vlády
ďaleko nedostane. Súhlasil s ňou aj primátor
Cifruš, podľa ktorého je vládna injekcia jednoznačne potrebná. Viceprimátor Rim. Soboty P.
Piliarik k tomu dodal, že prebiehajúce i minulé
zasadnutia vlády by mali vyústiť do konkrétnej
formy pomoci regiónu.
Účastníci rokovania sa tiež zhodli v tom,
že pre región má kľúčový význam doriešenie
infraštruktúry. Podľa Dobrockého sme totiž
momentálne odrezaní od okolitých regiónov
a krajín, čo investori vnímajú negatívne. Poslanec BBSK Z. Bán v tejto súvislosti poukázal na
význam rýchlostnej komunikácie R2.

Najviac vlámaní eviduje polícia za predminulý týždeň v Rimavskosobotskom okrese
(8). Celkovo bolo v kraji zaznamenaných
30 krádeží, ktorých páchatelia spôsobili
škodu vyše 50 tisíc eur.
V BBSK sa okrem toho udialo 49
dopravných nehôd, z ktorých dve osoby nevyviazli živé. Hmotné škody boli vyčíslené
na viac ako 160 tisíc eur, pričom najnehodovejším dňom bol štvrtok. Oproti tomu sa
najmenej nehôd (3) odohralo v sobotu.

Otvorený list
samosprávam
Rimavskosobotský rómsky politický
aktivista V. Kökény poslal samosprávam
v okrese otvorený list, v ktorom žiada o výraznejšie prihliadnutie kompetentných na
starosti rómskej menšiny. Kökény sa v tejto
súvislosti vyjadruje predovšetkým k problematike aktivačných prác a vyplácania
sociálnych dávok v nezamestnanosti.
red

Gemerské zvesti
Prítomní verejní činitelia sa napokon zhodli na
spoločnom postupe pri vypracovaní regionálneho dopravného generelu, ktorý je dôležitou
časťou rozvojového dokumentu regiónu. Všeobecný súhlas bol vyjadrený aj vo veci prípadného rokovania predstaviteľov regiónu s č lenmi
vlády v rámci jej výjazdového rokovania.
Marián Kluvanec
foto autor
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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

• Podnikatelia sa pripravujú na letnú sezónu prenájmom terás od mesta. Minulý
rok bolo prenajatých 46 priestorov na
posedenie pod holým nebom.
• Na post hlavného kontrolóra mesta sa
prihlásilo 9 uchádzačov. Voľba prebehne
formou tajného hlasovania poslancov na
aprílovom zasadnutí Mestského zastupiteľstva.
• 17. apríla navštívili dobrovoľníci predávajúci narcisy aj redakciu mestských
novín. Tzv. Deň narcisov je súčasťou
kampane Ligy proti rakovine.

Na Dni mesta Sobotienka
aj Smatanová
5. máj bude patriť v Rimavskej Sobote
Dňu mesta. O 9.00 hod. ho otvorí príhovorom primátor mesta Š. Cifruš.
Od 9.30 hod. do 12.30 hod. prebehne na Námestí
Š. M. Daxnera pri Kultúrnom dome Okresná
súťaž družstiev prvej pomoci SČK, od 9.30 hod.
do 12.00 hod. budú na Hlavnom námestí maľovať žiaci ZŠ svoje mesto, od 13.00 hod. do 14.00
hod. predvedie na Hlavnom námestí programový blok CVČ Relax v Rim. Sobote, od 14.00 hod.
do 15.30 hod. na tom istom námestí prebehne tanečný program klubov a krúžkov MsKS nazvaný
Radosť z pohybu. O 15.00 hod. sa v Dome kultúry
uskutoční slávnostné zasadnutie mestské zastupiteľstvo s udeľovaním Ceny mesta. Od 16.30
hod. do 17.30 hod. zahrá na Hlavnom námestí
dychová hudba Sobotienka (na fotografii). V kostole reformovanej cirkvi prebehnú od 17. 30 hod.
ekumenické bohoslužby a koncert žiakov ZUŠ.
Na Hlavnom námestí roztancuje od 17.30 do
18.30 hod. divákov folklórny program v podaní
FS Rimavan, Háj a Új Gőmőr. Od 19.00 hod. do
21.00 hod. zaspievajú na Hlavnom námestí v Akcent Paráde známe hity z relácie Repete M. Jakubec, L. Volejníková, D. Grúň, O. Szabová. O 20.00
hod. bude na Hlavnom námestí koncertovať Zuzana Smatanová s kapelou.

Sprievodné akcie

Sprievodným podujatím budú 5. – 6. mája na Ma-

lohontskej ul. jarné trhy a výstavy v Dome kultúry a Mestskej galérii. Športové podujatia začnú
2. mája o 16.00 hod. futbalovým zápasom I. ligy
medzi MFK Rim. Sobota a AS Trenčín na štadióne Na záhradkách. 3. mája o 9.00 hod. sa uskutoční v telocvični T 18 24. ročník medzinárodného
turnaja v zápasení žiakov a kadetov o Gemerský
pohár. 5. mája o 9.00 hod. prebehne v telocvični
ZŠ M. Tompu na sídlisku Západ medzinárodný
turnaj v hádzanej starších žiakov žiačok. 8. mája
o 9.00 hod. sa v telocvični ZŠ M. Tompu uskutoční 12. ročník volejbalového turnaja starších žiačok a kadetiek o Pohár primátora mesta. 9. mája
bude zimný štadión miestom 33. ročníka medzinárodného turnaja v džude žiakov nazvaného
Veľká cena mesta. Návštevníci sa môžu tešiť aj
na rôzne iné podujatia. 5. mája o 8.00 – 15.30 hod.
sa na parkovisku za reštauráciou Čierny orol
uskutoční lukostrelecká súťaž 2D partnerských
miest Rim. Soboty. V ten istý deň o 9.30 hod. sa
predstaví na Hlavnom námestí projekt INFOMOBIL. 7. mája o 20.00 hod. budú v Espresso DeKáČ koncertovať sobotské kapely ATTERMEAD, BEFORE THE ZERO DAY. 8. mája o 14.
30 hod. prebehne pietna spomienka pri Pamätníku holokaustu na Cukrovarskej ul. a o 16.00
hod. bude patriť divadelná sála Domu kultúry
koncertu Pressburger Klezmer Band (na fotografii) s názvom Spomienka na holokaust.
Martin Ambróz,
foto archív

• Na utorkovom rokovaní Mestskej rady
predložil prednosta MsÚ L. Kovács prípravný plán k avizovanej slávnosti Deň
mesta. Prítomní sa venovali aj správe
z kontroly plnenia uznesení MsR za 1.
štvrťrok 2009, majetkovoprávnym otázkam, ako aj prerokovaniu materiálov
predkladaných na najbližšie zasadnutie
Mestského zastupiteľstva.
• Rómsky politický aktivista Vojtech Kökény podal trestné oznámenie za šírenie
rasovej neznášanlivosti a hanobenia
rasy a národa na autorov plagátov o
„cigánskom probléme“, ktoré sa nedávno
objavili v Rimavskej Sobote (informovali
sme o nich v minulom čísle). O tejto aktivite informoval aj podpredsedu vlády
Dušana Čaploviča a prezidenta Ivana
Gašparoviča.
• Na lučeneckom zasadnutí zastupiteľstva
BBSK poslanci odsúhlasili predaj B
pavilónu rimavskosobotskej nemocnice
spoločnosti Nemocnice a polikliniky, n.
o. so sídlom v Bratislave. Kúpna cena
rozostavaného pavilónu bola znalcom
určená na približne 2,7 mil. eur (840 mil.
korún).
• V Dome kultúry v Rim. Sobote prebiehala od štvrtku do nedele recitačná súťaž
Mihálya Tompu. Bol to už 18. ročník
celoslovenskej súťaže v umeleckom
prednese v maďarskom jazyku.
• Štyridsiatnik z Rimavskosobotského
okresu hrozil svojej matke (82), že jej
odreže hlavu – muž vtrhol do izby, kde sa
žena zamkla, rozbíjal nábytok a vyhrážal
sa jej uškrtením. Za to bol zadržaný, obvinený zo zločinu vydierania a umiestnený v cele predbežného zadržania.
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Čistili mesto
OZ Východisko pre lepší život, mesto
Rimavská Sobota a spolok Bašta zorganizovali minulú stredu pri príležitosti
Dňa Zeme hromadný zber smetí.
Do akcie, nad ktorou prevzal záštitu primátor
mesta, sa zapojilo okolo 200 žiakov z rimavskosobotských škôl. Ráno sa v Tomašovciach
stretli s organizátormi, medzi ktorými nechýbal
vedúci Oddelenia životného prostredia MsÚ
Ján Bozó. Od neho si mládež prevzala vrecia na
smeti, ktoré sa im počas priebehu zberu smetí
celkom zaplnili.
„Je dobré vidieť, že sú medzi nami ľudia, ktorí chcú niečo robiť pre čistejšie a krajšie mesto,“
povedal pre Gemerské zvesti Bozó.
moly/mak, foto moly

Bezpečne na bicykli!
Začíname sa pripravovať k najobľúbenejšiemu spôsobu aktívneho odpočinku a športu, ale aj v poslednom čase
preferovanému spôsobu dopravy do
zamestnania - cyklistike. Preto ani pri
tomto druhu relaxácie a dopravy nesmieme zabúdať na číhajúce nebezpečenstvá
cestnej premávky a užitočné preventívne
opatrenia, ktoré riziko týchto nebezpečenstiev môžu eliminovať.
Všetci si musíme uvedomiť, že cyklisti spolu
s chodcami sú najzraniteľnejšou kategóriu
účastníkov cestnej premávky. Jazdu na bicykli
ovláda skoro každý, ale málokto si uvedomuje,
že na ceste sa stáva účastníkom cestnej premávky. Pokiaľ cyklista nepozná, prípadne úmyselne porušuje pravidlá cestnej premávky, má

nedostatočne vybavený bicykel, alebo dokonca
si na bicykel sadne pod vplyvom alkoholických
nápojov, ohrozuje nielen seba, ale aj ostatných
účastníkov cestnej premávky.
Cyklisti by nemali zabúdať, že bicykel používaný v cestnej premávke by mal byť vybavený
dvoma nezávislými brzdami, odrazovým sklom
bielej farby v prednej časti a červeným v zadnej
časti bicykla, bielym svetlometom vpredu
a červeným svetlom vzadu spolu so zdrojom
elektrického prúdu, zvončekom, odrazovými
sklami oranžovej farby na prednom a zadnom
kolese, odrazovými sklami oranžovej farby na
pedáloch.
Na zvýšenie bezpečnosti pri jazde na bicykli
nemôžeme zabúdať na ďalšie dôležité možnosti
ochrany zdravia ako sú cyklistická prilba, chrániče lakťov a kolien a hlavne vhodné oblečenie,

ktoré je nápadné, farebné a má reflexné prvky,
ktoré zabezpečujú viditeľnosť až na 200 m.
Základné pravidlá bezpečnej jazdy na bicykli:
jazdí sa pri pravom okraji vozovky alebo cyklistického chodníka (nie po chodníku v meste
alebo obci), cyklisti smú jazdiť len jednotlivo za
sebou, pri jazde musia mať nohy na pedáloch a
ruky sa držia na oboch riadidlách, pri zníženej
viditeľnosti nesmú jazdiť bez osvetlenia, počas
jazdy na bicykli sa nesmú držať iného vozidla,
viesť druhý bicykel, ručný vozík, psa alebo iné
zviera.
Predchádzajme tomu, aby číhajúce nebezpečenstvo nezmenilo v zlomku sekundy Váš život
a životy Vašich blízkych....
Skupina prevencie VO OR PZ
v Rimavskej Sobote

Poslanec Hegedűs o komunikáciách v Mojíne
Na ostatnom zasadnutí poslancov
mestského zastupiteľstva 3. marca
interpeloval poslanec Attila Hegedűs
primátora Štefana Cifruša otázkou, prečo bolo pozastavené domáhanie
sa práv mesta v prípade komunikácií
v mestskejčasti Mojín.
Cifruš mu odpovedal, že v závere písomnej odpovede mesta na poslancovu interpeláciu z 22.
októbra 2007 sa uvádza, že mesto zabezpečuje
potrebné doklady na súdne konanie a po zhrnutí všetkých dôkazových materiálov sa bude
domáhať svojich vlastníckych práv k pozemkom
súdnou cestou. Keďže sa dôkazové prostriedky
nepodarilo získať a pretože prípadný súdny spor
by bol vzhľadom na zložité dokazovanie a vyko-

nané zmeny vo vlastníckych vzťahoch problematický, zdĺhavý a s neistým výsledkom, mesto
sa rozhodlo riešiť problém v súlade s uznesením
vlády, v rámci ktorého vláda uložila ministrovi
financií predložiť v termíne do 31. januára 2008
na rokovanie vlády návrh zákona na usporiadanie vlastníckych práv a súvisiacich záväzkov,
ktoré boli delimitované obciam a samosprávnym krajom vrátane ostatných pozemkov pod
pozemnými komunikáciami.
Mesto sa pokúsilo riešiť vzniknutý problém aj dohodou s novým vlastníkom. Keďže
k dohode nedošlo, mesto sa rozhodlo počkať
na schválenie návrhu zákona. Ten nakoniec
schválila NR SR 11. februára tohto roku. Zákon
umožňuje riešiť nesúlad medzi vlastníctvom
stavby a vlastníctvom pozemku jednak zámen-

nou zmluvou, pozemkovými úpravami alebo
formou finančnej náhrady. Podľa tohto zákona
štát preberá na seba značnú časť zodpovednosti.
Do doby vykonania pozemkových úprav vzniká
vo verejnom záujme zo zákona k pozemku
pod stavbou užívaného vlastníkom stavby 1.
júla 2009 v prospech vlastníka stavby právo
zodpovedajúce vecnému bremenu. Na základe
uvedeného zákona, Právne a majetkové oddelenie Mestského úradu v Rim. Sobote pripravuje súpis všetkých pozemkov vo vlastníctve
právnických a fyzických osôb nachádzajúcich sa
pod stavbami vo vlastníctve mesta na vykonanie
záznamu o vzniku vecného bremena.
amb
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Úspechy
mladých
hercov

Zdravie

Očkovanie

Divadelné súbory Zauško a Alterna
pri Základnej umeleckej škole v Rim.
Sobote získali na krajskej súťažnej
prehliadke ocenenia i postup do
celoslovenského kola.
Na prehliadke divadelných súborov 16.
apríla v Žiari nad Hronom získal prvé
miesto a postup na celoštátnu prehliadku
súbor Alterna s inscenáciou Cisárove nové
šaty a Ľudo Janský s hrou Môj kamarát.
Ocenenie získal spomedzi vyše tucta
súborov aj rimavskosobotský detský súbor
Zauško.
Celoštátna prehliadka divadelných
súborov sa bude konať 4.-6. júna v Dome
kultúry v Rimavskej Sobote.
mak

Krátko
z domova
Infekčné ochorenia sprevádzajú
ľudstvo od nepamäti. Až do konca 18.
storočia boli, okrem vojen a prírodných
katastrof, najčastejšou príčinou smrti,
a teda významne skracovali život
človeka. Preto už staroveké civilizácie v Číne, Indii, Arábii, Grécku a Ríme
sa snažili ochranu pred nimi vyriešiť
zákrokmi, ktoré sú podobné dnešnému
očkovaniu...

Slovensku.
V súčasnosti sa na Slovensku očkuje proti
ochoreniam, ktoré spadajú do povinného pravidelného očkovania, a tiež proti tým chorobám,
ktoré ohrozujú nášho občana pri cestách do
zahraničia. Celková zaočkovanosť za okres
Rimavská Sobota a Revúca u všetkých druhov
pravidelného povinného očkovania detí a dorastu dlhodobo prekračuje 95%.

Plošné zavedenie očkovania v 20.storočí
zdvojnásobilo očakávanú dĺžku života ľudí
a spôsobilo buď vymiznutie niektorých infekčných ochorení, ako je napríklad variola (pravé
kiahne), alebo zníženie počtu ochorení napr. na
detskú obrnu, záškrt, novorodenecký tetanus,
osýpky, rubeolu, čierny kašeľ, mumps.

Očkovanie treba považovať za obrovskú investíciu pre zdravie, ktorá vysoko prevažuje drobné
nepríjemnosti, ktoré ľudia prežívajú po podaní
očkovacej látky. Z hľadiska povinného pravidelného očkovania je zdravé dieťa do 13 rokov
svojho života očkované proti 11 vážnym prenosným ochoreniam (tuberkulóza, tetanus, záškrt,
čierny kašeľ, prenosná detská obrna, invazívne
hemofilové nákazy, pneumokokové invazívne
ochorenia, žltačka typu B, ružienka, osýpky,
mumps). U dospelých je zavedené povinné
preočkovanie proti tetanu a proti záškrtu.
Dostupné sú aj očkovacie látky proti ďalším
ochoreniam, napríklad proti žltačke typu A a
B, kliešťovej encefalitíde, chrípke, rotavírusom,
meningokokom, ovčím kiahňam, rakovine krčka maternice. Vo vývoji sú očkovacie látky proti
vírusu HIV, vírusu dengue, malárii a tiež proti
helikobakteru.
MUDr. N. Andóová
Regionálny úrad verejného zdravotníctva RS
(dokončenie v budúcom čísle)

Koniec tetanu a obrny

Na Slovensku sa očkovanie zavádzalo do praxe
vždy v súlade s najnovšími odbornými poznatkami vedy. Dôsledným plnením Imunizačného
programu sa podarilo v Slovenskej republike
už v roku 1960 znížiť počet ochorení na detskú
obrnu a novorodenecký tetanus. Od 60-tych
rokov minulého storočia sa neevidovalo ochorenie na tetanus u detí a mladistvých, posledné
ochorenie na záškrt bolo hlásené v roku 1980,
na osýpky v roku 1998. U ostatných nákaz, proti
ktorým sa detská populácia očkuje, je počet
ochorení nízky. V Euroregióne v júni 2002
sa potvrdilo aj vymiznutie detskej obrny na

Dobrá investícia

Minulý utorok zomrel podpredseda
parlamentu Viliam Veteška.
Kríza brzdí príchod investorov na Slovensko.
SARIO získala len dvoch.
Minulý utorok odstúpil z funkcie ministra
výstavby a regionálneho rozvoja M. Janušek.
Jeho nástupcom sa o deň neskôr stal Igor
Štefanov.
Európska komisia skonštatovala,
že Slovensko zvládlo prechod na euro.
Ceny áut klesli o tisíce eur.

Krátko
zo sveta
Až 20% Američanov si nemôže dovoliť zdravotnú starostlivosť.
Balíček opatrení, ktorý navrhol maďarský premiér Bajnai, našich južných susedov nešetrí.
Siahol ním na dôchodky, platy, materskú dovolenku, rodinné prídavky i nemocenské dávky
a ohlásil aj zvýšenie dane z pridanej hodnoty.
Archeológovia sú na stope objavenia Kleopatrinej hrobky.
Nahnevaný zamestnanec mestského úradu
na juhu Turecka zabil jedného človeka a troch
zranil.
Stále viac Európanov využíva možnosť vyučiť
sa za teroristov. Uvádza to holandská tajná
služba.
amb
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Slovenské jedlá v jedálňach Spojenej školy
Typické slovenské jedlá si mohli minulý
týždeň vychutnať návštevníci v zariadeniach Spojenej školy Juniorkomplex
a Čierny orol v Rim. Sobote.
Pod taktovkou šéfkuchárky penziónu Zlatý dukát zo Zvolena Anny Jombíkovej pripravovali
žiaci, majstri odbornej výchovy a zamestnanci
Spojenej školy v Rim. Sobote slovenské pochúťky akými nesporne sú bryndzové halušky, salašnícka polievka, detviansky toliar a drotárske
kapce. "Typické slovenské jedlá, akými sú halušky, šúľance či bryndzové pirohy chutia aj cudzincom. Asi naši starí rodičia vedeli, čo je dobré a
zdravé. O prípravu klasických slovenských jedál
majú záujem aj mladé gazdinky,“ povedala Anna
Jombíková. Dodala, že v penzióne Zlatý dukát
majú úspech aj zemiaky plnené bryndzou. Ako
uviedol riaditeľ školy J. Bagačka, cieľom takéhoto týždňa je zviditeľniť školu. Spojená škola
zorganizovala v minulosti aj týždeň maďarskej,
talianskej a českej kuchyne, ako aj netypický
týždeň racionálnej výživy. V budúcnosti sa môžu
stravníci tešiť na týždeň ázijskej kuchyne.
amb

Stretnutie absolventov
Podľa predbežného programu
Stretnutia bývalých absolventov Gymnázií a niekdajšej Strednej všeobecnovzdelávacej školy v Rimavskej Sobote sa
účastníci podujatia majú na čo tešiť.
Stretnutie absolventov je naplánované na 9.
mája od 18.00. v Dome kultúry v Rim. Sobote. Slávnostná recepcia začína podvečer a jej
súčasťou budú príhovory riaditeľa Gymnázia I.
Kraska a zástupcu pedagogického zboru tejto

školy. Podujatie otvorí slávnostným prípitkom
primátor mesta. V nasledovnom, dvojjazyčne
moderovanom bloku rozhovorov s pedagógmi
a študentmi sa bude diskutovať na tému „ako
to bolo, je a bude.“ Po večeri v štýle sobotských
stolov na švédsky spôsob sa uskutoční vystúpenie tanečníkov Domu kultúry v Rim. Sobote,
ktorí predvedú hosťom spoločenské tance.
Tanečný program vystrieda ďalší diskusný
blok, ktorého hlavnými postavami budú rozhlasový moderátor Fero Hora a Táňa Koniarová

(hostiteľka). Večer bude pokračovať v duchu
hudby 60., 70. a 80. rokov. Medzi hudobnými
blokmi čakajú účastníkov podujatia súťaže
o najlepšie anekdoty stretnutia.
V cene lístka, ktorý si môžete zakúpiť
v Dome kultúry, je zahrnutá slávnostná recepcia,
večera, pozvanie skupiny pedagógov na dôchodku, hudobná produkcia i prenájom priestorov.
Viac informácií o podujatí získate na
stretnutieabsolventovrs@gmail.com
mak

žuje vypracovanie výchovného programu školy.
V tejto súvislosti prebehla aj anketa, pomocou
ktorej sa zisťovali názory pracovníkov inštitúcie
i rodičov. Pritom práve spoluprácu s rodičmi
považuje riaditeľka za dôležitú (napr. formou
spoločných výletov či zdôrazňovaním environ-

mentálnej výchovy a propagáciou zdravého
životného štýlu). Okrem toho plánuje MŠ aj
spoločné podujatia slovenských a maďarských
tried.

Z. Horváthová:

Spolupráca
s rodičmi je
dôležitá
Zuzana Horváthová je riaditeľkou Materskej
školy na Daxnerovej ulici. Toto zariadenie v súčasnosti navštevuje 76 detí, z toho 32 chodí do
dvoch maďarských tried.
Horváthová nastúpila na riaditeľský post vo
februári tohto roku. Vo výberovom konaní bola
učiteľka s 26 - ročnou praxou vybratá spomedzi
troch uchádzačov.
Súčasná riaditeľka za prioritné úlohy pova-

jdj/mak
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Film
Podivuhodný prípad
Benjamina Buttona

Pravidlá
a výnimky
v Mestskej
galérii
Mestská galéria v Rim. Sobote usporiadala 20. apríla vernisáž výstavy nazvanú
Pravidlá a výnimka. Výstava predstaví
vizualizované úvahy Ľudovíta Hološku
a jeho študentov.
„Všetci autori, ktorých diela sa tu prezentujú, sú
absolventi buď bakalárskeho alebo magisterského štúdia. Avšak je tu aj jedna absolventka
- poslucháčka doktorandského štúdia. Z týchto
autorov len dvaja majú rozpracovanú bakalár-

sku prácu, ktorú absolvujú v júni. Ostatní autori
už uzavreli niektorú z etáp svojho štúdia,“ povedal Ľ. Hološko. „Každý z autorov je iný. Napríklad Mária Gulášová sa zaoberá mikrosvetom.
Mikroskopom sa pozerá na veci každodennej
potreby, napr. šatku, peňaženku a z toho vyťaží
tvarovú správu alebo znak. Peter Hitzinger
sa inšpiroval zámotkom priadky morušovej. Z toho rozvinul celú tému do symbolických
materiálov a úvahu, ktoré výtvarne stelesňujú
zrod a zánik. Petra Kršáková sa napríklad
zaoberá témou nočného zážitku atď. Každý z
autorov je odlišný, ale spája ich spôsob vzniku a
metodika tvorby, ktorá veľmi poctivo vychádza
zo spracovania pocitov. A tie potom prepracúvajú autori do znakovej reči,“ uviedol Ľudovít
Hološko. Profesor Ľ. Hološko je akademický
maliar. Venuje sa maľbe, kresleniu, knižnej ilustrácii a teórii výtvarného umenia. Svoju tvorbu
predstavil na mnohých samostatných výstavách
doma a v zahraničí. V súčasnosti pôsobí ako
prorektor Akadémie umení v Banskej Bystrici.
Výstava potrvá do 22. mája.
amb

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.

Oscarové filmové rozjímanie o živote a smrti plné
úprimnej láskavosti. Prím
nesie herecká dvojica Brad
Pitt a Cate Blanchett, ktorá
sa pod taktovkou režiséra
Davida Finchera vypína
k maximálnym výkonom.
Príbeh zamilovaného
päťdesiatnika, ktorý miesto
starnutia začína mladnúť, sa
vám vštepi do sŕdc ako jeden
z magických momentov modernej filmovej histórie.

Saw V

Dnes už kultová hororová
vyvražďovačka s netradičným vrahom, ktorý dáva
svojim obetiam kruté životné lekcie, sa dočkala svojho
piateho dielu. Polícia naďalej
vyšetruje zločiny šialenca
známeho ako Skladačkový
vrah a hrdinovia filmu sa
zapletajú do temných sietí
jeho smrtonosných plánov.
Len pre silné žalúdky!

Rýchli a zbesilí

Vo štvrtom diele akčnej série
o automobilových naháňačkách a balansovaní na hrane
zákona sa vracia pôvodné
herecké osadenstvo na čele
s Vin Dieselom a Paulom
Walkerom. Dobre stavaní
muži, ešte lepšie stavané
ženy, burácajúce motory,
drsné hlášky samozrejme
nesmú chýbať. Popcornová
zábava ako vyšitá na spestrenie nudného piatkového
večera.

Ako sa varia dejiny

Slovenský dokumentárny
film o vplyve vojenských
kuchárov na ozbrojené konflikty. Režisér Peter Kerekes
v kritikmi pochvaľovanom
diele zachytil historky
skutočných poľných kuchárov – vyslúžilcov z rôznych
európskych krajín, ktorým
nechýba zmysel pre humor.

Myšlienka týždňa:
Lepší múdry blázon, než bláznivý
mudrc.
Shakespeare
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Nehnuteľnosti

485-18

• Dám do podnájmu 1-izbový byt
s balkónom, Gorkého 4/27, 2.posch., R.Sobota. Od 1.5.2009. Tel:
5627 421, 0907 486 527.

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.

493-17

2080-18

www.realityexkluziv.sk; na predaj
nehnuteľnosti v RS, PT, LC, VK
466-46

• Predám 2-izbový byt na Malohontskej. Cena dohodou. Tel: 0915
152 295.
464-17

• Dám do podnájmu garáž pri železničnej stanici. Tel: 0908 384 041,
56 240 77.
467-18

• Predám 2-izbový byt na Západe.
Cena dohodou. Tel: 0908 911 735.
470-18

• Predám 3-izb. byt na sídl. Západ.
Byt po rekonštrukcii. Cena 30 000
€. Tel: 0904 633 676. Dohoda
istá.

• Predám rodinný dom v Budikovanoch a štyri áre záhrady vo Vinici.
Cena dohodou. Tel: 0907 292 585
– po 17.00 hod.
602-19                
• Predám veľký 3-izbový byt v OV
v centre Lučenca. Cena 47 tis.
eur. Dohoda možná. Tel: 0908
545 605.
603-19               
• Vymením 2-izb. byt s balkónom za
3-izb. byt s balkónom + doplatok,
príp. predám 2-izb. byt a kúpim
3-izbový. Tel: 0915 156 043, 0918
673 491.
496-18

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

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

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

• Predám veľký 2-izbový byt na
Západe. Cena dohodou. Tel: 0911
197 631.

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

• Predám dvojizbový byt v OV na ul.
Malohontskej. Byt je v pôvodnom
stave. Nachádza sa na 3. poschodí, má murovanú špajzu, veľkú
murovanú pivnicu a lodžiu. Rozloha bytu je 69 m2. Byt je prázdny,
je možné okamžite sa nasťahovať.
Tel: 0903 802 550, 0908 929 516.
475-18

• Predám garsónku na Malohontskej ulici. Tel: 0905 489 157.
477-18

• Predám 3-izb. byt v OV na Malohontskej ul., 5. posch., balkón.
Cena dohodou. Tel: 0903 102 429.
479-19

• Prenajmem 2-izb. zrekonštruovaný byt v Rim. Sobote, blízko
centra. Tel: 0903 932 415.
480-17

• Predám 3-izbový byt na sídlisku
Západ. Volať od 18.00 hod. Tel:
0904 560 293.
481-18

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

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.

114 773.
492-19

• Prijmem skúseného murára so
znalosťou čítať projektovú dokumentáciu. Tel: 0907 108 492.
494-17

• 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

414-17

442-21

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

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

415-17

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

• 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

		
Zamestnanie

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
                 
        

Služby

450-21

471-17

473-19

• Prepúšťam podnájom na Hlavnom
námestí na podnikateľské účely.
Bližšie info: 0903 980 011.

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

• Dám do prenájmu kancelárske
priestory, 20 m2 v centre oproti
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
        

• Práca-opatrovateľky do Rakúska,
dobré podmienky. 0915 829 431.
428-17

• Brigáda na leto do Nemecka.
Zber ovocia, zeleniny, práca na
farmách. Nahlásiť sa je potrebné
vopred, skupiny aj jednotlivci.
Info na čísle: 0910 333 850.
469-19

• Prijmeme do PP vodiča na nákl.
vozidlo 3-stranný vyklápač. Požadujeme min. 5 ročnú prax. Tel:
0903 530 510, 0903 802 400.
472-20

• Prijmem čašníčku. Tel: 0905
214 172.
476-22

• Potrebujete si zarobiť? Požadujeme slušné vystupovanie a komunikačné schopnosti, od 20 rokov.
Tel: 0918 685 556.
483-19

• Švajčiarska spoločnosť prijme
manažérov a OZ. Vysoké odmeny,
manažérske aj obchodné skúsenosti výhodou. Tel: 0911 310 607.
484-19

• Prijmeme kuchára, kuchárku počas letnej sezóny do reštaurácie
na vidieku. Ubytovanie zabezpečíme. Tel: 0903 543 582.
486-18

• Prijmem čašníčky, barmanky
do baru. Prax nutná. Info: 0948

• Kompletný finančný servis. Dobrá
pôžička! Tel: 0915 950 427.
373-17

• Vŕtanie studní. tel: 0905 463 213.
295-17

• Vykonávame všetky stavbárske
práce, tesárske, zámočnícke,  
vodárenské, klampiarske, stavby
a rekonštrukcie striech. Tel: 0907
173 956.
487-19

• MILÉ DÁMY – Rešpektujeme Vašu
veľkosť od 44 do 64, spol. komplety, kostýmy, blúzky, nohavice,
sukne. Rim. Sobota, Železničná
č.9 – Vaša moletka. Pri nákupe
nad 33,- Eur + darček.
489-17

• PÔŽIČKY Vám poskytneme rýchlo
a s nízkym úrokom. Tel: 0948
177 002.
• STE NEZAMESTNANÝ? Využite
príspevok z úradu práce 3775,€/113.733,- Sk na podnikanie. Tel:
0917 512 400.
490-18                 
• Veštenie z kariet, minulosť, súčasnosť a budúcnosť. Čerenčianska
22 (vedľa úradu práce) v RS. Otv.
Po-Pi: 9.00-15.00 h.  Kontakt:
0915 228 482.
491-19                
• Poskytujem kompletnú stavebnú
činnosť. Zn. Kvalitná partia. Tel:
0907 108 492.
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495-17

• Kosím záhrady. Tel: 0903 835 405.
497-20

• 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

• 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
           
• 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

• Predám šaty korzetové na 1. sväté
prijímanie. Cena dohodou. Tel:
0911 730 210.
474-18

• Výhodne predám: malý čiernobiely televízor Tesla Pluto, plyšový

koberec s rozmermi cca 4,5 x 4
m, gaučovú súpravu, troje dverí,
z nich jedny tapacírované. Tel:
5623 556 po 17.00  hod. resp.
0903 284 364.
600-19                       
• Predám LP platne slovenských
skupín (Elán, Modus, Limit) a sólistov (Miro Žbirka, Marika Gombitová, atď.), ako aj LP Zlatej brány,
Lasicu a Satinského, Miroslava
Horníčka a pod. Tel: 5623 556 po
17.00 hod., resp. 0903 284 364.
601-19

• 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

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

Zvieratá

Daňové riaditeľstvo SR upozorňuje na zmenu lehoty n
a vrátenie nadmerného odpočtu na DPH iba pri splnení
zákonných podmienok.
V zmysle ustanovenia § 79 ods. 2 zákona o DPH účinného od 1.4.2009,
daňový úrad vráti daňovému subjektu nadmerný odpočet do 30 dní od
uplynutia lehoty na podanie daňového priznania za zdaňovacie obdobie,
v ktorom nadmerný odpočet vznikol, ak daňový subjekt spĺňa nasledovné
podmienky:
- zdaňovacím obdobím platiteľa je kalendárny mesiac,
- platiteľ bol platiteľom najmenej 12 kalendárnych mesiacov pred skon
čením kalendárneho mesiaca, v ktorom nadmerný odpočet vznikol, a
- platiteľ nemal v období 12 kalendárnych mesiacov pred skončením
kalendárneho mesiaca, v ktorom nadmerný odpočet vznikol, daňové
nedoplatky a colné nedoplatky voči daňovému úradu a colnému úra
du a nedoplatky na povinných odvodoch poistného podľa osobitných
predpisov
Políčko, ktoré v daňovom priznaní majú zaškrtnúť platitelia, uplatňujúci
si skoršie vrátenie, si môžu zaškrtnúť len tí, ktorí skutočne spĺňajú zákonom stanovené podmienky
Daňové úrady budú splnenie podmienok dôsledne sledovať, za tým
účelom budú spolupracovať aj s colnými orgánmi, sociálnou poisťovňou
aj všetkými zdravotnými poisťovňami. Ak si platiteľ, ktorý nespĺňa podmienky na skoršie vrátenie NO cestou podaného daňového priznania takéto vrátenie uplatní, bude mu vyrubený sankčný úrok.

HĽADÁ SA malý ryšavý psík, ktorý počúva na meno MAŤO

• Predám kocúrika čistokrvného
s dokladmi, „Britský modrý“.  Tel:
0908 396 077.
488-18		

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

S akýmikoľvek informáciami
o našom psíkovi nás kontaktujte
prosím na adrese Čerenčany 15
alebo na tel.č. 0907 616 621.
Nálezcu radi odmeníme!

438-18

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

Horoskop

Auto-moto

(27. apríla – 3. mája)

• Predám Audi TT, modrá metalíza,
plná výbava s kožou, najazdené
99 000, 1. majiteľ, 100 % stav.
Cena dohodou. Rýchle jednanie –
zľava! Tel: 0910 333 850.
468-19

Baran		
Cez týždeň isto musíte
uskutočniť dlho očakávané
stretnutie.
Býk		
Vyhýbajte sa spoločnosti
mladých ľudí.
Blíženci
Dajte si pozor na milovanú osobu. Prídete pri nej o
peniaze.

Ponúkam nebytové priestory do prenájmu
v centre mesta RS za výhodné ceny.
Využitie: kancelárie, obchody a rôzne služby.
M.: 0908 948 971

9

2003

Váhy
Dostanete menšiu finančnú čiastku. Ale pozor! Nie je
vylúčené, že oň v budúcnosti
prídete.
Škorpión
Niekto vás pozve na cestu. Pozvanie určite prijmite.
Strelec
Týždeň prinesie šťastie
v láske i domácom prostredí.

Rak		
Musíte sa rozhodnúť pre
lásku.

Kozorožec
Kozorožce dostanú zaslúžené peniaze. Užite si ich.

Lev		
Šťastie je pri vás! Práca
vám pôjde od ruky

Vodnár
Budete sa rozhodovať
o určitej finančnej ponuke.

Panna
Pracovné stretnutie so
starším mužom.

Ryby
Čaká vás rozhodnutie vo
vzťahu. Počúvajte srdce.
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SŤAHOVANIE

Potrebujete
peniaze?

M.: 0908 948 971

www.peniazeprevas.sk

A PREPRAVA TOVARU
s Fiatom Ducato.

• záhradnícke stroje,
elektronické motyky,
kosačky na trávnik

Volajte: 0905 329 178

• postreky, chemikálie, fólie

2004-31
2005

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

• poľnohospodárske stroje,
súčiastky
• oleje, náradie

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)

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

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

REALITNÁ KANCELÁRIA

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)

Prosperujúca poľnohospodárska firma

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

infoservis

27. 4. 2009

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

1. máj MUDr. A. Tyborová, Cukrovarská
23, č. t. 56 27 188
2. a 3. máj MUDr. I. Benčík st. Hviezdoslavova 17, č. t. 56 25 939

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

1. máj piatok lekáreň v Kauflande
2. máj sobota lekáreň U leva
3. máj nedeľa Rimava

Pozvánka

Obec Včelince, BBSK, GemerskoMalohontské múzeum v Rim.
Sobote a Archeologický ústav SAV
v Nitre

Výstava Včelince:
archív dávnej minulosti

Pri príležitosti 100. výročia prvého
archeologického výskumu vo
Včelinciach
29. apríla – 30. júna 2009
Kurátori: Alexander Botoš – Václav Furmánek – Klára Marková
Výstava sa uskutoční pod záštitou
podpredsedu vlády SR Dušana
Čaploviča v priestoroch Gemersko-Malohontského múzea v Rim.
Sobote

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

DAROVALI KRV

11

EUROMOTEL
Restaurant

Košická cesta, Rimavská Sobota

Na HTO Všeobecnej nemocnice v Rimavskej Sobote dňa 21.4.2009
bezplatne darovali krv nasledovní bezpríspevkoví darcovia krvi:

Mgr. Marcela Krnáčová, Vladimír Deák, Anna Hukelová, Mária Tömösváryová, Ľudmila Hanusová, Karol Poznán, Eva Lenardová z Rimavskej Soboty,
František Zvozil, Radoslav Urbanec z Hnúšte, Martina Pavlová z Jesenského, Ján Vas, Árpád Číkfeješ, Štefan Vaš z Bátky, Emil Dérer, Štefan Bodor
z Tornale, Július Dudok z Konrádoviec, Pavel Šufliarsky z Rimavských
Janoviec, Koloman Kankuja z Hostíc, Gejza Tóth z Otročka, Anna Völgyová
z Behyniec, Peter Bambura z Kokavy nad Rimavicou, Anna Podstaveková
zo Sabovej, Štefan Faltus z Gemerskej Vsi, Peter Bálint zo Šimonoviec,
Ján Rohár z TepléhoVrchu, Eva Bystrianska z Čiernej Lúky, Stanislav Rohár
z Drienčan, Ružena Pekarčíková zo Skerešova, Richard Ráši z Gemerskej
Panice
Prvýkrát darovali krv: Michal Škvareniak z Hnúšte
Všetkým darcom krvi ďakujeme. Územný spolok SČK Rimavská Sobota

Slovenský červený kríž, Územný spolok Rimavská Sobota, ul.Hurbanovava č.15
USKUTOČŇUJE KURZY PRVEJ POMOCI PRE AUTOŠKOLY
PRE UCHÁDZAČOV O VODIČSKÉ OPRÁVNENIE A VODIČOV
Dohodnúť si termín a prihlásiť sa môžete telefonicky na č.tel.:
0903 558926, 047/5631734
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

živánska pečienka
prírodný bravčový rezeň s
jablkom
"somlói galuska"

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

PRENÁJOM:
- sklad s rampou v budove STK
- luxusné kancelárie
- luxusné priestory
- Nové espresso oproti VÚB
Tel: 0918 392 513
2009-52

KINO
ORBIS
30. apríl – 3. máj

LÍBÁŠ JAKO BŮH
Nová komédia Marie Poledňákovej. ČR, MP, vstupné 2 euro (60
Sk). Začiatok predstavení len
o 18.00 hod.
30. apríl – 3. máj

NIE JE Z TEBA
AŽ TAK PAF
Romantická komédia USA.... MP
od 12 r., vstupné 2 euro (60 Sk),
titulky. Začiatok predstavení len
o 20.00 hod.

A.LAUDÁROVÁ

Nábytok
od slovenských
a českých
výrobcov
Kuchynské linky
DECODOM
už od 169,- € s DPH
B.Bartóka 10, Rim. Sobota
2088-18
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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
2074-17

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

Chcete sa stať profesionálnou
modelkou a pracovať pre značku: JK – Fashion ako modelka
z Rimavskej Soboty sl. Gabika
Koháriková, mať vytvorený
vlastný book, prezentovať sa na
módnych prehliadkach a pod.?

V prípade záujmu o zakúpenie
modelov tejto značky kontaktujte sa na mobil.č.: 0902 165 573
a získate viac informácií.
2085-17

V prvej polovici týždňa bude pokračovať prevažne slnečné, suché počasie.
Z času na čas sa zvýši oblačnosť, no zrážky nie sú pravdepodobné. Počasie
od stredy by malo byť premenlivejšie, možno očakávať dažde, dokonca
búrky. Teploty počas dňa budú v priemere okolo 20 stupňov Celzia, pri
zamračenom podnebí aj nižšie.
András Reisz (autor je meteorológ)

GZ Šport
Príloha Gemerskych Zvestí • číslo 17 • ročník 42. • 27. apríl 2009

Krutá prehra v derby

MFK Rim. Sobota
– FK LAFC Lučenec 0:1 (0:0)
V dohrávke 1. jarného kola nastúpili futbalisti MFK RS v derby zápase proti susedom
z Lučenca. Utrpeli porážku po viac než
vyrovnanom stretnutí, keď boli hráči RS
minimálne rovnocenným súperom.

podarilo prekabátiť obranu hostí, brankár Michalík bol vždy pripravený a domácim nedovolil
vyrovnať. V 60. min. po peknej prihrávke Lazúra Gibala v čistej šanci napálil loptu do hosťujúceho brankára. V 85. min. mohli ešte Soboťania
zachrániť aspoň bod. Po centrovanej lopte však
nedokázali útočníci MFK dopraviť loptu do siete. Tak sa toto derby skončilo víťazstvom Lučenčanov. Hosťujúci hráči sa výsledku aj patrične
tešili. Zápasu však chýbala atmosféra, aká bola
v minulosti na zápasoch medzi týmito mestami. Fanúšikovia Rim. Soboty mohli a mali viac
pomôcť svojimi hlasivkami. Hostia z Lučenca
neprišli (alebo ich nebolo počuť).
Odkaz pre domácich fans: nabudúce sa netreba vadiť medzi sebou. Incident, ktorý sa udial
v 2. polčase na tribúne, pokazil náladu možno
viac ako celý zápas.

V tomto stretnutí sa potvrdila stará múdrosť, že
„futbal nemá logiku.“ Tak tomu bolo aj v stredu.
Lučenčania vyťažili z minima maximum a odviezli si z Gemeru tri body po pokutovom kope.
Otázka je, či mala byť hneď udelená červená
karta brankárovi Kuciakovi. Podľa videozáznamu fauloval kapitána Lučenca Boháčika obranca MFK. Takto boli domáci vlastne potrestaní
dvakrát – penaltou a vylúčením brankára. Od 55.
min. tak hrali Soboťania v oslabení.
Za pekného, skoro letného počasia prilákalo
derby celkom početnú návštevu, ktorá však poväčšine odchádzala smutná domov. Domácim
hráčom nemožno odoprieť snahu a bojovnosť Pred 1350 divákmi rozhodoval Kraľovič.
– chceli v tomto prestížnom zápase dokázať, že ČK: Kuciak
sú v tabuľke na špici oprávnene. Nebolo im však
súdené streliť gól, ktorý viackrát visel vo vzdu- Zostava MFK RS:
chu. Hosťujúca obrana na čele s brankárom Mi- Kuciak – Adam (72. min. Líška) – Rubint – Geri
chalíkom odolávala až do konca, a tak sa mohli – Mráz – Pisár – Živanovič – Morháč (56. min.
po záverečnom hvizde rozhodcu radovať z troch
Fedor) – Mujkoš (81. min. Sihelský) – Lazúr –
bodov Lučenčania.
Gibala
Domáci hráči v prvom polčase nepustili hosZdeno Marek
tí k ničomu. Na stretnutie nemohol nastúpiť
chorý Filo, čo sa prejavilo na hre mužstva. Ge- Ostatné výsledky 26. kola:
merčania začali lepšie – ako prvý mal možnosť
zmeniť stav na tabuli Živanovič. V 6. min. jeho
Humenné – Prievidza 0:3, Michalovce – Šaľa 2:1,
prudkú strelu vyrazil Michalík pred seba. K do- Trenčín – Lučenec 3:0, Podbrezová – Inter BA
rážke sa už nedostal žiadny hráč RS. V 10. min. 2:1, Ružomberok B – Košice B 2:0
po prieniku Lazúra rozohrávali domáci v sérii
dva rohové kopy po sebe, ktoré však nezname- V nasledujúcom, 27. kole privítajú futbalisti
nali väčšie nebezpečenstvo. Hneď z protiútoku MFK RS na svojom ihrisku ašpiranta na postup,
sa pripomenuli aj hostia. Strela Roholského
mužstvo Trenčína, v sobotu 02.05. o 16.00.
skončila vedľa Kuciakovej brány. Lučenčania
museli po prvý krát striedať v 25. min., kedy sa Tabuľka po 26 . kole
zranil Kitaš. V 30. min. Morháč páli tesne nad.
26 15 6 5
60:24 51
V 33. min. po rohovom kope Rubint mieri ved- 1. Trenčín
2.
Podbrezová
26
15
5
6
39:18 50
ľa. V 40. min. sa prezentoval jedovatou strelou
3. Inter BA
26 13 10 3
44:20 49
Gibala. V 42. min. Morháčovi chýbal krok, aby
4. R. Sobota
26 13 7 6
33:18 46
dočiahol na Lazúrov center. V 55. min. prišiel
5.
Lučenec
25
12
6
7
41:31 42
rozhodujúci okamih stretnutia. Bol vylúčený
6. Michalovce
26 11 5 10
39:36 38
domáci brankár Kuciak a do brány sa postavil
7. Prievidza
26 10 5 11
33:31 35
náhradný brankár Fedor, ktorý musel čeliť pokutovému kopu. Ten však Hofelica bezpečne
8. Šaľa
25 10 5 10
29:29 35
premenil a dostal Lučenčanov do vedenia.
9. Ružomberok B
25 8 5 12
36:46 29
Domáci sa snažili aj v oslabení urobiť niečo
10. Humenné
25 7 4 14
20:40 25
s výsledkom. Väčšinou nakopávané lopty však
11. Košice B
26 5 6 15
24:44 21
nenašli adresáta. Keď sa už aj Gemerčanom
12. Dun. Streda B
26 1 4 21
16:76 7

Tri body
zo Žitného
ostrova
Futbalisti MFK RS nastúpili k nedeľňajšiemu stretnutiu s cieľom odčiniť
domácu prehru s Lučencom.
Aj napriek tomu, že hráči Dun. Stredy sú
suverénne na poslednom mieste tabuľky,
sa futbalisti MFK zapotili a po ťažkom a vyrovnanom priebehu vybojovali tri body. Domáci totiž nastúpili k stretnutiu s viacerými
hráčmi A mužstva. Pre Gemerčanov bola
citeľná absencia dvojice Kuciak – Filo.
Domáci začali stretnutie lepšie. V 6. min.
strelili úvodný gól. Hráči MFK RS postupne
hru vyrovnali, čo sa prejavilo aj na výsledku,
keď najprv Čižmár a po ňom Gibala strhli
vedenie na stranu hostí.
Po prestávke hráčom MFK RS ubúdali
sily. Aj napriek tomu mali niekoľko príležitostí zvýšiť stav stretnutia. To sa im nepodarilo, ale tri body si i tak odviezli domov.
Tréner K. Kisel podotkol, že hráčsky
kolektív sa už teší na nasledujúce majstrovské stretnutia, kde budú našim súperom
mužstvá ašpirujúce na postup do najvyššej
súťaže (Trenčín – Podbrezová – Inter BA –
Lučenec).
Pred 350 divákmi rozhodoval Matúš.

Zostava MFK RS: Fedor – Adam – Rubint

– Geri – Mráz – Mujkoš (Sihelský) – Pisár
– Živanovič (Vargic) – Lazúr – Gibala –
Čižmár (Líška)
Zdeno Marek

Michal Filo
v nemocnici
Jedna z opôr rimavskosobotského mužstva,
Michal Filo, musela byť hospitalizovaná
na internom oddelení nemocnice v Rim.
Sobote. Podľa informácií bude jeho liečba
pokračovať vo Vysokých Tatrách. Ja osobne,
ako aj fanúšikovia MFK RS mu želáme čím
skoršie uzdravenie, úspešný priebeh liečby,
aby mohol aj naďalej baviť ľudí na štadiónoch svojimi jedovatými strelami a poctivým
prístupom k futbalu tak, ako tomu bolo
doteraz.
Skoré uzdravenie, Mišo!
Zdeno Marek
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Volejbal

17. ročník Memoriálu Evy Zacharovej

V piatok zavládla slávnostná nálada v Základnej škole Pavla Dobšinského v Rimavskej
Sobote. Privítali sme športovcov, ktorí prijali
naše pozvanie na 17. ročník MEZ . Volejbalisti – pedagógovia i tí, ktorí majú blízky vzťah ku
škole, presne o deviatej hodine stáli nastúpení
v telocvični našej školy. Turnaj oficiálne otvoril
riaditeľ ZŠ P. Dobšinského Mgr. Ivan Gecko.
Privítal športovcov, zástupcov Mestského úradu
v Rimavskej Sobote – viceprimátora JUDr.
Pavla Piliarika a vedúcu školského úradu Mgr.
Evu. Alevovú. Veľmi sme sa potešili , že okrem
manžela našej bývalej kolegyne sa turnaja
zúčastnil aj jej syn a vnuk. Po slávnostnom otvorení začali zápasy v dvoch telocvičniach a trvali
až do neskorého poludnia. O devätnástej hodine
už začala tretia časť športovo-spoločenského
podujatia – vyhodnotenie súťaže. Prvenstvo si
opäť obhájila Spojená škola v Rimavskej Sobote,
ktorá cennú trofej získala už natrvalo.
Súťažné družstvá hrali v dvoch skupinách.
A skupinu tvorili školské družstvá.
Ukončili súťaž nasledovne:

Stručne
Futsal

Rimatex Rimavská Sobota - ŽFA Žirafa
Žilina 10:2 (4:0)

Vo štvrťfinále Slovenského pohára stredoregiónu triumfovali rimavskosobotskí futsalisti.
Vďaka úspechu, ktorý dosiahli, postupujú do
semifinále, kde narazia na hráčov Fiľakova.

1. miesto: Spojená škola, Rimavská Sobota
(na fotografii)
2. miesto: Základná škola Pavla Dobšinského,
Rimavská Sobota
3. miesto: Základná škola Š. M. Daxnera,
Rimavská Sobota
4. miesto: Špeciálna základná škola
a Reedukačný detský domov,
Rimavská Sobota
5. miesto: Základná škola P. K. Hostinského,
Rimavská Sobota
B skupinu tvorili neškolské družstvá.
Tieto skončili nasledovne:
1. miesto: Sponzori I.
2. miesto: Rodičia ZŠ P. Dobšinského, R.S.
3. miesto: ZRTV
4. miesto: Rodičia ZŠ P. K. Hostinského, R.S.
5. miesto: Sponzori II.
Rozhodcovia ocenili aj výkony jednotlivcov:
- najvšestrannejšia hráčka: Ľubica Karasová,
Spojená škola, R.S.
- najlepšia nahrávačka: Lýdia Rendeková,

Zostava Rimatex: Koreň – T. Šándor, Pekarčík,
Beňuš, Šťavina, Uhrin, Ruszó, Paliáš. Góly:
Uhrin 3, Beňuš 2, Ruszó 2, Šťavina, Paliáš, T.
Šándor.
Futbal

Starší dorast

MFK Rimavská Sobota - Košice ,,B” 1:3 (0:1)
Zostava R. Soboty: Szöke – Durec, Dragijský,
Szabó, Jankovič, Gibaľa, Migaľa, Pál, Köböl,

ZRTV
- najvšestrannejší hráč: Peter Nôta, ZŠ P. Dobšinského, R.S.
- najlepší smečiar: Tibor Bódy, Sponzori I.
Záver dňa tvorila zábava , posedenie v kruhu priateľov. Snom organizátorov je, aby na
osemnástom ročníku Memoriálu Evy Zacharovej mohli privítať zástupcov každej základnej
a strednej školy z mesta i z okolia. Preto Vás
všetkých srdečne pozývame na budúcu jar do
priestorov Základnej školy Pavla Dobšinského .
Touto cestou sa chceme poďakovať aj sponzorom podujatia, ktorí prispeli finančnou čiastkou
alebo vecnou cenou:
Mestský úrad Rim.Sobota, Roľnícka spoločnosť
Bottovo, Agile, Markos s.r.o., Kvetinárstvo TINA,
KALI – BEN, p. D. Bleistein, p. Slovák, p. Mlynárová, V-drogéria Lučenec, p. G. Farkaš, RSnet
Hnúšťa, p. M. Bobeková, SLSP a.s., p. Š. Černok,
p. Z. Žiak, p. D. Kiššimon, p. N. Folk.
Mgr. Mária Jankovičová
ZŠ Pavla Dobšinského, Rim.Sobota

Árvay, Brndiar. Striedali: Kulčár, gól dal Gibaľa.
Betík nehral pre 4 ŽK.

Mladší dorast

MFK Rimavská Sobota - Košice ,,B” 1:0 (1:0)
Zostava R. Soboty: Dudek – Zibrin, Lörincz, Kubelka, Macko, Konček, Skokan, Raist, Bodnár,
Trizna, Tamáš. Striedali: Seman, Vereš, gól dal
Trizna.
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Tisovec B – Sirk 5:5 (3:3)

I. trieda

Rim. Janovce
prekvapili
v Oždanoch

G: Vengrin (3), Pohorelský, Milec – Sentandrási
(2), Koreň, Murárik a Halmo, R: Bálint

Gemerský Jablonec – Chrámec 9:1 (4:0)

G: Molnár (2), Oláh (3), Kincses (2), Horváth a
Berki – Bari, R: Holek

1. FK Kráľ  	

15

11 3 1

45 : 21 36

2. FK Stárňa  	

14

11 0 3

41 : 14 33

3. FK Muráň  	

14

9 0 5

33 : 33  	 27

4. FK Ožďany  	

15

7 3 5

25 : 28 24

5. FK Jelšava  	

15

7 1 7

26 : 33 22

6. FK Rimavské Janovce  	

15

6 3 6

51 : 32 21

7. FK Bátka  	

15

6 2 7

31 : 29 20

8. FK Veľké Teriakovce  	

14

5 0 9

26 : 33 15

9. FK Revúčka  	

14

4 2 8

21 : 34 14

10. FK Abovce  	

15

3 2 10 29 : 43 11

11. FK Rimavská Seč  	

14

1 2 11 26 : 54 5

FK Abovce - FK Rimavská Seč 6 : 2 (3:2)

G: Kovács (3), Šavlina, Seres a Lenkey – Váradi
a Danyi. Rimavská Seč sa touto prehrou blíži
druhej triede. Rozhodoval Ďurík

Dorast: 4:10

FK Bátka - FK Kráľ 1 : 3 (0:1)

G: Gál – Bolacsek, Sipos a Hugyár. Hostia naďalej potvrdzujú svoje kvality, vyhrali zaslúžene.
Rozhodoval Hodoň

Dorast: 1:4

Dorast: 6:1

Husiná – Tachty 2:1 (1:0)

G: Vysočan, Mező – Molnár, R: Machyniak

Dorast: 1:5

Čerenčany – Gemerská Ves 1:3 (0:1)

G: Morong/Gregor, Szabad a Vincze, R: Wollinger

Dorast: 4:5

Blhovce – Uzovská Panica 2:3 (2:2)
R: Kriak

Dorast: 4:4
Krajské majstrovstvá SsFZ:

Jesenské, Tisovec
a Hajnáčka prehrali
na domácej pôde
IV. liga

Jesenské – Veľký Blh 2:3 (1:3)

FK Jelšava - FK Muráň 4 : 2 (1:1)

G: Vranka (2), Hurák a Duna – Matais (2). V susedskom derby hostia len asistovali dobre hrajúcim domácim, ktorí vynechali veľa gólových
príležitostí. Rozhodoval J. Krahulec

Dorast: 12:0

FK Ožďany - FK Rimavské Janovce 0 : 4 (0:2)
G: Adam, Gombala (2) a Cibula. Prekvapenie
kola, nečakane hladké víťazstvo Rim. Janoviec.
Rozhodoval Parobek.

FK Stárňa - FK Veľké Teriakovce 3 : 0 (1:0)

G: Ferko (2) a Kárász. Bez potrestaných hráčov
si Stárňa v druhom polčase poistila víťazstvo
a zisk troch bodov. Rozhodoval Gača

Dorast: 1:2

G: Váradi a Igo – Vrábel, Drugda a Kret

Hajnáčka – Dolná Strehová 4:5
Tisovec – Brusno 1:2
Revúca – Hliník nad Hronom 4:1
Hňúšťa – Kalinovo 2:1 (1:1)

1. FK Tornaľa  	

14

13 0 1

44 : 12 39

15

12 1 2

59 : 22 37

3. FK Sirk  	

14

9 2 3

50 : 23 29

4. 	 FK Gemerská Ves  	

13

8 1 4

81 : 32 25

5. FK Husiná  	

15

7 4 4

33 : 28 25

6. FK Radnovce  	

16

7 1 8

34 : 45 22

7. FK Uzovská Panica  	

14

6 1 7

42 : 41 19

8. FK Tisovec B  	

15

6 1 8

41 : 43 19

9. FK Gemerský Jablonec  	 15

5 0 10 43 : 55  	 15

10 FK Blhovce  	

14

4 0 10  	27 : 38 12

11. FK Čerenčany  	

15

2 2 11 14 : 45  	 8

12. FK Chrámec  	

14

1 1 12 21 : 65 4

Tornaľa – Radnovce 9:0 (1:0)

G: Farkas (2), Halász (2), Valaszkai (2), Kilík,
Váradi - Gábri, R: Siman

2.trieda 19.kolo 3.5.2009 o 14 30 a 17 00
Blhovce-Tornaľa(bez dorastu), Pšida,J.
Krahulec, Adorján
G.Ves-Husiná, Slabej,Ivanik,Botoš
Tachty-G.Jablonec (2.5.2009), Koós,Locsos, Pál
Chrámec-Tisovec B (2.5.2009, bez dorastu,
Siman,Kriak,Slezák
Sirk-Radnovce(2.5.2009), Šupka,Hodoň,Uličný
Dohrávka 2.trieda 13.kolo 1.5.2009
o 14 30, 17 00
G.Ves-Tornaľa(bez dorastu), Kriak, Siman,
Parobek
Uz.Panica-Chrámec, Gača, Pál, Wollinger
Blhovce-Sirk, Ivanik, Slabej,Melicher
Čerenčany-Tisovec,,B,,(bez dorastu), Botoš, Koós, J.Krahulec
1.trieda dorast 19.kolo 2.5.2009
o 14 30 Lubeník-Stárňa, Wollinger,Čajko
o 17 00 Kráľ-Gemer, Šonkoľ,Vetrák

G: Beňuš (3), Parobek (2), Kubinec – Zsíros (2)

Dohrávka Žiaci 9.kolo 1.5.2009 o 12 00
Kráľ-Lubeník, Juhász, Rybár

Hrnčiarske Zalužany – Lubeník 3:0 (1:0)
Klenovec – Gemer 6:2 (2:0)
Výsledky žiakov:
Dorast, 1.trieda

Žiaci, 10. kolo

2. FK Tachty  	

Predseda KR : Dezider Balajthy
1.trieda 17.kolo 3.5.2009 o 14 30 a 17 00
Ožďany-Jelšava, Fakla,Kriak,Šonkoľ
R.Janovce-Bátka, Bálint,Ďurík,Čepko
Revúčka-Abovce, Hodoň,Šupka,Michalko
R.Seč-Stárňa, Wollinger,Siman,Gača
V.Teriakovce-Muráň, Juhász,Rybár,Locsos

V. liga:

R: Juhász

Tornaľa na čele

Delegačný list
č.18 23.4.2009

Dohrávka 1.trieda dorast 13.kolo 1.5.2009
o 14 00 Kráľ-Lubeník, Rybár, Juhász
o 17 00 V.Teriakovce-Gemer, Šonkoľ,Gyetvai

Góly domácich: Dobos a Petrok

Gemer – Muráň 3:0

II. trieda
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A. skupina:
Veľký Blh – Jesenské 2:7, Hajnáčka – Rim. Janovce 4:0, Hostice – Gem. Jablonec 3:1
Bátka – Ožďany 7:0, Lenartovce – Rim. Seč 6:6
B skupina:
Gemer – Muráň 10:0, Abovce – Revúčka 7:0
Stárňa– Klenovec 0:1, Kráľ – Veľké Teriakovce
9:1

Ospravedlnenie
Redakčný kolektív Gemerských zvestí sa týmto ospravedlňuje čitateľom za neúmyselnú
zámenu názvov obcí Klenovec a Veľký Blh za
ich maďarské ekvivalenty, ku ktorej došlo
v minulom čísle v rubrike Šport.

Žiaci 11.kolo 2.5.2009 o 10 00
Sk:A Lenartovce-V.Blh, Kuchen
R.Seč-Bátka, Botoš
Ožďany-Hostice, Pšida
G.Jablonec-Hajnáčka, Slabej
R.Janovce-Jesenské, Machyniak
Sk:B Kráľ-Gemer(15 00), Vetrák, Šonkoľ
Lubeník-Stárňa(12 30), Čajko,Wollinger
Klenovec-Abovce, Bálint
Revúčka-Muráň, Gača
Delegovanie SsFZ:4.liga dorast 14 kolo
1.5.09 o 14 00:Tornaľa-B.Štiavnica: Parobek, Siman • 5.liga dorast 14.kolo 1.5.2009
o 14 00:V.Blh-Divín: Wollinger,Gača
Tempus R.S.-Vidiná: Koós,Botoš • 2.liga SŽ
a MŽ 14.kolo 1.5.2009 o 10 00 a 12 00:Tempus R.S.-Žarnovica: Locsos • 3.liga SŽ a MŽ
14.kolo 1.5.2009 o 10 00 a 12 00: JelšavaPoltár: Verkin, Tornaľa-Kalinovo Siman
Tisovec-D.Niva Kuchen • 5.liga dorast
19.kolo 3.5.2009 o 14 00: Klenovec-Tisovec Locsos,Juhász, KR predvoláva na deň
30.4.2009 o 16 00:R Miloš Šupka, DZ Ján
Vilha
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Hokejová sezóna 2008/2009

Družstvo mužov HKM Rimavská Sobota v sezóne 2008/2009:
Horný rad zľava: Michal Petrinec, Marian Lacko, Miroslav Durmis, Ján Báti, Tomáš Chlebničan, Lukáš Ponc, Jaroslav Murgaš, Tomáš Lentovský, Tibor Oštrom,
Michal Golian, Erik Galát, Ján Slovák – vedúci družstva, Stredný rad zľava: Peter Machyniak, Peter Filipiak st. – tréner, Jozef Ľalík, Štefan Hanzel – predseda klubu,
Erik Lvomský, Miroslav Durmis st. – podpredseda klubu, Michal Slovák, Peter Filipiak, Dolný rad zľava: Ján Krahulec, Ján Pecník

V uplynulých dňoch sa skončila sezóna
pre hokejistov Hokejového klubu mesta
Rimavská Sobota.

Sobota obsadil svojimi družstvami nasledovné
súťaže: II. liga mužov a II. liga mladší a starších
žiakov.

Po takmer dvojročnej prestávke to bola prvá
sezóna odohraná v priestoroch zrekonštruovaného zimného štadióna. Vynovený hokejový
stánok si pochvaľovali okrem domácich aj
takmer všetky hosťujúce družstvá a aj rozhodcovia. Na rozhodcov rozhodujúcich súťaž mužov,
rozhodcovia s extraligovými skúsenosťami, najväčší dojem zanechala kvalita ľadu, s ktorou boli
veľmi spokojní. Na druhej strane im však vadilo
slabé osvetlenie ľadovej plochy. Pre hosťujúce
družstvá, ale hlavne pre divákov bola najväčším
nedostatkom zimného štadióna neprítomnosť
občerstvenia. Tento nedostatok mal veľký vplyv
na návštevnosť na hokejových stretnutiach
a samozrejme aj na návštevnosti na verejnom
korčuľovaní.
V sezóne 2008/2009 HKM Rimavská

Po sedemročnej prestávke v organizovaní mužských hokejových súťaží v meste, sa vedenie klubu rozhodlo nadviazať na niekdajšie pôsobenie
klubu HK Transexpress v II. lige. Ako nováčik
súťaže vstupovalo družstvo mužov do súťaže
s jediným cieľom a tým bol postup do nadstavbovej časti súťaže - čo sa družstvu aj podarilo.
Pri vytváraní družstva sme plánovali poskladať
tím hlavne z našich odchovancov (Klajban,
Tibor Oštrom, Lacko, Durmis, Lentovský, Klokoč, Filipiak, Ján Slovák, Michal Slovák, Jozef
Oštrom, Ružinský, Petrinec, Krahulec, Klincko,
Galát, Báti, Machyniak, Babík, ...), doplnený
o skúsených hráčov z iných klubov (Detva,
Zvolen, B. Bystrica). Tento zámer nám nie
celkom vyšiel, nakoľko pre pracovné povinnosti,

II. liga mužov:

Zápasnícky
víkend
Prvý májový víkend sa v Rimavskej Sobote bude niesť v znamení zápasníckeho
športu. Zápasnícky oddiel TJ Lokomotíva
Rimavská Sobota usporiada v sobotu 2.
mája majstrovstvá Slovenska juniorov
v zápasení gréckorímskym štýlom.

Na dvoch žinenkách rozložených v telocvični
T-18 pod Šibeničným vrchom sa predstaví okolo

nezáujem z iných klubov o uvoľnenie našich
odchovancov alebo slabé výkony sme sa museli
rozlúčiť s niekoľkými našimi hráčmi a väčší
priestor dať cudzím hráčom. Veľmi dobrú spoluprácu sme nadviazali s prvoligovým klubom HK
07 Detva, odkiaľ sme do svojich radov získali
hráčov s prvoligovými skúsenosťami (Lvomský,
Ľalík, Golian, Medveď, Murgaš, Chlebničan,
Ponc, ...). Trénerom mužov bol Peter Filipiak st.
Ako už bolo spomenuté družstvu sa podarilo
postúpiť do nadstavbovej časti súťaže. V nej sme
odohrali niekoľko veľmi dobrých zápasov bohužiaľ s nešťastným koncom, keď sme prehrávali
zápasy o jeden gól. Nakoniec družstvo mužov
obsadilo konečné 6. miesto, ale pri troche šťastia družstvo mohlo pomýšľať aj na medailové
pozície.
(pokračovanie v budúcom čísle)
Štefan Hanzel
predseda klubu

70 mladých zápasníkov z celého Slovenska, vrátane členov poriadajúcej TJ Lokomotíva.
Hneď na druhý deň, v nedeľu 3.mája, sa na
tých istých žinenkách bude konať už 27. ročník
medzinárodného turnaja žiakov a kadetov v
zápasení voľným štýlom o Gemerský pohár.
Organizátori očakávajú účasť vyše 150 mladých
adeptov zápasenia. Víťazstvo v súťaži družstiev
z minuloročného 26. ročníka turnaja budú
obhajovať zápasníci Lokomotívy Košice.
zdroj: www.rimavskasobota.sk

