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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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Hokejová sezóna
2008/2009
Dokončenie bilancie uplynulej hokejovej sezóny z minulého čísla.
GZ Šport, str. 2

Zo zasadnutia
MsZ
Ako dopadlo minulotýždňové
zasadnutie MsZ, ktorého sa
zúčastnil aj predseda BBSK?
čítajte na str. 2 – 4

Čistili svoje obce
22. apríl patrí na celom svete
našej Zemi. Účelom tohto
sviatku je inšpirovať obyvateľov Zeme o veľmi krehkom
prostredí našej planéty
a oceniť ho.
čítajte na str. 5

Psy na policajnej
stanici
Mestská polícia ponúka
záujemcom o štvornohých
strážcov odchytené psy.
čítajte na str. 6

ZŤS: Je rozhodnuté!
Na utorkovom zasadnutí Mestského zastupiteľstva patrilo k ťažiskovým témam rokovanie
o projekte oživenia bývalých Závodov ťažkého
strojárstva v Rimavskej Sobote.
Informáciu o možnostiach a podmienkach zapojenia mesta do výzvy Ministerstva hospodárstva SR s
názvom „Podpora budovania hnedých priemyselných
parkov“ predložila plénu Eva Muráriková, vedúca
Oddelenia strategického rozvoja Mestského úradu

Literárne tipy

v Rim. Sobote. Konkrétny názov projektu je „Revitalizácia areálu ZŤS na priemyselný park Gemer.“ Jeho
základným účelom má byť využitie prostriedkov zo
štrukturálnych fondov na oživenie areálu, a teda
priemyselnej výroby. V rámci diskusie odzneli názory
pre aj proti, pričom príležitosť vyjadriť sa dostal aj
súčasný vlastník ZŤS. Poslanci napokon väčšinou 21
hlasov projekt oživenia ZŤS schválili.
mak/amb

Potrebujete si požièaś?

Vybrali sme pre vás aktuálne
tituly, ktoré obohatia každú
knižnicu.
čítajte na str. 7

Unikátne archeologické nálezy
z Včeliniec
Gemersko – malohontské
múzeum v Rim. Sobote otvorilo minulú stredu unikátnu
výstavu pod názvom Včelince, archív dávnej minulosti.
čítajte na str. 7
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Predseda BBSK Murgaš:

Traumou mesta je asi nemocnica
Podľa predsedu Banskobystrického samosprávneho kraja Milana Murgaša
transformácia rimavskosobotskej nemocnice mestu poškodila.
Murgaš sa tak na adresu nemocnice vyjadril
na minulotýždňovom zasadnutí MsZ, ktorého
úvodnej časti sa zúčastnil. V rámci programu
vystúpil aj s vlastným príhovorom a neskôr
reagoval v diskusii na pripomienky poslancov
z radom Demokratického bloku i Spoločného
poslaneckého klubu, ktorí jeho účasť na zasadnutí uvítali.
O nemocnici sa rokovalo pri bode 4. Tvorila
ho informatívna správa o stave a rozvoji zdravotníctva v Rim. Sobote po transformácii NsP
na neziskovú organizáciu. Nemocnicu zastupovala námestníčka pre transformáciu a rozvoj
Mária Voleková. Prítomným prezentovala informácie o súčasnom stave nemocnice. Uviedla, že
sa musí riešiť stav budov i úroveň technického
vybavenia (v r. 2008 bolo podľa správy do
zdravotníckej techniky investovaných 107,539
mil. Sk), pričom problematický je aj areál, kde
sa podľa jej slov zgrupujú príslušníci rómskeho
etnika i bezdomovci.
mak

Poslanci schválili ceny mesta
a zvolili nového kontrolóra

Na slovíčko

s Mariánom Kluvancom

Minulý týždeň som v meste stretol mladý
pár – ona Soboťanka, on Čech. On v žartovnej
nálade (ako sa na správneho Čecha patrí), ona
evidentne po uši zamilovaná. Túlili sa k sebe
ako hlavní hrdinovia z dajakého amerického
filmu. Idylický obraz multikultúrnej spoločnosti
v malom, príjemná demonštrácia schopnosti
prijať kultúrnu inakosť druhého človeka.
Počas toho letmého stretnutia sa opäť potvrdilo, že v rámci akéhokoľvek typu medziľudských vzťahov nezáleží na reči, krajine pôvodu
či kultúrnych zvyklostiach účastníkov vzťahu.
Pokiaľ je ten druhý človek milý, slušný a priateľský, môže nás kontakt s ním len (vzájomne)
obohatiť.

MsZ v skratke
V doobedňajšej časti utorkového zasadnutia MsZ hladko prešiel návrh na kandidáta
na člena dozornej rady Stredoslovenskej
vodárenskej spoločnosti. Keďže mesto je
v spoločnosti významným vlastníkom akcií,
kandidátom sa stal primátor Rim. Soboty
Š. Cifruš.
V rámci toho istého bloku predložil
prednosta Mestského úradu L. Kovács poslancom Správu o činnosti mestskej rady.
mak

Nepravý materiál

Na rokovaní mestského zastupiteľstva minulý
utorok sa okrem iného poslanci zaoberali aj
návrhom na udelenie Ceny mesta na rok 2009.
Na toto ocenenie bola navrhnutá Zuzana Lukáčová, Július Bredár, Egon Lenner, Oto Skočovský - in memoriam, bábkarský súbor dospelých
BADIDO, Tatiana Koniarová, Eva Čarnoká,
židovské obete holokaustu – in memoriam a
Viera Topinková. Poslanci nakoniec udelili
toto významné ocenenie herečke Slovenského
národného divadla Viere Topinkovej, pedagógovi Gyulovi Bredárovi a bývlej poslankyni MsZ a
členke výboru mestskej časti Západ, Sobôtka a
Kľačany Zuzane Lukáčovej.
Novým hlavným kontrolórom mesta sa stal
Ján Valuš (na fotografii vpravo). Vystrieda tak

vo funkcii Ľudovíta Csanka, ktorému končí
funkčné obdobie 30. apríla. O tento post malo
záujem až deväť uchádzačov. 24 prítomní poslanci nakoniec v tajnom hlasovaní dali 5 hlasov
Mikulášovi Csirmazovi, Alene Okošovej jeden
hlas, Oľge Terekovej dva hlasy a Jánovi Valušovi
16 hlasov. Zvyšní kandidáti Alexander Pelle,
Ladislav Šťavina, Ján Végh a Ľubica Takáčová
nezískali ani jeden hlas.
Nový hlavný kontrolór Ján Valuš má 54
rokov, na Stavebnej fakulte v Bratislave vyštudoval odbor pozemné stavby. Pracuje ako samostatne zárobková osoba v oblasti inžinierska
činnosť v stavebníctve, oceňovanie nehnuteľností.
amb

Pohoršenie na zasadnutí vzbudil netradičný čin poslanca V. Vaša. Ten ráno pred začatím rokovania rozdal poslancom materiály, ktoré neboli k aktuálnemu zasadnutiu
oficiálne vypracované Mestským úradom a
v ktorých išlo o možnú podporu ZŤS. Podľa
prednostu L. Kovácsa sa podobná vec
počas jeho pôsobenia na Mestskom úrade
ešte nestala. Ako dodal, išlo o minuloročný
materiál, ktorý v septembri po prerokovaní
poslancami nebol schválený. Poslanec Vaš
sa napokon verejne ospravedlnil.
jdj
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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

• Mesto si uctilo svojich dôchodcov –
jubilantov. V sobotu, 25. apríla si 70, 75
a 80-roční občania prevzali v obradnej
miestnosti rimavskosobotskej radnice
z rúk poslancov mestského zastupiteľstva M. Valušovej a J. Sojku blahoželanie
k dosiahnutému výročiu.
• Predseda BBSK M. Murgaš sa domnieva,
že vláda si uvedomuje potrebu rýchlostnej cesty R2. Dokladovať to má skutočnosť, že pozemná komunikácia sa zatiaľ
riešila parciálne, konkrétne výstavbou
úseku medzi Lučencom a Rim. Sobotou.
• Za starostu Hodejovca bol minulý týždeň zvolený nezávislý kandidát, programátor Oto Veres (46). V doplňujúcich
komunálnych voľbách získal 81 hlasov.
• Dom Matice slovenskej a  CVČ Relax
zorganizovali minulý štvrtok tradičné
stavanie mája v záhrade Domu Matice
Slovenskej. Podujatie sa uskutočnilo
v sprievode folklórnych súborov DFS
Lieskovček a FS Háj.

Poslanci schválili prvú
zmenu rozpočtu
ňové príjmy 28 mil. Sk a dotácie od štátu boli vo
výške 110 mil. Sk. Minulý rok ešte mesto nepocítilo hospodársku krízu, tá sa prejavila bohužiaľ
až začiatkom tohto roku,“ uviedla O. Fabová.
"K prvej zmene rozpočtu sme museli pristúpiť
z dôvodu nenaplnenia prebytku. Keď mesto
schvaľovalo minulý rok v decembri rozpočet,
Ako nás informovala vedúca finančného oddeuvažovalo s prebytkom 60 mil. Sk. Keďže je prelenia na MsÚ v Rim. Sobote Oľga Fabová, mesto
bytok len niečo vyše 37 mil. Sk., museli sme zníhospodárilo za minulý rok s prebytkom 37, 916
mil. Sk. Príjmy za minulý rok tvorili 476, 180 mil. žiť príjmy. Ďalším veľkým dopadom v príjmoch
je výpadok podielových daní vo výške 8 mil. Sk.“
Sk a výdavky 438, 264 mil. Sk. „Vo výdavkovej
Ako ďalej informovala, vo výdavkovej časti sa
časti išlo najviac financií, približne 30%, do
do rozpočtu zapracovali niektoré výdavky a iné
školstva a Technickým službám mesta. Mestské
sa zas zrušili. Zrušil sa plánovaný výdavok na
organizácie, ktoré vykazujú hospodársky
výstavbu bazénu pri krytej plavárni a na opravu
výsledok sú Technické služby mesta a Mestské
obradných miestností. Do rozpočtu sa zaradil
kultúrne stredisko. TSM dosiahlo z podnikateľvýdavok na opravu bazénu v krytej plavárni vo
skej činnosti zisk 520 tis. Sk a z hlavnej činnosti
výške 2,5 mil. Sk, výdavky na kasárne vo výške
57 tis. Sk. MsKS malo zisk 321 tis. Sk. Najvyššie
okolo 5 mil. Sk, kde má byť areál TSM. Navýšili
príjmy, tzv. bežné príjmy malo mesto z posa i výdavky na školstvo a o 3 mil. Sk sa navýšili
dielových daní, ktoré dostáva zo štátu, z daní
z nehnuteľnosti a z daní z komunálneho odpadu. výdavky na kanalizáciu v Tomašovej.
amb
Daňové príjmy boli približne 224 mil. Sk, nedaNa ostatnom rokovaní mestského zastupiteľstva zobrali poslanci na vedomie
stanoviská k záverečnému účtu mesta za
minulý rok, ako aj výsledok rozpočtového hospodárenia.

• V pondelok 27.04. bolo CVČ Relax dejiskom regionálneho kola súťaže v umeleckom prednese Hviezdoslavov Kubín.
• Trinásť základných organizácií SMK
v Rimavskosobotskom okrese z dôvodu
odmietavého postoja k súčasnej politike
strany ukončilo minulý týždeň svoju
činnosť. Zo strany vystúpilo 46 členov,
ďalších 65 má pozastavené členstvo.
• Samospráva dosiahne v roku 2009 príjmy približne o 1 mil. eur (30 mil. korún)
menej, než bolo pôvodne plánované.
Príčinou je hospodárska kríza.
• Obec Muráň sa uchádza o eurofondy.
Získané financie majú ísť na záchranné
práce a archeologický výskum Muránskeho hradu.
• Predminulý týždeň horela v Tomašovej
prístavba rodinného domu. Vďaka rýchlemu zásahu hasičov sa podarilo dom
zachrániť.
• V centre mesta zaujala minulý týždeň
okoloidúcich živá socha. Osoba v zlatistej maske a historickom rúchu nehybne
stála na okraji Hlavného námestia a kto
chcel, mohol sa pristaviť a obdariť ju
nejakou tou mincou.
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Poslanci o majetkových otázkach, zavedení
služby Mobil Parking a rozpočte MŠK
V bývalom Župnom dome v Rim. Sobote
sa 28. apríla uskutočnilo rokovanie
mestského zastupiteľstva. V majetkovoprávnych otázkach schválili poslanci
MsZ okrem iného odpredaj pozemkov v
lokalite IBV Sobôtka spoločnosti Stredoslovenská energetika – Distribúcia,
a. s, v cene 33, 20 eur/m2 (1000 Sk/m2).
Poslanci tiež schválili za prebytočný majetok
budovu v bývalom areáli cukrovaru a uložili príslušnému oddeleniu na MsÚ zabezpečiť do 30.
júna uzavretie zmluvy so spoločnosťou ELITON,
s. r. o., v Rim. Sobote (resp. s inou spoločnosťou)
odstrániť budovu a technológiu nachádzajúcu
sa v tejto budove tak, aby ziskom pre mesto bola
minimálne cena šrotu. Pre spoločnosť Dg, s. r. o.,
z Rim. Soboty bol schválený odpredaj nepotrebnej stavby Prečerpávacia stanica za 1 euro a pozemky za 10 eur, pričom kupujúci zabezpečí na
vlastné náklady geometrický plán na oddelenie
pozemku a asanáciu stavby. Radní sa zaoberali
aj stavom na úseku dopravy a miestnych komunikácií v minulom roku a bez problémov prijali
správu o výsledku vykonaných kontrol.
V personálnych a organizačných otázkach bola
schválená za predsedníčku komisie kontroly
poslankyňa Anita Antalová a na post predsedníčky komisie životného prostredia Magdaléna
Valušová. Vo funkcii predsedu Redakčnej rady
Gemerských zvestí a Gömöri Hírlap nahradí
odvolaného Attilu Hacsiho poslanec István B.
Kovács. Bez problémov prešla informatívna

správa o stave pripravenosti II. etapy lokality s
IBV Sobôtka i prijatie úveru na prefinancovanie
projektu ZŠ P. Hostinského. Poslanci vzali na
vedomie informatívnu správu o možnostiach
zavedenia služby Mobil Parking v meste. Ako sa
v nej uvádza, mesto oslovil s ponukou zástupca
spoločnosti Siemens. Mobil Parking je služba
umožňujúca realizáciu úhrad parkovného za
parkovanie motorových vozidiel na miestach
určených objednávateľom formou aktivácie
elektronickej parkovacej poukážky v službe Mobil Parking zaslaním krátkej textovej
správy. Takúto nadštandardnú službu už bežne

využívajú podnikatelia a návštevníci miest v
okolitých štátoch, na Slovensku sa tento typ
služby využíva v Bratislave a Lučenci.
Po hodinovej diskusii schválili poslanci
návrh rozpočtu Mestského športového klubu, s.
r. o., na obdobie marec – jún vo výške 82 984 eur.
Po takmer hodinovej diskusii bol návrh technicko-ekonomických opatrení pre ubytovacie
služby v mestskej ubytovni na Gorkého ulici
stiahnutý a odporučený na ďalšie dopracovanie v súvislosti s vypracovaním nových zásad
ubytovania.
Martin Ambróz

Aktívni dôchodcovia
Minulú stredu sa stretli členovia Okresnej
organizácie Jednoty dôchodcov na Slovensku (JDS) v Rim. Sobote, aby prehodnotili
svoju činnosť za obdobie uplynulých rokov.
Prítomných privítala predsedníčka Okresnej
organizácie, Jolana Kalianková. Nasledovala
minúta ticha na spomienku zakladajúceho
člena Jána Bosého. V kultúrnom bloku obdaril
účastníkov snemu svojim spevom zbor fungujúci pri klube dôchodcov pod vedením Viery
Slatinskej. Medzi hosťami, ktorí boli privítaní,
bol aj Štefan Baláž, vedúci Oddelenia kultúry a
starostlivosti o občana Mestského úradu v Rim.
Sobote.
Odbornú časť hodnotenia rokov 2006 – 2009
prevzal Ladislav Varga, predseda Krajskej organizácie. Vo svojom príhovore zhrnul činnosť
organizácie za uplynulé roky a vyzdvihol, že
hoci zväz funguje za problematických finančných podmienok, nesmú sa jeho členovia oddať
pasivite.

V hlasovaní o členoch predsedníctva na
nadchádzajúce obdobie prítomní dôchodcovia
jednomyseľne zvolili Evu Chovancovú, Jolanu
Kaliankovú, Zuzanu Laudisovú, Štefana Počaniho, Máriu Slaninovú a Ladislava Vargu. Členmi
kontrolnej komisie sa stali Veronika Dominiko-

vá, Margita Feledyová a Irena Lichtamneggerová. V diskusnom bloku sa hovorilo o viacerých
podstatných otázkach týkajúcich sa dôchodcov,
ako napr. vysoké ceny liekov, nedostatočná
zdravotnícka starostlivosť a pod.
moly
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niektorých závažných infekčných ochorení, často s trvalým postihnutím, by boli oveľa horšie
ako často len mierne reakcie po očkovaní.

Očkovanie
(dokončenie z minulého čísla)

Pri zahraničných cestách

V posledných rokoch dochádza vo svete i na Slovensku k vlne antivakcinačných aktivít, ktoré
spochybňujú očkovanie a dávajú ho do príčinnej
súvislosti s niektorými závažnými poruchami
zdravia. Argumentujú tým, že po očkovaní
vznikajú závažné komplikácie. Najčastejšie však
ide iba o mierne reakcie (teplota, bolesť a začervenanie v mieste vpichu) trvajúce len niekoľko
hodín prípadne dní. Závažné reakcie sa vyskytujú iba v ojedinelých prípadoch, hlavne u osôb
s inými poruchami zdravia. Pritom autori týchto antivakcinačných aktivít určite nevideli deti

choré napr. na záškrt alebo čierny kašeľ, ktoré
zomierajú následkom ťažkého udusenia, či deti
po prekonaní ochorenia na detskú obrnu, ktoré
zostali celoživotne ochrnuté...
Keby sa očkovanie nevykonávalo, následky

Čistili svoje obce

Očkovanie osôb cestujúcich do cudziny a z cudziny sa vykonáva v súlade s medzinárodnými
dohovormi a podľa aktuálnej epidemiologickej
situácie v štátoch, do ktorých alebo z ktorých
osoba cestuje. Informácie o očkovaní pred cestou do zahraničia poskytuje Poliklinika cudzokrajných chorôb v Bratislave, oddelenia cudzokrajných chorôb pri Fakultných nemocniciach
v Martine a v Košiciach resp. Úrad verejného
zdravotníctva SR v Bratislave alebo regionálne
úrady verejného zdravotníctva v celej SR.
MUDr. N. Andóová
Regionálny úrad verejného zdravotníctva RS

Krátko
z domova
Strana maďarskej koalície potvrdila
odchod 46 členov.
Minulú stredu navštívil našu krajinu sýrsky
prezident Bashar Al-Assad so svojou manželkou.
V Martine prijali razantný protikorupčný balíček, ktorý pre mesto vypracovala
Transparency International. Podľa odhadov
ním samospráva ušetrí 25 – 30 % nákladov
ročne.
V apríli klesla dôvera v ekonomiku slovenských
podnikov a spotrebiteľov na nové minimum.
Prezidenta Ivana Gašparoviča znepokojujú
silnejúce prejavy extrémizmu, radikalizmu
a xenofóbie v celej Európe.

Dobrovoľníci v obci Zacharovce odstraňujú stavebnú suť.

22. apríl patrí na celom svete našej Zemi.
Účelom tohto sviatku je inšpirovať obyvateľov Zeme o veľmi krehkom prostredí
našej planéty a oceniť ho.
Pri príležitosti Dňa Zeme zorganizovalo 25.
apríla záujmové združenie Mikroregión Rimava
a Rimavica dobrovoľnícku akciu pre všetkých
ľudí, ktorým nie je ľahostajné životné prostredie v obci. Podujatie zorganizovalo združenie
v spolupráci s Banskobystrickou regionálnou
správou ciest a firmou Brantner Gemer, s. r. o.
v Rim. Sobote. Ako uviedol predseda Mikroregiónu Rimava a Rimavica a starosta obce Hrachovo Ondrej Knechta do akcie sa zapojili občania
z obcí Zacharovce, Čerenčany, Kružno, Vyšný
a Nižný Skálnik, Kociha, Lehota nad Rimavicou,
Veľké Teriakovce, Hrachovo, Rimavské Brezovo,
Rimavská Baňa. „Počasie nám vyšlo. Myslím si,
že sme dokázali, že si našu Zem vážime. Celkovo
sa do čistení svojich obcí zapojilo 100 občanov. Vyzbierané odpadky zabrali dve nákladné
autá. Tie nám poskytla Okresná správa ciest
Rimavská Sobota a spoločnosť Brantner s. r.o.
Sponzorsky nám pomohol aj podnikateľ Keľo

a synovia i Technické služby mesta Hnúšťa, kde
sme tento odpad odvážali,“ uviedol O. Knechta.
Podujatie si pochvaľujú aj starostovia obcí a
ich občania. „Dňa Zeme sa v našej obci zúčastnilo 16 ľudí. Podarilo sa nám vyzbierať 41 vriec
komunálneho odpadu, ktorý nanosili ľudia na
cestu za cintorínom smerom na Nižnú Pokoradz a na cestu smerom na osadu Zlatná. Ďalej
sme odpratali z priestorov obecného úradu
stavebnú suť, ktorou sme spevnili komunikáciu
smerujúcu na osadu Baranička,“ povedala starostka obce Zacharovce Ružena Gembická. Deň
Zeme pochválila aj starostka obce Rimavské
Brezovo Oľga Feješová. „30 účastníkov, medzi
ktorými boli dospelí a deti, vyzbieralo na celom
území našej obce odpadky, ktoré zabrali celú
autobusovú zastávku. Našli sme naozaj všeličo:
od drezov, pneumatík až po umývadlá. Do
akcií pri príležitosti Dňa Zeme sme sa zapojili
po druhýkrát. Myslím si, že akcia mala veľký
význam a keby sme ju zopakovali ešte raz, tak
máme veľmi krásnu dedinu. Veľmi takejto akcii
fandím,“ uviedla starostka obce.
amb

Krátko
zo sveta
Vo svete sa šíri prasacia chrípka. Svetová
zdravotnícka organizácia zvýšila úroveň
hrozby vypuknutia pandémie. Minulý utorok
zaznamenali prvý prípad aj v Európe, konkrétne v Španielsku.
Vo Veľkej Británii sú najnovšími obeťami globálnej hospodárskej krízy domáce
zvieratá, ktorých sa pre existenčné problémy
zbavujú ich majitelia.
V českom Kolíne zachránili muža, ktorého
zasiahlo v meniarni elektrického prúdu 3- tisíc
voltov.
Vo Viedni nakupujú ľudia s najnižšími
príjmami v sociálnych supermarketoch.
V rakúskej metropole je asi 80 tisíc ľudí
odkázaných na sociálnu pomoc.
Z bulharskej Varny ukradli medzi 23. a 24.
aprílom neznámi páchatelia najmenšiu Bibliu
na svete.
amb
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Psy na policajnej stanici
Mestská polícia v Rimavskej Sobote ponúka záujemcom o štvornohých strážcov odchytené psy zobrazené na fotografiách.
Kontakt: 047/56 23662 alebo osobne na Mestskej polícii.

Stretnutie
mozgov,
stavanie
mostov
9. máj, bývalý deň víťazstva, bude
v tomto roku v Rimavskej Sobote novým
dňom víťazstva: nad uplynutým časom
a pre budúcnosť mesta. Prečo a ako?
Vysvetlíme.

Nerozvinuté kontinenty, štáty, ale aj mestá trpia
únikom mozgov. Trpí aj Rimavská Sobota, jej
okolie, región Gemer. Dôsledky úniku sivej
matérie vystihuje aktualizované príslovie: „Bez
vyšľachtených mozgov niet koláča!“
V Rimavskej Sobote múdrych hláv, ktoré by
pracovitým – mozgom a rukám - zabezpečili
zmysluplné a materiálne výnosné činnosti je
nemálo. Ale nie dostatok. Napriek ich snahe,
šikovnosti a pracovitosti v Rimavskej Sobote
koláča nie je dosť.
9. máj bude príležitosťou stretnutia hláv
vyšľachtených v gymnáziách a v bývalej
všeobecnovzdelávacej strednej škole (SVŠ)
mesta Rimavská Sobota. Stretnutie absolventov všetkých čias. Tých, nad ktorými ešte čas
nezvíťazil, ale aj s tými, ktorí sú už históriou:
žijúci sa stretnú pod dohľadom výstavy obrazov

absolventov a pedagógov, dokumentov sobotskej Alma mater.
Vyložme karty, stručne a jasne: 9. mája sa
uskutoční v Dome kultúry Rimavskej Soboty
stretnutie absolventov bývalej SVŠ a Gymnázií mesta, bývalých a súčasných pedagógov
vo forme slávnostnej podvečernej recepcie,
pokračujúcej s večernou zábavou s programom.
V znamení víťazstva nad uplynutým časom.
Recepcii a zábave bude predchádzať práca
v záujme budúcnosti mesta Rimavská Sobota
a jeho regiónu vo forme burzy nápadov „Pomôž
svojmu mestu a jeho regiónu!“ pre občanov,
účastníkov stretnutia absolventov Gymnázia
a bývalej SVŠ v Rimavskej Sobote, zástupcov
Mestského úradu a rôznych organizácií. V znamení možného víťazstva nad budúcnosťou!
Tibor Palszegi

bežeckú dráhu a tak dosiahol úctyhodných
479 m! Celého draka potom šupli do auta firmy
Brantner , ktorej zamestnanci sa postarali
o to, aby Petfľašový drak neznečisťoval pôdu,
ale stal sa úplne neškodným dráčikom na ich
dvore. Súčasne za bránami školy prebiehali aj
ďalšie akcie ku Dňu Zeme. Najväčšie sympatie
žiakov si vyslúžilo tretiacke Ekodivadlo, ako
aj Ekokresby a plagáty žiakov I. stupňa ,ktoré
zdobili plot školy. No a samozrejme škôlkári,

ktorí nám pomohli urobiť veľkú vec, hoci sú ešte
celkom malí. Možno prispeli k ochrane životného prostredia spolu s nami viac, ako hociktorý
dospelý v tento deň.
Na budúci rok sa pokúsime ochrániť našu
Zem ešte od väčšieho, dlhšieho draka. Takže,
dozdračenia !

Drak na
školskom
dvore
Neľakajte sa , školský dvor a ani žiaci
neboli ohrození. To len žiaci ZŠ Pavla
Dobšinského v Rimavskej Sobote pri
príležitosti Dňa Zeme, sa po druhýkrát
pokúsili poskladať z Pet – fliaš čo najdlhšieho „DRAKA“ .
Prečo práve Draka? Lebo práve draci ohrozovali
pokojný život v krajinách s kráľmi , princeznami... . A v tom našom svete, kvantá Pet – fliaš
začínajú ohrozovať celú Zem.
V rozprávkach si s drakmi poradili statoční
princovia. S tým našim, Petfľašovým, si zase
poradili mladší žiaci našej školy, s pomocou
malých škôlkárov z MŠ na Ul. Dobšinského, MŠ
na Ul. Hatvaniho a z MŠ na sídlisku Rimava.
Spoločnými silami sa im podarilo poskladať
draka, ktorý obtočil viac ako dvakrát celú

Mgr. Marta Kureková
a žiaci zo ZŠ P. Dobšinského
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Film
Kurt Vonnegut:
Raňajky šampiónov

Unikátne
archeologické
nálezy
z Včeliniec
Gemersko – malohontské múzeum v Rim.
Sobote otvorilo minulú stredu unikátnu výstavu pod názvom Včelince, archív
dávnej minulosti.
Výstava je pripravená v spolupráci s Archeologickým ústavom SAV v Nitre. Prezentuje
praveké dejiny obce Včelince. Je spojená s prezentáciou monografie s rovnomenným názvom
od autorov Václava Furmánka a Kláry Markovej.
Záštitu nad podujatím prijal podpredseda
vlády SR pre vedomostnú spoločnosť, európske záležitosti, ľudské práva a menšiny Dušan
Čaplovič. Ako uviedol komisár výstavy Mgr. A.
Botoš výstava prezentuje prierez najstarších

dejín obce Včelince, od praveké cez ranostredoveké a stredoveké osídlenie obce. „Vystavených
je tu zhruba 350 exponátov, z ktorých je 150
z vlastníctva Gemersko – malohontského múzea a 200 z vlastníctva Archeologického ústavu
SAV v Nitre. Návštevníci majú možnosť vidieť
na výstave niekoľko zaujímavosti. Jedným
z najstarších exponátov je paleolitický úštep
pochádzajúci zo stredného paleolitu zhruba
z rokov 60 000 až 30 000 pred Kr. Predpokladáme, že užívateľom tohto nástroja bol aj
človek neandertálsky. Ďalšou zaujímavosťou
sú antropomorfné urny Badenskej kultúry
odkryté v žiarovom hrobe. Nálezy týchto urien
majú priame analógie podobnosti na lokalitách
v maloázijskej Tróji. Najväčšou zaujímavosťou sú bronzové a keramické poklady. Prvý
bronzový depot bol objavený už v roku 1907 v
blízkosti mohyly Halomszer, ktorá sa nachádza
vo východnej časti obce. Tento depot obsahoval unikátny prívesok typu včelince, ktorý má
priame analógie na krétskej lokalite Mochlos,“
uviedol Botoš.
Komisármi výstavy sú V. Furmánek, K. Marková
a A. Botoš. Výstava potrvá do 30. júna.
DRSc., PhDr. Klára Marková a Mgr.A.Botoš.

Zábava, ako nikdy predtým

sk.playstation.com

Súťaž
ukončená
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 ste mohli aj
tričká s hernými motívmi. Stačilo
do 30. apríla doručiť na adresu
redakcie správnu odpoveď na
otázku: Ako sa volal predchodca konzoly Playstation 3?
Správna odpoved znela:
c) Playstation 2
Mená troch výhercov sa dozvviete
v budúcom čísle.

Slávny americký spisovateľ
povýšil vo svojich dielach
sci-fi na vysokú literatúru. Raňajky šampiónov,
v ktorých si autor berie na
mušku témy ako vojna, sex,
rasizmus, politika či túžba
po úspechu, boli dokonca
sfilmované.
Hlavnou postavou románu je spisovateľovo alter ego,
starnúci autor sci-fi, Kilgore
Trout. V knihe pokladá
istý čitateľ jeho príbehy za
pravdivé namiesto fiktívnych
a tým odštartuje sled bizarných udalostí...

Alice Sherwoodová:
Kuchárka pre
alergikov

Vraj nik nevie lepšie ako trpí
alergik, než on sám. Preto
aj kuchársku knihu plnú
chutných receptov z pera
autorky, ktorej syn je od
detstva alergický na orechy
a vajcia, možno považovať
za hodnoverný zdroj z prvej
ruky. Sherwoodová spísala
vyše 100 rodinných receptov
vrátane múčnych jedál, pečiva a dezertov, pričom všetky
pripravíte bez vajec, mlieka,
orechov a lepku. A nepríjemná choroba bude hneď
o niečo znesiteľnejšia!

Milan Rúfus:
Ako stopy v snehu

Vydavateľstvo Slovenský
spisovateľ nedávno publikovalo poslednú Rúfusovu
zbierku s názvom Ako stopy
v snehu. Nájdete v nej jednu
z autorových najosobnejších
lyrických spovedí, ktorou
uzatvoril básnický triptych
tvorený dielami Báseň a čas,
Vernosť a Ako stopy v snehu.
Posledná zbierka zároveň
rámcuje a uzatvára jeho
tvorbu ako celok (M. Rúfus
opustil svet 11. januára tohto
roku).

Myšlienka týždňa:
Peniaze sú lepšie ako chudoba.
Ak pre nič iné, tak aspoň z finančných
dôvodov.
Woody Allen
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• Predám 3-izbový byt v Rim. Sobote na sídl. Rimava B-2, 1.poschodie, o výmere 83 m2. Možnosť
uvoľnenia k bývaniu v 4. štvrťroku
2009. Tel. 0905 386 314.

Nehnuteľnosti
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.

520-20

• Predám rekreačnú chatu v uzavretom rekreačnom areáli v oblasti
Cerovej vrchoviny asi 40 km od
Rim. Soboty. Možnosť využitia kúpania a tenisu. Tel: 0905 386 314.

• Predám 1-izbový byt v OV v centre
mesta. V kúpeľni obklad, v izbe
plávajúca podlaha. Cena 18 760
EUR. Tel: 0911 295 666.
• Dám do podnájmu garáž pri železničnej stanici. Tel: 0908 384 041,
56 240 77.

• Predám rod. dom v blízkosti RS.
Cena 11 600 €. Tel: 0908 387 298.

470-18

• Predám 2-izbový byt na Západe.
Cena dohodou. Tel: 0908 911 735.
• Predám veľký 2-izbový byt na
Západe. Cena dohodou. Tel: 0911
197 631.
473-19

• Dlhodobo dám do prenájmu
1-izbový byt. Tel: 5623 080.

• 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.

504-18

475-18

• Dám do prenájmu 1-izb. byt. Tel:
0905 223 885.

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

506-19

477-18

• Predám trojpodlažný, dvojgeneračný rodinný tehlový dom
v Rimavskej Sobote. Je možnosť
využitia aj na podnikateľské účely. Volať medzi 18.00-21.00 hod.
Tel: 56 23 716.

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

501-20

• Predám rodinný dom na ul. Kirejevskej v RS. Tel: 0903 765 612.
503-20

507-21

• Predám 4á záhradu v Tormáši
s murovanou chatou, celá podpivničená, cena dohodou. Tel:
047/56 23 477.
509-18,20

• Prenajmem rodinný dom na
Šibeničnom vrchu v Rim. Sobote.
Kontakt: 0904 821 835.

479-19

• 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
hod.
485-18

• Predám rozostavaný rodinný dom
na Sobôtke. Tel: 0905 446 136.

• 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.

515-19

496-18

511-19		

• Prenajmem kancelársky priestor
30 m2 na ul. Mikszátha 27, v Rim.
Sobote. Kontakt: 0904 821 835.
512-19

• V záhradkárskej osade Vinica
predám záhradu so záhradnou
chatou v súkromnom vlastníctve. Cena dohodou. Tel: 0908
509 272.
514-19

• Predám garzónku na sídlisku
Rimava B1 v Rim. Sobote. Cena
11 500 €. Tel: 0907 430 258.
• Predám rodinný dom s veľkou
záhradou. Tel: 0905 556 390.

467-18

• Predám 2-izbový tehlový prerobený byt v OV na 2. poschodí na
Rožňavskej 13. Cena 565 000,- Sk.
Dohoda možná. Treba vidieť! Tel:
0907 876 832.

437-18

449-19

466-46

498-19

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

• Kúpim rodinný dom vo výbornom tech. stave. Kontakt: 0915
607 541.

523-18
www.realityexkluziv.sk; na predaj
nehnuteľnosti v RS, PT, LC, VK

434-18

521-20

522-20

2080-18

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

450-21

• 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
                 
        

Služby

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

• Kvalitné účtovníctvo. Tel: 0911
846 062.

405-22

147-18

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

• Autodoprava, sťahovanie. Tel:
0903 515 109.

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
• Prijmem čašníčku/čašníka a brigádnika na rozvoz pizze. Tel: 0905
247 916.
513-19

• 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
114 773.
492-19

148-18

• Kompletný finančný servis. Dobrá
pôžička! Tel: 0915 950 427.
373-18

• Pečiem dobošové torty, zákusky.
Používam maslo, nie tuky. Po
dohode doveziem. Tel: 0910
296 515.
505-20

• Prestavba bytových jadier komplet, voda, elektrika, plyn, murárske práce, znížené stropy, bodové
svetlá. Vypracovanie kalk. listu,
odvoz a dovoz materiálov. Batérie
zdarma. Tel: 0918 283 026.
516-20

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

• 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                
• 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

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

• Autodoprava, sťahovanie. Tel:
0903 515 109.
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Zvieratá

    

Rôzne

• Predám veci zo second handu 1
€/kg, vešiaky, police. Tel: 0908
387 798.

• Predám šteňatá nemeckých
ovčiakov, čiernopálené, krátkosrsté, zaočkované. Kontakt: 0905
261 007, 047/ 56 97 249 po 20.00
hod.

499-18

508-18

• Predám 2 ks črepových kachlí,
cena za kus 240 €. Tel: 0908
922 834, 0908 923 385.

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

519-19

488-18		

• Predám motorovú pílu HUSQVARNA 372 XP, dvojkolesový
malotraktor zn. JIČÍN s príslušenstvom, stolový cinkulár s hobľovačkou, ponorné kalové čerpadlo,
PEUGEOT 106, 1.1, trojdver., bez
papierov. Tel: 0903 865 305, 0915
432 382.

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

524-18

• 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.

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

Auto-moto
• Predám Š 105 L, r. 1986, zachovalá, STK + EK, 4 x zim. gumy +
6 x letné, rádio. Cena 300 € +
dohoda. Tel: 0910 924 767.

439-18

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

Spomienka na
Martinka Sucháča
*6.2.1986 - †4.5.2005
4. výročie

438-18

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

Milovanému synovi.
Bol si nám lúčom slnka,
čo na jar zahrieva zem,
bol si to drahé dieťa,
čo v náruč zoberiem.
Po rokoch slnko zobralo si lúče
späť,
Zamĺkol smiech, odišiel si preč!
Dnes len mohyla Tvoj hrob zdobí
a ku nej vedú naše nohy.
Martinko ľúbime Ťa stále a veľmi
nám chýbaš.

510-19

• 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

HĽADÁ SA malý ryšavý psík, ktorý počúva na meno MAŤO
S akýmikoľvek informáciami
o našom psíkovi nás kontaktujte
prosím na adrese Čerenčany 15
alebo na tel.č. 0907 616 621.
Nálezcu radi odmeníme!

Horoskop

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.

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.?

(4. mája — 10. mája)

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

2003

Pozývame Vás do novootvoreného Salónu pre psov
na ul. K. Mikszátha 30 (vedľa Európy) v RS.

Ponúkame: strihanie, kúpanie, česanie, čistenie uší.
Otv.: Po-Štv: 8.00 – 11.00,
12.00 – 18.00, So: 9.00 – 12.00
M: 0905 981 095
2089-18

Baran		
Na pracovisku zažijete
mrzutosti a hnev.

Váhy
Dajte si pozor. Bude na
vás žiarliť starší muž.

Býk		
Dostanete peniaze, ktoré
ste už dlhšie čakali

Škorpión
Cez týždeň vás bude všetko trápiť a zožierať. Nič s tým
však nespravíte

Blíženci
Cez týždeň cestujete za
partnerom. Dajte si však pozor
na skryté úmysly.
Rak		
V okolí máte tajného
ctiteľa/ ctiteľku. Urobte prvý
krok, je to osudová láska.
Lev		
Dozviete sa informáciu, ktorou sa vyjasnia určité
okolnosti.
Panna
Trápenie v láske vyliečite cestou alebo aspoň zmenou
prostredia.

Strelec
Všetko sa vám darí.
Čakajte šťastný a na peniaze
úspešný týždeň.
Kozorožec
Vyhýbajte sa pracovným
stretnutiam. Tento týždeň
nedopadnú dobre.
Vodnár
Zažijete zlý týždeň. Pozor
na depresie.
Ryby
Len vašimi správnymi
rozhodnutiami dosiahnete úspech.
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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.

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

Ponúkam
na predaj
palivové drevo.

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

M: 0908 931 360
2079-18

ul. Kirejevská 31 (oproti plavárni)

Pozývam Vás na lacný nákup.

prijme pracovníka na pozície: obsluha poľnohospodárskych strojov

pracovník technického úseku

SECOND-HAND

2031-17

500-18

A.LAUDÁROVÁ

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

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

8. máj MUDr. Š. Cifruš, Diagnostické

centrum, č. t. 0903 545 306
9. a 10. máj MUDr. I. Benčík ml. Hviezdoslavova 17, č. t. 56 266 71

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

8. máj piatok lekáreň v Média
9.máj sobota lekáreň Média
10. máj nedeľa Pri nemocnici

DAROVALI KRV
Arpád Mester, Eva Szepesyová, Attila Gembický, Vladimír Ružinský, Attila
Nagy, Kristína Helejová, Jozef Fabo, Ján Stehlík, Martin Vetrák, Lenka Lásová ,Ing.Vladimír Orlovský, Anna Orlovská, Gejza Styavina z Rim.Soboty,
JUDr.Štefan Géczi z Lučenca, Ľubor Palkovič z Veľ.Teriakoviec, Ján Parobek, Ján Hanzel z Klenovca, Milan Pohorelský z Hnúšte, Štefan Komora
z Čerenčian, Ladislav Bódi z Rim.Seči, Alexander Albertus zo Zacharoviec,
Peter Maťko z Tisovca, Zuzana Hiblerová z Ruminiec, Vojtech Elek, Ondrej
Tóth z Veľ.Blhu, Attila Magtamáš, Iveta Vozárová, Jozef Vozár z Hrachova,
Marcela Rohárová z T.Vrchu, Imrich Bodor z Dol.Zahorian

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

I.trieda 4,32 Eur
II.trieda 3,32 Eur

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

Cena aj s dovozom.
M: 0905 808 616

Dohodnúť si termín a prihlásiť sa môžete telefonicky na č.tel.:
0903 558926, 047/5631734
2011-52

Ponúkam na predaj
stavebný pozemok
na Molnárke 3500 m2.
Cena dohodou.
0908 931 360
2049-13

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 28.4.2009
bezplatne darovali krv nasledovní bezpríspevkoví darcovia krvi:

Všetkým darcom krvi ďakujeme. Územný spolok SČK Rimavská Sobota

Predám tatranský
profil – brúsený

11

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
- prevádzkové priestory
SNP 18, oproti VÚB

-Tel: 0918 392 513
STK prijme technika, VŠ technická, VP min. skupiny C, prihlášky
do 7. 5. 2009
Tel.: 0907 830 073
2009-52

KINO
ORBIS
6. máj

UMIERAJÚCE ZVIERA
Príbeh podľa románu nositeľa
Pulitzerovej ceny Philipa Rotha
je o láske a smrteľnosti. slobode
a utrpení. Psychologický milostný príbeh USA, MN, vstupné
2 /1,30 euro (60 Sk/ 39,20
Sk). Začiatok predstavení len
o 19.00 hod.
7. – 10. máj

SNĚŽENKY A MACHŘI
stretnutie s hviezdami vášho
obľúbeného filmu po 25 rokoch,
ktoré vás pobaví rozosmeje
a dojme. MP od 12 r., vstupné
2,20 euro (60 Sk). Začiatok
predstavení len o 19.00 hod.
7. – 10. máj

MARLEY A JA
Všetko bolo perfektné, pokým
sa neobjavil Marley... Komédia
USA. MP od 12 r., vstupné 2,30
euro (69,30 Sk) titulky. Začiatok
predstavení len o 21.00 hod.

Potrebujete
peniaze?
Volajte: 0911 544 421

www.peniazeprevas.sk
2076-18
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Spoločnosť mobilNET
vyhlasuje výberové konanie
na pracovné miesta:

K.Mikszátha 79

„obchodný zástupca“
– maďarský región

www.staviva.sk

Požiadavky:
- prax v obchodnej oblasti
- dobrá znalosť maďarského jazyka
- príjemné vystupovanie a vzhľad
- vek do 35 rokov
- vodičský preukaz skupiny B s praxou
„obchodný zástupca“ – český región
Požiadavky:
- prax v obchodnej oblasti
- príjemné vystupovanie a vzhľad
- vek do 35 rokov
- vodičský preukaz skupiny B s praxou
- flexibilita
„obchodný zástupca“ – PC región
Požiadavky:
- prax v obchodnej oblasti
- príjemné vystupovanie a vzhľad
- vek do 35 rokov
- vodičský preukaz skupiny B s praxou
- dobrá znalosť výpočtovej techniky
„pracovník reklamy a marketingu“
Požiadavky:
- kreatívne myslenie a umelecké
cítenie
- prax v obchodnej oblasti
- samostatnosť
- príjemné vystupovanie
- užívateľská úroveň znalosti PC
a programov Word a Excel
- znalosť jazykov vítaná
- vodičský preukaz skupiny B
Písomné žiadosti a životopis s priloženou fotografiou zasielajte na
e-mailovú adresu sturik@mobilnet.
sk (vo formáte súboru Microsoft Word
XP). V žiadosti prosím uveďte, o ktorú
pracovnú pozíciu sa uchádzate!

Sťahovanie

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

2091-18

Inzerujte v
Gemerských
Zvestich

Aurélius-Germanica lingua
ponúka:

KURZ NEMČINY pre začiatočníkov
Začiatok kurzu: 14.05.2009
Celkový počet účastníkov: 5
Prihlásiť sa môžete osobne:
Aurélius – Germanica lingua
Sídlo: Ul. K.Mikszátha 27, Rim. Sobota
(zelený dom v blízkosti Obchodnej akadémie)

alebo telefonicky: 0904 821 835, Mgr. Marta Andrášová
2203_36

Vyhliadky na začiatok týždňa sú také, že možno očakávať premenlivé
počasie, ale početné zrážky, ktoré by zjemnili sucho, nie sú pravdepodobné. Vytvoria sa však menšie búrky, ktoré budú predchádzať príchodu studeného frontu. Ten nad nami prejde v utorok. Dôsledkom toho by mala
byť znížená teplota a posilnená veternosť. Od stredu týždňa sa začne
otepľovanie, na víkend už možno očakávať teploty okolo 20, maximálne
25 stupňov.
András Reisz (autor je meteorológ)

GZ Šport
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Prehra – ale aká?

MFK Rim. Sobota – AS Trenčín 1:3 (1:1)
Média na celom Slovensku označovali
zápas 27. kola medzi mužstvami RS
a Trenčínom ako šláger kola. Futbal to
bol ozaj dobrý. Domáci boli bojovnejší,
hostia technickejší. Opäť však zasiahla
„vyššia moc“. Ako je to bohužiaľ zvykom
v poslednom čase v neprospech klubu
MFK RS.
Kvôli tendenčnému rozhodovaniu, je už
zbytočné písať a ničiť papier. Každý sa čuduje – niet sponzorov, niet peňazí. Skôr sa však
musí ustrážiť čistota hry. Na čo bolo dobré aj
sobotňajšie extempore, keď po zápase musela
polícia vyprevádzať rozhodcov zo štadióna.
Toto už nie je o športe. Takto sa futbal nerobí.
Každý, komu aspoň trocha záleží na čistote hry,
odchádzal domov sklamaný. Čím ďalej ubúdajú
nielen sponzori, ale aj diváci zo štadiónov. Názor ľudí bol na sobotný zápas taký, že Trenčín
by vyhral aj bez pomoci rozhodcov. Hlavne
argentínski hráči vo farbách Trenčína dokázali
svoju kvalitu. Domáci futbalisti bojovali, dreli.
Keby bol Líška premenil svoju veľkú šancu
hneď v prvej minúte, mohlo mať stretnutie iný
priebeh. Ale na keby sa nehrá. Hostia po prvý
krát pohrozili v 13. min. Zo strelou Godála si
Kuciak bezpečne poradil. Od 15. min. začali
Trenčania preberať iniciatívu na svoje kopačky.
Domácich prevýšili hlavne v stredovej formácii,
kde mali hernú prevahu. V 17. min. Kuciak
zabránil svojím skvelým zákrokom otvoriť
hosťom účet stretnutia. V 22. min. to bol opäť
Kuciak, keď vyrazil hlavičku Depetrisa, ktorý
mal stopercentnú šancu. Hostia predsa len
zúročili svoj tlak. Po centrovanej lopte sa dostal
k hlavičke agilný Depetris, ktorý prekonal
Kuciaka. Po tomto góle domáci zvýšili obrátky.
Výsledok sa dostavil v 39. min., keď sa exportnou strelou presadil Adám, ktorý nedal šancu
hosťujúcemu brankárovi Volešákovi. V samom
závere prvého polčasu sa ešte pokúsil zmeniť
stav na svetelnej tabuli hosťujúci Gergel. S jeho
strelou si Kuciak poradil. Tak ako mali možnosť
hneď v úvode stretnutia otvoriť skóre domáci,
tak mohli hostia udrieť na začiatku druhého
polčasu aj pred Kuciakom. S Ererosovou strelou si však domáci gólman poradil. V 51. min.
mali hostia možnosť priameho kopu. Z dobrej
pozície skončila ich strela na múre. Vzápätí
prišiel rozhodujúci okamih stretnutia. Hlavný
rozhodca, ktorý videl faul Živanoviča, nariadil
pokutový kop proti domácim. Tento jeho ver-

dikt ( minimálne sporný) vyvolal búrku nevôle
u domácich priaznivcov. Tomu sa nedalo vôbec
čudovať. Aj pre silné žalúdky a povahy je toho
veľa. Tendenčné rozhodovanie, ktoré sa nestalo
po prvý krát, ale žiaľ v zápasoch Rim. Soboty
je to už pravidlom. Nervy tiekli nielen hráčom,
ale aj trénerovi Kiselovi. Toho hlavný rozhodca
poslal za protesty na hlavnú tribúnu. K zahrávaniu pokutového kopu sa postavil Argentínčan
Ereros, ktorý s prehľadom dostal Trenčanov do
vedenia. Od tejto chvíle stratil futbal na kvalite
a pribúdala aj nervozita. V 74. min. mohol
kapitán Gemerčanov Pisár vyrovnať. Jeho
strela z priameho kopu skončila tesne vedľa.
Hostia potvrdili trojbodový zisk v 77. min, keď
po prieniku Kleštíka sa v 16. domácich presadil
Peciar. Svojim gólom uzavrel účet stretnutia. Aj
domáci mali v nastavenom čase kopať penaltu.
Po ruke obrancu Trenčína zostala však rozhodcova píšťalka nemá. Po konečnom hvizde sa
tešili Trenčania. Svoj bojový spev „mi tu ligu aj
tak vyhráme“ budú musieť potvrdiť aj v ďalších
zápasoch. Zdatne im konkuruje Podbrezová
a Inter BA.
Pred 431 divákmi (kolízia s hokejom, ktorej
sa dalo predísť začatím zápasu o 14.00 hod.)
rozhodoval Prešinský. ŽK: Sihelský, Živanovič,
Líška.

Zostava MFK RS: Kuciak – Adám – Rubint –
Živanovič – Mráz – Mujkoš – Sihelský ( Árvay)
– Pisár – Lazúr – Líška – Gibala.
Tréner K. Kisel k stretnutiu poznamenal:

Mrzí ma, že diváci videli dobrý futbal iba
v prvom polčase. V tom druhom to už nebolo
o športe. V tomto zápase, ale aj predošlých
jarných vystúpeniach cítim krivdu, s ktorou sa
ťažko vyrovnávam. Takto sa futbal nerobí. Tí,
ktorí majú strážiť čistotu hry robia pravý opak
a zabíjajú futbal.

V 28. kole sa predstavia futbalisti MFK RS na
Horehroní. Ich súperom budú hráči Podbrezovej.
Hrá sa v Brezne v sobotu 9. mája o 16.30 hod.
Zdeno Marek

Ostatné výsledky 27. kola:

Inter BA – Ružomberok B 1:0, Lučenec – Podbrezová 0:1, Šaľa – Humenné 0:0, Prievidza –
Dunajská Streda B 2:1, Košice B – Michalovce
0:0.

Tabuľka po 27 . kole
1. Trenčín

27 16 6

5

63:25 54

2. Podbrezová

27 16 5

6

40:19 53

3. Inter BA

27 14 10 3

45:20 52

4. R. Sobota

27 13 13 7

34:21 46

5. Lučenec

27 12 6

9

42:35 42

6. Michalovce

27 11 6

10

39:36 39

7. Prievidza

27 11 5

11

35:32 38

8. Šaľa

27 10 6

10

29:34 36

9. Ružomberok B

27 9

5

13

41:47 32

10. Humenné

27 8

5

14

23:41 29

11. Košice B

27 5

7

15

24:44 22

12. Dun. Streda B

27 1

4

22

17:78 7

Turnaj
neregistrovaných
stolných tenistov
Stolnotenisový oddiel TJ Mladosť Relax
Rimavská Sobota usporiada v sobotu
16.mája turnaj neregistrovaných hráčov
v stolnom tenise. Turnaja sa môže zúčastniť každý, kto nie je registrovaným
hráčom žiadneho stolnotenisového
klubu na Slovensku, resp. v zahraničí.
Hrá sa dvojhra mužov, resp. žien, herný
systém sa určí pri žrebovaní podľa počtu
prihlásených. Štartovné : 2 eurá. Prezentácia účastníkov turnaja bude od 8.00
hod. v telocvični Špeciálnej základnej
školy na Hviezdoslavovej ulici. Riaditeľom turnaja je predseda oddielu
stolného tenisu TJ Mladosť Relax Ľubomír Pinzík, tajomníkom Ladislav Mihály,
hlavným rozhodcom Mgr. Miroslav
Zelezník.
Turnaj môže byť o. i. dobrou prípravou pre nádejných účastníkov prvého
kola I. ročníka Olympiády rekreačných
športovcov mesta 2009, ktorá sa začína
práve stolným tenisom o týždeň neskôr,
t.j. v sobotu 23.mája tiež v telocvični Na
Hviezdoslavovej ulici.
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Hokejová sezóna 2008/2009
(dokončenie z minulého čísla)

značne ako pozitívum. V tohtoročnej prípravke
k základom korčuľovanie a ľadového hokeja
pričuchlo bezmála 30 detí. Ak by bol takýto
trend každoročne, tak by to bol dobrý základ
pre neskoršie vytvorenie hokejových tried na
susediacej základnej škole.
Prípravkári sa vo svojej prvej sezóne venovali hlavne získavaniu korčuliarskych zručností,
ale ani práca s pukom nezostala bokom. Bolo
úžasné vidieť ako deti už po mesiaci tréningu
napredujú. Dôkazom ich napredovania bolo aj
to, že niektorí chlapci z prípravky odohrali už
aj svoje prvé zápasy za mladších žiakov. Pred
koncom sezóny odohralo aj družstvo prípravky
svoje prvé zápasy, zatiaľ síce bez víťazstva, ale
zato s bojovnosťou a snahou niečo dokázať
podporenou hlasivkami rodičov. Najmladších
hokejistov po odbornej stránke viedli Miroslav
Durmis ml., Marian Lacko ml. a Dalibor Filipiak.

Družstvo mladších žiakov HKM Rimavská Sobota v sezóne 2008/2009:
Horný rad zľava: Marek Hanzel, Adam Galdík, Marek Fiľo, Dávid Čilík, Adam Kúbelka, Ladislav Nemec
Stredný rad zľava: Kristian Drugda, Miloslav Valko, Matej Nemec, Alex Tamáši, Martin Staššák
Dolný rad zľava: Peter Vrábeľ, Tomáš Sihelský

II. liga starších a mladších žiakov

Každoročne obsadzovaná súťaž zo strany HKM
je II. liga starších a mladších žiakov. Aj v tejto
sezóne sme obsadili obidve vekové kategórie.
Treba však spomenúť, že dvojročná absencia
zimného štadióna spôsobila odlev chlapcov
z družstiev. Nedostatok detí hlavne v kategórii
starších žiakov bude mať pravdepodobne za
následok neobsadenie tejto kategórie v budúcej
sezóne.
Starší žiaci (8. – 9. ročník ZŠ) pod vedením
trénera Filipiaka st., obsadili v súťaži 7. miesto
keď doplatili na svoju mladícku nerozvážnosť
a nedisciplinovanosť. S každým súperom
dokázali odohrať vyrovnané partie aj s víťazným
záverom, ale tieto výkony nedokázali zopakovať.
Pri trochu väčšej snahe a zanietenosti ich reálne
umiestnenie mohlo byť okolo tretieho miesta.
Mladší žiaci (6.- 7. ročník ZŠ) skončili
v aktuálne sezóne na 7. miesto mieste. Toto
je kategória v ktorej sme ešte neočakávali
výraznejšie úspechy, nakoľko viac ako polovica
chlapcov sú len piataci a nepatria ešte do tejto
vekovej kategórie. Napriek tomu chlapci ukázali,
že už niekoľkoročná poctivá príprava prináša
svoje ovocie v podobe pekných výsledkov, aj
víťazných, proti vekovo vyspelejším družstvám.
Trénerov mladších žiakov v ostatnej sezóne bol
Miroslav Durmis ml.
Pri mladších žiakoch by som chcel vysoko
pozitívne hodnotiť aj kolektív chlapcov a aj
rodičov, ktorí sa dokážu dať dokopy aj v iných
aktivitách ako je hokej (napr. plávanie, návšteva

kina, atď.). Ak táto partia vydrží takto pokope
môžeme v budúcich sezónach očakávať už len
lepšie umiestnenia.
Pri obidvoch kategóriách je však nutné
spomenúť, že jedine HKM Rimavská Sobota
odohralo obidve kategórie aj starších aj mladších žiakov výlučne so svojimi odchovancami
bez pomoci hráčov z vyšších súťaží ako to robili
iné družstvá v súťaži.

Prípravka

Otvorenie zimného štadióna spôsobilo zväčšený
záujem detí o ľadový hokej čo klub vníma jedno-

Uplynulá sezóna bola pre klub náročná aj z toho
pohľadu, že klub nemá hlavného sponzora
a svoju činnosť realizuje z členských príspevkov,
príspevkov mesta, 2% z daní a menších sponzorských príspevkov. V tomto roku sa nám podarili
získať finančnú podporu z Banskobystrického
samosprávneho kraja na obnovu dresov vo
výške 996,-€. Okrem už dlhoročnej spolupráce s
Centom voľného času Relax v Rimavskej Sobote
sa nám podarilo nadviazať aj spoluprácu s Centom voľného času Elán v Ružomberku, ktorý
v spolupráci so Slovenským zväzom ľadového
hokeja prispieva na činnosť klubom ľadového
hokeja.
A práve všetkým tým, ktorí nám pomáhali,
hlavne rodičom, trénerom, mestu Rimavská
Sobota, technickým službám, sponzorom,
vedenie klubu ďakuje a dúfa, že aj naďalej budú
podporovať najúspešnejší kolektívny šport na
Slovensku.
Štefan Hanzel
predseda klubu
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(2). R: Šupka

Futbal

Dorast: 3:0

I. trieda

Bátka stráca dych

2.trieda, dohrávka 13.kola, 1.5.2009

1. FK Kráľ

G: Nyíri, Gregor a Gembický – Halász, Váradi a
Árvai, R: Kriak

16

11 4 1

45 : 21 37

2. FK Stárňa

15

12 0 3

47 : 14 36

3. FK Muráň

15

9 1 5

35 : 35 28

4. FK Rimavské Janovce

16

8 3 5

53 : 32 27

5. FK Ožďany

16

8 3 5

27 : 29 27

6. FK Jelšava

16

7 1 8

27 : 35 22

7. FK Bátka

16

6 2 8

31 : 31 20
24 : 35 17

8. FK Revúčka

15

5 2 8

9. FK Abovce

16

4 2 10 32 : 44 14

10. FK Veľké Teriakovce

15

4 1 10 26 : 37 13

11. FK Rimavská Seč

15

1 2 12 26 : 60 5

Oždany – Jelšava 2:1 (0:1)

G: Cibula a Négyesi – Vranka
Hostia nevyužili ponúknuté šance a tesne prehrali. R: Fakla

Dorast: 2:0

Rimavské Janovce – Bátka 2:0 (2:0)

G: Gombala a Fazekas
Domáci na čele s Gombalom dosiahli ďalšie
víťazstvo. R: Bálint

Dorast: 13:3

Revúčka – Abovce 3:1 (3:0)

G: Derdák, Dubovský, Lázok (vl. gól) – Szajkó
Abovce ešte musia zabojovať, aby sa zachránili v
I. triede. R: Hodoň

Dorast: 6:3

Rimavská Seč – Stárňa 0:6 (0:2)

G: Švihla, Kárász, Ferko (3) a Szántó
Aj bez potrestaných hráčov hostia suverénne
zvíťazili. R: Wollinger

Dorast: 3:2

Veľké Teriakovce – Muráň 2:2 (1:1)
G: Juhász, Lašák - Matajz a Auxt
Spravodlivá deľba bodov. R: Juhász

Dorast: 2:1
II. trieda

Blhovce neporazené
Blhovce – Tornaľa 0:0
R: Pšida

Gemerská Ves – Husiná 7:1 (4:0)

G: Nyíri (4), Vincze, Szabad a Tamás – Mező
R: Slabej

Dorast: 13:0

Tachty – Gem. Jablonec 3:1 (2:1)

G: Mag, Czene a Molnár T. – Molnár T.
R: Koós

Dorast: 6:3

Chrámec – Tisovec B 5:0 (3:0)
R: Siman

Sirk – Radnovce 10:0 (5:0)

G: Koreň (5), Lukáč, Pašiak, Macúrik a Michal

Gemerská Ves – Tornaľa 3:3 (2:1)

Uzovská Panica – Chrámec 5:0 (2:0)
R: Gača

Dorast: 1:3
Blhovce – Sirk 5:1 (2:1)
R: Ivanik

Dorast: 3:0
Čerenčany – Tisovec B 4:3 (1:2)
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Predseda KR: Dezider Balajthy
1.trieda 18. kolo 10.5.2009 o 14 30 a 17 00
Jelšava - V. Teriakovce - Gača, Wollinger,Vývlek
Muráň - R. Seč - Kriak, Fakla, Siman
Stárňa - Revúčka (9. 5. 09 o 12.00 a 14 30) Ďurík, Bálint, Čepko
Abovce - Kráľ - Koós, Hrmo, Machyniak
Bátka - Ožďany - J.Krahulec, Botoš, Ivanik

Žiaci, dohrávka 9. kola

2.trieda 20. kolo 10.5.2009 o 14 30 a 17 00
Tornaľa - Sirk (9. 5. 2009, bez dorastu) Locsos, Koós, Hrmo
Radnovce - Chrámec - Pál, Slabej, Melicher
Tisovec,,B,, - Tachty (R.Píla, 9. 5. 2009, bez
dorastu) - Juhász, Rybár, Kúchen
G.Jablonec - G.Ves - Juhász, Rybár, Šonkoľ
Čerenčany - Uz.Panica (9. 5. 2009) - Machyniak, Ivanik, Parobek

Žiaci, 11. kolo, 2009. 05.02 10.00

Dohrávka: 13.kolo 8.5.2009 o 14 30 a 17 00
Husiná - G. Jablonec - Bálint, Ďurík, Uličný

G: Šári (2), Šlajferčík, Pásztor – Koós (vl. gól),
Vetrák a Hrnčiar, R: Botoš

1. trieda, dorast: 19. kolo

Lubeník – Stárňa 10:0, Kráľ – Gemer 0:2

1.trieda, dorast dohrávka 13. kola

Kráľ – Lubeník 1:0, V. Teriakovce – Gemer 0:3
Kráľ – Lubeník 5:0

A sk:
Lenartovce – V. Blh 1:2, Ožďany – Hostice 0:7,
Gem. Jablonec – Hajnáčka 3:3, Rim. Janovce –
Jesenské 1:11, Rim. Seč – Bátka 4:3
B sk:
Lubeník – Stárňa 10:0, Klenovec – Abovce 17:1,
Revúčka – Muráň 2:1
Krajské majstrovstvá SsFZ:

6 bodov na Gemer
IV. liga:
1. máj:
Jesenské – Hliník nad Hronom 1:0 (1:0)
G: Iskra
Ružiná – V. Blh 3:0 (3:0),
Hňúšťa – Banská Štiavnica 0:2 (0:0),
Revúca – Poltár 1:3 (1:1),
Hajnáčka – Tisovec 2:1 (1:1)
G: Czene a Ruszó – Hurák
3. máj
Hňúšťa – Revúca 0:3 (0:2)
G: Šeling (2) a Gömöri,
V. Blh – Hajnáčka 3:2 (1:1)
G: Drugda, Páliáš (2) – Nagy a Szamos,
Banská Štiavnica – Tisovec 0:3 (0:0)
G: Kriš a Hurák (2),
Ružiná – Jesenské 5:0 (3:0)

V. liga:

Nenince – Lubeník 8:2 (4:0)
G: Konček a Dacho
Klenovec – Málinec 0:2 (0:1)
Sklaboňa – Gemer 1:2 (0:1)
G: Zsíros a Csongovai
3. máj.
Gemer – Hrnčiarske Zalužany 3:0 (0:0)
Sklaboňa – Klenovec 4:0 (2:0)
Lubeník – Divín 0:0

1.trieda dorast 20.kolo 9.5.2009
o 16 30 Abovce - Lubeník - Gača, Slezák
o 17 00 Gemer - Revúčka - Botoš, Čajko
Žiaci 12.kolo 9.5.2009 o 10 00
Sk: A
V.Blh - R. Janovce (12 00) - Kriak, Siman
Jesenské - G.Jablonec(12 00) - Pál, Machyniak
Hajnáčka - Ožďany - Botoš
Hostice - R.Seč - Adorján
Bátka - Lenartovce - Šonkoľ
Sk:B
Gemer - Revúčka (15 00) - Čajko
Muráň - Klenovec - Laciak
Abovce - Lubeník (14 30) - Slezák, Gača
Stárňa - V.Teriakovce - Čepko
Delegovanie SsFZ:
4.liga dorast 20.kolo 9.5.2009 o 14 00
Revúca - Hriňová - Verkin, Wollinger
Jesenské - Detva - Machyniak, Pál
5.liga dorast 20.kolo 9.5.2009 o 14 00
V.Blh-Radzovce - Siman,Kriak
Tisovec-D.Strehová - Kúchen,Rybár
o 15 00 Hajnáčka-Sklabiná (Petrovce) Pocklan,Šonkoľ
2.Liga SŽ a MŽ sk. JUH 20.kolo
9.5.2009 o 10 00 a 12 00
MFK R.Sobota - Fiľakovo - Pocklan
3. liga SŽ a MŽ sk. D 20.kolo
9.5.2009 o 10 00 a 12 00
Jelšava - Tornaľa - Wollinger
KR upozorňuje R, ktorí ešte nedoručili potvrdenia o lekárskej prehliadke.R ktorí nedoručia potvrdenia o lekárskej prehliadke
do 7. 5. 2009 nebudú delegovaní na MFZ.
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Ďalšie 4 body
v prospech
1.DFC RS
V sobotu, 18.apríla na hosťovskej pôde v Diakovciach futbalistky 1.DFC získali ďalší tvrdo
vybojovaný bod. Šance domácich hráčok boli
vyrovnané so šancami hosťujúcich Soboťaniek.
Hra sa väčšinu času sústreďovala v strede ihriska, čoho výsledkom bola spravodlivá remíza
0:0. Zápas sa niesol v bojovnom, no na druhej

strane priateľskom duchu, za ktorým nasledovalo príjemné spoločné posedenie oboch tímov
pri guláši. O týždeň na to ( 25.apríla ) sa hráčky
1.DFC popasovali so súperom z Veľkých Uheriec v domácom prostredí na umelej tráve MFK.
Sobotské futbalistky si v prvej polhodine zápasu
vytvorili mnoho gólových príležitostí, no bohužiaľ, namiesto strelenia gólu prišlo zranenie domácej hráčky S.Babíkovej, ktoré si vynútilo jej
striedanie. Soboťanky tak museli vynaložiť viac
sily v boji proti hráčkam z Uheriec. Týchto neúspešných 30 minút našťastie prerušila pekná
´´rodinná´´ akcia, keď Henrieta Syč-Kriváňová
prihrala dcére Lucii do vyloženej šance, ktorú
bez strachu premenila, a tak rozvlnila súperovu
sieť . Druhý polčas sa niesol v zlej atmosfére zo

strany hosti, ktorí podľahli nervozite. Je nám
veľmi ľúto, že si to opäť odniesla naša hráčka ,
čomu nasledovalo ďalšie vynútené striedanie.
Domáce hráčky mali na ihrisku veľa práce, aby
vydržali tlak zo strany súpera. Našťastie sa im to
podarilo a zápas skončil v ich prospech 1:0.

Program ďalších zápasov 1.DFC RS:
2.5. voľný žreb
16.5. Topoľčany – 1.DFC RS
23.5. 1.DFC RS – Karlova Ves
6.6. Bánovce nad Bebravou – 1.DFC RS
Alexandra Galambová

Mestský úrad v Rimavskej Sobote poriada

I. ročník
Olympiády rekreačných športovcov 2009
KOLKY

STOLNÝ TENIS

BEH

PLÁVANIE

TENIS

Olympiády sa môže zúčastniť každý obyvateľ Rimavskej Soboty nad 20 rokov. Súťažné disciplíny budú vyhodnocované osobitne (ženy - muži) vo vekových kategóriach nad 20 rokov, nad 30 rokov, nad 40 rokov, nad 50 rokov,
nad 60 rokov a nad 65 rokov. Termíny a miesto konania jednotlivých disciplín budú priebežne oznamované.

Informácie: Mestský úrad Rimavská Sobota, tel. 5604678, 0903284364, www.rimavskasobota.sk/Šport/Olympiáda rekreačných športovcov

Našich zákazníkov očakávajú
školení odborníci.
- Opravujeme celé spektrum vozidiel značky Suzuki
- Na opravu poskytujeme záruku od výrobcu
- Od mája poskytujeme servisnú záruku na všetky typy vozidiel
- Presvedčte sa o našich výhodných cenách
-S príchodom jari na vás čakajú rôzne výhodné akcie

3600 Ózd, Kőalja út 111. (pri hl. ceste č. 25)
Tel.: +36-48-572-208, +36-20-232-1039
www.suzukikaiser.hu, suzukikaiser@t-online.hu

Hotel
ESPERANTO
– Pribylina
Hotelové zariadenie sa nachádza pri hlavnej prístupovej komunikácii do
Vysokých Tatier smerom od Liptovského Hrádku na Podbanské v obci
Pribylina (cca 18 km od centra Vysokých Tatier).
Zariadenie má kapacitu 80 lôžok rozmiestnených na 4-och obytných
poschodiach. Disponuje vlastnou reštauráciou (kapacita 100 miest),
s kvalitnou kuchyňou a kaviarňou (kapacita 30 sedení).
K zariadeniu patrí ubytovňa pre personál – samostatný objekt po
rekonštrukcii s kapacitou 20 lôžok a tenisové kurty.
Zariadenie stojí na vysporiadanom pozemku o rozlohe 6 600 m2.
Neďaleko zariadenia je Múzeum Liptovskej dediny – skanzen.
Snaha o realizáciu obchodu je pred hlavnou turistickou sezónou t.j. do 30.6. t.r.
Cenová predstava predávajúceho cez TLF.

